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Alhamdulillah, setelah berakhirnya bulan Syawal kita masuk bulan Zulkaidah dan 
tanpa terasa kita akan segera memasuki bulan Zulhijah atau bulan kurban. Bulan 
yang di dalamnya ada ibadah rutin tahunan yaitu ibadah haji, puasa Arafah, salat 
Iduladha, dan penyembelihan hewan kurban. Semua itu menjadi amalan yang 
pahalanya berlipat ganda di sisi Allah SWT, sehingga menjadikan kita orang yang 
akan memperoleh keberkahan setiap rezekinya. Aamiin.

Dalam pelaksanaan ibadah kurban 1442 H ini, kami LAZ Al Azhar siap 
melaksanakan amanah titipan kurban Bapak/Ibu untuk disalurkan kepada 
para duafa di seluruh tanah air baik kota ataupun desa khususnya di desa-
desa pemberdayaan LAZ Al Azhar. Bersama LAZ Al Azhar, kurban Bapak/
Ibu sesungguhnya tak hanya sekedar ibadah tahunan akan tetapi akan 
menyejahterakan para peternak desa sekaligus membahagiakan para duafa. 
Karena hewan-hewan yang disembelih untuk kurban diberdayakan dan dibeli 
dari peternak-peternak kecil masyarakat desa yang menjadi binaan LAZ Al Azhar 
dan sebagian besar dagingnya dibagikan untuk masyarakat duafa, sebagai 
bantuan peningkatan gizi dan menjadikan kebahagiaan bagi mereka yang jarang 
sekali mengonsumsi daging.

Selain ajakan berkurban, LAZ Al Azhar juga mengajak para aghniya dan kaum 
muslimin yang memiliki keluasan rezeki untuk menyalurkan dana ziswafnya 
untuk membantu kaum muslimin yang masih terdampak covid-19 secara 
ekonomi, yang kini semakin masif dan meningkat tajam sehingga diberlakukanya 
PPKM Darurat dari tanggal 3 Juli s/d 20 Juli 2021 ini. Terkait kondisi tersebut, 
tentunya akan lebih menyulitkan pemenuhan kebutuhan masyarakat duafa yang 
tidak memiliki usaha tetap maupun korban PHK yang masih terus terjadi.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatkan pelayanan ziswaf kepada Bapak/Ibu, 
alhamdulilah telah di-launching pembukaan kantor layanan bersama LAZWAF 
BMT Al Azhar yang lebih representatif dan nyaman untuk kegiatan layanan. 
Dan seiring dengan kegiatan launching tersebut yang dikemas dalam acara 
tasyakur, LAZ Al Azhar menerima SK perpanjangan sebagai lembaga berskala 
nasional dari Kemenag RI yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2021, dan 
penyerahannya dilakukan tanggal 21 Juni oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan 
Wakaf Kementerian Agama RI. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat 
dan pemerintah terhadap profesionalisme LAZ Al Azhar yang telah berjalan.

Atas segala bantuan, partisipasi, dan doa dari Bapak/Ibu semua, kami 
mengucapkan terima kasih semoga amal ibadahnya diberikan ganjaran yang 
terbaik dari Allah SWT. Amiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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LAZ Al Azhar Resmi 
Perpanjang Izin Operasional 
sebagai Lembaga Amil Zakat 

Nasional (LAZNAS)
Jakarta – Izin operasional LAZ Al Azhar sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional secara 
resmi telah diperpanjang. Hal ini ditandai dengan diserahterimakan Surat Keputusan (SK) 

perpanjangan legalitas yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 
Kementerian Agama RI, Senin (21/06/2021).

Acara penyerahterimaan 
Surat Keputusan (SK) 
ini dilakukan oleh Andi 
Yasri selaku Subdit 

Kelembagaan Zakat dan 
Wakaf Ditjen Bimas Islam 
Kementerian Agama RI 
kepada Ketua Umum YPI 
Al Azhar, Sobirin HS dalam 
acara tasyakuran yang 
diselenggarakan di Aula 
Buya Hamka Masjid Agung 
Al Azhar, Jakarta Selatan.

SK yang ditandatangani langsung 
oleh Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas ini menandakan bahwa 
LAZ Al Azhar telah diakui secara 
sah oleh otoritas berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk melanjutkan 
kiprahnya mengelola dana zakat, 
infak, sedekah, wakaf demi 
mewujudkan kesejahteraan dan 
pemberdayaan masyarakat.

“Syukur alhamdulillah, SK izin 
LAZ Al Azhar skala nasional 
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sudah diserahterimakan. 
Ini sebagai bukti penilaian 
Kemenag RI perihal tata kelola 
zakat di LAZ Al Azhar yang baik 
dan profesional,” ujar Sobirin 
didampingi oleh Direktur LAZ Al 
Azhar H. Daram.

Sobirin juga mengucapkan 

terima kasih atas kepercayaan 
dan dukungan masyarakat luas 
terhadap kinerja LAZ Al Azhar.

“Mari terus kita eratkan 
kebersamaan ini, meski 
kondisi Indonesia masih 
pandemi, semangat 
menggemilangkan 
Indonesia tidak boleh surut,” 
jelasnya.

Dalam acara ini juga 
dilakukan peresmian kantor 
layanan bersama Lembaga 
Amil Zakat, Wakaf dan 
BMT Al Azhar yang berada 
di sisi timur Masjid Agung 
Al Azhar dalam rangka 

layanan terintegrasi ketiga unit 
pemberdayaan umat YPI Al 
Azhar.

Keberadaan kantor layanan yang 
lebih nyaman ini juga sebagai 
bentuk komitmen memberikan 
pelayanan terbaik kepada 
muzaki, pewakif serta nasabah.

Selamat dan Sukses



Sejatinya kehendak ibadah 
kurban adalah keikhlasan 
dan ketakwaan. Daging 
dan darah hewan kurban 

kita sama sekali tidak akan 
sampai kepada-Nya jika tidak 
disertai takwa dan ikhlas. 
“Daging-daging unta dan 
darahnya itu sekali-kali tidak 
dapat mencapai (keridhaan) 
Allah, tetapi ketakwaan 
dari kamulah yang dapat 
mencapainya.” (QS al-Hajj: 37).

Masih sama dengan tahun 
sebelumnya, pelaksanaan kurban 
kali ini pun dilaksanakan di 
tengah pandemi Covid-19 yang 
masih mewabah di Indonesia. 
Kegiatan kurban yang meliputi 
penjualan hewan kurban dan 
pemotongan hewan kurban perlu 
dilakukan penyesuaian terhadap 
prosedur new normal atau 
kenormalan baru dalam situasi 
pandemi covid-19. Keistimewaan 
dan keunggulan hewan qurban 
LAZ Al Azhar kembali hadir 
untuk membawa manfaat bagi 
umat. Yuk, simak mengapa 
Anda harus berkurban di LAZ Al 
Azhar?

Kurban dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat 
kehidupan yang diberikan. Selain itu, dengan berkurban umat muslim telah mengikuti 
ajaran Nabi Ibrahim AS. Betapa besar kemuliaan imannya saat Allah memerintahkan 

beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan yaitu Nabi Ismail AS ketika 
hari An-nahr (Idul Adha).

6 Kurban Mubarak

Ini Alasan Mengapa
Anda Dianjurkan Berkurban

di LAZ Al Azhar!

Kurban 
Anda sangat 

dinantikan oleh 
keluarga duafa, 

keluarga penyintas 
bencana, dan 

warga terdampak 
pandemi...

Berkurban bisa dilakukan 
langsung dari rumah saja 
dengan berbagai akses 
pembayaran yang mudah. 
Anda tidak perlu repot 
saat hendak berkurban, 
karena kami akan 
membantu Anda mulai dari 
memilih, memotong, dan 
mendistribusikan kurban Anda 
di wilayah-wilayah bermukim 
para keluarga duafa.

Kurban Anda adalah jalan 
kebahagiaan penuh keberkahan 
bagi para penerima manfaat 
dan peternak binaan LAZ Al 
Azhar. Penjualan dari kurban 
Anda menjadi modal beternak 
kembali dan meneruskan 
program peternakan yang 
berkesinambungan. Berkah 
dari penjualan dimanfaatkan 
sebagai modal usaha, biaya 
pendidikan, dan pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari.

Kurban Anda adalah 
kebahagiaan tersendiri bagi 
para keluarga duafa yang 
jarang bisa mengonsumsi 
daging sehingga menjadi 
tambahan nutrisi dan secara 
luas juga akan membahagiakan 
para penerima manfaat yang 
terdampak pandemi Covid-19 
secara ekonomi. Anda bahagia 
berkurban, mereka bahagia 
menerima kurban Anda.

Yuk, segerakan kurban Anda bersama LAZ Al Azhar 
berbagi kebaikan dan kebahagiaan untuk sesama. 
Kurban Anda sangat dinantikan oleh keluarga 
duafa, keluarga penyintas bencana dan warga 
terdampak pandemi.

Anda tetap aman melakukan 
kurban #dirumahaja. Kami 
juga menerapkan protokol 
kebersihan dan keamanan 
kandang pemeliharaan, 
aktivitas pemotongan, protap 
(protokol tetap) membungkus, 
mendistribusikan serta 
mendokumentasikannya 
dilaksanakan dengan 
mematuhi protokol keamanan 
Covid-19.

Mudah

Berkah Kebahagiaan

Aman1.

3. 4.

2.
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Rawuh ke Puncu, Desa Wisata 
Pemberdayaan Lereng Kelud

Sejak bencana letusan Gunung Kelud 2014, LAZ Al Azhar hadir memberi bantuan 
dan mendampingi masyarakat di sekitar Puncu, yang menjadi korban erupsi Gunung 
Kelud. Kondisi Desa Puncu hancur lebur, rumah rusak dan tidak layak huni, fasilitas 

kesehatan dan fasilitas umum tidak dapat digunakan dan aset warga rusak. LAZ Al Azhar 
melanjutkan program recovery dengan mengembangkan program Desa Gemilang di 

Dusun Laharpang dan program Sejuta Berdaya di Dusun Sukomoro.

Tujuh tahun berlalu, melalui program pemberdayaan masyarakat 
pasca bencana, Desa Puncu bertransformasi menjadi Desa Wisata 
Puncu yang berbasis wisata alam dan wisata agro. Komoditi 
unggulannya adalah cabai dan kopi Kelud. Di bulan tertentu setiap 

tahun, wisatawan bisa menikmati durian Kelud yang memiliki rasa dan 
aroma yang khas dan nikmat.

Pencinta alam dan pendaki gunung suka sekali melakukan pendakian 
ke Gunung Kelud melalui Puncu. Dusun Laharpang yang menjadi Desa 
Gemilang binaan LAZ Al Azhar merupakan titik pos pendaftaran, check 
point dan titik awal pendakian. Uniknya, pos check point ini dikelola oleh 
karang taruna, Saung Ilmu Laharpang, KSM Lamor Kelud, Kompas Alang 
dan Komunitas Sepeda Tua (KST).

Di sana terdapat bangunan Saung Ilmu, Cafe Kelud, Rumah Kopi dalam 
satu tempat untuk rehat awal para pengunjung sebelum beranjak menuju 
jalur pendakian. Mereka bisa menikmati secangkir kopi Kelud dan akan 
mendapat banyak informasi dan arahan di Saung Ilmu. Bagi masyarakat 
Laharpang, Saung Ilmu ini sehari-harinya adalah pusat edukasi, pusat 
interaksi dan pusat perencanaan program pemberdayaan masyarakat. 
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Remaja Laharpang siap setiap saat memandu para pendaki menuju 
Gunung Kecil dan Gunung Kelud yang mulai dikenal masyarakat luas 
setelah bencana erupsi Kelud 2014 lalu.
 
Setelah menikmati kopi Kelud, para pengunjung melanjutkan perjalanan 
menuju lereng Gunung Kecil dengan suguhan hamparan perkebunan 
cabai dan kopi. Tanaman kopi tersebut ditanam untuk dijadikan 
tanaman pengikat lahan lereng, agar tidak mudah longsor, sekaligus 
sebagai komoditi yang diolah di Rumah Kopi yang berada di Saung Ilmu 
Laharpang. Dengan udara segar dan sejuk di pagi hari, para pengunjung 
akan terkesan melihat lereng gunung Kelud dan Gunung Kecil, yang saat ini 
disebut dengan Gunung Gede Kelud.
 
Pada 5 Juni 2021, bersama dengan Dasamas Al Azhar Ustaz Dhobit, 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, H. Daram, dan rombongan dari LAZ 
Al Azhar menyambangi para petani kopi dan petani cabai di lereng 
Kelud. Para petani tampak sedang beraktivitas, menyemprot tanaman, 
membersihkan gulma, memetik cabai yang sudah siap dipanen. Mereka 
senang karena kualitas cabai yang dipanen saat ini baik dan harga di pasar 
pun sedang bagus. Petani cabai dan kopi yang berjumlah 34 keluarga 

tersebut mendapatkan dana modal awal dari KSM Lamor Kelud yang 
memberikan pembiayaan qardhul hasan, tanpa agunan dan tanpa riba. 
Sehingga mereka tidak terbebani tambahan biaya akibat dari pinjamannya 
tersebut. Kewajiban mereka hanyalah harus ikut pertemuan rutin untuk 
menambah ilmu pengetahuan, agama serta skill dan manajemen pertanian.
 
kemudian rombongan LAZ Al Azhar bertemu dengan para pengurus Saung 
Ilmu dan KSM Lamor Kelud. Mereka mengelola manajemen KSM dengan 
baik serta mengolah hasil pertanian cabai menjadi abon cabai untuk 
antisipasi harga cabai yang jatuh serta mengawetkan produk agar bisa 
bernilai jual lebih baik dari cabai segarnya. Selain itu mengelola Rumah Kopi 
sebagai tempat produksi kopi dengan kualitas tinggi dan menjadi produk 
khas buah tangan rawuh ke Kelud.
 
Kini Puncu bertransformasi menjadi desa wisata dan Pemda Kediri 
bersama masyarakat dan LAZ Al Azhar bahu-membahu mempromosikan 
Desa Wisata Puncu sebagai destinasi wisata alam dan agro. Bahkan Hari 
Jadi Kota Kediri dua tahun lalu berturut-turut dilaksanakan di Desa Wisata 
Puncu dengan mengadakan kegiatan Pesta Rakyat dan pendakian ke 
Gunung Kelud.



Panen Raya Tiba,
Petani Desa Tibarau Panjang Bahagia

LAZ Al Azhar melalui program Indonesia Gemilang terus mengembangkan 
perekonomian bagi masyarakat pedesaan. Pada Rabu, 9 Juni 2021 menjadi momen 

membahagiakan bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Tani, Desa Tibarau 
Panjang. Meskipun lahan pertanian mereka sempat terendam banjir beberapa waktu lalu, 

namun hasil panen raya yang diperoleh musim ini terbilang sukses.

79 anggota menjadi 
pemetik manfaat 
program Rumah 
Pembiayaan Pertanian 

(RPP) LAZ Al Azhar di luas 
lahan 158 ha. Para anggota 
melakukan panen raya padi 
rancah dari berbagai varietas 
secara bersamaan. Program 
ini dilakukan sebagai upaya 
bersama untuk membangun 
Indonesia dari desa dengan 
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memaksimalkan sumber daya 
alam (SDA) dan sumber daya 
manusia (SDM) di Desa Tibarau 
Panjang, Kecamatan Kusan 
Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, 
Kalimantan Selatan.

Sekitar 30% dari jumlah anggota 
Gapoktan Karya Tani telah 
mengembalikan pinjaman 
berupa gabah kering. Jika sudah 
mencapai 100% diperkirakan 

gabah kering yang terkumpul 
di lumbung padi pengurus RPP 
akan terkumpul sekitar 10,7 
ton gabah kering, menurun 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang mencapai 
14,8 ton, hal itu disebabkan 
karena anggota yang meminjam 
berjumlah 120 orang. Pada tahun 
ini, sebagian anggota kelompok 
tani sudah mandiri dalam 
pengelolaan pertanian terutama 

di bidang pembiayaan.
 
Zaedi selaku ketua Gapoktan 
Karya Tani sekaligus penerima 
manfaat program RPP 
mengungkapkan rasa syukurnya 
berkat adanya program ini, para 
warga menjadi bersemangat 
dalam mengelola lahan 
pertanian karena didukung oleh 
permodalan secara syariah. 
Manfaatnya dapat dirasakan 

secara berkelanjutan melalui 
pengelolaan tanam, lumbung 
pangan, pemasaran padi, dan 
tata niaga yang sesuai syariah.
 
“Alhamdulillah, terimakasih 
LAZ Al Azhar yang telah 
memprakarsai program Rumah 
Pembiayaan Pertanian. Berkat 
program dari LAZ Al Azhar 
pertanian di Desa Tibarau 
Panjang ini semakin meningkat 

penghasilannya,” ujarnya.
 
Pemberdayaan di sektor 
pertanian mampu mendorong 
kesejahteraan masyarakat 
menuju kemandirian pangan. 
Selain itu, hasil panen berupa 
gabah dan beras yang tersimpan 
di lumbung pangan dapat 
menjadi tabungan darurat untuk 
biaya pendidikan dan kesehatan 
bagi anggota keluarga.



Saung Ilmu Desa Tanjungpura
Jadi Pusat Kegiatan

Posyandu Masyarakat
LAZ Al Azhar bersinergi dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) 
Bank Indonesia membangun Saung Ilmu di Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, 

Kabupaten Tasikmalaya pada beberapa bulan yang lalu. Saung Ilmu ini merupakan salah 
satu instrumen program pemberdayaan Desa Berdikari.

Manfaat dari hadirnya 
Saung Ilmu di tengah 
masyarakat begitu 
besar dirasakan, di 

antaranya di bidang pendidikan, 
keagamaan bahkan kegiatan 
kesehatan.

Pada Jum’at, (11/06) Pengurus 
Posyandu Srikandi 7 

melakukan kegiatan 
posyandu gratis untuk 

warga setempat. 
Sebanyak 53 

anak balita dan 
5 orang 

ibu 
hamil 
setiap 

bulan 
memeriksakan 
kesehatan di 
posyandu ini.
 
Miftah, 
Dasamas 
LAZ Al Azhar 

mengatakan 
kegiatan 
posyandu 
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untuk mendukung pelayanan 
pada anak dan ibu hamil berupa 
penimbangan, pengecekan 
kesehatan ibu dan anak, KB, 
imunisasi, dan pemberian 
vitamin. Selain itu, penyuluhan 
tentang sosialisasi vaksin, 
ibu hamil dan pemberian asi 
eksklusif juga rutin diberikan 
oleh petugas kesehatan di 
Saung Ilmu Desa Berdikari 
Tanjungpura. 
 
“Sebelum hadirnya Saung Ilmu 
di sini, masyarakat Kampung 
Tanjung dan Kampung Babakan 
tanjung harus menuju lokasi yang 
cukup jauh untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Namun, 
saat ini mereka dapat datang 
secara rutin karena lokasi yang 
dekat dan halamannya juga luas,” 
ujarnya.
 
Suwangsih, Bidan Desa 
Tanjungpura mengaku saat itu 
pelaksanaan posyandu berjalan 
dengan peralatan dan lokasi 
yang minim. Pelaksanaanya 
pun hanya empat kali dalam 

satu tahun, namun saat ini telah 
dilaksanakan secara rutin satu 
bulan sekali.
 
“Kami bidan desa dan tenaga 
kesehatan merasa terbantu 
sekali dengan adanya Saung 
Ilmu dapat menjadi pusat 
edukasi dan sosialisasi bagi 
masyarakat. Semoga masyarakat 
dapat menjadi sumber inspirasi, 
inovasi dan teladan menuju 
masyarakat yang mandiri dan 
berdikari,”ujarnya.
 
Ke depan, Saung Ilmu Desa 
Berdikari Tanjungpura dapat 
dimanfaatkan oleh seluruh 
elemen masyarakat sebagai 
pusat interaksi dan perencanaan 
program masyarakat, sehingga 
menjadi wadah untuk 
bermusyawarah dalam mencari 
kemufakatan bersama bagi para 
petani, peternak, pelaku UMKM, 
dan generasi muda dalam 
menciptakan desa yang Berdaya, 
Kreatif, Religius, dan Inspiratif 
(Berdikari).
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KSM Lamor Kelud Binaan LAZ Al Azhar

Berhasil Dapatkan HKI Merek 
Dagang Kopi “Laharpang”

Kediri - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud salah satu kelompok binaan 
LAZ Al Azhar memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI) atas merek kopi Laharpang. 
Salah satu produk unggulan yang dikelola oleh KSM Lamor Kelud Sejahtera ini telah 

menarik perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari Dinas Perdagangan Kabupaten 
Kediri, Selasa (15/06).
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“Alhamdulillah, 
saat ini produk 
kopi Laharpang 

menjadi satu-satunya 
produk kopi di 

Kediri yang sudah 
mendapat HKI...”

mengungkapkan produk kopi 
yang dihasilkan di Desa Puncu 
berkualitas baik dan sangat 
digemari masyarakat Kediri 
khususnya kaum milenial. 
Banyak varian dari Kopi 
Laharpang Kelud yang bisa 
menjadi pilihan, mulai robusta, 
liberika, atau luwak. Tersedia 
juga grade A dan B. Pengelolaan 
yang dilakukan KSM Lamor 
Kelud Sejahtera mulai dari 
menanam, merawat, memanen 
hingga hasil jadi berupa bubuk 
dan dapat dinikmati.
 
“Alhamdulillah, saat ini produk 
kopi Laharpang menjadi 
satu-satunya produk kopi di 
Kediri yang sudah mendapat 
HAKI merek dagang dari 
Kemenkumham. Semua ini 
tentu hasil dari ikhtiar bersama 
untuk terus memajukan 
perekonomian masyarakat di 
Desa Puncu,” ujarnya.
 
Pemasaran produk kopi 
Laharpang ini telah dijual secara 
daring. Meski begitu, untuk para 
pecinta kopi juga bisa memesan 
green bean dan roasted bean, 
serta menikmati langsung 
sensasi minum kopi di lereng 
Gunung Kelud langsung di Kedai 
Lamor Coffee.
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Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Jawa Timur 
memberikan dukungan kepada KSM Lamor 
Kelud Sejahtera atas merek kopi Laharpang. 
Konsep pemberdayaan program Indonesia 

Gemilang dari hulu ke hilir telah membawa inspirasi dari 
berbagai kalangan. Desa Puncu yang dahulu hancur lebur 
akibat erupsi Gunung Kelud, kini berhasil mandiri melalui 
perkembangan ekonomi kreatif.
 
Penyerahan sertifikat HKI diberikan langsung oleh Ummi 
selaku Kasi Industri Agro dan Hasil Hutan Dinas 
Perdagangan Kabupaten Kediri kepada Nuryakin, Ketua 
KSM Lamor Kelud Sejahtera. Berbagai keuntungan 
dapat dirasakan bagi kelompok ini, secara resmi produk 
kopi andalan masyarakat dapat dipatenkan dan terjamin 
keamanannya dari plagiarisme. Selain itu diharapkan 

ke depan mampu membuka peluang 
pemasaran yang tinggi hingga 

mancanegara.
 

Aynut Dhobit, 
Dasamas LAZ 

Al Azhar 



“Semoga 
dengan 

berjalannya 
program Dapaga ini, 
kebutuhan pangan 

keluarga dapat 
terpenuhi...”

Dapur Hidup
Jadikan Warga Bandaraya 

Lebih Produktif
Berkebun tidak melulu memerlukan lahan yang luas. Kini dengan memanfaatkan lahan 

sempit masyarakat bisa bercocok tanam. Pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan 
merupakan potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pangan dan gizi keluarga dalam 
jangka panjang. Begitu yang dilakukan sekelompok ibu di Dusun Bandaraya, Desa Sokop, 

Kepulauan Meranti, Riau. Semangat gotong-royong ibu-ibu ini dapat menjadi inspirasi. Tiap 
akhir pekan, mereka berinisiatif melakukan kegiatan bercocok tanam dengan membawa satu 

ember tanah dari rumah masing-masing dan mulai menanam bibit sawi.
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Kegiatan ini dinilai mampu 
mengisi waktu luang di 
tengah pandemi menjadi 
lebih produktif. Selain 

itu, kegiatan yang didampingi 
Dasamas LAZ Al Azhar menjadi 
ajang stimulan berjalannya salah 
satu program pemberdayaan 
masyarakat desa yaitu melalui 
Dapaga (Dapur Hidup 
Keluarga). Program ini mengolah 
berbagai jenis tanaman dengan 
sistem budi daya sayuran seperti 
kangkung, sawi, cabai, dan 
tanaman lainnya yang dapat 
dilakukan dengan mudah dengan 
memanfaatkan media polybag.
 
Keberadaan Rumah Bibit di 
desa binaan LAZ Al Azhar 
berperan penting untuk 
memenuhi kebutuhan pangan. 
Disaat hampir semua wilayah 
mengalami krisis pangan, warga 
binaan LAZ Al Azhar mampu 
bertahan dan mandiri pangan 
dengan adanya instrumen 
Rumah Bibit ini.

Pemilihan bibit unggul menjadi 
syarat utama berhasil atau 
tidaknya proses penanaman 
sayuran. Untuk bibit sawi sendiri 
dipilih bibit yang bentuknya 
bulat dan ukurannya kecil, serta 
kulit bibit berwarna coklat agak 
kehitaman. Setelah bibit terpilih, 
bibit akan dimasukan ke dalam 
polybag yang telah diisi tanah 
humus untuk disemai. Pada 
satu polybag mereka isi dengan 
3-5 benih. Setelah beberapa 
bulan perawatan berbagai jenis 
tanaman ini siap untuk dipanen.

Dasamas LAZ Al Azhar 
Kris Kama Apriyanto, 
mengungkapkan program 
Dapur Hidup Keluarga ini 
menjadi salah satu upaya dalam 
memberikan kesejahteraan 
untuk masyarakat apalagi di 
tengah kondisi pandemi seperti 
sekarang ini. Masyarakat dapat 
berhemat uang belanja dan 
pengeluaran harian karena 
kebutuhan makanan sudah 

terbantu. Interaksi antar warga 
juga saling terjaga karena 
adanya pertemuan rutinan, 
serta kehadiran Dapur Hidup 
Keluarga mampu menciptakan 
lingkungan sehat.

“Semoga dengan berjalannya 
program Dapaga ini, kebutuhan 
pangan keluarga dapat 
terpenuhi. Ibu-ibu tidak perlu 
membeli kebutuhan dapur 
keluar rumah, cukup menanam 
di pekarangan kosong dan 
manfaatnya langsung bisa 
mereka petik,” ungkap Kris.

Ke depan, diharapkan semakin 
banyak keluarga yang dapat 
berinovasi dalam menanam 
dapur hidup ini, karena 
manfaatnya selain dapat 
dikonsumsi secara langsung. Jika 
diolah secara serius kegiatan 
ini juga dapat menjadi sumber 
penghasilan tambahan untuk 
keluarga.

Majalah Care Edisi Juni 2021 www.lazalazhar.org



“Alhamdulillah, 
terima kasih 
untuk para 

donatur yang telah 
mendukung

cita-cita para santri 
kami...”

Wakaf Al-Qur’an
Beri Semangat Baru Bagi
Santri di Bogor & Depok
Kebahagiaan terpancar dari wajah para santri di Pondok Pesantren Riyadlul 

Jannah, Kampung Binong, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Pasalnya 
mereka dapat belajar Al Quran dengan khusyuk berkat bantuan wakaf Al-Quran 

yang diberikan tim LAZ Al Azhar pada Rabu, (9/06).

1918 Wakaf Al-QuranWakaf Al-Quran
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Pendistribusian wakaf Al-Quran 
dilakukan dari hasil pengelolaan 
program wakaf bersama Alumni 
Sekolah Menengah Pertama Islam 

Al Azhar 9 Kemang Pratama. Sebanyak 
116 mushaf Al-Quran berhasil terkumpul 
dan telah diserahkan langsung kepada pihak 
pondok pesantren.
 
Pimpinan Ponpes Riyadul Jannah, KH. 
Muhammad Supriadi menyampaikan rasa 
syukurnya serta menyambut baik atas 
niat yang disampaikan tim LAZ Al Azhar. 
Bantuan wakaf Al-Quran ini menjadi 
sarana pendukung bagi para santri agar 
bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-
Quran.
 
“Alhamdulillah, terima kasih untuk para 
donatur yang telah mendukung cita-cita 
para santri kami dalam menghafal Al-Quran. 
Semoga dengan adanya Al-Quran baru ini, 
anak didik kami semakin semangat dalam 

mendalami makna Al-Quran,” ujar KH. 
Muhammad Supriadi.
 
Selain itu, pendistribusian juga dilakukan 
di lokasi yang berbeda yaitu di Pondok 
Pesantren Daarul Shafa yang berlokasi di 
Jalan Kesadaran, Kelurahan Pondok petir, 
Kecamatan Bojongsari, Depok. 58 mushaf Al-
Quran diberikan untuk hafiz dan hafizah.
 
Banyak diantara santri di pondok pesantren 
ini yang membutuhkan Al-Quran, karena 
ketersediaan mushaf Al-Quran cukup 
memprihatinkan. Ada yang sampulnya 
hilang, lembaran yang sobek, lem yang lepas 
dan kertas-kertas yang mulai lusuh.
 
“Terima kasih LAZ Al Azhar yang telah 
menghadirkan Al-Quran baru untuk kami, 
mudah-mudahan menjadi amal jariah yang 
terus mengalir,” ungkap Nurul salah satu 
santri Ponpes Daarul Shafa.



21 Recovery Indonesia20 Recovery Indonesia

LAZ Al Azhar Kembali Hadirkan
Rumah Sehat Layak Huni (RUSLI)

Untuk Para Penyintas Gempa
Siapa yang tidak bahagia hatinya, rumah yang hampir rata dengan tanah kini kokoh 

kembali dan layak untuk dihuni. Guncangan gempa di Mamuju pada beberapa 
bulan lalu mengakibatkan ratusan rumah milik warga menjadi rusak, mulai dari 

tingkat ringan hingga berat.

Salah satunya adalah rumah 
keluarga Pak Aras dan Pak 
Ardi. Rumah mereka rusak 
tingkat berat. Setelah 

beberapa bulan tinggal di tenda 
darurat akhirnya kini mereka 
dapat kembali ke rumah asalnya 
dalam keadaan yang lebih baik.
 
Rasa syukur diungkapkan oleh 
keluarga Pak Aras dan Pak Ardi. 
Berkah bantuan RUSLI yang 
mereka terima telah membawa 
kebahagiaan bagi keluarga 
masing-masing.

“Alhamdulillah, kami sangat 
berterima kasih sekali kepada 
para donatur yang telah 
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membangun rumah sementara 
ini untuk tempat tinggal kami. 
Semoga membawa keberkahan 
dan bahagia bagi semua,” ujar 
Pak Aras salah satu penerima 
manfaat.

Pembangunan RUSLI sendiri 
dapat rampung dengan cepat 
berkat sinergi yang terjalin antara 
Sekolah Dasar Islam Al Azhar 
20 Cibubur dan Sekolah Dasar 
Islam Al Azhar 61 Summarecon 
Serpong. Hal ini, diharapkan 
menjadi motivasi dan inspirasi 
bagi masyarakat untuk bangkit 
kembali pasca bencana. Sehingga 
tatanan kehidupan baik sosial, 
agama, lingkungan, dan ekonomi 

dapat kembali pulih bahkan lebih 
baik lagi.

“Terima kasih banyak untuk 
para donatur LAZ Al Azhar. 
Semoga kebaikan yang ditebar 
memberikan sejuta kebaikan 
baru untuk Indonesia,” tutup pak 
Aras.

Hingga saat ini, ratusan bahkan 
ribuan penyintas gempa kesulitan 
karena tidak memiliki rumah 
untuk tempat tinggal. Melalui 
program Recovery Indonesia 
LAZ Al Azhar secara konsisten 
terus membangun 100 RUSLI 
untuk meringankan beban para 
penyintas bencana di Mamuju.



“Paket beras 
kami salurkan 

dengan kualitas 
terbaik kepada para 
keluarga yatim dan 

santri duafa...”

2322 Formula Tanggap BencanaFormula Tanggap Bencana
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LAZ Al Azhar Kembali
Hadirkan Senyuman Santri Duafa
di Pondok Pesantren Salsabila
Senyum bahagia terlihat dari wajah para santri duafa di Pondok Pesantren Salsabila yang 
berlokasi di Kampung Babakan, Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, 

Banten. Pasalnya para santri menerima bantuan infak beras pada Kamis, (17/06).

Pondok Pesantren Salsabila 
saat ini kondisinya begitu 
memprihatinkan. Keadaan 
bangunan yang hampir 

roboh membuat santri kesulitan 
dalam proses belajar. Bahkan 
setiap harinya mereka dihantui 
rasa was-was, khawatir sewaktu-
waktu bangunan ini roboh. Selain 
itu, di tengah kondisi pandemi 
saat ini para santri membutuhkan 
asupan makanan yang cukup agar 
dapat belajar dengan nyaman dan 
tenang.
 
Dampak pandemi telah 
mengganggu berbagai sektor 
diantaranya kesehatan, sosial, dan 
perekonomian masyarakat. Hal 
ini yang tengah dirasakan Pondok 
Pesantren Salsabila, efek ekonomi 
mengakibatkan pihak asrama 

kesulitan untuk membeli beras.

Kepala Divisi Program, Deden 
Nurdin Salim mengungkapkan 
bahwa gerakan infak beras 
dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan anak-anak 
yatim, santri duafa, dan para 
penghafal Al-Quran.

“Paket beras kami salurkan 
dengan kualitas terbaik kepada 
para keluarga yatim dan santri 
duafa yang tersebar di berbagai 
wilayah termasuk di pelosok 
Banten. Penyerahan dilakukan 
secara langsung kepada para 
penerima manfaat agar bantuan 
dapat diterima dengan tepat 
sasaran,” ujarnya.

Para santri menyambut dengan 

antusias bantuan ini. Mereka 
mengungkapkan rasa syukurnya 
karena kebutuhan pangannya 
dapat terpenuhi.

“Alhamdulillah, bantuan paket 
beras ini sangat bermanfaat 
bagi kami para santri di Pondok 
Pesantren Salsabila. Terima kasih 
kepada para donatur semoga 
rezekinya semakin bertambah,” 
ucap Nurul salah satu penerima 
manfaat.

Ke depan, gerakan infak beras ini 
akan dilakukan secara konsisten. 
Hal ini diwujudkan untuk 
mendukung keluarga yatim, santri 
penghafal Al-Quran dan santri 
duafa memenuhi kebutuhan 
primer di tengah masa pandemi.



Bencana yang telah 
terjadi di Kabupaten 
Boyolali pada bulan 
Maret lalu tidak hanya 

meninggalkan kerugian materi, 
namun juga meninggalkan duka 
yang mendalam bagi keluarga 
terdampak. Ditambah kejadian 
ini terjadi saat pandemi melanda, 
kondisi perekonomian semakin 
menurun sedangkan kebutuhan 
sehari-hari harus tetap dipenuhi.
 
Manajer Program Pendistribusian 
LAZ Al Azhar, Faridun Nidhom 
mengungkapkan tim Formula 
dan relawan LAZ Al Azhar 
melakukan pendistribusian paket 
sembako secara langsung kepada 
para penerima manfaat. Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir 
terjadinya kerumunan dan 
juga memanfaatkan momen 
silaturahmi sehingga bantuan 
dapat tersampaikan dengan tepat 
sasaran.
 
“Pendistribusian paket sembako 
bagi keluarga penyintas bencana 
akan terus kami lakukan di 
beberapa titik. Dengan adanya 
paket sembako ini diharapkan 
keluarga penyintas bencana dapat 
terbantu dalam pemenuhan 
kebutuhan pangan. Mengingat 
di tengah pandemi saat ini selain 
mereka kehilangan harta benda 
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LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan Maybank Syariah untuk terus bergerak aktif dalam mendampingi keluarga penyintas bencana di 
tanah air. Ratusan paket sembako disalurkan langsung ke tujuh titik lokasi daerah terparah bencana, salah satunya menuju lokasi pasca 
bencana erupsi Gunung Merapi di Dukuh Stabelan, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (23/06).

Kolaborasi LAZ Al Azhar dan
Maybank Syariah Distribusikan Paket Sembako
Untuk Keluarga Penyintas Bencana

akibat bencana, hasil pertanian pun ikut menurun,” jelasnya.
 
Adapun peta sebaran lokasi pendistribusian paket sembako 
diantaranya untuk lokasi bencana gempa bumi di Mamuju, 
banjir bandang dan tanah longsor di Sumedang dan 
Sukabumi, erupsi Gunung Merapi di Boyolali, erupsi 
Gunung Semeru di Lumajang juga banjir bandang di 
Kalimantan Selatan dan Manado.
 
Bantuan paket sembako tersebut berisi kebutuhan pokok 
untuk sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula pasir, 
tepung terigu, susu, makanan kaleng dan perlengkapan protokol 
kesehatan. Paket disiapkan dengan pengemasan yang rapat untuk 
menjaga barang agar tetap higienis.

Selain itu, Maybank Syariah dan LAZ Al Azhar 
juga membuka layanan medis gratis dengan 
prioritas lansia, anak-anak dan balita yang 
rentan terhadap berbagai penyakit. Aksi medis 
disiapkan untuk 50-100 jiwa di setiap titik 
lokasi bencana sebagai bentuk kepedulian 
kepada kondisi kesehatan 
masyarakat yang rawan 
terpapar virus.

“Alhamdulillah, terima kasih 
banyak kepada LAZ Al Azhar 
dan Maybank Syariah yang 
telah memberi berkah untuk 
keluarga saya. Semoga bapak 
semua diberi kesehatan, 
panjang umur dan 
aktivitasnya lancar semua,” 
ucap Suparman salah satu 
penerima manfaat.



“...Buat 
generasi muda 
dan santri RGI 

lainnya jangan takut 
bermimpi, karena 

kita mempunyai 
kesempatan yang 

sama...”

Bisa mengenyam pendidikan hingga S2 dan jalan-jalan ke “Negeri Sakura” 
tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Imron Prayogi (29 th) salah 

satu alumni Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Angkatan 5.

2726 Rumah Gemilang indonesia
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Kisah Imron,
Anak Penjual Kelontong
yang Bisa Kuliah S2 dan

Jalan-jalan ke Jepang

Pasalnya dulu Imron sempat putus sekolah 
karena orang tua keterbatasan biaya. 
Tapi, kini Imron sukses bekerja menjadi 
manajer keuangan di sebuah perusahaan 

sambil sekolah S2 di Universitas Trisakti. 
 
Orang tua Imron setiap harinya jualan kelontong 
dengan penghasilan pas-pasan. Bahkan, Imron 
terpaksa harus dititipkan di sebuah panti 
asuhan saat kelas 4 SD karena orangtuanya 
tak sanggup lagi membiayai pendidikan Imron. 
Masa remaja Imron banyak dihabiskan di panti 
asuhan hingga ia lulus SMA.

Setelah keluar dari panti asuhan dan melewati 
masa pengabdian, Imron masih ingin 
terus belajar supaya menjadi orang besar 
dan membahagiakan kedua orangtuanya. 
Imron kemudian diberi saran oleh seorang 
pembimbingnya agar masuk RGI, program 
pendidikan keterampilan bagi generasi muda 
duafa binaan LAZ Al Azhar. 

Tanpa berpikir panjang, tahun 2011 Imron 
mendaftarkan diri ke RGI. Semua proses 

tahapan seleksi ia ikuti dengan sungguh-
sungguh sampai akhirnya diterima menjadi 
santri jurusan teknik komputer dan jaringan.

Selama di RGI Imron mengaku banyak 
mendapatkan motivasi agar kelak hidupnya 
harus lebih bernilai dan mempunyai manfaat 
bagi orang lain. “Saya gak cuma belajar tentang 
ilmu komputer, tapi juga ilmu agama agar selalu 
termotivasi untuk berbuat baik dan memiliki 
akhlak yang mulia, karena itu yang utama”, ujar 
Imron.

Saat belajar di RGI Imron sempat menjalankan 
program magang selama 1 bulan di PT. Anabatic 
Technologies sebagai IT support. Dari program 
magangnya ini Imron jadi mengenal dunia 
kerja yang sesungguhnya. Usai magang, Imron 
mulai berkarir dari nol di PT. Kencana Zavira. 
Sembari bekerja ia mengumpulkan uang untuk 
melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 
lebih tinggi lagi. 

Bukan hal yang mudah bagi Imron 
mengumpulkan uang untuk melanjutkan 

pendidikannya, karena ia juga harus membiayai 
kehidupan orang tuanya. Bahkan Imron 
rela meminimalisir uang untuk  kebutuhan 
pribadinya demi mengejar pendidikannya, 
karena baginya pendidikan itu sangat penting.

Berkat kegigihan Imron selama ini, akhirnya ia 
dipercaya menjadi manajer keuangan. Karena 
progres kerjanya yang sangat bagus, pada 
bulan April 2019 Imron juga diajak jalan-jalan 
oleh atasannya ke Jepang. Sebuah pencapaian 
yang sebelumnya hanya ada di alam mimpi bagi 
Imron.

“Alhamdulillah, saya bersyukur dengan kondisi 
sekarang. Tapi bagi saya ini masih sebagian. 
Karena masih banyak mimpi saya yang masih 
saya kejar. Buat generasi muda dan santri RGI 
lainnya jangan takut bermimpi, karena kita 
mempunyai kesempatan yang sama untuk 
dapat meraih sukses. Kuncinya yakin, belajar 
sungguh-sungguh, berdoa dan niatkan segala 
sesuatunya karena Allah. Insyaallah sukses akan 
menjadi milik kita bersama”, tutupnya.

Rumah Gemilang indonesia
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“Alhamdulillah 
setelah adanya 
sumur bor ini, 

sumber air semakin 
dekat dengan 

pemukiman penduduk. 
Airnya juga mengalir 

deras...”

Pengadaan Sumur Bor,
Hadirkan Sumber Kehidupan

Bagi Warga Sindangsari
Banten - LAZ Al Azhar bersama PAM JAYA, PALYJA, Aetra, Bank DKI, dan Jakarta Kota 
Berkolaborasi membangun sumur bor untuk penuhi kebutuhan air bersih di Kampung 

Sindangsari, Kelurahan Sajira, Lebak, Banten pada Selasa (22/06). Lokasi ini menjadi salah satu 
desa yang rentan mengalami kesulitan air bersih terutama saat musim kemarau datang.

Selain itu, kondisi sumber 
mata air yang terbatas 
dan cukup jauh dari 
perkampungan membuat 

warga harus berjalan kiloan meter 
demi mendapatkan air bersih 
untuk kebutuhan sehari-hari. 
Memasuki musim kemarau warga 
harus dapat berbagi dengan 
warga lainnya saat mengambil air, 
mereka hanya dapat membawa 
dua jerigen air. 
 
Demi menjaga ketersediaan air, 
LAZ Al Azhar bersama mitra 
strategis membangun sumur 
bor dengan kedalaman 40-50 
meter. Sedangkan untuk proses 
pengeboran sendiri berlangsung 
selama 4 hari sejak tanggal 22-26 
Juni 2021. Harapannya dengan 
adanya sumur bor di tengah 
masyarakat mampu memenuhi 
kebutuhan pokok harian seperti 
minum, memasak, mck, dan 

kebutuhan untuk beribadah.
Deden Nurdin Salim, Kepala 
Divisi Program LAZ Al Azhar 
mengungkapkan program 
pengadaan sumur bor ini 
merupakan kepedulian 
terhadap masyarakat yang 
tengah mengalami kesulitan 
mendapatkan air bersih. Program 
ini meliputi pembuatan sumur 
bor, pipanisasi, penyediaan 
tempat penampungan air dan 
juga pendistribusian air bersih ke 
lokasi rawan kekeringan.

“Sumur bor dan penampungan 
air bersih di kampung Sindangsari 
ini dapat dimanfaatkan untuk 600 
jiwa. Proses pengeboran dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai 
target yang ditentukan, semua 
ini berkat kerjasama dan gotong 
royong masyarakat sekitar juga,” 
ujar Deden.

Rudi, salah satu tokoh 
masyarakat Kampung Sindangsari 
memberikan apresiasi dan 
dukungan atas berjalannya 
program pengeboran sumur 
sebagai sumber mata air bagi 
warga. Sebagai perwakilan dari 
warga, Rudi juga menyampaikan 
ucapan terima kasih setinggi-
tingginya untuk para donatur 
yang telah menghadirkan 
kebahagiaan untuk masyarakat. 
Selain itu, dirinya mengajak 
masyarakat agar senantiasa 
menjaga dan merawat fasilitas 
yang telah diberikan para 
donatur.

“Alhamdulillah setelah adanya 
sumur bor ini, sumber air semakin 
dekat dengan pemukiman 
penduduk. Airnya juga mengalir 
deras, semoga manfaatnya dapat 
dirasakan terus-menerus oleh 
warga disini,” ungkap Rudi.



Rumah Layak Huni
untuk Keluarga Duafa dan 

Disabilitas di Wanareja, Cilacap

Pak Carkim (47), salah satu keluarga disabilitas yang hidup dengan segala 
keterbatasan. Tinggal bersama istri, anak, dan 2 cucu di Desa Limbangan, Kecamatan 
Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Pak Carkim mengalami kelumpuhan akibat terjatuh 
dari pohon kelapa saat ia bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia hanya 

mengandalkan hasil kerja istrinya menjadi tukang bersih kebun dan bantuan dari 
para tetangga. Mulai dari makanan, pakaian, dan kebutuhan harian lainnya tidak 

jarang terkumpul dari kepedulian masyarakat sekitar.
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Terlebih, rumah yang 
ditempati sebelumnya 
berdiri di atas tanah milik 
orang lain. Beberapa 

bulan terakhir Pak Carkim 
terpaksa harus pindah, karena 
tanah tersebut akan digunakan 
oleh sang pemilik. Beruntungnya 
Pak Carkim dikelilingi orang-
orang baik. Pasalnya warga 
sekitar tergugah untuk 
bergotong-royong membeli 
tanah dan membangunkan 
rumah sederhana. Tapi, 
semua sempat terhenti karena 
kekurangan dana. 
 
Bermula dari kepedulian 
terhadap sesama, LAZ Al Azhar 
Cilacap turut serta memberikan 
bantuan melalui program 
Bedah Rumah. Program ini 
berkolaborasi dengan beberapa 
lembaga sosial lain diantaranya, 
Baituzzakah Pertamina 
(BAZMA), Perumdam 
Wijayakusuma, Gerakan 

Sedekah Cilacap dan BDI 
Pertamina RU IV Cilacap.

Kepala Kantor Layanan LAZ 
Al Azhar Cilacap, Nurhadi 
mengungkapkan bantuan bedah 
rumah tersebut merupakan 
wujud kepedulian LAZ Al Azhar 
kepada keluarga duafa agar 
bisa tinggal dengan nyaman dan 
layak. Pembangunan rumah 
dapat diselesaikan dengan cepat 
karena dibantu oleh masyarakat.  

“Semoga ke depan semakin 
banyak penerima manfaat 
yang terbantu. Karena itu, 
dukungan dari para donatur 
dan masyarakat sangat kami 
harapkan,” ucap Nurhadi.

Sebelumnya, rumah Pak Carkim 
berdinding dari anyaman 
bambu, tanpa kamar mandi, dan 
beralas tanah. Bangunan yang 
miring, hampir roboh, dan ada 
beberapa bagian tidak bisa untuk 

menangkis dinginnya angin 
malam ataupun tempias hujan 
yang masuk melalui celah-celah 
yang berlubang. Kini, betapa 
bahagianya keluarga Pak Carkim 
telah memiliki rumah layak huni 
yang dilengkapi kamar mandi 
dan juga telah terpasang listrik.

Desa Wanareja sendiri tercatat 
sebagai daerah yang memiliki 
jumlah penduduk disabilitas 
tinggi. Lebih dari seratus 
jiwa menjadi penyandang 
disabilitas, bahkan lima keluarga 
diantaranya tidak memiliki 
fasilitas kamar mandi di 
rumahnya.

Program Bedah Rumah ini 
merupakan program dengan 
upaya dapat dilakukan secara 
berkelanjutan, sehingga 
dampaknya dapat dirasakan 
dalam jangka waktu yang 
panjang.
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LAZ Al Azhar Jawa Tengah
Kirimkan Paket Sembako

untuk Keluarga Duafa
LAZ Al Azhar Jawa Tengah mendistribusikan paket sembako untuk keluarga duafa dan 

para pekerja harian di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa 
(15/06). Kondisi pandemi yang tengah terjadi tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan 

namun juga sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dirasa berat bagi kalangan 
menengah kebawah.

Dampak penyebaran Covid-19 
menyebabkan masyarakat harus tetap 
berada di rumah, terlebih kemunculan 
virus varian baru semakin memperketat 

peraturan untuk tidak banyak melakukan 
aktivitas di luar rumah.

Efeknya berimbas pada menurunnya 
pendapatan yang diperoleh para pekerja 
harian seperti pedagang, buruh harian, kuli 

bangunan, dan pekerja di sektor informal 
lainnya. Demi memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, tak jarang dari mereka 
nekat untuk mengindahkan aturan 
dengan tetap berjualan ataupun 
mencari nafkah.
 
Sebagai bentuk kepedulian terhadap 

sesama dan membantu meringankan 
beban keluarga duafa, LAZ Al Azhar 

Jawa Tengah dibantu oleh para relawan 
menyalurkan paket sembako sebagai salah 

satu program Zona Bahagia di tengah 
pandemi. 
Bantuan yang diberikan ini berupa paket 
komoditas bahan pangan pokok yaitu 
beras, minyak, terigu, telur, gula, makanan 
instan, vitamin, susu dan hand sanitizer.

Mayoritas penduduk di Desa Jatingarang 
berprofesi sebagai buruh tani dan 
pencari batu. Karena pekerjaan sebagai 
buruh tani tidak bisa diandalkan, ketika 
musim kemarau tiba masyarakat mencari 
pekerjaan lain sebagai pencari batu. Batu 
yang mereka peroleh akan dikumpulkan 

dan dijual untuk bahan pondasi rumah 
dan hasil penjualannya untuk memenuhi 
kebutuhan pokok harian.

Mbah Sayem (75), salah satu penerima 
manfaat mengungkapkan kehadiran LAZ Al 
Azhar telah membawa kebahagiaan untuk 
dirinya dan keluarga. Saat ini, Mbah Sayem 
berprofesi sebagai buruh tani dengan upah 
yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan 
keluarga semakin banyak. Ia mengaku 
sudah beberapa bulan terakhir ini, ia 
kesulitan mendapatkan pemasukan untuk 
makan. Mbah Sayem hanya tinggal bersama 
anaknya yang menjadi penyandang 
disabilitas karena suaminya telah meninggal 
sejak 16 tahun yang lalu. Kini, dibalik rumah 
sederhananya Mbah Sahyem mengucapkan 
rasa syukur atas keberkahan yang 
diperoleh.

“Terima kasih banyak untuk kiriman paket 
sembako dari LAZ Al Azhar. Alhamdulillah, 
dengan adanya kiriman paket sembako ini 
kami sekeluarga merasa terbantu sekali. 
Semoga keberkahan selalu menyertai kita 
semua,” ujar Mbah Sayem.

Rencananya program pembagian paket 
Zona Bahagia, akan terus dilakukan 
selama masa pandemi. Sebagai lembaga 
kemanusiaan, LAZ Al Azhar konsisten 
berupaya membantu program pemerintah 
untuk meringankan beban masyarakat. 
Selain itu, agar kebutuhan pangan dan 
nutrisi keluarga duafa tetap terjaga.
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LAZ Al Azhar Jawa Timur
dan Maybank Syariah

Salurkan Bantuan Paket Sembako
untuk Penyintas Erupsi Semeru

“Terima 
kasih untuk 

LAZ Al Azhar dan 
Maybank Syariah 

yang telah membantu 
kami memberikan 

paket sembako 
dan layanan 

kesehatan...”

LAZ Al Azhar bersinergi dengan Maybank Syariah dalam melakukan aksi tanggap 
bencana di Desa Kaliuling dan Tamanayu, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, 

Jawa Timur, Kamis (24/06). Lokasi ini termasuk daerah terparah terdampak bencana gempa 
bumi dan erupsi Gunung Semeru.

Tim Formula LAZ Al Azhar 
dan tim medis diterjunkan 
langsung menuju lokasi 
terdampak bencana 

erupsi Gunung Semeru. Bantuan 
berupa pembagian puluhan 
paket sembako, serta digelar pula 
aksi medis untuk memberikan 
pelayanan kesehatan gratis bagi 
para lansia, anak-anak dan balita 
yang rentan terkena penyakit. 
 
Aksi ini dilakukan sebagai wujud 
kepedulian terhadap sesama. 
Dampak bencana erupsi 

Gunung Semeru ini tidak hanya 
menimbulkan kerugian materi, 
tapi juga meninggalkan duka dan 
trauma yang mendalam bagi 
keluarga penyintas bencana.

Mayoritas masyarakat mengalami 
kerugian akibat lahan pertaniannya 
tertimbun material pasir dan 
debu karena terkena semburan 
awan panas. Tidak sedikit dari 
mereka mengalami gagal panen. 
Dengan adanya bantuan paket 

sembako ini, setidaknya dapat 
meringankan beban masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari. 

“Terima kasih untuk LAZ Al Azhar 
dan Maybank Syariah yang telah 
membantu kami memberikan 
paket sembako dan pelayanan 
kesehatan. Jadi kami bisa berobat 
gratis disini,” ujar Nurman salah 
satu penerima manfaat.
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Amanah Kamu Kembali 

Bahagiakan Saudara Kita

di Palestina

LAZ Al Azhar melalui relawan lokal kembali mendistribusikan paket pangan untuk saudara 

kita di Palestina. Ratusan paket dibagikan untuk mereka yang terdampak konflik di Gaza 

Barat (Beithlahiya) dan Gaza Timur (Palestina) pada Rabu, (30/06).

Program ini bertujuan 

untuk membantu warga 

Palestina berjuang hadapi 

krisis kemanusiaan akibat 

blokade jalur Gaza. Konflik yang 

terjadi telah mengakibatkan 

kerugian di berbagai sektor 

kesehatan, sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan kemanusiaan.  

 
Ribuan warga Palestina 

harus kehilangan tempat 

tinggal, pekerjaan, bahkan 

keluarga. Berbagai bangunan 

seperti rumah sakit, sekolah, 

perkantoran, rumah-

rumah warga, dan fasilitas 

umum lainnya hancur tidak 

terselamatkan. Konflik 

berkepanjangan ini tidak hanya 

meninggalkan kerugian materi 

tapi juga duka yang mendalam 

bagi para saudara kita di 

Palestina. Tidak sampai disitu, 

harga pokok makanan pun turut 

melambung karena pasokan 

makanan yang sangat terbatas. 

 
Secara konsisten LAZ Al Azhar 

bersama para donatur turut 

menghadirkan kebahagiaan bagi 

keluarga terdampak blokade jalur 

Gaza. Masyarakat disini menanti 

bantuan sembako untuk penuhi 

kebutuhan pangan sehari-hari. 

Kiriman paket makanan telah 

membawa manfaat bagi warga 

Gaza yang sedang dilanda krisis 

makanan.  
 
Adapun paket-paket yang 

dibagikan berisi beras, roti, 

gula, kacang adas, minyak 

goreng, makanan kaleng, dan 

kebutuhan pokok lainnya. 

Sebanyak 80 paket makanan 

langsung diberikan untuk 

keluarga terdampak yang sangat 

membutuhkan. Sebagian besar 

mereka merupakan keluarga 

yang telah kehilangan rumah dan 

sanak keluarga. 

 
Terima kasih untuk para 

donatur yang telah ikut serta 

meringankan beban saudara kita 

di Palestina. Semoga semakin 

banyak keluarga yang terbantu 

dan keberkahan sampai kepada 

kita semua.

...Terima kasih untuk para donatur yang telah ikut 

serta meringankan beban saudara kita di Palestina. 

Semoga semakin banyak keluarga yang terbantu dan 

keberkahan sampai kepada kita semua...




