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Alhamdulillah saat ini Allah SWT masih melimpahkan kepada kita kenikmatan. Nikmat kesehatan, keamanan dan 
keimanan. Semoga kita semua tergolong hamba-Nya yang selalu bersyukur, sehingga dapat mendatangkan 
kenikmatan-kenikmatan lainnya dan kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam hal syukur, momentum ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 yang baru saja kita rayakan 
dengan sederhana, semestinya menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT Sang Pencipta Alam. Kemerdekaan 
masih kita rasakan sampai saat ini. Dan kewajiban kita sekarang sebagai penerus perjuangan bangsa ini adalah 
mempertahankan dan meneruskan perjuangan pendahulu untuk Indonesia yang lebih maju, gemilang penuh 
keberkahan.

Di waktu yang tidak jauh jengkalnya, momentum tahun baru hijriyah 1 Muharram 1442 H, juga memberikan inspirasi 
kepada kita tentang semangat pembaharuan dan berhijrah dari keterpurukan menuju kegemilangan bangsa, negara 
dan agama kita. 

Sahabat Al Azhar, majalah CARE edisi ini memberikan informasi dan report aktivitas penyaluran zakat, infaq, 
sedekah di semua klaster program LAZ Al Azhar. Dan di edisi ini, CARE juga menyampaikan kilasan laporan dari 
lapangan pelaksanaan ibadah Qurban 1441 H yang baru saja kita lewati. Semoga amanah-amanah para donator 
dan muzakki yang telah tersampaikan kepada yang berhak menerimanya, menambah kepercayaan kepada LAZ Al 
Azhar. Jalinan kolaborasi bersama dalam menghadirkan kebahagiaan kepada para mustahik dan masyarakat dhuafa 
pun terus bisa diperkuat dan diperluas. Dan hal ini, patut kita syukuri.

Terima kasih kepada semua pihak dan stakeholders kolaborasi kebaikan ini. Insya Allah, kolaborasi yang baik ini bisa 
menghadirkan manfaat dan keberkahan berkelanjutan untuk Indonesia yang maju, gemilang, bangsa yang baldatun 
thoyyibatun warobbun ghofur.
Merdeka!!! 

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.

Agus Nafi’
Direktur Eksekutif
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Zakat Anda,
Hadirkan Bahagia dan Berkah Berkelanjutan

Bagi Keluarga Dhuafa
Zakat sebagai salah satu pilar Islam memiliki makna dan nilai sangat agung. Kedudukannya sebagaimana ibadah sholat wajib, 

harus dijaga dan ditegakkan konsisten oleh setiap muslim. Zakat yang secara bahasa bermakna suci, bersih, tumbuh, mesti 
dikelola dengan kemurnian hati penuh keamanahan sehingga dapat menghadirkan kebaikan, manfaat dan keberkahan bagi 

muzakki, amil pengelolanya dan mustahik sebagai penerima zakat.



Dari segi kemanfaatannya, zakat sejatinya 
harus mampu menolong dhuafa dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar dan 
mendesak. Selain itu, zakat mampu 

membebaskan dhuafa dari jeratan kemiskinan 
untuk menjadi lebih berdaya dan mandiri.

Jadi, kemanfaatannya bukan hanya untuk 
kebutuhan-kebutuhan darurat dan pokok bagi 
mustahik yang bersifat karitas, namun pengelola 
zakat harus juga memberikan nilai kebermanfaatan 
bersifat produktif dan berkelanjutan bagi mustahik.

Di tengah masih menyebarnya pandemi Covid-19 
ini, organisasi pengelola zakat dituntut tetap 
mengambil peran untuk dapat berkontribusi 
membantu masyarakat yang terdampak, baik di 
sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Saat ini, efek pandemi masih kental terasa. Anak-
anak sekolah di hampir semua daerah tidak bisa 
melaksanaan pembelajaran tatap muka langsung.

Model pembelajaran jarak jauh dengan media online 
menjadi keniscayaan. Bagi anak-anak dari keluarga 
tidak mampu, ketersediaan perangkat handphone 
dan kecukupan paket kuota menjadi persoalan. 

Jangankan beli paket data kuota internet, untuk 
mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari kadang 
masih kesulitan. 

Di sektor ekonomi, pelaku usaha mikro menengah 
sangat merasakan dampaknya. Akibat pandemi 

dan kebijakan social distancing membuat pelanggan 
berkurang, penghasilan turun, produksi pun ikut 
turun bahkan tutup.

Dan ini terjadi menyebar hampir di semua daerah. 
Banyaknya pengurangan karyawan di sejumlah 
pabrik dan perusahaan menambah angka 
pengangguran dan kemiskinan Indonesia.

LAZ Al Azhar dalam ragam bentuk program 
penyaluran zakat, infaq, sedekah masih fokus 
pada program yang adaptif dan solutif terhadap 
persoalan sosial ekonomi tersebut. Selain distribusi 
paket pangan untuk keluarga dhuafa terdampak 
covid, penguatan pelaku UMKM untuk bangkit 
kembali dengan memberikan bantuan modal dan 
akses pemasaran terus diperluas. 

Memberikan pendampingan belajar bagi anak-anak 
sekolah yatim dhuafa di desa-desa dan kelompok 
binaan di Indonesia termasuk menambah paket 
kuota internet di pusat-pusat kelompok belajar anak 
yatim dhuafa makin intens dilakukan.

Khusus di sektor pertanian, pendampingan kepada 
petani-petani di berbagai wilayah pun terus 
dikuatkan. Petani menjadi profesi yang vital saat 
ini dalam hal ketersediaan suplai pangan bagi 
masyarakat bangsa Indonesia.

Petani harus diperhatikan. Pastikan mereka bisa 
terus bercocok tanam dengan aman, sehat dan 
produktif, sehingga ketahanan pangan terus terjaga. 
Saung Ilmu sebagai knowledge center di desa-

desa binaan LAZ Al Azhar dengan keberadaan 
pendamping yang membersamai masyarakat desa 
sangat dirasa manfaatnya. 

Program-program yang konsisten digulirkan oleh 
LAZ Al Azhar berkat partisipasi aktif para donator. 
Donasi yang para muzakki dan donator amanahkan, 
sampai diterima manfaatnya kepada para mustahik, 
baik program pendistribusian maupun program 
pendayagunaan.   

Zakat, infaq, sedekah yang telah muzakki dan 
doantur salurkan melalui LAZ Al Azhar terbukti 
memberikan kebermanfaatan dan keberkahan 
berkelanjutan bagi mustahik dan masyarakat 
dhuafa.

Dalam kesempatan ini, LAZ Al Azhar ingin 
mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia 
sekaligus Tahun Baru Hijriyah 1442 H. Semoga 
Indonesia makin maju dan gemilang. Meskipun 
perayaan Kemerdakaan RI ke 75 ini tidak dirayakan 
dengan meriah gegap gempita seperti biasanya, 
namun inspirasi perjuangan para pahlawan bangsa 
dalam merebut kemerdekaan tetap bergelora di 
dada kita sebagai penerus bangsa.

Demikian juga zakat, infaq dan sedekah yang 
donator amanahkan, telah memberikan inpirasi 
dan energi untuk mewujudkan kemerdekaan para 
mustahik dan masyarakat dhuafa dari belenggu 
kemiskinan dan keterbelekangan untuk menjadi 
berdaya, mandiri, berdikari dan gemilang.
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Berkah Zakat,
Tukang Parkir Berhasil 
Menjadi Programmer

Asep Zaenudin atau yang 
lebih akrab dengan sapaan 

Asep, pernah jadi tukang 
parkir selama 4 tahun 

saat sekolah SMP hingga 
SMA. Pemuda yang murah 
senyum ini memang hidup 
dengan kondisi ekonomi 
yang pas-pasan. Tapi dari 

kegiatannya sebagai penjaga 
parkiran, Asep mampu 
membiayai sekolahnya 

sendiri tanpa meminta ke 
orang tua. 

Lama menjadi juru parkir, 
Asep ingin mengembangkan 
potensi dirinya. Setelah lulus 
SMA Ia pernah bekerja di 

restoran. Namun tidak bertahan 
lama, karena lingkungan kerja 
yang membuat Asep tidak leluasa 
mengatur waktu untuk beribadah.

Kemudian, ia memutuskan untuk 
bergabung menjadi santri Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) kelas 
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 
yang berada di Surabaya. Asep 
mempunyai mimpi ingin menjadi 
seorang programmer dan memiliki 
kehidupan yang lebih layak agar 
bisa membahagiakan keluarganya.

Setelah menjalani masa diklat di 
kampus RGI, ia berhasil meraih 
mimpinya menjadi seorang 

programmer yang bekerja di 
perusahaan IT pembuat aplikasi 
pendidikan. Di perusahaan itu 
ia juga dikenal sebagai pekerja 
yang produktif dan cepat 
berkembang. Usaha, do’a dan 
dukungan dari keluarga dan para 
dermawan menjadi penyemangat 
perjuangannya meraih mimpi.

Alhamdulillah, berkah 
berkelanjutan dari zakat Anda 
mengubah hidup Asep yang 
dulu tukang parkir, menjadi 
programmer handal yang mandiri 
dan lebih sejahtera. Melalui 
program RGI para pemuda usia 
produktif memperoleh pendidikan 
dan pelatihan menjadi pemuda 
yang siap bersaing di dunia 
kerja dengan berbekal skill yang 
mumpuni.
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Muliakan Kehidupan
Anak Yatim, Beri Kemerdekaan 
Mereka untuk Bermimpi
Bulan Muharram identik dengan 
bulan santunan atau lebarannya 
anak yatim. Di bulan mulia ini umat 
muslim berlomba-lomba memberikan 
perhatian kepada anak yatim 
dengan harapan mendapat ganjaran 
pahala yang berlipat ganda oleh 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.  Tapi 
memberi bantuan atau santunan saja 
belum bisa sepenuhnya memenuhi 
kebutuhan mereka. 

LAZ Al Azhar, melalui My Heart for Yatim konsen 
memberikan program dampingan 5 sektor yang 
dibutuhkan oleh anak yatim. 5 sektor ini adalah 
Health (Kesehatan), Education (Pendidikan), 

Appreciation (Pemberian apresiasi), Religion (Agama) 
dan Talent Support (Dukungan bakat). Ke-5 sektor 
ini jika disingkat menjadi HEART, layanan lengkap dan 
komprehensif demi kebahagiaan anak yatim. 

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, Agus Nafi’ mengatakan 
bahwa melalui program ini sudah ada ribuan anak-
anak yatim yang telah mendapatkan pendidikan yang 
layak. Karena pendidikan dinilai sangat penting dalam 
menentukan masa depan, setidaknya mereka bisa 
mendapatkan hak pendidikan selama 12 tahun.

Selain itu, anak yatim binaan juga terus didorong 
agar mereka mampu menjadi generasi yang 
memiliki cita-cita tinggi, sampai pada pencapaian 
mimpi tersebut.

“Semua anak harus mendapatkan haknya untuk 
memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas, 
tak terkecuali bagi anak-anak yatim. Jangan 
sampai keterbatasan yang menimpanya menjadi 
penghalang mereka untuk menggapai cita-cita di 
masa depan.” tambahnya, Jum’at (14/08).

Muhammad Haikal Pratama, menjadi salah satu 
yatim binaan LAZ Al Azhar yang menetap di 
Rumah My Heart for Yatim, Depok. Seorang anak 
berusia 8 tahun yang aktif, periang dan berprestasi. 
Meski belia Haikal sudah menjadi anak yang 
mandiri dan memiliki cita-cita menjadi seorang 
polisi. 

“Selama tinggal di Rumah My Heart saya senang 
sekali, tinggal bersama teman-teman di sini dan 
saya bisa sekolah dan bisa belajar mengaji juga.” 
katanya.

Senada dengan Haikal, Muhammad Fatih Mahdy 
yang duduk di kelas 3 SD juga mempunyai cita-cita 
mulia menjadi seorang dokter. Tempat asal Fatih 
adalah lingkungan yang sederhana dan didominasi 
oleh keluarga tidak mampu. Alasan ingin menjadi 
dokter adalah agar kelak ia bisa membantu 
pengobatan gratis bagi warga dan tetangga di 
daerah asalnya.

“Terimakasih LAZ Al Azhar dan kakak pembimbing 
yang selalu menjaga kami di Rumah My Heart, juga 
memberikan pendidikan supaya kami bisa meraih 
cita-cita kami.” paparnya.

Yuk bersama LAZ Al Azhar kita terus muliakan 
kehidupan anak yatim, agar mereka mampu 
menjadi generasi yang mandiri dan bisa 
menebarkan manfaat untuk orang lain.

LAZ Al Azhar, melalui My Heart for Yatim konsen memberikan program 
dampingan 5 sektor yang dibutuhkan oleh anak yatim. 5 sektor ini adalah 

Health (Kesehatan), Education (Pendidikan), Appreciation (Pemberian 
apresiasi), Religion (Agama) dan Talent Support (Dukungan bakat). 
Ke-5 sektor ini jika disingkat menjadi HEART, layanan lengkap dan 

komprehensif demi kebahagiaan anak yatim.

...sudah ada ribuan anak-anak yatim yang telah mendapatkan pendidikan 
yang layak. Karena pendidikan dinilai sangat penting dalam menentukan 

masa depan, setidaknya mereka bisa mendapatkan hak pendidikan 
selama 12 tahun...

www.lazalazhar.orgMajalah Care Edisi Agustus 2020Majalah Care Edisi Agustus 2020 www.lazalazhar.org



12 13Indonesia Gemilang Desa Gemilang

Sekolah Senja,
Harapan untuk Anak-Anak Laharpang
menjadi Gemilang
Dusun Puncu, tepat berada di lereng Gunung Kelud. Keindahan alamnya begitu 
menakjubkan, tanahnya subur, masyarakatnya ramah, juga generasi yang memiliki 
semangat untuk maju.

“Pak, gak buka les-lesan lagi?” kata Salma, salah 
satu anak Laharpang. 

Memang sejak pemerintah menginstruksikan 
sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan belajar 
mengajar dengan jarak jauh sebagai upaya menekan 
penyebaran virus Corona, anak-anak Dusun Puncu 
harus menghabiskan waktu belajarnya di rumah.

Seperti yang tertera pada Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020, 
sejumlah peraturan terkait pelaksanaan PSBB 
ditetapkan, salah satunya tentang peliburan sekolah. 
Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah 
dihentikan sementara dan digantikan dengan media 
yang efektif.

Namun tak semua sekolah dapat melakukan sistem 
belajar dari rumah dengan baik, khususnya bagi 
sekolah yang berada di daerah pelosok. Nuryakin 
bersama Aynut Dhobit berusaha menghidupkan 
kembali bimbingan belajar (bimbel) yang dulu 
sempat mandek. Mendukung semangat anak-anak di 
dusunnya untuk terus belajar. 

Cafe Kelud menjadi tempat favorit anak-anak saat 
sore tiba. Di kedai kopi ini mereka menghabiskan 
waktunya untuk belajar bersama. Anak-anak 
dibimbing untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

guru di sekolah. Mereka merasa sangat senang dan 
terbantu dengan kegiatan bimbel di Sekolah Senja.

“Ide membentuk kelas Senja ini bermula dari 
keresahan kami untuk memberikan kemerdekaan 
bagi anak-anak Laharpang agar tetap memperoleh 
hak mereka. Karena setiap anak berhak atas 
pendidikan yang sama, apalagi pada kondisi seperti 
saat ini yang mengharuskan mereka belajar di rumah 
secara daring. Dengan segala keterbatasan di dusun 
kami, mereka pasti bisa menjadi generasi penerus 
yang gemilang nantinya.” ungkap Dhobit.

Sudah satu minggu lebih Sekolah Senja berjalan. Saat 
ini ada delapan anak yang mengikuti program ini. 
Mulai dari tingkat SD hingga SMP. Mereka didampingi 
tiga orang tutor. Nuryakin, Dhobit dan Nabila salah 
satu pembimbing yang saat ini masih duduk di 
bangku SMA.

Selain tak memungut biaya, Sekolah Senja juga 
menyediakan wifi gratis. Fasilitas yang sangat 
membantu para siswa dalam belajar jarak jauh 
karena sinyal telekomunikasi sulit di desa yang 
berada di lereng Kelud tersebut.  “Di sini wifi juga 
gratis untuk anak-anak kalau mau kirim tugas. Juga 
ada perpustakaan kecil bagi yang ingin baca-baca.” 
imbuhnya.

Namun tak semua sekolah dapat melakukan 
sistem belajar dari rumah dengan baik, 
khususnya bagi sekolah yang berada di 

daerah pelosok. Nuryakin bersama Aynut 
Dhobit berusaha menghidupkan kembali 

bimbingan belajar (bimbel) yang dulu 
sempat mandek. Mendukung semangat 

anak-anak di dusunnya untuk terus belajar. 

“Ide membentuk kelas Senja ini bermula 
dari keresahan kami untuk memberikan 

kemerdekaan bagi anak-anak Laharpang agar 
tetap memperoleh hak mereka. Karena setiap 

anak berhak atas pendidikan yang sama, apalagi 
pada kondisi seperti saat ini yang mengharuskan 
mereka belajar di rumah secara daring. Dengan 

segala keterbatasan di dusun kami, mereka pasti 
bisa menjadi generasi penerus yang gemilang 

nantinya.” ungkap Dhobit.
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Usung Semangat Go Green,
LAZ Al Azhar Distribusikan Daging Qurban 
Menggunakan Besek Bambu
Pada momentum Idul Adha 1441 H, LAZ Al Azhar mendistribusikan hewan qurban ke 
15 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 18.624 keluarga. 
Penggunaan kemasan bebas plastik di gerakan sebagai bentuk pengurangan sampah 
plastik yang beredar di masyarakat. Daging qurban yang dibagikan kepada para penerima 
manfaat menggunakan wadah besek ataupun bongsang yang mampu menjadi alternatif 
agar sampah cepat terurai.

Selain itu, usaha ini dapat membawa 
kebahagiaan tersendiri bagi para pengrajin 
besek ataupun bongsang di desa binaan LAZ 
Al Azhar dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di tengah pandemi yang terjadi. Hal ini tentu 
menjadi peluang musiman untuk para pengrajin 
meneguk rezekinya.  

Pemotongan hewan qurban dilakukan sesuai dengan 
syariah yang berlaku dan berlangsung pada hari raya 
Idul Adha dan hari tasyrik yakni pada tanggal 11, 12 
dan 13 Dzulhijjah.

Deden Nurdin Salim, Manager Pendayagunaan 
LAZ Al Azhar mengatakan selain memperhatikan 
aspek syariah dalam pemotongan hewan qurban, 

para petugas dan relawan di lapangan juga turut 
menjalani protokol kesehatan sesuai anjuran 
pemerintah. 

“Para petugas dan relawan kami bekali dengan Alat 
Pelindung Diri (APD), minimal menggunakan masker 
dan sarung tangan saat melakukan pemotongan 
hewan qurban. Selain itu juga dilakukan pengecekan 
suhu tubuh dan  tetap menjaga jarak aman.” 
tambahnya, Kamis (6/8).

Hewan qurban juga disalurkan untuk para penyintas 
bencana, ribuan anak yatim, wilayah rawan gizi, 
juga untuk muslim minoritas yang berada di timur 
Indonesia. Pembagian daging qurban sendiri 
dilakukan secara door to door ke rumah-rumah 
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penerima manfaat oleh para amil 
dan relawan.

Idul Adha ini sungguh berkesan 
dan begitu terasa istimewa, 
khususnya yang dirasakan 
saudara kita para penerima 
manfaat di Indonesia bagian 
timur.

Terimakasih para pequrban 
LAZ Al Azhar, telah berikhtiar 
bersama mengajak para keluarga 
dhuafa merasakan kebahagiaan 
sehingga dapat merasakan 
santapan daging qurban meski di 
tengah keadaan yang sulit serta 
menjadi solusi dalam pemenuhan 
gizi dan ketahanan pangan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat di 
tengah pandemi.
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Peduli Muslim Minoritas,
LAZ Al Azhar Kirim Ribuan

Paket Daging Qurban ke NTT

Flores - Di momen Idul Adha 1441 H ini, LAZ Al Azhar bersama Tokopedia Salam 
mendistribusikan 2.930 paket daging qurban untuk keluarga muslim minoritas di 11 desa 

yang tersebar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa-desa tersebut diantaranya Adonara, Sagu, 
Nisa Nulan, Tonggurambang dan lainnya. Pendistribusian paket daging qurban dilakukan 
bersama relawan serta warga sekitar pada hari Sabtu, (1/8) hingga Senin, (3/8) kemarin. 

Ulil Ansor, koordinator 
pendistribusian 
qurban LAZ Al Azhar 
mengatakan penduduk 

muslim minoritas yang berada di 
NTT berada dalam perokonomian 
yang rendah. Terlebih lagi di 
tengah masa pandemi seperti 
saat ini, sebagai wujud kepedulian 
LAZ Al Azhar mendistribusikan 
hewan qurban agar mereka dapat 
menikmati hidangan daging 
qurban.   

“Memang kondisi muslim 
minoritas yang berada di NTT itu 
berada dalam kondisi ekonomi 
yang rendah. Apalagi dalam 
kondisi Covid-19 seperti saat 
ini, mereka mungkin tidak bisa 
makan daging di hari qurban 
jika tidak ada kiriman dari para 

donatur. Karena untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari pun cukup 
sulit.” ungkapnya.

Sektor pertanian masih menjadi 
lapangan pekerjaan utama 
bagi penduduk desa NTT yang 
kemudian disusul sebagai buruh, 
pedagang dan nelayan bagi 
penduduk yang tinggal di pesisir. 

Disamping itu, Flores menjadi 
wilayah yang tergolong kering 
dan selalu terancam bencana 
kekeringan setiap tahun karena 
hanya 4 bulan saja dalam 
keadaan yang relatif basah.

Penduduk muslim di NTT sendiri 
hanya mencapai 8.28% dari total 
keseluruhan. Sangat jarang ada 
bangunan ibadah Islam di desa 

tersebut. Hal ini menjadi target 
dalam proses penyaluran daging 
qurban secara langsung bagi 
penerimanya. Demi menjaga 
semangat muslim minoritas untuk 
dapat merasakan kebahagiaan di 
hari raya qurban.

“Alhamdulillah, kami merasa 
sangat senang sekali 
mendapatkan daging qurban ini. 
Terimakasih kepada pequrban 
LAZ Al Azhar dan Tokopedia 
Salam yang telah memberikan 
hewan qurban di desa kami, Insya 
Allah meridhoi apa yang telah 
diberikan dan menjadi berkah 
untuk kita semua.” ujar Sirajudin 
Ratuwawi salah satu penerima 
manfaat sekaligus imam Desa 
Waiwadan.

“Alhamdulillah, kami 
merasa sangat senang 

sekali mendapatkan 
daging qurban ini. 

Terimakasih kepada 
pequrban LAZ Al 

Azhar dan Tokopedia 
Salam yang telah 

memberikan hewan 
qurban di desa kami, 
Insya Allah meridhoi 

apa yang telah 
diberikan dan menjadi 

berkah untuk kita 
semua.”
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Kompak Berjama’ah,
LAZ Al Azhar dan Danamon Syariah 
Kirimkan Paket Sembako
Untuk Tenaga Medis di Surabaya
Surabaya - LAZ Al Azhar kembali menjalin sinergi kebaikan bersama Bank Danamon 
Syariah dengan mengirimkan paket sembako untuk para tenaga medis dan karyawan
di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Senin (06/07) lalu. 

Dwi Yanto, Amil LAZ Al Azhar Jawa 
Timur mengungkapkan bantuan paket 
sembako ini sebagai bentuk apresiasi 
untuk para tenaga medis dan karyawan di 

lingkungan RSUD Dr. Soetomo yang telah berjibaku 
menghadapi kondisi pandemi yang terus meningkat. 
Terlebih di Surabaya masuk ke dalam zona gawat 
Covid-19.   

“Bentuk apresiasi tentu menjadi hal yang istimewa, 
meskipun tidak besar tapi ini akan menjadi sumber 
semangat bagi mereka. Karena mereka sedang 
berjuang dan berhadapan langsung dengan 
paparan virus Covid-19 yang telah memakan banyak 
korban. 

Selain itu, para karyawan Rumah Sakit Dr. 
Soetomo yang turut berjuang dan berdedikasi 
dalam upaya penanggulangan Covid-19 sering 
lolos dari perhatian publik, seperti para petugas 
pemulasaran jenazah, sopir ambulans serta petugas 
kebersihan.” jelasnya.

Bantuan sebanyak 80 paket sembako langsung 
diserahkan oleh Amil LAZ Al Azhar Jawa Timur, 
Dwi Yanto kepada Pimpinan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) RSUD Dr Soetomo, Ida 
Rojani secara simbolis sambil tetap mematuhi 
protokol kesehatan yang telah ditetapkan 
seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), 
menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Saya mewakili seluruh tim medis dan karyawan 
RSUD Dr Soetomo Surabaya mengucapkan banyak 
terima kasih khususnya untuk LAZ Al Azhar dan 
Bank Danamon Syariah. Adanya bantuan paket 
sembako ini dapat meringankan beban kebutuhan 
hidup keluarga tim medis dan karyawan rumah 
sakit.

Semoga bentuk kepedulian ini dapat menjadi 
penunjang kinerja dan sumber semangat bagi 
teman-teman yang menerimanya.” ujar Ida Rojani 
saat ditemui amil LAZ Al Azhar Jawa Timur.

Secara konsisten LAZ Al Azhar mengajak para 
donatur untuk terus menebarkan kebahagiaan bagi 
masyarakat terdampak pandemi. Semoga pihak-pihak 
dermawan lainnya turut serta berkontribusi men-
support para tenaga medis yang bertugas di rumah 
sakit darurat layanan Covid-19 dalam mengatasi 
dampak dari pandemi.
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“Saya mewakili seluruh tim medis dan karyawan RSUD 
Dr Soetomo Surabaya mengucapkan banyak terima 

kasih khususnya untuk LAZ Al Azhar dan Bank Danamon 
Syariah. Adanya bantuan paket sembako ini dapat 
meringankan beban kebutuhan hidup keluarga tim 

medis dan karyawan rumah sakit.
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Gerobak Cilok Sambut Asa Baru
Bagi Dedde Buruh Serabutan Terdampak Pandemi

Bogor - Perasaan Dedde (43) menjerit 
dengan kondisi hidupnya. Seorang buruh 
serabutan yang tinggal di Kampung Malang 
Nengah, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat ini merupakan salah 
satu korban Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). Awalnya dia bekerja di kebun 
bunga di wilayah Parung Bogor, namun 
akibat pandemi kebun bunga tersebut 
mengalami penurunan omzet dan terpaksa 
merumahkan para pegawainya.

Menurut Amil LAZ Al Azhar Eko Sugiyanto 
sektor usaha mikro menjadi salah satu 
sektor yang paling terdampak sebagai 
akibat dari pandemi. Tidak sedikit yang 

mengalami kerugian bahkan harus menutup 
usahanya. LAZ Al Azhar melalui program Sejuta 
Berdaya hadir memberi semangat bagi keluarga 
Dedde, berupa dukungan moril dan juga bantuan 
modal usaha untuk berjualan cilok agar bisa bangkit 
di tengah situasi sulit saat ini.    

“Semoga bantuan modal usaha yang diberikan bisa 
menjadi jalan kemudahan bagi keluarga Dedde lebih 
mandiri kedepannya.” katanya.

Menjadi buruh serabutan bukan profesi yang 
menjanjikan, dengan penghasilan yang tidak 
menentu Dedde terus berjuang untuk membiayai 
kebutuhan sehari-hari. Berbagai usaha pernah 
ia jalani seperti berjualan tempe keliling dan ikan 
cupang hias. Namun, usahanya tidak berjalan 
mulus karena sepi peminat. Hingga akhirnya modal 
usaha yang dikeluarkan tidak kembali dan bahkan 
mengalami kerugian.

Kini Dedde dapat memulai usahanya kembali, 
sebagai pedagang cilok. Memulai asa baru untuk 
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terus berjuang menjadi tulang punggung keluarga 
dan menghidupi 8 orang anggota keluarga yang 
tinggal bersamanya. Dedde berharap dengan adanya 
bantuan ini usahanya bisa berkembang dan semakin 
maju.
 
Selain itu, Dedde juga mengungkapkan rasa terima 
kasihnya kepada LAZ Al Azhar. “Alhamdulillah, saya 
merasa sangat terbantu sekali dengan modal usaha 
yang diberikan LAZ Al Azhar. Karena disamping 
bantuan modal usaha yang diberikan, saya juga 
mendapatkan pendampingan, pembinaan dan 
berkonsultasi mengenai wirausaha secara rutin 
dengan tim LAZ Al Azhar.” ungkapnya.
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MCK Darurat
untuk Wilayah Terisolir 
Terdampak  Banjir
Makassar - Tim FORMULA Tanggap Bencana LAZ Al Azhar 
bersama Tim Public Safety Center (PSC) Kabupaten Gowa 
berhasil menembus desa terisolir Maipi, Kab. Luwu 
Utara setelah menempuh perjalanan berlumpur selama 
empat jam. Hal ini dilakukan dalam penanganan serta 
pendistribusian bantuan untuk korban terdampak banjir 
bandang Masamba, Sabtu (25/07).

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari pemerintah 
daerah setempat, hingga hari ini di pengungsian Desa Maipi 
terdapat 217 KK (Kepala Keluarga) dengan total 569 Jiwa yang 
masih bertahan. Desa yang berada di area bantaran sungai 

besar ini, memiliki kerusakan yang cukup berat. Puluhan rumah di Desa 
Maipi hanyut tergerus banjir.     

Abbas, Koordinator Tim FORMULA LAZ Al Azhar wilayah 
Makassar mengatakan timnya bergerak menuju Desa Maipi guna 
mendistribusikan ratusan paket sembako, higien kit juga membuka 
layanan posko medis.

“Hari ini kami bersama Tim PSC Kabupaten Gowa bergerak bersama 
dengan mendirikan posko medis dan ratusan paket logistik juga higien 
kit untuk para korban terdampak banjir setelah melakukan assesment 
di Desa Maipi. Selain itu, kami juga mendirikan 14 unit MCK di 7 titik 
salah satunya di Desa Meli, Kecamatan Baebunta yang sudah bisa 
digunakan para penyintas banjir.” jelasnya.

Kepala Dusun Leru, Desa Maipi, Kecamatan Masamba, Kabupaten 
Luwu Utara, Mardin mengungkapkan rasa terimakasih atas bantuan 
yang diberikan, mengingat daerah Maipi memiliki akses jalan menuju 
pemukiman warga yang masih terputus akibat banjir bandang yang 
terjadi sejak Senin (13/07) lalu.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan Tim FORMULA LAZ 
Al Azhar, karena sebagian besar dari kami sudah mulai terserang 
penyakit ISPA, gatal dan batuk. Dibukanya posko pelayanan medis dan 
juga bantuan logistik ini menjadi harapan yang sangat besar untuk 
kami, karena untuk mendapatkan pelayanan medis saja kami harus 
berjalan kaki kiloan meter akibat tidak adanya kendaraan dan juga 
akses jalan yang tertutup lumpur. Terima kasih kepada para muzakki 
LAZ Al Azhar atas bantuannya semoga Allah SWT melimpahkan 
kebaikan.” ujarnya.

Formula Tanggap Bencana Formula Tanggap Bencana
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LAZ Al Azhar
Dirikan Posko Medis
Untuk Korban Banjir Masamba
Makassar - Pasca banjir bandang yang menerjang 
Masamba, ribuan pengungsi mulai mengalami keluhan 
diare dan juga gangguan pernapasan. Tim FORMULA 
Tanggap Bencana LAZ Al Azhar melakukan aksi medis 
mobile di Kecamatan Baebunta dan Kelurahan Salassa, 
Kabupaten Luwu Utara untuk para korban terdampak 
bencana banjir bandang, Rabu, (22/07).

Banjir akibat meluapnya 
3 sungai di Kabupaten 
Luwu Utara yakni Sungai 
Rongkong di Kecamatan 

Sabbang, Sungai Meli di 
Kecamatan Baebunta dan Sungai 
Masamba telah menyisakan 
duka bagi para korban. Hingga 
Senin (20/07), tercatat ada 38 
korban jiwa yang ditemukan 
dalam keadaan meninggal dunia, 
sementara belasan ribu korban 
lainnya terpaksa harus bertahan di 
tenda pengungsian.     

Koordinator Lapangan FORMULA 
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wilayah Makassar, Abbas 
mengatakan banjir yang terjadi 
lebih dari sepekan ini membuat 
kondisi kesehatan masyarakat 
semakin menurun. LAZ Al Azhar 
bergerak membuka layanan aksi 
medis di 4 titik lokasi terparah 
yaitu Desa Meli, Kec. Baebunta, 
Aula Kantor Kecamatan Baebunta, 
Jalan Trans dan Jalan Muh. Hatta, 
Kelurahan Salassa.

“Kondisi masyarakat yang masih 
bertahan di tenda pengungsian 
sangat memprihatinkan. Pola 
makan yang tidak teratur, 

istirahat yang kurang tidak hanya 
menyerang kondisi fisik para 
korban terdampak melainkan 
kondisi psikologis juga ikut drop. 
Mereka mulai mengalami keluhan 
seperti infeksi saluran pernapasan, 
gatal- gatal, diare kronis, demam 
dan trauma.” Ujarnya.

Selain itu, Tim FORMULA LAZ Al 
Azhar juga menyediakan dapur 
umum dan posko distribusi 
paket sembako dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
yang berlaku yaitu menggunakan 
masker, menjaga jarak dan 

menyediakan hand sanitizer 
sebagai antisipasi penyebaran 
Covid-19.

Diharapkan dengan bantuan 
medis dan distribusi logistik dapat 
memberikan manfaat bagi para 
korban. LAZ Al Azhar mengajak 
semua pihak untuk saling 
membantu dalam meringankan 
beban saudara kita yang terkena 
musibah. Hingga kini mereka 
masih membutuhkan bantuan 
berupa air bersih, obat-obatan, 
makanan siap saji, perlengkapan 
bayi dan wanita, alat kebersihan 
dan alas tidur.

LAZ Al Azhar bergerak membuka layanan 
aksi medis di 4 titik lokasi terparah yaitu 
Desa Meli, Kec. Baebunta, Aula Kantor 

Kecamatan Baebunta, Jalan Trans dan Jalan 
Muh. Hatta, Kelurahan Salassa.
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Sinergi Kebaikan
Bangun Kesejahteraan 
Masyarakat Tibarau Panjang
Tanah Bumbu - LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan CIMB Niaga Syariah dalam program 
pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan 
memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa Tibarau 
Panjang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Manajer Pendayagunaan 
LAZ Al Azhar, 
Deden Nurdin Salim 
mengatakan salah 

bentuk program pemberdayaan 
ini adalah dengan dibentuknya 
Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) Karya Tani di 
Tibarau Panjang sebagai upaya 
meningkatkan kesejahteraan 
bagi petani. Para anggota dapat 
dengan mudah mengakses 
pembiayaan pertanian 
secara syariah dengan akad 
salam yang dikelola oleh 
pengurus Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM).     

“Program pemberdayaan 
ekonomi masyarakat desa 
yang dilakukan sejak tahun 
2017 berkolaborasi dengan 
CIMB Niaga Syariah dengan 
pengelolaan akad salam 
sesuai dengan syarat dan 
ketentuan yang telah disepakati 
bersamaMelalui akses 
pembiayaan syariah yang ramah 
terhadap para petani Desa 
Tibarau Panjang, diharapkan ke 
depan kehidupan masyarakatnya 
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menjadi lebih sejahtera lagi.” 
ungkapnya.

Masyarakat Desa Tibarau 
Panjang memetik manfaat 
yang luar biasa dengan adanya 
program pengembangan 
ekonomi masyarakat khususnya 
di bidang pertanian. Perubahan 
sosial menuju sejahtera dapat 
dirasakan dari pola hidup 
warga yang tadinya cenderung 
konsumtif menjadi lebih 
produktif.

Hal tersebut terbukti dengan 
terpenuhinya kebutuhan 
pokok rumah tangga dengan 
memanfaatkan lahan kosong 
untuk digarap menjadi Dapur 
Hidup.

Sebelum program 
pemberdayaan ini masuk, warga 
Tibarau Panjang menopang 
ekonomi dari kegiatan berkebun 
sawit dan menjadi pendulang 
emas illegal. Kini sebanyak 70 
KK sudah menjadi Petani Sejati 
(Sejahtera, Terampil dan 
Inovatif).

Selain itu, 105 KK anggota 
Gapoktan Karya Tani juga 
sudah memiliki lumbung pangan 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pangan cadangan. 
Setiap anggota Gapoktan 
dapat menyimpan kebutuhan 
pangan sebagai tabungan untuk 
keluarga.

Alhamdulillah, perkembangan 
dalam bidang pertanian juga 
sudah meningkat cukup 
signifikan, pendapatan anggota 
rata-rata meningkat 32 % dari 
tahun sebelumnya dari Rp. 
2.338.929 menjadi Rp. 3.092.460 
dengan peningkatan gabah 
sebesar 3.119 ton menjadi 3.711 
Ton dari 125 hektar luas sawah.

Besarnya manfaat yang 
dirasakan para anggota 
Gapoktan ini tidak hanya 
memudahkan akses pembiayaan 
pertanian bebas riba dan ramah 
petani, tetapi juga meningkatkan 
kualitas keagamaan dan 
jiwa entrepreneur di setiap 
anggotanya. Semua pencapaian 
program pemberdayaan tentu 
tidak lepas dari peran penting 
Dasamas (Da’i sahabat 
masyarakat) yang dengan 
sigap mendampingi desa-desa 
binaan yang tersebar di seluruh 
Indonesia.

“Para Dasamas yang kami 
tempatkan merupakan ujung 
tombak dari keberhasilan 

program pemberdayaan 
masyarakat di desa binaan 
yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Pendampingan 
yang berkesinambungan baik 
di sektor ekonomi, kesehatan, 
pendidikan dan keagamaan 
menjadi stimulus dalam 
mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat desa dengan 
terwujudnya kemandirian 
pangan, kemandirian pupuk 
organik, pelestarian lingkungan, 
memberikan akses ilmu 
pengetahuan serta memperkuat 
akidah untuk masyarakatnya.” 
papar Agus Nafi’ selaku Direktur 
Eksekutif LAZ Al Azhar.
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Kelompok

Wanita Tani
Maju Lestari
Wujudkan Ketahanan Pangan
Keluarga Saat Pandemi
Cilacap - LAZ Al Azhar melalui Program Indonesia Gemilang 
mendorong peran para petani wanita untuk menjalankan 
program ketahanan pangan keluarga di Desa Dondong, 
Kecamatan Pasugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 
Program ini merupakan salah satu aksi nyata tanggap 
covid-19, bertujuan untuk menjaga kebutuhan pangan 
keluarga dan masyarakat di tengah pandemi. 

Manajer Pendayagunaan LAZ Al Azhar, Deden Nurdin Salim 
mengatakan Desa Dondong adalah salah satu Desa Gemilang 
LAZ Al Azhar yang tersebar di 14 provinsi yang memiliki 
Kelompok Wanita Tani (KWT).     
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“Saat ini terdapat 25 KK yang bergabung sebagai anggota KWT Maju 
Lestari. Dasamas (Da’I Sahabat Masyarakat) kami ikut berperan aktif 
untuk menggerakkan para wanita tani untuk menjalankan program 
ketahanan pangan, yakni dengan membina kaum ibu untuk menanam 
dan memanfaatkan lahan pekarangan agar lebih produktif dan semakin 
banyak ruang terbuka yang terisi oleh tanaman hortikultura seperti 
sayuran, buah dan beragam tanaman apotik hidup.” tambahnya. Selain 
sebagai sumber bahan pangan keluarga, budidaya tanaman hortikultura 
dengan memanfaatkan lahan tidur di sekitar pekarangan rumah mampu 
membantu mendorong perekonomian keluarga. Pasalnya peran wanita 
tani sangat besar, terlebih jika didampingi secara komprehensif mulai dari 
pembibitan, pengelolaan, hingga pemasaran. 

“Alhamdulillah, semenjak ikut bergabung menjadi anggota KWT Maju 
Lestari saya semakin teredukasi dengan pentingnya memanfaatkan 
pekarangan rumah supaya bisa lebih produktif. Bahkan, hanya dengan 
memanfaatkan polybag yang disimpan di teras rumah pun bisa ditanami 
bibit cabai hingga bisa dipanen dan dikonsumsi keluarga di rumah.” ujar 
Yanti, anggota KWT Maju Lestari. Melalui peran Dasamas, LAZ Al Azhar 
secara konsisten meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai 
pertanian tidak terkecuali untuk jenis tanaman hortikultura bagi masyarakat 
di desa-desa binaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan bergeraknya KWT Maju Lestari ini, kami berupaya untuk menggali 
potensi peran perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan 
sektor pertanian. Diharapkan dapat menjadi alternatif masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pengembangan lahan mereka 
secara mandiri selama kondisi pandemi.” tutup Deden.
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FOKUS PERANGI RIBA,
LAZ Al Azhar Adakan Peletakan Batu 
Pertama MT An-Nahdlah

Bogor - Sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan 
masyarakat dari praktek riba, LAZ Al Azhar melakukan kegiatan peletakan batu pertama 
pembangunan Majelis Taklim An-Nahdlah Koperasi Pelita Jampang Gemilang (Kopsyah PJG) 
pada hari Jumat (21/08) kemarin. Acara ini dilakukan oleh Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar 
Agus Nafi’, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nur KH. Ahmad Shobri Lubis dan disaksikan 
oleh pengurus Kopsyah PJG, aparat desa berserta warga setempat.

Direktur LAZ Al Azhar 
dalam sambutannya 
menyampaikan 
bahwa Kopsyah PJG 

yang berlokasi di Kampung 
Jampang Poncol, Desa Jampang, 
Kecamatan Kemang adalah 
gerakan ekonomi di kalangan 
masyarakat dalam rangka 
membebaskan masyarakat dari 
praktek ribawi yang bersumber 
dari dana zakat, infaq, sedekah 
(ZIS) yang dikelola oleh LAZ 
Al Azhar. Dengan demikian 
harapannya ke depan para warga 
Jampang, Kabupaten Bogor dapat 
terbebas dari praktik ribawi yang 
masih diminati sebagian warga 
terutama dalam peminjaman 
modal usaha.     

“Sudah saatnya warga Jampang 
memperoleh kemudahan dalam 
mengakses pemahaman agama 
serta fiqih muamalah sehingga 
bisa merdeka dari pergerakan 
ekonomi ribawi. Semoga 
pembangunan dapat berjalan 
dengan lancar dan koperasi 
syariah Pelita Jampang Gemilang 
ini menjadi ikhtiar bersama 
untuk kemaslahatan ummat yang 
Insya Allah berdayaguna tinggi.” 
paparnya.

KH. Ahmad Shobri Lubis dalam 
ceramahnya menyampaikan 
bahwa pemakai riba itu 
diperangi oleh Allah dan Rasul-
Nya. Oleh sebab itu, akan jauh 
dari keberkahan dari rizki yang 
didapatkan. Menurutnya, para 
pengurus Kopsyah PJG adalah 
mujahid yang berjuang demi 
keberkahan Allah turun pada 
masyarakat Jampang karena tidak 
ada riba dalam setiap transaksi 
jual beli dan pinjam meminjam di 
Kopsyah ini.

“Saya berharap LAZ Al Azhar 
terus mendampingi masyarakat 
seperti di Jampang ini agar 
mereka mengetahui fiqih 
muamalah secara praktis sesuai 
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dengan keadaan masyarakat. 
Sehingga lambat laun, praktik 
riba akan hilang di Jampang ini.” 
tuturnya.

KH. Ahmad Shobri Lubis juga 
menyampaikan apresiasi dan 
penghargaan kepada LAZ Al 
Azhar karena konsen dan 
konsisten dalam menjalankan 
program pemberdayaan ekonomi 
berbasis dana ZIS yang dapat 
menghilangkan riba di tengah 
masyarakat Indonesia.

Ketua Kopsyah PJG Cahyadi 
mengatakan, bahwa niat untuk 
mendirikan MT An-Nahdlah ini 
sudah digagas sejak 7 tahun lalu. 
Namun karena banyak tantangan 
di lapangan, tahun ini baru bisa 
terealisasi. Harapannya tempat ini 
akan menjadi pusat pendidikan, 
pembinaan dan keagamaan bagi 
warga Jampang selain menjadi 
pusat pergerakan ekonomi non 
ribawi di lingkungan masyarakat 
Jampang.
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Berkah Qurban
Untuk Warga Penyintas Banjir
di Desa Sri Wulan

LAZ Al Azhar
Salurkan Ratusan Paket Qurban
untuk Penyintas Banjir Masamba

Demak - Idul Adha tahun ini menjadi momentum yang memprihatinkan bagi Desa Sri 
Wulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa yang tepat berada di 
perbatasan Kota Demak dan Semarang ini menjadi langganan banjir rob. Selama bertahun-
tahun Desa Sri Wulan kerap digenangi gelombang pasang dari laut.

Luwu Utara - Belum usai masa pandemi Covid-19, warga Luwu Utara kembali diterjang banjir 
bandang yang menewaskan puluhan nyawa. Para penyintas banjir terpaksa harus menunaikan 
shalat Idul adha di pengungsian. Sebagai bentuk kepedulian bagi para penyintas banjir Masamba, 
Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar mendistribusikan 208 paket daging qurban.

Kecamatan Sayung menjadi wilayah yang 
terdampak paling parah. Tak sedikit rumah, 
sekolah dan infrastruktur umum rusak bahkan 
hilang tersapu banjir. Jalan penghubung 

antar kota pun belum bisa diakses kembali hingga 
mengganggu kestabilan ekonomi di Kecamatan 
Sayung. Tidak hanya itu, masyarakat yang mayoritas 
berpenghasilan dari berternak dan mengelola 
tambak mengalami penurunan penghasilan, 
sehingga tak banyak yang mampu untuk menunaikan 
ibadah qurban.

Lustia Wahyuni, Amil LAZ Al Azhar Jawa Tengah 
mengatakan program Qurban Mubarak tahun ini 
didistribusikan secara merata bagi para penerima 
manfaat sesuai dengan sasaran. LAZ Al Azhar 
memprioritaskan agar masyarakat pelosok, daerah 
rawan bencana dan daerah rawan gizi dapat 
merasakan kebahagiaan dari nikmatnya hidangan 
daging qurban.

“Masyarakat di Desa Sri Wulan menjadi daerah 
yang tepat dalam penyaluran hewan qurban. Saat 
warga lain bahagia merayakan Idul Adha, disini para 
warganya masih berjibaku membersihkan rumah 
bahkan beberapa ada yang tinggal di pengungsian.” 
jelasnya, Senin (3/8).
Meski dalam kondisi banjir, masyarakat Desa 
Sri Wulan merasa senang dan sangat terbantu 
dengan adanya penyembelihan hewan qurban. 
Penyalurannya pun dibagikan oleh para relawan ke 
rumah-rumah warga secara langsung.

“Terimakasih LAZ Al Azhar dan seluruh donaturnya, 
semoga kebaikan yang disalurkan menjadi berkah.” 
ucap Masrokan, salah satu penerima manfaat daging 
qurban.

Pembagian daging qurban dilakukan dengan 
menyasar langsung posko-posko pengungsian 
yang tersebar di sejumlah titik di wilayah 
Kecamatan Sabbang dan Kecamatan 

Baebunta. Wilayah ini merupakan lokasi terparah 
yang menimbulkan kerusakan ratusan rumah dan 
infrastruktur umum hilang terendam lumpur tebal.      

Abbas Nuntung, Kordinator pendistribusian qurban 
LAZ Al Azhar wilayah Sulawesi Selatan mengatakan 
pendistribusian dilakukan pada tanggal 31 Juli - 01 
Agustus 2020 dengan menjangkau warga yang benar-
benar membutuhkan yang dibantu langsung para 
relawan dan juga warga sekitar.

“Tak sedikit diantara mereka yang kehilangan sanak 
keluarga juga kehilangan harta benda akibat peristiwa 
tersebut. Namun, Tim LAZ Al Azhar tetap berupaya 
mengembalikan senyum bahagia mereka agar bisa 
menikmati hidangan daging qurban meski tidak lagi 
sama di moment Idul Adha sebelumnya. Selanjutnya, 
setelah banjir bandang ini para penyintas banjir 
akan dibantu untuk memulihkan perekonomiannya.” 
ungkap Abbas.

Kemudian, pengemasan daging qurban dilakukan 
dengan menggunakan bahan dasar alami seperti 
menggunakan tali bambu dan bongsang bambu demi 
mengurangi penggunaan plastik dan kantong kresek. 
Selain lebih aman, penggunaan dengan bahan alami 
juga baik untuk kesehatan.

“Alhamdulillah, terima kasih para donatur LAZ Al 
Azhar telah mengirimkan hewan qurban. Semoga 
apa yang diberikan menjadi kebaikan dan keberkahan 
untuk kita semua.” Ucap Syahrul salah satu pengungsi 
Desa Pekendekan.
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Bisa menikmati hidangan daging qurban 
menjadi anugerah yang ditunggu. Tak 
terkecuali bagi Bapak Suprapto (78) yang 
menjadi salah satu penerima manfaat 

qurban LAZ Al Azhar Jawa Timur. Selama ini ia hanya 
menggantungkan hidupnya dari upah ala kadarnya 
yang ia terima dari para pengguna jalan yang 
menghargai bantuannya.

Meski telah renta, semangatnya masih membara. 
Dengan menggunakan baju seragam security lengkap, 
Suprapto terus berjuang untuk menghidupi diri dan 
ketiga anaknya dengan menjadi pengatur lalu lintas 
di Jalan Airlangga, Surabaya.

Tentu menyantap makanan yang enak semisal 
daging adalah hal yang jarang ia dapatkan. Jangankan 
untuk membeli daging, terkadang untuk kebutuhan 
sehari-hari pun belum tentu terpenuhi.

“Alhamdulillah, kami sekeluarga bersyukur sekali 
tahun ini bisa mendapatkan daging qurban dari 
LAZ Al Azhar Jawa Timur. Terima kasih untuk 
para pequrban, semoga menjadi amal kebaikan.” 
ungkapnya.

Feni, Amil LAZ Al Azhar Jawa Timur mengatakan 
bahwa di momen Idul Adha tahun ini menjadi 
sangat spesial, karena masyarakat dapat saling 
menyemangati di tengah kondisi pandemi, dengan 
merayakan momen Idul Adha yang bertepatan pada 
bulan kemerdekaan Indonesia.

Harapannya di bulan yang sakral ini mampu 
membangkitkan energi untuk semua masyarakat 
untuk terus berbuat kebaikan kepada sesama.

Penyerahan langsung diberikan oleh Amil LAZ Al 
Azhar Cilacap Nurhadi kepada seluruh santri 
tunanetra yang bermukim dan non-mukim. 
Rata-rata santri Ponpes Nurul Falah hanya 

menjalankan aktivitas belajar mengaji dan keagamaan 
saja tanpa dibarengi pendidikan formal karena 
keterbatasan biaya. Keterbatasan yang mereka alami 
tidak menjadikan penghalang untuk tetap semangat 
mencari pengetahuan dan belajar mengaji. Pimpinan 
Ponpes Nurul Falah, Muhammad Rifai mengatakan 
bahwa pihaknya merasa terbantu sekali dengan 
adanya bantun Al Quran Braille tersebut. Sebelumnya 
para santri berajar mengaji secara langsung darinya 
tanpa adanya alat bantu. 

“Terimakasih kepada LAZ Al Azhar yang telah 
mewakafkan Al Quran huruf Braile lengkap 30 juz, 
semoga bermanfaat, barokah dan menjadi amal 
jariyah. Semoga kedepan LAZ Al Azhar akan semakin 
maju dan tetap menebar manfaat untuk ummat.” 
ujarnya.

Penggunaan huruf Braille merupakan sistem tulisan 
dan cetakan untuk para santri tunanetra berupa kode 
yang ditonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba. 
Pihak Ponpes secara perlahan berusaha mengenalkan 
cara membaca setiap ayatnya kepada para santri 
tunanetra.

Ponpes yang berdiri di pelosok desa ini seluruh 
operasionalnya sangat tergantung dari hasil 
swasembada masyarakat dan donatur. Untuk 
mencetak generasi cinta Al Quran yang mampu 
menghafal, berkah dari zakat, infak dan sedekah 
yang dikelola LAZ Al Azhar akan disalurkan untuk 
pemenuhan biaya operasional dan bisyarah bagi para 
pengajar di pesantren ini.
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“Bodo Besar”
Moment Membahagiakan
Bagi Kakek Pengatur Lalu Lintas

LAZ Al Azhar Berantas
Buta Aksara Bagi Penyandang
Tunanetra di Cilacap

“Bodo Besar” istilah yang mungkin asing didengar untuk sebagian orang. Maksud dari kata 
tersebut bukanlah kebodohan yang besar, akan tetapi hari raya yang benar-benar besar. 
Bagaimana tidak, pada moment ini masyarakat umumnya mengekspresikan suka citanya 
dengan memotong hewan qurban. 

Cilacap - Dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1442 H, LAZ Al Azhar Cilacap menyalurkan 
wakaf Al Quran Braille untuk para santri tunanetra Pondok Pesantren Nurul Falah di Desa 
Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Kamis (27/08). Al Quran Braille ini diharapkan 
menjadi sarana pendukung bagi santri tunanetra dalam membaca dan menghafal Al Quran.



Perluas Manfaat ZIS,
LAZ Al Azhar Launching Kantor
Layanan di Kampus Bintaro
Sebagai upaya mempermudah serta meningkatkan pelayanan demi tercapainya perluasan 
manfaat untuk umat, LAZ Al Azhar meresmikan Kantor Layanan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) 
di Kampus Al Azhar Bintaro (Jumat 28/08). Peresmian dilakukan dengan simbolisasi 
pemotongan pita yang langsung dipimpin oleh Ketua YPI Al Azhar Bidang Dakwah dan 
Sosial KH Sobahussurur MA didampingi Pengurus YPI Al Azhar, Direktur LAZ Al Azhar dan 
Takmir Masjid Raya Al Azhar Bintaro disaksikan tamu undangan.
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Dalam sambutannya, 
Direktur Eksekutif LAZ 
Al Azhar Agus Nafi’ 
mengatakan akan terus 

konsisten berikhtiar untuk 
memberikan edukasi dan 
memperluas jaringan kolaborasi 
sebagai usaha bersama 
menciptakan kemaslahatan untuk 
umat.

Azhar Bintaro, akan tetapi 
manfaatnya tidak hanya untuk 
jama’ah masjid yang berada di 
lingkungan sini, namun Insya 
Allah bisa menyebar luas untuk 
masyarakat umum di pelosok 
nusantara.” jelasnya.

Kehadiran kantor layanan 
yang berlokasi di Jalan Bonjol, 
Kecamatan Pondok Aren, 
Tangerang Selatan ini juga sangat 
disambut baik terutama dari 
pihak Sekolah Al Azhar Bintaro 
karena bisa mendidik kepedulian 
sosial murid Al Azhar sejak dini.

“Di era digitalisasi saat ini, metode 
pembayaran digital tentu sangat 
digemari. Namun, tidak dapat 
dipungkiri kehadiran pelayanan 
offline juga sangat membantu 
para donatur dan penerima 
manfaat agar dapat bertemu dan 
berkonsultasi secara langsung.” 
paparnya.

Sementara itu menurut Ketua 
YPI Al Azhar Bidang Dakwah 
dan Sosial KH Sobahussurur MA 
dengan dibukanya kantor layanan 
ini akan semakin memperluas 
manfaat dan keberkahan dari 
keluarga besar Al Azhar.

“Meski kantor layanan ini 
lokasinya di Masjid Raya Al 

“Alhamdulillah senang sekali, dengan adanya kantor LAZ Al Azhar di 
lingkungan kampus Al Azhar Bintaro sangat membantu sekali untuk 
mengedukasi anak-anak dalam membiasakan diri untuk bersedekah. 
Kami merasa telah difasilitasi sehingga anak-anak dapat belajar dan 
praktik langsung bersama LAZ Al Azhar.” kata Ulfa Chairat, Kepala 
Sekolah TK Islam Al Azhar 17 Bintaro.

Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan paket bantuan sembako 
untuk para karyawan di Kampus Al Azhar Bintaro yang terdampak 
pandemi seperti petugas kebersihan dan penjaga keamanan.

“Di era digitalisasi saat 
ini, metode pembayaran 

digital tentu sangat 
digemari. Namun, 

tidak dapat dipungkiri 
kehadiran pelayanan 
offline juga sangat 

membantu para donatur 
dan penerima manfaat 

agar dapat bertemu dan 
berkonsultasi secara 

langsung.” 
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Laporan Keuangan
LAZ AL AZHAR 2019 RAIH WTP,
12 KALI BERTURUT-TURUT
Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar di tahun 2019 kembali meraih opini 
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ispiady dan Dande 
pada bulan Agustus 2020. Capaian ini merupakan yang ke-12 kali secara berturut-turut di 
usianya yang menjelang 16 tahun atau sejak LAZ Al Azhar didirikan tahun 2004.

Direktur LAZ Al Azhar Agus Nafi’ mengaku sangat bersyukur atas raihan luar biasa ini. Menurutnya, 
ini merupakan salah satu indikator dari wujud pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) yang 
transparan, akuntabel dan sesuai kaidah.  

Beliau juga mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan seluruh pihak, hingga LAZ Al Azhar bisa terus 
menjaga amanah ummat dengan sebaik-baiknya. 

“Terima kasih kepada seluruh muzakki dan donatur, para mustahik, mitra-mitra kolaborasi dan stakeholders 
lainnya. Hasil audit ini, menambah spirit dan inspirasi kami seluruh amil untuk menguatkan dakwah zakat dan 
menghadirkan manfaat bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Insya Allah, 
zakat Anda mampu menghadirkan bahagia dan berkah berkelanjutan.” tutup Agus.
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Laporan Audit Keuangan 2019
Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar

Kewajiban
Jangka Panjang  2019   2018
Utang Pihak Ketiga  1.861.275.711    -                         
Jumlah Kewajiban  1.861.275.711  -

Saldo Dana   2019   2018
Dana Zakat   948.760.121   1.652.801.058 
Dana Infak/Sedekah  10.403.397.945  10.261.058.039 
Dana Amil   3.337.096.426   3.835.743.828
Dana Non Halal  91.801.943   82.913.413        
Jumlah Saldo Dana  14.781.056.437  15.832.516.338
JUMLAH   16.642.332.148  15.832.516.338

Aset
Aset Lancar   2019   2018
Kas dan Setara Kas  5.150.865.688    8.467.156.722 
Piutang    1.200.000.000   1.200.000.000
Biaya Dibayar Dimuka  150.539.422  177.774.695
Uang Muka   3.536.525.845   2.929.785.345   
Jumlah Aset Lancar  10.037.930.956  12.774.716.762

Aset Tidak Lancar  2019   2018
Aset Tetap   5.150.865.688    8.467.156.722
Akumulasi Penyusutan  (1.035.833.984)  (931.721.540)
Nilai Buku   1.172.059.978   1.198.841.122 
Aset Tetap Kelolaan  8.406.897.100   4.344.467.100 
Akumulasi Penyusutan  (2.974.555.886)  (2.535.508.646)
Nilai Buku   5.432.341.214   1.808.958.454 
Aset Tidak Lancar Lainnya -   -                                     
Jumlah Aset Tidak Lancar 6.604.401.192    3.057.799.576    
Jumlah Aset   16.642.332.148  15.832.516.338

Dana Zakat
Penerimaan   2019   2018
Penerimaan dari Muzakki 
Muzakki entitas  -   -
Muzakki individual  20.904.152.340  17.150.438.403
Hasil Penempatan  10.371.832   10.733.680          
Jumlah Penerimaan
Dana Zakat   20.914.524.172  17.161.172.083
Bagian Amil Atas 
Penerimaan Dana Zakat (2.483.077.553)  (2.056.147.640)   
Jumlah Penerimaan
Dana Zakat Setelah
Bagian Amil   18.431.446.619  15.105.024.442

Penyaluran   2019   2018
Fakir Miskin   12.495.581.711   12.991.399.091
Muallaf    400.722.200    306.189.000 
Sabilillah   5.800.136.405   3.811.426.779
Alokasi Pemanfaatan
Aset Kelolaan   439.047.240  274.132.144      
Jumlah Penyaluran
Dana Zakat   19.135.487.556   17.383.147.014
Surplus (defisit)  (704.040.936)  (2.278.122.572)
Saldo Awal   1.652.801.058   3.930.923.629   
Saldo Akhir   948.760.121  1.652.801.058   

Dana Infak/Sedekah
Penerimaan   2019   2018
Infak/Sedekah Terikat
Atau Muqayyadah  23.281.581.621  23.729.362.930 
Infak/Sedekah Tidak
Terikat Atau Mutlaqah  7.273.857.310   8.060.158.547 
Hasil Pengelolaan  3.607.246   4.412.766          
Jumlah Penerimaan
Infak/Sedekah  30.559.046.177  31.793.934.243
Bagian Amil Atas
Penerimaan Dana Infak (2.361.194.697)  (3.128.273.954) 
Jumlah Penerimaan
Infak/Sedekah Setelah
Bagian Amil   28.197.851.480  28.665.660.289 

Penyaluran   2019   2018
Infak/Sedekah Terikat
Atau Muqayyadah  24.248.812.574  19.955.854.391 
Infak/Sedekah Tidak
Terikat Atau Mutlaqah  3.806.699.000   3.310.578.000 
Alokasi Pemanfaatan
Aset Kelolaan   -   -
Jumlah Penyaluran
Infak/Sedekah  28.055.511.574  23.266.432.391
Surplus (defisit)  142.339.906   5.399.227.898 
Saldo Awal   10.261.058.039   4.861.830.141 
Saldo Akhir   10.403.397.945  10.261.058.039

Dana Amil
Penerimaan   2019   2018
Bagian Amil Dari
Dana Zakat   2.483.077.553    2.056.147.640 
Bagian Amil dari Dana
Infak/Sedekah   2.361.194.697   3.128.273.954  
Jumlah Penerimaan
Dana Amil   4.844.272.250   5.184.421.594

Penggunaan   2019   2018
Beban Pegawai   3.352.994.600   2.627.605.147 
Beban Penyusutan  104.112.443   90.962.872 
Beban umum dan
Administrasi Lainnya  1.885.812.608   1.942.331.573  
Jumlah Penggunaan
Dana Amil   5.342.919.651   4.660.899.592
Surplus (defisit)  (498.647.402)  523.522.003
Saldo Awal   3.835.743.828   3.312.221.825  
Saldo Akhir   3.337.096.426  3.835.743.828

Dana Non Halal
Penerimaan   2019   2018
Bunga Bank Dan Jasa Giro 8.888.530   15.373.368   
Jumlah Penerimaan
Dana Non Halal  8.888.530   15.373.368

Penggunaan   2019   2018
Jumlah Penggunaan
Dana Non Halal  -    -
Surplus (defisit)  8.888.530   15.373.368
Saldo Awal   82.913.413   67.540.046   
Saldo Akhir   91.801.943  82.913.413
Jumlah Dana Zakat,
Dana Infak/Sedekah,
Dana Amil dan
Dana Non Halal  14.781.056.437  15.832.516.338

Telah diaudit oleh KAP Ispiady
dan Dande dengan opini:
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TTD
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Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar




