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H. Daram

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para pembaca CARE yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 
semoga kesehatan dan keberkahan-Nya selalu menyertai setiap 
waktu. Aamiin.

Kita baru saja melaksanakan perhelatan ibadah tahunan umat 
muslim sedunia yaitu sholat Iduladha, haji dan ibadah kurban. 
Meskipun jama’ah muslim Indonesia belum bisa menunaikan haji 
tahun ini karena pandemi yang belum usai, namun semarak ibadah 
kurban di tanah air tahun ini tetap tinggi meskipun dalam suasana 
himpitan ekonomi. Hal ini didorong semangat berbagi yang baik bagi 
para aghniya kepada orang yang tidak mampu. LAZ Al Azhar yang 
selalu mendapatkan amanah dan kepercayaan dalam menyalurkan 
hewan kurban para kaum muslim yang mampu di tahun ini, sangat 
mengucapkan terima kasih. Semoga, semua itu menjadi amalan yang 
nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sehingga 
menjadikan bapak/iIbu kaum muslimin menjadi orang yang akan 
memperoleh keberkahan di setiap rezekinya. Aamiin.

Kurban bapak/ibu yang telah dititipkan bersama LAZ Al Azhar 
sesungguhnya bukan hanya sekedar ibadah ritual tahunan, akan 
tetapi telah membantu untuk menyejahterakan para peternak desa 
dan sekaligus membahagiakan para duafa. Karena, hewan-hewan 
yang disembelih untuk kurban diambil dan dibeli dari peternak-
peternak kecil masyarakat desa yang menjadi binaan LAZ Al Azhar 
dan sebagian besar dagingnya dibagi langsung terhadap kaum duafa 
masyarakat desa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Pasca kegiatan kurban, kami Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Al 
Azhar, selalu mengajak kepada para aghniya dan kaum muslimin 
yang memiliki keluasan rizki untuk terus menyalurkan dana ziswafnya 
untuk membantu kaum muslimin yang masih terus terdampak secara 
ekonomi atas wabah covid-19 yang kini semakin masif dan meningkat 
tajam sehingga diberlakukanya PPKM levei 1 s/d 4 yang belum usai. 
Momentum tahun baru hijjriyah 1443 H sekaligus HUT RI ke-76 
semoga menjadi ajang meningkatkan kesadaran berbagi yang lebih 
baik lagi.

Atas segala bantuan, partisipasi dan doa dari bapak/ibu semua, 
kami mengucapkan terima kasih semoga amal ibadahnya diberikan 
ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanhau Wa Ta’ala. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Kurban Mubarak, 
Bahagianya Hadir 
Hingga ke Pelosok Desa

Alhamdulillah di momen 
Iduladha 1442 H kali 
ini, LAZ Al Azhar masih 
mendapatkan kesempatan 

untuk melayani para pekurban yang 
ingin menunaikan ibadah kurbannya. 
Mengusung tema besar Kurban 
Mubarak kami berkomitmen untuk 
selalu memberikan kemudahan 
layanan bagi para pekurban. 
Kemudahan baik dalam transaksi 
(akadnya) serta mudah dalam 
pelaksanaannya

Kurban Mubarak bisa dengan 
mudah dilakukan di rumah saja  
lewat layanan jemput kurban, via 
aplikasi LAZ Al Azhar, atau melalui 
e-commerce Tokopedia dan Shopee 
serta Octo Mobile. Kurban juga 
dapat dilakukan dengan mudah dan 
aman melalui kantor-kantor layanan 
LAZ Al Azhar yang tetap menerapkan 
protokol kesehatan.

Berkurban melalui program Kurban 
Mubarak juga tidak hanya mampu 
mentransfer kebahagiaan bagi para 
penerima manfaatnya, tapi juga 
dapat memberikan keberkahan 
berkelanjutan bagi para pekurban, 
karena betul-betul dirasakan bagi 
masyarakat desa-desa gemilang dan 
komunitas binaan LAZ Al Azhar yang 

Kurban Mubarak Memberikan Kemudahan 
dan Keberkahan yang Berkelanjutan

Cover Story Cover Story4 5

menjadi sasaran distribusi kurban.

Hewan kurban yang dibeli langsung 
dari peternak binaan mampu 
mendorong kemandirian pupuk 
dan bibit tanaman masyarakat, 
membantu meningkatkan 
mutu pendidikan anak-anak 
peternak hingga menjadi 
sarjana, penguatan peran 
kelembagaan lokal “Saung 
Ilmu” sebagai pendorong 
optimalnya program di 
sektor pendidikan dan 
keahlian masyarakat, 
kesehatan, ekonomi dan 
keagamaan. Selain itu 
kurban Anda juga mampu 
mendukung instrumen-
instrumen program Indonesia 
Gemilang yang berorientasi 
pada keberdayaan peternak 
kecil yang dilakukan secara 
komprehensif, terukur 
dan berkelanjutan serta 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat prasejahtera 
menjadi sejahtera.
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Pelaksanaan Kurban Mubarak 1442 H

Proses pelaksanaan Kurban 
Mubarak tahun ini berjalan dengan 
lancar. Animo masyarakat untuk 
berkurban juga meningkat dari 
tahun sebelumnya. Meski di tengah 
nuansa pandemi serta aturan 
PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat) yang sedang 
diterapkan, pelaksanaan kurban 
tetap berjalan dengan penuh 
khidmat. 

Para petugas penyembelihan dan 
pencacahan hewan kurban di 
lapangan dilengkapi dengan masker, 
pengecek suhu tubuh, aturan jaga 
jarak, serta fasilitas cuci tangan. 
Pendistribusian daging kurban juga 
dilakukan dengan konsep yang 
tidak menimbulkan kerumunan, 
hingga diantar dari rumah ke rumah 
demi mencegah dan memutus 

penyebaran virus Covid-19. Daging 
kurban dikemas dengan besek atau 
kemasan yang ramah lingkungan 
agar menjaga kelestarian alam serta 
mengurangi penggunaan plastik.

Proses Pelaporan Kepada Para Pekurban

Sebagai bentuk pelayanan prima 
kepada para pekurban, laporan 
penyembelihan dilakukan secara 
real time memanfaatkan teknologi 
digital. Hewan yang disembelih 
didokumentasikan dan langsung 
disetor kepada tim khusus 
yang bertanggungjawab untuk 
melaporkan kepada pekurban. 
Dengan sistem ini, para pekurban 

merasa nyaman karena mereka 
bisa dengan cepat mendapatkan 
informasi dari lapangan bahkan di 
hari yang sama saat penyembelihan. 

Alhamdulillah Kurban Mubarak 
tahun ini berjalan dengan penuh 
makna. Meski di tengah segala 
keterbatasan kita masih mampu 
menghadirkan kebahagiaan bagi 

saudara kita yang lainnya. Terima 
kasih kepada seluruh pekurban yang 
sudah mengamanahkan ibadah 
kurbannya melalui LAZ Al Azhar. 
Semoga indahnya ibadah Anda 
bernilai ibadah yang sempurna di 
sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 
Bersama Kurban Mubarak, mari kita 
terus hadirkan keberdayaan bagi 
peternak desa demi menciptakan 
kegemilangan Indonesia.  

Lokasi Distribusi dan Penerima Manfaat 

Jumlah hewan Kurban Mubarak 
yang disembelih tahun ini adalah 
782 ekor kambing/domba dan 45 
ekor sapi. Daging-daging kurban ini 
kemudian dikemas menjadi 21.811 
kantong daging dan disebar ke 147 
desa di 16 provinsi se-Indonesia.
Sebanyak 87.245 warga menjadi 
pemetik manfaat Kurban Mubarak. 
Sebagian besar dari mereka 

adalah para keluarga duafa yang 
kehidupannya terdampak akibat 
krisis pandemi, warga desa terpencil 
dan komunitas mualaf yang jarang 
sekali mendapatkan daging kurban, 
hingga wilayah pasca bencana 
seperti gempa bumi dan banjir. 

Proses pendistribusian juga harus 
menemui rintangan dan tantangan 

yang berliku. Wilayah pedalaman 
yang hanya bisa dilalui kendaraan 
roda dua hingga berjalan kaki, 
bahkan harus menggunakan perahu 
di tengah derasnya arus sungai. 
Semua itu rela diterjang oleh tim LAZ 
Al Azhar demi tersampainya amanah 
indah kurban Anda kepada mereka 
yang betul-betul membutuhkan.    

"Sebagai bentuk 
pelayanan prima 

kepada para 
pekurban, laporan 

penyembelihan 
dilakukan 

secara real time 
memanfaatkan 

teknologi digital..."
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Peta Distribusi
Kurban Mubarak 1442 H
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Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Banten
Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Kepulauan 
Riau Kalimantan 

Barat Kalimantan 
Selatan Sulawesi 

Barat

Sulawesi 
Selatan

DI Yogyakarta Surabaya

Nusa Tenggara 
Barat

Nusa 
Tenggara Timur

Total Distribusi
Jumlah Hewan Kurban 

yang Tersalurkan

kantong dagingsapi

kambing penerima manfaat

21.81145

782 87.245

47 Kabupaten Kota 147 Desa
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Laporan Audit Keuangan LAZ Al Azhar10

"...hal ini dapat 
menambah trust 

para muzakki 
dalam mengelola 

amanah dana 
Zakat, Infak, 
Sedekah (ZIS) 

di masyarakat."

Majalah Care edisi Juli 2021 Majalah Care edisi Juli 2021 www.lazalazhar.org

Laporan Audit Keuangan 
LAZ Al Azhar Kembali Raih WTP 

ke-13 Kali
Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar di tahun 2020 kembali meraih opini 
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Robert Sanusi Zulfa dan 

Rekan pada bulan Juli 2021. Laporan yang diberikan telah memenuhi standar akuntansi 
keuangan di Indonesia.

Laporan Audit Keuangan LAZ Al Azhar11

Capaian ini merupakan kali 
ke-13 secara berturut-turut 
di usia lembaga menjelang 

17 tahun sejak LAZ Al Azhar 
didirikan pada tahun 2004. Laporan 
keuangan dilakukan sebagai 
bentuk transparansi kepada 
donatur setia LAZ Al Azhar yang 
telah memercayakan amanah 
kebaikannya.
 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Daram, mengungkapkan rasa 
syukurnya atas perolehan luar 
biasa ini. Semua pencapaian 
yang diraih berkat kerjasama dan 
dukungan yang baik dari seluruh 

muzakki, para mustahik, mitra-mitra 
strategis dan stakeholders lainnya. 
Begitupun untuk para amil yang 
telah berkontribusi dalam mengelola 
keuangan sehingga berhasil meraih 
opini WTP.

“Alhamdulillah, untuk yang ke-13 
kalinya, LAZ Al Azhar mendapatkan 
predikat hasil audit Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Hal ini telah 
menunjukan profesionalisme 
pengelolaan keuangan lembaga 
yang telah memenuhi kriteria 
pengelolaan lembaga zakat sesuai 
UU no. 23 tahun 2012,” ujarnya.

Selain itu, hal ini dapat menambah 
trust para muzakki dalam mengelola 
amanah dana Zakat, Infak, Sedekah 
(ZIS) di masyarakat. 

Harapan ke depan, semoga 
LAZ Al Azhar senantiasa mampu 
menjaga profesionalisme dalam 
manajemen pengelolaan dana 
ZIS secara benar, transparan, dan 
akuntabel. Sehingga masyarakat 
muslim lebih memercayakan dana 
ZIS kepada LAZ Al Azhar guna 
mewujudkan kesejahteraan umat.



12 13

Sudah lama Mak Ecih (84) ingin memperbaiki rumahnya, namun tidak ada biaya. 
Di usianya yang renta, ia sudah tak kuat lagi bekerja berat. Mak Ecih harus hidup 
sebatang kara di rumah bilik yang hanya berukuran 2x3 meter dan mulai reyot di 

Desa Cisompet, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, 
Jawa Barat. Dinding dan atapnya juga telah dipenuhi dengan lubang dan ditambal 

sulam dengan material bekas seperti gedek (bilik bambu) dan papan triplek.

Berkah Zakat Hadirkan 
Rumah Layak Huni untuk Mak Ecih

Setiap hari Mak Ecih bekerja 
serabutan demi memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Tidak 

ada tempat nyaman bagi mak 
Ecih beristirahat di saat lelah. Jika 
hujan tiba rumahnya selalu saja 
kebanjiran menggenangi lantai 
yang hanya beralaskan tanah. 
Kondisi perekonomian yang minim 
membuat Mak Ecih terpaksa 
bertahan di rumah yang hampir 
roboh.
 
Melalui Program Infralink 
(Infrastruktur dan konservasi 
lingkungan), LAZ Al Azhar membantu 
menghadirkan kebahagiaan untuk 
Mak Ecih dengan merenovasi rumah. 
Program ini dilakukan dengan 
mendirikan berbagai infrastruktur 
dan fasilitas umum pascabencana. 
Rumah Mak Ecih menjadi salah satu 
rumah di lokasi terdampak banjir di 
Garut.
 
Faridun Nidom, selaku Manager 
Program Pendistribusian 
LAZ Al Azhar menuturkan bantuan 
renovasi rumah ini merupakan 
bentuk kepedulian kepada sesama. 

Harapannya ke depan, Mak Ecih 
dapat tinggal nyaman dan aman 
sehingga tidak merasa kedinginan 
lagi saat hujan tiba. Selain itu, kini 
Mak Ecih juga dapat beribadah 
dengan tenang.
 
“Alhamdulillah bantuan untuk 
renovasi rumah bagi keluarga duafa 
telah kami salurkan. Insya Allah kami 
akan terus berikhtiar menghadirkan 
kebahagiaan untuk para penerima 
manfaat agar semakin banyak 
keluarga yang akan terbantu,” 
ungkapnya.
 
Proses pembangunan rumah yang 
dilakukan lebih dari sepekan ini 
dibantu secara gotong royong 
bersama warga sekitar. Mak Ecih 
tak bisa menyembunyikan wajah 
gembiranya. Senyumnya turut 
mengembang saat pembangunan 
rumahnya telah rampung. 
Sebelumnya, Mak Ecih tidak pernah 
menyangka bisa merenovasi 
rumahnya apalagi di tengah kondisi 
yang sulit.
 
“Bingah pisan. Alhamdulillah, bisa 
dapat bantuan renovasi rumah. 
Mugia barokah kanggo sadayana 
(Bahagia sekali. Alhamdulillah, bisa 
mendapatkan bantuan renovasi 
rumah. Mudah-mudahan menjadi 
berkah untuk semuanya),” ungkap 
Mak Ecih.

"...Mak Ecih 
tak bisa 

menyembunyikan 
wajah gembiranya. 
Senyumnya turut 
mengembang saat 

pembangunan 
rumahnya telah 

rampung. "

Majalah Care edisi Juli 2021 Majalah Care edisi Juli 2021
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Kolaborasi LAZ Al Azhar 
dan Kitabisa Kirimkan Paket 

Sembako untuk 
Buruh Harian Saat Pandemi

Tim FORMULA Tanggap Bencana LAZ Al Azhar berkolaborasi bersama 
Kitabisa mengirimkan bantuan paket sembako untuk para pekerja 

harian di sekitar Ciputat Timur, wilayah Tangerang Selatan, dan 
Sawangan, wilayah Depok, Rabu (7/7). Bantuan diberikan sebagai wujud 

kepedulian terhadap keluarga duafa terdampak pandemi, terutama 
mereka yang bekerja sebagai buruh harian seperti pedagang, tukang 

becak, dan kuli bangunan.

Selain berdampak bagi 
kesehatan, penyebaran 
pandemi Covid -19 juga 

berimbas pada penurunan 
pendapatan ekonomi masyarakat. 
Hal ini dirasakan secara merata di 
setiap kalangan, terutama untuk 
mereka yang berada dalam kondisi 
menengah ke bawah.
 

Seperti yang dialami Tohari (55), 
salah satu penerima manfaat yang 
berprofesi sebagai penarik becak 
mengungkapkan bahwa selama 
pandemi penghasilannya semakin 
menurun. Bapak dari 3 orang anak 
ini sudah bekerja sebagai penarik 
becak selama 15 tahun di daerah 
Kampung Utan, Ciputat Timur, 
Tangerang Selatan. Pendapatan 

perharinya tidak menentu, Ia hanya 
memperoleh 20-30 ribu rupiah 
dan ia gunakan untuk menutupi 
kebutuhan hidup keluarganya di 
Pemalang, Jawa Tengah.
 
“Saat kondisi seperti ini, dapat 
uang untuk makan saja sudah 
Alhamdulillah. Bagaimanapun saya 
harus bertahan mencari nafkah 

Majalah Care edisi Juli 2021 www.lazalazhar.org
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untuk anak-anak dan istri 
di kampung halaman. Kadang 
bingung juga kalau pas lagi enggak 
dapet penumpang, gimana saya 
makan terus bayar kontrakan 
apalagi harus nabung buat kirim ke 
kampung,” ungkapnya.
 
Eko, Supervisor FORMULA 
LAZ Al Azhar mengatakan aksi 
pendistribusian paket sembako 
untuk keluarga terdampak pandemi 
terus dilakukan di beberapa wilayah 
di Indonesia. Semoga dengan 
tersalurkan bantuan berupa 
komoditas pangan seperti beras, 
terigu, minyak, makanan kaleng 
siap saji, susu dan telur ini dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 
“Alhamdulillah, untuk aksi hari ini 
kami telah menyalurkan 30 paket 
sembako untuk pekerja harian dan 
keluarga duafa. Semoga ini menjadi 
keberkahan untuk para donatur dan 
juga penerima manfaat,” ujarnya.
 
Ungkapan rasa syukur disampaikan 
Tohari saat menerima paket 
sembako. Selain itu, ia memberikan 
apresiasi karena proses pembagian 
sembako dilakukan sesuai prokes 
yang berlaku. Tidak ada kerumunan 
dan bantuan diberikan untuk yang 
benar-benar membutuhkan.
 

“Terima kasih LAZ Al Azhar dan 
Kitabisa atas paket sembako yang 
telah diberikan. Saya bersyukur sekali, 
di saat saya butuh ada rezeki yang 
sampai ke tangan saya. Mudah-
mudahan menjadi amal kebaikan 
yang terus mengalir pahalanya,” tutup 
Tohari.

Majalah Care edisi Juli 2021
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LAZ Al Azhar Bantu 
Sediakan Nutrisi untuk 

Nakes di Cilacap
LAZ Al Azhar Cilacap mendistribusikan puluhan paket nutrisi 

dan makanan siap saji untuk para tenaga kesehatan guna 
meningkatkan daya tahan tubuh di tengah peningkatan kasus 

Covid-19. Paket makanan dan nutrisi disalurkan langsung 
untuk para tenaga medis dan tim pemulasaraan jenazah 

di RSUD Cilacap dan RSI Fatimah Cilacap, Jumat (9/07).

LAZ Al Azhar Cilacap

www.lazalazhar.org
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Para tenaga kesehatan yang 
saat ini tengah berjibaku 
dalam membantu pemerintah 

untuk menangani lonjakan 
kasus penyebaran Covid-19 
menjadi garda terdepan yang 
harus bertarung mengorbankan 
diri untuk membantu sesama. 
Diharapkan adanya bantuan ini bisa 
meningkatkan daya tahan tubuh 
untuk melawan pandemi.
 
“Paket nutrisi dan makanan siap 
saji kami berikan secara langsung 
dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan. Harapannya semoga 
bantuan nutrisi dan makanan siap 
saji yang telah disalurkan bisa 
menjadi tambahan vitamin untuk 

menjaga imunitas bagi para petugas 
kesehatan,” ungkap Nurhadi, 
Amil LAZ Al Azhar Cilacap.
 
Selain itu, Amil LAZ Al Azhar Cilacap 
juga turut menyalurkan bantuan 
40 paket sembako dan 200 paket 
makanan siap saji untuk keluarga 
yang tengah menjalani isolasi 
mandiri akibat terpapar Covid-19. 
Paket tersebut berisikan bahan 
pokok untuk sehari-hari seperti, 
beras, minyak goreng, terigu, 
makanan instan, susu dan lain 
sebagainya.
 
Lurah Sidanegara, Kecamatan 
Cilacap Tengah, Kabupaten 
Cilacap, Oktavian Panji Setiawan 
mengungkapkan dukungan dan 
apresiasinya terhadap kegiatan 
positif yang telah dilakukan 
LAZ Al Azhar dalam membantu 
masyarakat di Sidanegara.
 
“Alhamdulillah, warga kami merasa 
terbantu sekali atas bantuan yang 
diberikan. Karena saat menjalani 
isolasi mandiri selama 14 hari mereka 
tidak bisa beraktivitas 
di luar rumah, sehingga kebutuhan 
sembako harus tetap tersedia. 
Semoga pandemi bisa segera berakhir 
dan warga terbebas dari virus ini,” 
jelasnya.

"...Amil LAZ Al Azhar 
Cilacap juga turut 

menyalurkan bantuan 
40 paket sembako 

dan 200 paket 
makanan siap saji 

untuk keluarga yang 
tengah menjalani 

isolasi mandiri akibat 
terpapar Covid-19. "
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Kolaborasi LAZ Al Azhar dan 
Maybank Syariah Kirimkan Paket 
Sembako ke Lokasi Pascabencana

LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan Maybank Syariah dalam mengirimkan bantuan paket 
sembako ke lokasi pascabencana di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan 
Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (14/07). Bencana tanah longsor yang 

terjadi pada awal tahun 2021 ini menuai kesedihan bagi korban terdampak.
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"...Bantuan 
tersebut diserahkan 

dengan tetap 
memperhatikan 

protokol kesehatan 
yang ketat seperti 

penggunaan 
masker..."

Sebanyak 40 orang meninggal 
dunia dan puluhan unit 
rumah hancur tertimbun 
tanah dan pohon-

pohon besar. Hampir 7 bulan 
pascabencana tanah longsor 
yang terjadi, namun hingga saat 
ini masyarakat terdampak belum 
mendapatkan kepastian kapan 
rumah mereka akan direlokasi. 
Sementara sebagian besar 
dari korban bencana terpaksa 
menumpang di rumah saudara 
dan rusun yang disediakan oleh 
perangkat desa.
 
Manajer Pendistribusian Program 
LAZ Al Azhar, Faridun Nidhom 
mengungkapkan di Dusun Bojong 

Kondang, Desa Cihanjuang sendiri 
terdapat 285 jiwa terdampak 
bencana tanah longsor. Sebagai 
upaya meringankan kesulitan yang 
tengah dirasakan akibat rumah dan 
harta benda mereka yang hilang 
tertimbun tanah, LAZ Al Azhar dan 
Maybank Syariah memberikan 54 
paket sembako bagi mereka yang 
benar-benar membutuhkan.
 
“Tim FORMULA Tanggap Bencana LAZ 
Al Azhar terjun langsung menyalurkan 
bantuan menuju salah satu titik lokasi 
terparah. Bantuan yang kami berikan 
berisi bahan makanan pokok untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 
seperti beras, minyak goreng, gula, 
terigu, susu, makanan kaleng siap saji 
dan lainnya,” tambahnya.
 
Bantuan tersebut diserahkan 
dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yang ketat 
seperti penggunaan masker, 
penyediaan handsanitizer, dan 
menjaga jarak. Hal ini dilakukan 
untuk meminimalisir terjadinya 

interaksi dengan banyak orang dan 
mencegah penularan virus Covid-19. 
Paket juga telah dikemas dengan 
rapat untuk menjaga agar tetap 
higienis. 
 
Siti Jenab, salah satu penerima 
manfaat menyampaikan rasa terima 
kasih atas bantuan yang telah 
diberikan. Keluarganya menjadi 
salah satu korban terdampak 
bencana yang membutuhkan 
bantuan, terutama untuk keperluan 
mendesak sehari-hari.
 
“Alhamdulillah, terima kasih untuk 
Maybank Syariah dan LAZ Al Azhar 
atas pendistribusian paket sembako 
ini. Senang sekali rasanya, tentu ini 
akan menjadi manfaat untuk keluarga 
kami. Semoga kami bisa memiliki 
tempat tinggal kembali seperti 
sebagaimana mestinya, walaupun 
sederhana tapi milik sendiri,” 
ungkapnya.
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Dukung Petugas Pemakaman Covid-19, 
LAZ Al Azhar dan Kitabisa Kirimkan 

Makanan Siap Saji
Lonjakan kasus penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat beberapa pekan 

terakhir. Selain petugas medis, para petugas pemakaman khusus jenazah Covid-19 
menjadi sosok tangguh yang berada di garda terdepan. Sigap membantu melayani 

masyarakat dengan semua risiko yang mungkin terjadi.

Sosok pekerja keras ini, tanpa 
henti berjuang mencari nafkah 
untuk menghidupi keluarga. 

Terik matahari siang dan dinginnya 
malam tidak menyurutkan semangat 
mereka meski mendapatkan hasil 
yang tidak seberapa. Mengantarkan 
jenazah pulang ke tempat 
peristirahatan terakhir.
 

Sebagai upaya dalam memberikan 
dukungan dan kepedulian untuk 
para petugas pemakaman, 
LAZ Al Azhar bersama Kitabisa 
mendistribusikan paket makanan 
siap saji di TPU Rawa Lele, Jombang, 
Tangerang Selatan, Jumat (16/7). 
Makanan dikirimkan langsung saat 
makan siang tiba oleh tim FORMULA 
LAZ Al Azhar dan relawan.

Eko, selaku Supervisor Program 
FORMULA mengungkapkan 
timnya melakukan pendistribusian 
dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yang berlaku 
seperti menggunakan masker, 
menggunakan hand sanitizer, dan 
menjaga jarak, terlebih di tengah 
kondisi PPKM (Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 

Majalah Care edisi Juli 2021

Kitabisa

www.lazalazhar.org

20

Harapannya, bantuan ini mampu 
membangkitkan semangat di tengah 
aktivitas mereka yang padat.
 
"Semoga makanan yang kami 
sediakan bersama orang-orang baik 
ini dapat menjadi sumber tenaga 
dan semangat untuk para petugas 
yang telah letih bekerja," ujarnya.
 
Ustadz Syarif, salah satu penerima 
manfaat mengungkapkan rasa 
syukurnya atas dukungan yang telah 
diberikan LAZ Al Azhar dan 
Kitabisa. Paket makanan yang telah 
didistribusikan dapat memberikan 

semangat baru dan asupan 
nutrisi untuk rekan-rekan petugas 
pemakaman jenazah.
 
“Alhamdulillah, terima kasih untuk 
para donatur untuk makanan yang 
telah diberikan. Semoga menjadi 
berkah untuk kita semua. Para 
relawan mendapatkan pahala dari 
Allah SWT, untuk kami para petugas 
Insyaallah dapat ganjaran kebaikan, 
dan untuk ahli kubur ditempatkan 
di sisi yang terbaik. Semoga Indonesia 
segera kembali pulih seperti sedia 
kala,” harapnya. 
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"...Terik matahari 
siang dan dinginnya 

malam tidak 
menyurutkan 

semangat mereka 
meski mendapatkan 

hasil yang tidak 
seberapa."
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Aksi Berbagi Makanan 
untuk Bantu Masyarakat 

Saat Jalani Isoman

"...adanya bantuan 
makanan siap saji, 
ia merasa terbantu 

dan bersyukur 
kepada para 

donatur dan orang-
orang baik yang 

telah memberikan 
dukungan agar tetap 

kuat..."
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Kasus penyebaran virus Covid-19 berada di angka mengkhawatirkan. Puluhan ribu 
orang terkonfirmasi telah terinfeksi dan sedang menjalani pengobatan. Namun, 

sebagian dari mereka terpaksa harus menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah 
masing-masing. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan lokasi isolasi dan rumah sakit 

penampung.

Namun, di tengah kondisi 
yang terjadi tidak semua 
masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya 
selama menjalani isolasi mandiri di 
rumah. Bagi mereka yang bekerja 
harian tentu menjadi situasi yang 
cukup sulit. Misalnya para buruh 
serabutan, pedagang keliling, 

tukang becak dan driver ojek yang 
mengandalkan pendapatan harian 
dan terpaksa tidak bisa bekerja.
Berangkat dari kesadaran dalam 
meringankan beban sesama, 
LAZ Al Azhar dan Kitabisa bersinergi 
membantu keluarga yang tengah 
menjalani isoman. Puluhan paket 
makanan siap saji didistribusikan 

untuk memenuhi kebutuhan makan 
siang bagi warga yang terpapar 
Covid-19 yang berada di wilayah 
Jombang, Tangerang Selatan, Jumat 
(16/7).
Faridun Nidhom, Manager Program 
Pendistribusian LAZ Al Azhar 
mengatakan paket makanan siap saji 
dikirimkan langsung dengan tetap 

mengutamakan protokol kesehatan. Tim FORMULA 
dan relawan tidak bersentuhan langsung dengan 
keluarga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Selain 
itu, penggunaan masker dan menjaga jarak menjadi 
perhatian penting saat pendistribusian.

“Semoga makanan yang kami sampaikan untuk 
warga yang sedang menjalani isoman ini, mampu 
membangkitkan semangat dan meringankan beban 
mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari 
Covid-19,” tambahnya.

Salah satu penerima manfaat, Rijal mengungkapkan 
dirinya kesulitan untuk memperoleh bahan makanan 
jika harus keluar rumah. Itu sebabnya, dengan 

adanya bantuan makanan siap saji, 
ia merasa terbantu dan bersyukur 
kepada para donatur dan orang-
orang baik yang telah memberikan 
dukungan agar tetap kuat dan 
bersabar dalam menghadapi 
pandemi.

“Alhamdulillah, terima kasih untuk 
LAZ Al Azhar dan Kitabisa semoga 
keberkahan dan kesehatan selalu 
melimpah untuk para donatur,” 
ujarnya.
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LAZ Al Azhar Gelar Khitan Gratis 
untuk Adik Yatim dan Duafa Jakarta Timur
Melalui program My Heart for Yatim, LAZ Al Azhar menggelar kegiatan khitanan 

gratis bagi adik yatim binaan LAZ Al Azhar di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta 
Timur. Program ini diadakan secara rutin dengan tujuan mencetak generasi 

penerus yang sehat dan saleh. Setidaknya ada lima orang anak yang telah dikhitan 
gratis pada Minggu, (4/7).

Kegiatan khitan ditujukan bagi 
mereka yang berumur 5 sampai 
8 tahun. Hal ini dilakukan untuk 

membantu anak-anak dari keluarga 
prasejahtera dalam menunaikan 
kewajiban tersebut sejak usia 
dini. Selain itu, jugai dalam rangka 
meringankan beban orang tua atau 
wali yang 

terhimpit masalah perekonomian.
 
Koordinator Yatim LAZ Al Azhar 
sekaligus Ketua Pelaksana Khitan, 
Nursyamsi mengungkapkan meski 
pelaksanaan khitanan gratis ini 
dilakukan di tengah pandemi, 
namun pihaknya memastikan untuk 
tetap mematuhi aturan protokol 
kesehatan yang berlaku seperti 
menggunakan masker, menyediakan 

hand sanitizer dan juga menjaga 
jarak. Selain itu, koordinasi juga 
dilakukan bersama satgas setempat.
 
“Alhamdulillah, acara khitanan gratis 
untuk adik yatim dan duafa 
kali ini berjalan dengan 
lancar dengan dibantu 
oleh berbagai 
pihak. Disela-sela 
liburan sekolah 
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adik-adik yatim ini belajar untuk 
selalu mendekatkan diri kepada 
sang pencipta. Kami ingin adik-adik 
ini menjadi generasi penerus yang 
saleh. Setelah dikhitan mereka sudah 
suci secara lahir dan batin untuk 
terus mempelajari agama Islam,” 
ungkapnya.
 
Keberadaan dan terlaksananya 
program ini bagi para penerima 
manfaat merasa sangat terbantu. 
Hal ini disampaikan salah seorang 
penerima manfaat, Rindi. Melalui 
program ini, Alhamdulillah penerima 
manfaat sangat terbantu. Rindi 
Antika merupakan seorang janda 

yang berprofesi sebagai asisten 
rumah tangga yang memiliki 
tiga orang anak. Dirinya begitu 
mengapresiasi dan bersyukur atas 
bantuan yang diperolehnya.
 
"Kami mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada 
donatur LAZ Al Azhar. Program ini 
sangat membantu sekali. Anak saya 
bisa disunat. Tadi anak saya agak 
nangis, tapi setelah itu seneng karena 
dapat bingkisan. Dia bisa senyum 
lagi," jelasnya. 
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"...Meski gagal 
berkali-kali, tak 
membuat Ayu 

langsung menyerah. 
Ayu masuk ke bisnis 

kuliner dengan 
membuat olahan 

dessert dari pisang 
dengan merk 

kingpee."

Dulu Jualan Baju 
Keliling, Kini Punya 
Omset Rp1,2 Miliar
Kenalan yuk sama Ayu Dinamika Islamy (25), wanita asal 
Tangerang yang sejak remaja sudah ditinggal sang ayah 
karena jadi korban kecelakaan, disusul kemudian oleh 
sang ibu karena kanker rahim.

Menjadi yatim piatu 
dengan empat orang adik 
membuat pendidikan Ayu 
sedikit bermasalah. Ayu 

hanya bisa melanjutkan sekolah 
hingga tamat SMA. Bahkan disela 
waktu belajar, Ayu rela berjualan 
baju keliling demi mendapatkan 
penghasilan untuk menghidupi 
adik-adiknya. “Meski hasil jualan baju 
gak seberapa, yang penting bisa buat 
makan adik-adik”, ujar Ayu.

Ayu tidak mau menyerah dengan 
nasib. Setelah tamat SMA, Ayu 
memutuskan untuk masuk Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) tempat 

pelatihan keterampilan bebas biaya 
untuk generasi tidak mampu secara 
ekonomi yang dikelola LAZ Al Azhar. 
Selama di RGI Ayu belajar fotografi 
dan videografi, serta motivasi 
agar tidak terpuruk dengan segala 
permasalahan hidupnya. Ayu yang 
saat itu sudah menjadi penghafal 
Qur’an juga mengajari teman-teman 
lainnya untuk mempelajari Al-Qur’an.
Ayu pernah mengalami kejadian 
memilukan. Selesai ikut pelatihan 
di RGI, Ayu diwisuda di Aula Buya 
Hamka, Masjid Agung Al Azhar, 
Jakarta. Saat itu Ayu mengaku tidak 
memiliki uang sedikit pun, bahkan 
saat kehausan ia terpaksa meminum 
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untuk menikah muda dengan 
pemuda bernama Andri yang kini 
harus tinggal di Australia karena 
melanjutkan kontrak kerjanya. Ayu 
kemudian memberanikan diri untuk 
berbisnis. Mulanya ia mencoba 
bisnis usaha minuman kekinian, 
tapi tidak mampu bertahan lama 
dan harus gulung tikar. Ayu lanjut 
lagi bisnis di bidang fashion, tapi 
nasibnya tak jauh beda dengan 
sebelumnya.

Meski gagal berkali-kali, tak 
membuat Ayu langsung 
menyerah. Ayu masuk 
ke bisnis kuliner dengan 
membuat olahan dessert 
dari pisang dengan 
merk Kingpee. Ternyata 
makanan buatan Ayu ini 
banyak diminati. Sang 
suami turut berperan 
penting dalam bisnis ini. 
Meski tinggal di Negeri 

Kangguru, Andri yang mengurus 
digital marketing usaha Ayu. "Kini 
Kingpee terus berkembang. Omset 
yang saya dapat selama satu tahun 
Alhamdulilah sudah mencapai 1 
miliar rupiah. Kingpee juga akan 
buka beberapa cabang lagi, dan saat 
ini ada 8 karyawan yang bantu-bantu 
saya di tiga outlet," ucap Ayu.

Sukses menjadi womenpreneur, 
Ayu juga berhasil melanjutkan 
pendidikannya di Universitas 
Al Azhar Indonesia, sesuai dengan 
mimpi yang pernah ia ucapkan 
dulu. Ia juga sering diminta menjadi 
pembicara dalam acara seminar 
tentang bisnis hingga politik, karena 
sosoknya dianggap menginspirasi 
khususnya bagi kaum muda.

"Kalau kita mikir menggunakan logika, 
pasti ngerasanya susah banget, harus 
ngurus bisnis sambil kuliah, sambil 
ngurus anak-anak juga. Tapi ketika 
kita ngejalaninnya dengan enjoy, 
penuh rasa syukur semua akan terasa 
mudah untuk dijalaninya. Karena, kita 
percaya bahwa Allah selalu punya 
rencana terbaik untuk hamba-hamba-
Nya yang mau terus berusaha" 
pungkas Ayu.

air keran. “Pas minum air keran 
sempet berujar, gak apa-apa sekarang 
seperti ini, tapi nanti semoga bisa 
kuliah di Al Azhar”, jelas Ayu.

Berkat kesabaran Ayu menghadapi 
segala ujian, kehidupannya mulai 
membaik. Saat masih berusia 
19 tahun Ayu memutuskan 
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LAZ Al Azhar dan Kitabisa Renovasi 
Rumah Belajar Anak-anak 

Kolong Jembatan
LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan Kitabisa memberikan bantuan renovasi rumah 

belajar Yayasan Merah Putih yang berada di Kampung Baru, Kojem (Kolong 
Jembatan), Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, (17/07).

Kondisi bangunan sebelumnya 
sangat memprihatinkan, 
tembok yang mulai lapuk, 

toilet yang tidak layak digunakan, 
dan ruang kelas yang terlalu 
sempit. Anak-anak terpaksa harus 
berdesakan saat kelas tatap muka 
dilakukan sebelum pandemi. 
Yayasan Merah Putih sendiri berdiri 
sekitar tahun 2006 pada bulan 
November dengan tekad dan inisiatif 
dari Desy bersama suaminya.

Banyaknya anak-anak putus sekolah 
yang tinggal di lingkungan sekitar 

membuat hati mereka tergerak 
membantu mewujudkan cita-cita 
mereka. Bangunan berukuran 3×4 
meter ini, menjadi saksi perjalanan 
anak-anak menuntut ilmu dan 
belajar segala hal baru. Saat ini, 
Yayasan Merah Putih memiliki 
jumlah murid sebanyak 133 anak 
dari jenjang umur yang berbeda-
beda.

"Di sini anak-anak kami belajar 
membaca, menulis dan berhitung. 

Belajar berinteraksi dengan teman-
teman sebayanya. Kami mau mereka 
mendapatkan hak pendidikan yang 
sama seperti anak yang lainnya," ujar 
Desy.
 
Kholis, Amil LAZ Al Azhar 
mengatakan bantuan yang diberikan 
bertujuan untuk memberikan 
tempat yang nyaman dan aman 
untuk anak-anak saat belajar.
 
"Bersama mitra Kitabisa kami 
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bahu membahu 
konsisten 
memberikan 
dukungan untuk 
anak-anak di Kojem. 
Menghadirkan 
fasilitas pendidikan, 
tentu hal ini akan 
memberikan dampak 
positif bagi generasi 
penerus bangsa," 
ujarnya.
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"...bantuan 
yang diberikan 

bertujuan untuk 
memberikan 
tempat yang 
nyaman dan 
aman untuk 

anak-anak saat 
belajar."
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Hal ini dilakukan pemerintah 
dalam rangka menekan 
angka penyebaran Covid-19 
yang melonjak tinggi awal 

bulan Juli. Statistik menunjukkan 
angka penyebaran Covid-19 pada 
awal Juli 2021 di Indonesia mencapai 
5.000 kasus perhari, Ini merupakan 
angka penyebaran Covid-19 tertinggi 
tahun ini, sehingga pemerintah 
mengambil langkah yang cepat 
untuk memutus penyebaran 
Covid-19.
 
Penutupan beberapa titik jalan 
protokol, himbauan untuk 
melakukan ibadah di rumah, juga 

melarang aktivitas pekerjaan di 
kantor-kantor non esensial dilakukan 
dalam rangka menyukseskan PPKM 
Darurat Jawa-Bali ini. Dengan hal 
ini diharapkan masyarakat enggan 
untuk keluar rumah kalau tidak 
mendesak. Tepat apa yang 
dilakukan oleh pemerintah dan 
lembaga-lembaga terkait ini. 
Kondisi kota yang biasanya 
ramai oleh kendaraan baik 
sepeda motor, mobil, truk 
dan kendaraan lainnya kini 
berubah menjadi sepi.
 

Kondisi ini menyisakan cerita 
tersendiri bagi peternak atau 
tengkulak yang membuka lapak jual 
beli hewan kurban, tak terkecuali 
lembaga-lembaga penyedia hewan 

kurban termasuk 
Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) Al 
Azhar Jawa 
Timur. Banyak 
dari mereka 
yang hewan 
kurbannya 
tidak laku juga 

kesulitan untuk 
mengirimkan 

Kurban Mubarak LAZ Al Azhar Jawa Timur30

Pandemi Tak Menyurutkan Semangat 
untuk Berbagi Kebahagiaan 

di Momentun Iduladha
Tahun ini, masyarakat Indonesia terutama di wilayah Jawa-Bali mengawali event 
Iduladha dengan kondisi yang berbeda. Event yang juga disebut dengan kurban 

ini terlaksana di tengah keputusan pemerintah untuk Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 
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hewan kurbannya ke para mudhohi 
(orang yang berkurban) karena 
ditutupnya beberapa titik jalan.
 
LAZ Al Azhar Jatim sendiri tidak 
mengadakan pasar kurban (lapak 
hewan kurban) karena dianggap 
memicu terjadinya kerumunan. 
Sebagai upaya menyukseskan 
event kurban ini, LAZ Al Azhar 
memaksimalkan fasilitas digital 
untuk menyapa para donatur. Itu 
sebabnya, dengan memanfaatkan 
fasilitas daring seperti telepon, 
whatsApp blast, email blast dan 
juga market online digerakkan 
agar memudahkan para mudhohi 
menjalankan ibadah kurbannya.
 
Menurut Aditya Kusuma, Kepala 
Kantor Perwakilan Wilayah 
Jawa Timur mengatakan para amil 
yang melakukan mobilisasi untuk 
mengantarkan hewan kurban ke 
para mudhohi, masjid, musala dan 
juga lokasi-lokasi pemotongan 
lainnya telah dilengkapi dengan 

surat tugas dari satgas Covid-19, 
sebagai salah satu lembaga 
kritikal yang masih diperbolehkan 
beroperasi di masa PPKM darurat.

“Alhamdulillah, tahun ini LAZ Al Azhar 
Jawa Timur melakukan penyembelihan 
dan pendistribusian hewan kurban 
sebanyak 5 ekor sapi dan 70 ekor 
kambing. Berkah kurban ini telah 
dirasakan oleh 2.199 KK yang tersebar 
di wilayah Surabaya, Sidoarjo, 
Gresik, Malang, Tuban, dan Ngawi,” 
ungkapnya.
 
Meskipun telah membawa surat 
tugas, bukan berarti tim LAZ Al Azhar 
Jatim bebas untuk melakukan apa 
pun. Tidak jarang tim LAZ Al Azhar 
harus putar balik dan mencari akses 
jalan lain karena jalan utamanya 
ditutup. Ketika mengadakan kegiatan 

penyembelihan pun LAZ Al Azhar 
Jatim juga berkoordinasi dengan 
pemangku pemerintahan dan satgas 
Covid-19 setempat.
 
“Kami bersyukur dengan menerapkan 
protokol yang ketat, LAZ Al Azhar 
Jatim bisa menjalankan amanah dari 
para mudhohi. Amanah yang kami 
terima tidak jauh berbeda dengan 
tahun-tahun sebelum virus Corona 
merabah ke Indonesia. Terima kasih 
para mudhohi, telah menghadirkan 
bahagia untuk para mustahik. Tetap 
semangat untuk kita semua, semoga 
wabah Covid-19 ini, segera berakhir 
dan kehidupan kita bisa seperti 
sedia kala. Aamiin aamiin ya rabbal 
alamiin,” tambah Aditya.

Kurban Mubarak LAZ Al Azhar Jawa Timur31

"LAZ Al Azhar 
Jatim sendiri tidak 
mengadakan pasar 

kurban (lapak 
hewan kurban) 

karena dianggap 
memicu terjadinya 

kerumunan. "
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LAZ Al Azhar Salurkan 
Hewan Kurban ke Daerah 

Rawan Bencana
LAZ Al Azhar melakukan pendistribusian hewan kurban ke wilayah terpencil dan 

rawan bencana di Sulawesi Selatan. Sebanyak 293 Kepala Keluarga (KK), kini dapat 
merasakan nikmatnya daging kurban. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban 

dilakukan di dua lokasi yaitu di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten 
Gowa, Sulawesi Selatan dan Dusun Rantai Dunia, Desa Takandeang Kecamatan 

Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (22/07).

"...untuk hewan 
kurban yang 
disembelih di 

Dusun Rantai Dunia 
didistribusikan ke 

lokasi pembangunan 
RUSLI (Rumah Sehat 

Layak Huni)."
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Ulil Ansor, selaku Manager 
Program LAZ Al Azhar 
mengatakan Program 

Kurban Mubarak menjadi program 
berkelanjutan bagi peternak 
desa binaan. Kegiatan ini ikut 
mendukung instrumen-instrumen 
program Indonesia Gemilang yang 
berorientasi pada pemberdayaan 
peternak kecil sehingga dapat 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat prasejahtera menjadi 
sejahtera.

 “Di tengah kondisi PPKM akibat
pandemi, masyarakat tentu harus 

terpenuhi gizi dan nutrisinya. Meski 
kurban yang disampaikan tidak 
disaksikan secara tatap muka tapi 
manfaatnya terasa hingga pelosok 
desa. Apalagi saat ini semua serba 
digital, dari proses pemesanan, 

pemilihan, lokasi distribusi hingga 
pelaporan kami sampaikan kepada 
shahibul qurban secara daring,” 
tambahnya.
 
LAZ Al Azhar tetap memastikan 
proses penyembelihan dan 
pendistribusian dilakukan 
sesuai dengan prosedur dan 
mengutamakan protokol kesehatan. 
Para petugas pemotongan 
hewan kurban dibatasi agar tidak 
menimbulkan kerumunan. Selain 
itu mereka diwajibkan untuk 
menggunakan masker dan menjaga 
jarak.
 
Aras, Kepala Dusun Rantai Dunia 
mengungkapkan rasa syukurnya 
untuk momentum kurban tahun ini 
bersama LAZ Al Azhar. Pasalnya ini 
merupakan kali pertama masyarakat 

satu dusun dapat menikmati 
hidangan daging kurban.
 
“Alhamdulillah, kami sangat 
bersyukur atas hewan kurban yang 
diberikan kepada masyarakat di 
sini. Senang sekali tahun ini kami 
bisa mengkonsumsi daging bersama 
keluarga. Tahun sebelum-sebelumnya 
di wilayah kami jarang sekali yang 
bekurban,” katanya.
 
Selain itu, untuk hewan kurban 
yang disembelih di Dusun Rantai 
Dunia didistribusikan ke lokasi 
pembangunan RUSLI (Rumah 
Sehat Layak Huni) yaitu di Dusun 
Pasada Barat, Desa Botteng Utara, 
Kecamatan Simboro, Kabupaten 
Mamuju dan Dusun Suru, Desa 
Pengasinan, Kecamatan Tapalang 
Barat, Kabupaten Mamuju.

Majalah Care edisi Juli 2021

Kurban Mubarak di Daerah Rawa Bencana

www.lazalazhar.org

33



34 35

"Momentum kurban 
menjadi kesempatan 

yang dinanti-nanti 
oleh masyarakat 

sekitar karena 
jumlah pekurban 

di setiap tahunnya 
yang masih sedikit."

Berbagi Daging Kurban 
di Pelosok Desa 

Rawan Kekeringan
LAZ Al Azhar Jawa tengah melaksanakan pemotongan dan pendistribusian hewan 

kurban ke lokasi rawan kekeringan, salah satunya di Desa Songbledeg, Kec. 
Paranggupito, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah. Setiap harinya masyarakat hanya 

mengandalkan sawah tadah hujan, jadi ketika musim kemarau tiba masyarakat akan 
kesulitan mendapatkan air bersih.

34

Selain wilayah yang dikenal 
rawan kekeringan, ternyata 
belum banyak warga Desa 
Songbledeg yang mampu 

menunaikan ibadah kurban. 
Sebagian besar masyarakatnya 
bekerja sebagai petani dan buruh 
tani. Hal ini mengakibatkan banyak 
keluarga yang membutuhkan tidak 
kebagian daging kurban. Padahal 

momen Iduladha menjadi 
kesempatan yang ditunggu 

para keluarga duafa untuk 
dapat menikmati olahan 

daging. Kurangnya 
kemampuan warga 

untuk berkurban 
membuat pembagian 
daging kurban di 
wilayah tersebut 
tidak merata. 
 
Kepala Kantor 

Perwakilan LAZ Al 

Azhar Jawa tengah, Agus Bangun 
Prabowo mengungkapkan pihaknya 
turut menghadirkan kebahagiaan 
untuk masyarakat di desa tersebut 
melalui program Kurban Mubarak. 
Momentum kurban menjadi 
kesempatan yang dinanti-nanti oleh 
masyarakat sekitar karena jumlah 
pekurban di setiap tahunnya yang 
masih sedikit. 
 
“Semoga dengan adanya program 
Kurban Mubarak ini, masyarakat 
sekitar dapat beribadah dengan 
nyaman dan menikmati hidangan 
daging bersama keluarga di rumah. 
Melalui program ini juga manfaat 
tidak hanya dirasakan oleh keluarga 
duafa, akan tetapi diharapkan 
mampu membawa kesejahteraan 
untuk peternak desa binaan kami,” 
ujarnya. 
 
Program ini bertujuan untuk 

pemerataan wilayah distribusi 
daging kurban. Khususnya untuk 
lokasi krisis pangan, daerah rawan 
bencana, hingga desa terpencil di 
seluruh wilayah Indonesia. Proses 
penyembelihan, pengemasan, dan 
pendistribusian dilakukan dengan 
memenuhi protokol kesehatan yang 
berlaku. Para petugas diwajibkan 
untuk menggunakan masker, 
menyediakan hand sanitizer dan 
menjaga jarak.  
 
Terimakasih untuk para donatur 
yang telah berkurban, kurban 
tahun ini telah membawa berkah 
untuk seluruh masyarakat Desa 
Songbledeg. Semoga tahun-tahun 
berikutnya kita dapat melakukan 
kembali ibadah kurban, sehingga 
dapat mengajak lebih banyak 
keluarga duafa menuju bahagia.
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Rela Berkorban

Inspirasi Inspirasi

Instruktur 
di Rumah Gemilang Indonesia

O. Solihin

Iduladha, identik dengan kurban. 
Bahasa dalam pergaulan sehari-
hari banyak orang menyebutnya, 
korban. Ada rangkaian ibadah 

pula setelah melaksanakan shalat 
Iduladha pada 10 Dzulhijjah, yakni 
ada hari-hari tasyrik. Apa itu hari 
Tasyrik? Singkatnya begini, hari 
Tasyrik itu adalah tanggal 11-13 
Dzulhijjah. Pada hari-hari tersebut 
kaum muslimin mengagungkan 
Allah Ta’ala, senantisa mengingat 
asma-Nya seraya menghayati-Nya 
sehingga mampu mempertajam 
rasa takwa kepada-Nya. Sebab, 
pada zaman sebelum Islam, 
orang-orang yang telah selesai 
menjalankan ibadah haji, berkumpul 
di pasar ‘Ukaz dan di pasar-
pasar lain. Di sana mereka saling 
menyombongkan kebesaran dan 
kehebatan orang tua dan nenek 
moyang mereka. Nah, tradisi atau 
adat istiadat itu tidak dibenarkan 
dalam ajaran Islam.

Selain itu, pada hari Tasyrik ini juga 
disembelih hewan-hewan kurban 
semata sebagai wujud ketaatan 
dan sekaligus mengagungkan Allah 
Ta’ala. Di hari Tasyrik pula para 

jamaah haji melakukan bagian 
dari manasih haji, yakni melempar 
jumrah. Oya, karena hari Tasyrik 
berkaitan dengan hari raya Iduladha, 
maka kaum muslimin diharamkan 
berpuasa.

Namun demikian, tentu saja 
Iduladha bukan cuma diingat 
dengan banyaknya sembelihan 
hewan kurban. Tetapi yang 
terpenting adalah pelajaran 
dari sikap berkorban yang telah 
dicontohkan Nabi Ibrahim ‘alaihi 
sallam. Beliau senantiasa memegang 
kebenaran dan hanya taat kepada 
Allah Ta’ala dan rela berkorban 
demi ketaatannya itu. Sebagaimana 
firman Allah Ta’ala (yang artinya): 
“Sesungguhnya Ibrahim adalah 
seorang imam yang dapat dijadikan 
teladan lagi patuh kepada Allah 
dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah 
dia termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan (Tuhan)” (QS an-
Nahl [16]: 120)

Di ayat lain, Allah Ta’ala berfirman 
(yang artinya): “Sesungguhnya pada 
mereka itu (Ibrahim dan umatnya) 
ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) 
bagi orang-orang yang mengharap 
(pahala) Allah dan (keselamatan pada) 
Hari Kemudian. Dan barangsiapa 
yang berpaling, maka sesungguhnya 
Allah, Dia-lah yang Maha kaya lagi 
Maha Terpuji.” (QS al-Mumtahanah 
[60]: 6)

MasyaAllah, hebat nian pribadi 
Nabi Ibrahim ‘alaihi sallam. Kita 
bisa mencontoh beliau dalam 
pengorbanan demi ketaatannya 
kepada Allah Ta’ala. Masih ingat 
kan kisahnya tentang perintah Allah 
Ta’ala untuk menyembelih anaknya 
sendiri, yakni Nabi Ismail ‘alaihi 
sallam sewaktu masih kecil? Masih 
ingat juga kan kisah beliau yang 

meninggalkan istrinya, Hajar dan 
anaknya, Ismail? Jika bukan karena 
perintah Allah Ta’ala, Nabi Ibrahim 
tidak akan melakukannya. Hebat 
pengorbanan dan ketaatan beliau 
kepada Allah Ta’ala.

Kita bagaimana? Meski tentu 
saja tak sebanding keimanannya 
dengan beliau, dan jelas berbeda 
kelas dalam kedekatan dengan 
Allah Ta’ala, tetapi semoga kita bisa 
meneladani beliau, khususnya dalam 
berkorban.
 
Redam nafsu, gelorakan 
pengorbanan

Hawa nafsu, jika dituruti bisa 
membahayakan kita. Umumnya kita 
ingin hal yang enak-enak. Makan, 
misalnya. Jika tak ingat teman atau 
saudara yang juga berhak memakan 
makanan itu, inginnya dilahap 
sampai habis tak bersisa dan perut 
kenyang. Tapi, karena ingat saudara 
atau teman, kita harus merelakan 
untuk berbagi, dan mengorbankan 
keinginan kita tersebut.

Gegara tak bisa mengendalikan 
hawa nafsu buruk, akhirnya bisa 
menyeret kita ke dalam ruang 
maksiat karena tidak mendapatkan 
petunjuk dari Allah Ta’ala. Benarlah 
firman Allah Ta’ala (yang artinya): 
“Dan siapakah yang lebih sesat 
daripada orang yang mengikuti hawa 
nafsunya dengan tidak mendapat 
petunjuk dari Allah sedikitpun. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim.” (QS al-Qashash [28]: 50)

Ayat ini, cukup menjadi penjelasan 
bahwa orang yang lebih 
mementingkan hawa nafsunya 
bakalan rugi. Salah satunya, ya 
karena tidak diberi petunjuk. Allah 

Ta’ala dengan ilmu-Nya tahu bahwa 
orang tersebut tidak mau menerima 
kebenaran. Itu bisa kita lihat, 
orang yang udah terbiasa maksiat 
sepertinya susah sekali jadi baik. 
Meskipun berulang kali disampaikan 
teguran dan nasihat kepadanya. Itu 
karena bisa jadi dalam hatinya tak 
berniat untuk mencari kebenaran. 
Malah sebaliknya, betah bermaksiat 
karena lebih mementingkan hawa 
nafsu.

Mengendalikan hawa nafsu, meski 
berat harus diupayakan. Aktivitas 
belajar misalnya, bila mengikuti 
hawa nafsu, malasnya minta 
ampun. Namun, orang yang bisa 
mengalahkan hawa nafsu buruk, 
belajar menjadi asik-asik saja, 
bahkan ketagihan. Ada contoh lain? 
Ada. Berzina. Jika mengikuti hawa 
nafsu yang dibisikkan setan, 
sepertinya enak benar. 
Namun, hawa 
nafsu untuk 

menyalurkan 
birahi itu 
harus diredam 
dan nanti 
disalurkannya di jalur 
yang halal, yakni melalui 
pernikahan.

Itu sebabnya, agar bisa 
menghindari malas belajar dan 
menjauhi berzina, kita perlu 
berkorban banyak. Bisa waktu 
(gunakan waktu untuk ibadah, 
bukan untuk mendekati zina), 
tenaga (gunakan tenaga untuk 
kegiatan kaya manfaat dan halal, 
bukan kegiatan yang mendekati 

maksiat), pikiran (gunakan untuk 
belajar dan berpikir positif menurut 
syariat, jangan gunakan untuk 
pikiran yang negatif), perasaan 
(salurkan perasaan untuk kebaikan, 
bukan keburukan), dan juga harta 
(manfaatkan untuk mendekatkan 
diri kepada Allah Ta’ala, bukan 
untuk semakin menjauhkan dari-
Nya). Ini memang cukup berat. 
Tetapi kamu rela berkorban demi 
kebaikan, kan ya? Insya Allah kita 
bisa mengupayakannya.

3736
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Yuk, kita mulai berkorban demi 
ketaatan kita kepada Allah Ta’ala. 
Lakukan dengan serius dan dilandasi 
dengan iman yang kuat. Bagaimana 
memulainya? Belajar yang benar 
tentang Islam! Sebab, di sanalah 
kita akan menemukan banyak 
hikmah dan ilmu pengetahuan 
serta pelajaran berharga memaknai 
kehidupan, ibadah, pengorbanan, 
dakwah, perjuangan dan banyak lagi. 
Siap berkorban? Insya Allah siap, ya. 
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Laporan 
Penerimaan dan 
Penyaluran April 
2021

Daftar Donatur 
Zakat

No PENERIMAAN April

1. Zakat:

a. Zakat Maal 2.641.442.120

b. Zakat Fitrah 266.635.182

2. Infak:

a. Infak khusus 485.597.485

b. Infak umum 808.366.589

3. Khusus:

a. Bagi Hasil Bank 237.886

b. Kemanusiaan 9.740.035

c. Fidyah 22.490.000

d. Wakaf 144.681.056

f. Dana non Syar'i 366.133

TOTAL 4.379.556.487

No PENYALURAN ZIS April

. Program :

1 Layanan Mustahik 956.065.900

2 Layanan Jenazah Gratis 30.849.500

3 Beastudi Pendidikan 12.000.000

4 Pemberdayaan 283.331.000

5 Rumah Gemilang 
Indonesia

416.443.600

6 Penyaluran Infaq Khusus:

a. Penyaluran 
Kemanusiaan

72.700.000

b. Penyaluran Infak 
Khusus

265.903.000

7 Penyaluran Infak Umum 950.956.100

8 Penyaluran Fidyah 33.342.000

9 Penyaluran Zakat Fitrah 105.842.800

10 Penyaluran Wakaf 105.128.000

11 sosialisasi ZISWAF 73.790.000

Sub Total Biaya Program: 3.306.351.900

Operasional dan ADM 
Lembaga:

12 Amil 322.983.800

13 Operasional 360.976.500

14 Administrasi Perbankan 2.038.455

Sub Total Biaya 
Operasional & ADM:

685.998.755

TOTAL PENDAYAGUNAAN 3.992.350.655

 NAMA DONATUR DONASI 

Aan Cahya Noviadhi 1.000.000

Aan Cahya Noviadhi 1.000.000

Abdul Rahman 295.422

ABRAHAM ARIEF 43.500.000

ABRAHAM ARIEF 10.000.000

Achmad Abimanyu 4.000.000

Achmad Sofyan Tsauri 133.000

Ade Siti Chodidjah/Ade Ganie 500.000

Aditya Kusuma 200.000

Aditya Kusuma 150.000

Afif 3.300.000

Afif Syakur 1.000.000

Agni Isa Ambara 1.000.000

Agung Nugraha 805.000

Agus Jaya 100.000

Agus Julian 100.000

Agus Setyawan 120.000

Agus Supriatna/Jenny Verdiana 3.000.000

Ain FAtma 1.000.000

Aisya Putri 3.000.000

Aisyah Juliana 150.006

Ajat Sudrajat 240.000

Akhmad Kusairi 50.000

Akim Dharmawan 3.000.000

Akmal Redha 160.000

Al Azhar Cibubur 4.231.274

Alan Maris Ridho Akhita 150.000

Alfia Rahmaniar 10.000.000

Ali Muhammad 450.000

Alia Mutia Mayanda 300.000

Alice Priyastuti 5.000.000

Allin Cikofatia 100.000

Almiranti Kartika 570.000

Almiranti Kartika 450.000

Almiranti Kartika 865.000

Almiranti Kartika 37.500

Almiranti Kartika 187.500

Almiranti Kartika 162.500

Almiranti Kartika 387.500

Almiranti Kartika 345.625

... ...

JUMLAH 2.641.442.120

Daftar Donatur 
Zakat Fitrah

 NAMA DONATUR DONASI 

Abd Hasyim 50.000

ABRAHAM ARIEF 300.000

Abu Sofian Munir 100.000

Ade Prayoga 1.000.000

Daftar Donatur 
Fidyah

Daftar Donatur 
Infak

 NAMA DONATUR DONASI 

Aan Cahya Noviadhi  500.000 

Aan Suryana  100.770 

Abbas  60.282 

Abdul Aziz  250.000 

Abdul Rahman  300.024 

Abdul Wahid Sabili  50.000 

ABU BAKAR  50.000 

Abu Bakar Shiddiq  10.000 

Achfan Awaludin  100.000 

Achmad Firdaus  293.022 

Achmad Mansur  1.000.000 

Achmad Mansur  1.000.000 

Daftar Donatur 
Kemanusiaan

 NAMA DONATUR DONASI 

Ahmad Zaky Amiruddin 100.000

Andari Kadarwati 1.000.005

Arini Widyanti 10.000

Bunga Cahyaputri 50.005

Dian Febrina 20.000

Dian Febrina 20.000

Dian Febrina 20.000

Dian Febrina 20.000

Dian Febrina 20.000

Dian Febrina 20.000

Diana Liza Mustaqim 500.000

Dwi May Fiyanthi 500.000

Hamba Allah 300.005

Hamba Allah 400.000

Hamba Allah 100.000

Hamba Allah 500.000

Hamba Allah 100.000

Hamba Allah 100.000

Hamba Allah 900.000

Hamba Allah 100.000

Daftar Donatur 
Wakaf

 NAMA DONATUR DONASI 

ALFIYADI  250.000 

Aprilia Juwita  150.008 

Bayu Ardhyanto/Rininta Shafira  25.000.000 

Budi Prasetio  50.000 

Budi Yanto/Yahqdan Dzakwan  150.000 

Christiani Djamil  125.000 

Desi Yuna Lana  1.250.000 

Desi Yuna Lana  750.000 

Dinar Sunestri  300.008 

Donni Saputra  5.000.000 

EKA PRIA ANAS & MUFIDAH  1.000.000 

ERNA YUNITA  250.000 

GUSNIWATI  50.000 

hamba Allah  50.000 

Kreshna Wisnu Putra  1.000.000 

KUNTOLO RETNO  250.000 

Laz Cilacap  82.943.800 

Laz Jawa Tengah  1.500.000 

Laz Jogyakarta  14.762.000 

Mardalena  2.000.000 

MUHAMMAD AULIA  200.000 

Nila Juita S/Khanza  200.232 

Notari Billy A  200.008 

Nul Zulhandi  125.000 

Putri Hanani  300.000 

Rayszul Rivaldie  500.000 

RAZIATY TANZIL  1.000.000 

Reny Fatimah/Azzam  125.000 

Rini Damayanti  500.000 

Sasanti Proborini  1.000.000 

Setyorini  100.000 

T. Ilyas  1.000.000 

TKI Al Azhar 8 Jakapermai  500.000 

TKI Al Azhar 8 Jakapermai  100.000 

Yulia Zubaidah  1.000.000 

Zainal Arifin Nangcik  1.000.000 

JUMLAH 144.681.056

Ade Ridha Mulyati 100.218

ADHI SATRIO UTOMO SUKARDI 100.000

Adhita Susanthy 50.000

Adityo Pratomo 100.000

Adzkia Kanisa/Neny Rakhmawati 50.000

AFFANDI M, SH.MH 50.000

AFFANDI M, SH.MH 200.000

Afriliansyah 35.000

Aghif Q Azhary 200.000

Agung Budilaksono 200.000

Agus Amirullah 150.000

Agus Budiono 50.000

Agus Harsoyo 2.000.000

agus stiyono 100.000

Agustina 50.000

AHMAD HILMAN WIDIANTORO 300.000

AHMAD MAULANA 400.000

Ahmad Priyanto 100.223

Airin Sutowo/Sutowo Nur Budijati 250.000

Aisha Aldana 150.741

Akbar Maulana 50.000

Al Fajri Triawan 180.000

Aldrik Darian 30.000

alexandro putra A 150.000

ALFIYADI 200.000

Alvi Ardiansyah 50.000

Amartza Satya Raafipasya 150.000

Ambi Pritha Permana 50.000

Ambi Pritha Permana 50.000

AMIRUDDIN 300.000

anas 50.000

ANDI DJAMILAH TABUSALLA 50.000

ANDI ESFANDIARI 350.000

Andi Pangadjoang 50.000

ANDI TABUSALLA 350.000

Andita Dwi Oktari 50.000

... ...

JUMLAH 266.635.182

Achmad Mansur  5.000.021 

Achmad Mansur  1.000.000 

Achmad Mansur  1.000.000 

Achmad Mansur  5.000.021 

Achmad Mansur  1.000.000 

Achnita  100.000 

Ade  100.000 

Ade  100.000 

Ade Rizky A - FQR  10.000 

Adenida Maulydia Ramadhina  50.000 

Adi Ikomudin  10.000 

Aditiya Febriansyah  90.021 

Aditya Kusuma  20.000 

Adjie Nur Akbar - FQR  15.000 

Adrian Noer  90.000 

Adriani  90.021 

Afsya  100.000 

Agung Wibowo S - FQR  10.000 

Agus Amirullah  30.000 

Agus Bangun Prabowo  25.829 

Agus Budiono  500.009 

Agus Purwanto  500.009 

Agus Rodiansyah  50.365 

Agus Supeno  20.000 

Ahmad Praseftian  30.000 

Ahmad Yasir  10.962 

Ahmad Zaky Amiruddin  100.000 

Ahmad Zaky Amiruddin  200.000 

... ...

JUMLAH  1.293.964.074 

 NAMA DONATUR DONASI 

Arif setiadi 1.000.000

Buyung Lukmanul H  2.250.000 

Chairuddin Noerdin  1.500.000 

Desi Savitri  350.000 

Djoko Srie Handono  1.500.000 

Erika Arumdati  1.350.000 

Fitrianti Minashari  600.000 

Hari Dimas Putra A  600.000 

Hj Yasnimar Binti H. Miran 1.200.000

Moh Edi Komara  125.000 

Mohamad Irfaz Rafik  1.350.000 

Muhammad Jamil Darus  350.000 

Mutiara Patria  600.000 

Nitya Pramudita  1.050.000 

Nurbaiti Yonada Surya  2.250.000 

Priono Hari Saptawan  1.350.000 

Ratnasari Zain/Ratna Heimawaty  1.500.000 

Ria Yuli Hartanti  400.000 

Rivanti  300.000 

SAID ZAIDANSYAH 350.000

SDI Al Azhar 20 Cibubur  100.000 

 SDIA 15 Pamulang  600.000 

Vinawati Restu Sesariani  1.500.000 

Zahra  315.000 

JUMLAH 22.490.000

Hamba Allah 500.005

Harun Al Rasyid 100.005

Hj. Marwana 700.000

Lukman Santosa 250.000

M Raihan Alghifari 10.000

Mawar Arsiarni Djunaid 250.000

Muhammad Agus Salim 50.000

Pipit Rismanto 1.000.000

Pipit Rismanto 1.000.000

Rismarini 100.000

Sylvia Hasnah Putri 500.005

Wardiyanto Tarius Putra 500.005

JUMLAH 9.740.035

Majalah Care edisi Juli 2021 Majalah Care edisi Juli 2021

Laporan Keuangan Laporan Keuangan

www.lazalazhar.org www.lazalazhar.org
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