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Dampak pandemi Covid-19 secara nasional sangat mempengaruhi 
kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya bagi kaum duafa 
baik di perkotaan maupun perdesaan. Perlu adanya gerakan 
yang masif, terukur, dan berkesinambungan dalam membantu 

mereka dengan menumbuhkan ekosistem ekonomi masyarakat 
khususnya di perdesaan yang masih kurang mendapat perhatian. Itu 
sebabnya, LAZ Al Azhar terus berkomitmen melalui dana ziswaf untuk 
mewujudkan program-program unggulan yang berdampak langsung 
pada usaha pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat 
desa secara komprehensif melalui program Indonesia Gemilang yang 
kemudian diperkuat dengan adanya kolaborasi dan sinergi, baik dengan 
internal komunitas Al Azhar, seperti sekolah-sekolah Al Azhar maupun 
eksternal seperti corporate, komunitas atau pemerintah.

Oktober 2021 kali ini telah di-launching Desa Berdikari di Tanjungpura, 
Tasikmalaya yang merupakan sinergi LAZ Al Azhar dengan Departemen 
Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia dan beberapa program 
sinergi dengan sekolah-sekolah Al Azhar berupa pembangunan Saung 
Ilmu sebagai pusat edukasi, interaksi, dan perencanaan program 
masyarakat desa. Selanjutnya, seiring semangat hari Sumpah Pemuda, 
LAZ Al Azhar juga berfokus pada masa depan para pemuda Indonesia 
melalui program pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usia 
produktif yaitu program Rumah Gemilang Indonesia. Dan tentunya 
juga program-program lain seperti My Heart for Yatim dan Dai 
Sahabat Masyarakat (Dasamas) yang memiliki peran penting dalam 
pendampingan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

LAZ Al Azhar terus berharap uluran tangan para aghniya guna 
membantu memberikan solusi permasalahan masyarakat khususnya 
yang kurang mampu melalui program-program LAZ Al Azhar dalam 
pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan. Kami juga 
mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya membangun 
kesadaran untuk saling berbagi satu sama yang lain. Semoga rezeki 
Bapak/Ibu para muzaki dan donatur diberikan keberkahan dan 
tambahan lebih banyak lagi guna mendukung program-program kami 
selanjutnya untuk kesejahteraan umat. Semoga pula dimudahkan segala 
urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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LAZ Al Azhar dan Bank Indonesia
Tumbuhkan Ekonomi
Masyarakat Desa di Tasikmalaya
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...salah satu 
instrumen dalam 
mengembangkan 

kemampuan finansial 
masyarakat sehingga 
diharapkan mampu 

beralih dari mustahik 
menjadi muzaki...

Dalam rangka implementasi strategi pengembangan desa berbasis masyarakat serta 
menumbuhkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, LAZ Al Azhar bersama 

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia meluncurkan 
program Desa Berdikari yang berada di Desa Tanjungpura, Rajapolah, Tasikmalaya, Selasa 
(05/10). Acara ini dihadiri oleh Deputi DEKS BI Diana Yumanita secara virtual, Direktur LAZ 
Al Azhar H. Daram, Kepala BI Kantor Perwakilan Tasikmalaya Darjana, serta aparatur 

pemerintah dari Kabupaten Tasikmalaya.
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Camat Rajapolah Yana 
Hermana mengaku 
bersyukur Desa Rajapolah 
menjadi lokasi program 

Desa Berdikari karena ini 
satu-satunya yang ada di 
Kabupaten Tasikmalaya. “Semoga 
dengan adanya program ini 
bisa menciptakan ketahanan 
pangan di desa kami, dan bisa 
menginspirasi desa-desa lainnya,” 
ujar Yana. Beliau juga berharap ke 
depannya ingin mengembangkan 
pertanian milenial dan green 
farming berbasis teknologi agar 
bisa memberdayakan petani dari 
kalangan muda.

Direktur LAZ Al Azhar H. Daram 
mengungkapkan rasa syukur 
atas sinergi yang sudah terjalin 
baik antara Bank Indonesia dan 
LAZ Al Azhar. Menurutnya, Bank 
Indonesia memiliki spirit yang 
sama dengan LAZ Al Azhar, ingin 
memberdayakan masyarakat 
dan mengentaskan kemiskinan, 
sehingga tercipta kolaborasi indah 
dalam program Desa Berdikari. 
“Saya bersyukur, banyak 
yang mendukung program 

pemberdayaan LAZ Al Azhar 
terutama dari Bank Indonesia 
yang sebelumnya kita juga 
sudah MoU program serupa di 
daerah Lamongan, Jawa Timur. 
Di masa yang akan datang 
kita berkomitmen kuat untuk 
memajukan produk pertanian 
dan anyaman yang ada di 
Desa Tanjungpura ini agar bisa 
menembus pasar nasional dan 
internasional,” jelas Daram.

Sementara itu, Deputi DEKS BI 
Diana Yumanita mengungkapkan 
sejak 2018 pihaknya sudah 
bekerjasama dengan LAZ Al 
Azhar dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat 
pedesaan. “Alhamdulillah meski 
dalam kondisi new normal pasca 
pandemi, kita masih terus 
berkolaborasi yang Insya Allah 
bisa menghadirkan manfaat 
yang banyak bagi masyarakat,” 
jelasnya.

Acara launching kemudian 
dilanjutkan dengan simbolisasi 
pemukulan gong oleh Kepala 
Kantor Bank Indonesia 

Perwakilan Tasikmalaya 
Darjana diiringi pemukulan 
kentongan sebagai tanda 
diresmikannya program Desa 
Berdikari. Kegiatan kemudian 
dilanjutkan dengan menggunting 
pita peresmian Saung Ilmu, 
Gedung Rice Milling Unit (RMU), 
dan Lumbung Pangan yang 
merupakan instrumen ketahanan 
pangan Desa Berdikari 
Tanjungpura.

Program Desa Berdikari 
merupakan miniatur dari strategi 
pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah di Indonesia. 
Di dalamya terdapat aktivitas 
pemberdayaan ekonomi kepada 
masyarakat agar masyarakat 
dapat berdaya, serta hidup 
sejahtera dan berkecukupan. 
Kemudian terdapat pengelolaan 
dana sosial syariah, sebagai 
salah satu instrumen dalam 
mengembangkan kemampuan 
finansial masyarakat sehingga 
diharapkan mampu beralih dari 
mustahik menjadi muzakki.
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Instrumen Program
Desa Berdikari Tasikmalaya

Camat Rajapolah Yana Hermana
“Saya mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya 
dengan adanya Desa Berdikari 
kerjasama antara LAZ Al 
Azhar dengan Bank Indonesia 
yang tentunya program ini 
sangat membantu sekali untuk 
pemberdayaan dan peningkatan 
ekonomi di desa kami.

Kepala Desa Tanjungpura
Ujang Hartono 
“Sangat nampak sekali perubahan 
yang ada di desa kami. Sebelum 
adanya program ini kami bingung 
dalam melakukan pemetaan program 
pemberdayaan. Tapi karena adanya 
Saung Ilmu ini sangat nampak 
sekali perubahannya, yang tadinya 
masyarakat terpisah sekarang menjadi 
terikat sambil terus memikirkan inovasi 
program pemberdayaan selanjutnya.”

Lumbung Pangan
Setiap panen warga mengumpulkan hasil pertaniannya 
di Lumbung Pangan dan dikelola oleh kelompok. Selain 
untuk menjaga ketahanan pangan lokal, lumbung ini juga 
berfungsi sebagai lumbung sosial. Jika ada warga yang 
membutuhkan dana darurat maka bisa meminjam gabah 
untuk dijual. Dan untuk pengembalian pinjamannya bisa 
ditunaikan pada saat panen musim tanam berikutnya.

Rice Milling Unit (RMU) 
Penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU) dihadirkan dekat dengan 
lokasi pertanian milik warga. Tujuannya agar petani bisa lebih hemat waktu 
dan biaya dalam menggiling hasil panen mereka. RMU dikelola oleh kelompok, 
serta menerima jasa penggilingan untuk petani dari luar Desa Tanjungpura. 
Setiap pendapatan yang diterima akan dikalkulasi dan keuntungannya akan 
dibagikan kepada kelompok, pengurus serta mendukung kegiatan sosial 
kemasyarakatan di Desa Tanjungpura.  Selain itu, limbah sekam dari hasil 
penggilingan bisa diolah menjadi pupuk kompos yang juga bernilai ekonomi.
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Ketua RT dan
Ketua Saung Ilmu Eman 
Sulaeman
“Setelah adanya Saung 
Ilmu, adanya interaksi 
dan mengadu saran, para 
petani jadi terinspirasi agar 
hasil pertaniannya bisa 
melimpah.”

Ketua RMU Saefudin 
“Alhamdulillah dengan adanya RMU ini 
masyarakat sekitar merasa terbantu 
karena dulunya menggiling gabah 
harus ke desa seberang yang jaraknya 
cukup jauh, tapi sekarang warga bisa 
hemat waktu, selain hemat biaya 
karena harga gilingnya lebih murah.”

Saung Ilmu
Saung Ilmu yang ada di Desa Berdikari hadir sebagai pusat edukasi, interaksi, 
dan perencanaan program masyarakat. Di saung ini para warga dapat meng-
upgrade skill dan knowledge mereka dalam bertani, karena selama ini cara 
warga menanam hanya mengandalkan ilmu turun temurun. Hasilnya, tidak 
hanya berdampak pada produktivitas pertanian yang meningkat. Kekompakan 
dan keguyuban antar warga pun semakin tercipta erat.

Dasamas 
Program Desa Berdikari dimotori oleh seorang pendamping desa yang 
disebut Dasamas (Da’i Sahabat Masyarakat). Ust Miftah Farid yang ditugaskan 
di Desa Tanjungpura setiap hari bertugas mendampingi warga, memotivasi, 
dan mengontrol program agar bisa berjalan sesuai dengan harapan. 
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Dorong Peternakan Terintegrasi,
LAZ Al Azhar dan YBM PLN

Hadirkan Rumah Produksi Pupuk di Desa Rahayu

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, LAZ Al 
Azhar dan YBM PLN membangun Rumah Produksi Pupuk untuk Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) Karya Subur yang berlokasi di Desa Rahayu, Kecamatan Parindu, 
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat (29/10).
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Secara simbolis peresmian 
dilakukan dengan 
pemotongan pita oleh 
Wakil Ketua YBM PLN 

Pusat Martono, didampingi 
Wakil Direktur LAZ Al Azhar 
Rahmatullah Sidik, dan tokoh 
setempat. 

Rumah Produksi Pupuk 
menjadi salah satu instrumen 
berjalannya Program Desa 
Cahaya. Terbentuknya fasilitas 
ini bertujuan untuk menciptakan 
ekosistem pertanian dan 
peternakan yang terintegrasi 
(integrated farming), dimana 
kotoran hewan dijadikan bahan 
dasar pupuk organik dan 
sisa hasil pertaniannya dapat 
dijadikan pakan ternak.

“Semoga mesin pengolah pupuk 
dan peralatan produksi pupuk 
lainnya dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin oleh 

masyarakat sekitar. Dengan 
visi menjejak manfaat, 
memberdayakan umat ini 
adalah salah satu titik desa 
yang kami bina bersama LAZ 
Al Azhar. Semua kegiatan 
bisa sukses dengan kerjasama 
yang baik begitupun dengan 
menjaga, memelihara, dan 
mengoptimalkan fasilitas yang 
telah disediakan,” ujar Martono.

Lokasi pertanian, peternakan, 
dan rumah pupuk sendiri berada 
di atas lahan seluas 11 hektar 
dengan nadzir wakaf DKM Masjid 
Al Hidayah. Tanah ini dikelola 
oleh masyarakat dan hasilnya 
dapat dimanfaatkan langsung 
oleh masyarakat di bawah 
manajemen KSM Karya Subur 
dan Homing Cahaya.

Selain itu, kegiatan ini juga 
dihadiri oleh Wakil Ketua YBM 
PLN Pusat, Martono, Ketua II 

...Dengan 
visi menjejak 

manfaat, 
memberdayakan umat 

ini adalah salah satu 
titik desa yang kami 

bina bersama
LAZ Al Azhar...

YBM PLN Pusat, Yusrizal Ibrani, 
Deputi Direktur YBM PLN Pusat, 
Salman Alfarisi, Ketua YBM PLN 
UIW Kalimantan Barat Andang 
Tri, dan Ketua YBM PLN UIP 
Kalbagbar Saparin. 

Marsono, Ketua Homing Cahaya 
sekaligus perwakilan masyarakat 
mengungkapkan rasa bahagianya 
atas bantuan yang telah 
diberikan. Karena hal ini dapat 
memberikan kemajuan untuk 
perekonomian masyarakat.

“Alhamdulillah, terima kasih 
untuk LAZ Al Azhar dan YBM 
PLN yang telah mendukung 
dengan mendirikan Rumah 
Produksi Pupuk ini. Semoga ke 
depan kami dapat memproduksi 
pupuk secara mandiri bahkan 
jika hasil produksi tinggi kami 
dapat menjualnya sebagai 
tambahan sumber penghasilan,” 
ungkapnya.
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Wakil Bupati dan LAZ Al Azhar Cilacap

Resmikan 19 Wakaf Sumur
di Kampung Laut 

Dalam rangka memudahkan akses air bersih kepada masyarakat, Wakil Bupati Cilacap 
dan LAZ Al Azhar Cilacap meresmikan program 19 sumur wakaf di Desa Panikel, 

Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/10). Acara dihadiri langsung oleh Wakil 
Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Camat Kampung Laut Heru Kurniawan, Ketua Yapis 

Ibnu Sina Nizar Baasir, serta para kepala desa dan aparatur pemerintah setempat.
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“Kalau 
kami yang 

mengerjakan 
sendirian pasti 

akan kesulitan, dan 
hari ini belum tentu 
bisa selesai juga,” 

ucapnya...

Wilayah Kampung 
Laut dikenal dengan 
lokasinya yang sulit 
didapati air bersih. 

Meskipun airnya melimpah, 
tetapi kandungan asam dan 
logamnya tinggi sehingga bisa 
menimbulkan penyakit jika 
dikonsumsi. 

Syamsul Aulia Rahman 
mengatakan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap saat ini 
sangat membutuhkan bantuan 
dari berbagai pihak dalam 
membangun Cilacap karena 
keterbatasan yang dimiliki. “Maka 
dari itu kami merasa sangat 
bersyukur kepada LAZ Al Azhar 
karena telah mengumpulkan 
donasi dari para aghniya dalam 
menghadirkan belasan sumur 

wakaf di Kampung Laut ini,” 
ujarnya. 

Ketua Yapis Ibnu Sina Nizar 
Baasir menjelaskan bahwa 19 
sumur wakaf ini bagian dari 24 
sumur yang sisanya masih dalam 
pengerjaan. Ia berterima kasih 
atas bantuan dari kader lokal 
yang sejak awal terus mengawal. 
“Kalau kami yang mengerjakan 
sendirian pasti akan kesulitan, 
dan hari ini belum tentu bisa 
selesai juga,” ucapnya. 

Lanjut Nizar beberapa sumur 
masih ada yang mengeluarkan 
air payau. Target selanjutnya 
adalah akan diupayakan agar 
airnya bisa diubah menjadi air 
tawar supaya bisa dikonsumsi, 
dan nyaman saat dipakai dan 

wudu dan cuci.   

Fauzan selaku perwakilan dari 
masyarakat mengaku berterima 
kasih kepada semua pihak 
yang membantu menghadirkan 
sumur wakaf di daerahnya 
dan berharap sinergi ini bisa 
terus berkelanjutan. “Semoga 
ke depan bisa ada program 
agrowisata di desa kami karena 
potensi di sini sangat besar, agar 
bisa membantu meningkatkan 
ekonomi masyarakat,” ujarnya. 

Acara kemudian dilanjutkan 
dengan pengguntingan pita 
dan penyerahan prasasti 
sebagai simbolis tanda 
diserahterimakannya program 
wakaf sumur ini.
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Bogor - Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2021, LAZ Al 
Azhar membangun MCK dan tempat wudu untuk santri Pondok Pesantren Sehat 

Miftahussa’adah yang berlokasi di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/10). Selama bertahun-tahun 60 santrinya melakukan kegiatan 

mandi, cuci, dan kakus (MCK) dengan mengandalkan aliran sungai saja.

Sambut Hari Santri Nasional,
LAZ Al Azhar Hadirkan MCK Baru
untuk Ponpes Sehat Miftahussa’adah
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“Dulu 
para santri 

seringkali menahan 
keinginannya 

untuk buang air 
ketika malam hari, 

dikarenakan kondisi 
menuju sungai 

yang gelap...”

Penyerahan bantuan ini 
secara simbolis diberikan 
oleh Deden Nurdin Salim 
selaku General Manager 

Program LAZ Al Azhar kepada 
Pengasuh Ponpes Sehat 
Miftahussa’adah yaitu Ustadz 
Muslim dan tokoh masyarakat 
setempat, Suminta.

Ponpes Sehat Miftahussa’adah 
yang berada jauh di atas wilayah 
pegunungan di daerah Cigudeg 
ini awalnya tidak memiliki 
fasilitas MCK dan tempat 
wudu. Kini para santrinya 
tidak khawatir lagi ketika 
malam hari terbangun 
untuk berwudu ataupun 
buang air.
 
“Dulu para santri seringkali 
menahan keinginannya untuk 
buang air ketika malam hari, 
dikarenakan kondisi menuju 
sungai yang gelap dan 
membuat takut. Alhamdulillah, 
sekarang mereka bisa 
memanfaatkannya,” ungkap 

Ustad Muslim (30). Pembangunan MCK dan tempat wudu dilakukan 
selama dua minggu mulai dari tanggal 26 September sampai 14 
Oktober dan dibantu secara gotong-royong bersama warga sekitar. 
Dengan adanya fasilitas ini, ke depan dapat menciptakan kenyamanan 
bagi para santri dan masyarakat sekitar untuk melakukan pola hidup 

sehat.
 
“Hadirnya fasilitas MCK dan tempat 
wudu diharapkan mampu 
meningkatkan produktivitas dan 
kegiatan santri sehingga dapat terus 
berjalan dengan baik. Karena dari 

kenyamanan ini dapat membuat 
tubuh kita sehat dan lingkungan yang 
bersih,” tutup Deden Nurdin Salim.



...Masyarakat 
begitu antusias 

menerima paket 
solidaritas ini. Bagi 
mereka bertahan 
hidup di tengah 

pandemi bukan hal 
yang mudah...

16 Formula Tanggap Bencana

LAZ Al Azhar dan Kitabisa.com
Terus Distribusikan Paket Sembako Untuk

Keluarga Terdampak Pandemi

www.lazalazhar.orgMajalah Care Edisi Oktober 2021
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Sinergi LAZ Al Azhar bersama Kitabisa.com hingga saat ini masih terus hadirkan 
kebahagiaan untuk keluarga terdampak pandemi di wilayah Jabodetabek. Paket solidaritas 

hadapi covid-19 diberikan untuk puluhan keluarga dalam memenuhi kebutuhan harian.

Dampak pandemi 
terjadi secara merata 
ke seluruh lapisan 
masyarakat terutama 

mereka yang berpenghasilan 
rendah. Lumpuhnya kegiatan 
sosial mengakibatkan turunnya 
pendapatan para pekerja harian. 
Pasalnya untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari mereka 
mengandalkan bekerja sebagai 
buruh serabutan, pedagang kaki 
lima, kuli, dan lainnya.

“Semoga dengan adanya paket 
solidaritas ini menjadi ikhtiar 
bersama untuk meringankan 
kesulitan masyarakat di tengah 
pandemi. setidaknya bantuan 
dapat dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan selama 
beberapa minggu,” ujar Fahri 
selaku amil LAZ Al Azhar.
 
Adapun 85 paket tersebut 
berisikan beras, minyak goreng, 
teh, makanan instan, gula, 
tepung terigu, susu, vitamin, 
dan masker. Pendistribusian 
paket dilakukan secara langsung 
di beberapa titik lokasi yaitu di 
wilayah Jakarta Barat, Jakarta 
Timur, dan Bogor.
 
Masyarakat begitu antusias 
menerima paket solidaritas ini. 
Bagi mereka bertahan hidup 
di tengah pandemi bukan hal 

yang mudah. Terlebih selain 
mengancam kesehatan, akibat 
dari penyebaran pandemi juga 
mengancam kebutuhan pangan 
untuk keluarga.
 
Tim Formula LAZ Al Azhar 
menyalurkan paket solidaritas 
langsung kepada penerima 
manfaat. Harapannya bantuan 
dapat tepat sasaran dan juga 
mencegah kerumunan terjadi.
 
“Terima kasih para donatur 
atas bantuan yang diberikan. 
Alhamdulillah, saya dan keluarga 
merasa terbantu sekali. Apalagi 
saya ini harus bekerja sebagai 
kuli serabutan untuk mencari 
nafkah sendiri dan menjadi 
tulang punggung keluarga. 
Semoga keberkahan melimpah 
untuk kita semua,” ujar Nuraini 
salah satu orang tua tunggal.
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“Kondisi 
banjir di daerah 

ini membawa risiko 
yang cukup besar 

khususnya untuk lahan 
pertanian, masyakat 

terancam gagal 
panen...”
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Bandaraya - Komoditas hortikultura menjadi komoditas yang diminati masyarakat umum. 
Selain dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan dapur, tanaman ini juga memiliki nilai jual 

yang dapat menambah pemasukan pendapatan keluarga.

Khusus di daerah yang 
rawan banjir akan 
mempunyai tantangan 
sendiri jika ingin 

membudidayakan tanaman 
ini. KSM Bandaraya Cahaya 
Gemilang didampingi Dasamas 
(Da’i Sahabat Masyarakat) 
berinovasi membuat rak 
tanaman kayu sebagai alternatif 
dalam meminimalisir gagal 
panen akibat banjir yang rutin 
terjadi.

Memasuki musim hujan yang 
terjadi di penghujung tahun, 
masyarakat sekitar bergotong-
royong dalam menyiasati area 
lahan yang kerap terendam 
banjir. Hal ini dilakukan untuk 
menjaga sayuran dan tanaman 
hortikultura lainnya dapat 
tetap tumbuh dan bisa dipanen 
meskipun di tengah kondisi 
banjir.

Kriskama Apriyanto, Dasamas 
LAZ Al Azhar mengatakan 
kondisi permukaan tanah yang 
cenderung rendah dan lapisan 
tanah dari gambut menyebabkan 
air yang menggenang akibat 
banjir sulit untuk surut, 
sehingga volume air cukup lama 
merendam area pemukiman, 
fasilitas umum, sekolah juga 
lahan pertanian.
 
“Kondisi banjir di daerah ini 
membawa risiko yang cukup 
besar khususnya untuk lahan 
pertanian, masyakat terancam 
gagal panen. Maka kami 
memutuskan untuk membuat 
rak tanaman agar saat banjir tiba, 
tanaman masyarakat dapat tetap 
hidup dengan baik,” ujarnya.
 
Diharapkan ke depan kegiatan 
menanam tanaman sayuran 
ini dapat berjalan dan menjadi 

tabungan tambahan anggota 
KSM Bandaraya Cahaya 
Gemilang. Adapun tanaman 
hortikultura yang dibudi daya 
seperti cabai rawit, terong, tomat, 
seledri, sawi, dan jahe.
 
“Dengan adanya kegiatan 
penanaman tanaman sayuran 
ini kita bisa menambah ilmu 
bercocok tanaman sayuran yang 
baik seperti apa. juga menjadi 
contoh untuk kami coba di 
rumah dengan memanfaatkan 
lahan kosong di pekarangan. 
Alhamdulillah, hasilnya bisa kita 
manfaatkan untuk konsumsi 
keluarga dan ada juga kalo 
hasilnya lebih banyak kita bisa 
jual ke tetangga,” ungkap Mak 
Enap (45) salah satu penerima 
manfaat.

Atasi Dampak Banjir,
Desa Cahaya Meranti 

Manfaatkan Rak Kayu untuk 
Budidaya Hortikultura
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Hari Selasa (28/09) kemarin tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, 
BPTPH (Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura) Provinsi Jawa Barat 
dan Dinas BPP Kecamatan Pacet berkunjung ke salah satu desa binaan LAZ Al Azhar di 

Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kolaborasi Stakeholder Jawa Barat 
Dukung Kesejahteraan Petani 

Binaan LAZ Al Azhar
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Kegiatan ini sebagai wujud 
dukungan stakeholder 
dari pemerintah yang 
mendorong keberhasilan 

program Indonesia Gemilang 
di Desa Cinanggela. Selain 
sebagai ajang silaturahmi untuk 
mempererat kolaborasi yang 
telah terjalin, dalam kunjungan 
ini juga turut membahas strategi 
pengembangan program Klinik 
Tanam di Saung Ilmu.

Dinas pemerintahan terkait 
bersedia membantu dalam 
pengadaan obat-obatan 
pertanian secara organik. 
Sehingga ke depan diharapkan 
mampu mengembangkan 
produksi tanaman hortikultura 

dan padi serta dapat 
memberikan bantuan alat-alat 
pembuatan obat pertanian 
secara organik yang dapat 
digunakan masyarakat desa.
 
Hery Pramono, tim Inspektorat 
Jenderal Kementerian 
Pertanian RI mengungkapkan 
pihak provinsi Jawa Barat dari 
dinas hortikultura dan pangan 
akan menyalurkan bantuan alat 
pembuatan agen hayati.
 
“Program Saung Ilmu di sini 
mampu memberi inspirasi 
untuk desa lain. Ke depan kami 
akan mengadopsi pola program 
pemberdayaan masyarakat desa 
ini mulai dari cara membuat 

kelompok pengurus dengan 
baik, menghadirkan AD-ART 
yang lengkap, menjalankan 
akad sesuai syariah, termasuk 
membangun fasilitas Saung 
Ilmu untuk tempat interaksi 
masyarakat,” ujarnya.
 
Hadirnya Saung Ilmu 
Desa Cinanggela Mandiri 
sebagai salah satu instrumen 
pengembangan sumber daya 
masyarakat (SDM) mampu 
menjadi stimulan untuk desa-
desa sekitar menuju sejahtera. 
Potensi alam desa menjadi 
pendukung berjalannya program 
pemberdayaan terutama di 
bidang pertanian padi dan 
hortikultura.

“...Saung 
Ilmu di sini 

mampu memberi 
inspirasi untuk desa 
lain. Ke depan kami 

akan mengadopsi pola 
program pemberdayaan 

masyarakat desa 
ini...”
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Maksimalkan Potensi Kopi,
KSM Binaan LAZ Al Azhar

Buka Lahan Khusus
Desa Cahaya yang merupakan program sinergi LAZ Al Azhar dan YBM 

PLN terus menebar manfaat untuk masyarakat. Kali ini, masyarakat yang 
bergabung dalam KSM Bandaraya Cahaya Gemilang bergotong-royong 

membuka lahan seluas 2900 m2 untuk menanam kopi dataran rendah 
yaitu kopi liberika. Kopi jenis ini menjadi salah satu ciri khas kopi dari 

Kabupaten Kepulauan Meranti.

www.lazalazhar.orgMajalah Care Edisi Oktober 2021
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...KSM 
Bandaraya 

Cahaya Gemilang 
bergotong-royong 
membuka lahan 

seluas 2900 m2 untuk 
menanam kopi dataran 

rendah yaitu kopi 
liberika...

 “Alhamdulillah, sejak hadirnya Dasamas sedikit demi sedikit kami tahu 
cara untuk bertani kopi seperti apa. Karena dalam proses penanaman, 
pemberian pupuk hingga cara merawatnya kami terus didampingi,” 
ungkap Nardi salah satu penerima manfaat.
 
Pengembangan potensi pemberdayaan dilakukan bersama anggota 
KSM Bandaraya Cahaya Gemilang dengan memanfaatkan fasilitas 
Balai Cahaya sebagai wadah interaksi masyarakat sehingga mampu 
menciptakan desa yang Cakap, Agamis, Sehat dan Berdaya.

Keunggulan dari tanaman 
Liberika ini mudah 
ditanam di dataran 
rendah, lebih tahan 

terhadap kondisi cuaca, hama 
dan penyakit. Tanaman kopi ini 
juga mampu tumbuh di tanah 
yang kurang subur, bahkan 
pada tanah jenis liat.  Selain itu 
tanaman ini juga dapat bertahan 
di tanah berpasir, kekeringan, 
dan cuaca basah.

Tanaman Kopi Liberika sendiri 
mempunyai peranan penting 
dalam industri perkebunan di 
Indonesia. Kopi ini pun terus 
berkembang dan menjadi salah 
satu minuman populer di dunia 
yang dikonsumsi oleh kalangan 
masyarakat.
 
Dengan adanya demplot 
perkebunan kopi ini, program 
pemberdayaan desa dengan 
memanfaatkan potensi alam 
ini diharapkan dapat berjalan 
dengan lancar. Selain itu juga 
mampu memberikan manfaat 
yang baik untuk masyarakat di 
Kepulauan Meranti dan desa 
lainnya.

Majalah Care Edisi Oktober 2021 www.lazalazhar.org



...Hadirnya 
Saung Ilmu 

menjadi fasilitas 
pendukung untuk 

memberikan pelayanan 
kesehatan bagi 

masyarakat, khususnya 
bagi masyarakat Desa 

Tanjungpura...
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Indonesia Gemilang
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Kegiatan Posyandu Srikandi 7 di Saung Ilmu Tanjungpura Berdikari Kembali digelar. 
Agenda kegiatan terdiri dari pelayanan kesehatan bagi balita mulai dari penimbangan berat 

badan, pengukuran tinggi badan dan pemberian makanan tambahan (PMT). Sedangkan 
untuk lansia, selain penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan juga dilakukan 

pemeriksaan tensi darah serta pemberian obat bagi yang membutuhkan, Senin (11/10).

Kegiatan posyandu kali ini, 
istimewa karena dihadiri 
langsung oleh Ketua PKK 
Kecamatan Rajapolah, 

Ketua Pokja 2 Kecamatan 
Rajapolah, Koordinator Bidan 
Kecamatan Rajapolah, dan 
Bidan Desa Tanjungpura. Dalam 
kesempatan tersebut Euis 
Sumartini, Ibu Camat sekaligus 
Ketua PKK Kecamatan Rajapolah 
memaparkan tentang pentingnya 
peningkatan gizi keluarga melalui 
pemberian ASI eksklusif bagi 
balita. Selain itu, beliau juga 
menambahkan ajakan untuk 
memanfaatkan pekarangan 
rumah dengan menanam 
berbagai macam sayuran.

Anita, Koordinator Bidan 
Kecamatan Rajapolah turut 
melakukan Bina Keluarga 
Balita (BKB) untuk masyarakat. 
Kegiatan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan 
kesadaran Ibu serta anggota 
keluarga lainnya dalam membina 
tumbuh kembang anak yang 
berusia balita.
 
Hadirnya Saung Ilmu menjadi 
fasilitas pendukung untuk 
memberikan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat. LAZ 
Al Azhar dan Bank Indonesia 
secara konsisten melakukan 
pendampingan pemberdayaan 
desa dengan mengembangkan 
berbagai sektor seperti ekonomi, 
pendidikan, keagamaan, juga 
kesehatan.
 
“Alhamdulillah, saya sudah 
mengikuti penyuluhan 
bersama Ibu camat dan bidan 
desa tentang perkembangan 
anak balita umur 0-12 bulan. 
Penyuluhan ini berjalan dengan 
lancar dan anak saya juga ikut di 
timbang dan diberi vitamin,” ujar 

Sumarni salah satu warga Desa 
Tanjungpura.
 
Selain itu, pembinaan juga 
dilakukan untuk mengetahui 
tumbuh kembang anak dengan 
melakukan kegiatan stimulasi 
yang bersifat fisik, mental, 
intelektual, emosional, spiritual, 
sosial, dan moral. Kegiatan BKB 
sendiri, bagi anak bertujuan agar 
dapat merangsang fisik, motorik, 
kecerdasan sosial, emosional, 
serta moralnya yang berlangsung 
dalam proses interaksi antara Ibu 
atau anggota keluarga lainnya 
dengan anak balita.
 
Dikarenakan kegiatan 
berlangsung di tengah 
pandemi, para petugas dan 
warga sekitar diwajibkan untuk 
tetap mematuhi protokol 
kesehatan yang berlaku seperti 
menggunakan masker, mencuci 
tangan, dan menjaga jarak.

Ketua PKK Kecamatan Rajapolah 
Hadiri Kegiatan Posyandu

di Saung Ilmu Tanjungpura
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“Aksi Gerakan 
Beli dan Sedekah 
Telur tersebut 

disalurkan kepada 
1.067 penerima 

manfaat, sekaligus 
untuk pemenuhan 

gizi masyarakat...”
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Hal ini dilakukan untuk 
membantu meringankan 
para peternak ayam 
petelur yang tengah 

mengalami kesulitan akibat 
anjloknya harga telur.

Di pasaran harga telur turun 
drastis hingga Rp14.000,-/kg. 
Sejak pemberlakuan PPKM para 
peternak mengeluh pendapatan 
semakin menurun, bahkan 

LAZ Al Azhar Bersama FOZ Jawa Timur 

Dukung Aksi Gerakan Beli
dan Sedekah Telur

beberapa dari mereka terpaksa 
menutup usahanya. Sedangkan 
harga pakan ayam semakin 
meningkat.
 
“Aksi Gerakan Beli dan Sedekah 
Telur tersebut disalurkan 
kepada 1.067 penerima manfaat, 
sekaligus untuk pemenuhan gizi 
masyarakat dan peningkatan 
imun tubuh di masa pandemi. 
Dan aksi ini Insya Allah akan 

Magetan - LAZ Al Azhar Jawa Timur turut berkolaborasi bersama Forum Zakat 
untuk mendukung Aksi Gerakan Beli dan Sedekah Telur di wilayah Magetan, Jawa 

Timur, Jumat (8/10).

berlanjut di Kabupaten Blitar 
untuk membantu peternak ayam 
bertelur di sana,” Ujar Kholaf 
Hibatullah selaku Ketua FOZ 
Jawa Timur.
 
Semoga Gerakan Beli dan 
Sedekah Telur ini mampu 
menjadi fasilitas penjualan dalam 
mengubah nasib peternak dan 
menyelamatkan usaha mereka 
agar tetap bertahan.
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Hari Rabu (29/09) kemarin bisa menjadi hari bersejarah bagi 50 anak yatim duafa Majelis 
Taklim Nurjadiid Bantar Gebang, Bekasi karena mereka bisa liburan bersama ke Taman 
Herbal Insani, Depok. Pasalnya, setiap hari kegiatan rutin mereka adalah membantu orang 

tuanya mengais sampah di TPST Bantar Gebang.

LAZ Al Azhar dan Tokopedia
Salam Ajak Anak Yatim Bantar Gebang

Liburan Ceria

Bagi Reno ini 
kali pertamanya 

ia dapat berenang 
di kolam renang 

sungguhan dan besar.
“...seru banget 
pokoknya...”



Majalah Care Edisi Oktober 2021 www.lazalazhar.org

Kegiatan liburan ini hadir 
berkat kolaborasi LAZ Al 
Azhar dan Tokopedia 
Salam yang bertujuan 

untuk membahagiakan anak-anak 
yatim serta demi menciptakan 
semangat baru dan senyuman 
bagi mereka.

“Wisata ceria yatim adalah 
salah satu bentuk fasilitas 
yang diberikan LAZ Al Azhar 
dan Tokopedia Salam kepada 
adik-adik asuh. Selain biasanya 
kami menyalurkan beasiswa 
pendidikan dan pembinaan 
keagamaan, kami juga 
memberikan wadah hiburan yang 
tetap sarat nilai edukasi,” ungkap 
Mahrus Ali selaku Manajer 
Pendistribusian LAZ Al Azhar.

Kegiatan ini diisi dengan berbagai 
macam perlombaan edukatif, 
ketangkasan, serta permainan 
kelompok untuk meningkatkan 
mental serta wawasan mereka. 
Setelah itu anak-anak bisa 
bermain sepuasnya di seluruh 
wahana yang tersedia di Taman 
Herbal seperti kolam renang, 
perahu rakit dan sebagainya. 
Di penghujung acara LAZ Al 
Azhar juga menyalurkan paket 
bingkisan makanan dan santunan 
pendidikan.
 
Acara yang digelar perdana ini 
mendapatkan respon yang baik 
dari para peserta dan pengurus 
TPA Majelis Taklim Nurjadiid. 
Reno (enam tahun), salah satu 
adik yatim menyampaikan rasa 

gembiranya. Bagi Reno ini kali 
pertamanya ia dapat berenang 
di kolam renang sungguhan dan 
besar. “Sebenarnya capek dan 
kedinginan tadi berenang tapi 
seru banget pokoknya,” ucapnya 
sambil tersenyum malu.
 
Semoga ke depan program peduli 
terhadap yatim duafa ini dapat 
terselenggara kembali dengan 
penerima manfaat yang semakin 
meluas, karena membahagiakan 
adik yatim dapat dilakukan secara 
komprehensif dalam upaya 
memperbaiki dan memuliakan 
kehidupan mereka, baik dalam 
sektor kesehatan, pendidikan, 
penghargaan, keagamaan, dan 
pengembangan bakat.
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Sejak usia belia Maftuha Rizqoh (20) telah menjalani hidup cukup memprihatinkan. 
Meski hidup dengan banyak keterbatasan tapi perempuan tangguh yang akrab 
dipanggil Maftuha ini mempunyai mimpi besar ingin menjadi Fashion Desainer 

seperti Ria Miranda idolanya.

Saat duduk di bangku 
Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), Maftuha 
terpaksa putus sekolah. 

Pendidikannya terhenti karena 
kondisi ekonomi keluarga yang 
tidak memungkinkan. Saat itu, 
Maftuha sadar betul bahwa dia 
tidak mungkin untuk memaksakan 
kehendaknya untuk melanjutkan 
pendidikan.

Maftuha, tinggal di rumah 
sederhana dengan enam 
anggota keluarga di Jalan 
Dukuh Pekanyaran, Desa 
Galang Pengampon, Kabupaten 
Wonopringgo, Pekalongan, 
Jawa Tengah. Dampak pandemi 
berkepanjangan turut dirasakan 
keluarga Maftuha.

Sebelum pandemi, ayahnya 

Mimpi Mantan Pengasuh Anak 
Jadi Fashion Desainer

merantau dan bekerja sebagai 
penjual celana dan vermak milik 
orang lain. Akibat PPKM yang tak 
kunjung selesai, membuat sang 
ayah akhirnya terpaksa kembali 
ke kampung halaman dan bekerja 
sebagai buruh serabutan dengan 
penghasilan yang tak menentu. 
Sedangkan ibunya bekerja sebagai 
pembatik yang diberi upah 40 ribu 
rupiah setiap bulannya.

Sempat Bekerja sebagai 
Pengasuh Anak
Belum genap dewasa, Maftuha 
menjalani pekerjaan sebagai 
pengasuh anak. Setelah lulus 
SMP, Maftuha memutuskan untuk 
mencari sumber penghasilan 
demi membantu perekonomian 
keluarga. Bagi Maftuha menjadi 
seorang pengasuh anak bukanlah 
hal yang mudah untuk dijalani. 

Pasalnya umurnya saat itu 
terbilang masih remaja, namun 
ia dituntut untuk memiliki naluri 
layaknya seorang ibu.

Selama lima tahun Maftuha 
bertahan menjalani kesehariannya 
untuk merawat bayi demi 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Maftuha melakukan kegiatan rutin 
seperti memandikan, menyuapi 
hingga mengajak bermain anak. 
Namun, keteguhan hati Maftuha 
menjadi seorang hamba terus ia 
jalani. Maftuha meyakini seberat 
apapun ujian yang sedang ia 
hadapi semua atas kehendak Allah 
SWT. Disela kesibukannya Maftuha 
tidak lupa atas kewajibannya, dia 
tetap menjalani ibadah sebagai 
seorang muslim dengan salat dan 
mengaji.



31 Rumah Gemilang Indonesia

Majalah Care Edisi Oktober 2021 www.lazalazhar.org

...selama 
kaki masih 

dapat berpijak, 
selama mata masih 

bisa memandang 
langit, selama itu juga 

ia masih memiliki hak 
untuk mewujudkan 
impiannya...

Berhasil Mendapat Beasiswa di 
Rumah Gemilang Indonesia
Saat ini, Maftuha telah bergabung 
menjadi salah satu santri Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) 
di Jurusan Tata Busana. Kerja 
kerasnya membuahkan hasil 
yang luar biasa. Setelah melewati 
berbagai seleksi ketat, Maftuha 
berhasil lolos mengalahkan ribuan 
pendaftar.

Selama enam bulan ke depan 
Maftuha akan mendalami 
pelatihan secara gratis mengenai 
teknik menjahit, mendesain 
pakaian, menentukan pola 
pakaian dan berbagai metode 
perancangan busana. Selain itu, 
Maftuha juga dikenal sebagai 
sosok santriwati yang rajin mengaji 
dan telah memiliki 3 juz hafalan 
Al-Quran.

RGI merupakan program 
pengentasan pengangguran usia 
produktif LAZ Al Azhar. Ratusan 
pemuda pilihan dengan visi dan 
misi yang sama yaitu mengubah 
perekonomian keluarga menjadi 
lebih baik serta menjadi pribadi 
dengan spiritualitas yang tinggi.
 
Kegigihan Menggapai Sukses
“Setiap orang punya target dan 
impiannya masing-masing seperti 
mempunyai usaha butik, menjadi 
desainer handal seperti salah 
satu idola saya Ria Miranda, 
dan menjadi hafizah. Semua 
merupakan keinginan dan 
motivasi saya kenapa saya ingin 
belajar dan terus belajar sampai 
saat ini,” ujar Maftuha.

Di tengah keterbatasannya, 
Maftuha tetap berjuang demi 

menggapai cita-citanya. Baginya, 
meskipun pendidikan yang ia miliki 
tergolong rendah dan pengalaman 
kerja tidak sebidang dengan yang 
ia harapkan bukanlah penghalang 
untuk tetap mengejar impiannya 
hingga mampu membahagiakan 
kedua orangtuanya. Maftuha 
memiliki tekad besar selama 
kakinya masih dapat berpijak, 
selama matanya masih bisa 
memandang langit, selama itu 
juga ia masih memiliki hak untuk 
mewujudkan impiannya.

“Semoga dengan menjadi santri di 
RGI, saya nantinya bisa membawa 
manfaat untuk masyarakat sekitar 
dan memperbaiki masa depan 
saya agar semakin sejahtera,” 
tutupnya.
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Santri RGI Belajar
Public Speaking Bareng 

News Anchor TV One

...Karena 
sejatinya, modal 
percaya diri itu 

tidak hanya untuk 
pandai bicara tapi 

juga sebagai modal 
menggapai cita-

cita...
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Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) mengikuti kegiatan Sharing Session bersama News 
Anchor TV One yaitu Andromeda Mercury. Acara ini berlangsung di Aula Nurhayati, kampus RGI 
Depok dengan mengangkat tema “How To Be A Great Public Speaker” pada Minggu, (24/10).

Kegiatan ini juga diikuti 
dengan antusias oleh santri 
RGI yang berada di seluruh 
Indonesia yaitu kampus 

Jakarta, Magelang, Yogyakarta, 
Surabaya, dan Aceh secara virtual. 
Andromeda Mercury dikenal 
sebagai News Anchor TV One 
yang telah memiliki jam terbang 
luar biasa dan menginspirasi.

Selama acara berlangsung, 
Andromeda Mercury juga 
mengajak beberapa santri 
untuk melakukan praktik public 
speaking secara langsung. Menjadi 
seorang public speaker yang 
baik yaitu seorang yang mampu 
menyampaikan pesan dengan 
komunikasi yang efektif mulai 
dari karakter suara yang jelas, 
gerakan tubuh, pemilihan kata, 
kemampuan mendengarkan, dan 
kemampuan untuk menjelaskan. 

“Semakin sering berbicara di 
depan banyak orang, maka ini 
menjadi kesempatan dan bentuk 
belajar dalam menumbuhkan 
rasa percaya diri. Karena 
sejatinya, modal percaya diri 
itu tidak hanya untuk pandai 
bicara tapi juga sebagai modal 
menggapai cita-cita. Meskipun kita 
dari berbagai latar belakang yang 
beragam, jangan pernah minder 

karena kunci dari kesuksesan itu 
adalah rasa percaya diri,” ungkap 
Andromeda Mercury.

Kegiatan yang dilakukan secara 
offline di kampus RGI Depok tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat. Para santri dan panitia 
yang bertugas menggunakan 
masker, menjaga jarak, dan 
penggunaan hand sanitizer 
sebelum kegiatan berlangsung. 

“Alhamdulillah, banyak hal yang 
bisa saya dapatkan dari kegiatan 
Sharing Session bersama kak 
Andromeda. Mulai dari cara 
melatih mental untuk berani 
berbicara di depan umum, 
mengendalikan kontak mata, dan 
lainnya. Semoga ke depan RGI 
bisa menghadirkan tokoh-tokoh 
yang menginspirasi lain sehingga 
kita mendapatkan wawasan 
tambahan yang luar biasa,” ujar 
Asep salah satu santri RGI kelas 
foto dan video.

Program RGI merupakan salah 
satu program yang mendukung 
usia produktif untuk memiliki 

skill dengan mengikuti pelatihan 
dan pendidikan di berbagai 
bidang sehingga nantinya mampu 
bersaing di dunia kerja. Setelah 
berlangsungnya kegiatan ini, 
diharapkan para santri mampu 
meningkatkan kemampuan 
berani berbicara di depan umum 
untuk menunjang keterampilan 
dan profesi yang mereka geluti 
nanti.
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KUA Duren Sawit Gandeng LAZ Al Azhar

Sukseskan Program
Pendampingan Masyarakat

LAZ Al Azhar hadir sebagai mitra sinergi dalam kegiatan rapat koordinasi pengelola 
program KUA percontohan dan verifikasi lapangan penerima bantuan pemberdayaan 

ekonomi umat di KUA Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Selasa (5/10).
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Kegiatan ini dilakukan 
sebagai upaya 
menjalankan 10 fungsi dan 
peran KUA, salah satunya 

yakni memberikan pelayanan 
bimbingan zakat dan wakaf bagi 
masyarakat. LAZ Al Azhar turut 
mendorong dan membantu 
KUA Kecamatan Duren Sawit 
dalam menjalankan program 
pendampingan masyarakat 
menuju sejahtera.

Acara dihadiri oleh Kepala KUA 
Duren Sawit, H. Maskur, M.A, 
Kepala Kantor Kementerian 
Agama Jakarta Selatan, H. 
Zulkarnain, S.Ag, M.Hum, 
Kasubdit Edukasi, Inovasi, dan 
Kerjasama Zakat dan Wakaf 
Kementerian Agama RI, Hj. 
Wida Sukmawati, dan General 

Manajer Wakaf Al Azhar, Rayan 
Asa Luminaries.
 
“Program pemberdayaan ini akan 
dilakukan dengan pendampingan 
selama tiga tahun. Diharapkan 
dapat memanfaatkan potensi 
UMKM di wilayah sekitar 
sehingga dapat berkembang dan 
meningkatkan kualitas hidup 
keluarga jadi lebih baik,” ungkap 
Wida dalam sambutannya.
 
Sebagai pemanfaatan kombinasi 
pelaksanaan tugas dan 
bimbingan ziswaf dengan tujuan 
mengentaskan kemiskinan di 
tengah masyarakat, program 
ini juga bertujuan untuk 
memberikan literasi pemahaman 
mengenai ziswaf kepada 
masyarakat.

“Program 
pemberdayaan 

ini akan dilakukan 
dengan pendampingan 

selama tiga tahun. 
Diharapkan dapat 
memanfaatkan 

potensi UMKM...”
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Meriahkan Event ISEF 2021,
Wakaf Al Azhar Gelar Talkshow

‘Wondership Waqf’

Wakaf Al Azhar turut memeriahkan kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 
2021 oleh Bank Indonesia melalui talk show virtual dengan tema ‘Wondership Waqf’. 
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara “Lelang Wakaf Produktif Road to 

ISEF 2021” yang dilaksanakan melalui via zoom dan juga live YouTube (Kamis, 14/10).
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Acara ini dipandu oleh 
Gareng (GM Wakaf 
Al Azhar Rayan Asa 
Luminaries) dan 

Petruk (Kepala Kantor Layanan 
LAZ Al Azhar Bintaro) serta 
menghadirkan pembicara 
keren yaitu Kepala Bidang 
Pemberdayaan Umat YPI Al 
Azhar Damarahmad Setiobudi, 
Kepala Bidang Kerjasama YPI 
Al Azhar Gunanto Suprapto, 
dan Influencer Razka Nabillian. 
Dalam acara ini juga ditampilkan 
tarian Gatot Kaca, penampilan 
musik dari santri-santri Rumah 
Gemilang Indonesia dan 
Assalam yang merupakan para 
amil LAZ Al Azhar.

Deputi Direktur Departemen 
Ekonomi Keuangan Syariah 
Bank Indonesia (DEKS BI) 
Feri Noor dalam sambutannya 
mengungkapkan wakaf sejatinya 
berpotensi sebagai penggerak 
ekonomi umat. Wakaf produktif 
merupakan sebuah skema 
pengelolaan donasi wakaf 
dengan memproduktifkan donasi 
tersebut sehingga menghasilkan 
surplus yang berkelanjutan. 
Namun demikian, informasi 
mengenai wakaf produktif dalam 

aspek ekonomi belum diketahui 
masyarakat luas.
 
“Selain wakaf tanah, dalam 
perkembangannya inovasi wakaf 
juga menghadirkan wakaf uang 
dan surat berharga sebagai 
salah satu basis untuk kemajuan 
perekonomian umat,” ucapnya.
 
Berwakaf juga dapat dilakukan 
oleh siapapun dengan mudah, 
tidak perlu menunggu menjadi 
seorang yang sukses. Mulai dari 
hal kecil, sudah bisa berwakaf 
mulai dari sepuluh ribu rupiah. 
Kini setiap orang dapat berwakaf 
dan membantu menguatkan nilai 
wakaf melalui program wakaf 
produktif.
 
Damarachmad Setiobudi 
mengatakan bagaimana luar 
biasanya wakaf dalam dunia 
pendidikan dan dakwah 
khususnya untuk YPI Al Azhar. 
Semua pencapaian YPI Al 
Azhar selama 70 tahun ini juga 
dimulai dari aset wakaf yang 
diamanahkan para wakif.
 
“Alhamdulillah, how wonderful 
pengelolaan wakaf oleh 
nadzir yang amanah terhadap 

kesejahteraan masyarakat 
telah berjalan sejak tahun 1952. 
Perkembangan kegiatan sosial 
berjalan dari waktu ke waktu 
seperti pusat pendidikan hingga 
perguruan tinggi, pusat training, 
pengembangan wakaf produktif 
bagi desa-desa terpencil dan 
lainnya. Targetnya Wakaf Al 
Azhar tidak hanya memberi 
dampak secara nasional namun 
juga internasional sehingga umat 
muslim secara global mendapat 
kebaikan dari dahsyatnya wakaf,” 
jelasnya.
 
Dalam acara yang bernuansa 
kebudayaan Indonesia ini 
juga dihadirkan santri Rumah 
Gemilang Indonesia sebagai 
penerima manfaat dari program 
wakaf. Aset wakaf produktif 
digunakan untuk pendidikan 
dan pelatihan tata busana 
dan kuliner halal bagi pemuda 
produktif yang putus sekolah. 
Hal ini bertujuan untuk menekan 
angka pengangguran dengan 
memaksimalkan dana wakaf.
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Berbagi Paket
Makanan Siap Saji untuk Warga

Terdampak Pandemi

“Alhamdulillah, 
kami begitu 

bersyukur dengan 
kolaborasi yang terjalin 

antar komunitas ini. 
Mampu bekerja sama 
dalam menebarkan 

kebaikan...”

www.lazalazhar.org
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LAZ Al Azhar dan Komunitas Berbagi Nasi Jakarta 
menyalurkan bantuan makanan siap saji bagi warga 
terdampak pandemi. Tim bergerak dengan menyusuri 
lokasi Rawamangun, Salemba, Pasar Senen, hingga Pasar 
Baru, Jakarta. Sebanyak 249 paket makanan siap saji 
dibagikan untuk pejuang keluarga yang bekerja hingga 
malam hari dan para tuna wisma.

Tujuan dari kegiatan aksi 
berbagi ini adalah agar 
mampu meringankan 
beban saudara kita yang 

tengah mengalami kesulitan. 
Selain itu, hal ini juga diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan 
nutrisi agar tetap terjaga, terlebih 
di tengah kondisi pandemi.

Menurut Dikalustian, Corporate 
and Community Manager LAZ Al 
Azhar paket makanan siap saji ini 
diberikan secara langsung kepada 
para penerima manfaat. Prosedur 
ini dilakukan untuk meminimalisir 
kerumunan dan penyebaran 
covid-19. Selain itu juga agar 
bantuan diterima dengan tepat 
sasaran.
 
“Alhamdulillah, kami begitu 
bersyukur dengan kolaborasi 
yang terjalin antar komunitas 
ini. Mampu bekerja sama dalam 
menebarkan kebaikan. Semoga 
paket makanan siap saji yang 
diberikan membawa manfaat 
dan keberkahan untuk sesama,” 
ungkapnya.

 Dampak pandemi ini, tidak 
hanya mempengaruhi kesehatan 
masyarakat. Hal ini juga 
berpengaruh pada menurunnya 
pendapatan para pekerja harian 
akibat dari terbatasnya aktivitas 
masyarakat di luar rumah. 

Para pekerja harian dapat 
menghabiskan waktu lebih lama 
untuk memperoleh penghasilan 
untuk memenuhi kebutuhan 
harian. Seperti halnya yang 
dilakukan beberapa penerima 
manfaat yang terpaksa harus 
berkeliling sudut Jakarta dengan 
mengumpulkan barang bekas 
hingga larut malam untuk mereka 
jual. Bahkan, tidak jarang di antara 
mereka tidak memiliki tempat 
tinggal dan biasa beristirahat di 
teras-teras pertokoan.
 
Terimakasih untuk para donatur 
yang telah menitipkan bantuannya 
melalui LAZ Al Azhar. semoga 
kebaikan ini senantiasa membuka 
jalan keberkahan. Karena 
sedikitpun yang kita berikan akan 
sangat berarti bagi mereka.
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Sinergi Kebaikan Demi 
Wujudkan Generasi Gemilang 

Melalui Program Rumah Gemilang Indonesia
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Sebagai bentuk ikhtiar dalam mengatasi permasalahan tingginya angka pengangguran 
pada usia produktif, LAZ Al Azhar dan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) bersinergi 

dalam menjalankan program pemberdayaan pemuda produktif yaitu Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI). Program ini menjadi model pendidikan dan pelatihan keterampilan 

berbasis pendidikan pesantren dengan Jurusan Desain Grafis yang berlokasi di Kampus 
Sentra Primer, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Sebanyak 10 santri yang 
putus sekolah dan 
berasal dari keluarga 
berpenghasilan rendah 

menjadi penerima manfaat 
program ini. Kegiatan pelatihan 
diisi dengan berbagai materi 
serta praktik kejuruan seperti 
yang dilakukan kelas desain 
grafis yaitu pengenalan 
workspace, drawing, painting, dan 
lainnya.

Menurut Faridun nidhom, 
Manager Rumah Gemilang 
Indonesia mengatakan 
bahwa RGI menjadi program 
pemberdayaan dan pusat 
pelatihan (empowering and 
training center) LAZ Al Azhar, 
sebagai upaya menanggulangi 

pengangguran di usia produktif 
dan telah berkiprah sejak tahun 
2009 dengan memberikan diklat 
secara gratis untuk pemuda 
dhuafa dan generasi putus 
sekolah agar memiliki knowledge, 
attitude dan skill.

Santri yang bergabung 
merupakan santri pilihan yang 
telah melewati beberapa proses 
seleksi yang ketat. Selama enam 
bulan mereka akan mendapatkan 
diklat di bidang desain grafis dan 
aplikasi perkantoran.

Haidar Muhammad Al Fatih 
salah satu santri Jurusan Desain 
Grafis mengatakan berbagai 
manfaat telah dirasakan 
setelah mengikuti diklat RGI di 

...salah satu 
santri Jurusan 
Desain Grafis 

mengatakan berbagai 
manfaat telah 

dirasakan setelah 
mengikuti diklat 

RGI...

antaranya menambah ilmu di 
bidang desain maupun agama, 
memperoleh teman baru dari 
berbagai wilayah. Dia juga 
termotivasi untuk memperbaiki 
diri dan membanggakan kedua 
orangtuanya.

“Harapannya ke depan saya ingin 
memperdalam ilmu desain grafis 
untuk menjadi seorang desainer 
grafis profesional, begitupun 
dengan ilmu agama agar saya 
menjadi manusia yang lebih baik. 
Terima kasih kepada BAZMA 
atas dukungan dan supportnya 
selama saya menjalani diklat di 
sini, semoga RGI ke depannya 
menjadi lebih baik,” ungkapnya.
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Pada Jumat, 22 Oktober 2021 lalu, LAZ Al Azhar memperingati Maulid Nabi Muhammad 
SAW bersama SD Islam Al Azhar 14 Semarang. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan 
oleh umat muslim untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kali ini, LAZ Al 
Azhar sinergi dengan SD Islam Al Azhar 14 Semarang dengan kegiatan Al Kisah atau 

dongeng bersama.

LAZ Al Azhar Jateng
Rayakan Maulid Bersama

SDI Al Azhar 14
Semarang
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Kegiatan tersebut 
merupakan salah satu 
program LAZ Al Azhar 
yang dikemas secara 

menarik. Al Kisah merupakan 
kegiatan edukasi ziswaf kepada 
murid tingkat KB/TK dan SD 
sebagai stimulus berbagi 
kepada orang lain dengan 
mendengarkan dongeng secara 
online atau offline.

Para murid dapat mengikuti 
kegiatan bercerita, bermain, 
berkreasi bersama. Hal ini 
ditujukan untuk membentuk 
karakter anak untuk 
berempati, memiliki sifat 
jujur, menumbuhkan sikap 
kedisiplinan, kemandirian, dan 
kepemimpinan yang salah 

satunya membantu orang lain 
dengan berinfak.

“Alhamdulillah, sinergi ini dapat 
terjalin dengan baik. Adik-adik 
sangat antusias mendengarkan 
dongeng yang disampaikan 
Kak Rizal dan Kak Ilham. Selain 
aktif mendengarkan kisah-
kisah nabi, adik-adik juga dapat 
belajar berbagi untuk mereka 
yang membutuhkan,” ujar Agus 
Bangun Prabowo, Kepala Kantor 
Perwakilan Jawa Tengah.

Dongeng disampaikan oleh Kak 
Rizal membersamai adik-adik 
kelas 1 sampai kelas 3 dan Kak 
Ilham membersamai adik-adik 
kelas 4 sampai kelas 6. Sebagai 
upaya untuk menghindari 

kerumunan kegiatan ini 
dilakukan secara virtual.

Pak Tedjo selaku Kepala 
Sekolah SD Islam Al Azhar 14 
Semarang memberikan respon 
baik dan mengapresiasi dalam 
sinergi ini. “Mudah-mudahan 
apa yang disampaikan oleh 
pendongeng bermanfaat untuk 
anak didik kami. Semoga Ke 
depan sinergi LAZ Al Azhar 
dengan Sekolah Dasar Islam 
Al Azhar 14 ini selalu terjalin 
dalam keberkahan dan selalu 
menghadirkan manfaat untuk 
umat,” ungkapnya.
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...Selain itu, 
pesantren ini 

diharapkan dapat 
menjadi wadah 

untuk menampung 
potensi sekitar...
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Pesantren Vokasi Gemilang
Demi Ciptakan Pemuda Produktif Gemilang

Perencanaan pembangunan Pesantren Vokasi Gemilang merupakan model Rumah 
Gemilang Indonesia yang berlokasi di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diskusi dan survei dilakukan sebagai penguat maksud dari 
keluarga wakif untuk membuat sebuah pesantren yang produktif tanpa menghilangkan 

esensi mata pencaharian wilayah sekitar yaitu pertanian.

Jajaran Direksi LAZ Al 
Azhar yakni H. Daram 
selaku Direktur Eksekutif 
LAZNAS Al Azhar, Iwan 

Rahmat selaku General Manager 
Kelembagaan LAZ Al Azhar, 
Deden Nurdin Salim selaku 
General Manager Program 
dan Pendayagunaan LAZ Al 
Azhar, dan juga tim LAZ Al 
Azhar Perwakilan Jawa Timur. 
Keluarga Bapak Dian selaku wakif 
akan mewakafkan lahan seluas 
8.000 meter persegi yang berada 
di Jalan Mayang, Karangkates, 
Malang untuk kepentingan umat.

Selain itu, pesantren ini 
diharapkan dapat menjadi wadah 
untuk menampung potensi 
sekitar agar menjadi pionir 
dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa. Para pemuda 
yang tidak dapat mengakses ke 
dunia pendidikan formal diberi 

berbagai keahlian agar bisa 
bersaing dengan para lulusan 
akademik.

LAZ Al Azhar dikenal 
sebagai lembaga amil zakat 
yang konsisten dalam hal 
pemberdayaan. Berbagai 
program yang dikembangkan 
mampu memberikan dampak 
yang signifikan terhadap 
perkembangan ekonomi 
masyarakat. Di antaranya adalah 
program Sejuta Berdaya dan 
Indonesia Gemilang. Program 
ini bertujuan memberdayakan 
masyarakat perdesaan dengan 
berbagai pendampingan secara 
berkelanjutan.

Program-program tersebut 
mampu menarik perhatian 
keluarga wakif. Sehingga 
memutuskan untuk memberikan 
amanah agar lahan yang 

dimilikinya dimanfaatkan 
secara produktif dengan 
memadukan program 
antara Rumah Gemilang 
Indonesia, Sejuta Berdaya, 
dan Indonesia Gemilang. 
Maka, hadirlah kesepakatan 
bersama untuk mendirikan 
Pesantren Vokasi Gemilang 
di Malang. Rencananya di sini 
akan dibuatkan program mirip 
Rumah Gemilang Indonesia, 
hanya saja selain program vokasi 
akan ada juga pertanian dan 
peternakan untuk menambah 
keahlian juga wawasan 
santri Rumah Gemilang 
Indonesia. Diharapkan dengan 
dipadukannya beberapa program 
tersebut. alumni Pesantren 
Vokasi Gemilang bisa 
berwawasan luas sehingga bisa 
menambah daya saing dengan 
dunia luar.
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Sejak menjadi Desa Binaan 
LAZ AL Azhar KPW 
Yogyakarta, kegiatan 
di Desa Sonyo kembali 

bergairah, mulai kegiatan 
keagamaan, kesehatan, ekonomi 
dan pendidikan. Untuk kegiatan 
ekonomi, saat ini sedang 
difokuskan pada pengembangan 
ternak Madu Klanceng.

Klanceng atau dikenal dengan 
nama Trigona ini, dulunya 
dianggap hama oleh masyarakat, 
namun sejak dibudidayakan, 
hasilnya sangat menggiurkan. 
Bahkan menurut sumber yang  
bisa dipercaya, khasiat madu 
klanceng bisa 4 kali lipat dari 
madu tawon biasa. Makanya 
setiap panen, walaupun 
harganya relatif lebih mahal 
dibanding madu tawon biasa, 
madu klanceng selalu diserbu 
para pembeli.
 
“Di Omah Ilmu sering kehabisan 

Sejahtera Berkat Madu Klanceng

stok, sementara pesanan dari 
masyarakat banyak,” kata 
Sukamto, ketua KSM Rizki 
Berkah Gemilang, pada acara 
bincang bareng tentang ternak 
madu klanceng di Omah Ilmu 
Sonyo.
 
Di Sonyo ada komunitas 
peternak madu klanceng di 
bawah koordinasi KSM Rizki 
Berkah Gemilang. Mereka 
berjumlah 12 anggota dengan 
rata-rata mempunyai 20 kotak 
ternak klanceng. Di Omah Ilmu 
sendiri, ada puluhan kotak madu 
klanceng yang tersebar di depan 
dan sekitar Omah Ilmu.
 
Untuk menambah skill dan 
pengetahuan para peternak, 
LAZ Al AZHAR KPW Yogyakarta 
pertengahan bulan September 
yang lalu berinisiatif mengadakan 
acara bincang bareng tentang 
ternak madu klanceng. Hadir di 
acara tersebut sebagai mentor 

adalah Bapak Murdiyanto, ketua 
kelompok Menoreh Klanceng, 
dari Kabupaten Purworejo yang 
sudah lama malang melintang di 
dunia Perklancengan.   
 
Menurut Mohlas Madani, 
Kepala Perwakilan LAZ Al Azhar 
Yogyakarta, ternak madu 
klanceng itu mudah dan hasilnya 
lumayan besar. Tidak perlu 
memberi makan, yang penting 
kita rajin menanam tumbuhan 
yang berbunga sepanjang tahun, 
misal bunga Air Mata Penganten, 
Santos Lemon dan bunga 
lainnya.
 
“Insya Allah ke depan Sonyo akan 
kami jadikan daerah sentral 
penghasil madu klanceng,” kata 
pria asal Jawa Timur yang sudah 
lama menetap di Yogyakarta itu.
“Hasilnya lumayan bagus untuk 
kesejahteraan masyarakat,” 
tambahnya.

“Ini beberapa anggota sudah panen, alhamdulillah setiap anggota dapat  memanen 
beberapa botol madu klanceng,” kata ustadz Noor, bendahara KSM Rizki Berkah 

Gemilang, sekaligus koordinator bidang keagamaan Dusun Sonyo, Desa Jatimulyo, 
Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.



47 Perwakilan Yogyakarta

Majalah Care Edisi Oktober 2021 www.lazalazhar.org

“Di Omah Ilmu 
sering kehabisan 
stok, sementara 

pesanan dari masyarakat 
banyak,” kata Sukamto, 

ketua KSM Rizki Berkah 
Gemilang...
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Alumni Rumah Gemilang Indonesia
Turut Sukseskan Kegiatan PON XX di Papua

LAZ Al Azhar dan OASE Indonesia
Salurkan Bantuan Logistik Bagi Korban Kebakaran Tanjung Priok

Alumni Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI) Jurusan 
Fotografi dan Videografi 
turut serta menjadi tim 

Broadcast PON XX di Papua. 
Kesuksesan tengah dirasakan 
para alumni RGI yang tergabung 
dalam Propict, pasalnya mereka 
mendapatkan tugas untuk 
berkolaborasi menyukseskan 
kegiatan ajang olahraga nasional. 
Selama belajar dan menjadi 
santri di RGI, mereka tak 

Kamis (7/10) siang sekitar 
pukul 10.45, kebakaran 
melanda rumah warga 
di Jalan Lagoa kanal RT 

09/02 Kelurahan Kebon Bawang, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Kebakaran yang bermula akibat 
korsleting listrik pada salah 
satu warung kelontong ini cepat 
merambat ke rumah warga 
yang notabene daerah tersebut 
memang daerah permukiman 

hanya dibimbing keterampilan 
fotografi dan videografi tapi 
juga pengetahuan agama 
dengan tujuan agar setelah 
lulus para alumni tak hanya 
ahli di jurusannya tetapi juga 
berakhlakul karimah.

Berkat kegigihan mereka para 
alumni bisa menggapai cita-
citanya, akhirnya mereka diberi 
kesempatan dan dipercayakan 
untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan PON XX Papua 
2021 yang saat ini sedang 
berlangsung.

Pengetahuan yang diperoleh 
selama diklat membuktikan 
bahwa mereka mampu 
bersaing di dunia kerja dengan 
kualitas pengajaran yang 
diberikan. Semoga hal ini dapat 
menginspirasi teman-teman yang 
sedang berjuang menggapai 
segala impiannya.

padat dan melalap habis 57 
rumah dengan 467 korban jiwa, 2 
luka ringan dan 1 luka berat yang 
dirawat di Rumah Sakit Koja.

Tim Formula Tanggap 
Bencana LAZ Al Azhar beserta 
Direktur OASE Indonesia 
dan para relawan saat ini 
tengah membantu dengan 
memberikan bantuan logistik 
untuk para penyintas kebakaran 
yang berada di dalam posko 

pengungsian dan membutuhkan 
pemulihan pasca bencana.

Bantuan yang diberikan berupa 
bahan sembako, makanan, air 
mineral dan logistik lainnya. 
Bersama kita doakan dan 
bantu sanak-saudara kita yang 
terdampak atas peristiwa 
kebakaran ini. Semoga kondisi 
akan cepat membaik seperti 
sedia kala.
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Tim FORMULA Tanggap Bencana LAZ Al Azhar
Ikuti Apel Kesiapsiagaan Tingkat DKI Jakarta

Penanaman Pohon Jabon
di Desa Gemilang Cinanggela

Tim Formula Tanggap 
Bencana LAZ Al Azhar 
hadir mengikuti kegiatan 
apel kesiapsiagaan 

menghadapi musim hujan tingkat 
provinsi DKI Jakarta.

Acara apel diadakan di Silang 
Monumen Nasional Sisi Selatan 
dan diikuti sebanyak 1.408 
personil gabungan pada Rabu 
(13/10). Acara ini dihadiri 
langsung oleh Gubernur DKI 

Kamis, (21/10) Anggota KSM 
KUB Cinanggela Gemilang 
dan KSM KUB Jaya Amanah 
melakukan penanaman 

Pohon Jabon dengan tujuan investasi 
keluarga atau tabungan jangka 
panjang.

Jabon adalah jenis pohon yang 
mirip jati dengan kemampuan 
tumbuh yang cepat dan kayunya 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
baku industri kayu seperti plywood 

Jakarta, Anies Baswedan yang 
bertindak sebagai pimpinan apel 
serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, 
Ahmad Riza Patria.

 Menurut BMKG puncak curah 
hujan tinggi akan terjadi pada 
akhir tahun 2021 hingga bulan 
Februari tahun 2022. Kepada 
seluruh personil gabungan, 
Anies berpesan agar seluruh 
jajaran bersiaga terhadap segala 
kemungkinan.

 “Untuk siap menghadapi banjir 
ada 3 kata kunci yang harus kita 
pegang yaitu: Siaga, Tanggap dan 
Galang,” ujar Anies Baswedan.

Acara diakhiri dengan peninjauan 
personil dan peralatan langsung 
oleh Gubernur DKI Jakarta.
Semoga ikhtiar ini memberikan 
kebermanfaatan untuk umat 
dan terus dukung tim Formula 
Tanggap Bencana LAZ Al Azhar.

maupun industri pulp maupun 
kertas. Harga jual kayu jabon pun 
bernilai tinggi sehingga cocok untuk 
investasi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini menjadi salah 
satu cara membantu konservasi 
alam di Desa Cinanggela, Kecamatan 
Pacet, Kabupaten Bandung. 
Adapun beberapa manfaat dari 
aksi ini adalah dapat terjaganya 
sumber air, membuka lapangan 
pekerjaan, meningkatkan keragaman 
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konservasi, meningkatkan produksi 
sumber makanan, tabungan 
masyarakat di masa depan, dan 
menjaga kestabilan lingkungan.

Program ini menjadi juga menjadi 
bentuk dukungan LAZ Al Azhar 
untuk mendorong keberhasilan 
program pembangunan 
berkelanjutan dengan 
mengkolaborasikan tiga sektor yaitu 
lingkungan, sosial, dan ekonomi.
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Lupa, atau Sengaja Lupa?

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

Ya, ini persoalan kita semua sebagai manusia. Sebab, lupa itu manusiawi. Misalnya, lupa 
baca basmallah ketika hendak makan atau berwudu. Lupa baca doa ketika hendak ke 
kamar mandi. Tak ingat saat masuk ke masjid sunahnya membaca doa masuk masjid, 

karena terburu-buru datangnya. Lupa belum mengerjakan shalat, lalu waktunya sudah 
lewat. Misalnya, saking asyiknya bekerja atau ngobrol urusan duniawi, waktu Zuhur lewat 

dan ternyata sudah masuk waktu salat Asar. Lalu, bagaimana? Jika benar-benar lupa ya 
dimaafkan. Setelah ingat, langsung saja meng-qada salatnya. Jadi, salat langsung pada 

saat ingat tersebut.

Bahkan jika dipaksa melakukan 
sesuatu yang maksiat sementara 
Anda tak mau alias menolak 
dalam hati, ini juga termasuk 
yang insya Allah dimaafkan.

Allah Ta’ala berfirman (yang 
artinya), “Ya Rabb kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami tersalah.” (QS al-
Baqarah [2]: 286)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu 
‘anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda (yang artinya), 
“Sesungguhnya Allah memaafkan 
umatku ketika ia tidak sengaja, 

lupa, dan dipaksa.” (HR Ibnu 
Majah no. 2045, al-Baihaqi 
VII/356, dan selainnya)

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas 
radhiyallahu ‘anhuma, ketika 
turun firman Allah Ta’ala, “Allah 
tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa): 
“Ya Rabb kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau 
kami tersalah.” (QS al-Baqarah 
ayat 286). Lalu Allah menjawab, 

Intinya, peluang seseorang 
untuk bisa salah ada saja. 
Sebab, manusia memang 
tempatnya salah dan lupa, 

al-insaan mahalul khatha’ wan 
nisyaan. Namun demikian, 
jika berbuat salah ya segera 
sadar diri dan berupaya tidak 
melakukannya lagi. Menjauhi 
dan menyesal telah melakukan 
kesalahan tersebut.

Jika Anda benar-benar lupa 
atau tak sengaja melakukan 
kesalahan, tak usah khawatir. 
Sebab, jika benar-benar tak 
sengaja, insya Allah akan 
dimaafkan oleh Allah Ta’ala. 
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“Aku telah mengabulkannya.” (HR 
Muslim, no. 125)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu 
‘anhuma secara marfu’, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya 
Allah menghapuskan dari umatku 
dosa ketika mereka dalam 
keadaan keliru, lupa dan dipaksa.” 
(HR Ibnu Majah, no. 2045)

Mengutip dari laman rumaysho.
com, Ibnu Taimiyah rahimahullah 
berkata tentang masalah ini, 
“Siapa saja yang melakukan 
perkara yang dilarang dalam 
keadaan keliru atau lupa, Allah 
tidak akan menyiksanya karena 
hal itu. Kondisinya seperti tidak 
pernah berbuat kesalahan tersebut 
sehingga ia tidak dihukumi 
berdosa. Jika tidak berdosa, 
maka tidak disebut ahli maksiat 
dan tidak dikatakan terjerumus 
dalam dosa. Jadi ia masih dicatat 
melakukan yang diperintah 
dan tidak mengerjakan yang 
dilarang. Semisal dengan ini tidak 
membatalkan ibadahnya. Ibadah 
itu batal jika tidak melakukan yang 
Allah perintahkan atau melakukan 
yang dilarang.” (Majmu’ah al-
Fatawa, jilid 25, hlm. 226)

Pembahasan tadi, jika kaitannya 
dengan hukum ukhrawi. Kalau 
kaitannya dengan hukum 
duniawi, maka ketentuannya 
sebagai berikut:

Jika itu berkaitan dengan 
meninggalkan perintah karena 
lupa, maka tidaklah gugur, 
bahkan harus dilakukan ketika 
ingat.

Jika itu berkaitan dengan 
melakukan larangan dalam 
keadaan lupa selama bukan 
pengrusakan, maka tidak 
dikenakan apa-apa.

Jika itu berkaitan dengan 
melakukan larangan dalam 
keadaan lupa dan ada 
pengrusakan, maka tetap ada 

dhaman (ganti rugi). Termasuk 
dalam ini yang mirip seperti 
ketika umrah, bagi laki-laki tdak 
boleh mengenakan pakaian 
yang dijahit (misalnya walau 
mengenakan kain ihram, tetapi 
lupa masih mengenakan celana 
dalam atau celana pendek, maka 
ini pun kena dam alias denda).

Ada kaidah tentang membedakan 
lupa dalam perintah dan 
larangan. Imam Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah rahimahullah berkata, 
“Perbedaan penting yang perlu 
diperhatikan bahwa siapa yang 
melakukan yang haram dalam 
keadaan lupa, maka ia seperti 
tidak melakukannya. Sedangkan 
yang meninggalkan perintah 
karena lupa, itu bukan alasan 
gugurnya perintah. Namun bagi 
yang mengerjakan larangan dalam 
keadaan lupa, maka itu uzur 
baginya sehingga tidak terkenai 
dosa.” (I’lam Al-Muwaqi’in, jilid 
2, hlm. 51)

Contohnya, makan di siang 
hari ketika shaum ramadhan, 
maka haram. Namun, jika dia 
lupa, tidak berdosa. Seperti 
tidak melakukan hal tersebut. 
Sedangkan jika lupa mengerjakan 
shalat, bukan berarti gugur 
kewajiban tersebut. Justru ketika 
ingat, dia wajib mengerjakan 
shalat yang lupa dikerjakan tadi.

Jadi, intinya jika memang lupa, 
tak sengaja atau dipaksa, 
insya Allah akan dimaafkan 
oleh Allah Ta’ala. Namun, jika 
sengaja berbuat salah, sengaja 
melupakan, sengaja pura-pura 
lupa, seperti ada seseorang 
pejabat yang sudah janji 
tapi pura-pura lupa dengan 
janjinya saat kampanye, itu sih 
kebangetan. Apalagi niatnya 
memang mau melupakan, lebih 
parah lagi.

Sebenarnya perkara “lupa” itu hal 
yang sulit dihindari, ya. Namun, 
ada yang sama sekali tak boleh 
lupa, yakni bahwa kita sebagai 

muslim. Amat mengherankan 
jika kita lupa sebagai muslim. 
Jangan sampai kita lupa bahwa 
kita adalah muslim. Jangan 
sampai lupa juga bahwa Allah 
Ta’ala adalah Dzat yang wajib 
diibadahi (disembah). Intinya, 
ini hal prinsip. Jangan sampai 
lupa, atau sengaja lupa (apalagi 
melupakan). Meski ada orang 
yang mengguyur kita dengan 
ratusan miliar rupiah agar kita 
melupakan Allah dan agama 
Islam, jangan tergoda. Waspada!

Pengalaman berhadapan 
dengan santri, banyak juga hal 
lucu terkait “lupa”. Mungkin 
sebenarnya bukan hanya santri, 
ya. Kita juga bisa saja sengaja 
pura-pura lupa atau memang 
melupakan. Bukan sekadar lupa. 
Contohnya, dalam hal piket, kira-
kira umumnya santri itu lupa, 
melupakan, atau pura-pura lupa?    

Berdasarkan pengalaman, 
dengan memperhatikan para 
santri, kondisi yang pertama itu 
kecil kemungkinannya, karena 
sudah ada jadwal dan itu rutin 
juga berulang setiap hari atau 
setiap pekan. Kondisi kedua, tak 
sampai jika melupakan, sebab 
mereka tetap melaksanakan 
piket jika diingatkan dan diawasi. 
Kondisi ketiga, yakni “pura-pura 
lupa”, ini yang biasanya terjadi. 
Awalnya karena malas, lalu jadi 
kebiasaan.

Bagaimana dengan kehidupan 
manusia pada umumnya? Ini 
memang perlu dilihat secara 
detail. Orang per orang, juga 
kasus per kasus. Bisa jadi 
berbeda kondisinya. Apakah 
lebih banyak orang yang lupa, 
melupakan (sengaja lupa), atau 
pura-pura lupa? Terutama dalam 
melaksanakan kewajiban yang 
dibebankan kepada kita. Ya, kita 
bisa mulai bertanya pada diri 
masing-masing, ada di posisi 
yang mana dalam hal ini.



PENERIMAAN ZIS JULI 2021
#   AKAD 
1.   Zakat: 
 a. Zakat Maal 761.810.426
 b. Zakat Fitrah 0
2. Infak: 
 a. Infak Khusus 118.769.877
 b. Infak Umum 300.699.255
3. Khusus: 
 a. Bagi Hasil Bank 228.176
 b. Kemanusiaan 19.638.555
 c. Wakaf 27.963.000
 d. Akikah 0
 e. Qurban 2.414.096.416
 f. CSR/Sponsorship 0
 g. Dana Non Syar’i 1.375.285
 h. Fidyah 0
 i. Lain-Lain 0
TOTAL PENERIMAAN JULI 2021 3.644.580.990

PENYALURAN ZIS JULI 2021
#   PROGRAM 
1.   Layanan Mustahik 602.353.300
2. Pemberdayaan 230.524.500
3. Pendidikan dan Dakwah: 
 a. Pembinaan Rohani Pasien dan LP 0
 b. Bantuan Karitas Pendidikan 7.650.000
 c. Bantuan Karitas Dakwah 65.000.000
 d. Fisabilillah Lainnya 0
4. Layanan Jenazah Gratis: 
 a. Akomodasi Layanan dan Sosialisasi 8.330.000
5. Al Azhar Peduli Kesehatan: 
 a. Poliklinik Umum dan Gigi Gratis 0
 b. Bantuan Karitas Kesehatan 0
6. Rumah Gemilang Indonesia: 
 a. Program RGI dan OP RGI 266.981.100
7. Penyaluran Infak Khusus: 
 a. Penyaluran Qurban 2.100.604.000
 b. Penyaluran Fidyah 5.170.000
 c. Penyaluran Kemanusiaan 168.702.300
 d. Penyaluran Infak Khusus 339.318.500
8. Penyaluran Infak Umum 328.897.700
9. Penyaluran Zakat Fitrah 15.526.600
10. Penyaluran Wakaf 68.340.700
11. Sosialisasi ZISWAF 5.000.000
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 4.212.398.700
#   OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI LEMBAGA 
12. Amil 318.107.400
13. Operasional 353.081.500
14. Administrasi Perbankan 2.709.171
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 673.898.071
TOTAL PENDAYAGUNAAN JULI 2021 4.886.296.771
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Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
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Perkuat Pemahaman Masyarakat Tentang Ibadah Haji & Umrah

Dukung Pembangunan

Pembangunan ini nantinya akan memudahkan jama’ah Masjid Agung Raya Al-Azhar dalam memahami 
literasi terkait ibadah haji & umrah. Karena pada umumnya masyarakat masih belum memahami 

bagaimana rukun ibadah haji & umrah yang benar. Oleh karena itu, Wakaf Al Azhar mengajak
ummat muslim untuk berkontribusi dalam pembangunan ini dengan cara berwakaf.

:  0036 3496 4005: 701 500 555 8
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