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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Para Pembaca CARE yang dirahmati Allah SWT, 
semoga kesehatan dan keberkahanNya selalu 
menyertai setiap waktu. Aamiin.H. Daram
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IKLAN
TEMATIK

Kita baru saja merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-76. 
Hiruk-pikuk kebahagian melalui berbagai aktivitas sosial dan unjuk prestasi anak 
bangsa sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan 
kemerdekaan bangsa kita ini dari penindasan bangsa lain di masa lalu. Kini kita 
telah merdeka, dengan kemerdekaan itu kita harus mampu mempertahankan, 
menjaga dan mengelola negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan 
bangsa.

Namun dalam perjalanan kehidupan berbangsa ini, kita masih belum 
sepenuhnya merdeka dari penjajahan dalam bentuk lain yang masih 
mengancam yaitu kemiskinan, kesehatan dan kebodohan sebagian saudara-
saudara kita sebangsa. Oleh karena itu, aktivitas kegiatan Lembaga Zakat 
Nasional Al Azhar merupakan salah satu usaha membantu negara ini dalam 
mengatasi sebagian persoalan-persoalan kehidupan masyarakat terutama yang 
termarjinalkan dan dalam kondisi yang lemah baik secara ekonomi, pendidikan 
dan kesehatan serta keagamaan melalui usaha pemberdayaan potensi zakat, 
infaq, sedekah, dan wakaf (ziswaf) dari masyarakat muslim yang mampu.

Melalui dana ziswaf LAZNAS Al Azhar telah membantu peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui program Indonesia Gemilang 
meliputi peningkatan ekonomi, pendidikan berupa aktivitas di Saung Ilmu, 
kesehatan dan keagamaan. Pengentasan pengangguran dan pemberdayaan 
pemuda usia produktif melalui program Rumah Gemilang Indonesia (RGI), 
pemberdayaan ekonomi melalui program Sejuta Berdaya, pemberdayaan 
UMKM,  perlindungan dan pengentasan anak yatim melalui program My Heart 
for Yatim, peningkatan infrastruktur lingkungan, dan bantuan kebencanaan 
nasional korban terdampak wabah pandemi covid-19, dan lain sebagiannya.

Semua kegiatan tersebut bisa kita wujudkan lantaran atas kedermawanan 
para muzaki, donator Bapak/Ibu kaum muslimin semuanya. Oleh karenanya, 
kami LAZNAS Al Azhar mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas 
kebersamaannya membangun kesadaran untuk saling berbagi satu sama yang 
lain. Semoga rezeki Bapak/Ibu para muzaki dan donator diberikan keberkahan 
dan tambahan lebih banyak lagi guna mendukung program-program kami 
selanjutnya untuk kesejahteraan umat. Dan juga dimudahkan segala urusannya,  
dikabulkan segala hajatnya. Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Memiliki bisnis sendiri yang berjalan dengan baik, bisa menjadi impian banyak 
orang.  Inilah yang tengah dirasakan oleh Agus Setiawan (29) yang sebelumnya tidak 

dia bayangkan sama sekali. Wajar saja, karena Agus hanya berasal dari keluarga 
sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan sementara ibunya seorang ibu 

rumah tangga. Namun, meski lahir dari kondisi keluarga yang pas-pasan Agus bisa 
bangkit dan sekarang menjelma menjadi pengusaha.

Saat ini Agus memiliki dua 
usaha konveksi dengan 
brand Ajus Clothing. 
Lokasi pertama ada di 

tanah kelahirannya di Cianjur. 
Sementara konveksi kedua 
berada di Kota Bogor yang saat ini 
terpaksa ditutup sementara akibat 
pandemi.

Agus juga memberdayakan 
teman dan saudaranya untuk 
menjadi karyawan yang saat ini 
berjumlah empat orang. Dari 
hasil usahanya ini Agus pernah 
memperoleh omzet puluhan juta 
rupiah perbulan ketika orderannya 
sedang tinggi. Klien konveksi Agus 
datang dari berbagai instansi 
swasta dan BUMN, dan pernah 
mengirim orderan hingga ke 
wilayah Nduga, Papua.

Pernah Jualan Buah di Pasar
Kepiawaian Agus menjalankan 
bisnisnya ternyata memang sudah 
ditempa sejak remaja. Kondisi 
perekonomian keluarga yang 
serba pas-pasan membuat Agus 
berpikir keras agar bisa membantu 

orang tuanya. Selepas SMA karena 
tak ada biaya untuk melanjutkan 
kuliah, Agus memutuskan untuk 
berjualan buah di Pasar Muka 
Cianjur yang sekarang sudah jadi 
Alun-alun Cianjur. Anak ke-5 dari 
7 bersaudara ini berjualan selama 
enam bulan dari pagi hingga sore.  

Selain itu Agus juga pernah bekerja 
di restoran, perusahaan fashion 
muslim ternama, hingga jualan 
nasi uduk. Dari hasil usaha yang 
ia jalankan itu, hasilnya ia berikan 
untuk orang tua serta untuk 
mencukupi kehidupan sehari-hari.

Menjadi Santri Rumah 
Gemilang Indonesia
Saat masih berjualan di pasar, 
Agus diajak salah seorang 
kerabatnya untuk mendaftar 
jadi santri Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI), program LAZ Al 
Azhar yang fokus pada pelatihan 
keterampilan bagi generasi 
muda duafa. Ketika mengetahui 
kabar tentang RGI Agus tampak 
bersemangat dan langsung 
“tancap gas” mengikuti proses 

seleksi. Alhamdulillah ia diterima 
menjadi santri di angkatan ke-10 
pada tahun 2014.

Selama enam bulan Agus 
mengikuti pelatihan secara gratis 
di Kelas Tata Busana. Di sini ia 
belajar berbagai hal tentang 
fashion, bagaimana cara memilih 
bahan yang bagus, mendesain, 
membuat pola, hingga menjahit 
menjadi satu pakaian yang siap 
dipakai. Tak sekadar itu, Agus 
juga belajar ilmu etika bisnis 
serta keterampilan menulis agar 
semakin menambah bekal Agus 
dalam menghadapi dunia kerja 
ketika lulus dari RGI.

Di RGI Agus juga diajarkan ilmu 
agama agar ketika lulus para 
alumninya tak hanya bisa sukses 
dari segi materi tapi juga memiliki 
akhlak yang mulia dan bermanfaat 
bagi orang-orang di sekitarnya. 
Ilmu-ilmu inilah yang membentuk 
mental dan kepribadian Agus 
semakin matang dan mampu 
menjadi pengusaha seperti 
sekarang.

Punya Tekad Kuat untuk Terus 
Belajar
Selepas dari RGI, Agus tak 
merasa puas dengan ilmu yang 
dimilikinya. Ia terus memperkaya 
pengetahuannya lewat koleksi 
buku-buku, acara seminar serta 
diskusi bersama pengusaha 
lainnya. Hingga saat ini pun ia 
masih terus aktif belajar karena ia 
sadar semakin banyak ilmu yang 
dia dapat, semakin meningkat juga 
kualitas kepribadiannya. 

Ingin Berbagi Ilmu, dan Lebih Go 
Digital 
Kesuksesan yang diraih Agus saat 
ini, ia sadari karena banyak peran 
dari berbagai pihak, bukan hasil 
kerja kerasnya sendiri. Hal itu yang 
memotivasi Agus agar ke depan 

dia bisa membagi ilmu yang ia 
miliki saat ini terutama tentang 
dunia konveksi kepada masyarakat 
luas.

“Saya pernah diundang jadi 
pemateri tentang praktek sablon 
di BNPT (Badan Nasional 
Pemberantasan Terorisme) 
juga di sekolah-sekolah. Jadi saya 
juga pengen ngajarin ilmu ini 
untuk adik-adik kelas saya di RGI,” 
jelasnya.

Menurut Agus prospek bisnis 
di dunia konveksi masih sangat 
bagus. Jadi, dia ingin para santri 
RGI mampu menjadi “pemain” 
di bisnis ini. Agus juga berharap 
usaha konveksi Ajus Clothing-
nya bisa terus berkembang 

dan diterima masyarakat. Ia 
ingin melebarkan saya di ranah 
digital. Meski sebenarnya saat  ini 
sudah masuk ke ranah itu, tapi 
menurutnya itu masih belum 
maksimal.

Pesan Agus kepada generasi muda 
adalah agar selalu semangat 
belajar dan berani bermimpi. 
Sebab menurutnya permasalahan 
umum para remaja saat ini adalah 
kemalasan, serta ingin mencapai 
sesuatu yang serba instan.

“Semoga generasi muda dan 
para santri RGI yang saat ini 
sedang belajar kelak bisa menjadi 
generasi yang sukses, yang bisa 
menghasilkan banyak manfaat 
untuk banyak orang,” harapnya.

Berkah Zakat,
Dulu Jualan Buah

Kini Jadi
Bos Konveksi
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LAZ Al Azhar Salurkan
Donasi untuk Pembangunan 

Rumah Sakit di Palestina
LAZ Al Azhar menyerahkan donasi sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan Rumah 

Sakit Indonesia di Hebron yang berada di Tepi Barat Palestina. Acara penyerahan donasi ini 
berlangsung di gedung Gedung Pusat MUI (Majelis Ulama Indonesia), Jakarta, Senin (16/08).

Acara ini turut hadiri 
oleh Ketua MUI Bidang 
Hubungan Luar 
Negeri dan Kerjasama 

Internasional Dr. H. Sudarnoto 
Abdul Hakim, M.A., Sekretaris 

Jenderal MUI Dr. H. 
Amirsyah Tambunan, M.A., 
Ketua YPI Al Azhar Bidang 
Dakwah dan Sosial 
Dr. KH. Shobahussurur 
Syamsi, MA dan Direktur 
Eksekutif LAZ Al Azhar 
H. Daram, S.Pd.

Menurut Shobahussurur 
Syamsi, penggalangan 

dana yang terkumpul 
merupakan bentuk 

dukungan dan kepedulian 
terhadap saudara kita yang 

98 Formula Tanggap BencanaFormula Tanggap Bencana

berada di Palestina. Kesepakatan 
pembangunan rumah sakit yang 
telah ditandatangani MUI dengan 
Walikota Hebron menjadi 
bentuk perjuangan Indonesia 
bersama Palestina.
 
“Sepanjang Palestina belum 
meraih kemerdekaan, Palestina 
harus terus mendapat dukungan. 
Karena itu, LAZ Al Azhar juga 
akan terus membuka donasi 
untuk membantu warga 
Palestina,” tuturnya.
 
Pembangunan Rumah 
Sakit Indonesia di Hebron 
sendiri akan didirikan di atas 
tanah wakaf seluas 4000 m2. 
Rencananya akan dibangun 
untuk menampung para pasien 

di wilayah Hebron dan sekitarnya 
sebanyak 1,2 juta jiwa. Mereka 
yang membutuhkan bantuan 
pengobatan, seperti fisioterapi 
dan rehabilitasi menjadi prioritas 
utama.
 
Adapun biaya yang diperlukan 
untuk pembangunan adalah 
sebesar US $ 6,745 juta. 
Berdasarkan kesepakatan, 
MUI berkomitmen untuk 
menyumbang sebesar US $ 5,915 
juta sedangkan sisanya berasal 
dari sumbangan pemerintah kota 
Hebron. Hal ini tentu menjadi 
tanggung jawab bersama 
agar pembangunan Rumah 
Sakit Indonesia di Hebron 
segera rampung dan dapat 
dimanfaatkan dengan cepat.

www.lazalazhar.org



...paket 
logistik ini 

sebagai wujud 
dukungan dan 

bentuk kepedulian 
atas jasa-jasa yang 

telah ditorehkan 
semasa mengabdi 

untuk negara...

1110 Zakat PrideZakat Pride

LAZ Al Azhar turut berkontribusi membangun semangat kemerdekaan dengan 
memberikan apresiasi berupa paket logistik kepada para veteran. Pemberian paket logistik 
dilaksanakan secara seremonial tepatnya di Kantor Balai Warga, Perumahan Pondok Cipta, 

Bekasi Barat yang juga sebagai tempat bermukim para veteran TNI AU, Sabtu, (14/8).

cara ini dihadiri oleh 
beberapa purnawirawan 
TNI AU, FKPPI (Forum 
Komunikasi Putra 
Putri Purnawirawan 

Indonesia), petugas RW dan 
beberapa tokoh masyarakat.

Selama proses kegiatan 
berlangsung kami tetap 
menerapkan prokes ketat 
dengan memakai masker, 
menggunakan hand sanitizer dan 
tetap menjaga jarak. Sedangkan 
untuk veteran yang tidak dapat 
hadir di lokasi, kami sampaikan 
langsung menuju rumah-rumah 
penerima manfaat.

Faridun Nidhom, Manajer 
pendistribusian program LAZ 
Al Azhar mengungkapkan 
paket logistik ini sebagai wujud 
dukungan dan bentuk kepedulian 
atas jasa-jasa yang telah 
ditorehkan semasa mengabdi 
untuk negara. Sekaligus 
menyambut hari kemerdekaan, 
momentum ini menjadi waktu 
yang tepat untuk berterima kasih 

serta membantu meringankan 
beban keluarga veteran.
 
“Alhamdulillah, puluhan paket 
logistik telah kami kirimkan 
untuk para veteran. Semoga di 
tengah kondisi pandemi seperti 
saat ini para veteran tetap tetap 
diberi semangat dan terjaga 
kesehatannya terlebih mereka 
termasuk usia yang sangat 
rentan terpapar virus,” ucapnya.
 
Anggota keluarga dari para 
veteran merasa sangat terbantu 
dengan adanya pemberian paket 
logistik, pasalnya sebagian besar 
dari veteran membutuhkan 
perhatian khusus, bahkan 
beberapa diantaranya tidak lagi 
dapat berdiri dan berbicara.
 
Selain itu, beberapa 
purnawirawan yang sempat 
kami wawancarai dengan 
senang hati menceritakan kisah 
hidupnya semasa aktif sebagai 
anggota TNI AU. Poniran (84 
tahun), mulai aktif sebagai 
TNI pada tahun 1958 dan 

mencapai jabatan tertingginya 
sebagai Korps Pasukan Khas 
(Paskhas). Menjadi saksi 
hidup pemberontakan PRRI 
(Pemerintahan Revolusioner 
Republik Indonesia), beliau 
mengaku kala itu ditugaskan di 
Padang, Sumatera Barat selama 
kurang lebih 3 tahun demi 
membela kedaulatan Republik 
Indonesia. Untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari 
beliau mengaku mengandalkan 
dana pensiun dan memanfaatkan 
secukup-cukupnya.
 
Senada dengan yang 
disampaikan Paiman Erwoyo (80), 
aktivitasnya kini hanya tetap di 
rumah dan menikmati hari tua 
dan mengisi waktunya untuk 
beribadah.
 
“Enggak ke mana-mana saya di 
rumah aja, jadi aman-aman aja, 
kebijakan pemerintah termasuk 
baguslah. Semoga Indonesia 
segera pulih dari pandemi dan 
semua kembali jalan normal 
kembali,” tutupnya.

Sambut Kemerdekaan,
LAZ Al Azhar Kirimkan

Paket Logistik untuk Veteran 
di Bekasi
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LAZ Al Azhar Bantu 
Ringankan Pengobatan Bayi 
Penderita Astresia Esofagus 

di Depok
Tim Pendistribusian LAZ Al Azhar bersama relawan melakukan penyaluran bantuan biaya 
untuk pengobatan Muhammad Kenichi Abqary yang tengah menderita penyakit Astresia 
esofagus atau penyumbatan kerongkongan. Bantuan langsung diberikan kepada kedua 
orang tua Kenichi di Kampung Cimpaeun, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota 

Depok, Jumat (6/8).

1312 Zakat PrideZakat Pride

Saat ini anak kedua dari 
Mega Geswati (28) dan 
M. Harris Adi Ginanjar 
(32) ini sedang di rawat di 

ruang NICU (Neonatal Intensive 
Care Unit) Rumah Sakit Hermina 
Depok. Sudah 23 hari anaknya 
dirawat sejak ia lahir dan tidak 
bisa tunggu, untuk mengetahui 
keadaan sang buah hati mereka 
hanya dapat berkomunikasi 

melalui telepon dengan perawat. 
Sampai dengan saat ini sudah 
dilakukan 2 kali operasi, 
namun keadaan masih belum 
membaik bahkan sama seperti 
sebelumnya atau tidak ada 
perubahan.

Manager Program 
Pendistribusian LAZ Al Azhar, 
Faridun Nidom mengungkapkan 

bantuan biaya 
pengobatan diberikan 
guna meringankan 
kesulitan yang tengah 
dialami keluarga 
duafa. Karena untuk 
saat ini penghasilan 
yang diperoleh 
pekerjaan kedua 
orang tua Kenichi 
tidak cukup 
untuk membiayai 
pengobatan.
         
“Melalui program 
Zakat Pride, kami 
terus bergerak 
menyampaikan 

amanah dari para muzaki.  
Alhamdulillah, hari ini kami 

...Melalui 
program Zakat 

Pride, kami terus 
bergerak menyampaikan 

amanah dari para muzaki.  
Alhamdulillah, hari ini 
kami turut membantu 

keluarga Pak Harris...

turut membantu keluarga Pak 
Harris dengan memberikan 
bantuan pengobatan sebesar 
2 juta rupiah. Semoga kedepan 
bantuan dapat terus mengalir 
dan Kenichi segera pulih dari 
penyakitnya,” ucapnya.
 
Harris sang ayah mengaku 
tengah kebingungan dengan 
biaya rumah sakit yang cukup 
mahal. Pasalnya, meskipun 
sebagian biaya dicover oleh BPJS 
biaya yang masih diperlukan 
masih tinggi. Sedangkan dirinya 
hanya berprofesi sebagai 
pegawai swasta di salah satu 
pabrik di Bogor.
 
 
“Kami masih memerlukan 
biaya yang cukup mahal untuk 
kesembuhan putra kami. Untuk 
update terakhir biaya yang harus 
dikeluarkan sebesar 77 juta 
rupiah. Alhamdulillah dengan 
adanya bantuan dari donatur 
LAZ Al Azhar ini, setidaknya 
dapat meringankan kesulitan 
kami,” ujarnya.

Majalah Care Edisi Agustus 2021Majalah Care Edisi Agustus 2021 www.lazalazhar.org www.lazalazhar.org



Gerakan Muharam,
LAZ Al Azhar Adakan
Khitan Gratis untuk

Yatim dan Duafa
Melalui program My Heart for Yatim LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan Yayasan Ulinuha 
yaitu Pasukan Sunat menggelar kegiatan Khitan Gratis di Saung Ilmu, Majelis Taklim An-

Nahdhoh Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Ahad (15/8).

1514 My HEART For yatimMy HEART For yatim

Kegiatan Khitan Gratis ini 
diikuti oleh 27 adik-adik 
yatim dan duafa. Adapun 
kisaran umur mereka mulai 

dari 5 hingga 13 tahun.

Tim Pelaksana sekaligus 
Koordinator yatim LAZ Al Azhar, 
Nursyamsi memastikan selama 
pelaksanaan berlangsung petugas 
dan peserta khitan tetap mematuhi 
protokol kesehatan yang berlaku 
dengan menggunakan masker, 
menyediakan hand sanitizer 
dan tidak berkerumun. Selain itu 
pihaknya juga telah melakukan 
koordinasi dengan satgas dan 
aparatur setempat agar acara 

dapat berjalan dengan lancar.
 
“Momentum Gerakan Muharram 
ini, kami tujukan untuk 
membahagiakan dan memuliakan 
adik-adik yatim. Semoga ke depan 
adik-adik kita ini dapat menjadi 
putra yang shaleh, cerdas, dan 
kuat,” jelasnya. Dengan berjalannya 
program ini, wali yatim dan 
orangtua mereka merasa senang 
juga terbantu. Salah satunya 
Ibu Firzah (40), orangtua tunggal 
dengan 3 anak ini, merasa sangat 
terbantu. Pasalnya sang putra, 
Muhammad Fariz (5) dapat dikhitan 
secara gratis. Ia menceritakan 
sejak ayah Fariz meninggal 2018 

lalu akibat kecelakaan kerja, saat 
pandemi seperti ini perekonomian 
keluarganya menjadi semakin sulit.
 
“Alhamdulillah, kami ucapkan 
terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada LAZ Al Azhar dan 
relawan, dengan adanya program 
ini saya sangat terbantu sekali. 
Anak saya bisa disunat gratis, 
semoga keberkahan melimpah 
untuk kita semua,” ucapnya.
 
Selain itu, peserta Khitan Gratis 
juga mendapatkan santunan dan 
bingkisan yang dapat dimanfaatkan 
untuk kebutuhan pendidikan dan 
harian adik-adik yatim dan duafa.
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...Hakikatnya 
semua kebaikan 
dari Allah SWT, 

namun jalannya melalui 
LAZ Al Azhar dan PAM 

Jaya. Terimakasih kepada 
semua pihak, dari desa 

kita membangun 
Indonesia dengan air 

bersih...

1716 InfralinkInfralink
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LAZ Al Azhar Bersinergi 
dengan PAM Jaya Bangun 

Sumur Bor untuk Warga Desa 
Sindangsari

Menyadari pentingnya 
kebutuhan air bersih 
untuk kebutuhan 
sehari-hari, khususnya 

untuk memasak, minum, 
dan kegiatan MCK, kegiatan 
ini dilakukan sebagai ikhtiar 
bersama menyediakan sumur 
bor bagi masyarakat sekitar 
melalui program Infralink LAZ 
Al Azhar. Kini, dengan adanya 
sumur bor tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh 144 Kepala 
Keluarga (KK) atau sekitar 400 
Jiwa.

Acara peresmian dihadiri 
langsung oleh Direktur Eksekutif 
LAZ Al Azhar, Daram, Kepala 
Desa Sindangsari, Busro, Bintara 
Pembina Desa (Babinsa) Desa 
Sindangsari, Junaedi, dan para 
tokoh masyarakat setempat. 
Selain itu, secara simbolis 

dilakukan penandatanganan 
prasasti sebagai tanda bahwa 
sumber air bersih ini sudah dapat 
digunakan masyarakat umum.
 
Manajer Program Pendistribusian 
LAZ Al Azhar, Faridun Nidhom 
mengatakan demi menjaga 
ketersediaan air selama 
musim kemarau pengeboran 
dilakukan dengan kedalaman 
36 meter. Program pengadaan 
sumur bor sendiri meliputi 
pembuatan sumur bor, 
pipanisasi, penyediaan tempat 
penampungan air dan juga 
pendistribusian air bersih ke 
lokasi rawan kekeringan.
 
“Pengeboran sumur ini, kami 
lakukan selama 4 hari sejak 
tanggal 22 - 26 Juni 2021 lalu. 
Alhamdulillah, hari ini bisa 
dilaksanakan peresmiannya. 

Semoga fasilitas ini dapat 
membawa keberkahan dan 
manfaat untuk masyarakat di 
Desa Sindangsari,” ujarnya.
 
Kepala Desa Sindangsari, Busro 
mengungkapkan rasa terima 
kasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu masyarakat 
Desa Sindangsari, khususnya 
Kampung Ciomas dalam 
pengadaan sumber air bersih.
 
“Kami mengucapkan terima kasih 
kepada LAZ Al Azhar yang telah 
menginisiasi kebaikan ini. Air jauh 
jadi dekat, air dalam jadi naik ke 
atas. Hakikatnya semua kebaikan 
dari Allah SWT, namun jalannya 
melalui LAZ Al Azhar dan PAM 
Jaya. Terimakasih kepada semua 
pihak, dari desa kita membangun 
Indonesia dengan air bersih,” 
tambahnya.

LAZ Al Azhar melakukan peresmian sumur bor yang bekerjasama dengan PAM Jaya di 
Kampung Ciomas, Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis 

(29/07). Kondisi air di daerah ini terbilang memprihatinkan, terutama saat musim kemarau 
tiba masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.



...diharapkan 
aksi ini menjadi 
bentuk ikhtiar 

bersama sehingga 
Indonesia dapat segera 
lepas dari wabah yang 

telah merugikan di 
berbagai sektor 

kehidupan...

LAZ Al Azhar Dukung 
Vaksinasi Merdeka untuk 
Warga di Pulogebang dan 

Cakung
LAZ Al Azhar bersama Keluarga Besar Al Azhar Sentra Primer turut mendukung kegiatan 

Vaksinasi Merdeka untuk warga Jakarta khususnya di Pulogebang dan Cakung, Jakarta 
Timur, Kamis (5/8). Bekerjasama dengan Polri, TNI, dan Puskesmas Cakung vaksinasi 

ditargetkan rampung 100 persen tepat pada 17 Agustus.

Kegiatan ini berlangsung 
sejak tanggal 1 sampai 17 
Agustus 2021 mendatang. 
Guna mempercepat 

pendistribusian vaksin untuk 
masyarakat, setiap harinya ada 
500 orang hadir untuk menerima 
vaksin dimulai dari pukul 08.00-
15.00 WIB. Ke depan, diharapkan 
aksi ini menjadi bentuk ikhtiar 
bersama sehingga Indonesia 
dapat segera lepas dari wabah 
yang telah merugikan di berbagai 
sektor kehidupan.

Hal ini senada dengan yang 
disampaikan World Health 
Organization (WHO), setiap 
orang yang mendapatkan vaksin 
Covid-19 akan memperoleh 
banyak manfaat, salah satunya 

1918 Alert Covid-19Alert Covid-19

adalah penurunan risiko 
mengalami gejala Covid-19 yang 
parah.
 Tajudin, Amil LAZ Al Azhar 
mengatakan pihaknya turut 
membantu aksi kepedulian 
tersebut dengan membagikan 
paket makanan gratis dan 
susu untuk mereka yang 
menjadi peserta vaksin. Selain 
itu, para amil dan relawan 
juga memberikan sosialisasi 
mengenai program LAZ Al Azhar 
khususnya dalam membantu 
masyarakat di tengah kondisi 
pandemi yang terjadi.
 
“Alhamdulillah, setiap hari 
kami membagikan 300 paket 
makanan gratis dan susu sebagai 
dukungan agar Indonesia 
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segera pulih dari wabah yang 
tengah melanda. Rencananya 
pembagian paket makanan akan 
dilakukan hingga esok hari,” 
katanya.
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diwajibkan melakukan tes 
swab antigen dan PCR satu 
hari sebelum kedatangan dan 
dianjurkan untuk divaksin. 
Ketentuan lain yang dijalankan 
yakni proses perizinan dengan 
instansi pemerintah serta aparat 
setempat dan sudah mendapat 
persetujuan.
Ketua YPI Al Azhar Bidang 
Dakwah dan Sosial KH. 
Shobahussurur MA memberikan 
motivasi kepada para santri agar 
terus memiliki semangat juang 
dan jiwa yang kreatif. Karena 
meski kondisi pandemi membuat 

150 santri. Untuk kampus Depok 
hanya 60 santri yang biasanya 
120 santri. Sebenarnya agak 
berat karena yang mendaftar 
sangat banyak dan kita juga 
ingin banyak mencetak generasi 
berkualitas. Tapi ini semua 
supaya pandemi ini bisa dicegah 
penyebarannya, dan santri bisa 
belajar secara langsung,” jelas 
Daram.

Sejak dimulainya proses seleksi 
dan interview santri sepenuhnya 
dilakukan secara virtual. Sebelum 
datang ke kampus santri juga 

masyarakat sangat terbatas 
gerak dan aktivitasnya, serta 
melumpuhkan berbagai sektor 
kehidupan terutama ekonomi, 
jika dihadapi dengan mental dan 
pikiran yang inovatif kita semua 
pasti bisa lulus dalam ujian ini.
Para santri yang berhasil 
lolos pada angkatan ke-25 ini 
nantinya akan dibina secara 
gratis di sembilan kelas 
keterampilan (teknik komputer 
dan jaringan, tata busana, 
teknik sepeda motor, desain 
grafis, fotografi dan videografi, 
aplikasi perkantoran, kelistrikan, 

rekayasa perangkat lunak, kuliner halal). Kampus RGI juga sudah 
tersebar di enam wilayah yakni Depok, Aceh, Jakarta Timur, Magelang, 
Yogyakarta, dan Surabaya. 

...Kelas 
tatap muka ini 
kembali dibuka 

setelah berakhirnya 
masa Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) 

Darurat...

LAZ Al Azhar Kembali
Buka RGI Kelas Tatap Muka 

Angkatan Ke-25

Dalam rangka dimulainya ajaran baru angkatan ke-25 bagi para santri Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI), LAZ Al Azhar menggelar acara pembukaan yang dilaksanakan secara 

virtual (Senin, 09/08). Acara ini diikuti oleh Ketua YPI Al Azhar Bidang Dakwah dan Sosial 
KH. Shobahussurur MA, Direktur LAZ Al Azhar H. Daram, Direktur PT Palyja, Pimpinan dari 

YBM PLN, serta santri dan pengurus RGI di seluruh Indonesia.
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Kelas tatap muka 
ini kembali dibuka 
setelah berakhirnya 
masa Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Darurat. 
Selain itu segala prasyarat agar 
bisa dilaksanakan kelas tatap 
muka juga sudah dijalankan.

Menurut H. Daram, salah satu 
aturan yang diberlakukan pada 
masa pandemi ini adalah jumlah 
santri yang diterima hanya 50% 
dari biasanya. “Jumlah santri RGI 
secara nasional yang kita terima 



“Alhamdulillah, 
Mak sangat 

bersyukur bisa ikut 
kegiatan posyandu 

sehingga bisa melakukan 
cek dan konsultasi 

kesehatan, juga dapat 
obat secara gratis.”

Saung Ilmu di Desa Tanjungpura
Jadi Pusat Gerakan Posyandu Lansia

Sejak berdirinya Saung Ilmu di Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten 
Tasikmalaya beberapa bulan lalu, kegiatan masyarakat mulai berjalan secara berkala. 

Manfaat dari hadirnya Saung Ilmu di tengah masyarakat begitu besar dirasakan, 
diantaranya di bidang pendidikan, keagamaan bahkan kegiatan kesehatan.

Setelah beberapa pertemuan 
diliburkan akibat lonjakan 
kasus Covid-19, pengurus 
Posyandu Srikandi 7 kembali 

melakukan kegiatan Posyandu 
Gratis untuk para lansia, Senin, 
(9/8). Saung Ilmu sendiri menjadi 
instrumen program pemberdayaan 
Desa Berdikari. Sebanyak 25 
orang lansia hadir pada kegiatan 
ini dari total jumlah lansia yang 
tercatat sebanyak 61 orang.

Dasamas LAZ Al Azhar, Miftah 
Farid mengatakan kegiatan 
posyandu lansia dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan lansia, 
baik secara fisik dan psikologis 
terutama di tengah rentannya 
penyebaran virus covid-19. 
Sebagai bentuk dukungan Saung 
Ilmu menjadi fasilitas pelayanan 
kesehatan lansia yang terdiri dari 
penimbangan berat badan, tinggi 
badan, tensi darah, pemberian 
obat bagi yang membutuhkan, dan 
pemberian vitamin.
 
“Alhamdulillah, kami mulai bergerak 
kembali bersama bidan desa untuk 
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memberikan pelayanan kesehatan 
untuk memantau kondisi 
kesehatan lansia di sini. Semoga 
dengan adanya kegiatan posyandu 
lansia secara rutin kesehatan lansia 
akan selalu terjaga,” ungkapnya.
 
Adapun peserta posyandu lansia 
diikuti kelompok pra usia lanjut (45-
55), Kelompok usia lanjut (60 tahun 
ke atas) dan kelompok usia lanjut 
dengan resiko tinggi (70 tahun ke 
atas). Selama kegiatan berlangsung 
petugas dan para lansia diwajibkan 
untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan yang berlaku seperti 
menggunakan masker, mencuci 
tangan, dan menjaga jarak.
 
“Harapan ke depan adalah tingkat 
kehadiran atau partisipasi dari 
lansia terus meningkat agar 
semua lansia dapat terpantau 
kesehatannya. Sehingga tidak 
ada lagi lansia yang sakit tanpa 
sepengetahuan petugas kesehatan 
atau kader posyandu,” kata Siti 
Julaeha, sekretaris Posyandu 
Srikandi 7 Desa Tanjungpura.
 Mak Manah, salah satu penerima 

manfaat mengucapkan rasa terima 
kasihnya untuk petugas bidan 
desa dan LAZ Al Azhar yang telah 
mendukung kegiatan masyarakat 
sekitar.
 
“Alhamdulillah, Mak sangat 
bersyukur bisa ikut kegiatan 
posyandu sehingga bisa melakukan 
cek kesehatan seperti tensi darah, 
penimbangan berat badan, 
konsultasi kesehatan dan dapat 
obat secara gratis,” ucapnya.
 
Ke depan, Saung Ilmu Desa 
Berdikari Tanjungpura dapat 
dimanfaatkan oleh seluruh elemen 
masyarakat sebagai pusat interaksi 
dan perencanaan program 
masyarakat. Tidak hanya di bidang 
kesehatan, namun di seluruh 
aspek sehingga menjadi wadah 
untuk bermusyawarah dalam 
mencari kemufakatan bersama 
bagi para petani, peternak, pelaku 
UMKM dan generasi muda dalam 
menciptakan desa yang Berdaya, 
Kreatif, Religius dan Inspiratif 
(BERDIKARI).
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Pondok pesantren Nurul Huda yang berlokasi di Kampung Neglasari, Desa Mekarwangi, 
Kecamatan Muncang, Lebak, Banten tengah membutuhkan aliran air bersih. Kondisi air 

yang memprihatinkan telah lama dialami karena sumber air bersih yang keluar dari mata 
air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk masyarakat setempat termasuk para 

santri di Ponpes Nurul Huda.

2524 InfralinkInfralink

meter. Sedangkan untuk proses 
pengeboran sendiri berlangsung 
selama 3 hari sejak tanggal 29-31 
Juli 2021.

Supervisor program Formula 
Tanggap Bencana, Eko 
mengatakan program sumur 
bor ke depan diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan 
air harian untuk para santri 
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Debit air yang terbatas 
membuat para santri 
terpaksa bergiliran 
mengambil air dengan 

warga sekitar. Bahkan, jika 
musim kemarau tiba air sulit 
untuk didapatkan. Demi menjaga 
ketersediaan air bersih, LAZ Al 
Azhar melalui dana wakaf yang 
telah diamanahkan membangun 
sumur bor dengan kedalaman 25 

khususnya untuk minum, 
memasak, kegiatan ibadah, 
dan kegiatan MCK. Program 
sumur bor menjadi salah satu 
program Infralink dengan tujuan 
membantu mengatasi kesulitan 
air bersih di daerah rawan 
kekeringan.
 
“Alhamdulillah, berkah dari 
amanah yang diberikan para 

Bertahun-tahun Kekeringan, 
Pesantren di Lebak Kini 
Dapat Air Bersih Lewat 

Wakaf Sumur Bor

“Kami keluarga 
besar Pondok 

Pesantren Nurul Huda 
menyampaikan terima 

kasih untuk LAZ Al Azhar 
yang telah memberikan 

wakaf sumber air 
bersih...”

donatur kami telah melakukan 
pengeboran sumber mata 
air untuk para santri di sini. 
Program ini sendiri meliputi 
pembuatan sumur bor, 
pipanisasi, penyediaan tempat 
penampungan air, dan ke depan 
rencananya akan dibangun MCK 
yang layak guna,” ungkapnya.
 
KH. Mansur, Pimpinan Ponpes 

Nurul Huda turut mengucapkan 
rasa syukur dan terima kasih 
untuk semua pihak yang telah 
membantu tersedianya air bersih 
yang melimpah di lingkungan 
pesantren. Wakaf sumur bor ini 
nantinya dapat dimanfaatkan 
oleh santri dan warga sekitar 
dengan total penerima manfaat 
300 jiwa untuk sanitasi dan 
keperluan ibadah.

 “Kami selaku keluarga besar 
Pondok Pesantren Nurul Huda 
menyampaikan terima kasih 
untuk LAZ Al Azhar yang telah 
memberikan wakaf sumber air 
bersih untuk para santri. Semoga 
keberkahan melimpah untuk kita 
semua,” ungkapnya.



Prihatin, Kondisi Air di 
Ponpes Takhfidzul Quran

Al Amin Tidak Layak 
Konsumsi Kini Dapatkan 

Fasilitas Wakaf Sumur dan 
Depot Air Minum

Kondisi air yang memprihatinkan telah lama dialami Pondok Pesantren Takhfidzul
Quran Al Amin yang berada di Sidadadi, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Cilacap, 

Jawa Tengah. Selain debit airnya yang sedikit, air yang mengalir juga berwarna kekuningan 
sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. 

Menyadari pentingnya 
kebutuhan air bersih 
untuk keperluan 
sehari-hari terutama 

untuk minum para santri dan 
warga sekitar, LAZ Al Azhar 
Cilacap berkolaborasi bersama 
Majelis Taklim Muslimah 
Cilacap dalam menyediakan 
wakaf depot air minum, Rabu 
(25/08). Hal ini dilakukan 
sebagai ikhtiar bersama untuk 
memenuhi kebutuhan air 
minum untuk 300 santri dan 
30 pengajar yang berada di 
lingkungan pondok pesantren.

Nurhadi, selaku amil LAZ 
Al Azhar mengungkapkan 
pembangunan depot air 
minum tersebut dilakukan 
selama empat hari. Mulai 
dari pembelian alat- alat, 
pembangunan gerai, hingga 
pemasangan alat pengolah air 
minum semua dikerjakan secara 
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gotong royong.

“Semoga wakaf depot air 
minum ini dapat memberikan 
manfaat untuk para santri. Air 
sendiri menjadi kebutuhan 
sangat penting untuk para 
santri disini, setiap harinya 
mereka dapat menghabiskan 
minimal 20 galon air. Jadi 
dengan adanya wakaf pengolah 
air bersih ini, setidaknya dapat 
membantu meminimalisir 
pengeluaran pondok pesantren 
untuk penyediaan air minum,” 
ungkapnya.

Selain itu, LAZ Al Azhar juga 
membangun sumur sebagai 
sumber mata air untuk santri 
dan juga masyarakat sekitar. Air 
yang keluar dari wakaf sumur 
ini menghasilkan air yang jernih 
dan lebih bersih. Ke depan 
diharapkan dengan adanya 
fasilitas ini dapat memberikan 

manfaat agar lebih nyaman 
dalam beribadah dan menuntut 
ilmu agama.

KH. M. Musytamil selaku 
pengasuh Pondok Pesantren 
Takhfidzul Quran Al Amin 
turut mengapresiasi juga 
menyampaikan ucapan terima 
kasihnya untuk para donatur 
dan LAZ Al Azhar yang telah 
memberikan bantuan wakaf 
sumur dan juga depot air minum 
untuk para santrinya. 

“Terima kasih untuk LAZ Al 
Azhar dan Majelis Taklim 
Muslimah Cilacap atas 
bantuan pembangunan sumur 
ini. Saya selaku pengasuh 
pondok pesantren banyak-
banyak mengucapkan terima 
kasih, semoga pahalanya 
terus mengalir di dunia hingga 
akhirat,” ujarnya.
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“...
Saya selaku 

pengasuh pondok 
pesantren banyak-

banyak mengucapkan 
terima kasih, semoga 

pahalanya terus 
mengalir di dunia 

hingga akhirat...”



Kemeriahan Peringatan
Kemerdekaan RI Ala Santri
Ponpes Al Quran Al Azhar Padang

Perayaan kemerdekaan RI ke-76 ini tidak sesemarak seperti tahun-tahun lalu. Tetapi, berbagai kegiatan 
dapat dilakukan demi menumbuhkan rasa nasionalisme dan mempererat persaudaraan antar sesama. 

Seperti yang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren Al Quran Al Azhar dengan menggelar 
kegiatan outbond di lingkungan terbuka. Acara ini diisi dengan berbagai macam kegiatan menarik 

diantaranya lomba mengisi air di paralon besar yang berlubang, lomba memasukkan paku ke botol, 
dan perlombaan lainnya.

2928 Perwakilan Sumatera BaratPerwakilan Sumatera Barat

Pondok pesantren yang 
terletak di Nagari 
Padang Laweh Malalo, 
Kecamatan Batipuh 

Selatan, Kabupaten Tanah Datar, 
Sumatera Barat ini menjadi pusat 
kegiatan anak yatim dan duafa 
menghafal Al Quran. Terdapat 
35 santriwan dan santriwati 
yang aktif di Pondok Al Qur’an 
Al Azhar. Mereka berusia mulai 
dari 12 hingga 19 tahun, atau 
setingkat SMP dan SMA. Di sela 
kesibukan mengulang hafalan Al 
Quran mereka terlihat antusias 
mengikuti acara peringatan HUT 

RI.

Herfandro Fazar, 
Amil LAZ Al Azhar 
Kantor Perwakilan 
Sumatera Barat 
mengungkapkan 
aktivitas sehari- hari 

para santri terfokus 
pada memperdalam 

ilmu Al Quran dan 

menghafalkannya. Hal ini 
dilakukan untuk menanamkan 
rasa cinta mereka terhadap Al 
Quran.

Sepanjang waktu dipenuhi 
dengan menghafal Al Qur’an, 
mengulang hafalan, cek hafalan 
dan setoran hafalan, hingga ujian 
hafalan.
 
“Program ini menjadi salah 
satu program unggulan untuk 
memuliakan adik-adik yatim 
dan duafa. Melalui kegiatan 
menghafal Al Quran dan belajar 
kitab-kitab, menjadi salah satu 
ikhtiar bersama untuk memenuhi 
hak mereka akan pentingnya 
pendidikan,” ujarnya.
 Momentum peringatan 
kemerdekaan menjadi hal yang 
ditunggu-tunggu. Meskipun 
tidak banyak perlombaan yang 
digelar, tapi setidaknya mampu 
memberikan suasana keceriaan 
bagi para santri.

Dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan, acara 
ini mampu berjalan dengan 
baik. Menanamkan nilai-nilai 
kebersamaan, kekompakan dan 
semangat berjuang menjadi 
salah satu hal penting dalam 
membentuk karakter para santri.

Ke depan diharapkan setelah 
kegiatan ini berlangsung para 
santri menjadi semangat 
berjuang dalam meraih cita-
citanya.



Terima 
kasih seluruh 

umat muslim yang 
telah membantu 

menyemarakkan Tahun 
Baru Muharram 1443 H. 
semoga bantuan mampu 

menghadirkan energi 
positif untuk sesama.

LAZ Al Azhar Jawa Tengah 
Salurkan Beasiswa Yatim 

Melalui Layanan Drive Thru
Solo-Dalam rangka menyemarakkan bulan Muharram 1443 Hijriyah, LAZ Al Azhar 

bersama KB-TK Islam Al Azhar 28 memberikan apresiasi kepada civitas akademika, 
anak-anak yatim dan keluarga duafa. Puluhan paket sembako dan beasiswa pendidikan 
diberikan secara drive thru di lapangan parkir kompleks Al Azhar Solo Baru. Penerima 

manfaat adalah warga sekitar Al Azhar Solo Baru yang berlokasi di Desa Kudu, Kecamatan 
Baki, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (12/08).

Tahun Baru Islam, 
menjadi momentum 
membahagiakan bagi 
anak-anak yatim. Pasalnya 

pada bulan Muharram ini 
merupakan sunnah dan anjuran 
Nabi Muhammad SAW. untuk 
memuliakan anak yatim. Selain 
itu, sebagai upaya memberikan 
semangat kepada anak-anak 
yatim dan duafa untuk tetap 
berjuang dalam belajar dan 
meraih cita-cita untuk masa 
depan yang gemilang.

Agus Bangun, Kepala Kantor 
LAZ Al Azhar Perwakilan 
Jawa Tengah mengungkapkan 
meskipun pembagian bantuan 
dilakukan secara drive thru, 
namun tidak sedikitpun 
mengurangi perasaan bahagia 

3130 Perwakilan Jawa TengahPerwakilan Jawa Tengah

dan antusias dari para penerima 
manfaat.

Mengingat susana pandemi 
masih membahayakan, maka 
pembagian bingkisan dengan 
cara drive thru dinilai efektif 
sehingga tidak menimbulkan 
kerumunan.
 
“Karena sedang pandemi gini, 
jadi kita memutuskan untuk 
membagikan bingkisan dan 
bantuan beasiswa ini dengan 
drive thru. Penerimanya sendiri 
kami prioritaskan untuk beasiswa 
anak usia PAUD, KB, TK, RA, 
BA yang berstatus yatim piatu 
dan duafa. Semoga mereka 
menjadi generasi yang mampu 
menebarkan kebaikan dan 
kebermanfaatan kelak,” ujarnya.

 M. Yanuar Tri Wibowo, salah 
satu anak yatim yang saat ini 
duduk di kelas TK B mengaku 
dahulu sebelum ayahnya kembali 
kepada sang pencipta beliaulah 
yang bekerja mencari nafkah 
sebagai tukang becak. Rasa rindu 
Yanuar kerap kali menghampiri, 
di usianya yang belia ia harus 
menjalani kehidupan yang 
cukup berat. Kini, Yanuar hidup 
bersama ibunya yang berprofesi 
sebagai buruh serabutan dan 
tidak jarang Yanuar harus 
ditinggal saat ibunya bekerja.
 
Terima kasih seluruh umat 
muslim yang telah membantu 
menyemarakkan Tahun Baru 
Muharram 1443 H. semoga 
bantuan mampu menghadirkan 
energi positif untuk sesama.
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LAZ Al Azhar Jawa Timur berkolaborasi bersama SMP Islam 13 Surabaya menyalurkan berbagai peralatan sekolah mulai dari buku bacaan, tas, peralatan tulis, dan sepatu untuk anak-anak di 
wilayah Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Alat tulis yang diberikan merupakan barang-barang layak guna dalam kondisi bagus karena jarang terpakai oleh pemiliknya. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya mendukung pendidikan anak-anak yatim dan duafa di pelosok desa.

Anak-anak yatim dan duafa 
ini menyambut antusias 
bantuan yang mereka 
terima. Senyum bahagia 

terpancar dari wajah mereka, 
meskipun bantuan yang diterima 
bukan peralatan baru namun 
bagi mereka semua itu begitu 
berharga. Pasalnya, mayoritas 
orangtua mereka masih 
berpenghasilan tidak menentu. 
Bahkan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari sulit 
didapat apalagi untuk membeli 

3332 Perwakilan Jawa TimurPerwakilan Jawa Timur
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LAZ Al Azhar Kirimkan Paket Peralatan Sekolah
Untuk Anak-Anak di Pelosok Desa

perlengkapan sekolah yang baru.

Ustadz Malik selaku perwakilan 
SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya 
menyampaikan bahwa bantuan 
yang terkumpul merupakan hasil 
donasi siswa SMP Islam Al Azhar 
13 Surabaya dan juga beberapa 
donatur lainnya.
 
“Daripada peralatan sekolah 
yang masih berguna ini saya 
rombengkan dan nominalnya 
tidak seberapa, lebih baik kami 

sedekahkan agar pahalanya terus 
mengalir,” ujarnya.
 
Sebelum bantuan diserahkan, 
peralatan sekolah dibenahi 
dan dibersihkan terlebih 
dahulu. Proses pencucian dan 
pengemasan dilakukan bersama 
perusahaan cuci sepatu yaitu CUZ 
yang berada di Jalan Pandugo 
IV/15, Penjaringan Sari Rungkut 
dan Jalan Menganti 17, Surabaya. 
Perusahaan yang menyediakan 
jasa cuci sepatu, tas secara gratis 

bagi para donatur yang ingin 
membagikan barang-barang 
bekasnya yang masih bagus 
untuk acara amal, sosial dan 
sebagainya.
 
Selain itu, bantuan ratusan 
buku literasi juga dimanfaatkan 
untuk memenuhi Taman Baca Al 
Faruq. Kondisi taman baca yang 
sebelumnya berisi beberapa buku 
yang sudah tidak layak dan sudah 
sobek, kini rak buku tersebut 
sudah terisi penuh dengan 

berbagai buku literasi anak dan 
dapat dimanfaatkan oleh anak-
anak sekitar.
 
Taman baca ini milik Muhamad 
Wardi sebagai aktivis 
kemanusiaan lulusan S1 Sejarah 
Peradaban Islam Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Sejak kecil ia bermimpi memiliki 
sebuah taman baca sendiri 
yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Beberapa buku yang 
ada di taman baca ini merupakan 

buku-buku yang ia kumpulkan 
semasa sekolah hingga kuliah.

“Alhamdulillah, terima kasih 
untuk LAZ Al Azhar Jawa 
Timur yang telah mendukung 
saya dalam mewujudkan salah 
satu impian saya agar dapat 
mencetak generasi yang cinta 
akan literasi. Semoga buku-buku 
ini dapat menambah semangat 
anak-anak dalam membaca dan 
mencari ilmu pengetahuan baru,” 
ungkapnya.

“Daripada 
peralatan sekolah 

yang masih berguna 
ini saya rombengkan dan 

nominalnya tidak seberapa, 
lebih baik kami sedekahkan 

agar pahalanya terus 
mengalir,”



LAZ Al Azhar Kirimkan 
Bantuan untuk Korban 
Kebakaran di Makassar

Makassar-Bencana kebakaran telah menghanguskan 110 rumah warga di kawasan 
pemukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Muh. Tahir, Kampung Lepping, 

Lorong 1,2,3 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 
Rabu (11/08).

Kebakaran terjadi diduga 
bersumber dari kompor 
yang meledak akibat 
kebocoran gas. Menurut 

laporan yang diperoleh dari 
petugas kelurahan setempat 
terdapat 348 jiwa dan 148 kepala 
keluarga yang menjadi korban 
terdampak kebakaran. Api 
membesar dengan cepat karena 
sebagian besar rumah warga 
berbahan kayu, tidak ada harta 
benda yang dapat terselamatkan 
kecuali pakaian yang digunakan 
para korban.

Tim Formula LAZ Al Azhar 
bergerak melakukan aksi tanggap 
bencana mendistribusikan 
bantuan paket sembako untuk 
menyuplai kebutuhan makanan 
untuk warga terdampak. 
Sebanyak 50 paket sembako 
yang berisi bahan komoditas 

3534 Perwakilan Sulawesi SelatanPerwakilan Sulawesi Selatan

pokok seperti, beras, susu, 
minyak, terigu, gula dan makanan 
instan lainnya diberikan secara 
langsung kepada warga.
 
“Untuk sementara para keluarga 
korban kebakaran tinggal di 
tenda pengungsian, kemudian 
untuk kebutuhan makanan 
mereka memanfaatkan fasilitas 
dapur umum yang telah 
disediakan oleh pemerintah 
setempat. Hingga saat ini, 
bantuan pakaian layak guna, 
obat-obatan, selimut, kasur 
lantai, dan kebutuhan logistik 
masih sangat diperlukan,” ujar 
Abbas salah satu tim Formula 
LAZ Al Azhar.
 
Pendistribusian dilakukan 
dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yaitu 
menggunakan masker dan 

juga menjaga jarak aman 
antar individu. Diharapkan 
dengan bantuan logistik dapat 
memberikan manfaat bagi para 
korban.
 
Sirnawati (40), salah satu warga 
terdampak menyampaikan 
rasa syukurnya kepada para 
relawan dan tim Formula yang 
telah membantu memenuhi 
kebutuhan logistik keluarganya 
untuk beberapa pekan kedepan.
 
“Alhamdulillah, terima kasih 
untuk semua pihak dan donatur 
yang telah membantu kami. 
Semoga ke depan kami mampu 
bangkit kembali dan menjalani 
kehidupan seperti sebelumnya 
bahkan lebih baik. Sukses dan 
berkah selalu untuk LAZ Al 
Azhar,” ungkapnya.
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“Alhamdulillah, 
terima kasih untuk 
semua pihak dan 

donatur yang telah 
membantu kami. Semoga 
ke depan kami mampu 

bangkit kembali 
bahkan lebih baik...”



“Terima 
kasih LAZ Al 

Azhar Cilacap yang 
telah menyampaikan 

keberkahan untuk keluarga 
kami. Semoga Semakin 

banyak masyarakat 
terdampak pandemi 

yang terbantu.”

Distribusi Bantuan 
Paket Sembako untuk 

Pekerja Harian Saat PPKM 
Berlangsung

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak hanya diberlakukan di wilayah 
DKI Jakarta dan sekitarnya, namun merata hingga seluruh wilayah di Indonesia termasuk 

Cilacap. Dengan adanya aturan ini, para pekerja harian seperti buruh serabutan, pedagang 
kaki lima, tukang becak dan pekerja harian lainnya semakin terdampak. Penghasilan yang 

mereka peroleh menurun tajam karena jarangnya pembeli dan juga pelanggan.

LAZ Al Azhar Cilacap 
bergerak membantu 
warga sekitar Cilacap 
yang terdampak pandemi 

dengan menyalurkan bantuan 
paket sembako. Puluhan paket 
sembako disebar di beberapa 
titik lokasi. Adapun paket 
sembako berisikan komoditas 
utama bahan pangan pokok yaitu 
beras, minyak goreng, gula pasir, 
tepung terigu, telur, susu dan 
makanan instan lainnya.

“Semakin ketatnya aturan 
PPKM tentu sangat berdampak 

3736 Layanan CilacapLayanan Cilacap

bagi perekonomian warga dari 
kelas menengah ke bawah. 
Terutama bagi mereka yang 
sehari-hari hanya mengandalkan 
pendapatan harian. Semoga 
melalui program ini menjadi 
ikhtiar bersama untuk 
meringankan beban masyarakat 
di tengah pandemi. Setidaknya 
mampu memenuhi kebutuhan 
pangan dan nutrisi selama 
beberapa minggu,” ungkap 
Nurhadi, Amil LAZ Al Azhar 
Cilacap.
 
Menurut penuturan Ibu Kentol, 
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salah satu penerima manfaat 
dari daerah Kuripan penghasilan 
dari berjualan keliling saat 
ini sangat menurun. Baginya 
mendapatkan uang untuk makan 
sehari-hari saja menjadi rezeki 
yang luar biasa.
 
“Terima kasih LAZ Al 
Azhar Cilacap yang telah 
menyampaikan keberkahan 
untuk keluarga kami. Semoga 
Semakin banyak masyarakat 
terdampak pandemi yang 
terbantu,” ungkapnya.



Perdana, Kegiatan
Posbindu diselenggarakan
di Saung Ilmu Kutut Manggung

Monitoring Camat Teluk
Kepayang di Desa Gemilang

LAZ Al Azhar

Leuit Pangan Solusi
Hadapi Pandemi Bagi Warga

Desa Cinanggela

Semarak Peringatan 
Kemerdekaan RI di Desa 

Gemilang

Kegiatan Pos Binaan Terpadu (Posbindu) 
perdana dilakukan di Saung Ilmu 
Kutut Manggung yang berlokasi di 
Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, 

Kecamatan Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (24/08).

Program ini digelar sebagai aksi monitoring dan 
deteksi dini mengenai faktor risiko penyakit 
tidak menular terintegrasi di rumah tangga 
yang dikelola oleh bidan desa, anggota PKK, dan 
mahasiswa UNY. Selain itu, masyarakat umum 
juga diberikan pembinaan terpadu mengenai 
kesehatan, salah satunya pengenalan vaksin.

Camat Teluk Kepayang bersama staf 
Dinas POPT Kabupaten Tanah Bumbu 
melakukan monitoring dan evaluasi 
lokasi pertanian di Desa Gemilang LAZ 

Al Azhar yang berlokasi di Kabupaten Tanah 
Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (23/08).
Sekitar 65 anggota kelompok tani (Poktan) 
yang tersebar di lima poktan, kini sudah 
memiliki perkebunan pisang dengan skala 
luas 84 hektar. Dengan adanya bimbingan 
dari Dasamas dan dinas pertanian setempat 
diharapkan keadaan perekonomian petani 
semakin sejahtera dan Desa Mangkalapi dapat 
menjadi sentral penghasil pisang di Kabupaten 
Tanah Bumbu segera terwujud.

Leuit pangan desa mandiri hadir berkat kerjasama 
LAZ Al Azhar dengan MAI Foundation. Program 
ini menjadi solusi ketahanan pangan masyarakat. 
Dikelola bersama para petani Desa Cinanggela, 

Bandung, Leuit Pangan menjadi sumber tabungan 
pangan warga. Pengalokasian dilakukan melalui dua 
sistem yaitu simpanan masyarakat dengan model 
saling bantu dengan akad murabahah dan simpanan 
hasil pengembalian akad salam dengan program 
Rumah Pembiayaan Pertanian. Seiring berjalannya 
program ini, kebutuhan pangan di Desa Cinanggela 
dapat terpenuhi meskipun di tengah kondisi pandemi. 
sedikitnya 83 KK masyarakat duafa telah merasakan 
manfaat sejak adanya Leuit Pangan ini.

Berbagai perlombaan digelar dalam rangka 
memperingati Kemerdekaan RI yang ke-76. 
Sebanyak 30 anak anggota les komputer 
Saung Ilmu di Desa Dondong, Cilacap, 

Jawa Tengah turut berpartisipasi, Minggu (22/08). 
Kegiatan ini diinisiasi oleh Dasamas LAZ Al Azhar dan 
mahasiswa KKN UNY untuk berbagi kebahagiaan 
kepada anak-anak sekitar. Mereka begitu antusias 
mengikuti berbagai macam lomba seperti pukul air, 
balap karung, memasukan pensil ke dalam botol dan 
lainnya. Terik matahari tidak menghalangi semangat 
mereka. Usai kegiatan hadiah pun dibagikan 
untuk para pemenang. Semoga kekompakan dan 
kerjasama selalu terjalin dengan baik.

3938 Sekilas BeritaSekilas Berita
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Rayan Asa
Kepala Divisi Wakaf dan 
BMT Al Azhar

4140 Wakaf Al AzharSekilas Berita
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Kenali Manfaatnya,
Lakukan Amalnya
Kita mengenal wakaf sebagai sebuah sunnah yang sangat 

dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, wakaf belum 
banyak dikaji, dibahas, dan dipraktikkan oleh sebagian 

besar kaum muslimin saat ini. Data Badan Wakaf Indonesia 
atau BWI menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia 

mencapai Rp 180 triliun per tahun. 

Selain unggul di potensi, 
Indonesia mempunyai 
jumlah nazir wakaf 
uang terbesar, yakni 

mencapai 264 lembaga dan 
lembaga keuangan syariah 
penerima wakaf uang atau 
PWU sebanyak 23 bank syariah. 
Inilah ketimpangan antara 
potensi dengan realisasi, 
padahal wakaf sangat potensial 
sebagai salah satu instrumen 
untuk pemberdayaan atau 
pengembangan ekonomi umat 
Islam.

Itu sebabnya, apabila 
kita mengenali beberapa 
manfaatnya, barangkali 
kita dapat terus konsisten 
mengamalkannya. Apalagi 
wakaf dapat dikategorikan 
sebagai amal jariyah yang 
pahalanya tidak pernah putus, 
walau yang memberi wakaf 
telah meninggal dunia.

Manfaat untuk Orang Lain
Karakteristik wakaf yang 
merupakan bagian dari 
amal jariyah sangat erat 
hubungannya dengan pihak 
penerima manfaat (mauquf 
alaih). Sebagai pengelola 
wakaf (nazhir) yang telah 
diberikan amanah oleh 
wakif (pemberi wakaf) wajib 
hukumnya untuk menyalurkan 

manfaat pengelolaan wakaf 
kepada mereka yang berhak. 
Beragam bentuk manfaat 
dari wakaf misalnya, pada 
bidang pendidikan. Beasiswa 
pendidikan untuk anak yatim 
duafa dan mereka yang 
memiliki potensi akademis 
untuk terus dapat melanjutkan 
studi dan melakukan berbagai 
riset guna mendukung 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

Sumber pengelolaan aset 
yang menjadi generator income 
dapat berasal dari berbagai 
bisnis di sektor riil maupun 
finansial yang memiliki 
distribusi keuntungan ke sektor 
pendidikan melalui program ini.

Apabila ini dilakukan, kegiatan 
filantropi tidak hanya terbatas 
pada penggalangan dana 
melalui model crowdfunding 
saja, tetapi juga melalui 
kekuatan pengelolaan bisnis 
dan aset komersial lainnya.

Aset-aset produktif dapat 
dikelola dengan beragam model 
bisnis yang menguntungkan 
bagi pengelola dan juga 
ada imbal hasil yang dapat 
disalurkan oleh nazhir kepada 
mereka yang membutuhkan. 
Last but not least, wakaf juga 
bermanfaat untuk membantu 

masyarakat mendapatkan 
kehidupan dan sarana 
yang lebih baik. Wakaf bisa 
digunakan untuk mendirikan 
atau membuat fasilitas umum 
sehingga bermanfaat untuk 
masyarakat, seperti kamar 
mandi umum, jembatan, jalan 
raya, dan permakaman umum.

Manfaat untuk Diri Sendiri 
dan Keluarga
Selain manfaat untuk orang 
lain, sebagai wakif tentu saja 
kita boleh berharap pahala dan 
balasan terbaik dari Allah Azza 
Wa Jalla. Sebagaimana yang 
kita ketahui, wakaf merupakan 
salah satu dari amal jariyah 
yang pahalanya tidak akan 
pernah putus, bahkan hingga 
hari kiamat nanti. Wakaf 
memberikan pesan kuat bahwa 
semua harta benda yang 
dimiliki bersifat tidak kekal.

Apabila seseorang ingin 
menerima kebaikan tanpa 
terputus serta bermanfaat bagi 
dirinya dan keluarganya, maka 
Islam mengajarkan bahwa 
harta benda tersebut dapat 
diwakafkan untuk kepentingan 
umat Islam.
Syariat wakaf memberikan 
pembelajaran bahwa dalam 
kehidupan manusia ini, 
berhubungan dengan harta 

yang kita miliki juga harus 
dapat bermanfaat untuk orang 
lain.

Perasaan yang timbul karena 
rutinitas berwakaf dapat 
mendorong tumbuhnya 
kesadaran sosial (social 
awareness) dari dalam hati kita.

Goleman (2001) menyatakan 
kesadaran sosial adalah 
kemampuan seseorang yang 
bisa mengenali orang lain 
yang ada di sekitarnya dan 
mempunyai kesadaran yang 
membuahkan kepedulian 
dan empati kepada orang 
lain yang ada di sekitarnya. 
McClelland dalam (Goleman, 
2001) menyatakan bahwa 
seperangkat kecakapan khusus 
seperti empati, disiplin diri, dan 
inisiatif mampu membedakan 
orang sukses dari mereka yang 
berprestasi biasa-biasa saja. 
Kebiasaan seseorang berwakaf 
bisa jadi akan mendorong 
seseorang untuk terus 
mencapai kesuksesan bahkan 
tidak hanya di dunia saja, 
namun juga sukses di akhirat.

Kemudahan Berwakaf 
Melalui Platform Digital 
Masa Kini
Setelah mengetahui ragam 
manfaat wakaf, kita menyadari 

betapa pentingnya kita untuk 
terus mendorong wakaf 
menjadi amalan sunnah utama 
yang kita amalkan. Ibarat 
sebuah jalan, wakaf adalah 
salah satu jalan kita untuk 
dapat menerima kebaikan 
dunia dan akhirat. Nah, 
karena ini adalah sebuah 
jalan, maka tentu saja kita 
akan menemukan banyak 
kemudahan, salah satunya 
adalah kemudahan berwakaf 
melalui platform digital masa 
kini.

Harta yang diwakafkan bisa 
berupa benda apapun yang 
secara syariah memiliki nilai 
ekonomi dan tahan lama 
dengan potensi manfaat 
jangka panjang. Setiap harta 
wakaf harus dijaga nilainya 
agar tidak sampai berkurang, 
baik itu wakaf uang maupun 
wakaf melalui uang. Praktik 
wakaf uang dan melalui 
uang sebenarnya telah lama 
dilakukan di Indonesia maupun 
di negara-negara lainnya sejak 
zaman dahulu. 

Hanya saja, pada era digital 
seperti saat ini, layanan 
kemudahan berwakaf uang dan 
melalui uang dapat dinikmati 
dari berbagai perangkat digital 
yang kita miliki. Wakaf uang 
akan dikelola secara produktif 

oleh nazhir dan hasilnya akan 
disalurkan kepada penerima 
manfaat (mauquf alaih).

Wakaf melalui uang akan 
dikelola sesuai peruntukkan 
akad yang disampaikan wakif, 
misalnya untuk pembangunan 
masjid, renovasi masjid, 
pembangunan sekolah, 
pembangunan jembatan dan 
juga program lainnya untuk 
kemaslahatan umat.

Wakaf Al Azhar sebagai salah 
satu nazhir resmi yang terdaftar 
di Badan Wakaf Indonesia 
kini terus mengembangkan 
kerjasama dengan berbagai 
pihak penyedia layanan 
finansial teknologi (fintech) 
untuk memudahkan calon 
wakif berwakaf. Layanan 
wakaf melalui donasi.online/
wakafalazhar dapat Anda 
nikmati dengan beragam 
program wakaf yang tersedia.

Selain itu melalui 
socialbanking.id juga dapat 
Anda download dan nikmati 
kemudahan berwakaf melalui 
smartphone anda. Last but 
not least, komitmen Wakaf Al 
Azhar untuk terus berinovasi 
dan menghadirkan layanan 
terbaik akan terus dikuatkan 
dalam mengelola amanah dana 
wakaf ini.
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fashion, gaya hidup, makanan, dan 
permainan. Pendek kata, 3 F (Food, 
Fashion, and Fun) sudah didominasi 
asing. Kita, meski ada produknya, 
malah kalah bersaing. Bukan saja 
karena pihak asing modalnya kuat, 
tetapi karena masyarakat kita lebih 
mengejar gengsi. Jika menggunakan 
produk dari luar merasa jadi naik 
level.

Secara fakta sebagian dari kita, jujur 
memang demikian. Mereka sangat 
bangga mengenakan merek pakaian 
dari luar negeri. Jika pun kemudian 
membeli produk lokal, bisa jadi 
karena tak mampu membeli 
yang merek mancanegara karena 
harganya mahal. Produk dalam 

negeri kalah bersaing. Makanan 
juga sama. Maka, menjamurlah 
resto-resto cepat saji atau gerai-
gerai produk luar di negeri kita. 
Produk lokal seperti tak berdaya 
menghadapi gempuran tersebut.

Lihatlah pula adik-adik kita yang 
sudah tak berselera (atau memang 
tak tahu) dengan permainan khas 
negeri ini yang lebih mengandalkan 
aktivitas fisik dan di luar ruangan. 
Sekarang banyak bocah yang lebih 
anteng dengan PUBG, Mobile 
Legend, Free Fire, dan sejenisnya. 
Tak perlu keluar rumah, anggota 
tubuh yang gerak aktif cuma jari-jari 
tangan. Itu pun yang lebih sering 
jempol dan telunjuk.

Secara fisik dalam arti 
militer memang kita tak 
ada penjajahan. Itu sudah 
berlangsung lama sejak 

diproklamasikan pada 17 Agustus 
1945, 76 tahun yang lalu. Tetapi 
apakah kita sudah merdeka 
dari penghambaan dan bisa 
berdiri sendiri, tidak terikat atau 
bergantung kepada orang atau 
pihak tertentu? Ternyata tidak juga. 
Beberapa komiditi masih impor 
(padahal di dalam negeri masih 
memungkinkan untuk diproduksi), 
beras dengan alasan produksi 
dalam negeri tak mencukupi 
akhirnya impor. Bahkan lucunya, 
minyak mentah dari negeri kita 
diekspor, tetapi minyak yang 
sudah jadi bahan bakar diimpor 
dari negara lain. Padahal jika mau, 
pemerintah bisa menambah jumlah 
kilang minyak untuk mengolah 
atau memurnikan minyak mentah 
jadi bisa digunakan sebagai bahan 
bakar (solar, bensin, avtur dan lain-
lain). Tidak harus impor yang tentu 
saja selain biayanya mahal, rawan 
korupsi dalam pengadaannya.

Ini sekadar untuk renungan saja, 
jika faktanya kita masih dijajah 
secara ekonomi. Belum lagi jika 
melihat problem dalam negeri: 
korupsi, kemiskinan, kebodohan, 
beragam perbuatan asusila, dan 
lain sebagainya. Merdeka, mestinya 
memang berarti tak dijajah. 
Ya, merdeka artinya kita tidak 
dikendalikan pihak lain. Kita bisa 
bebas melakukan apa saja yang kita 
suka selama itu memang sesuai 
dengan prinsip hidup kita sebagai 
muslim. Orang lain tak boleh 
ada yang mendikte kita, apalagi 
mencampuri urusan “dalam negeri” 
kita. Itu namanya merdeka.

Lawan dari merdeka adalah terjajah. 
Nah, terjajah artinya hak-hak kita 
dibatasi, keinginan kita juga dikebiri, 
kita tak bisa bebas berbuat yang 
kita inginkan. Praktis hidup kita 
bergantung kepada “tuan” kita.

Contohnya dalam budaya, kita 
masih banyak dijajah. Kita tak usah 
jauh-jauh dan berat-berat mikir, 
sebab faktanya melimpah di sekitar 
kita sendiri. Apa itu? Budaya Barat 
dan negara-negara lainnya menjadi 
tren di negeri kita. Musik, olahraga, 

Itu sebabnya, jangan dulu bilang 
merdeka yang sesungguhnya jika 
ternyata kerusakan akhlak kian 
merajalela, kriminalitas meningkat, 
seks bebas tak terhitung jumlah 
pastinya (saking banyaknya). Belum 
lagi narkoba, miras, pelacuran, 
perjudian, pergaulan bebas, dan 
masih banyak lagi bukti ketidak-
taatan kepada Allah Ta’ala, yang 
memang akan berbuah kerusakan. 
Jadi, apa masih layak disebut 
merdeka jika faktanya demikian? 
Kita harus banyak merenung dan 
bertindak dengan benar terhadap 
berbagai fakta yang kita dapatkan.

Pun demikian. Gaya hidup seleb-

seleb dari mancanegara menjadi 
teladan remaja negeri ini. Awalnya 
sekadar nonton film dan clip musik 
mereka. Lama-lama, kontennya 
diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari, lalu jadilah pribadi yang bukan 
lagi khas pribumi, apalagi sebagai 
kaum muslimin. Seleb-seleb dari 
Korea dan Eropa jadi idola remaja 
negeri ini, termasuk ibu-ibu yang 
doyan drakor.

Jika mau dieksplor akan jadi banyak 
problem yang belum terselesaikan. 
Namun demikian, kita tetap patut 
bersyukur bahwa kita sudah ada 
di zaman bebas penjajahan secara 
fisik. Artinya, masih bisa memikirkan 
bagaimana caranya terbebas dari 

penjajahan nonfisik (yang sudah 
dicontohkan faktanya tadi). Syukuri 
yang ada, sambil terus berupaya 
agar bisa menjadi lebih baik.

Kita semua ingin lebih baik. Itu 
sebabnya, kita seharusnya sadar 
dan mau berubah menjadi lebih 
baik. Sesuai definisinya, merdeka 
adalah terbebasnya kita dari segala 
penghambaan kepada hawa nafsu 
dan aturan orang lain, seraya kita 
mengikatkan dan menundukkan 
diri kita sepenuhnya kepada Allah 
Ta’ala. Sebab, itulah sebaik-baik 
penghambaan kita. Jika sekarang 
kita masih terjajah oleh hawa nafsu, 
dikendalikan dan didikte oleh orang 
lain yang hendak berbuat buruk 
kepada kita, maka kita jelas masih 
terjajah alias belum merdeka. 
Padahal dalam shalat, kita sudah 
berikrar kepada Allah, bahwa kita 
akan menyerahkan segalanya 
kepada Allah Ta’ala. Firman-Nya: 
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, 
hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan semesta alam,” (QS al-
An’âm [6]: 162)

Inilah hakikat kemerdekaan. 
Bila kita bicara soal masyarakat, 
berarti masyarakat yang merdeka 
adalah masyarakat yang berhasil 
melepaskan diri dari cengkeraman 
aturan masyarakat lain, begitu 
pula dengan negara. Negara yang 
merdeka adalah negara yang 
mandiri, dan tidak dikendalikan oleh 
aturan negara lain.

Benar apa yang ditulis oleh sosiolog 
muslim terkenal, Ibnu Khaldun, 
bahwa “Yang kalah cenderung 
mengekor kepada yang menang dari 
segi pakaian, kendaraan, bentuk 
senjata yang dipakai, malah meniru 
dalam setiap cara hidup mereka, 
termasuk dalam masalah ini adalah 
mengikuti adat istiadat mereka, 
bidang seni; seperti seni lukis dan 
seni pahat (patung berhala), baik di 
dinding-dinding, pabrik-pabrik atau 
di rumah-rumah.”

Semoga kita dan negeri kita benar-
benar terbebas dari berbagai 
penghambaan yang tak semestinya, 
agar bisa lantang berteriak: 
“MERDEKA!” Bukan dengan ragu 
berkata lirih: “Merdeka, sih. Tapi…”

Dari tahun ke tahun sebenarnya tak ada yang berubah. Kita ‘dicekoki’ dengan kata “merdeka”, tetapi secara fakta sebenarnya 
belum merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa mer·de·ka /

merdéka/ a 1 bebas (dr perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri; 2 tidak terkena atau lepas dr tuntutan; 3 tidak terikat, 
tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa. Jika melihat dan memperhatikan faktanya secara jujur saat ini, 

kira-kira dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, negeri kita sudah bisa disebut merdeka?

Oleh: O. Solihin
Instruktur Menulis Kreatif
Rumah Gemilang Indonesia Kampus Depok
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PENERIMAAN ZIS MEI 2021
#   AKAD 
1.   Zakat: 
 a. Zakat Maal 7.080.270.448
 b. Zakat Fitrah 486.737.874
2. Infak: 
 a. Infak Khusus 453.210.381
 b. Infak Umum 963.981.482
3. Khusus: 
 a. Bagi Hasil Bank 146.250
 b. Kemanusiaan 1.220.204.569
 c. Wakaf 348.309.462
 d. Akikah 0
 e. Qurban 10.446.252
 f. CSR/Sponsorship 0
 g. Dana Non Syar’i 1.198.140
 h. Fidyah 224.015.000
 i. Lain-Lain 0
TOTAL PENERIMAAN MEI 2021 10.788.519.857

PENYALURAN ZIS MEI 2021
#   PROGRAM 
1.   Layanan Mustahik 978.494.300
2. Pemberdayaan 46.374.000
3. Pendidikan dan Dakwah: 
 a. Pembinaan Rohani Pasien dan LP 0
 b. Beastudi Pendidikan 143.500.000
 c. Bantuan Karitas Dakwah 0
 d. Fisabilillah Lainnya 0
4. Layanan Jenazah Gratis: 
 a. Akomodasi Layanan dan Sosialisasi 965.000
5. Al Azhar Peduli Kesehatan: 
 a. Poliklinik Umum dan Gigi Gratis 0
 b. Bantuan Karitas Kesehatan 49.050.000
6. Rumah Gemilang Indonesia: 
 a. Program RGI dan OP RGI 436.141.900
7. Penyaluran Infak Khusus: 
 a. Penyaluran Aqiqah 0
 b. Penyaluran Fidyah 1.685.000
 c. Penyaluran Kemanusiaan 25.000.000
 d. Penyaluran Infak Khusus 482.589.800
8. Penyaluran Infak Umum 1.013.355.500
9. Penyaluran Zakat Fitrah 696.629.900
10. Penyaluran Wakaf 84.093.100
11. Sosialisasi ZISWAF 16.250.000
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 3.974.128.500
#   OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI LEMBAGA 
12. Amil 317.984.200
13. Operasional 530.485.300
14. Administrasi Perbankan 2.173.463
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 850.642.963
TOTAL PENDAYAGUNAAN MEI 2021 4.824.771.463
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WWW.WAKAFALAZHAR.COM WAKAF AL AZHAR

Rekening Wakaf Al Azhar A.N YPI AL AZHAR

:  070 301 466 3: 701 500 555 8

Ladang pahala yang bisa anda raih sangat mudah dengan ikut berwakaf
untuk pembangunan ulang ruang kelas di Pondok Pesantren Salsabila

sekarang santri disana tidak bisa belajar dikarenakan hancurnya ruang kelas 
efek dari badai hujan yang sangat dahsyat. 

Mau Jadi Pahlawan Kebaikan?

Alamat: Kp. Babakan 8/7 Ds. Mander
Kec: Bandung, Serang, Banten


