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Agus Nafi’
Direktur Eksekutif

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera kami haturkan bagi pembaca majalah 
CARE yang semoga senantiasa dalam lindungan, 
rahmat dan ridho Allah SWT.

Tak terasa tahun 2020 telah merambat ke bulan ke 3. Begitu 
banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang menjadikan 
kebersamaan kita menjadi lebih kuat. Bulan Januari dan 
Februari kemarin, Tim FORMULA Tanggap Bencana LAZ 
Al Azhar disibukan dengan berbagai aktivitas penanganan 
bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor yang 

melanda wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Lebak 
Banten dan berbagai wilayah lain di luar pulau Jawa. Alhamdulillah 
berkat dukungan luar biasa dari seluruh donatur dan keluarga besar 
Al Azhar di seluruh kampus, sekolah dan masjid Al Azhar kita dapat 
bersama-sama membantu meringankan beban para pengungsi 
terdampak bencana melalui donasi dan amanah terbaik kita. Bencana 
memang menyedihkan kita, tapi juga membuat kita lebih kuat lagi 
dalam bersinergi demi kebaikan.

Edisi CARE kali ini mengangkat salah satu keberhasilan LAZ Al Azhar 
dalam mengentaskan pengangguran. Melalui program unggulan 
diklat RGI (Rumah Gemilang Indonesia), ribuan pemuda pemudi 
yatim dhuafa telah kami bentuk dan tempa menjadi ribuan santri 
dan santriwati yang profesional, siap kerja, tangguh, mandiri dan 
berakhlaqul karimah. Tentunya semua kiprah kami bersama RGI adalah 
berkat dukungan luar biasa dari semua stakeholder, donatur/muzzaki 
dan keluarga besar Al Azhar dimanapun berada.

Selamat manimati edisi CARE kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa 
menjaga kita sekeluarga dengan rahmat dan ridhoNya. Tetaplah 
semangat dalam berkarya. Dan teruslah dukung kami demi Indonesia 
yang lebih baik dan gemilang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Yuk Bantu Generasi YD
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5 Salam Redaksi

Mungkin tak pernah terbayang dalam benak para sesepuh dan pimpinan LAZ Al Azhar saat 
menginisasi lahirnya program diklat gratis RGI (Rumah Gemilang Indonesia) satu dasawarsa 
lalu, bahwa mimpi mereka mengentaskan kemiskinan generasi muda usia produktif akan 
melahirkan suatu kekuatan baru yang progresif: ribuan santri generasi YD (Yatim Duhafa) yang 
profesional, mandiri, kreatif dan berakhlaqul karimah.

Hadirkan Kekuatan Baru Indonesia, 
Ribuan Santri GEN YD Yang 
Profesional, Mandiri dan Religius.

Rumah Gemilang Indonesia (RGI)

RGI (Rumah Gemilang Indonesia) awalnya 
dibentuk sebagai diklat gratis dengan 
kampus perdana di wilayah Sawangan, 
Depok. Dengan tahap awal membentuk 
sekitar 100 pemuda pemudi yatim dhuafa 
usia produktif  siap kerja di bidang 

videografi, fotografi, tata busana, aplikasi perkantoran 
dan teknik komputer dan jaringan, kini sepuluh 
tahun kemudian telah bermetamorfosis menjadi 
suatu jaringan diklat gratis pembentuk 2.700-an 
santri lulusan RGI yang sebagian besar telah bekerja 
sebagai tenaga profesional diberbagai perusahaan, 
BUMN, kantor Pemda dan beragam organisasi 
lainnya. Tak sedikit dari para lulusan RGI yang telah 
membuktikan semangat kemajuannya menjadi 
wirausaha sukses yang juga telah melanglang buana 
ke luar negeri. Suatu hal yang dahulu hanya menjadi 
mimpi pengantar tidur mereka.

Dalam segi prestasi berbagai keberhasilan juga 
telah ditorehkan oleh para santriwan dan santriwati 
RGI. Dalam bidang desain grafis, juara umum 
lomba desain sticker LINE adalah alumni santriwati 
kelas desain grafis RGI, Dalam bidang fashion para 
santriwati diklat gratis RGI Al Azhar adalah warna  
baru dalam kemajuan Industri fashion muslim 
Indonesia. Semangat juang mereka untuk sukses 
makin tinggi karena ingin segera menjadi tuang 
punggung keluarga. Para santriwati kelas fashion 
designer pernah dimentori oleh para designer busana 
muslim terkenal ataupun artis pengusaha fashion 
seperti Dian Pelangi, Ria Miranda, Sascia Adya 
Mecca, Haykal Kamil dan lain-lain. Busana hasil karya 
para santriwati RGI juga mendapatkan sambutan 
yang baik saat dipamerkan pada berbagai ajang 
fashion muslim dalam dan luar negeri. Hasil karya 
para santriwati ini juga menjadi salah satu penampil 
terbaik dalam program pemberdayaan ekonomi 
syariah Bank Indonesia melalui event ISEF (Indonesia 
Syariah Economic Fair) 2018. Semua ini hadir karena 
zakat Kamu yang memampukan LAZ Al Azhar untuk 

terus menjalankan program diklat gratis RGI bagi 
para yatim dhuafa agar dapat terentaskan dari situasi 
kemiskinan

Kini RGI telah berkembang pesat. Dalam satu masa 
pendidikan selama 6 bulan, telah ditempa sekitar 200 
santri diberbagai wilayah Kampus RGI di Sawangan 
Depok, RGI Sentra Primer Jakarta Timur, RGI 
Surabaya, RGI Magelang, RGI Banda Aceh dan yang 
paling gres RGI Yogyakarta yang mengkhusukan 
diri untuk mencetak para pemuda yatim dhuafa 
menjadi chef profesional dibidang kuliner halal. 
Mereka yang awalnya adalah para pemuda pemudi 
yatim dhuafa atau pengangguran berusia produktif 
yang sebahagian besar putus sekolah dan tidak tahu 
bagaimana harus menata masa depannya dibentuk 
melalui program RGI agar masa depannya menjadi 
lebih cerah. 

Inilah para pemuda pahlawan gen YD (Yatim Duafa) 
masa depan yang juga menjadi kekuatan baru 
generasi muda produktif yang berhasil merubah 
nasibnya dari lini merah kemiskinan menjadi 
profesional mandiri tulang punggung keluarga. 
Mereka adalalah santri dan santriwati RGI yang siap 
bekerja atau menjadi entrepreneur diberbagai bidang 
ketrampilan: Fotografi, videografi, fashion, otomotif, 
aplikasi perkantoran, desain grafis, teknik komputer 
jaringan, rekayasa perangkat lunak dan kuliner halal. 

Semua keberhasilan LAZ Al Azhar melalui RGI 
(Rumah Gemilang Indonesia) dapat hadir karena 
amanah Indah zakat infak dan sedekah dari para 
donatur/muzzaki. Mari terus dukung kami agar dapat 
menghadirkan lebih banyak generasi muda gemilang. 
Bersama RGI dan LAZ Al Azhar kita entaskan 
lebih banyak generasi muda usia produktif yang 
menganggur agar mereka dapat mengubah nasibnya 
menjadi pemuda pahlawan kemandirian bagi masa 
depan Indonesia.
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6 Profil Gemilang

Instruktur RGI
Rahmat Mulyana,
Pencetak Ratusan
Juru Kamera dari
Pemuda Dhuafa
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7 Profil Gemilang

Berawal dari 10 tahun lalu, Rahmat Mulyana yang akrab disapa Babeh mulai mengabdikan diri 
menjadi instruktur Rumah Gemilang Indonesia (RGI) jurusan fotografi dan videografi. Tekadnya 

menjadi instruktur begitu kuat meskipun banyak tawaran pekerjaan yang lebih baik, semua itu rela 
ia lepaskan.  Senyumnya melebar saat menceritakan pengalamanya selama menjadi instruktur.

Babeh sudah kenyang 
dengan pengalamannya 
di dunia broadcast. Sejak 
tahun 2000 ia sempat 
bekerja di stasiun 
televisi swasta besar 

selama 8 tahun. Ia juga pernah 
bekerja di Lippo Group untuk 
membantu membangun stasiun 
televisi BeritaSatu. Kini Babeh 
yang dapat julukan Dokter Kamera 
bergabung ke perusahaan media 
MNC Group dan membuka bisnis 
penyewaan kamera. Ia membangun 
karirnya dari nol. Hal inilah yang 
menjadikan dirinya semakin mantap 
untuk berbagi ilmu dan pengalaman 
kepada Santri RGI.

“Saya juga pernah dapat tawaran 
untuk kerja di luar negeri. Mungkin 
kalau saya terima tawarannya, 
saya tidak bisa mendapatkan 
pengalaman yang luar biasa seperti 
sekarang. Selama ini saya merasa 
hidup semakin berkah, karena 
setiap apapun yang saya niatkan 
untuk RGI, secara langsung Allah 
gantikan berkali-kali lipat.” katanya.

Menjadi instruktur RGI bukan hal 
yang mudah untuk dijalani, perlu 

kebesaran hati untuk membimbing 
dan mengajar para pemuda usia 
produktif yang berasal dari seluruh 
pelosok Indonesia. Beragam suku, 
bahasa, serta kebiasaan yang 
menjadikan tantangan tersendiri 
baginya untuk terus memahami 
karakter setiap anak didik. Tak 
jarang sebagian dari mereka 
sungkan untuk menggunakan alat-
alat praktek seperti kamera video, 
kamera foto, tripod dan perangkat 
editing yang terbilang mahal. 
Namun, dirinya selalu meyakinkan 
dan memotivasi mereka untuk 
terus percaya diri, karena dari 
keterbatasan nol rupiah pun bisa 
menjadi nilai fantastis jika punya 
keberanian untuk memulai.

“Pengalaman dan ilmu yang saya 
miliki tidak akan saya putus, 
pengennya mau disharing terus. 
Bangga aja rasanya bisa mengajak 
mereka buat percaya diri dari segala 
keterbatasan. Bahkan, enggak 
disangka- sangka beberapa dari 
mereka bisa jadi bos saya juga.” 
katanya.

Berkat dedikasinya dari tahun 2009, 
saat ini sebagian besar santrinya 

telah memiliki pekerjaan yang 
layak di bidang broadcast maupun 
menjadi pebisnis di bidang WO 
(wedding organizer), rental kamera, 
hingga fotografer tv nasional dan 
internasional. 

Jajaran manajemen RGI bersama 
instruktur keren telah berhasil 
menjadikan RGI sebagai  pusat 
pemberdayaan pemuda 
usia produktif dalam upaya 
menanggulangi pengangguran di 
Indonesia. Selain para santrinya 
mendapatkan ilmu agama mereka 
juga dididik dan dilatih menjadi 
insan yang kreatif di berbagai 
jurusan seperti fotografi, videografi, 
fashion, otomotif, desain grafis, 
aplikasi perkantoran, kelistrikan, 
rekayasa perangkat lunak hingga 
kuliner halal.

Semoga di masa depan para 
santri RGI mampu mengubah 
keadaan ekonomi keluarga, dari 
yang tidak berpenghasilan menjadi 
berpenghasilan. Bahkan lebih dari 
itu mereka bisa lebih bermanfaat 
lagi bagi lingkungan sekitar dan siap 
membawa perubahan besar.
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230 orang pemuda santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) LAZ Al Azhar angkatan ke-22 telah 
mengikuti rangkaian kegiatan ta’aruf (perkenalan) yang diadakan di Aula Buya Hamka, Jakarta 
Selatan (13/01). Setelah kegiatan ini mereka akan dibina selama enam bulan kedepan, untuk 
menjadi generasi muda unggul gemilang dan siap bersaing dalam dunia kerja.

Para santri yang berasal dari keluarga 
dhuafa ini berhasil lolos seleksi, mewakili 
seluruh wilayah di Indonesia dari Aceh 
sampai Papua. Kegiatan ta’aruf yang 
rutin dilaksanakan setiap penerimaan 
santri baru ini bertujuan agar terjalinnya 

kebersamaan dan tali silaturahmi yang erat antara 
santri RGI, Amil LAZ Al Azhar dan para instruktur.

Saat kegiatan taaruf berlangsung para santri RGI 
terlihat sangat antusias dan bersemangat. Para 

230 Genersi Yatim Dhuafa Siap Menjadi 
Profesional Sukses yang Gemilang

santri tidak hanya mengikuti kegiatan sharing session 
bersama pemuda- pemuda hebat dari Al Azhar Youth 
Leader Institute (AYLI), Al Azhar Seni Bela Diri (ASBD) 
dan Youth Islamic Study Club (YISC) Al Azhar saja, 
mereka juga mendapat kesempatan untuk berkeliling 
lingkungan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar.

“Masya Allah, saya bersyukur banget bisa lolos jadi 
santri RGI di mana saya bisa belajar dengan semua 
fasilitas diberi gratis dan dari segi pembelajarannya 
juga hebat. Saya tertarik karena di sini semi 
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pesantren, ilmu agama di ajarkan. Saya fikir hanya 
area Jawa Barat saja ternyata santrinya ada yang 
berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, 
Sumatera, Kalimantan, Aceh dan kota- kota besar 
lainnya juga. Luar biasanya itu, kita satu Indonesia 
berkumpul di RGI.” kata Ai, salah satu santriwati 
RGI. Selama menjalani pendidikan di RGI para santri 
memang tidak hanya dilatih untuk mendalami skill 
yang mumpuni sesuai jurusan yang mereka pilih, 
namun para santri juga dibekali dengan ilmu-ilmu lain 
agar nanti mampu menjadi generasi mandiri, tangguh 

dan berakhlakul karimah.

Kini RGI juga sudah ada di beberapa kota besar di 
Indonesia seperti di Aceh, Jakarta, Depok, Surabaya, 
Yogyakarta dan Magelang. Berbagai jurusan telah 
berjalan untuk mendukung para  generasi pemuda 
dhuafa mencapai kesuksesan baik di bidang Desain 
Grafis, Fotografi dan Videografi, Kelistrikan, Teknik 
Komputer dan Jaringan, Menjahit dan Tata Busana, 
Aplikasi Perkantoran, Otomotif dan Kuliner halal.
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Karya Tiga Gadis Pelosok
Guncangkan Panggung Catwalk

Surabaya- Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) ikut serta menyemarakan kemeriahan acara 
5th Anniversary SZ Model Management. Kolaborasi nyata dari para santri yang berani berkarya 
dengan merancang gaun muslimah terkini dan diperagakan langsung oleh model profesional 

jebolan dari SZ Modest di Atrium LG Ciputra World Mall Surabaya.

Acara tersebut digelar selama 3 hari (24-
26 Januari 2020) yang dikemas melalui 
berbagai kegiatan seperti, demo 
make up, graduation SZ Model batch 
15-16, workshop kraft, talkshow dan 
lomba mewarnai serta modelis untuk 

anak-anak. Adapun acara puncak ditutup dengan 
Trunk Show, penampilan fashion show karya designer 
ternama dalam negeri seperti karya Dhyani Prima, 
Kebaya Jogja by Duarte X Reni, Belinda Ameliyah 
Malang, Nuries Gallery Aksesoris Surabaya, Java 
Moslem By Riris Gofir Surabaya yang bekerja sama 
dengan SZ Modest karya Suci Agustina yang juga 
owner dari SZ Model Management.

Beberapa karya SZ Modest tersebut merupakan 
rancangan terbaik dari Santri Rumah Gemilang 
Indonesia yaitu Napilawati (25) asal Lombok Utara, 
Mumtazul Imamah (20) dan Siti Nor Holisa (20) asal 
Madura.Menjadi kebanggaan tersendiri bagi para 
generasi Yatim Dhuafa jurusan tata busana ini, bisa 
terlibat langsung dalam pembuatan busana yang 
dipakai para model di atas stage. Pasalnya, jauh 
dari mimpi mereka yang tinggal di daerah pelosok, 
ternyata karya mereka dapat bersanding dengan 
karya desainer ternama di dalam negeri. 

Napilawati mengaku dirinya sangat bersyukur 
bisa mendapatkan kesempatan menjadi santri 

RGI, meskipun harus meninggalkan kota kelahiran 
yang jaraknya ratusan kilo meter, tidak sama sekali 
menyurutkan semangatnya untuk mengasah 
kemampuan dan mencari jati diri. Melalui 
kesempatan ini dirinya telah membuktikan langkah 
awal yang cemerlang.

“Awalnya saya enggak nyangka karya saya bisa 
dinikmati ratusan pasang mata seperti ini. Bangga 
dan terharu rasanya sangat campur aduk. Ya, 
semoga saja saya bisa menerapkan segala 
kemampuan saya kelak untuk membina warga 
kampung saya yang perekonomiannya masih berada 
di bawah rata-rata.” jelasnya.

Owner SZ Model Management, Suci Agustina juga 
memberikan setifikat penghargaan kepada ketiga 
santri RGI Surabaya atas kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik.  “Alhamdulillah saya selalu bangga atas 
karya yang dibuat oleh adik-adik dari RGI ini, semoga 
kedepannya RGI bisa semakin banyak mencetak 
calon desainer muda berbakat yang mampu bersaing 
dengan karya yang luar biasa.” tambahnya.

Semoga RGI program pengentasan pengangguran 
usia produktif dari LAZ Al Azhar dapat terus 
menebar manfaat untuk umat dan mampu 
mengantarkan mimpi dan karya-karya para santri 
dapat diakui oleh dunia.
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LAZ Al Azhar dan Asuransi Astra Syariah 
Dirikan Posko Medis untuk Korban Banjir Banten

Meski bencana sudah berlalu, namun warga yang menjadi korban banjir di Lebak, Banten masih 
membutuhkan perhatian. LAZ Al Azhar bersama Asuransi Astra Syariah menggelar aksi layanan 
kesehatan gratis di Kampung Sajira Barat, RT 04, RW 03, Desa Sajira, Kec. Sajira, Lebak, Banten 
Senin (20/01). Sebanyak 100 warga dari 4 RT mengikuti kegiatan ini.

Menurut Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB), Kabupaten Bogor 
dan Lebak menjadi wilayah 
terdampak bencana banjir dan 
tanah longsor terparah. Puluhan 

orang kehilangan nyawa dan belasan ribu warga 
menempati posko-posko pengungsian yang telah 
disediakan di sejumlah titik.

Ketua Rukun Tetangga (RT), Maman Sudirman 
mengatakan pasca banjir dan tanah longsor yang 
menerjang Kp. Sajira sebagian besar warganya 
mengaku mulai terserang berbagai macam 
penyakit seperti gatal- gatal dan diare. Selain 

itu, akibat curah hujan yang masih tinggi juga 
membuat warga mengeluhkan demam dan flu.

“Kebanyakan warga disini yang terkena sakit adalah 
anak-anak dan juga lansia.” tambahnya.

Sulitnya akses untuk mendapatkan bantuan medis 
serta pengobatan diakibatkan dari rusaknya 
beberapa jembatan yang tersebar di Kecamatan 
Lebak Gedong, Sajira, Cipanas, Maja, Curug Bitung 
dan Cimarga. LAZ Al Azhar bersama Asuransi 
Astra Syariah mendirikan posko medis untuk 
membantu para korban mendapatkan tindakan 
medis dengan cepat.
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Husianah salah satu korban terdampak Kp. Sajira 
Barat mengaku senang dengan adanya Aksi 
Medis karena bisa mendapatkan obat untuk 
penyakit diare yang ia derita. “Alhamdulillah setelah 
adanya posko medis ini, saya bisa berobat dan 
jaraknya dekat dari rumah. Soalnya enggak bisa 
ke puskesmas karena jembatannya putus kena 
banjir.” jelasnya.

Selain itu aksi medis juga dilakukan secara mobile 
dengan mendatangi langsung ke rumah- rumah 
pasien yang tidak dapat berjalan menuju posko 
aksi medis. Salah satunya dengan mengunjungi Ibu 
Aan warga Kp. Sajira Barat yang sudah menderita 

Parkinson sejak 4 tahun terakhir. Sekujur tubuhnya 
kaku dan sulit digerakkan. Meskipun begitu, Ibu 
Aan merasa bahagia karena ia bisa mendapatkan 
pelayanan kesehatan meski kondisi badannya yang 
sedang lumpuh.
 
“Diharapkan bantuan medis dan distribusi logistik 
yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi 
para korban. LAZ Al Azhar mengajak semua pihak 
untuk saling membantu dalam meringankan beban 
saudara kita yang terkena musibah dan turut andil 
dalam mengembalikan kebahagiaan mereka.” ujar 
Kholis, Kepala Koordinator Aksi Formula Tanggap 
Bencana wilayah Banten.
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Desa Cahaya Hadir
Di Tengah Manisnya Desa Cilembu
YBM PLN kembali gandeng LAZ Al Azhar luncurkan program Desa Cahaya. Kali ini program 
Desa Cahaya hadir bagi masyarakat Dusun Lebak Jawa, Desa Cilembu, Kec. Pamulihan, Kab. 
Sumedang, Jawa Barat. Program ini merupakan replikasi dari pengembangan dari konsep Desa 
Gemilang, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sudah dijalankan LAZ Al Azhar.
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Cilembu mungkin 
kata yang tidak 
asing lagi terdengar 
di telinga kita 
sebagian masyarakat 
Indonesia. Desa ini 

merupakan desa penghasil ubi 
Cilembu yang terkenal dengan 
rasa enak dan manisnya. Desa 
Cilembu memiliki luas wilayah 
sebesar 352 hektar yang terdiri 
dari hamparan lahan pertanian, 
perkebunan, ladang, persawahan 
dan pemukiman.

Hari Kamis (30/01) lalu, Kick Off 
Desa Cahaya dihadiri langsung 
oleh Damarachmad Setiobudi, 
Kepala Bidang Pemberdayaan 
Ummat YPI Al Azhar. “Saya 
harapkan setelah adanya Kick 
Off semua lapisan masyarakat 

dapat bergerak bersama-sama 
dalam mewujudkan Indonesia 
Gemilang. Layaknya permainan 
sepakbola semua pemain akan 
bergerak di posisinya masing-
masing setelah dilaksanakan Kick 
Off.” ujarnya dalam sambutan.

Sementara, menurut Deden, 
Kepala Unit Tranmisi Jawa bagian 
tengah, “PLN berkomitmen tidak 
hanya menjadi penerang bagi 
tempat dan bangunan, tetapi PLN 
juga ingin menerangi masyarakat 
baik dari sisi agama, ekonomi dan 
wawasannya.” katanya.

Selain itu dilaksanakan juga 
pelepasan DASAMAS (Da’i 
Sahabat Masyarakat) Kang 
Kirman, pemuda asal Tasikmalaya 
yang akan bertugas untuk 

mendampingi masyarakat baik 
dari sektor ekonomi, sosial dan 
agama. Dasamas akan menjadi 
rekan masyarakat yang akan 
mengawal, mendampingi dan 
mendorong pencapaian hasil yang 
optimal. Dengan memanfaatkan 
instrumen yang tersedia seperti 
Saung Cahaya, yang akan 
digunakan sebagai pusat interaksi 
dan edukasi masyarakat.

Desa Cahaya sendiri memiliki 
arti Cakap, Agamis, Sehat, dan 
Berdaya. Dengan tujuan untuk 
mewujudkan masyarakat secara 
komprehenshif, terukur dan 
berkelanjutan berbasis potensi 
lokal, berwawasan luas melalui 
teknologi informasi audio dan 
visual.
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Warga di Batupute
Masih Sholat Bertemankan
Dinding Retak dan Atap Bocor
Makassar - Semangat perjuangan memajukan agama Islam di Makassar terus bergelora, tak 
terkecuali yang dirasakan oleh warga Batutupe, Kel. Jenebatu Kab. Gowa Sulawesi Selatan. 
Mayoritas warga yang hidup dengan penghasilan dari bertani yang tidak seberapa, ditambah 
dengan lokasi tempat tinggal di pedalaman yang serba terbatas, membuat warga Batutupe 
mengalami kesulitan dalam proses pembangunan masjid di daerah mereka.
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Masjid Nurul 
Taqwa 
Jenekampala 
yang berada 
di lingkungan 
Batupute sudah 

lama mengalami kerusakan 
plafon, dinding yang retak- retak 
dan belum memiliki fasilitas 
pendukung seperti toilet dan 
tempat wudhu. Tim Program 
LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan 
memulai proses renovasi dengan 
mendistribusikan material 
berupa pasir, semen, keramik 
dan material-material bangunan 
lainnya.

Renovasi masjid dilakukan secara 
gotong royong dengan warga 
sekitar mulai dari perbaikan 
plafon, pengecatan dinding dan 
pembangunan toilet. Warga yang 

umumnya bekerja sebagai petani 
dan pedagang kecil ini juga terus 
berusaha menyisihkan uang dari 
sedikit pendapatan yang mereka 
miliki. Namun, entah kapan masjid 
impian mereka dapat berdiri.

Tim Program LAZ Al Azhar 
Sulawesi Selatan berkomitmen 
untuk terus menciptakan 
kebahagiaan bagi masyarakat, 
salah satunya dengan mendukung 
pembangunan masjid yang tengah 
berlangsung. 

Di daerah terpencil lain, masih 
banyak juga daerah yang 
masjidnya sudah rusak parah. 
Bahkan, ada pula yang belum 
memiliki masjid, sehingga sholat 
berjamaah di masjid menjadi 
sulit mereka dirikan. Tak jarang, 
warga harus berjalan kaki berkilo 

meter ke desa seberang untuk 
menunaikan sholat berjamaah.

“Alhamdulillah, sedikit demi 
sedikit masjid kami bisa mulai di 
renovasi. Terimakasih  kepada 
para donatur yang telah 
membantu wujudkan keinginan 
kami untuk sholat berjamaah 
dengan nyaman kembali.” kata 
Toni salah satu warga Batupute.

Hingga kini proses perbaikan 
masjid masih terus berjalan. 
Untuk menyelesaikan renovasi 
ini warga Batupute masih 
butuh bantuan donasi dari para 
dermawan untuk penyelesaian 
penyediaan toilet dan tempat 
wudhu. Untuk para donatur yang 
ingin berdonasi bisa langsung 
menghubungi tim LAZ Al Azhar.

www.alazharpeduli.orgMajalah Care Edisi Februari 2020
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Telur asin tentu menjadi pelengkap hidangan 
yang memiliki citarasa nikmat dan bisa 
memanjakan lidah siapapun penikmatnya. 
Selain menggoda, telur asin juga dapat 
membawa berkah. Bagi Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) Karangmojo Gemilang, telur 
asin menjadi salah satu usaha andalan 
kelompok ini. Secara rutin KUB Karangmojo 
Gemilang binaan LAZ Al Azhar melakukan 
pelatihan cara membuat dan memasarkan 
telur asin bagi para ibu-ibu yang berasal dari 
keluarga dhuafa.

Ahad (16/02) lalu LAZ Al Azhar mengajak 
para Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
Kampus Sentra Primer agar bisa berani 
menjadi public speaker dan menambah 
wawasan dalam acara Temukarya Peminat 
Baca (TPB) yang di selenggarakan di Ruang 
Auditorium Perpustakaan Umum DKI Jakarta, 
Minggu (16/02) lalu.

Pelatihan tersebut diadakan sebagai upaya 
dalam mengubah perekonomian menjadi 
lebih baik dan mandiri. Kelompok 
yang berdiri sejak satu tahun lalu ini, 
beranggotakan para perempuan tangguh 
yang memiliki keinginan untuk memiliki 

usaha sendiri. Bahkan, beberapa dari mereka 
merupakan seorang janda yang harus menghidupi 
anak dan anggota keluarga lainnya.

Acara yang diprakarsai oleh REC 
Indonesia, TakTakut.Id bersama 
Ikatan Abang None Buku DKI Jakarta 
bertujuan untuk mengajak para 
pemuda peminat baca agar bukan 
hanya menyukai hobi membaca namun 

bisa memahami makna dalam sebuah buku yang 
dibaca serta memberikan efek semangat beraktifitas 
dan mengalihkan pandangan dari seringnya 
bermedia sosial dengan selalu membaca buku.

Forum literasi berslogan “To Share What You 
Have Read” ini untuk pertama kali diluncurkan di 
Frankfurt am Main, Jerman pada bulan Februari 
2018 lalu. TemuKarya Peminat Baca (TPB) hadir 
sebagai sebuah pertemuan yang dirancang secara 
khusus untuk memberikan ruang bagi seluruh 
masyarakat, baik dari lingkungan akademis maupun 
non-akademis. Kegiatan tersebut juga diisi oleh 
pembicara yang sangat menginspirasi seperti, Adam 
Firmansyah, Business Analyst di ADA Asia, Agatha, 

Lasiyem, selaku ketua kelompok mengaku sangat 
senang dan terbantu dengan adanya program 
pelatihan usaha tersebut. Selain menambah 
keterampilan dalam mengembangkan keahlian, 
secara rutin anggota kelompok juga dapat belajar 
membaca Al Quran, menghafal surat pendek, 
mendengarkan tausiyah dan melakukan berbagai 
kegiatan positif.

Saat ini, mereka membuat telur asin dengan kiat 
tradisional yaitu dengan menggunakan abu gosok 
dan batu bata. Sepanjang pelatihan, para anggota 
KUB (Kelompok Usaha Bersama) Karang Mojo 
Gemilang begitu antusias dan penuh tawa. 

“Untuk pengolahan telur asin sendiri, kami 
menggunakan cara tradisional dengan abu gosok, 
batu bata yang dicampur dengan garam. Dari telur 
bebek yang sudah diselimuti adonan tersebut, 
butuh waktu sekitar 10 hari untuk siap dipanen dan 
dipasarkan.” ujar Lasiyem.

Untuk pemasaran telur asin, saat ini baru di sekitar 
Karangmojo, Purwomartani, Kec. Kalasan, Sleman, 
harapannya tentu saja untuk kedepannya produk 
telur asin ini bisa menembus pasar nasional bahkan 
manca negara. Semoga dengan adanya pelatihan ini 
dapat menciptakan lebih banyak kebahagiaan bagi 
para ibu-ibu dhuafa untuk tetap berpenghasilan dan 
membantu perekonomian keluarga.

S.Gz, M.Sc, Recearch Associate di Universitas 
Indonesia & Alumni LPDP Awardee London, UK dan 
Heri Kurniawan, 10 Inspiring People in Indonesia 
versi Kantor Staf Presiden (2019).

Fahri, Kepala Cabang Perwakilan DKI Jakarta berharap 
dengan turut serta mendukung kegiatan ini, para 
santri RGI Sentra Primer mampu mengambil 
bagian untuk melawan isu tentang rendahnya minat 
membaca seperti sekarang ini. Selain itu, melalui RGI 
para santri tidak hanya pandai dalam mendalami 
kemampuan di bidang yang mereka sukai, namun 
mereka juga harus terus mencari wawasan baru 
melalui buku-buku yang dibaca. 

Melalui RGI para pemuda dhuafa dididik menjadi 
insan yang berbudi dengan memiliki peluang yang 
sama seperti mereka yang memiliki pendidikan tinggi. 
RGI menjadi pusat pemberdayaan pemuda usia 
produktif sebagai upaya pengentasan pengangguran 
di Indonesia dengan berbagai kegiatan pelatihan yang 
menunjang para santri terus mencari wawasan dan 
berkarya.

Memajukan
Perekonomian
Warga Karangmojo 
dengan Pelatihan
Usaha Telur Asin

Santri Rumah
Gemilang Indonesia

Sentra Primer
Dukung Gerakan 

Literasi di Indonesia
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Hilangkan Duka Pasca Bencana
Banjir Grobogan
Grobogan-Bencana alam menjadi sesuatu yang tidak bisa diperkirakan kapan singgahnya. 
Peristiwa tersebut telah meninggalkan bekas traumatis yang mendalam. Anak-anak, lansia dan 
ribuan warga lainnya terpaksa harus tinggal di tempat pengungsian yang bisa menyebabkan 
dampak psikologis.

Begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah yang hari 
Kamis (09/01 lalu terkena banjir.  Ratusan rumah warga terendam dan menyebabkan kerugian 
secara materi yang cukup besar. Selain mengakibatkan kerugian materi, masyarakat juga 
mengalami kerugian psikologis. Anak-anak sempat patah semangat untuk pergi ke sekolah 
karena perlengkapan sekolahnya terbawa arus banjir. Begitu juga para ibu rumah tangga, 
sembako yang sudah dipersiapkan untuk kebutuhan makan sehari-hari ikut terbawa arus.
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Tim Formula LAZ Al Azhar 
Jawa Tengah berupaya 
mengembalikan senyum warga 
Karangrayung. Alhamdulillah 
terdapat 365 penerima manfaat 
dan ratusan anak sudah kembali 
bahagia dengan pemberian 
perlengkapan sekolah baru dari 
Tim LAZ Al Azhar (Kamis 30/01).  

Selain itu, Tim Formula LAZ 
Al Azhar Jawa Tengah juga 
memberikan subsidi sembako 

untuk mendorong warga dalam 
membangkitkan semangat 
baru pasca alami bencana 
banjir. Aksi trauma healing 
menjadi salah satu ikhtiar untuk 
mengembalikan kebahagiaan 
warga Karangrayung, Grobogan. 

“Alhamdulillah kegiatan trauma 
healing yang disampaikan oleh 
Ustadz Annas mampu menghibur 
warga Karangrayung, khususnya 
anak-anak mereka terhipnotis 

dengan berbagai dongeng dan 
juga permainan menyenangkan 
lainnya.

Anak-anak terlihat tertawa 
dan antusias saat kegiatan ini 
berlangsung. Semoga saja anak-
anak dapat melupakan kesedihan 
dan keresahan yang sedang 
mereka alami pasca bencana 
banjir.” kata Lustia Wahyuni, Amil 
LAZ Al Azhar Jawa Tengah.

www.alazharpeduli.orgMajalah Care Edisi Februari 2020
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LAZ Al Azhar dan KKM Tanami 
Anggrek di Kawasan Malioboro
Kawasan Malioboro terus berbenah mempercantik diri. Tak hanya oleh pemerintah setempat 
dengan melakukan revitalisasi pedestrian Malioboro. Para komunitas di Malioboro juga ambil 
bagian dengan bersih-bersih bersama setiap Selasa Wage. Tapi tak hanya itu para Komunitas 
Kawasan Malioboro (KKM) dan Relawan LAZ Al Azhar juga turut memperindah ikon wisata 
Yogyakarta itu dengan menanam bunga anggrek.
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Wakil Walikota 
Yogyakarta, 
Bapak Heroe 
Poerwadi 
juga turut 
dalam 

penanaman perdana angrek 
atau anggrekisasi di Malioboro 
pada Selasa (14/01). Bapak 
Heroe langsung naik tangga 
dan mengikat tanaman anggrek 
pada batang pohon perindang 
Malioboro di depan Kantor DPRD 
DIY.

“Malioboro sudah dikenal luas 
sebagai ikon wisata Yogyakarta, 
bahkan sampai mancanegara. 
Makanya harus dijaga. Baik 
pelayanannya maupun keamanan 
dan kebersihannya, harus 
standar internasional. Siapapun 
yang datang ke Malioboro, harus 
merasa nyaman, aman dan 

bersih.” tutur Heroe.

Penanaman anggrek pada pohon 
perindang di kawasan Malioboro 
itu diinisiasi oleh Komunitas 
PKL Malioboro. Ketua Presidium 
Kawasan Malioboro sekaligus 
Amil LAZ Al Azhar Yogyakarta, 
Sujarwo, mengatakan aksi tanam 
anggrek dan ronda kebersihan 
merupakan tindak lanjut dari 
program Total Care kebersihan 
Malioboro yang pernah 
diluncurkan, selain Maskot Jaka 
Lisa (Jaga Kebersihan, Lihat 
Sampah Ambil) dan Siber.Kom 
(Sistem Kebersihan Komunitas).

“Ini bukti semua orang merasa 
bagian dari Malioboro. PKL 
punya gerakan Jaga Lisa, ronda 
kebersihan dan menanam 
anggrek. Mereka merasakan 
bahwa Malioboro adalah bagian 

dari kehidupan mereka,” ucap 
Sujarwo.

Dia menyampaikan penanaman 
anggrek merupakan salah satu 
program untuk memperindah 
Malioboro dan agar ke depan 
kota Yogya dikenal juga dengan 
anggreknya. Sedangkan ronda 
kebersihan yang dilakukan 
dengan memukul kentongan 
menyusuri Jalan Malioboro 
dan mengambil sampah, untuk 
mengingatkan pengunjung 
menjaga kebersihan.

“Penanaman anggrek juga bagian 
dari mengenalkan anggrek Yogya. 
Di beberapa daerah mempunyai 
anggrek yang khas saat datang ke 
Malioboro, pengunjung juga bisa 
tahu bahwa di Yogya ada anggrek 
khas.” pungkas Jarwo.

www.alazharpeduli.orgMajalah Care Edisi Februari 2020
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LAZ Al Azhar Cilacap
Dukung Gerakan 3R Melalui
Program Bank Sampah
Setiap hari Ahad pagi mobil bak hitam rutin mendatangi Bank 
Sampah Sumber Rezeki yang ada di Desa Dondong, Cilacap, 
Jawa Tengah untuk mengambil barang bekas. Tepat pukul 
08.00 pagi para anggota telah berkumpul untuk memilih dan 
menimbang barang bekas yang mereka serahkan kepada 
pengurus. Bank sampah ini dibentuk sebagai komitmen 
mengurangi jumlah sampah dalam mendukung program 
pemerintah Indonesia untuk menanggulangi sampah yang 
sifatnya dapat didaur ulang.

Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para 
anggotanya bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. 
Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka 
setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku 
rekening oleh pengurus bank sedangkan untuk tabungannya 
akan dikelola dan diserahkan saat Idul Fitri tiba.

Program bank sampah yang 
mengkampanye 3R (Reduce, 
Rescue, dan Recycle) sangat 
disambut gembira oleh 
masyarakat binaan LAZ Al Azhar 
Cilacap. Selain mayarakat dapat 
menabung melalui bank sampah, 
masyarakat juga sangat antusias 
dalam mengikuti pelatihan dalam 
memanfaatkan limbah sampah 
rumahan menjadi barang bernilai 
ekonomis.

Sampah- sampah berupa plastik 
bening bekas makanan, kardus, 
besi, kantong plastik, botol bekas 
dan lainnya mereka kumpulkan 
untuk diserahkan setiap 
minggunya. Bank sampah ini juga 
dapat mengedukasi masyarakat 



25 Perwakilan Cilacap
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sekitar untuk mengolah sampah 
menjadi benda yang berguna 
seperti kerajinan tangan dan 
ecobrick. Sedangkan sampah 
organik biasa mereka kelola 
menjadi kompos.

“Alhamdulillah, kami merasa 
terbantu dan teredukasi dengan 
adanya bank sampah. Kami 
bisa belajar mengolah limbah 
jadi tas, dompet, pot tanaman 
dan kerajinan lainnya dengan 
memanfaatkan sampah. 
Meskipun nilai jualnya belum 
seberapa, kami tetap senang 
dengan kegiatan ini.” kata Sari, 
salah satu anggota Bank Sampah 
Sumber Rezeki.

Menurut Fajar, Dasamas 
(Dai Sahabat Masyarakat) 
LAZ Al Azhar Desa Dondong 
meskipun program ini baru 
berjalan beberapa bulan, 
program pemanfaatan limbah 
ini dinilai sangat potensial untuk 
mengubah kebiasaan masyarakat 
dalam membuang sampah 
dan juga untuk memajukan 
perekonomian di desa.

“Masyarakat sangat antusias 
saat mengikuti berbagai kegiatan 
yang diadakan pengurus Bank 
Sampah Sumber Rezeki. 
Semoga untuk kedepannya 
keberadaan bank sampah ini bisa 
memberikan solusi terbaik dalam 
pencapaian pengurangan limbah 
sampah. Jadi masyarakat bisa 
merasakan manfaat ekonomi 
secara langsung dari limbah 
sampah mereka.” jelasnya.



26 Formula Tanggap Bencana

Sepekan Terisolir, Korban Banjir
di Muara Gembong Minim Peroleh Bantuan
Selama sepekan banjir telah merendam kawasan Kampung Bulak, Desa Lenggah Sari, Cabang Bungin, 
Muara Gembong, Bekasi. Desa terpencil ini terisolir karena sulitnya akses untuk sampai ke lokasi 
tersebut. Tim FORMULA Tanggap Bencana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar bersama Jamiyyah SD 
Islam Al Azhar 19 Sentra Primer bergerak untuk mendistribusikan bantuan (Senin 13/01).

Kordinator Aksi Formula Tanggap 
Bencana wilayah Bekasi, Eko 
menuturkan, setidaknya di satu titik 
posko banjir terdapat ratusan warga 
korban banjir yang mengungsi dan 
menempati posko-posko yang telah 

disediakan. Fasilitas medis menjadi hal yang sangat 
ditunggu oleh warga terdampak banjir. Pasca 
bencana banjir yang melanda wilayah tersebut 
warga mulai mengeluhkan berbagai macam 
penyakit seperti diare, sakit kepala dan gatal- gatal.

“Ratusan pengungsi telah memanfaatkan fasilitas 
medis yang kami sediakan. Hari ini, total ada 200 
pasien yang mendapat pelayanan medis ditangani 

langsung oleh 4 orang tim medis.” jelasnya.
Warga juga mengaku bersyukur dengan adanya 
layanan kesehatan gratis ini, karena mereka harus 
menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk 
berobat menuju puskesmas. Aleung, nenek berusia 
70 tahun yang menderita gatal-gatal dan pusing 
kepala mengaku belum ada sama sekali bantuan 
yang masuk ke desa mereka. “Senang ada tim 
medis yang bisa datang kesini. Jadi kami bisa cek 
kesehatan secara gratis.” kata nenek Aleung. 

Selain Aksi Medis, Tim Formula Tanggap Bencana 
juga menyalurkan bantuan berupa bahan 
makanan, pakaian layak guna, perlengkapan bayi 
dan balita, alat kebersihan dan dana sosial.
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27 Formula Tanggap Bencana

LAZ Al Azhar Bangun Jembatan
yang Putus Akibat Banjir Lebak
Banten-Satu-satunya jembatan penghubung antara Desa Sukarame dan Desa Sukaraja, Lebak, 
Banten terputus akibat banjir bandang yang menerjang awal tahun 2020 lalu. Pembangunan 
jembatan saat ini mulai dilakukan, dengan ditandai peletakan batu pertama di Kampung 
Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten (Senin 17/02).

LAZ Al Azhar bersama dengan Yayasan 
Qudwah Care, B-Erl Peduli, YDSF dan 
masyarakat sekitar bergotong royong 
mewujudkan harapan bagi para korban 
terdampak sehingga memiliki akses 
jembatan yang layak dan aman bagi para 

penggunanya.

Selama banjir menerjang terdapat 27 jembatan 
hanyut dan rusak, belum lagi 243 unit jembatan di 
Lebak sebelum bencana sendiri memang belum 
terbangun. Masyarakat hanya memanfaatkan 
jembatan darurat yang terbuat dari drum dan kayu 
seadanya. Selain itu juga masyarakat menggunakan 
perahu karet sebagai akses penyeberangan, tanpa 
pengaman dan tentu sangat membahayakan karena 
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arus sungai Ciberang yang cukup deras.
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, Agus Nafi 
mengungkapkan bahwa LAZ Al Azhar akan terus 
berkomitmen melakukan upaya tanggap darurat, 
penyelamatan korban bencana dan dilanjutkan 
dengan pemenuhan kebutuhan dasar korban 
terdampak serta melakukan recovery sebagai upaya 
mengembalikan kondisi mereka pasca bencana 
untuk bisa lebih baik.

“Semoga pembangunan jembatan ini dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya halangan, jadi 8.600 jiwa 
masyarakat di Desa Sukarame dan Desa Sukaraja 
bisa memanfaatkan jembatan dengan segera. 
Untuk target penyelesaiannya rencananya dilakukan 
selama 45 hari kedepan.” tambahnya.



28 Charity 

Bantu Rano Guru Honorer Agar
Sembuh Dari Tumor Pembuluh Darah

Rano Juanda (22 tahun) guru honorer muda yang sedang berjuang hidup melawan 
tumor pembuluh darah (Angiofibroma Nasofaring) yang sudah menggerogoti 

tubuhnya di sekitar wajah dan kepala.

“Mata saya saat ini gak kuat kalau kena panas, 
rasanya perih dan lama kelamaan gak bisa dibuka. 

Gigi juga ompong semua.”
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29 Charity

Tumor ini diketahui Rano tahun 
2011 lalu. Hidungnya tiba-tiba 
saja mengalami pendarahan yang 
mengucur deras dan sulit dihentikan 
disertai dengan gumpalan-gumpalan 
besar mirip darah yang membeku. Agar 

bisa sembuh, Rano memutuskan untuk dioperasi.

Namun tahun 2012 tumor jinak itu tumbuh 
kembali. Rano kemudian menjalani Radioterapi 
selama 2 bulan berturut-turut. Biaya operasi dan 
radioterapi yang tak sedikit membuat keluarga 
Rano terpaksa menjual kebun dan meminjam uang 
kesana kemari hingga berbunga.

Kini kondisi Rano perlahan membaik, tapi untuk 
normalisasi masih diperlukan 2 kali operasi lagi, 
operasi hidung dan operasi rahang. Diagnosa dari 
dokter tulang di bawah mata kanan dan kepala 
belakang pecah efek dari operasi sebelumnya. 
“Hidung saya juga bengkok akibat operasi, jadinya 
rusak permanen dan produksi kotoran hidung jadi 
gak normal.” ujar Rano.

Gaji guru honorer Rano saat ini hanya 120 ribu 
perbulan. Ia juga berjualan aksesoris yang dibuat 
sendiri dari daur ulang barang-barang bekas. Tapi 
semua usahanya itu masih belum cukup untuk 
biaya pengobatan Rano.

Saat Tim LAZ Al Azhar mengunjungi Rano pada hari 
Kamis (20/02) kemarin, ia menuturkan ingin sekali 
sembuh. “Saya ingin bisa ngajar lagi dan bisa punya 
perusahaan kerajinan dari daur ulang limbah.” kata 
Rano.

Yuk doakan dan dukung Rano agar bisa sembuh 
total dari penyakitnya dan bisa mewujudkan 
mimpinya. Dana yang terkumpul akan digunakan 
untuk biaya operasi dan transportasi ke RSUP 
Hasan Sadikin Bandung, membayar hutang-hutang 
biaya berobat sebelumnya, biaya kuliah dan modal 
usaha untuk mengembangkan bisnis kerajinan 
Rano.

Donasi bisa disalurkan melalui kitabisa.com/
campaign/banturanojuanda atau menghubungi 
tim LAZ Al Azhar.
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Sebagai solusi untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM Indonesia yang 
ingin lebih maju, lebih berkompeten dan menjalankan prinsip perdagangan secara benar, LAZ Al 

Azhar dengan dukungan para mitranya meluncurkan Heropreneur, sebuah ecosystem business scale 
up yang berkelanjutan, progresif serta akan menjadi sentra peningkatan usaha dan keberdayaan para 

pelaku UMKM agar dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih maju serta halalan thayyiban.

Agus Nafi’, Direktur 
Eksekutif LAZ Al Azhar 
menggambarkan 
Heropreneur sebagai 
sebuah rumah besar yang 
akan memberikan solusi 

komprehensif kepada ribuan pelaku 
UMKM mitra LAZ Al Azhar melalui 
program unggulan di dalam network 
Heropreneur dimana para anggota 
Heropreneur akan mendapatkan 7 
keunggulan yaitu: Hero Access (akses 
pendanaan, akses perijinan, akses 
distribusi dan lain sebagainya), Hero 
Event (prioritas mengikuti berbagai 
event dan business matching program), 
Hero Community (bergabung 
bersama komunitas para pelaku 
UMKM dalam jumlah yang masif), 
Hero Camp (bebas menggunakan 
fasilitas dan mendapatkan coaching 
bersama para Master Heropreneur), 
Hero Academy (akan mendapatkan 
berbagai pelatihan/business 
scale up program), Hero Creative 

(pendampingan untuk membuat 
berbagai materi kreatif dan kegiatan 
promosi) dan Hero Give (kegiatan 
penggalangan dana sosial dari hasil 
berniaga). Agus menambahkan bahwa 
diharapkan Heropreneur mampu 
menjadi komunitas wirausahawan 
yang juga peduli terhadap 
lingkungan, isu sosial dan akan aktif 
berperan serta dalam mendukung 
perekonomian Indonesia.

Herry Hykmanto, Direktur Bank 
Danamon Syariah sebagai salah 
pendukung utama program 
Heropreneur menuturkan bahwa, 
“Bank Danamon berterima kasih 
telah diberikan kesempatan untuk 
mendukung program Heroprenuer. 
Tujuan Heropreneur sejalan 
dengan visi Bank Danamon yaitu 
peduli dan membantu jutaan 
orang mencapai kesejahteraan. 
Merupakan kehormatan bagi kami 
dapat memberikan dukungan 

terhadap program yang membantu 
pertumbuhan sektor UMKM selaku 
tulang punggung perekonomian 
Indonesia secara berkelanjutan.” 

Kick Off program Heropreneur 
diselenggarakan pada Kamis, 5 
Maret 2020 di Heropreneur Camp/
Ramboe Koffie, Jl. Mekar Baru II/85, 
Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang 
Selatan. Acara kick off ini telah berhasil 
menghadirkan ratusan pelaku UMKM 
binaan LAZ Al Azhar serta para pakar 
di berbagai bidang bisnis seperti 
makanan, fashion, fintech, jasa dan 
ekonomi kreatif lainnya. Heropreneur 
diproyeksikan dapat menjadi model 
creative movement pengembangan 
program human capital development 
yang dipadu dengan entrepreneurship 
skill sebagai solusi memajukan para 
pelaku UMKM menuju pembentukan 
ekosistem ekonomi mikro/UMKM 
kreatif.

Heropreneur sebagai Ecosystem 
Business Scale Up Para Pelaku UMKM 

Indonesia yang Halalan Thayyiban

30 Heropreneur
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Ramadhan segera tiba. Saatnya persiapkan diri dengan iman dan 
takwa dan perluas #ZonaBahagia melalui program:

Salurkan melalui rekening:
CIMB Niaga Syariah 86 0000 104000 || Danamon Syariah 005 8340 324 || BNI Syariah 009 154 0697

BCA 070 303 1011 || Mandiri Syariah 7000 193 188

Zona Ibu Bahagia
- Hadiah & bingkisan 

lebaran
- Modal berwirausaha

- Dana kesehatan keluarga

Zona Petani Bahagia 
- Pupuk & bibit padi gratis

- Bibit hewan ternak 
- Traktor untuk petani 
- Motor angkut padi

Zona Santri Bahagia 
- Takjil di surau terpencil

- THR & paket lebaran 
santri

Zona Guru Bahagia 
- Apresiasi guru ngaji

- Paket lebaran dan THR 
Da’I Sahabat Masyarakat

- Umroh gratis untuk guru 
ngaji pedalaman

Sambut
Ramadhan CIPTAKAN LEBIH BANYAK

#ZONABAHAGIA
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