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Ijinkan kami, mewakili manajemen LAZ Al Azhar menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya atas 
semua amanah zakat, infak dan sedekah yang telah Anda tunaikan di bulan Ramadhan kemarin. Insya Allah 

amanah Indah tersebut dapat menjadi kebaikan manfaat dan penopang kehidupan bagi para dhuafa/
mustahik penerimanya.

Setelah kita bersama berkolaborasi secara luar biasa dalam bulan Ramadhan 1441 yang penuh berkah,  
ijinkan kami kembali mengajak Anda untuk meneruskan semangat kebaikan dalam Ibadah qurban yang Insya 

Allah akan kita lakukan dalam beberapa minggu ke depan.
 

Ibadah qurban kali ini memang akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Kali ini pelaksanaan Ibadah 
qurban LAZ Al Azhar akan dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Mau tak 
mau kami juga akan menerapkan prosedur keamanan khusus mulai protokol kebersihan dan keamanan 
dari mulai kandang pemeliharaan, aktivitas pemotongan, protap membungkus, mendistribusikan serta 

mendokumentasikannya semua dilakukan dengan mematuhi protap keamanan anti virus Covid-19.

Dalam melaksanakan program qurban dalam situasi yang extraordinary ini, LAZ Al Azhar tetap akan 
berkomitmen menjaga amanah indah qurban Anda menjadi perluasan manfaat agar hasil qurban Anda dapat 

dikomulatifkan secara komprehensif menjadi manfaat berkelanjutan seperti berbagai kegiatan pertanian 
dan peternakan komprehensif yang kami lakukan demi menghadirkan ketahanan pangan desa yang 

berkelanjutan sehingga akan menjadi kebahagiaan yang berkelanjutan bagi bagi pequrban dan penerima 
manfaatnya.

Mari berqurban bersama Qurban Mubarak LAZ Al Azhar, qurban penuh berkah, qurban yang akan 
memberikan keberkahan indah berkelanjutan bagi pequrban dan penerima manfaatnya secara 

berkesinambungan.  

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

Agus Nafi 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pembaca CARE yang semoga senantiasa dalam lindungan,

rahmat dan berkah Allah SWT.

3 Sambutan Direksi



“Terima Kasih Para Muzakki Budiman, Jamiyyah Al Azhar, 
Donatur Setia, Mitra Kolaboratif dan Semua Orang Baik yang 
Telah Memberikan Amanah Indahnya Bersama LAZ Al Azhar.”
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Qurban Mubarak
Qurban penuh berkah. Memberikan keberkahan indah 

berkelanjutan bagi pequrban dan penerima manfaatnya  

Berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya, kali ini 
pelaksanaan Ibadah qurban 

LAZ Al Azhar akan dilakukan di 
tengah situasi pandemi Covid-19 
yang sedang mewabah di 
Indonesia dan dunia. Kegiatan 
qurban yang meliputi penjualan 
hewan kurban dan pemotongan 
hewan kurban yang akan 
dilakukan diberbagai lokasi di 
Indonesia dan juga di Masjid 
Agung Al Azhar serta Masjid 
Masjid Raya Al Azhar juga akan 
menyesuaikan dengan prosedur 
new normal dan keamanan 
khusus dalam menyikapi situasi 
pandemi Covid-19. 

Namun demikian, dalam 
situasi yang extraordinary ini 
program Qurban Mubarak 
LAZ Al Azhar tetaplah 
dikemas dalam komitmen 
program pemberdayaan yang 
berkelanjutan. Selaku lembaga 
terdepan dalam program 
pemberdayaan serta ketahanan 
pangan desa. LAZ Al Azhar 
tetaplah menitik beratkan pada 

perluasan manfaat agar qurban 
yang Anda berikan kepada 
para dhuafa akan lebih terasa 
menjadi qurban penuh berkah 
yang memberikan keIndahan 
berkelanjutan bagi pequrban dan 
penerima manfaatnya.
 
Bayangkan keindahannya 
apabila Anda berqurban 
bersama LAZ Al Azhar, hasil 
pemberdayaan qurban Anda 
akan dikomulatifkan secara 
komprehensif sehingga akan 
menjadi manfaat berkelanjutan 
seperti perluasan kegiatan 
ketahanan pertanian demi  
ketahanan pangan desa 
diberbagai Desa Gemilang 
binaan LAZ Al Azhar.

Selain ranah pertanian, para 
petani dan peternak binaan 

juga akan dapat meneruskan 
kegiatan memiliki tabungan 
sayur-mayur dari pemanfaatan 
lahan produktif di desa-desa 
atau pekarangan rumah mereka. 
Bagi para peternak manfaat hasil 
program qurban juga berarti 
hadirnya kembali penambahan 
aset ternak sebagai sumber 
bagi mereka untuk beternak 
kembali dan juga tetap akan 
mendapatkan supply pupuk gratis 
dari kotoran hewannya. Pupuk 
gratis ini juga akan mendukung 
konsistensi kegiatan bertani 
masyarakat desa.

Secara komunal, qurban Anda 
bersama LAZ Al Azhar juga akan 
membuat kebahagiaan tersendiri 
bagi komunitas masyarakat 
binaan pada Desa Gemilang 
yang banyak didominasi oleh 
kalangan komunitas pesantren 
dhuafa yaitu adanya dukungan 
biaya operasional pesantren. 
Dan program qurban ini secara 
langsung akan membuat para 
santri serta masyarakat sekitar 
terutama kaum manula dan 
dhuafa juga akan mendapatkan 
tambahan nutrisi tambahan 
melalui daging kambing, sesuatu 

yang amat jarang mereka 
dapatkan sehari-hari. Bahagianya 
Indah dan luar biasa.

Demi kenyamanan Anda, 
pemesanan hewan qurban 
LAZ Al Azhar dapat dilakukan 
dengan mudah dan cepat bahkan 
saat Anda sedang berada di 
rumah melalui berbagai jalur 
transaksi pembayaran digital 
yang kami sediakan sehingga 
niat baik Anda memberikan 
kebahagiaan bagi para mustahik 
akan mudah terealisasi. Untuk 
pemotongannya pun Anda 
tak perlu repot melakukannya 
karena kami akan mengatur 
qurban Anda mulai dari memilih, 
memotong dan mendistribusikan 
qurban Anda di wilayah-wilayah 
bermukim para keluarga dhuafa, 
baik yang bermukim di wilayah 

Jabodetabek ataupun yang 
berdomisili di desa-desa binaan 
kami dipelosok Nusantara.
 
Dalam pelaksanaannya, tim 
kami juga menerapkan protokol 
kebersihan dan keamanan dari 
mulai kandang pemeliharaan, 
aktivitas pemotongan, protap 
membungkus, mendistribusikan 
serta mendokumentasikannya 
semua dilakukan dengan 
mematuhi protap keamanan anti 
virus Covid-19.

Segeralah berqurban demi 
kebahagiaan yang berkelanjutan 
bagi para penerima manfaat 
qurban Anda. Anda berqurban, 
doa mereka dan kami akan 
bergema mendoakan para 
pequrban agar senantiasa 
sehat, hidup berkah dan lapang 
rejekinya. Qurban LAZ Al Azhar, 
Qurban Mubarak, qurban 
penuh berkah. Memberikan 
keberkahan Indah berkelanjutan 
bagi pequrban dan penerima 
manfaatnya .

“LAZ Al Azhar tetaplah menitik beratkan pada 
perluasan manfaat agar qurban yang Anda berikan 

kepada para dhuafa akan lebih terasa menjadi 
qurban penuh berkah yang memberikan keindahan 

berkelanjutan bagi pequrban dan penerima 
manfaatnya.

6 7Cover Story Cover Story
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Ini Alasan Mengapa Anda Harus berqurban di LAZ Al Azhar!
Qurban dilakukan 

sebagai ungkapan 
syukur kepada Allah 

atas nikmat kehidupan yang 
diberikan. Selain itu, dengan 
berqurban 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).

Sejatinya kehendak ibadah 
qurban adalah keikhlasan dan 
ketakwaan. Daging dan darah 
hewan qurban 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).

Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, kali ini pelaksanaan 

qurban akan dilakukan di tengah 
pandemi Covid-19 yang sedang 
mewabah di Indonesia. Kegiatan 
kurban yang meliputi penjualan 
hewan kurban dan pemotongan 
hewan kurban perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap prosedur 
new normal 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 
berqurban di LAZ Al Azhar?

1. Mudah, Berqurban bisa dilakukan langsung dari 
rumah saja dengan berbagai akses pembayaran 
yang mudah. Anda tidak perlu repot saat hendak 
berqurban, karena kami akan membantu 
Anda mulai dari memilih, memotong dan 
mendistribusikan qurban Anda di wilayah-wilayah 
bermukim para keluarga dhuafa.

2. Aman, Anda tetap aman melakukan qurban 
#dirumahaja. Kami juga menerapkan protokol 
kebersihan dan keamanan dari mulai kandang 
pemeliharaan, aktivitas pemotongan, protap 
membungkus, mendistribusikan serta 
mendokumentasikannya semua dilakukan dengan 
mematuhi protokol keamanan anti virus Covid-19.

3. Berkah, Qurban Anda adalah jalan kebahagiaan 
penuh keberkahan bagi para penerima manfaat 
dan bagi para peternak yang banyak diantaranya 
adalah petani binaan LAZ Al Azhar, sehingga 
pendapatan hasil qurban Anda dapat menjadi 
sumber bagi mereka untuk beternak kembali 

dan meneruskan program pertanian yang 
berkesinambungan. 

4. Membawa Kebahagiaan, Qurban Anda 
adalah kebahagiaan tersendiri bagi para 
keluarga dhuafa yang memang jarang sekali 
mengonsumsi daging sehingga dapat menjadi 
tambahan nutrisi, dan secara luas juga 
akan membahagiakan para penerima yang 
ekonominya terdampak pandemi Covid-19. 
Anda bahagia berqurban, mereka bahagia 
menerima qurban Anda.

 Yuk segerakan qurban Anda, bersama LAZ Al 
Azhar menebar kebaikan dan kebahagiaan 
bagi mereka keluarga dhuafa yang terdampak 
covid-19 untuk merasakan nikmatnya santapan 
daging qurban.
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Idul Adha Tahun Ini Membuat
Kang Engkus Tambah Bahagia

Kustara (53) yang akrab 
dipanggil Kang Engkus 
ini merupakan petani ubi 

Cilembu yang terkenal manis 
dan lezat. Meski nama ubi 
Cilembu sudah tersohor hingga 
bisa ekspor, tapi masih banyak 
petaninya yang belum sejahtera.

Lewat program Desa Cahaya 
yang digulirkan tahun ini oleh 
LAZ Al Azhar dan YBM PLN, para 
petani ubi banyak mendapatkan 
edukasi. Misalnya bagaimana 

cara jual beli pertanian yang 
syar’i agar tidak merugikan pihak 
penjual atau pembeli.
Kang Engkus dan teman-
temannya juga mendapat 
bantuan hewan ternak domba 
agar bisa meningkatakan 
penghasilan dan kesejahteraan 
para petani.

Apalagi daun-daun ubi Cilembu 
sangat banyak pasca panen ubi. 
Jadi usaha peternakan sangat 
cocok dijalankan oleh petani 

Desa Cilembu. Kang Engkus dan 
anggota Saung Cahaya lainnya 
berharap, melalui hewan qurban 
yang mereka jual di momen 
Idul Adha ini bisa meningkatkan 
penghasilan mereka. Dan 
usaha peternakan mereka terus 
berkembang pesat. Yuk, kita beli 
hewan qurban di LAZ Al Azhar 
untuk membantu kesejahteraan 
para petani dan peternak.
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Qurban Anda Tangga Sarjana
Bagi Willyan Ramdhani

Menjelang hari raya Idul 
Adha, Willyan Ramdhani 
(22 tahun) sedang sibuk-

sibuknya merawat domba di 
KSM Jaya Amanah, Bandung. 
Ia harus memastikan semua 
domba dalam kondisi sehat, 
bersih, tidak cacat dan siap untuk 
diqurbankan. 

Sejak kelas 2 SMA, Willy sudah 
terbiasa merawat domba. 
Kadang ia lakukan sambil 
membawa buku pelajaran karena 
Willy masih aktif kuliah semester 
6 di STAI Baitul Arqom. Karena 
keuletan dan ketelitiannya, 
Willy juga dipercaya menjadi 
bendahara di KSM Jaya Amanah 
meski usianya masih muda.
Mimpi Willy, dia ingin menjadi 

sarjana agar bisa membangun 
kampungnya dan juga bisa 
membanggakan kedua 
orangtuanya. Willy juga 
berharap, Idul Adha tahun ini 
semua domba yang ia rawat 
bisa habis terjual, agar dirinya 
bisa membayar biaya kuliah, 
mengirim uang untuk orang 
tua, hingga bisa membantu 
kebutuhan saudaranya.

Bersama kita dukung asa Willy 
dan ciptakan ribuan peternak 
bahagia dengan melahirkan 
sarjana-sarjana baru di desa.

Qurban Mubarak Qurban Mubarak
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Berkah Qurban Anda,
Kang Dede Bisa Buka Warung

Dan Renovasi Rumah

Qurban yang Anda salurkan 
melalui LAZ Al Azhar 
memberikan keberkahan 

buat Dede Yusuf (28) atau Kang 
Dede yang sudah cukup lama 
menjadi peternak binaan di 
KSM Jaya Amanah, Bandung. 
Kini, Kang Dede bisa membuka 
usaha warung dan merenovasi 
rumahnya.  

Warung sederhana yang dibuat 
Kang Dede di rumahnya, dijadikan 
sebagai penghasilan tambahan 

dari bertani. Beberapa waktu 
lalu, rumah yang ia tempati juga 
kondisinya mulai rapuh dan harus 
segera diperbaiki. Kang Dede 
bersyukur masih ada tabungan 
dari hasil menjual hewan qurban, 
yang kemudian ia gunakan untuk 
merenovasi rumah.

Sejak menjadi peternak binaan 
LAZ Al Azhar, Kang Dede 
mengaku sangat bahagiar karena 
banyak ilmu, wawasan dan 
pengalaman yang ia dapat. Cara 

beternak dan bertani yang ia 
lakukan saat ini juga menjadi jauh 
lebih baik.

Kang Dede berharap, Idul Adha 
tahun ini bisa mendatangkan 
keberkahan baginya. Domba-
domba yang ia rawat dan pelihara 
bisa terjual dengan baik. Saatnya 
kita sejahterakan kehidupan 
peternak seperti Kang Dede 
dengan berqurban melalui LAZ Al 
Azhar.

Qurban Mubarak Qurban Mubarak
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Qurban untuk Penuhi Gizi santri
Pondok Pesantren Darul Iqro Bogor.

Idul Adha menjadi bulan yang sangat dinanti oleh para 
santri Pondok Pesantren Darul Iqro di Kampung Banar, 
Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. Pasalnya mereka memang terbilang jarang sekali 
dapat merasakan nikmatnya makan daging kambing 
maupun sapi, kecuali mereka temui saat ada hajatan 
ataupun kunjungan dari para donatur.

Para santri Pondok Pesantren 
Darul Iqro merupakan sedikit 
dari generasi penerus dakwah 

dan penopang masa depan umat. 
Mereka harus belajar menuntut 
ilmu agama dan rela jauh dari 
keluarga tercinta. 

LAZ Al Azhar hadir dengan 
mendukung Pondok Pesantren 
Darul Iqro melalui pendistribusian 
qurban di lingkungan pondok 
pesantren. Diharapkan dengan 
program tersebut penyaluran 
Qurban dapat tepat sasaran, 
multi manfaat dan berdaya guna. 
Selain demi penambahan gizi 
santri untuk berbagi kebahagiaan, 
qurban di pesantren juga menjadi 
hiburan agar mereka juga 

menikmati keberkahan Hari Raya 
Idul Adha.

Amil LAZ Al Azhar, Deden 
mengatakan bahwa program 
Qurban Mubarak (Mudah 
dan barokah) ini merupakan 
program berkesinambungan yang 
diharapkan dapat membawa 
kesejahteraan bagi para santri di 
lingkungan pondok pesantren.
“Semoga Pondok Pesantren 
Darul Iqro ini bisa lebih maju dan 
berdaya dari segi ekonominya. 

Karena kita bantu dengan 
permodalan dalam bentuk 
pengadaan hewan qurban 
yang kami kelola dari program 
pemberdayaan hulu ke hilir 
Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) Cahaya Gemilang 
yang berada di wilayah Tenjo, 
Kabupaten Bogor.” jelasnya. 

Pesantren ini merupakan salah 
satu lokasi distribusi Qurban 
Mubarak LAZ Al Azhar pada hari 
raya qurban mendatang, dimana 
hasli penjualan dari domba 
dan kambing yang dikelola oleh 
pesantren dan kelompok 30% 
nya untuk memenuhi operasional 
pesantren, sehingga kegiatan 
pesantren dapat terus berjalan.

“
...Diharapkan dengan 

program tersebut 
penyaluran Qurban 
dapat tepat sasaran, 
multi manfaat dan 

berdaya guna...
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Jakarta-Penyerahan bantuan paket sembako 
diberikan secara simbolis kepada LAZ Al Azhar 
dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan 

Wilayah (BI KPW) DKI Jakarta. Sebanyak 600 
paket kebutuhan pangan ini dibagikan kepada para 
keluarga dhuafa dan pekerja harian yang terdampak 
covid-19.  

Paket Sembako Keluarga Berdikari ini diserahkan 
secara langsung oleh Hamid Ponco Wibowo selaku 
Kepala Perwakilan BI KPW DKI Jakarta kepada Agus 
Nafi’ sebagai Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar pada 
Selasa, 19 Mei 2020.

Pandemi Covid-19 tidak hanya memukul 
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyebabkan 
terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dalam 
jumlah yang besar. Tidak sedikit masyarakat harus 
mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Terlebih 
bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja harian 
seperti para pedagang, tukang becak, seniman 
jalanan, driver ojek daring dan lainnya sudah 
dipastikan mengalami dampak terburuk kepada 
perolehan penghasilannya, sejak diberlakukannya 
peraturan social distancing dan juga Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini yang mendorong LAZ Al Azhar bersama BI 
KPW DKI Jakarta untuk berkolaborasi menciptakan 
kebaikan dengan bahu-membahu membantu 
keluarga dhuafa yang kehidupannya terdampak 
wabah Covid-19.

Deden, selaku Amil LAZ Al Azhar menjelaskan 
bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap.

“Tahap pertama penditribusian bantuan diberikan 
ke Komunitas Kota Tua dan Rusun Elok Pinus, Jakarta 
Barat. Selanjutnya paket sembako ini disebar menuju 
Pulau Tidung, Pulau Kelapa Dua dan Pulau Panggang 
di Kepulauan Seribu.” ungkapnya.

Zaenal Abidin, anggota Komunitas Kota Tua mengaku 
puluhan rekan yang satu profesi dengannya sedang 
mengalami penurunan penghasilan karena sepinya 
pengunjung, bahkan ada salah satu dari mereka 
yang harus menjual HP dan barang berharga lainnya 
untuk bertahan hidup.

“Terimakasih BI KPW DKI Jakarta atas paket bahagia 
pangan Keluarga Berdikari dan telah memberikan 
manfaat bagi kami.” ujar Zaenal Abidin.

“
Terimakasih BI KPW DKI 

Jakarta atas paket bahagia 
pangan Keluarga Berdikari 

dan telah memberikan 
manfaat bagi kami.”
ujar Zaenal Abidin.

Sinergi BI KPW DKI Jakarta
dan LAZ Al Azhar, Hadirkan Bahagia
Bagi Terdampak Pandemi
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“jaringan kolaborasi sosial” untuk 
menyediakan berbagai kebutuhan 
donasi sembako seperti beras, 
telur ayam, tepung terigu, minyak 
goreng, gula, dan bahan makanan 
lainnya untuk dibagikan kepada 
keluarga dhuafa yang terdampak 
pandemi. 

Pembagian paket sembako 
dilakukan secara bertahap ke 
beberapa wilayah di Jakarta dan 
Tangerang.

“Untuk pendistribusiannya kami 
sebar ke beberapa wilayah 
yang memang benar-benar 
membutuhkan, seperti di Sahabat 

Kolaborasi LAZ Al Azhar
Bersama CIMB NIAGA Bagikan Paket Sembako 

Bagi Warga Jakarta Dan Tangerang

Jakarta- Sebagai bentuk 
dukungan nyata dalam 
membantu masyarakat 

terdampak Covid-19, LAZ Al 
Azhar berkolaborasi dengan 
CIMB Niaga membagikan paket 
sembako bagi warga Jakarta 
dan Tangerang. Paket sembako 
ini dikhususkan untuk yatim 
dhuafa dan masyarakat sekitar 
yang secara ekonomi mengalami 
kesulitan di tengah pandemi 
yang melanda. Paket sembako 
ini dihadirkan dari para pelaku 
UMKM anggota Heropreneur 
yang bergerak bersama LAZ 
Al azhar dalam menghadirkan 
optimisme baru melalui 

Yatim Indonesia - Bintaro, 
Rumah Tahfidz Abdan Syakuro 
- Pamulang, Masjid Al Qorieb, 
Masjid Khairil Biqa dan Masjid 
Al-Hidayah, Jakarta.” ujar Fakhri 
Hamdi selaku Kepala Kantor 
Layanan LAZ Al Azhar DKI 
Jakarta.

Bantuan diberikan langsung ke 
rumah-rumah warga dan rumah-
rumah yatim untuk mematuhi 
aturan PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar) demi menghindari 
terjadinya kerumunan. Selain itu, 
dengan door-to-door Tim LAZ Al 
Azhar dan para relawan dapat 
mengetahui kondisi penerima 

manfaat juga untuk membangun 
silaturahim serta mengantisipasi 
agar bantuan tidak salah sasaran.

Silvi Budiarty Dewi, Sr. Branch 
Manager Cabang Bintaro 
menyatakan, di tengah situasi 
dan kondisi yang sulit saat ini 
akibat wabah pandemi, CIMB 
Niaga tetap konsisten dalam 
melakukan kegiatan di bulan 
Ramahan ini dengan membantu 
membahagiakan anak-anak yatim 
dan keluarga dhuafa.

“Semoga kegiatan ini dapat 
memberikan manfaat dan 
keberkahan bagi penerimanya. 

Terimakasih kami sampaikan 
kepada LAZ Al Azhar sehingga 
tercipta kerjasama sehingga 
kegiatan bulan Ramadhan ini 
dapat terealisasi dengan baik 
dan memberikan manfaat untuk 
sesama,” katanya.

“Alhamdulillah kami merasa 
sangat terbantu sekali dengan 
adanya donasi paket sembako. 
Apalagi banyak jamaah kami 
yang mengalami kesulitan saat 
ini. Terima kasih untuk para 
donatur yang sigap meringankan 
beban kami dalam memenuhi 
kebutuhan sehari- hari.” kata 
Ahmad, pengurus Masjid Al Ikhlas.

Senada dengan yang dirasakan 
oleh Agung, ada juga penerima 
manfaat lain yang merasa senang 
dengan adanya paket sembako 
untuk keluarganya. 

“Alhamdulillah, saya ucapkan 
terima kasih kepada para 
donatur. Sudah beberapa bulan 
ini memang kondisi pendapatan 
saya menurun bahkan kadang 
untuk makan harus pinjam 
sana-sini. Semoga para donatur 
semakin maju dan mendapat 
keberkahan dalam setiap 
kebaikan yang disampaikan.” 
ungkap Suherman.
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Pendistribusian paket sembako dilakukan pada 
hari Selasa (19/05) dengan cara diberikan 
langsung ke rumah penerima manfaat. Hal 

tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 
kerumunan dan juga memanfaatkan momen 
silaturahim sehingga bantuan tersalurkan secara 
tepat sasaran.

Pembagian paket sembako disebar ke beberapa 
titik lokasi yang berada dalam zona merah seperti 
Cikarang, Cipete, Kemang Pratama, Bogor, Kelapa 
Gading, Kuningan, Kebayoran Baru, Ciputat dan 
Cirendeu.   

Paket sembako yang dihadirkan ini berasal dari para 
pelaku UMKM anggota Heropreneur binaan LAZ Al 
Azhar agar mampu menghadirkan rantai kolaborasi 
sosial dalam menyediakan berbagai kebutuhan 
bahan pokok yang disalurkan kepada mereka yang 
rentan baik dalam ekonomi dan kesehatan.

“Bahan sembako kami peroleh dari anggota 
Heropreneur. Semua bahan pokok pangan harian 
seperti beras, telur, terigu, gula, minyak goreng dan 
makanan lainnya sengaja kami beli dari mereka. 
Selain dapat membahagiakan mustahik para pelaku 
UMKM ini juga dapat merasakan perluasan manfaat 
di tengah pendapatan yang kian menurun akibat 
pandemi,” ujar Sinta Avia, Tim LAZ Al Azhar.

Pengurus Yayasan Yatim Piatu dan Masyarakat 
Pemulung Al Futuah Cipete Utara, Sanwani Naim 
merasa sangat bahagia atas penyaluran paket 
sembako kepada para jamaahnya.

“Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya 
kepada LAZ Al Azhar dan Askrindo Syariah 
yang telah berkontribusi dengan membawa 
bantuan yang bermanfaat dan membahagiakan. 
Semoga membawa keberkahan untuk semua dan 
menciptakan cahaya kebaikan Ramadhan bagi 
sesama.” katanya.

Begitu juga dengan yang disampaikan Rahmat, 
penerima manfaat lain yang merasa terbantu. 
“Alhamdulillah, dalam kondisi seperti ini apalagi 
menjelang lebaran paket sembako yang saya terima 
menjadi rezeki yang luar biasa. Sudah beberapa 
bulan pendapatan saya berjualan mengalami 
penurunan dan sekarang dengan adanya paket 
sembako ini kebutuhan sehari-hari saya bisa 
terpenuhi selama beberapa hari kedepan.” 
ungkapnya.

Sinergi LAZ Al Azhar dan Askrindo Syariah 
Distribusikan Paket Sembako untuk Keluarga 

Dhuafa Terdampak Covid-19
Memasuki bulan ke-2 pandemi Covid-19, LAZ Al Azhar terus aktif bergerak 

mendampingi keluarga dhuafa yang terdampak. Kali ini LAZ Al Azhar menyalurkan 
amanah kebaikan dari Askrindo Syariah berupa 134 paket sembako untuk 

membantu masyarakat yang secara ekonomi mengalami kesulitan selama masa 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).



Asa Baru Untuk Kesembuhan Rano
Hadir Berkat Tangan Baik Para Donatur
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Banjar-Rano Juanda (22) adalah seorang 
guru honorer muda yang sedang berjuang 
hidup melawan tumor pembuluh darah 

(Angiofibroma Nasofaring) yang sudah 
menggerogoti tubuhnya di sekitar wajah dan 
kepala.

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, 
yakni operasi hidung dan operasi rahang. Diagnosa 
dari dokter tulang, di bawah mata kanan dan kepala 
belakang Rano 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.

“Saya ingin sembuh agar bisa ngajar lagi dan 
bisa punya perusahaan kerajinan dari daur ulang 
limbah.” kata Rano saat ditemui di kediamannya 
di Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kecamatan 
Pataruman, Kota Banjar.

LAZ Al Azhar telah melakukan campaign melalui 
kitabisa.com selama 3 bulan untuk membantu 
memulihkan kondisi Rano agar bisa kembali 
melakukan aktivitasnya dalam keadaan sehat. Dana 
yang terkumpul telah diserahkan kepada Rano dan 
keluarga pada Selasa, 19 Mei 2020 lalu 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.

Terima kasih kepada para donatur yang telah 
membantu Rano agar bisa sembuh dan hidup 
normal seperti yang lainnya. Terus perbanyak 
kebaikan bersama LAZ Al Azhar agar semakin 
banyak kaum dhuafa yang merasakan kebahagiaan.

“
Terima kasih kepada 

para donatur yang telah 
membantu Rano agar bisa 
sembuh dan hidup normal 

seperti yang lainnya. 
Terus perbanyak kebaikan 
bersama LAZ Al Azhar agar 

semakin banyak kaum 
dhuafa yang merasakan 

kebahagiaan.
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Saat JK Berubah Jadi JT. 
Perjuangan Heropreneur Ujang Sujana Si Juragan 
Kuota Banting Stir Menjadi Juragan Telor

Perjuangan hidup seperti menjadi nama 
tengah Ujang Sujana seorang pelaku UMKM 
yang melakoni usaha jual beli kuota internet, 

pulsa selular dan aksesori gadget di Bilangan 
Jakarta Timur. Usahanya cukup berhasil sehingga 
Ujang sempat merencanakan untuk membuat 
cabang demi meningkatkan hasil usahanya. Untuk 
menambah wawasan, Ujang juga bergabung 
dalam komunitas UMKM Heropreneur binaan 
LAZ Al Azhar di awal 2020. Berbagai pelatihan dan 
acara Heropreneur telah membawa Ujang kepada 
pergaulan yang lebih luas sehingga menjadikannya 
lebih bersemangat dalam menjalankan usaha.

Namun jalan cerita berkata lain. Pandemi Covid-19 
melanda negeri ini membuat para pelaku UMKM 
Heropreneur tak luput terkena gejolak ekonomi. 
Demi bertahan hidup Ujang lantas membanting stir. 
Posisinya sebagai JK (Juragan Kuota) ia tinggalkan 
dan beralih menjadi pedagang telur ayam 
yang kebutuhannya makin tinggi dan harganya 
cenderung turun karena kelebihan pasokan. Dari JK 
(Juragan Kuota) menjadi JT (Juragan Telor). 

Alhamdulillah di bulan suci Ramadhan ini LAZ Al 
Azhar dapat menghadirkan optimisme baru melalui 
“Jaringan Kolaborasi Sosial” dengan mengajak 
para pelaku UMKM anggota Heropreneur untuk 
menyediakan berbagai kebutuhan donasi seperti 
sembako untuk dibagikan kepada para dhuafa yang 
jumlahnya semakin banyak.

Pengadaan logistik bahan-bahan sembako yang 
merupakan kebutuhan primer masyarakat 
terdampak diselenggarakan oleh para pelaku 
UMKM anggota Heropreneur yang menyediakan 
berbagai jenis sembako dan selanjutnya dibagikan 
oleh tim LAZ Al Azhar kepada para keluarga 
dhuafa, lansia dan penyandang disabilitas. Ujang 
pun ikut menjadi pemasok telur ayam dalam 
kegiatan ini sehingga roda ekonomi keluarganya 
dapat berputar kembali. 

Melalui Jaring Kolaborasi Sosial ini LAZ Al Azhar 
berharap dapat membantu memutar kembali roda 
perniagaan para UMKM anggota Heropreneur yang 

usahanya melemah juga akibat situasi pandemi 
ini. Diharapkan kegiatan ini akan membantu 
masyarakat dengan tersedianya kebutuhan pokok 
melalui sembako yang dibagikan dan para pelaku 
UMKM anggota Heropreneur juga dapat terbantu 
ekonominya karena LAZ Al Azhar mempercayakan 
pengadaannya kepada mereka.

Mari bersama kita dukung terus para pelaku UMKM 
seperti Ujang Sujana yang harus terus berjuang agar 
usaha mereka dapat terus berjalan dan kehidupan 
keluarganya juga dapat berlangsung lancar kembali. 
Bersama kita hadirkan geliat kembali ekonomi 
mikro para pelaku UMKM bersama Heropreneur 
LAZ Al Azhar.
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Aktivitas hariannya dihabiskan untuk mengajar 
ngaji, berdakwah, juga berjualan makanan 
ringan di lingkungan sekolah dasar. Sejak 

diberlakukannya physical distancing hingga 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat 
aktivitas hariannya terhenti.

Sekolah dasar tempat mencari nafkah tambahannya 
pun terpaksa meniadakan kegiatan belajar mengajar 
di sekolah. Dampak yang amat buruk ini berimbas 
kepada anak, istri dan juga para santri mukimnya.

Pendapatan yang diperoleh Sarmaji kian lesu. 
Jika biasanya ia dapat menghidupi keluarga dan 
para santri mukimnya dari berdakwah, mengajar 
hadroh dan berdagang, kini Sarmaji harus terus 
berhemat dan memutar otak untuk terus bertahan 
di tengah ancaman pandemi. Bahkan di hari pertama 
Ramadhan keluarga Sarmaji dan para santrinya 
terpaksa makan hanya dengan garam dapur saja.

Memilukan, Ustadz Sarmaji, 
Guru Mengaji dan  Para Santrinya Terpaksa 

Buka Puasa Hanya Berlauk Garam
Miris rasanya, saat melihat keadaan yang begitu memilukan. Sarmaji (40), seorang 
guru ngaji di pinggiran Cikarang harus berjuang menghidupi 4 orang anak, seorang 

istri dan 12 santri mukim yang tinggal bersamanya. Rumah kumuh sederhana 
miliknya menjadi saksi bisu jatuh bangun dirinya dalam mendidik dan menebar ilmu 

agama kepada puluhan santri. 

“Seberat apapun cobaannya yang tengah kita jalani 
seperti sekarang ini, semoga akan banyak keberkahan 
yang didapatkan nanti. Sedih juga sudah lama tidak 
bertemu santri non-mukim untuk belajar ngaji disini, 
rasanya sepi aja gitu.” katanya.

Melalui program 1000 Paket Sembako Untuk Guru 
Ngaji, LAZ Al Azhar terjun memberikan amanah 
yang dititipkan para donatur untuk membahagiakan 
keluarga Sarmaji. Komoditas bahan pangan pokok yang 
kami salurkan adalah berupa beras, telur, minyak, mie 
instan, susu kaleng, dan bahan pokok lainnya.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan keluarga 
Sarmaji dan para santri mukimnya dapat tenang 
menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasa. 
Paket sembako terus kami distribusikan secara 
langsung ke rumah-rumah guru ngaji dan para da’i 
yang mengalami kesulitan ekonomi dan berada di titik 
zona merah.
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Transformasi Kemajuan Pertanian
Mengubah Desa Peradaban Sungai

Menjadi Lokomotif Interlink Rural Development 
Penunjang Ketahanan Pangan Wilayah 

Kalimantan Selatan

Tidak gampang memang mengubah kultur 
sebuah kelompok masyarakat desa yang 
semangat bertaninya pernah hilang karena 

bencana alam. Ditambah lagi dengan aneka 
hambatan-hambatan alam seperti luasnya lahan 
tidur, keterbatasan ilmu dan teknologi pertanian 
yang memadai. Itulah tantangan klasik yang 
seringkali dihadapi oleh LAZ Al Azhar saat memulai 
mengelola sebuah wilayah pedesaan menjadi 
kawasan pertanian yang mengadopsi sistem 
pertanian komprehensif.  

Dengan formulasi keuletan serta kesabaran yang 
tinggi, dukungan para pemimpin masyarakat 
serta kiprah hebat para Dasamas (Da’i Sahabat 

Masyarakat), lambat laun wilayah tersebut 
dapat dibina menjadi lahan pertanian yang 
produktif  sehingga secara tidak langsung dapat 
ditransformasi menjadi sentra produksi komoditas 
pangan yang bukan hanya bisa memenuhi 
kebutuhan desa itu sendiri namun juga berhasil 
menciptakan akses menjadi bagian program 
“Interlink Rural Development”  yang manfaatnya 
dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di 
beberapa desa sekaligus. 

Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Kusan Hulu, 
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang 
merupakan sebuah desa sisa peradaban sungai 
berhasil membuktikan bahwa kerja keras diiringi 

kerja cerdas mampu mengubah budaya masyarakat 
yang sebagian besar awalnya berprofesi sebagai 
pendulang emas dan pencari kayu yang merusak 
alam dapat berubah menjadi petani.

Kerja nyata yang sangat didukung oleh Junaidi 
sebagai kepala desanya dilakukan dengan beragam 
pendampingan masyarakat melalui Saung Ilmu 
sebagai sentra informasi. Pemberian edukasi rutin 
kepada masyarakat ini terbukti dapat meningkatkan 
gairah bertani.

Dengan ramuan Informasi, teknologi pertanian, 
bibit padi varietas unggul, ketersediaan pupuk 
mandiri, pembukaan akses pasar, dan semangat 
bertani yang tinggi, Desa Tibarau Panjang mulai 
merasakan nikmatnya keberhasilan panen dengan 
skema mengubah cara bertani hingga dapat 
melakukan panen raya dua kali setahun, dari 
yang sebelumnya hanya setahun sekali. Dengan 
keberhasilan di bidang pertanian ini, kerusakan 
alam di wilayah Desa Tibarau Panjang akibat 
kegiatan penambagan emas gelap dan penebangan 
kayu secara serampangan dapat berkurang secara 
drastis.

Melalui pendampingan pertanian yang konsisten 
dan terarah, kelompok-kelompok masyarakat 
terus bertambah sebagai sarana organisasi petani 
untuk memudahkan mekanisme hasil produksi 
melalui peningkatan luasan wilayah tanam dan 
produktifitas lahan garapan.

Program mekanisasi pertanian desa juga sudah 
makin maju dengan dukungan harvester/mesin 
panen bantuan pemerintah setempat yang 
memudahkan petani dan mempercepat proses 
panen yang dilakukan semakin membahagiakan 
petani.

Penyimpanan padi di rumah-rumah petani menjadi 

pemandangan yang umum, di setiap rumah penuh 
dengan berkarung-karung padi, bahkan sampai 
disimpan di rumah sawah karena tidak muat 
lagi tempat menyimpan di rumah. Luar biasa, 
pendapatan masyarakat dari usaha pertanian 
berhasil meningkat pesat dengan pendekatan 
usaha agribisnis yaitu selain untuk memenuhi 
kebutuhan petani juga untuk dijual sebagai suatu 
usaha yang menguntungkan para petani.

Semangat bertani semakin meningkat lagi setelah 
digulirkannya program Rumah Pembiayaan 
Pertanian (RPP) oleh LAZ Al Azhar sebagai solusi 
pembiayaan yang sesuai dengan karakter petani. 
Program pembiayaan ini berbasis sistem ekonomi 
syariah untuk mendukung terbentuknya SLPM 
(Sistem Lumbung Pangan Masyarakat) yang 
berasal dari pengembalian gabah kering giling 
petani.

Akad yang digunakan adalah akad salam atau 
jual serah tunda dengan penetapan harga dan 
pembelian gabah dilakukan di awal musim. 
Pengembalian gabah akan dilakukan pada saat 
panen dan ditempatkan di lumbung kelompok 
dengan pengelolaan secara swadaya oleh kelompok 
dan manfaat keuntungannya juga digunakan untuk 
kepentingan masyarakat. 

Social impact report yang menggambarkan 
bagaimana perluasan manfaat dana zakat dapat 
menjadi lokomotif bertransformasinya perubahan 
ekonomi suatu wilayah desa yang tadinya 
kehilangan semangat bertani. Masyarakat Desa 
Tibarau Panjang begitu merasakan kehadiran LAZ 
Al Azhar dalam pendampingan pemberdayaan 
masyarakatnya yang benar-benar dapat 
memberikan kemakmuran tidak hanya peningkatan 
ekonomi namun juga peningkatan kualitas 
keimanan yang semakin berkualitas menemani 
kemajuan ekonomi masyarakat desa.
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dalam bidang pertanian dan 
perekonomian masyarakat 
Desa Mandiri Cinanggela 
sudah berhasil mengendalikan 
lajur konsumsi masyarakatnya 
melalui program Dapur Hidup. 
Dimana masyarakat desa 
bisa memanfaatkan lahan 
pekarangan untuk menanam 
tanaman kebutuhan dapur 
yang nantinya bisa dikonsumsi 
langsung tanpa harus membeli 
lagi.

“Selain itu, berkat kerja keras 
Dasamas (Da’I Sahabat 
Masyarakat) serta dukungan 
seluruh elemen masyarakat kini 
terjadi peningkatan produksi 
pertanian dan pendapatan 
para anggota KSM (Kelompok 

Satu Tahun Desa Mandiri, Petani Sejahtera 
Masyarakat Desa Bahagia

Bandung-LAZ Al Azhar 
bersama Mandiri Amal 
Insani (MAI) Foundation 

bersinergi dalam program 
pengembangan ekonomi 
masyarakat desa sebagai upaya 
pengentasan kemiskinan.

Satu tahun sudah program Desa 
Mandiri di Desa Cinanggela, 
Kecamatan Pacet, Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat berjalan. 
Seluruh instrumen pokok 
kemajuan program dapat 
terealisasi dengan baik dan 
hingga kini para petani tengah 
merasakan kesejahteraan.  

Menurut Deden, Amil LAZ 
Al Azhar PIC progam Desa 
Mandiri menjelaskan 

Swadaya Masyarakat) 
Cinanggela Gemilang.” jelas 
Deden.

Rata-rata hasil produksi 
pertanian khususnya padi 
meningkat dari 1.975 Kg 
menjadi 2.218 Kg. Pendapatan 
permusim juga mangalami 
kenaikan dari Rp 5.402.636,- 
menjadi Rp 6.165.091,- Biaya 
produksi juga berhasil ditekan 
dari Rp 4.863.636,- menjadi 
Rp 4.185.455,- per musim. 
Bahkan kini rata-rata anggota 
mempunyai simpanan atau 
tabungan sebesar Rp 659.818,-

Masyarakat Desa Cinanggela 
juga merasakan kebahagiaan 
yang luar biasa. Pasalnya selain 

majunya perekonomian, sektor 
pendidikan, kesehatan juga 
sosial dan dakwah dapat berjalan 
sesuai dengan target yang 
dicanangkan.

Melalui Saung Ilmu anak-anak 
Desa Cinanggela memiliki 
pusat edukasi dan interaksi 
masyarakat, anak yatim dan 
keluarga dhuafa memperoleh 
hak yang sama untuk merasakan 
sekolah dengan penyaluran rutin 
beasiswa pendidikan. 

Peningkatan layanan kesehatan 
untuk ibu hamil dan balita juga 
sangat signifikan, sebelumnya 
masyarakat tidak banyak 
teredukasi mengenai pentingnya 
Posyandu.

Namun, setelah kerjasama yang 
terjalin dengan baik dengan 
petugas kesehatan setempat kini 
60% tingkat partisipasi layanan 

ke Posyandu bertambah dari 
20 balita per bulan menjadi 50 
balita. Selain itu, perlengkapan 
Posyandu juga semakin lengkap 
dengan ditambahnya timbangan 
bayi, timbangan anak, alat 
pengukur tinggi badan dan 
perlengkapan administratif 
lainnya.
 
Kerukunan masyarakat 
terjalin semakin kuat dengan 
banyaknya kegiatan yang 
melibatkan masyarakat salah 
satunya dengan diadakannya 
majelis taklim secara rutin bagi 
masyarakat. Keindahan berbagi 
antar masyarakat menjadi 
penguat tersendiri, terlebih di 
tengah pandemi yang sedang 
terjadi.

Manfaat kemajuan 
perekonomian di Desa 
Cinanggela tidak hanya dirasakan 
masyarakat sekitar, namun juga 

bagi masyarakat kota. 5 ton 
beras berhasil didistribusikan 
untuk pangan keluarga 
terdampak covid-19 di Jakarta.
Semua pencapaian tentu 
tidak lepas dari peran penting 
Dasamas yang dengan sigap 
mendampingi desa-desa 
binaan yang tersebar di seluruh 
Indonesia, salah satunya Desa 
Cinanggela.

“Peran Dasamas tentu 
menjadi sangat penting dalam 
pencapaian keberhasilan 
program pemberdayaan 
masyarakat. Pasalnya, tidak 
hanya mendampingi masyarakat, 
Dasamas juga menjalankan 
fungsinya sebagai fasilitator, 
trainer, mobilisator dan 
pelatih ditengah masyarakat 
dengan beragam profesi dan 
karakternya.” kata Agus Nafi’, 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar.

33 Indonesia Gemilang32 Indonesia Gemilang
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Aprianti, ibu rumah tangga yang tinggal bersama 
orang tua dan 4 orang anaknya ini sudah lama 
memiliki keinginan untuk membuka usaha 

kecil-kecilan agar bisa memperoleh penghasilan. 
Setelah suaminya berpulang, orang tuanya lah yang 
menanggung hidup keluarga kecilnya.

Namun dirinya mengaku tidak memiliki banyak 
ruang untuk bergerak karena kondisi fisik yang 
tak memungkinkan. Selama setahun ia terpaksa 
menggunakan kursi roda karena saraf di 
pinggangnya terjepit. 

Hari Senin kemarin merupakan hari terbesar dalam 
sejarah Aprianti. Betapa bahagianya ia saat bantuan 
modal usaha dari LAZ Al Azhar diterima. Ucapan 
rasa terima kasih begitu tulus ia berikan kepada 
Tim LAZ Al Azhar yang datang berkunjung dan 
untuk para donator yang mendonasikan sebagian 
rezekinya. 

“Alhamdulillah, saya dan keluarga sangat bersyukur 
sekali dapat bantuan modal usaha ini. Saya akan 
manfaatkan modal usaha ini dengan baik dan 
semoga kedepannya dapat membantu kondisi 
perekonomian keluarga, juga anak-anak bisa 
melanjutkan sekolah lagi.” Ujar Aprianti.

Pemberian bantuan modal usaha ini akan dibarengi 
dengan pendampingan dan pembinaan secara 
berkelanjutan, sehingga usaha yang dijalankan 
dapat berkembang dan berkah. Setiap anggota yang 
mendapatkan bantuan modal usaha dapat mengikuti 
edukasi pekanan dan berkonsultasi dengan tim LAZ 
Al Azhar.

“Pendampingan akan terus kami lakukan demi 
memantau perkembangan usaha dan peningkatan 
penghasilan yang diperoleh para penerima manfaat.” 
Kata Eko Sugianto Amil LAZ Al Azhar.

Melalui program kegawatdaruratan sosial Zakat 

PRIDE (Poverty Reduction With Integrated 
Development Empowerment) LAZ Al Azhar 
konsisten dalam mengajak keluarga dhuafa yang 
memiliki semangat untuk maju dengan memberikan 
bantuan modal usaha menuju kemandirian.

Aprianti, Difabel Asal Bogor Dapatkan Bantuan 
Modal Usaha LAZ Al Azhar

LAZ Al Azhar kembali memberikan bantuan modal usaha, kepada keluarga 
dhuafa yang mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha menengah 

kebawah. Kali ini LAZ Al Azhar hadir membantu meringankan beban yang dialami 
Aprianti (37), salah satu penerima manfaat yang berada di daerah Bojong Gede, 

Bogor, Senin, (08/06) kemarin.
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Menjahit Asa Wujudkan Mimpi,
Meskipun di Tengah Pandemi

Lombok-Roza (20 tahun) gadis asal Bayan, Lombok 
tengah berusaha mewujudkan mimpinya 
sebagai desainer busana. Tahun lalu, berbekal 

kemampuan seadanya, Roza memberanikan diri 
untuk terbang menuju Jawa Timur dan bergabung 
menjadi santri di Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
Surabaya jurusan Tata Busana. 

Roza kemudian menerima beasiswa selama pelatihan 
di RGI. Dengan kegigihan dan semangat dalam 
menimba ilmu, meski tinggal jauh di pelosok Lombok 
tidak pernah menyurutkan tekadnya untuk menjadi 
orang sukses dan membahagiakan keluarga tercinta.

Selama 6 bulan mengikuti pelatihan dengan sungguh-
sungguh, akhirnya Roza pun bisa lulus dengan dan 
memiliki keterampilan menjahit yang sangat baik. 
Bahkan ia sempat bekerja di salah satu rumah batik di 
Jawa Timur.

Namun, karena pandemi Covid-19 mewabah dirinya 
terpaksa meninggalkan Jawa Timur dan kembali ke 

Lombok Utara. Saat berada di kampung halaman, 
Roza melihat peluang bisnis menjahit dan kemudian 
membuka usaha jasa jahit kecil-kecilan dengan 
berbekal keterampilan yang didapatnya selama di 
RGI.

Kini, para pelanggannya tak datang dari daerahnya 
saja namun juga dari luar daerah. Berkat hasil kerja 
kerasnya, Roza mampu mempunyai penghasilan 
sendiri. “Alhamdulillah, keterampilan menjahit yang 
saya peroleh di RGI Surabaya sekarang bisa sedikit 
membantu perekonomian keluarga dan membiayai 
pendidikan adik-adik saya.” ujar Roza dengan penuh 
rasa Bahagia.

Jika nanti pandemi ini berakhir, Roza mengaku akan 
terus berusaha mewujudkan mimpinya menjadi 
seorang desainer busana yang profesional. Mimpinya, 
ia ingin memberangkatkan haji kedua orang tuanya 
dan memberikan pelatihan menjahit gratis kepada 
keluarga dhuafa yang berada di kampungnya, agar 
bisa mandiri secara ekonomi.
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Bogor- Bagi pesantren-
pesantren yang berada di 
pedalaman, keberadaan 

MCK yang bersih dan layak 
masih sangat jarang ditemukan. 
LAZ Al Azhar menggalakkan 
pembangunan fasilitas untuk 
mandi, cuci dan kakus (MCK) serta 
dapur bagi Pondok Pesantren 
Ummul Qur’an dan Pondok 
Pesantren Jawahirul Falah yang 
berlokasi di Kampung Pungutan, 
Desa Rumpin, Kabupaten Bogor, 
Senin (22/06). 

Pondok Pesantren Jawahirul 
Falah telah berdiri sejak 22 tahun 
lalu, hanya berjarak 1 kilo meter 
dari Pondok Pesantren Al Qur’an 
Ummul Qur’an. Kedua pondok 
pesantren yang berdiri di daerah 
pelosok ini dikelola secara sukarela 
hasil dari swadaya masyarakat 
juga pengurus pondok pesantren.

Pengasuh Pondok Pesantren 
Ummul Qur’an Ust Bahaudin 
mengungkapkan bahwa seluruh 
santrinya tidak dipungut biaya 
pendidikan sepeserpun hingga 

mereka lulus.

“Alhamdulillah, untuk biaya 
kehidupan para santri disini kami 
gratiskan. Sekitar 66 orang santri 
baik mukim dan non mukim 
mendapatkan pembebasan biaya.” 
Katanya.

Pondok pesantren menjadi salah 
satu lembaga pendidikan yang 
perlu mendapatkan perhatian 
khusus terutama untuk sarana 
dan prasarana yang tersedia. 
Dengan adanya fasilitas yang 
mendukung diharapkan para 
santri dapat menjalankan kegiatan 
belajar keagamaan dengan 
nyaman dan tenang.

Namun berbeda dengan yang 
dirasakan para santri di Pondok 
Pesantren Ummul Qur’an dan 
Jawahirul Falah, para santri yang 
duduk di tingkat Sekolah Dasar 
hingga Sekolah Menengah Atas ini 
harus rela berjalan menuju sungai 
untuk mandi dan mencuci pakaian 
karena tidak adanya fasilitas MCK 
yang layak. Selain itu mereka juga 

harus memasak secara manual 
dengan menggunakan kayu bakar 
dengan kondisi dapur yang sangat 
memprihatinkan.

“Kendala sarana dan prasarana 
yang belum memadai sampai 
saat ini terkait pengadaan MCK 
serta renovasi dapur. Harapannya 
semoga banyak pihak yang turut 
mendukung dan membantu 
pondok pesantren kami demi 
kelancaran pendidikan bagi para 
santri.” Ujar Bahaudin saat ditemui 
Amil LAZ Al Azhar.

Melalui program Infralink, LAZ 
Al Azhar mendirikan berbagai 
infrastruktur dan fasilitas umum, 
salah satunya diberikan kepada 
sekolah dan pondok pesantren 
yang ada di pelosok. Kami 
mengajak Anda untuk bergabung 
bersama mewujudkan asa para 
santri Pondok Pesantren Ummul 
Qur’an dan Pondok Pesantren 
Jawahirul Falah untuk dapat 
belajar dan mengaji dengan sehat 
dan nyaman.

LAZ Al Azhar Galakkan
Pembangunan MCK dan
Dapur untuk Pondok
Pesantren di Bogor
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Kebahagiaan Untuk Keluarga 
Dhuafa di Tengah Pandemi

Kegiatan ini dilakukan sejak 
tanggal 28 April 2020-
20 Mei 2020, mulai dari 

membagikan 500 takjil, 100 nasi 
box, 872 sembako dan 100 paket 
sekolah dan santunan untuk 
yatim dhuafa. Secara bertahap 
bantuan disalurkan langsung 
kepada para penerima manfaat 
agar tepat sasaran.

Di mulai di awal Ramadhan 
dengan membagikan nasi 
box dan takjil, kemudian 
di pertengahan Ramadhan 
membagikan sembako kepada 
masyarakat kurang mampu yang 
terdampak Covid-19 mulai dari 
yang ada di lingkungan sekolah 
hingga pekerja harian.

Menjelang hari kemenangan, 
LAZ Al Azhar Sumatera Barat 
kembali menebar bahagia bagi 
ratusan anak yatim dhuafa 
dengan menyalurkan paket 
sekolah berupa seragam, alat 
tulis, tas dan sepatu.

Yanto, salah satu pejual 
makanan keliling mengaku jika 
paket sembako yang diberikan 
LAZ Al Azhar sangat membantu 
untuk persediaan kebutuhan 
dapur keluarganya untuk 
beberapa hari. 

“Selama masa pandemi 
pendapatan yang saya peroleh 
sangat berkurang bahkan 
terkadang tidak mencukupi 
kebutuhan keluarga. 

Alhamdulillah, terimakasih para 
donatur bantuan paket sembako 
ini sangat bermanfaat untuk 
keluarga saya.” Ungkapnya.
Herfando Fajar, tim LAZ Al 
Azhar perwakilan Sumatera 
Barat mengungkapkan rasa 
syukur dan terimakasih kepada 
para donatur yang telah 
menitipkan amanahnya melalui 
LAZ Al Azhar.

Kebahagiaan Ramadhan di tengah covid-19 dirasakan ribuan penerima manfaat 
di Sumatera Barat. LAZ Al Azhar kantor perwakilan Sumatera Barat secara 
konsisten melaksanakan kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian kepada 
keluarga dhuafa, para pekerja harian, lansia, dan anak-anak yatim dhuafa.

“Alhamdulillah Ramadhan tahun ini banyak penerima manfaat yang 
sudah terbantu, semua berkat pertolongan Allah dan kemurahan hati 
para donatur, mitra strategis dan pihak sekolah TK, SD, SMP Islam 
Al Azhar 32 Padang yang telah ikut berkontribusi dalam berbagai 
program dan kegiatan kami.” Jelasnya.

Melalui program Paket Bahagia Ramadhan tersebut diharapkan 
dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19 
seperti para pedagang, ojek daring, guru ngaji dan juga anak-anak 
yatim dhuafa. Setidaknya mampu memberikan rasa aman dan tenang 
karena sudah memiliki persediaan bahan kebutuhan pangan sehari-
hari, khususnya saat Ramadhan.

“Alhamdulillah Ramadhan tahun ini banyak penerima manfaat yang 
sudah terbantu, semua berkat pertolongan Allah dan kemurahan hati 

para donatur, mitra strategis  dan pihak sekolah TK, SD, SMP Islam 
Al Azhar 32 Padang yang telah ikut berkontribusi dalam berbagai 

program dan kegiatan kami,” Jelasnya.



LAZ Al Azhar Jateng
Bagikan 7.359 Paket Buka Puasa
di Tengah Pandemi.
Selama Ramadhan, keluarga dhuafa yang ekonominya menurun drastis akibat 
krisis mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seperti makan sahur dan 
buka puasa. LAZ Al Azhar perwakilan Jawa Tengah membagikan 7.359 paket buka 
puasa untuk masyarakat terdampak covid-19 di bulan suci Ramadhan. Munculnya 
pandemi covid-19 ketika Ramadhan ini telah mengakibatkan kelumpuhan 
perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di daerah Jawa Tengah. 
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Tidak sedikit masyarakat 
yang keadaan ekonominya 
menengah kebawah merasa 

sesak akan keadaan yang sedang 
terjadi. Mereka kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan selama 
Ramadhan sehingga terpaksa 
untuk tetap bekerja keras meski 
wabah tengah meluas demi 
terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Kegiatan ini dapat terlaksana tidak 
lepas dari peran para dermawan 
yang telah mendonasikan 

sebagian hartanya melalui LAZ Al 
Azhar. 

Meskipun perekonomian tengah 
menurun dan dampaknya 
sangat dirasakan oleh berbagai 
kalangan, namun semua itu 
tak menyurutkan antusias para 
donatur, mitra strategis juga 
keluarga besar Jamiyyah Al Azhar 
untuk meringankan beban mereka 
yang membutuhkan.
 
“Bersama kita harus saling bahu-

membahu menumbuhkan rasa 
semangat berbagi di tengah 
pandemi. Sebesar apapun 
kita berbagi Insya Allah akan 
memberikan manfaat yang 
luar biasa bagi mereka yang 
membutuhkan.” ujar Bunda Feryal, 
salah satu donatur setia LAZ Al 
Azhar.

Adapun paket takjil dan buka 
puasa ini diberikan secara 
langsung ke tangan penerima 
manfaat. Prosedur ini dilakukan 

untuk meminimalisir kerumunan 
warga dan penyebaran covid-19. 
Dengan sasaran para pekerja 
harian seperti tukang becak, 
tukang parkir, pengguna jalan, 
anak yatim dhuafa, keluarga 
dhuafa dan warga tidak mampu 
lainnya.

Edi, salah satu penerima manfaat 
tampak Bahagia saat menerima 
paket buka puasa yang diserah 
kan oleh tim LAZ Al Azhar.

“Alhamdulillah, saya merasa 
terbantu sekali dengan adanya 
bantuan paket buka puasa ini, saat 
jualan saya sepi seperti sekarang 
ini, ada rezeki yang bisa dibawa 
pulang untuk berbuka bersama 
keluarga di rumah. Terimakasih 
LAZ Al Azhar dan para donatur 
semoga semakin berkah.” papar 
Edi.

“Bersama kita harus saling bahu-membahu 
menumbuhkan rasa semangat berbagi di 

tengah pandemi. Sebesar apapun kita berbagi 
Insya Allah akan memberikan manfaat yang 
luar biasa bagi mereka yang membutuhkan.” 
ujar Bunda Feryal, salah satu donatur setia 

LAZ Al Azhar.



LAZ Al Azhar Bersama BFI Finance Berikan APD 
Untuk Puluhan Rumah Sakit di Sulawesi Selatan

Makassar-Wabah Covid-19 telah berdampak di berbagai sektor kehidupan, 
baik  ekonomi, pendidikan, bahkan sektor kesehatan. Jumlah kasus yang terus 
meningkat di seluruh dunia termasuk Indonesia, menjadikan pandemi covid-19 
ini tanggung jawab bersama. Hal ini mendorong LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan 
bersama BFI Finance ikut mengambil peran penting dalam mendistribusikan Alat 
Pelindung Diri (APD) yang disebar ke 22 rumah sakit dan PKM yang berada di 
daerah Sulawesi Selatan. Kamis, (30/04) lalu. 
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“
“Kami sangat 
berterima kasih 
kepada LAZ Al Azhar 
Sulawesi Selatan 
atas dukungan 
dan perhatiannya 
kepada kami sebagai 
tim tenaga medis. 
Karena setiap 
hari kami sangat 
membutuhkan 
puluhan set 
APD, namun 
ketersediaanya 
terus menipis,” Ucap 
Nuryanti Hasma, 
selaku Kepala seksi 
logistik RSUD Syekh 
Yusuf Gowa.

Berbagai himbauan 
pemerintah terus 
disosialisasikan kepada 

masyarakat umum terkait 
pentingnya menjaga kesehatan 
dan kebersihan sebagai upaya 
memutus rantai penyebaran 
wabah Covid-19 ini. Selain itu, juga 
untuk membantu meringankan 
beban kerja tenaga medis di 
tengah kurangnya pasokan alat 
pelindung diri (APD) di berbagai 
rumah sakit dan puskesmas tidak 
terkecuali di Provinsi Sulawesi 
Selatan.

Para tenaga medis merupakan 
garda terdepan dalam mengatasi 
wabah covid-19. Tim LAZ Al Azhar 
Sulawesi Selatan secara langsung 
menyerahkan 800 hazmat dan 
500 face shield sebagai wujud 
kepedulian dalam menangani 
pandemi yang tengah mewabah. 
Ratusan set APD tersebut, 
kemudian menjadi hal mutlak 
yang sangat penting bagi tenaga 
medis untuk melindungi diri dari 
paparan covid-19 dari pasien 
terinfeksi.

“Alat Pelindung Diri bagi tenaga 
medis tentunya menjadi hal yang 
sangat penting dan dibutuhkan. 
Jadi lewat pendistribusian ini, 
tentunya kami harapkan dapat 
membantu dan menjembatani 
mereka untuk meringankan 
rasa khawatir terpapar Covid-19 
saat menangani pasien.” Ujar 

Abbas Koordinator Program LAZ 
Al Azhar kantor perwakilan 
wilayah Sulawesi Selatan.

RSUD Syekh Yusuf Gowa, 
menjadi salah satu rumah sakit 
rujukan untuk para pasien 
covid-19. Setidaknya setiap hari 
rumah sakit ini, mengalami 
peningkatan jumlah pasien yang 
terpapar dan tentu berdampak 
bagi ketersediaan APD.

“Kami sangat berterima kasih 
kepada LAZ Al Azhar Sulawesi 
Selatan atas dukungan dan 
perhatiannya kepada kami sebagai 
tim tenaga medis. Karena setiap 
hari kami sangat membutuhkan 
puluhan set APD, namun 
ketersediaanya terus menipis.” 
Ucap Nuryanti Hasma, selaku 
Kepala seksi logistik RSUD Syekh 
Yusuf Gowa.



LAZ Al Azhar Hadir Berikan Bantuan Untuk Nabila
Remaja Lumpuh yang Viral di Surabaya.

Semaraknya hiruk pikuk Kota Surabaya ternyata 
masih ditemukan warga yang hidup dengan kondisi 
ekonomi yang sangat sulit bahkan terbilang miris. 
Sebut saja Diva Nabila (17) seorang remaja yang 
tinggal di Kawasan Ikan Guramai, Kelurahan Perak 
Barat, Kecamatan Krembangan. Diva gadis yang 
begitu tegar, tinggal bersama sang kakek, Nanang 
Soedarto (53) dan Supriyati (58) di sebuah kontrakan 
yang terbilang tidak layak huni. Bayangkan saja, 
keluarga ini menyewa rumah tersebut dengan biaya 
Rp. 750.000 setiap tahunnya.
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Menurut cerita sang kakek, 
Nabila sudah dititipkan 
ibunya sejak tahun 2005 

silam, ketika berumur 2 tahun. 
Sementara ayahnya, sudah lebih 
dahulu meninggalkannya saat 
berusia 3 bulan. Hingga sekarang 
tidak ada kabar dimana ayahnya 
berada. Keadaan yang begitu 
menyayat hati, di usianya yang 
begitu belia Nabila harus pasrah 
dan menanggung beban hidup 
yang begitu sulit. Selama 17 
tahun Nabila hanya bisa tergolek 
lemah dan berbaring di ranjang 
yang begitu lusuh akibat penyakit 
Cerebral Palsy yang dideritanya 
sejak usia 6 bulan. 

“Saya sudah berusaha keras 
mencari obat, sampai ke 
pengobatan alternatif, sampai 
tidak mampu membiayai 
obatnya. Namun masih belum 
ada hasilnya juga sedangkan 
biaya sudah habis. Sampai 
akhirnya tahun 2005, Nabila tidak 
lagi mendapatkan perawatan 
kesehatan.” ungkap Nanang.

Selama ini Nanang bergantian 
untuk mengusrus cucunya itu 
bersama sang kakak. Untuk 
mencukupi kebutuhan hariannya 
Nanang sempat bekerja sebagai 
kuli bangunan dan juga security 
setelah akhirnya terpaksa harus 
menganggur.

Kondisi yang sangat 
memprihatinkan ini, membuat 
LAZ Al Azhar sebagai pelayan 
umat siap siaga membantu 
meringankan beban yang sedang 
dialami Nabila dan keluarganya.
“Alhamdulillah, kami sekeluarga 
mengucapkan rasa syukur.
Dengan paket sembako yang 
diberikan LAZ Al Azhar Jawa 
Timur ini dapat memberi 
manfaat bagi keluarga saya. 
Setidaknya bahan kebutuhan 

pokok untuk beberapa 
hari ini terpenuhi dan tidak 
mengandalkan makanan sisa 
dari kantin tempat kakak saya 
bekerja.” ucapnya. 

Menurut Dwi Yanto, Amil LAZ 
Al Azhar Jawa Timur setelah 
berita ini ramai diperbincangkan 
bantuan kepada Nabila terus 
mengalir. “Banyak publik 
yang berempati dan langsung 
membantu Nabila, baik 
dalam segi kesehatan dan 
perekonomiannya.” katanya.

“
“Kami sangat berterima kasih kepada LAZ 
Al Azhar Sulawesi Selatan atas dukungan 
dan perhatiannya kepada kami sebagai 
tim tenaga medis. Karena setiap hari kami 
sangat membutuhkan puluhan set APD, 
namun ketersediaanya terus menipis,” 
Ucap Nuryanti Hasma, selaku Kepala seksi 
logistik RSUD Syekh Yusuf Gowa.



Aksi LAZ Al Azhar Yogyakarta
Bersama Heropreneur
Bagikan Masker dan Face Shield 
untuk PKL Malioboro

Yogyakarta-Dalam rangka membangkitkan kesadaran 
para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat 
untuk peduli dengan kesehatan di tengah pandemi, 
LAZ Al Azhar Yogyakarta bersama UMKM anggota 
Heropreneur menginisiasi pembuatan masker, 
face shield dan perlengkapan anti covid-19 lainnya. 
Perlengkapan Kesehatan ini pun kemudian dibagikan 
secara gratis di kawasan  Malioboro, Yogyakarta, 
Jumat (12/06) lalu.

Selama hampir 3 bulan, 
puluhan ribu PKL Malioboro 
terpaksa harus menutup 

toko mereka, akibat pandemi 
yang mewabah di Indonesia. 
Memasuki masa new normal 
ini, diharapkan para pedagang 
dapat berjualan kembali dengan 
protokol kesehatan yang aman. 
Pembagian masker gratis ini 
dilakukan sebagai salah satu 
langkah antisipasi penyebaran 
virus covid-19. 

Sujarwo, Amil LAZ Al Azhar 
Yogyakarta mengungkapkan 
bahwa selain pembagian 
masker dan face shield, 
LAZ Al Azhar Yogyakarta 
dengan para relawan juga ikut 
mensosialisasikan tentang 
pentingnya menjaga pola hidup 
sehat.

“Bersamaan dengan pembagian 
masker kepada para pedagang 
kaki lima dan masyarakat umum, 
kami juga turut mengedukasi 
masyarakat untuk tetap hidup 
sehat dengan sering mencuci 
tangan setelah beraktivitas, 
menggunakan masker saat 
keluar rumah dan menjaga jarak 
di tempat keramaian seperti di 
pasar ini.” jelasnya.

Dampak pandemi terutama 
sektor ekonomi begitu dirasakan 
oleh para PKL Malioboro. 
Tidak sedikit dari mereka 
yang mengubah usaha dan 
mencari peluang baru agar 
tetap mendapat penghasilan. 
Seperti yang dialami Yati, salah 
satu pedagang di Malioboro 
yang nekat membuka usaha 
meski masa PSBB belum usai. 
Yati mengaku sedang terdesak 
karena modal dan tabungan yang 
ia miliki semakin menipis. 

“Sudah beberapa hari saya 
berjualan sebelum masa PSBB 
berakhir. Nekad saja, kalau 
tidak seperti itu keluarga saya 

tidak bisa makan,” ujarnya. Berdagang dalam kondisi 
pandemi Covid-19, memiliki resiko tertular yang tinggi. 
Sehingga para pedagang dituntut untuk menggunakan 
perlengkapan pencegahan agar tidak tertular Covid 19. 
Seperti menggunakan face shield, masker, celemek dan 
menyediakan sabun pencuci tangan. Begitu pula, kepada 
wisatawan dan warga yang berkunjung datang. 

Secara berkelanjutan kegiatan ini akan terus dilakukan, 
dengan menyasar seluruh para PKL dan pengunjung 
Malioboro sehingga mampu mendukung pencegahan 
penyebaran covid-19. Terimakasih para Heropreneur 
Yogyakarta telah membantu para PKL Malioboro tetap 
aman dengan menyediakan perlengkapan anti Covid-19 
guna protokol kesehatan yang benar.
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“
Bersamaan dengan 
pembagian masker 

kepada para pedagang 
kaki lima dan masyarakat 

umum, kami juga turut 
mengedukasi masyarakat 
untuk tetap hidup sehat 
dengan sering mencuci 

tangan setelah beraktifitas, 
menggunakan masker saat 
keluar rumah dan menjaga 
jarak di tempat keramaian 

seperti di pasar ini,” 
jelasnya.



Informasi/Konfirmasi Qurban: (021) 722 1504 081219390233 lazalazhar

Rekening Qurban
LAZ Al Azhar a.n. YPI Al Azhar: 005 8340 340 200 888 0005860 0000 103800

20 ekor Domba/Kambing
(10 ekor 18 - 23 kg & 10 ekor 25 - 30 kg)

Rp 42.820.000,-
Rp 38.538.000,-

50 ekor Domba/Kambing
(25 ekor 18 - 23 kg & 25 ekor 25 - 30 kg)

10 ekor Sapi (bobot 220 - 250 kg)

20 ekor Sapi (bobot 220 - 250 kg)

Promo Spesial
Paket Kandang

Domba/Kambing (bobot 18 - 23 kg)

Domba/Kambing (bobot 25 - 30 kg)

Sapi (bobot 220 - 250 kg)

Rp 2.541.000,-

Rp 17.041.000,-

Rp 1.741.000,-

Rp 107.050.000,-

Rp 170.410.000,-

Rp 340.820.000,-

Rp 94.204.000,-

Rp 153.369.000,-

Rp 289.697.000,-


