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Selamat 
Hari Tani Nasional 

24 September 2021

“Terima kasih para pahlawan pangan Nusantara atas 
jerih payah, ketulusan dan pengorbanan menyediakan 

pangan bergizi bagi bangsa.” Pandemi Covid-19 belum hilang dan masih menjadi masalah yang terus 
membayangi kita semua. Meskipun kita telah keluar dari zona PPKM 
level 4, namun kita tetap dibatasi dari kegiatan di luar rumah dan harus 
tetap menjalankan prokes jika beraktivitas di luar rumah. Hal ini yang 

menjadi sebab belum terpenuhinya target kegiatan di lembaga-lembaga zakat 
secara maksimal dalam berupaya memenuhi harapan para mustahik. Namun 
demikian, alhamdulillah program-program utama LAZ Al Azhar masih tetap 
berjalan sebagaimana mestinya, bahkan dalam program pemberdayaan semakin 
menguat dengan adanya sinergi bersama internal komunitas Al Azhar seperti 
sekolah-sekolah Al Azhar dan pihak luar baik corporate maupun pemerintah.

September 2021 lalu telah dibangun salah satu instrumen program Indonesia 
Gemilang yaitu Saung Ilmu yang berfungsi sebagai pusat pemberdayaan 
masyarakat desa di Desa Pantai Harapan Jaya Muara Gembong buah kolaborasi 
bersama SMP Islam Al Azhar 16 Cikarang dan program Desa Berdikari 
hasil sinergi bersama DEKS BI Kantor Wilayah Jawa Timur yang MOUnya 
ditandatangani bersamaan Pembukaan event Fesyar Regional se-Jawa yang 
dilaksanakan tanggal 27 September 2021 di Surabaya. Dan beberapa kegiatan 
sinergi lainnya yang sudah berjalan guna memperluas cakupan program 
pemberdayaan yang dapat dirasakan langsung oleh para penerima manfaat.

Seiring peringatan Hari Tani yang jatuh pada 24 September 2021, semangat yang 
dibangun adalah bagaimana kita mampu memuliakan saudara-saudara kita yang 
konsisten berprofesi sebagai petani yang memiliki jasa besar dalam menopang 
sendi-sendi perekonomian bangsa ini. Meskipun menyandang gelar sebagai 
negara agraris, namun kenyataannya, Indonesia belum mampu swasembada 
pangan. Juga kita saksikan petani menjadi kaum yang termarjinalkan dalam 
tataran profesi di tanah air. Lingkup pekerjaannya belum mampu menuai 
kebahagiaan keluarganya karena sulitnya menjadi petani yang sukses. Hal ini 
karena kendala utama di lingkup petani desa yang sangat kompleks, baik dari 
segi permodalan, pengetahuan, teknologi, serta akses pasar yang mampu 
menjamin harga hasil panen.

Oleh karenanya, kami LAZ Al Azhar sangat berharap terus uluran tangan para 
aghniya guna membantu memberikan solusi permasalahan para petani melalui 
program-program LAZ Al Azhar. Dan kami ucapkan terima kasih dan syukur 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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Kisah ini datang dari Agustina Wulan (27), apoteker di sebuah apotek di kawasan 
Tangerang Selatan. Pencapaian yang Wulan peroleh saat ini tidaklah diraih secara instan. 

Bahkan saat masih sekolah dulu, memiliki cita-cita yang terlalu tinggi sepertinya tidak 
mungkin, karena kondisi perekonomian keluarga yang sangat memprihatinkan.

Ibunda Wulan hanya bekerja 
sebagai penjual sayur. 
Semangat Wulan juga pernah 
berada di titik terendah saat 

di tahun 2010 sang ayah tidak 
lagi hadir di tengah keluarga 
untuk selamanya. Tapi kini 
Wulan sukses berkarir sehingga 
bisa merenovasi rumah keluarga 
dan membeli mobil. Bagaimana 
kisah hidup yang dijalani Wulan?

Anak Penjual Sayur 
Keliling
Wulan tinggal bersama ibu dan 
kedua saudara kandungnya 
di Jalan Pepaya 2, Kelurahan 
Cempaka Putih, Kecamatan 
Ciputat Timur, Tangerang 
Selatan. Ibunya bekerja sebagai 
penjual sayur keliling yang 
sudah terjaga sejak pukul 03.00 
dini hari. Penghasilan setiap 
harinya sekira Rp.50 ribu cukup 
untuk membeli makan bagi 
ketiga anaknya. Rumah petak 
sederhana berukuran 2,5 x 7 
Meter menjadi saksi bisu, betapa 
berlikunya perjalanan hidup 
keluarga Wulan.

“Tak jarang saya selalu merasa 
sedih, setiap malam selepas 
saya salat tahajud saya selalu 
menyempatkan diri untuk 
sujud meminta agar Allah 
SWT memberikan kemudahan 

Berkah Zakat,
Anak Penjual Sayur 

Jadi Apoteker

untuk mencari rezeki. Setiap 
perjalanan hidup memang tidak 
dapat ditebak. Siapa sangka 
saya yang seorang single parent 
mampu mengantarkan anak-
anak ke gerbang pendidikan,” 
ujar Ibu Wiku Pamerdasih (57), 
ibunda dari Wulan.

Dikenal sebagai Anak yang 
Rajin dan Cerdas
Wulan merupakan anak ke-2 dari 
tiga bersaudara. Pendapatan 
yang diperoleh sang ibu 
memang terbilang pas-pasan. 
Beruntungnya Wulan adalah 

seorang yang rajin dan cerdas. 
Sejak ia duduk di bangku SMK 
Farmasi Minasa Mulia, Wulan 
juga mengambil pekerjaan 
paruh waktu sebagai ikhtiar 
membantu ibunya. Penghasilan 
yang Wulan peroleh digunakan 
untuk membayar tambahan 
biaya sekolah yang tak terduga.

Kesungguhan Wulan mampu 
membuahkan hasil yang 
maksimal. Meskipun waktunya 
kadang tersita oleh pekerjaan, 
tapi prestasi di sekolahnya tetap 
dapat dipertahankan. Wulan 
mengaku selama ini ia hanya 
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“...Waktu 
itu tujuan 

saya hanya ingin 
membahagiakan 

ibu dan mengubah 
perekonomian 

keluarga menjadi 
lebih baik,” 

katanya...



menjalankan kewajibannya 
untuk selalu berbakti kepada 
sang ibu.

“Meskipun sempat mengalami 
kesedihan hebat saat kepergian 
ayah, tapi itu tak membuat 
patah semangat lalu kembali 
bangkit melanjutkan cita-cita 
yang sudah terajut. Waktu 
itu tujuan saya hanya ingin 
membahagiakan ibu dan 
mengubah perekonomian 
keluarga menjadi lebih baik,” 
katanya.

Menjadi Penerima Manfaat 
Program Beasiswa 3G LAZ 
Al Azhar
Ibunda Wulan sempat 
kebingungan mencari uang 
untuk biaya sekolah saat Wulan 
duduk di bangku SMA. Tapi 
pertolongan Allah SWT datang 
tepat pada waktunya, Wulan 
berhasil meraih beasiswa 3G 
LAZ Al Azhar. Baginya program 
Beasiswa 3G sangat membantu 
anak-anak sekolah kelas 3 SMA, 
terlebih bagi jurusan farmasi 

karena banyak keperluan yang harus dipenuhi 
baik untuk praktikum maupun SPP bulanan.

Beasiswa biasanya diberikan kepada mereka 
yang cerdas dan berhasil mengukir prestasi 
dalam bidang tertentu. Namun program 
Beasiswa 3G (Tiga Gemilang) yang digulirkan 
oleh LAZ Al Azhar dikhususkan untuk siswa/i 
kelas 3 SMA/Sederajat dari kalangan duafa 
meski kemampuan belajar mereka pas-pasan 
atau tidak berprestasi di bidang akademik 
tapi memiliki tekad yang kuat untuk maju dan 
sukses.

Tujuan program ini adalah untuk menunjang 
kegemilangan masa depan para penerima 
manfaat agar mempunyai cita-cita dan 
kemampuan untuk melanjutkan pendidikan 
yang lebih tinggi, serta sebagai sarana untuk 
meningkatkan taraf hidup lebih baik lagi. 
Para murid yang mendapat Beasiswa 3G 
ini mendapatkan bantuan biaya SPP selama 
setahun (kelas 3), bantuan biaya ujian nasional, 
bimbingan belajar, dan bantuan perlengkapan 
sekolah.

“Di program Beasiswa 3G saya juga sering 
mendapat motivasi dari para mentor, bahwa 
kita harus tetap semangat karena kesuksesan 
itu milik mereka yang pekerja keras dan 

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

Cover StoryCover Story

pantang menyerah, tak peduli 
apa latar belakangnya.” 
ungkapnya.

Selepas lulus dari SMK Farmasi 
Minasa Mulia, Wulan belum 
bisa langsung meneruskan 
pendidikannya karena kendala 
biaya. Tapi karena dorongan 
dan doa kuat dari ibunda 
tercinta akhirnya Wulan bisa 
meneruskan kuliah di UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Jurusan 
Farmasi.

Pesan Ibu yang Selalu 
Menguatkan Wulan
Memiliki ibunda yang sangat 
kuat menjadi motivasi tersendiri 
buat Wulan. Sang bunda juga 
berpesan agar Wulan fokus 
bekerja dan belajar agar 
kehidupannya bisa lebih baik 
dari ibundanya. “Bekerjalah 

kamu, semua itu untuk kamu 
sampai kamu sukses dan bisa 
mandiri. Semoga kehidupan 
yang kamu miliki kelak dapat 
lebih baik dari kehidupan yang 
ibu jalani,” ungkap Ibu Wiku.

Ibu Wiku juga mengatakan 
bahwa pengalaman hidup 
berliku yang dijalani Wulan agar 
dijadikan pembelajaran dan 
pasti ada hikmah bisa diambil. 
“Kamu ini termasuk orang yang 
dipilih Allah SWT dan termasuk 
kepada orang-orang luar biasa, 
karena bisa menjalani kehidupan 
yang penuh tantangan ini hingga 
sukses. Sama seperti mama 
yang bisa membesarkan tiga 
orang anak tanpa didampingi 
bapakmu, dan semoga kamu 
menjadi orang sukses dan punya 
banyak manfaat,” tutupnya.

98
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LAZ Al Azhar berkolaborasi bersama YBM PLN dalam menyukseskan Program Desa 
Gemilang di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Secara 

simbolis Ketua Umum YBM PLN, Iskandar menyerahkan bantuan RMU (Rice Milling Unit) 
kepada Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, Daram, Sabtu (4/9).
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Acara ini dihadiri langsung 
oleh Hendi Saepul 
Maladi, SH, Kepala 
Desa Nagrak, H. Daram, 

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Iskandar, Ketua Umum YBM 
PLN, Rosihan Ahmad, Ketua KSM 
Cahaya Taruna Gemilang dan 
tokoh masyarakat setempat.

Rosihan Ahmad, Ketua KSM 
Cahaya Taruna Gemilang 
mengungkapkan manfaat yang 
diperoleh setelah hadirnya 
bantuan RMU bagi para 
anggotanya meningkat signifikan. 
Selain itu, hadir juga program 

RPP (Rumah Pembiayaan 
Pertanian) telah membantu 
petani dalam hal permodalan 
sehingga para anggota tidak 
mengalami kesulitan.
 
“Dulu anggota kami mengalami 
kesulitan, salah satunya 
penghasilan penggilingan per 
hari maksimal hanya 5 kuintal. 
Alhamdulillah, sejak adanya RMU 
saat ini ketika ada gabahnya bisa 
menggiling 5 ton per hari. Untuk 
bidang pemasaran sendiri, sudah 
bisa membeli gabah petani 
dengan harga di atas tengkulak, 
biasanya harga beli tengkulak 

400.000, tapi kami bisa membeli 
dengan harga 420.000,” ujarnya.
 
Ketua Umum YBM PLN, Iskandar 
turut memberi apresiasi dan 
dukungan atas kerja keras para 
petani menuju sejahtera.
“Selain program amal, YBM 
PLN juga mendorong hadirnya 
program pemberdayaan umat, 
salah satunya yang ada di Desa 
Nagrak ini. Semoga apa yang 
kita kolaborasikan bersama 
dapat membawa manfaat untuk 
masyarakat sekitar,” tambahnya.
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Serahkan Bantuan RMU
YBM PLN Dukung Desa Gemilang
LAZ Al Azhar Menuju Sejahtera
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“Dulu anggota 
kami mengalami 
kesulitan, salah 

satunya penghasilan 
penggilingan per hari 

maksimal hanya 5 
kuintal...



Kelompok Wanita Tani Mawar Putih 
Petik Hasil Pangan Lewat 

Program Indonesia Gemilang
Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar Putih Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, 

Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berhasil memetik manfaat dari Program 
Indonesia Gemilang. Program ini menjadi ikhtiar bersama antara LAZ Al Azhar dengan 

warga sekitar demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi di pelosok desa.

Dengan bergulirnya 
kegiatan bercocok tanam 
yang melibatkan 40 orang 
wanita tani diharapkan 

mampu menjaga kebutuhan 
pangan keluarga dan masyarakat 
terutama di tengah kondisi 
pandemi seperti saat ini.

Selain menjadi sumber bahan 
pangan, budidaya tanaman 
hortikultura juga mampu 
memberikan pemasukan 
tambahan bagi perekonomian 
keluarga. Adapun jenis tanaman 
yang dikelola cukup bervariatif 
seperti kacang panjang, kangkung, 
tomat, terong, lombok, daun 
seledri dan lainnya.

Dasamas LAZ Al Azhar, Abdul 
Rosid mengungkapkan secara 
rutin anggota KWT Mawar Putih 
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mengikuti pelatihan mengenai 
pembibitan, pengolahan, hingga 
pemasaran hasil panen. Hal ini 
dilakukan sebagai salah satu 
upaya dalam mendorong peran 
wanita tani dalam memanfaatkan 
lahan pekarangan rumah dan 
ruang terbuka menjadi lebih 
produktif.
 
“Untuk kegiatan kali ini, para 
anggota KWT Mawar Putih 
tengah menyiapkan bibit tanaman 
terong untuk dibagikan kepada 
anggota juga masyarakat sekitar. 
Semoga ke depan panen yang 
diperoleh semakin melimpah 
dan para anggota wanita tani 
lebih bersemangat dalam 
mengembangkan program dapur 
hidup dengan skala luas,” ujar 
Abdul Rosid pada Rabu (1/9).
 

Ningsih (44) salah satu anggota 
KWT Mawar Putih Desa Pacakan 
mengatakan dengan hadirnya 
motivasi dan pendampingan dari 
Dasamas LAZ Al Azhar, kini lahan 
pekarangan rumahnya menjadi 
semakin hijau dan produktif.
 
“Alhamdulillah, sejak saya 
bergabung menjadi anggota 
wanita tani saya mendapatkan 
keterampilan lebih mengenai 
bercocok tanam hortikultura 
dengan memanfaatkan polybag 
yang disimpan di teras rumah. 
Bersyukur sekali kebutuhan dapur 
dapat tercukupi dengan hasil 
tanaman yang ditanam secara 
mandiri, tidak lagi membeli di 
pedagang sayur keliling bahkan 
sebaliknya terkadang jika ada 
hasil panen lebih kami jual kepada 
mereka,” ujarnya.

Bersyukur sekali 
kebutuhan dapur 
dapat tercukupi 

dengan hasil tanaman 
yang ditanam secara 
mandiri bahkan jika 

ada hasil panen 
lebih kami jual...
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Berkah Zakat,
Ubah Sopir Kelapa Sawit

Jadi Petani Produktif
Dudung (48), seorang petani asal Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten 

Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berhasil mengubah perekonomian keluarganya menjadi 
lebih sejahtera. Sebelumnya, Dudung bekerja menjadi sopir angkut kelapa sawit di PT Agro 
Bukit, tetapi dirinya termasuk yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ketika terjadi 
peralihan kepemilikan manajemen perusahaan. Meski begitu tidak menyurutkan semangat 

Dudung untuk mencari mata pencaharian di bidang lain yakni bertani.
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Dasamas LAZ Al 
Azhar Sanusi yang 
intensif memberikan 
pendampingan 

kepada kelompok tani di Desa 
Mangkalapi mengatakan 
perubahan sosial sudah terjadi 
di masyarakat yang tadinya 
cenderung konsumtif menjadi 
lebih produktif. Hal tersebut 
terbukti dengan terpenuhinya 
kebutuhan pokok rumah tangga 
dengan memanfaatkan lahan 
kosong untuk digarap. Manfaat 
dari pendampingan ini mulai 
dirasakan oleh beberapa anggota 
kelompok tani, salah satunya 
Dudung.

“Setelah mendapatkan 
pendampingan, Dudung 
memutuskan untuk membuka 
dua hektar lahan tidur untuk 
dijadikan lahan pertanian sebagai 
tambahan pencaharian baru. 
Dudung awalnya menanam 

jagung dan panen dengan hasil 
yang melimpah. Kemudian, 
mencoba ke tanaman lain dengan 
menggunakan konsep tumpang 
sari, yakni dipadu dengan 
tanaman Pisang Manurun atau 
Pisang Kepok,” ujarnya.
 
Kini, Dudung telah berhasil 
menjadi seorang petani produktif. 
Setelah satu tahun berjalan, 
Dudung konsisten dapat 
memetik hasil panen setiap satu 
minggu sekali mencapai 30-40 
tandan. Rencana ke depan Desa 
Mangkalapi ditargetkan menjadi 
penghasil pisang tertinggi se-
Kabupaten Tanah Bumbu. 
Adapun jenis pisang yang dibudi 
daya adalah Pisang Kepok, Pisang 
Ambon, Pisang Muli, dan Pisang 
Cavendish.
 
“Alhamdulillah, berkah dari 
pendampingan bersama 
Dasamas di sini saya bisa 

memanfaatkan lahan mati 
menjadi lahan produktif. Selain 
hasilnya dapat diolah sendiri, 
kami juga bisa menjual hasil 
panen ini sebagai tambahan 
pemasukan ekonomi keluarga. 
Dalam satu minggu saya bisa 
dapat penghasilan minimal 2 juta 
rupiah,” ungkap Dudung.
 
Besarnya manfaat yang dirasakan 
para anggota kelompok tani 
Desa Mangkalapi 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 yang dengan sigap 
mendampingi desa-desa 
binaan yang tersebar di seluruh 
Indonesia.

“Alhamdulillah, 
berkah dari 

pendampingan 
bersama Dasamas 

di sini saya bisa 
memanfaatkan lahan 

mati menjadi lahan 
produktif...”
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Bank Sampah Sumber Rezeki 
Bantu Masyarakat Desa 

Dondong di Tengah Pandemi
Bank Sampah Sumber Rezeki yang berlokasi di Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, 

Kabupaten Cilacap menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar. 
Sebanyak 60 nasabah mampu “menyulap” sampah menjadi rupiah.

Dari Sampah, Jadi 
Rupiah merupakan 
salah satu program dari 
Desa Gemilang LAZ Al 

Azhar berbasis pemberdayaan 
masyarakat. Tujuannya untuk 
membangkitkan kesadaran 
masyarakat akan kebersihan 
lingkungan juga mengolah 
sampah menjadi hal yang 
bermanfaat.

Terbentuk sejak 2 tahun lalu, 
Bank Sampah Sumber Rezeki 
Desa Dondong yang LAZ Al Azhar 
bersama Sarbumusi (Serikat 
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Buruh Muslimin Indonesia) 
Cilacap berhasil membawa 
perubahan ekonomi masyarakat 
menjadi lebih baik.
 
Program Bank Sampah yang 
menyerukan 3R atau reduce, 
rescue, dan recycle sangat 
disambut gembira masyarakat, 
terutama bagi ibu rumah tangga. 
Selain dapat menabung melalui 
bank sampah, masyarakat juga 
sangat antusias dalam mengikuti 
pelatihan dalam memanfaatkan 
limbah sampah rumahan menjadi 
barang bernilai ekonomis.

 Sistem penukaran sampah 
dilakukan dengan datang 
langsung ke bank sampah untuk 
menyetor kepada pengurus di 
setiap akhir bulan. Bukan uang 
namun sampah yang mereka 
setorkan. Sampah tersebut 
ditimbang dan dicatat di buku 
rekening oleh pengurus bank 
sedangkan untuk tabungannya 
akan dikelola dan diserahkan 
kepada anggota.
 
Sampah-sampah berupa plastik 
bekas makanan, kardus, besi, 
kantong plastik, botol dan 

...LAZ
Al Azhar 

bersama Sarbumusi 
(Serikat Buruh Muslimin 

Indonesia) Cilacap 
berhasil membawa 
perubahan ekonomi 
masyarakat menjadi 

lebih baik...

lainnya mereka kumpulkan untuk 
ditabung atau ditukar menjadi 
uang. Bank Sampah ini juga 
dapat mengedukasi masyarakat 
sekitar untuk mengolah sampah 
menjadi benda yang berguna 
seperti kerajinan tangan seperti 
vas bunga, tas, taplak meja, 
hiasan rumah dan ecobrick.
 
Pengurus Bank Sampah Sumber 
Rezeki, Siran mengungkapkan 
kekhawatirannya mengenai 
sampah yang akan menjadi 
sumber masalah bagi masyarakat 
kelak. “Namun, setelah 

berjalannya program Bank 
Sampah kini masyarakat dapat 
lebih selektif dalam memilah 
sampah organik dan non organik,” 
ujarnya saat ditemui CARE, Sabtu 
(12/9).
 
Berbagai macam manfaat telah 
dirasakan para anggota Bank 
Sampah Sumber Rezeki di 
antaranya, dapat menciptakan 
lingkungan yang bersih, 
memberikan modal untuk 
usaha masyarakat, menciptakan 
usaha baru dari pemberdayaan, 
pembagian hasil SHU, dan 

membantu kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan.
 
Namun, demi keberlangsungan 
program Bank Sampah ini 
masih terdapat kendala terkait 
pengadaan gudang strategis, 
armada pengangkutan, dan 
pengadaan Warung Bank 
Sampah. Semoga program 
pemberdayaan berbasis 
masyarakat ini dapat menjadi 
solusi dalam meningkatkan 
ekonomi masyarakat secara 
berkesinambungan.



Potret Pendidikan dan Ekonomi 
“Segara Anakan” Cilacap

Segara Anakan adalah laguna (dataran air asin) raksasa yang terletak di Kabupaten 
Cilacap yang terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Nusakambangan. Kawasan Segara 

Anakan merupakan tempat bertemunya 3 (tiga) sungai besar, yaitu ungai Citanduy, Sungai 
Cibeureum dan Sungai Cikonde serta sungai kecil lainnya. Kawasan ini juga menjadi 

penghubung pergerakan ekonomi dan sarana transportasi air masyarakat dari Cilacap 
menuju Pangandaran. Masyarakat sekitar umumnya berprofesi sebagai petambak, petani, 

nelayan dan penderes kelapa.

Salah satu daerah di Segara 
Anakan adalah Desa Panikel, 
Kecamatan Kampung Laut. 
Masyarakat di Panikel 

banyak sekali pendatang dari 
daerah lain, karena pada masa 
1980-an, daerah ini adalah daerah 
hutan dan kosong dari penduduk.

Selain itu krisis air bersih dan air 
minum juga terjadi, karena air 
tanah di sana adalah air asin. 
Panikel termasuk daerah tertinggal 
dengan fasilitas pendidikan dan 
transportasi yang masih minim.

Anak-anak sekolah harus berjalan 
berkilo meter menyusuri jalan 
pematang tambak yang sempit. 
Sebagian dari mereka juga 
mengayuh sepeda hingga sekolah. 
Menyaksikan mereka berjalan 
dan bersepeda ke sekolah di 
atas pematang tambak, seperti 
berada di luar Jawa atau daerah 
pedalaman pulau lain. Jika hujan 
turun, akan jadi tantangan 
lain bagi anak sekolah. Jalan 
berlumpur dan tanah yang licin 
mengharuskan mereka hati-hati 
agar tidak terpeleset dan tercebur 
ke tambak.

Adakalanya mereka menenteng 
sepatu agar mudah jalan dan 
sepatunya tidak kotor sesampai 
di sekolah. Praktis, sepeda tidak 
bisa digunakan ketika hujan 
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turun waktu sekolah. Mereka 
akan menuntun sepeda yang 
dibawanya.
 
Selain itu, ada juga transportasi 
sungai menggunakan perahu. 
Namun perahu ini besar biayanya 
jika untuk berangkat ke sekolah. 
Bahkan Dasamas LAZ Al Azhar 
yang ditempatkan di Ponpes 
Miftahul Barokah Panikel harus 
keluar masuk menggunakan 
perahu ketika hujan.
 
Ekonomi masyarakat Panikel 
bersumber dari petani tambak, 
petani, nelayan dan penderes 
kelapa dan usaha lainnya. 
Kelemahan para petani ini adalah 
di permodalan dan transportasi 
penjualan. Permodalan banyak 
dilakukan dengan model ijon, 
dimana petani tambak harus 
mendapat modal awal dari 
pihak lain dan harus menjual 
ke pemodal itu dengan harga 
pemodal yang ditentukan.

Namun, tidak jarang harga yang 
diperoleh tidak berpihak kepada 
petani, sehingga petani dirugikan. 
Hasil yang diperoleh pun sulit 
sekali dibawa keluar karena nyaris 
hanya sepeda motor saja yang 
bisa mengangkut hasil tambak dan 
pertanian.
 
LAZ Al Azhar hadir membantu 

dan mendorong potensi yang 
bisa dikembangkan di Desa 
Panikel. Salah satunya di bidang 
ekonomi dan pendidikan 
dengan membantu pondok 
pesantren dalam pendidikan dan 
pemberdayaan masyarakat sejak 
2017.

Pembangunan Saung Ilmu, 
penempatan Dasamas, beasiswa, 
bantuan perangkat komputer 
dan laptop, pembangunan 
asrama, pondok belajar dan 
masjid diberikan oleh LAZ AL 
Azhar kepada Pondok Pesantren 
Miftahul Barokah. satu-satunya 
pondok yang berada di tengah 
hektaran tambak udang.

Di bidang ekonomi, LAZ Al Azhar 
menyerahkan dana dan menyewa 
tambak seluas 1,5 ha, pemberian 
bibit udang, ikan dan kepiting. 
Selain itu untuk kepentingan 
masyarakat juga pemberian 
bibit pisang untuk konsumsi 
dan produksi rumah tangga, 
pengecoran jalan, serta akses 
pemasaran hasil panen ke Al 
Azhar Mart Cilacap.

Kini Ponpes Miftahul Barokah 
menjadi pusat pemberdayaan 
masyarakat petambak udang di 
sekitarnya, melalui program Desa 
Gemilang LAZ Al Azhar.

...LAZ
Al Azhar hadir 

membantu dan 
mendorong potensi 

yang bisa dikembangkan 
di Desa Panikel. Salah 

satunya di bidang 
ekonomi dan 

pendidikan...
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LAZ Al Azhar dan Sekolah
Al Azhar Hadirkan Saung 

Ilmu di Desa Rawan Bencana
LAZ Al Azhar bersinergi dengan SMPI Al Azhar 16 Cikarang menggelar acara peresmian 

Saung Ilmu bagi masyarakat Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/9).

Saung Ilmu ini menjadi 
pusat interaksi, edukasi 
dan perencanaan 
program masyarakat 

secara berkelanjutan. Berdirinya 
Saung Ilmu merupakan salah 
satu instrumen dari program 
Indonesia Gemilang yang telah 
diinisiasi LAZ Al Azhar.

Program pemberdayaan yang 
telah diresmikan langsung oleh 
Jusuf Kalla pada tahun 2013 
menjadi program stimulan untuk 
kesehatan keluarga, kemandirian 
ekonomi, pemerataan edukasi, 
peningkatan keahlian dan 
kesejahteraan sosial, keuangan 
nonriba dan keutuhan beragama.

Proses pemotongan pita 
secara simbolis dilakukan oleh 
Kepala Sekolah SMPI Al Azhar 
16 Cikarang, Ida Maghfiroh 
bersama Kasi PMD Kecamatan 
Muaragembong, Sayuti. 
Kemudian turut dihadiri oleh 
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Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Daram, Kepala Desa, Mahir 
Nurmawan, Ketua Koperasi 
Mitra Mandiri Sejahtera 
(KMMS), Hendri dan tokoh 
masyarakat setempat.
 
Ketua KMMS Hendri 
mengungkapkan saat ini terdapat 
59 anggota yang telah berdaya, 
di antaranya terdiri dari 6 orang 
peternak 12 orang pelaku UMKM 
dan 41 orang petani. Para 
pelaku UMKM dan peternak 
mendapatkan pinjaman modal 
dengan akad qardhul hasan 
dimana peminjaman modal 
usaha tanpa riba dan tidak 
berbunga.

Selain itu, para petani juga 
memperoleh kemudahan melalui 
akad bai’ as-salam yang berarti 
dilakukan transaksi jual beli 
dengan sistem pembelian di awal 
dan barang berupa gabah akan 
diberikan petani saat panen tiba.

 Uniknya, Saung Ilmu juga 
dapat dimanfaatkan masyarakat 
sebagai pusat penanggulangan 
bencana. Berdasarkan letak 
geografi, desa ini termasuk 
wilayah yang berada di pesisir 
pantai. Setiap kali banjir rob 
lokasi tersebut kerap dilanda 
banjir dengan intensitas waktu 
yang cukup lama. Bahkan tidak 
jarang air baru akan surut hingga 
berbulan-bulan. Hampir 80% 
wilayah ini terendam banjir 
dengan ketinggian yang relatif 
mulai dari sebatas lutut hingga 
setinggi pinggang orang dewasa.
 
Harapannya, dengan adanya 
Saung Ilmu masyarakat 
sekitar akan memperoleh 
kemudahan dalam mengakses 
pemahaman agama, 
pendidikan, fiqih muamalah, 
pusat kesehatan, bahkan pusat 
mitigasi kebencanaan sehingga 
masyarakat dapat berdaya.
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Petani binaan LAZ Al Azhar yang berlokasi di Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, 
Kabupaten Cilacap sukses memetik hasil panen kangkung.  Kegiatan panen kangkung ini 

dilakukan oleh 4 orang petani pada Selasa (21/9).

Masing-masing petani 
kangkung ini memiliki 
lahan 700 meter. Di 
atas lahan tersebut 

mereka mampu menghasilkan 
keuntungan jutaan rupiah di 
setiap kali panen. Selain daunnya 
dijual sebagai sayuran, limbah 
kangkung mereka gunakan 
sebagai pakan ternak.

Menurut Fajar, Dasamas (Da’i 
Sahabat Masyarakat) LAZ Al 
Azhar mengungkapkan para 
petani memanfaatkan lahan 
tadah hujan pada musim 
kemarau dengan pengairan 
sumur bor yang berada di 
lokasi sekitar persawahan Desa 
Dondong.

“Alhamdulillah, musim panen kali 
ini petani berhasil memperoleh 
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hasil panen kangkung mencapai 
4.000 ikat dari beberapa kali 
panen. Dalam proses panen 
berulang ini, tunas kangkung 
dipotong 15-20 cm dari 
permukaan tanah, biasanya 
dapat dipanen lagi beberapa 
minggu kemudian. Kini, para 
petani dapat menghidupkan 
lahan pertanian menjadi lebih 
produktif,” katanya.

Ini sekaligus menunjukkan 
bahwa hadirnya program 
pemberdayaan desa yang 
dilakukan secara konsisten 
berpotensi membawa dampak 
positif bagi perekonomian 
masyarakat.

Ali Suhatno (63) salah satu 
petani kangkung Desa Dondong 
mengungkapkan bahwa 

meskipun di tengah pandemi, 
usaha pertanian kangkungnya 
ini dapat memenuhi kebutuhan 
keluarganya. Selain modal yang 
rendah, hasil panen kangkung 
tidak hanya satu kali, tetapi bisa 
dipanen kembali dari tunas 
selanjutnya.

“Bersyukur sekali, di tengah 
kondisi yang cukup sulit saat 
ini kami masih bisa bertahan 
mengolah lahan pertanian 
dengan tanaman seperti 
kangkung ini. Penggarapannya 
cukup mudah dibanding 
dengan tanaman palawija lain. 
Sejak adanya Saung Ilmu dan 
pendampingan pengetahuan 
kami semakin terbuka dengan 
peluang dan pengembangan 
usaha pertanian,” ujarnya.
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Pandemi Bukan Halangan,
Petani Kangkung Binaan LAZ Al Azhar

Sukses Petik Hasil Panen

“Alhamdulillah, 
musim panen kali 
ini petani berhasil 
memperoleh hasil 
panen kangkung 

mencapai 4.000 ikat 
dari beberapa kali 

panen...



Kisah Riski,
Tukang Ojek Asal Cirebon 

Calon Animator 3D Masa Depan
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Ini kisah tentang Riski Rismawan, salah satu santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
Jurusan Desain Grafis Kampus Sawangan, Depok. Riski sapaan akrabnya, telah menjadi 

piatu sejak berusia 17 tahun. Adakalanya, ia merasa sedih dengan perjalanan hidup 
yang harus ia jalani. Cobaan begitu datang bertubi-tubi, tetapi tekadnya kuat untuk 

memperbaiki semua itu.

Pemuda asal Cirebon 
ini, menjadi tumpuan 
keluarga. Rela 
membanting tulang 

bekerja serabutan demi 
menopang kebutuhan sehari-
hari. Berbeda dengan remaja 
lain yang sibuk dengan dunianya, 
Riski lebih mementingkan bekerja 
demi anggota keluarganya. 
Berbagai pekerjaan pernah ia 
geluti, seperti mengumpulkan 
barang bekas yang bisa dijual, 
membajak sawah milik orang lain 
hingga menjadi tukang ojek.

Keluarga Menjadi Sumber 
Kekuatan Terbesar
Riski terlahir di tengah keluarga 
sederhana. Hidup bersama sang 
ayah, nenek dan satu orang adik 
yang masih duduk di bangku 
sekolah dasar. Ayah Riski bekerja 
sebagai buruh tani dengan 
penghasilan di bawah 500 ribu 
rupiah. Selain itu ayahnya kerap 

mencari barang rongsokan 
untuk mendapatkan penghasilan 
tambahan. Namun, semua 
usaha itu tidaklah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan makan 
dan pendidikan anak-anaknya.
 
Dulu, mendiang ibunya 
memiliki keinginan yang belum 
sempat terwujud yaitu untuk 
membangun rumah dan 
merenovasinya agar layak untuk 
berteduh. Kondisi rumah 
Riski saat ini cukup 
memprihatinkan, 
atapnya kerapkali 
mengalami 
kebocoran saat 
hujan datang, 
dindingnya rapuh 
dan belum tertata 
rapi. Inilah salah 
satu sumber 
semangat Riski 
untuk menjadi 
orang sukses 
di kemudian 
hari. Selain itu, 
ia juga harus 
menyekolahkan 
sang adik karena 
ayahnya kini sudah 
mulai renta.
 
Meraih Mimpi dengan 
Menjadi Santri RGI
Meski hidup dengan 
serba keterbatasan, 
semangat belajar 
Riski tak pernah 
redup. Atas 
dasar motivasi 
dari keluarga 
dan temannya, 
Riski mulai 
tertarik untuk 
mengikuti 

program LAZ Al Azhar dalam 
pengentasan pengangguran 
untuk usia produktif Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) di 
Kampus Sawangan, Depok. Ia 
bergabung bersama ratusan 
pemuda yang memiliki visi dan 
misi yang sama yaitu mengubah 
perekonomian keluarga menjadi 
lebih baik dan menjadi pribadi 
dengan spiritualitas yang baik.
 

Perjalanan Riski sampai 
menjadi santri 

RGI tidaklah 
mudah, 
apalagi di 
tengah 
kondisi 
pandemi 
yang 
sedang 
terjadi. 
Riski yang 
tinggal di 
luar kota 
terpaksa 

meminjam 
biaya untuk 
swab dan 

transportasi dari tetangga 
dekatnya dan tabungannya 
selama menjadi tukang ojek. 
Namun, semua itu ia yakini 
sebagai usahanya untuk 
menemukan kesuksesan.
 
Riski memiliki mimpi ingin 
menjadi animator 3D yang 
handal. Apalagi sebelumnya 
dia juga mengikuti kelas sharing 
session bersama CEO dan 
Founder The Little Giant, Aditya 
Triantoro yang juga seorang 
animator dari film animasi 
terkenal Nussa dan Rara saat 
berkunjung ke RGI.
 “Saya sangat terinspirasi dengan 
kisah perjalanan Mas Adit. Dia 
aja harus berjuang selama 17 
tahun baru bisa mencapai titik 
kesuksesan seperti sekarang, 
dan saya yakin melalui belajar di 
RGI adalah bagian dari langkah 
awal kesuksesan saya,” jelas 
Riski.
 
Tak ada yang melarang seorang 
menjadi sukses, semua individu 
insya Allah akan menemukan 
jalannya masing-masing 
begitupun yang tengah diyakini 
oleh Riski. Semoga semua 
harapannya menjadi kenyataan.



Santri RGI Ngobrol Seru 
Bareng CEO dan Founder

The Little Giantz
Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) mengikuti kegiatan sharing bersama CEO 
sekaligus Founder The Little Giantz, Aditya Triantoro. Acara ini berlangsung di Aula 

Nurhayati, kampus RGI Depok dengan mengusung tema “Kenali Potensi, Lejitkan Mimpi”, 
pada Sabtu (4/9).
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Selain itu, kegiatan ini juga 
diikuti dengan antusias 
oleh santri RGI yang ada 
di seluruh Indonesia 

seperti di kampus Jakarta, 
Magelang, Yogyakarta, Surabaya, 
dan Aceh secara virtual. Aditya 
Triantoro terkenal sebagai 
pencipta animasi Nussa, sebuah 
serial animasi Indonesia yang 
ramah anak dengan cerita 
yang menginspirasi. Animasi 
ini ditayangkan pada layanan 
berbagi video YouTube sejak 
November 2018.

Selama kegiatan berlangsung 
para santri sangat terkesan 

dengan pengalaman serta 
pemaparan yang disampaikan 
Aditya Triantoro. Keberhasilan 
yang dicapainya saat ini, telah 
melewati berbagai liku yang 
panjang. Aditya Triantoro 
mengaku telah berjuang selama 
17 tahun hingga akhirnya dapat 
meraih sukses melalui karyanya 
yaitu animasi Nussa.
 
“Luar biasa, rasanya nggak 
nyangka bisa sharing bareng kak 
Aditya Triantoro, banyak ilmu 
dan pelajaran yang bisa dipetik. 
Mulai dari berbagi tips-tips 
menarik cara mengenali potensi 
diri dan mengembangkan bakat 

agar tetap produktif,” ungkap 
Riski salah satu santri kampus 
RGI, Sawangan, Depok.
 
Meskipun acara dilakukan secara 
tatap muka di kampus RGI 
Depok, sharing session dilakukan 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat. Para 
santri menggunakan masker, 
menjaga jarak, dan disediakan 
hand sanitizer selama kegiatan 
berlangsung. Semoga dengan 
adanya kegiatan ini para santri 
selalu berpikir positif, memiliki 
pandangan yang luas, dan sukses 
meraih cita-cita dengan bakat 
yang mereka miliki.

“Luar biasa, 
rasanya nggak 

nyangka bisa sharing 
bareng kak Aditya 

Triantoro, banyak ilmu 
dan pelajaran yang 

bisa dipetik...
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LAZ Al Azhar Bersama 
FOZWIL DKI Menggelar 

Vaksinasi di Jakarta Pusat
Kegiatan vaksinasi terus digelar sejumlah lembaga baik pemerintah maupun non 

pemerintah. LAZ Al Azhar bersama lembaga zakat dalam naungan Fozwil DKI Jakarta 
juga turut menggelar vaksinasi di empat titik di wilayah Jakarta Pusat.
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Adapun keempat titik sasaran 
vaksinasi itu yakni Kecamatan, 
Tanah Abang, Gambir, 
Kemayoran dan Kebon Kacang. 
”Dengan kuota 100 vaksin per 
kecamatan, kegiatan dimulai 
pukul 08.00 pagi,” ujar Dian 
dalam siaran persnya baru-
baru ini. Ditambahkan Dian, 
jenis vaksin yang digunakan 
yakni Pfizer dan Sinovac. Warga, 
tambahnya, mengaku sangat 
senang dengan adanya vaksinasi 
yang dilaksanakan oleh Fozwil 
DKI Jakarta.

“Masyarakat tidak khawatir 
lagi jika akan bepergian yang 
mengharuskan ada sertifikat 

vaksin,” ujar Dian. Sementara 
itu Walikota Jakarta Pusat, 
Dhany Sukma  menyambut baik 
kegiatan yang digelar Fozwil 
DKI Jakarta. Menurutnya kerja 
sama tersebut sebagai sebuah 
kolaborasi yang sangat baik. 
Karena, katanya, dengan bekerja 
sama dan kolaborasi beban berat 
akan dapat dijalani dengan lebih 
baik.

Menurut Dhany,  Jakarta Pusat 
sudah melakukan vaksinasi lebih 
dari 70 persen berdasarkan 
data yang terdaftar sesuai NIK.  
Dia berharap kerjasama akan 
berlanjut di masa yang akan 
datang.

Menurut Ketua Fozwil 
DKI Jakarta, Dian 
Pasya, vaksinasi ini 
khusus untuk para 

amil yang tergabung dalam 
asosiasi lembaga amil zakat 
di wilayah DKI Jakarta. Guna 
memperluas cakupan vaksinasi 
bagi masyarakat umum, pihaknya 
menggandeng Pemerintah Kota 
Jakarta Pusat.

Disebutkan, Fozwil DKI terdiri 
dari Bazma Pertamina, 
Rumah Zakat, LAZ Al Azhar, 
ZIS Indosat, MTUA Rekayasa 
Industri, Amaliyah Astra, 
Bakrie Amanah, Bamuis BNI 
dan Jakarta Amanah. 

...kerja sama 
tersebut sebagai 

sebuah kolaborasi yang 
sangat baik dengan 
bekerja sama dan 

kolaborasi beban berat 
akan dapat dijalani 

dengan lebih baik...
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Tim LAZWAF Al Azhar Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Sekolah Islam Al Azhar 
Pekalongan yang berlokasi di Jalan Pelita II Banyuurip, Pekalongan. Setelah kasus pandemi 
Covid-19 mengalami penurunan kegiatan ta’aruf sekaligus silaturahmi kali ini bisa berjalan 
secara langsung walaupun sebelumnya ta’aruf hanya dilakukan secara virtual, Sabtu (11/9).

3332 Perwakilan Jawa TengahPerwakilan Jawa Tengah

Tim LAZWAF bertemu 
dengan Ita selaku kepala 
sekolah TK Islam Al 
Azhar dan Rochimatun 

selaku Kepala Sekolah SD Islam 
Al Azhar.

Dalam pertemuan tersebut 
LAZWAF Al Azhar Jawa 
Tengah memperkenalkan 
Visi dan Misi juga program 
pengentasan kemiskinan 
yang dikemas dalam 5 klaster 
(Pengentasan kemiskinan dan 
pemberdayan masyarakat desa, 
Pengentasan pengangguran dan 
pemberdayaan usia produktif, 
Pemberdayaan ekonomi, 
infrastruktur dan konservasi 
lingkungan, Memperbaiki kondisi 

kehidupan yatim dan duafa, dan 
Penanggulangan bencana dan 
jaringan relawan). 

“Alhamdulillah, pertemuan 
bersama pihak Sekolah Al Azhar 
Pekalongan bisa terlaksana 
dengan baik. Jajaran sekolah pun 
sangat menyambut kami dengan 
baik dan mengapresiasi program-
program LAZWAF Al Azhar. 
Semoga sinergi kebaikan ini akan 
selalu terjalin dan senantiasa 
mampu menghadirkan manfaat 
untuk umat,” ungkap Agus 
Bangun selaku Kepala Perwakilan 
LAZ Al Azhar Jawa Tengah.

Pertemuan ini bertujuan untuk 
menjaga dan mempererat tali 

silaturahmi antara LAZWAF Al 
Azhar Jateng dengan Sekolah 
Islam Al Azhar Pekalongan.

Dengan menjaga silaturahmi 
ini mudah-mudahan Allah SWT 
mempermudah segala urusan 
tim LAZWAF Al Azhar dan 
keluarga Sekolah Al Azhar 
Pekalongan.

Senada dengan program sekolah 
untuk menanamkan sikap 
berbagi sejak dini, ke depan 
kolaborasi yang terbangun dapat 
menjadi solusi bersama dalam 
menghadirkan kebahagiaan 
untuk sesama.

...Senada dengan 
program sekolah 

untuk menanamkan 
sikap berbagi sejak dini, 

ke depan kolaborasi 
yang terbangun dapat 

menjadi solusi 
bersama...

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

Ta’aruf
LAZ Al Azhar Jawa Tengah

dengan Sekolah Islam Al Azhar
Pekalongan



Desa Besur terletak di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dikenal 
dengan desa sejuta potensi. Potensi produktif mulai dari potensi pertanian hingga 

pariwisata. Hasil panen petani yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang baik. 

Pasalnya, Kabupaten 
Lamongan sebagai 
sentra padi regional dan 
nasional, budi daya padi 

sehat adalah menghasilkan dan 
menjanjikan.

Budi daya tanaman sehat 
adalah suatu metode budi 
daya yang diadopsi dari salah 
satu prinsip pengendalian 
hama terpadu. Dimana strategi 
membudidayakan tanamannya 
dengan memadukan semua 
teknologi budi daya berbasis 
ramah lingkungan sehingga 
dihasilkan tanaman yang sehat. 
Mendorong perbaikan kesuburan 
tanah, pengolahan tanah yang 
tepat, penggunaan bibit varietas 
unggul, pengendalian hama dan 
penyakit. Berawal dari tanaman 
yang sehat ini maka akan menjadi 
makanan yang sehat yang akan 
mendukung pola hidup sehat.

Tahun 2018 sebelum diterapkan 
pertanian jagung modern 
provitas sebesar 7,13 ton/ha 

di tahun 2020 telah mencapai 
7,58 ton/ha rata-rata kabupaten. 
Sedangkan di kawasan inti 
(desa besur) yang akan dipanen 
sekarang berdasarkan hasil 
ubinan produktivitas mencapai 
7,86 ton/ha. produk beras sehat 
dan berkualitas walaupun belum 
tersertifikasi (dimasukkan dalam 
prioritas fasilitasi di tahun 2020).

Sebelumnya, masyarakat 
Desa Besur yang mayoritas 
berprofesi sebagai petani 
mengandalkan penghasilan 
dari hasil panen semata. 
Seiring dengan berjalannya 
program pendampingan dan 
pengembangan keterampilan 
masyarakat sekitar mulai 
mengelola lahan pertanian/sawah 
menjadi desa wisata pertanian.

Potensi ini menjadi peluang 
yang terus dikembangkan 
oleh LAZ Al Azhar bersama 
Bank Indonesia.  Dalam acara 
Fesyar Regional Jawa 2021 
yang digelar pada tanggal 27 

September sampai 2 Oktober 
2021 dilakukan penandatanganan 
MoU antara Bank Indonesia 
dan LAZ Al Azhar untuk 
melakukan pendampingan 
secara berkelanjutan dalam 
program Desa Berdikari. 
Penandatanganan langsung 
dihadiri oleh Budi Hanoto, Kepala 
Perwakilan BI Jatim dan Daram, 
Direktur eksekutif LAZ Al Azhar.

Ke depan bersama 
pendampingan Dasamas LAZ Al 
Azhar Desa Besur diharapkan 
mampu mendorong keberdayaan 
umat dari sektor perekonomian, 
pendidikan, kesehatan dan 
keagamaan. Hal ini tentu menjadi 
tugas kita bersama untuk 
mengembangkan desa sebagai 
bagian dari pembangunan 
nasional. Sinergi, inovasi, dan 
komunikasi antara setiap 
pemangku kepentingan perlu 
kita jalin bersama, sehingga kita 
mampu mewujudkan Indonesia 
Maju, mulai dari desa.

...program 
pendampingan 

dan pengembangan 
keterampilan 

masyarakat sekitar 
mulai mengelola lahan 

pertanian/sawah 
menjadi desa wisata 

pertanian...

Potensi Wisata Agro
Pertanian Besur Lamongan

Pasca Pandemi

35 Perwakilan Jawa TimurPerwakilan Jawa Timur34
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3736 Formula Tanggap BencanaFormula Tanggap Bencana

Tim Formula
LAZ Al Azhar 

bersinergi dengan 
LAZ Nurul Fikri sigap 

melakukan aksi 
penyaluran bantuan 
paket sembako...

LAZ Al Azhar Distribusikan
Paket Sembako Bagi

Penyintas Banjir Kalteng

Sebanyak 200 paket 
sembako diberikan untuk 
200 KK atau sekitar 623 
jiwa terdampak banjir. 

Adapun bantuan sembako 
tersebut berisi beras, minyak 
goreng, terigu, gula, makanan 
kaleng, obat-obatan dan vitamin.

Menurut Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
pada Rabu (8/9), kerusakan 
akibat banjir Kalimantan Tengah 
meliputi 15.439 unit rumah, 
67 unit tempat ibadah, 78 unit 
fasilitas pendidikan, 36 unit 
fasilitas kesehatan, 40 unit 
perkantoran, 19 unit pos PPKM, 

dan 798.100 hektar luas wilayah 
ikut terdampak.

Supervisor tim Formula LAZ 
Al Azhar, Eko mengungkapkan 
ribuan warga masih menempati 
lokasi pengungsian mengingat 
intensitas hujan yang masih 
tinggi dan khawatir banjir akan 
datang kembali.
 
“Meskipun kondisi air kian surut, 
warga belum berani kembali ke 
rumah masing-masing karena 
masih khawatir. Menurut 
BMKG sendiri hujan akan terus 
tinggi hingga akhir September,” 
ujarnya.

 Pendistribusian dilakukan 
dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan yang berlaku. 
Diharapkan dengan hadirnya 
bantuan paket sembako ini dapat 
memberikan manfaat bagi para 
korban.

Katingan-Banjir yang melanda wilayah Kalimantan Tengah kian meluas. Dua kabupaten 
terdampak banjir akibat meluapnya aliran Sungai Barito. Tim Formula LAZ Al Azhar 
bersinergi dengan LAZ Nurul Fikri sigap melakukan aksi penyaluran bantuan paket 

sembako untuk penyintas banjir yang berada di Desa Bakumbai, Kecamatan Katingan Hilir, 
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Minggu (12/09).

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



Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar mendistribusikan bantuan untuk para 
penyintas banjir di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Banten. 

Bantuan langsung diberikan secara simbolis kepada Lukman selaku pengurus posko dan 
Ketua Komunitas Jaringan Relawan untuk Masyarakat (JARUM), Selasa (14/9).

Banjir menggenangi 
permukiman warga sejak 
Senin (13/9) sore dan 
terus meningkat setinggi 

pinggang orang dewasa. Banjir 
yang terjadi akibat curah hujan 
dengan intensitas tinggi ini 
menyebabkan ratusan warga 
mengungsi ke tempat aman.

Eko, Koordinator Program 
Formula mengungkapkan 
penyaluran bahan pangan siap 
olah dibagikan untuk 180 KK atau 
sekira 560 jiwa korban banjir. 
Hingga laporan ini dibuat banjir 
belum mengalami penyusutan 
karena hujan yang masih 

3938 Formula Tanggap BencanaFormula Tanggap Bencana

terjadi. Bahkan, sebagian warga 
memutuskan untuk tetap tinggal 
di posko-posko pengungsian 
yang telah disediakan.
 
“Sebagai langkah sigap 
membantu warga terdampak 
banjir di Rangkasbitung tim kami 
langsung terjun melakukan aksi 
evakuasi dan pendistribusian 
bahan pangan untuk memenuhi 
kebutuhan dapur umum untuk 
para penyintas. Selama aksi di 
lapangan juga kami bekerjasama 
dengan relawan dan juga aparat 
TNI setempat agar proses 
penyaluran bantuan dapat 
berjalan dengan cepat,” ujarnya.

 Adapun paket bantuan pangan 
yang disalurkan terdiri dari beras, 
minyak goreng, gula, terigu, 
makanan kaleng, telur, dan 
lainnya. Harapan ke depan bahan 
makanan ini dapat bermanfaat 
dan membawa keberkahan 
untuk semua. Hingga kini, 
para penyintas membutuhkan 
bantuan logistik seperti alas 
tidur, pakaian, obat-obatan, 
selimut, dan alat kebersihan 
untuk memenuhi keperluan 
sehari-hari. Kondisi rumah dan 
barang-barang mereka masih 
terendam banjir. Semoga kondisi 
akan cepat membaik seperti 
sedia kala.
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“Sebagai 
langkah sigap 

membantu warga 
terdampak banjir 
di Rangkasbitung 

tim kami langsung 
terjun melakukan 

aksi evakuasi dan 
pendistribusian...

Tim FORMULA LAZ Al Azhar
Sigap Bantu Korban Banjir

Rangkasbitung



Optimalisasi Saung Cahaya di Desa Cilembu
Sebagai Pusat Edukasi Masyarakat

Jumat Berkah, Bahagiakan Ratusan
Keluarga Duafa dan Pekerja Harian di Cilacap

KSM Bandaraya Cahaya Gemilang
Tuai Hasil Panen Dapur Hidup

LAZ Al Azhar Gelar Workshop
Bersama Anggota FOZ Banyumas Raya

Hadirnya Saung Cahaya 
sebagai pusat interaksi 
masyarakat menjadi 
instrumen penting 

keberhasilan program Indonesia 
Gemilang yang diinisiasi LAZ Al 
Azhar. Secara rutin Dasamas 
bersama kader lokal Desa 
Cilembu, Kecamatan Pamulihan, 
Kabupaten Sumedang, Jawa 
Barat melakukan pendampingan 
untuk mendorong keberdayaan 
masyarakat setempat. Salah 

Sebanyak 830 boks 
makanan siap saji kembali 
disalurkan untuk pekerja 
harian, keluarga duafa 

dan panti rehabilitasi ODGJ 
yang berada di sekitar wilayah 
Cilacap, Jumat (17/9).

Jumat Berkah merupakan 
salah satu program berbagi 
yang dilakukan secara rutin 
oleh LAZ Al Azhar bersama 
Jamiyyah Al Azhar Cilacap. 

Apa yang kita tanam, 
maka itulah yang akan 
kita tuai. Mungkin inilah 
pepatah yang cocok untuk 

menggambarkan kegiatan warga di 
Desa Sokop, Kepulauan Meranti, Riau 
yang tergabung dalam Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) 
Bandaraya Cahaya Gemilang, yang 
tengah melakukan panen sayur 
kangkung dan kacang panjang.

Setelah hampir 45 hari yang lalu 

LAZ Al Azhar berkesempatan 
menjadi tuan rumah dalam 
acara workshop FOZ 
Banyumas Raya. Acara 

ini tentunya diselenggarakan 
dengan mengedepankan 
protokol kesehatan, Jumat (10/9). 
Sebanyak 20 anggota Forum 
Zakat Banyumas Raya hadir 
dalam workshop “Optimalisasi 
Funding di Masa Pandemi dan 
Revitalisasi Sinergi Program” di 
auditorium Al Azhar Cilacap. 

4140 Sekilas BeritaSekilas Berita
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satunya di bidang pendidikan 
generasi muda yang dilakukan 
selepas magrib dalam Program 
Magrib Mengaji anak-anak Desa 
Cilembu mengaji bersama dan 
belajar ilmu agama. Sebagai 
upaya menumbuhkan peran 
pentingnya Al Quran, anak-anak 
mendapatkan pembelajaran 
mengenai tajwid, makharijul 
huruf, penulisan hijaiyah, dan 
pelafalannya. Selain itu, di 
tengah pandemi saat ini anak-

anak juga dapat melakukan 
kegiatan belajar bersama dan 
mengikuti pelatihan komputer 
yang dibimbing langsung oleh 
Dasamas. Semoga dengan 
hadirnya fasilitas Saung Cahaya 
ini anak-anak dapat memiliki 
semangat belajar tinggi dan 
mencintai Al Quran sejak 
dini sehingga dapat menjadi 
penghafal Al Quran di masa 
depan.

Acara berlangsung dengan 
khidmat dan semua peserta yang 
datang sangat antusias mengikuti 
semua rangkaian acara dari awal 
hingga akhir. Dengan slogan 
“Kerja sama-sama, Keren sama-
sama”, harapannya sinergitas 
semua lembaga yang tergabung 
dalam FOZ Banyumas Raya 
akan semakin kompak dalam 
membantu umat. Andi, Amil 
ACT Purwokerto menuturkan 
acara yang telah digelar dapat 

menghadirkan semangat baru 
untuk terus berbuat kebaikan. 
“Alhamdulillah sangat luar biasa 
dari sisi panitianya dan pemaparan 
materi-materinya begitu 
menginspirasi,” katanya. Semoga 
dengan adanya workshop ini dapat 
mempererat tali silaturahmi di 
antara para anggota FOZ Jateng. 
Selain itu, menjadi ikhtiar bersama 
guna menumbuhkan motivasi 
kami dalam mensejahterakan 
umat.

Gerakan Jumat Berkah 
ini terbuka bagi siapapun 
dengan menyumbangkan 
makanan siap saji untuk 
membantu masyarakat yang 
membutuhkan. Terlebih di 
tengah kondisi pandemi yang 
terjadi, sehingga diharapkan 
masyarakat berpenghasilan 
rendah bisa merasakan 
kebahagiaan. Paket makanan 
siap saji ini disalurkan langsung 
untuk tukang becak, petugas 

kebersihan, petugas panti 
rehabilitasi ODGJ, dan buruh 
harian lainnya sehingga mereka 
memperoleh tambahan nutrisi.

Semoga gerakan Jumat Berkah 
ini di masa yang akan datang 
bisa membawa manfaat yang 
semakin luas dan bertambah. 
Terima kasih untuk para 
donatur yang telah menularkan 
senyum kebaikan kepada 
sesama.

warga bergotong-royong menanam 
di kebun petak percontohan 
tanaman sayuran, kini hasilnya 
sudah dapat mereka rasakan dan 
nikmati.

Hasil panen sayuran ini sebagian 
besar dibawa pulang untuk diolah 
dan dikonsumsi oleh masing-masing 
keluarga dan sebagian lagi dijual ke 
masyarakat yang pendapatannya 
akan disimpan untuk ditabung di 
tabungan anggota KSM.

KSM Bandaraya Cahaya Gemilang 
merupakan salah satu instrumen 
untuk menyukseskan program 
Indonesia Gemilang khususnya di 
Desa Cahaya Sokop, Kepulauan 
Meranti, Riau.

Program ini dapat berjalan hasil 
sinergi gemilang yang terjalin antara 
LAZ Al Azhar dan YBM PLN demi 
dapat menghadirkan kesejahteraan 
untuk masyarakat desa.



4342 Inspirasi GemilangInspirasi Gemilang
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Hidup untuk Makan?

Oleh: O. Solihin
Instruktur Menulis Kreatif
Rumah Gemilang Indonesia Kampus Depok

Ketika banyak di antara saudara kita yang didera kekhawatiran, “apakah hari ini kita bisa 
makan?”, ternyata ada juga di antara kita yang masih bertanya, “makan apa hari ini, dan di 
resto mana lagi yang asyik jadi tempat makan?” Sungguh, ironi yang membuat kita perlu 

malu. Urusan makan, ternyata bukan sekadar untuk mengobati rasa lapar, tetapi juga bagi 
sebagian orang sebagai unjuk pembuktian status sosial.

tetap hidup–maksudnya masih 
berfungsinya jantung, paru-paru 
dan organ vital lain. Asupan 
makanan ke dalam tubuh 
manusia juga akan menghasilkan 
energi. Bagaimana proses 
pembentukan energi di dalam 
tubuh?

Saya pernah belajar kimia ketika 
belajar di sekolah kejuruan analis 
kimia, masuk di akhir tahun 80-

an. Secara sekilas bisa dipahami 
bahwa energi dalam tubuh 
tersebut dihasilkan dari hasil 
ekstraksi energi yang terkandung 
di dalam ikatan-ikatan kimia 
pada molekul makanan dengan 
cara mengombinasikan molekul 
makanan dengan oksigen 
di dalam mitokondria sel. 
Molekul-molekul makanan 
yang digunakan adalah glukosa 
dari metabolisme karbohidrat, 

Sebagai manusia, kita tak 
menyangkal bahwa kita 
memang butuh asupan 
makanan agar raga 

dan jiwa kita bisa tumbuh dan 
berkembang. Rasa-rasanya kita 
juga tahu alasannya mengapa 
kita harus memasukkan 
makanan dan minuman ke 
dalam tubuh kita. Ya, karena 
manusia membutuhkan energi 
dalam melakukan aktivitas dan 

asam amino dari metabolisme 
protein, juga asam lemak dan 
gliserol dari metabolisme 
lemak. Tubuh manusia sudah 
diciptakan sedemikian rupa oleh 
Allah Ta’ala, bahkan manusia 
diciptakan dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya, fii ahsani taqwiim. 
Masya Allah. Itu semua kehendak-
Nya.

Meski kita tahu bahwa “makan 
untuk hidup”, tetapi dari style-
nya ternyata banyak di antara 
kita yang mempraktekkan 
“hidup untuk makan”. Acara-
acara kuliner di televisi seolah 
membuktikan bahwa makan 
bukan lagi sekadar untuk 
menyambung hidup, tetapi lebih 
ke arah memuaskan gaya hidup, 
selain tentunya memanjakan 
urusan lidah dan kerongkongan 
semata. Seorang teman ada yang 
sudah hafal di mana jajanan 
yang enak jika bepergian ke 
suatu tempat. Bukan hanya 
teman yang memiliki ‘naluri’ jajan 
seperti itu, jika saya kebetulan 
diundang mengisi acara bedah 
buku atau talkshow remaja di 
berbagai kota, panitia seperti 
merasa harus memuaskan 
tamunya. Ya, yang paling mudah 
adalah saya diajak mencicipi 
beragam makanan. Mungkin 
tuan rumah ingin memberikan 
kesan kepada tamunya tentang 
makanan-makanan khas di 
daerah tersebut.

Salahkah teman saya yang tahu 
betul jenis jajanan dan tempat 
jajan enak? Salahkah teman-
teman panitia yang mengundang 
saya untuk sebuah acara namun 
di sela-sela waktu kosong 
mereka mengajak saya mencicipi 
makanan enak dan lezat? 
Tidak. Sebatas memang yang 
dibutuhkan tubuh, sewajarnya, 
bukan memaksakan harus 
memenuhi keinginan semata.
Style “hidup untuk makan” sudah 
tampak nyata di depan mata 
kita, dalam kehidupan sehari-

hari yang mungkin saja kita 
terlibat di dalamnya. Jam makan 
siang di kawasan perkantoran 
adalah pertunjukan paling 
mudah dilihat. Mereka yang isi 
dompetnya tebal, memilih resto 
yang bisa mengangkat derajat 
gengsinya. Jangan heran pula 
jika banyak eksekutif muda di 
Jakarta memilih sengaja makan 
siangnya ke Bogor atau Bandung 
demi mencoba jajanan baru yang 
diiklankan media atau melalui 
obrolan kawan-kawannya di 
situs jejaring sosial. Melalui 
jalan tol mereka bisa pulang 
pergi dengan mudah dan cepat 
setelah menuntaskan hasratnya 
menggoyang lidah makanan 
incarannya.

Jika demikian faktanya, kita 
patut introspeksi diri. Di tengah 
banyak saudara kita yang sulit 
mendapatkan makanan yang 
layak santap, justru banyak di 
antara kita yang menjadikan 
pola makan dan tempat makan 
sebagai sarana mengangkat 
gengsi. Seringkali alasan demi 
gengsi menjauhkan kita dari rasa 
empati kepada sesama. Padahal, 
Islam sudah mengajarkan 
bagaimana kita harus peduli, 
hingga urusan makanan. Dari 
Abdullah bin Musawir berkata: 
Aku mendengar Ibnu Abbas 
radhiallahu ‘anhu menyebutkan 
Ibnu Zubair, lalu menuduhnya 
sebagai orang bakhil. Kemudian 
berkata: ‘Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, “Tidaklah 
disebut mukmin orang yang 
kenyang sedangkan tetangganya 
di sampingnya kelaparan.” (HR 
Bukhari, dalam al-Adab al-
Mufrad).

Lalu, apakah ini artinya kita tidak 
boleh sama sekali memanjakan 
lidah dengan makanan enak 
dan lezat di tempat makan yang 
prestisius? Tidak juga. Silakan 
saja. Sekali-kali boleh. Asal 
jangan dijadikan sebagai gaya 

hidup. Sebab, jika sudah menjadi 
gaya hidup, kecenderungannya 
akan mendapatkan label “hidup 
untuk makan”. Kita menjadi 
orang yang mencampuradukkan 
antara kebutuhan dengan 
keinginan. Bahkan sangat boleh 
jadi kebutuhan dikalahkan oleh 
keinginan syahwat kita. Itu tidak 
bisa dipungkiri.

Namun yang wajib kita 
perhatikan adalah, Islam 
mengajarkan kita untuk 
mengonsumsi makanan yang 
halal dan thayyib. Allah Ta’ala 
berfirman dalam Al-Quran: “Dan 
makanlah makanan yang halal 
lagi baik dari apa yang Allah 
telah rizkikan kepadamu, dan 
bertakwalah kepada Allah yang 
kamu beriman kepada-Nya.” (QS. 
Al-Maa’idah ayat 88).

Dalam ayat lain, Allah Ta’ala 
menjelaskan, “Hai sekalian 
manusia, makanlah yang halal 
lagi baik dari apa yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.” 
(QS. Al-Baqarah ayat 168).

Rasa-rasanya, dengan kedua 
ayat ini kita sudah mafhum, 
bagaimana seharusnya kita 
bersikap. Toh, apapun yang kita 
makan—lezat, nikmat, dan dibeli 
di tempat jajanan mewah—pada 
akhirnya juga sisa serapan sari 
makanan akan menjadi kotoran.

Itu sebabnya, bagi seorang 
muslim, kita berharap agar 
makanan halal dan thayyib yang 
kita konsumsi akan berdampak 
pula pada kuatnya diri dalam 
ibadah, menumbuhkan 
kekuatan untuk mau berbagi 
dengan sesama, dan menjadi 
tenaga untuk bisa memberikan 
kontribusi dalam dakwah Islam 
amal saleh lainnya. Semoga.



PENERIMAAN ZIS JUNI 2021
#   AKAD 
1.   Zakat: 
 a. Zakat Maal 820.144.579
 b. Zakat Fitrah -
2. Infak: 
 a. Infak Khusus 240.745.535
 b. Infak Umum 809.074.018
3. Khusus: 
 a. Bagi Hasil Bank 205.038
 b. Kemanusiaan 479.425.527
 c. Wakaf 280.000
 d. Akikah 59.555.693
 e. Qurban 216.827.000
 f. CSR/Sponsorship 50.000.000
 g. Dana Non Syar’i 3.173.462
 h. Fidyah -
 i. Lain-Lain -
TOTAL PENERIMAAN JUNI 2021 2.679.430.853

PENYALURAN ZIS JUNI 2021
#   PROGRAM 
1.   Layanan Mustahik 1.136.845.000
2. Pemberdayaan 382.338.000
3. Pendidikan dan Dakwah: 
 a. Pembinaan Rohani Pasien dan LP 0
 b. Bantuan Karitas Pendidikan 65.625.000
 c. Bantuan Karitas Dakwah 122.515.000
 d. Fisabilillah Lainnya 0
4. Layanan Jenazah Gratis: 
 a. Akomodasi Layanan dan Sosialisasi 23.101.000
5. Al Azhar Peduli Kesehatan: 
 a. Poliklinik Umum dan Gigi Gratis 0
 b. Bantuan Karitas Kesehatan 1.400.000
6. Rumah Gemilang Indonesia: 
 a. Program RGI dan OP RGI 273.984.700
7. Penyaluran Infak Khusus: 
 a. Penyaluran Aqiqah 0
 b. Penyaluran Fidyah 3.390.000
 c. Penyaluran Kemanusiaan 72.450.000
 d. Penyaluran Infak Khusus 394.856.000
8. Penyaluran Infak Umum 451.107.700
9. Penyaluran Zakat Fitrah 4.550.000
10. Penyaluran Wakaf 58.110.200
11. Sosialisasi ZISWAF 0
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 2.990.272.600
#   OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI LEMBAGA 
12. Amil 318.107.400
13. Operasional 188.831.300
14. Administrasi Perbankan 2.318.380
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 509.257.080
TOTAL PENDAYAGUNAAN JUNI 2021 3.499.529.680
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WWW.WAKAFALAZHAR.COM WAKAF AL AZHAR

Lokasi Pembangunan
SMPIT Al-Qalam

Kp. Babakan Tipar, Desa Limbangansari,
Kec. Cianjur, Kab. Cianjur.

KONSULTASI WAKAF

0858 1722 6759

Rekening Wakaf Al Azhar A.N YPI AL AZHAR

:  0036 3496 4005: 701 500 555 8

Kekalkan Amal Kebaikan Anda

Ruang Kelas SMPIT Al-Qalam
Sebanyak 18 siswa di SMPIT Al Qalam tidak dibebankan biaya SPP bahkan untuk seragam sekolah. 

Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi warga sekitar yang kebanyakan kurang mampu. 
Hingga saat ini, SMPIT Al Qalam hanya memiliki 1 kelas saja. Program wakaf ini akan digunakan 
untuk penambahan ruang kelas agar jumlah kuota siswa dari keluarga dhuafa dapat lebih banyak.

Bijak atur gaji, 
raih pahala, bersihkan 
harta, hati dan diri

Zakat 2,5%
Liburan

Belanja keinginan

Sedekah
Belanja 

kebutuhan

lazalazhar.org


