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Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dua hal yang masih terjadi 
di tengah-tengah kita dan memang tidak mudah menghapusnya 
dari kehidupan masyarakat suatu bangsa, namun usaha 
untuk menguranginya harus tetap dilakukan. Oleh karena 

itu, diperlukan sosok yang bisa menjadi pahlawan bagi sesamanya. 
Pahlawan dalam arti orang-orang yang mau berjuang dan berkorban 
untuk mengatasi kesulitan orang lain, baik dari aspek ekonomi, 
kesehatan, pendidikan juga keamanan. Maka LAZ Al Azhar dengan 
para amilin dan amilatnya sebagai pejuang pemberdayaan umat tetap 
berkomitmen untuk terus mewujudkan program-program yang memiliki 
dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana 
amanat UU nomor 23 tahun 2011, bahwa Lembaga Amil zakat bertujuan 
membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat.

Sebagaimana bulan November yang identik dengan momen hari 
pahlawan, dalam CARE edisi bulan ini LAZ Al Azhar menampilkan 
sosok-sosok pejuang pemberdayaan umat yaitu para Dai Sahabat 
Masyarakat (Dasamas) yang berjuang dengan semangat keikhlasan 
dan kerja keras dan penuh kesabaran di daerah pedalaman dan 
pelosok, Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk masyarakat 
dengan segala persoalan dan mencari solusi bagi masyarakat yang 
didampinginya. Dan juga di CARE edisi kali ini, banyak menampilkan 
kegiatan yang merupakan sikap hidup untuk selalu mau berbagi pada 
orang lain, karena kita dikenal sebagai negara yang paling dermawan 
di dunia sebagai implementasi dari ajaran agama Islam yang selalu 
mengedepankan “ta’aawanu alalbirri wattaqwa” yaitu tolong-menolong 
dalam kebaikan dan taqwa.

LAZ Al Azhar terus berharap uluran tangan para aghniya guna 
membantu memberikan solusi permasalahan masyarakat melalui 
program-program LAZ Al Azhar dalam pemberdayaan masyarakat 
secara berkesinambungan dan terima kasih sebanyak-banyaknya 
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 serta 
dimudahkan dalam segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. 
Aamiin yaa rabbal aalamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

01 Desember 2004 - 01 Desember 2021

lazalazhar.org
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TENANGKAN JIWA, TENANGKAN HATI

DENGAN BERBAGI
“Buat saya berbagi itu dapat menenangkan jiwa dan menenangkan hati, karena setiap 

kita bisa berbagi ke orang lain sebenarnya itu bukan untuk dia, tapi untuk kita sendiri. Jadi 
dari apa yang kita berikan itu, akan balik lagi ke kita dan bisa membuat kita lebih bahagia, 

bahkan Allah SWT akan kasih yang lebih baik,” ungkap Raje.

Ini tentang pengalaman yang 
luar biasa bagi Raje. Pria 
yang memiliki nama lengkap 
Amritsa Muhammad ini 

berprofesi sebagai influencer di 
kanal TikTok. Ya, TikTok platform 
media sosial yang sedang 
digandrungi semua kalangan. 
Selain itu Raje juga pribadi yang 
gemar berbagi. Pria yang juga 
punya bisnis fashion muslim 
dengan brand ‘Dear Omar’ ini 
rajin membantu tim LAZ Al Azhar 
dalam membuat konten kebaikan 
atau ajakan untuk berdonasi 
pada program tertentu.

Dari kegiatan berbaginya itu Raje 
merasakan keberkahan yang 
besar. Mulai dari penghasilannya 
yang sekarang jauh melebihi 
ketika ia masih kerja dulu hingga 
kehidupan yang ia jalani dirasa 
lebih tenang.

Raje sebelumnya memang 
pernah bekerja dengan gaji yang 

cukup tinggi. Tapi ia lebih memilih 
berhenti bekerja dan berhijrah 
karena menurutnya di tempat ia 
bekerja sebelumnya ada nilai riba.

“Ternyata janji Allah itu benar, 
kalau kita mengejar akhirat 
maka dunia akan dikasih dengan 
sendirinya, tapi jika kita mengejar 
dunia, hasilnya ya akan segitu-gitu 
aja,” katanya.

Bisa membantu pembangunan 
masjid di Papua melalui 
cara yang tak disangka-
sangka
Selain bersama 
LAZ Al Azhar, 
Raje juga pernah 
memiliki 
pengalaman 
luar biasa 
dalam hal 
berbagi.

Saat itu 
ada 

“Ternyata janji Allah itu benar, 
kalau kita mengejar akhirat 

maka dunia akan dikasih 
dengan sendirinya, tapi jika kita 

mengejar dunia, hasilnya ya akan 
segitu- gitu aja,” katanya.



pelanggan setianya yang 
berasal dari Papua tepatnya 
di Kabupaten Agats bercerita 
tentang keinginan masyarakat 
di sana yang ingin membangun 
masjid yang layak. Lokasi 
Kabupaten Agats sendiri cukup 
jauh dari pusat kota Sorong, 
Jayapura.

Masjid di sana hanya ada 
satu dan itu pun sudah tidak 
layak dan kondisinya sungguh 
memprihatinkan. Bayangkan 
saja di pedalaman Papua 
masyarakatnya kesulitan untuk 
beribadah di masjid yang 
nyaman.

Sebelumnya renovasi masjid 
dilakukan dengan hasil patungan 
warga saja, namun ternyata 
tidak bisa memenuhi kebutuhan. 
Selain lokasi yang berada jauh 
di pedalaman, harga bahan 
bangunan pun cukup tinggi.

Saat itu dana yang dibutuhkan 
untuk membangun masjid sekitar 
15 M. Tekad Raje sangat kuat 
untuk membantu masyarakat 
Agats memiliki masjid yang dapat 
menampung banyak jamaah.

Jika berpikir menggunakan logika 
saat itu, mungkin penggalangan 
dana yang ia lakukan akan 
membutuhkan waktu yang 
cukup lama. Selain orientasi 
publik yang cukup jauh ke Papua, 
saat itu konten yang ia upload 
dalam beberapa hari itu tidak 
mengalami perkembangan yang 
signifikan. Dana yang terkumpul 
tidak seberapa dan masih 
cukup jauh dengan apa yang 
ditargetkan.

Namun, ikhtiar terus dilakukan 
dan ternyata keajaiban datang 
dari Allah SWT. Siapa yang akan 
menyangka dengan nominal 
dana yang cukup fantastis 
tersebut, bantuan dapat datang 
dengan jalan yang tak terduga. 
Video tentang kondisi masjid 
yang dibuat Raje ternyata 

ditonton langsung oleh Presiden 
RI Joko Widodo.

“Waktu itu tepat sekali dengan 
hari ulang tahun saya, selepas 
shalat ashar saya tiba-tiba di 
telepon oleh pelanggan saya dan 
mengabarkan ternyata konten 
yang dibuat untuk penggalangan 
dana masjid di Kabupaten 
Agats sampai ke Pak Jokowi. 
Udah gitu tim kementerian di 
sana langsung turun ke lokasi 
untuk survei dan membangun 
masjid tersebut dengan 
menggelontorkan dana hingga 15 
M,” jelasnya.

Keyakinannya ternyata benar, 
bahwa ketika kita berusaha 
jangan memikirkan nanti 
hasilnya bagaimana, dengan 
sendirinya Allah SWT akan datang 
menolong. Sampai saat ini 
video yang diunggah Raje telah 
ditonton 2-3 juta orang padahal 
sebelumnya hanya sedikit. Tak 
sampai di sana, penggalangan 

dana untuk pembangunan 
masjid pun terus mengalir 
bahkan mencapai 15 juta rupiah 
perhari.

Memanfaatkan sosial media 
untuk meraup segunung pahala
Mungkin untuk sebagian besar 
orang, menggunakan tiktok 
hanya sebatas dunia hiburan 
dengan berbagai macam 
instrumen musik didalamnya. 
Namun, itu tidak berlaku baginya. 
Raje yang aktif berbagi konten 
tentang makanan dan juga 
edukasi tidak memasukan unsur 
musik yang mengiringi ataupun 
gerakan berjoget. Ia tetap 
menerapkan nilai-nilai agama 
sebagai seorang muslim.

“Be your self dan jangan lupa 
selalu libatkan Allah SWT di setiap 
aktivitas yang dilakukan. Menjadi 
influencer itu bukan selalu 
tentang materi, tapi bagaimana 
caranya kita bisa mempengaruhi 
orang lain dengan jadi diri sendiri 

dan tampilkan sesuatu yang 
terbaik,” tambahnya.

Raje sendiri merupakan donatur 
tetap LAZ Al Azhar yang selalu 
memberikan inspirasi untuk 
orang lain, memiliki pribadi yang 
ramah dan senang melakukan 
kegiatan sosial. Salah satu 
program yang menarik baginya 
yaitu program Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI). Ia pernah 
datang langsung untuk memberi 
motivasi kepada santri RGI. 
Bahkan kini ada beberapa alumni 
RGI yang telah bekerja bersama 
dirinya.

“Jangan pernah ragu untuk 
berbagi, karena sudah banyak 
buktinya setelah kita berbagi 
tidak butuh waktu lama rezeki 
itu akan segera kembali, bahkan 
berkali-kali lipat. Manfaatkan 
kesempatan yang ada dengan 
sebaik mungkin, jangan sampai 
ada penyesalan saat kita lalai 
untuk berbagi”, pesan Raje.

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

98 Cover StoryCover Story



1110 Sinergi GemilangSinergi Gemilang

SMP ISLAM AL AZHAR 8 KEMANG PRATAMA
DAN LAZ AL AZHAR BERKOLABORASI

HADIRKAN SAUNG ILMU DI DESA NAGRAK
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LAZ Al Azhar dan SMPI Al Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi melakukan kegiatan Social 
Partnership dengan membangun Saung Ilmu Desa Nagrak, Cianjur, Jawa Barat, Rabu, 

(24/11). Berdirinya Saung Ilmu merupakan salah satu instrumen dari program Indonesia 
Gemilang yang telah diinisiasi LAZ Al Azhar untuk menghadirkan pusat edukasi untuk 

masyarakat desa.

Proses pembangunan 
Saung Ilmu dilakukan 
secara gotong royong 
bersama warga setempat. 

Pada tanggal 23 November 2021 
diadakan finishing pembangunan 
yaitu pengecatan bersama adik-
adik kelas 9 SMP Islam Al Azhar 
8 Kemang Pratama.

Kegiatan kepedulian sosial ini, 
menjadi salah satu agenda 

Kanya Muawanah, M.Pd., Kepala 
Bidang Pemberdayaan Ummat 
YPI Al Azhar, Damar achmad 
Setiobudi, Direktur Eksekutif 
LAZ Al Azhar, Daram, dan tokoh 
masyarakat setempat.

“Alhamdulillah, pembangunan 
Saung Ilmu tidak terlepas dari 
kolaborasi aktif dengan berbagai 
pihak. Sehingga Saung Ilmu 
yang terdiri dari 2 lantai yang 

rutinan dengan tujuan 
menanamkan nilai kebaikan 
dengan selalu berbagi kepada 
sesama.

Lalu, puncak acara dilakukan 
pada tanggal 24 November 2021 
yaitu kegiatan peresmian yang 
dihadiri langsung oleh Kepala 
Desa Nagrak, Hendi saeful 
Maladi, Kepala Sekolah SMPI Al 
Azhar 8 Kemang Pratama, Dra. 

di dalamnya ada perpustakaan, 
komputer, laptop, infokus, 
serta perangkat lainnya dapat 
dimanfaatkan untuk masyarakat.
Semoga fasilitas ini dapat 
menunjang kegiatan edukasi,” 
ungkap Muslihah selaku 
Koordinator volunteer & social 
partnership SMPIA 8 Kemang 
Pratama.
Berbagai macam jenis buku 
disiapkan seperti buku-buku 

...Para santri begitu antusias mengikuti kegiatan 
ini. Mereka dengan seksama memperhatikan dan 

mencatat materi yang disampaikan oleh petugas LJG 
LAZ Al Azhar...

pelajaran tingkat Sekolah Dasar, 
buku bacaan novel, buku karya 
ilmiah, dan masih banyak jenis 
lainnya. Kedepan, dengan 
adanya Saung Ilmu masyarakat 
sekitar akan memperoleh 
kemudahan dalam mengakses 
pemahaman agama, pendidikan, 
fiqih muamalah, pusat 
kesehatan, sehingga masyarakat 
dapat berdaya.
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LAZ AL AZHAR DAN YBM PLN
PELOPORI PROGRAM TABUNGAN GEMAH RIPAH
DI DESA CILEMBU MELALUI PERTANIAN JERUK LIMAU
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Sebagai bentuk realisasi 
dari program Tabungan 
Gemah Ripah di tengah 
masyarakat, sebanyak 
800 bibit pohon jeruk 
limau dibagikan untuk 
masyarakat Desa Cilembu, 
Kecamatan Pamulihan, 
Kabupaten Sumedang, 
Rabu (17/11). Tujuannya 
agar masyarakat dapat 
terbiasa memiliki tabungan 
dari hasil pertanian 
dengan memaksimalkan 
penggunaan pekarangan 
rumah.

Sekitar 200 Kepala Keluarga 
(KK) memperoleh 4 bibit 
pohon untuk setiap 
keluarga. Tabungan 

Gemah Ripah merupakan 
tabungan masyarakat desa yang 
tidak menggunakan uang tunai 
saat melakukan setoran, namun 
menggunakan hasil pertanian 
yang dalam hal ini adalah jeruk 
limau.

Saat panen tiba, masyarakat 
dapat mengumpulkan buah 
jeruk limaunya di Saung 
Cahaya. Buah jeruk yang sudah 
terkumpul kemudian dijual dan 
hasil penjualannya dicatat dalam 
buku tabungan masyarakat 
sesuai jumlah kiloan buah jeruk 

yang dikumpulkan dan dikali 
harga perkilonya. Tabungan 
masyarakat ini akan dibagikan 
satu tahun sekali.
 
“Dengan menggunakan sistem 
bagi hasil antara masyarakat 
dan Saung Cahaya diharapkan 
mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan 
menjadi sumber penghasilan 
tambahan. Di masa yang 
akan datang, dengan adanya 
simpanan dari program 
Tabungan Gemah Ripah 
masyarakat dapat memiliki dana 
untuk keperluan mendesak atau 
jangka panjang, seperti tabungan 
untuk pendidikan anak, tabungan 

Tabungan Gemah Ripah ini. 
Mudah-mudahan pohon jeruk 
limau yang saya terima ini dapat 
tumbuh dan berbuah dengan 
lebat, sehingga hasilnya menjadi 
tabungan saya dan keluarga 
untuk masa depan,” kata 
Yuyun (54) salah satu penerima 
manfaat.
 
Jeruk limau menjadi tanaman 
yang tumbuh dengan perawatan 
cukup mudah karena dapat 
beradaptasi dengan baik di 
lingkungan baru dan tidak 
memerlukan lahan yang luas. 
Selain itu, permintaan pasar 
terhadap jeruk limau sangat 
tinggi dan digemari sebagai 
bumbu olahan masakan. Hal ini 
dapat menjadi potensi untuk 
meningkatkan pendapatan 
masyarakat, juga menjadikan 
lingkungan semakin asri dan 
nyaman.

...dengan adanya simpanan dari program Tabungan 
Gemah Ripah masyarakat dapat memiliki dana 

untuk keperluan mendesak atau jangka panjang, 
seperti tabungan untuk pendidikan anak, tabungan 

kesehatan, dan keperluan mendesak lainnya...

kesehatan, dan keperluan 
mendesak lainnya,” ungkap 
Kirman, Dasamas LAZ Al Azhar.
 
Adapun persentase pembagian 
hasil yang disepakati yaitu 80% 
banding 20%, dengan ketentuan 
80% untuk tabungan masyarakat 
dan 20% untuk kas Saung 
Cahaya. Dari total 20% yang 
menjadi kas Saung Cahaya, 
kemudian akan dialokasikan 
kembali untuk renewable asset 
atau peremajaan bibit ke depan 
sebanyak 40%, penanganan 
hama dan penyakit sekira 20%, 
bagi pengurus Saung Cahaya 
dengan harapan agar para 
pengurus memiliki rasa tanggung 
jawab dalam mengawal program 
yang sedang dijalankan, dan 
dana untuk kegiatan sosial 
masyarakat.

 “Alhamdulillah, saya merasa 
senang dengan adanya program 
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UMKM BINAAN LAZ AL AZHAR
MERIAHKAN WSBK MANDALIKA
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Perhelatan Kejuaraan 
World Superbike (WSBK) 
2021 di Sirkuit Mandalika, 
Lombok, telah membawa 
keberkahan bagi UMKM 
binaan LAZ Al Azhar, 
bahkan hingga menarik 
perhatian Menteri 
Koperasi dan UMKM Teten 
Masduki, Minggu, (21/11).

Para pengunjung yang berasal 
dari wisatawan domestik dan 
mancanegara tertarik untuk 

membeli produk dari Dapur 
Disabel, program pemberdayaan 
bagi masyarakat disabilitas yang 
dijalankan oleh SAMARA Lombok 
binaan LAZ Al Azhar sejak 2016.

Adapun produk-produk yang 
dikelola di Dapur Disabel yakni 
telur asin, aneka keripik, dan 
makanan khas Lombok lainnya. 
Tidak hanya makanan, ada juga 
jenis-jenis hiasan hasil karya 
tangan seperti tas rajut, pot 

bunga, gantungan kunci dan 
anyaman hingga jasa terapi pijat.
 
“Alhamdulillah, stand yang kami 
buka ramai sekali pengunjung 
setelah sholat dzuhur 
hingga pukul 9 malam. Kami 
menugaskan enam orang di stand 
produk dan enam orang di stand 
pijat (massage). Tentu momen ini 
membawa keberkahan bagi kami 
karena bisa ikut berkontribusi dan 
turut hadir mengenalkan produk 
UMKM khas Lombok kepada 
dunia,” ungkap Zaki.
 

Selain itu, peci atau penutup 
kepala khas Lombok menjadi 
primadona dan disukai banyak 
pengunjung sebagai cindera mata 
dari Mandalika. Meskipun kondisi 
cuaca sempat buruk, tetapi tidak 
mematahkan semangat mereka 
untuk mengenalkan produk 
UMKM. 

Tidak hanya tergabung dalam 
event internasional seperti WSBK 
2021 ini, ke depan mereka juga 
akan bersiap lebih baik lagi untuk 
menghadapi event di Sirkuit 
Mandalika selanjutnya, yang salah 
satunya adalah MotoGP 2022. 
Semoga semakin banyak produk 
UMKM binaan yang nantinya 
dapat memajukan perekonomian 
masyarakat.

...Tentu momen 
ini membawa 
keberkahan 

bagi kami 
karena bisa ikut 

berkontribusi 
dan turut hadir 
mengenalkan 
produk UMKM 
khas Lombok 

kepada dunia...
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WARGA CILEMBU MANFAATKAN
SAUNG CAHAYA UNTUK TEMPAT VAKSINASI
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Kepala Desa Cilembu dan Pengurus Saung 
Cahaya bersinergi melakukan kegiatan 
vaksinasi Covid-19 dengan memanfaatkan 
fasilitas Saung Cahaya. Kegiatan vaksinasi 
dilakukan dengan tujuan agar terciptanya 
herd immunity setidaknya 70% untuk 
masyarakat Desa Cilembu, Kecamatan 
Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Rabu, 
(10/11).

Kegiatan vaksinasi mobile atau door to door 
terus didorong terutama bagi masyarakat 
desa. Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh 18 
orang dengan mayoritas lansia. Tujuan 

utama dari vaksinasi mobile di Desa Cilembu 
yaitu mengajak masyarakat terutama lansia yang 
belum menerima vaksin dapat dengan mudah 
memperoleh dosis vaksin tanpa perlu khawatir 
terkait jarak. Sebab, selama ini vaksinasi dilakukan 
di Puskesmas Haurngombong, dan jaraknya cukup 
jauh.

“Instrumen Saung Cahaya menjadi sarana 
pendukung untuk kegiatan interaksi masyarakat 
di sini dalam berbagai bidang baik ekonomi, 
pendidikan, keagamaan, hingga kesehatan. Kali ini, 

alhamdulillah Saung Cahaya dapat bermanfaat 
sebagai lokasi vaksinasi. Semoga ke depan 
masyarakat Cilembu mencapai target 70% herd 
immunity atau sudah divaksin sebanyak 70%,” ujar 
Kirman, Dasamas LAZ Al Azhar.
 
Masyarakat sekitar begitu antusias untuk divaksin 
karena lokasinya lebih dekat. Begitu pun yang 
disampaikan oleh pihak desa, dengan hadirnya 
Saung Cahaya masyarakat lebih mudah menerima 
atau mengikuti program vaksinasi Covid-19.
 
“Alhamdulillah, adanya vaksinasi mobile yang 
dilakukan di Saung Cahaya kami merasa terbantu 
dan terfasilitasi. Para petugas begitu ramah dan 
kami mendapatkan penjelasan tentang manfaat 
vaksin, juga efek sampingnya,” ujar Mak Engken (66)
 
Adapun petugas yang diterjunkan yaitu satu orang 
dokter, perawat, tim pendataan dan aplikasi, 
kader posyandu, dengan pantauan aparat desa, 
Babinsa, dan Babinkamtibmas. Para petugas juga 
memberikan edukasi terkait penanganan Covid-19.
 
Pada tahun 2019, pengurus Saung Cahaya 
telah mengadakan kegiatan MMD (Musyawarah 
Masyarakat Desa) Desa Cilembu terkait kesehatan 
yang dihadiri langsung kepala desa, kepala dusun, 
dan tokoh masyarakat. Kemudian berjalan kegiatan 
pemeriksaan deteksi dini pada wanita usia subur 
yang bertujuan untuk mencegah dan menurunkan 
angka kematian ibu.
 

“Untuk tahun ini, kegiatan Posyandu dikembangkan 
karena Posyandu Lebak Jawa memiliki ruangan yang 
kecil. Hadirnya Saung Cahaya dapat digunakan 
sebagai tempat posyandu karena memiliki 
ruangan yang cukup luas sehingga masyarakat 
tidak berdesak-desakan dan tetap berjaga jarak. 
Kemudian diputuskan kegiatan mobile vaksinasi 
yang sangat strategis dan tepat digelar di Saung 
Cahaya,” ujar Hani Mandasari, Bidan Desa Cilembu.
 
Adanya program vaksinasi ini diharapkan mampu 
memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selama 
proses vaksinasi berjalan masyarakat dan petugas 
tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 
memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, 
dan menghindari kerumunan.

“Instrumen Saung Cahaya menjadi sarana pendukung 
untuk kegiatan interaksi masyarakat di sini 

dalam berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, 
keagamaan, hingga kesehatan. Kali ini, alhamdulillah 

Saung Cahaya dapat bermanfaat sebagai lokasi 
vaksinasi...”
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SANTRI RGI IKUTI KEGIATAN
SHARING SESSION BARENG

PROFESSIONAL TRAINER
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Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) kembali mengikuti kegiatan sharing session 
bersama professional trainer and communication consultant, Shanti Maya. Acara yang 

mengusung tema “Silent Mindful Listening” ini digelar di Aula Nurhayati, kampus RGI Depok, 
Sabtu, (13/11).

Saat menyampaikan penjelasan, Shanti Maya 
menuturkan bahwa bentuk syukur salah 
satunya adalah semangat memberikan 
yang lebih dari yang diwajibkan. Karena 

setiap orang yang mengeluarkan lebih dari yang 
diwajibkan adalah bentuk pembuktian iman kita 
kepada Allah SWT.

Selama kegiatan berlangsung, para santri terlihat 
antusias. Pasalnya acara ini diikuti oleh seluruh 
santri RGI yang tersebar di beberapa wilayah, yakni 
Jakarta, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Aceh 
secara virtual.
 
Bertujuan untuk mengembangkan diri, santri RGI 

juga diajak untuk meningkatkan empati dan ikatan 
batin pada orang-orang di sekitar yang menyayangi 
kita dan kita sayangi. Mereka juga saling berbagi 
pengalaman dan impian di masa depan.
 
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab bersama 
santri RGI. Diharapkan kegiatan ini mampu 
memberikan semangat kepada para santri untuk 
selalu mengembangkan diri menjadi lebih baik.
 
Program RGI menjadi salah satu program unggulan 
LAZ Al Azhar yang mendukung usia produktif untuk 
memiliki keahlian dengan mengikuti pelatihan dan 
pendidikan di berbagai bidang. Sehingga nantinya 
mereka mampu bersaing di dunia kerja.
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53 SANTRI RGI
IKUTI PELATIHAN

‘TERPUJI’
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Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) melakukan kegiatan 
pelatihan TERPUJI (Training dan Edukasi Pengurusan 
Jenazah secara Islami) di Aula RGI Kampus Sawangan, Depok, 
Jumat (19/11). Acara ini diikuti oleh 53 santri.

Program ini menjadi 
gerakan edukasi mengenai 
pengurusan jenazah 
yang diselenggarakan 

oleh tim Layanan Jenazah 
Gratis (LJG) LAZ Al Azhar. 
Petugas training memberikan 
arahan beberapa tata cara yang 
harus dipenuhi saat mengurus 
jenazah mulai dari memandikan, 
mengkafani, menyalatkan, hingga 
menguburkan.

“Dalam pelaksanaan di lapangan 
pengetahuan untuk mengurus 
jenazah sangat penting karena 
ini hukumnya fardu kifayah. 
Kami menyampaikan beberapa 
tata cara pemulasaraan jenazah 
dengan anjuran sunah yang telah 
ditentukan syariat,” ungkap Eko, 
Amil LAZ Al Azhar.
 
Selain itu, para santri juga 
mendapatkan kesempatan untuk 
praktek secara langsung dengan 
menggunakan perlengkapan 
yang telah disediakan. Pelatihan 
ini dibimbing oleh Bapak Eko 
Sugiyanto dengan mendampingi 
santri putra dan Ibu Masriyah 

yang mendampingi santri putri.
 
Para santri begitu antusias 
mengikuti kegiatan ini. Mereka 
dengan seksama memperhatikan 
dan mencatat materi yang 
disampaikan oleh petugas LJG 
LAZ Al Azhar.
 
“Alhamdulillah, kami telah 
mengikuti kegiatan pengurusan 
jenazah hari ini. Acaranya 
seru karena bisa menambah 
wawasan kami mengenal tentang 
pemulasaraan jenazah dengan 
baik. Nantinya ini akan menjadi 
bekal kami untuk mengurus 
jenazah keluarga maupun 
kerabat terdekat,” ujar Ayu, 
santriwati RGI jurusan Aplikasi 
Perkantoran.

...Para santri begitu antusias 
mengikuti kegiatan ini. Mereka 

dengan seksama memperhatikan 
dan mencatat materi yang 

disampaikan oleh petugas LJG LAZ 
Al Azhar...
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TIM FORMULA
SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN
BANJIR DAN PUTING BELIUNG DI LEBAK
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Banjir dan puting beliung telah melanda rumah hunian sementara (huntara) di wilayah 
Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Tim Formula 
Tanggap Bencana LAZ Al Azhar dengan sigap bergerak menyalurkan bantuan logistik dan 
terpal bagi korban terdampak, Senin, (1/11).

Akibat curah hujan yang cukup tinggi dan 
disertai angin kencang ini beberapa 
ruas jalan tertutup dan puluhan huntara 
mengalami kerusakan parah, bahkan 

hingga atapnya terlepas. 183 jiwa warga terdampak 
terpaksa tetap tinggal di huntara yang dibangun 
sendiri karena tidak ada dana untuk membangun 
rumah layak huni.

“Dampak dari bencana tanah longsor dua tahun lalu 
warga sekitar terpaksa harus membangun huntara 
sendiri yang terbuat dari kayu. Kembali bencana 
angin puting beliung melanda huntara yang mereka 
tempati hingga mengalami kerusakan parah. Tim 
kami bersama relawan terjun langsung menuju 
lokasi untuk membantu para korban dengan 
menyediakan terpal dan pakaian layak guna,” 
ungkap Eko selaku Koordinator Tim Formula.
 
Pendistribusian disalurkan secara langsung kepada 
penerima manfaat sebagai upaya bantuan dapat 
diterima dengan tepat sasaran. Hingga saat ini 

para korban terdampak membutuhkan bantuan 
makanan, alat-alat kebersihan, selimut, obat-obatan 
dan logistik lainnya.
 
“Alhamdulillah, bersyukur sekali rasanya setidaknya 
dengan bantuan terpal ini dapat melindungi kami 
sekeluarga dari kebocoran untuk sementara. Apalagi 
sekarang sedang musim hujan pasti air masuk ke 
rumah. Terima kasih untuk Tim Formula karena 
secara langsung membantu kami memasang terpal 
ini, semoga keberkahan selalu melimpah untuk kita 
semua,” ujar Suki salah satu penerima manfaat.
 
Selain itu, rencana program pascabencana ini akan 
dilakukan pelatihan mitigasi kebencanaan dan 
pengembangan potensi pemberdayaan kelompok 
agar perekonomian warga semakin membaik.

...Kembali bencana angin puting beliung melanda 
huntara yang mereka tempati hingga mengalami 

kerusakan parah...
“ “
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PERINGATI HARI SUNGAI CILIWUNG,
LAZ AL AZHAR BERSAMA
KOMUNITAS PEGIAT LINGKUNGAN
GELAR AKSI BERSIHKAN SAMPAH

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

LAZ Al Azhar bersinergi 
dengan Komunitas 
Peduli Ciliwung (KPC), 
Komunitas Pesepeda 
Bogor, Komunitas 
Pegiat Lingkungan, 
dan masyarakat umum 
menggelar kegiatan 
pelestarian dan 
perlindungan lingkungan 
Sungai Ciliwung. Sebanyak 
320 peserta dari berbagai 
elemen masyarakat turut 
berpartisipasi dalam 
menyukseskan acara 
tersebut, Minggu, (14/11).

Aksi ini dilakukan sebagai 
momen peringatan 
“Hari Sungai Ciliwung” 
yang jatuh pada 

tanggal 11 November 2021 lalu. 
Dilatarbelakangi banyaknya 
masyarakat Indonesia yang mulai 
kehilangan rasa peduli terhadap 
lingkungan, dan semakin 
meningkatnya kerusakan dan 
pencemaran lingkungan, kegiatan 
ini diharapkan mampu menjadi 
salah satu solusi yang dapat 
diterapkan di tengah masyarakat 
agar senantiasa membuang 
sampah pada tempatnya dan 
rajin membersihkan lingkungan.

...Dilatarbelakangi banyaknya 
masyarakat Indonesia yang 

kehilangan rasa peduli terhadap 
lingkungan, dan semakin 

meningkatnya kerusakan dan 
pencemaran lingkungan...

“Alhamdulillah, aksi sosial ini kami 
lakukan secara bersama. Dimulai 
dari pagi hingga siang hari 
dengan membagi beberapa tim 
relawan untuk membersihkan 
sampah di bantaran Sungai 
Ciliwung dalam kawasan Kebun 
Raya Bogor sepanjang 100 meter 
atau sekitar jembatan Surya 
Lembayung,” ungkap Eko selaku 
koordinator tim Formula LAZ Al 
Azhar.

Selain mengangkat puing-puing 
sampah non organik seperti 
plastik, kain, dan lainnya, tim juga 
bergerak melepas bibit ikan Tor 
Soro yang merupakan salah satu 
jenis ikan endemik asli sungai 
Ciliwung.
 
Di masa yang akan datang, 
dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan masyarakat 
semakin sadar akan 
pentingnya kebersihan dan 
mampu menumbuhkan rasa 
cinta terhadap lingkungan. 
Keberadaan lingkungan 
yang bersih, diharapkan bisa 
menjadikan ekosistem kehidupan 
yang semakin sehat.
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BANTUAN SEMBAKO
UNTUK MASYARAKAT BANTARAN
KALI GAJAH WONG
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LAZ AL Azhar Yogyakarta bersinergi dengan SD Islam Al Azhar 31 menyerahkan bantuan 
sembako untuk anak yatim dan keluarga duafa penghuni bantaran Kali Gajah Wong, di 

Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Daerah kumuh yang dihuni 18 KK tersebut 
merupakan kantong kemiskinan. Berlokasi 
di perbatasan Kota dan Kabupaten 
Yogyakarta, wilayah ini dihuni oleh 

mayoritas pendatang dengan mata pencaharian 
sebagian besar pemulung. Ketika pembagian 
sembako berlangsung, Tining salah seorang 
penghuni bantaran Kali Gajah Wong mengaku 
senang mendapatkan bantuan sembako.

“Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan sembako 
dari LAZ Al Azhar, kebetulan persediaan sembako 
di rumah juga sudah habis,” kata Tining dengan 
wajah sumringah.

Senada dengan Tining, Susilo pun sangat bersyukur 
bisa mendapatkan sembako dari LAZ Al Azhar di 
tengah situasi sulit seperti saat ini. “Saya sangat 
bersyukur mendapatkan sembako, sekarang uang 
susah, bisa pulang bawa uang makan hari ini saja 
sudah bagus,” ujar laki-laki yang dulunya bekerja 
sebagai penarik becak.

Menurut Mohlas Madani, Kepala Perwakilan 
LAZ Al Azhar Yogyakarta, saat ditemui ketika 
acara berbagi berlangsung, bahwa acara berbagi 
sembako terselenggara atas kerjasama LAZ Al 
Azhar Yogyakarta dengan SD Islam Al Azhar 31. 
Pria asal Jawa Timur itu menjelaskan bahwa LAZ Al 
Azhar Yogyakarta banyak berkolaborasi dengan 
sekolah-sekolah Al Azhar khususnya yang ada di 
Yogyakarta.

“Insyaallah acara berbagi, kolaborasi dengan 
sekolah-sekolah Al Azhar akan terus kita 
tingkatkan, karena masyarakat saat pandemi sangat 
membutuhkan, terutama masyarakat bantaran Kali 
Gajah Wong,” kata Mohlas sambil menunjuk rumah 
setengah gubuk yang banyak dihuni masyarakat di 
sana.

Selain berbagi dengan masyarakat bantaran Kali 
Gajah Wong, LAZ Al Azhar Yogyakarta kerjasama 
dengan SD Islam Al Azhar 31, juga berbagi dengan 
para pedagang kaki lima Kabupaten Bantul. Dampak 
pandemi telah memengaruhi pendapatan mereka. 
Apalagi Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah 
wisata ini saat pandemi banyak objek wisata yang 
ditutup, tentu hal tersebut sangat berpengaruh 
pada omzet penjualan para pedagang kaki lima.

...Insyaallah acara berbagi, kolaborasi dengan sekolah-
sekolah Al Azhar akan terus kita tingkatkan karena 
masyarakat saat pandemi sangat membutuhkan...



2928 Formula Tanggap BencanaFormula Tanggap Bencana

TIM FORMULA BERGERAK
SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN
BANJIR BANDANG DI MALANG
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Banjir bandang telah melanda Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis, 4 
November 2021 pukul 14.00 WIB. Hal ini disebabkan oleh curah hujan tinggi yang terjadi 
selama dua hari, sehingga air meluap dan menerjang permukiman warga. Tim Formula 

Tanggap Bencana LAZ Al Azhar dengan sigap bergerak melakukan asesmen, aksi bersih-
bersih, penyediaan air bersih, dan menyalurkan bantuan untuk dapur umum.

Dampak dari banjir bandang ini tidak hanya 
menyebabkan kerusakan materi, namun juga 
merenggut korban jiwa. Berdasarkan laporan 
tim Formula, terdapat 276 jiwa terdampak 

dan sebanyak 96 rumah warga mengalami kerusakan.

“Warga terdampak terpaksa harus mengungsi ke 
tempat yang lebih aman, ada sebagian memilih tinggal 
di rumah saudaranya. Sebagian warga masih trauma 
untuk kembali ke rumah karena khawatir banjir 
datang kembali,” ujar Dwiyanto, Tim Formula LAZ Al 
Azhar Jawa Timur.
 
Tim Formula dan para relawan terjun langsung 
membantu warga membersihkan sisa puing-puing 
dan lumpur yang terbawa arus air. Selama proses 
berjalan tim tetap menerapkan protokol kesehatan 
yang berlaku.

 Hingga saat ini, warga masih membutuhkan bantuan 
logistik berupa peralatan kebersihan, sembako, 
keperluan wanita dan anak, air bersih, dan perbaikan 
rumah yang rusak.

...Sebagian warga masih 
trauma untuk kembali ke 
rumah karena khawatir 
banjir datang kembali,” 

ujar Dwiyanto, Tim 
Formula LAZ Al Azhar 

Jawa Timur...
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Jumat Berkah,
LAZ Al Azhar Cilacap
Bagikan Ratusan Paket Makanan

Siap Saji untuk Keluarga Duafa
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LAZ Al Azhar Cilacap kembali 
mendistribusikan makanan siap saji 
bagi keluarga duafa, anak-anak yatim, 
penyandang disabilitas, dan jamaah masjid. 
Sebanyak 995 box makanan yang dibagikan 
disebar di beberapa titik yaitu di Kelurahan 
Tegalkamulyan, Sidanegara, Mertasinga, 
Dermaga Wijayapura, Tritih Lor, dan 
Tegalreja, Cilacap, Jumat, (5/11).

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

Gerakan Jumat Berkah ini terbuka untuk umum 
dengan menyumbangkan makanan siap saji demi 
membantu masyarakat yang membutuhkan. 
Terlebih di tengah kondisi pandemi yang terjadi, 
sehingga diharapkan masyarakat berpenghasilan 
rendah bisa merasakan kebahagiaan.

Nurhadi, Kepala Kantor Layanan LAZ Al Azhar 
Cilacap mengungkapkan paket makanan siap 
saji tersebut disalurkan langsung untuk para 
pekerja harian seperti tukang becak, petugas 
kebersihan, dan pedagang. Selain itu, pihaknya 
juga memberikan paket makanan di titik lain 
dengan sasaran penyandang disabilitas, anak-anak 
yatim, rumah tahfidz, dan jamaah masjid sehingga 

mereka mendapatkan tambahan 
nutrisi. “Pada Jumat ini, tim kami 
bergerak mulai pukul 9 pagi 
sampai sebelum ibadah sholat 
Jumat. Semoga Gerakan Jumat 
Berkah ini dapat memberikan 
manfaat dan keberkahan. 
Sekaligus juga menjadi upaya 
bersama untuk memberikan 
kebahagiaan bagi masyarakat 
yang membutuhkan,” ujarnya.
 
Kebahagiaan terlihat dari wajah 
para penerima manfaat. Mereka 
tak henti mengucapkan rasa 
syukur dan terima kasih kepada 
LAZ Al Azhar dan para donatur.
 
“Alhamdulillah, senang sekali 
rasanya bisa mendapat makanan 
dari Jumat Berkah ini. Mudah-
mudahan para donatur bisa 
selalu membantu orang-orang 
yang kurang mampu dan teman-
teman seperti saya. Semoga Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa 
membalas kebaikannya,” ucap 
Marsi salah seorang penyandang 
disabilitas.

...Kebahagiaan terlihat dari wajah para penerima 
manfaat. Mereka tak henti mengucapkan rasa syukur 

dan terima kasih kepada LAZ Al Azhar dan para 
donatur...
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BANTUAN SEMBAKO
UNTUK PENUHI GIZI ANAK-ANAK
PANTI ASUHAN AL ADSA
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Tim Formula LAZ Al Azhar Jawa Tengah mendistribusikan 160 paket sembako untuk 
warga Solo Raya yang ekonominya terdampak Covid-19. Salah satu penerima manfaat 
yaitu adik-adik di Panti Asuhan Al Adsa yang berlokasi di Jalan Sidoluhur No. 24, Pajang, 
Solo, Jawa Tengah. Saat ini Panti Asuhan Al Adsa mengasuh kurang lebih 35 anak. 
Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap adik-adik di panti asuhan serta 
membantu pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi untuk sehari-hari, Rabu, (10/11).

Panti Asuhan Al Adsa 
didirikan atas keprihatinan 
Mudzofir terhadap 
kasus pembuangan bayi 

dan jarang ada yayasan yang 
menerima bayi tersebut karena 
kendala kelengkapan surat dan 
harus umur sekolah. Mayoritas 
anak asuh di Panti Asuhan Al 
Adsa yakni bayi yang dibuang 
atau bayi yang lahir dari ODGJ.

Mudzofir selaku pendiri Panti 
Asuhan Al Adsa mengungkapkan 
ucapan terima kasih atas bantuan 
paket sembako. “Selama ini 
memang panti jarang mendapat 
bantuan sembako, sehingga 
dana peruntukan sembako 
bisa digunakan untuk membeli 
kebutuhan makanan khusus 
balita,” ucapnya.
 
Selama ini, pihak panti hanya 
mengandalkan uluran tangan dari 
para donatur untuk memenuhi 
kebutuhan anak-anak asuhnya. 
“Alhamdulillah, banyak saudara 
kita yang berdonasi. Tapi, 
semenjak pandemi banyak 
masyarakat yang ekonominya 
terdampak jadi otomatis Panti 
Asuhan Al Adsa juga ikut 
terdampak. Kebutuhan anak-anak 
semakin menipis,” tambahnya.

 Selain bisa memenuhi kebutuhan 
anak asuh, Mudzofir berharap 
mudah-mudahan ke depan 
beliau bisa menjadi wali sekaligus 
penjamin atas akta kelahiran dan 
KK dari semua anak asuh. Supaya 
ketika sudah memasuki usia 
sekolah, mereka bisa diterima 
di sekolah manapun. Karena 
sementara ini anak yang sudah 
masuk usia sekolah, hanya dapat 
menempuh pendidikan di sekolah 
swasta karena tidak mewajibkan 
data kependudukan.
 
Terima kasih seluruh donator 
dan tim yang terlibat, mudah-
mudahan hadirnya LAZ Al Azhar 
Jawa Tengah bisa terus menebar 
kebaikan untuk sesama.

...Mayoritas anak-anak asuh di Panti Asuhan Al Adsa 
adalah bayi yang dibuang atau bayi yang lahir dari 

ODGJ (orang dengan gangguan jiwa)...
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Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar bersinergi 
dengan MTT (Majelis Telkomsel Taqwa) dalam melakukan 
aksi pendistribusian bantuan logistik bagi penyintas banjir 
bandang di Kota Malang dan Batu. Bantuan dibagikan di 
empat titik lokasi terparah yaitu Dusun Bulukerto di dua RT, 
Dusun Blirian, dan Dusun Gemulo, Desa Punten, Kecamatan 
Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (17/11) kemarin.

Banjir yang sudah terjadi 
pada tanggal 4 November 
2021 ini, diakibatkan 
karena kondisi cuaca 

ekstrim dan curah hujan 
yang cukup tinggi. Ratusan 
warga terdampak tidak hanya 
mengalami kerugian materi, 
mereka juga mengalami trauma. 
Tim Formula dengan sigap 
melakukan aksi berupa asesmen 
lokasi, membantu membersihkan 
puing-puing bangunan, dan 
mendistribusikan logistik.

Adapun bantuan yang disalurkan 
berupa paket sembako seperti 
beras, minyak goreng, gula, 
kecap, dan makanan instan 
lainnya. Selain itu, peralatan 
kebersihan dan kebutuhan ibu, 
bayi, balita dan lansia juga turut 
diserahkan secara langsung 
kepada para penerima manfaat.
 
“Alhamdulillah, saya sebagai 
perwakilan warga di sini 
mengucapkan terima kasih untuk 
bantuan yang telah kami terima. 
Insyaallah akan membawa 
manfaat karena barang-barang 
ini sangat dibutuhkan warga, 
salah satunya seperti peralatan 
kebersihan berupa sikat, sapu 
dan lainnya. Karena mayoritas 
lembaga sosial lain membantu 
paket sembako dan makanan 
siap saji, jadi bantuan peralatan 
kebersihan dan perlengkapan 
wanita dan anak sangat 
ditunggu-tunggu,” ungkap 
Apsarini salah satu warga.
 
Dovi, tim Formula LAZ Al Azhar 
mengungkapkan bahwa aksi 
tersebut ditujukan sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
saudara kita yang terkena 
musibah. Berkat dukungan 
dari mitra dan relawan di Jawa 
Timur, pihaknya dapat dengan 
cepat merespon dan membantu 
para penyintas banjir bandang 
tersebut.
 
Di samping itu, gerakan 
Aksi Medis juga digelar bagi 

memberikan berbagai resep obat 
dan vitamin. Petugas medis juga 
mengingatkan para warga untuk 
selalu menggunakan masker, 
menjaga jarak dan rajin mencuci 
tangan agar terhindar dari 
paparan Covid-19.

masyarakat yang mengalami 
keluhan fisik pascabencana di 
Kelurahan Kidul Dalem, Kota 
Malang. Sebanyak 35 jiwa turut 
serta memeriksakan kondisi 
tubuhnya di posko yang telah 
disediakan. Sejumlah masyarakat 
terdampak mengaku mengalami 
beberapa gejala seperti gatal, 

demam, dan gangguan saluran 
pernapasan. Pemeriksaan gratis 
ini diprioritaskan bagi anak-anak 
dan lansia yang cukup rentan 
terhadap penyakit.
 
Secara sigap para tenaga medis 
memberikan pelayanan dengan 
memeriksa masyarakat dan 

...Tim Formula dengan sigap 
melakukan aksi berupa asesmen 
lokasi, membantu membersihkan 

puing-puing bangunan, dan 
mendistribusikan logistik...
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LAZ Al Azhar bersinergi 
bersama Imperial 
Kitchen dan Kitabisa.
com dalam menyalurkan 
bantuan paket sembako 
untuk lansia di wilayah 
Bintaro, Tangerang 
Selatan. Bantuan diberikan 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap masyarakat 
yang terdampak pandemi, 
khususnya bagi para 
lansia yang cukup rentan 
terinfeksi, Senin, (29/11). 

Sebanyak 30 lansia duafa 
mengikuti acara ini dengan 
tetap memperhatikan 
protokol kesehatan seperti 

diwajibkan untuk menggunakan 
masker, menjaga jarak, dan 
mencuci tangan terlebih dahulu 
sebelum acara berlangsung. 

Pendistribusian paket sembako 
tidak hanya dilakukan untuk 
mereka yang datang langsung 
ke lokasi, namun juga dilakukan 
secara door to door ke rumah 
penerima manfaat karena 
kondisi fisik yang kurang sehat 
dan kesulitan untuk berjalan. 
 
 “Berkat kolaborasi yang baik, kita 

...Hadirnya program bantuan 
sembako menjadi salah satu upaya 
berbagi kebahagiaan serta untuk 

memenuhi kebutuhan gizi dan 
nutrisi bagi para lansia...

semua mampu berbuat kebaikan 
dengan manfaat yang jauh lebih 
luas,” ucap Sigit Nugroho selaku 
Manager Digital Fundraising LAZ 
Al Azhar. 
 
Hadirnya program bantuan 
sembako menjadi salah satu 
upaya berbagi kebahagiaan serta 
untuk memenuhi kebutuhan 
gizi dan nutrisi bagi para lansia. 
Sebab, pencegahan pandemi 
bukan hanya dari kontak fisik 
melainkan dari imunitas tubuh. 
Adapun paket sembako yang 
dibagikan meliputi beras, telur, 
minyak, makanan instan, madu, 
kacang hijau, dan susu. 
 
“Alhamdulillah, terima kasih untuk 
Imperial Kitchen, kitabisa.com, 
dan LAZ Al Azhar yang telah 
memberikan paket sembako 
untuk kami. Semoga mendapat 
balasan kebaikan, kemurahan 
rezeki, dan pahala dari Allah 
SWT,” ujar Sulaiman salah satu 
penerima manfaat.



 TASYAKURAN MILAD KE-17,
LAZ AL AZHAR PERKUAT SINERGI 

UNTUK GEMILANGKAN INDONESIA
Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-17 tahun, LAZ Al Azhar menggelar 

tasyakuran di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan (Rabu 01/12/21). 
Acara yang digelar secara sederhana ini dihadiri oleh Ketua Umum YPI Al Azhar Drs H. 

Sobirin HS, jajaran pengurus YPI Al Azhar, mitra strategis serta amilin/amilat LAZ Al Azhar 
dan diselenggarakan secara live streaming. 

Direktur Eksekutif LAZ Al 
Azhar H. Daram mengatakan 
tema milad ke-17 ini adalah 
‘Bersama Satu Tujuan 

Gemilangkan Indonesia’ yang 
menggambarkan keseriusan dan 
komitmen kuat LAZ Al Azhar dalam 
membangun keberdayaan bagi 
masyarakat Indonesia. Komitmen 
ini ditandai dengan semakin 
banyaknya mitra yang tergabung 
untuk berkolaborasi dalam program 
pemberdayaan masyarakat 
yang komprehensif, terukur dan 
berkelanjutan.

“Alhamdulillah di tahun ini meski 
masih di tengah pandemi dan 
aktivitas masih terbatasi tetapi sinergi 
LAZ Al Azhar bersama berbagai 
mitra terus meningkat. Di tahun ini, 
bersama Departemen Ekonomi 
dan Keuangan Syariah Bank 
Indonesia (DEKS BI) LAZ Al Azhar 
meluncurkan program Desa Berdikari 
di Tasikmalaya yang fokus pada 
pengembangan ekonomi masyarakat 
pedesaan. Selain itu bersama DEKS 

BI Jawa Timur juga ditandangani 
MoU untuk pengembangan desa yang 
ada di Lamongan, Jawa Timur,” jelas 
Daram.

Di tahun ini, LAZ Al Azhar juga 
bersinergi dengan Kementerian 
Agama RI melalui Kantor 
Urusan Agama (KUA) dengan 
memberikan serangkaian pelatihan 
dan pembekalan teknis kepada 
pendamping pemberdayaan ekonomi 
umat. Kegiatan yang berlokasi di 
kantor-kantor KUA yang berada di 
Aceh Utara, DKI Jakarta, dan Sulawasi 
Selatan ini bertujuan agar petugas 
penyuluh KUA dapat meningkat 
kapasitas dan pemahamannya dalam 
membersamai penerima manfaat agar 
kehidupannya bisa lebih sejahtera.

“Selain program pemberdayaan 
ekonomi, komitmen LAZ Al Azhar 
dalam membangun keberdayaan 
keluarga Indonesia juga dibuktikan 
dengan rencana pembangunan 
kampus Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI) berbasis agro 

wisata yang berada di Malang, Jawa 
Timur. Harapannya, RGI Malang 
ini bisa menjadi solusi untuk 
menghadirkan insan mandiri yang siap 
mengoptimalkan potensi masyarakat 
dan aset lahan produktif menjadi 
sentra pertanian yang terintegrasi,” 
lanjut Daram.

Dalam acara ini juga ditandatangani 
kerjasama untuk pemberdayaan 
masyarakat lainnya, yakni antara 
LAZ Al Azhar bersama Yayasan 
Baituzzakah Pertamina (BAZMA 
Pertamina), Bank Permata, dan 
Bank Danamon Syariah.

“Kami terus mengajak kepada 
masyarakat luas untuk bersinergi 
dengan program pemberdayaan 
LAZ Al Azhar yang terbukti mampu 
mewujudkan kemandirian dan 
kesejahteraan para penerima manfaat. 
Semoga dengan ditandatanganinya 
kerjasama ini, semakin menguatkan 
langkah dan komitmen kita dalam 
mewujudkan Indonesia yang 
Gemilang,” tutup Daram. 
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MENAKAR PERGERAKAN OPZ 2022 
BERSAMA DEPUTI BAZNAS RI

LAZ Al Azhar menggelar webinar spesial milad yang ke-17 tahun yang diisi langsung oleh 
Arifin Purwakananta selaku Deputi BAZNAS RI. Kegiatan yang mengusung tema ‘Menakar 
Pergerakan OPZ 2022’ ini menjadi stimulan untuk mendorong semangat pergerakan zakat 

di Indonesia, Senin, (29/11).

Poin penting dalam sebuah 
lembaga zakat dalam 
menghadapi segala 
tantangan yakni mampu 

mengajak masyarakat untuk 
mengenal zakat atau sebagai 
jalan untuk berdakwah. Selain itu, 
masyarakat dapat lebih produktif 
dalam memanfaatkan dana zakat 
juga menyebarkan hal baik untuk 
mengonsumsi sesuatu yang halal 
seperti menjauhi segala sesuatu 
yang bersinggungan dengan riba. 

“Mari bersama-sama, para amil 
yang bergabung di berbagai 
lembaga zakat untuk menangkap 
peluang gerakan zakat di tahun 
2022 dengan optimis. Karena 

dari zakat kita dapat mengatasi 
berbagai macam hal sehingga 
nantinya dapat mendorong 
kesejahteraan masyarakat,” 
ungkap Arifin Purwakananta. 
 
Dalam mengembangkan sinergi 
lembaga zakat diupayakan untuk 
memiliki fokus atau kunci utama 
dalam memperkuat komunikasi 
dengan menyampaikan edukasi 
zakat, program-program 
pemberdayaan, dan sesuatu 
yang menginspirasi.

Memanfaatkan kanal-kanal 
donasi baik ritel maupun kanal 
digital, dan juga memberikan 
pelayanan terbaik untuk para 

muzaki. Kegiatan dapat berjalan 
dengan lancar dan diikuti oleh 
ratusan partisipan.  
 
Acara ini juga dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Direktorat 
Dakwah dan Sosial Ali Mashar, 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar 
H. Daram, Amil LAZ Al Azhar 
di seluruh Indonesia, rekan-
rekan OPZ, dan masyarakat 
umum. Di samping itu, kegiatan 
menuju milad ke-17 tahun LAZ 
Al Azhar juga turut mengundang 
narasumber expert lainnya yang 
diisi dengan diskusi bersama 
secara virtual dari tanggal 29-30 
November 2021.
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SINERGI KEBAIKAN,
HADIRKAN GENERASI PUTUS SEKOLAH 

JADI MANDIRI

LAZ AL AZHAR SABET TIGA
PENGHARGAAN DI MALAM APRESIASI
FESTIVAL ZAKAT WAKAF 2021

Sebagai upaya memperluas manfaat untuk umat, terutama bagi pemuda yang tengah 
kesulitan mencari pekerjaan karena minimnya pengalaman juga pendidikan, LAZ Al Azhar 

bersama PT. PAM Lyonnaise Jaya atau Palyja berkolaborasi menjalankan program 
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) kelas otomotif.

LAZ Al Azhar berhasil meraih 3 penghargaan di ajang Malam Apresiasi Festival 
Zakat Wakaf 2021 yang diadakan oleh Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama 
RI. Penyerahan apresiasi dilakukan di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Kamis, 

(02/12/2021).

RGI merupakan salah 
satu unit program 
pemberdayaan dan 
pelatihan pemuda 

produktif (empowering and 
training center). Sejak tahun 
2009 LAZ Al Azhar konsisten 
menjalankan program diklat 
secara gratis untuk pemuda dari 
keluarga berpenghasilan rendah 
dan generasi putus sekolah agar 
memiliki knowledge, attitude, dan 
skill di berbagai kelas jurusan 
salah satunya kelas otomotif. 

Palyja memberikan beasiswa 
kepada puluhan anak jurusan 
otomotif (teknik sepeda motor) 
angkatan 25. Kegiatan diklat 

Prestasi yang disabet 
berupa LAZ Patuh 
Syariah, berdasarkan 
hasil audit syariah 

Kemenag RI tahun 2020-2021 
pada komponen manajemen 
kelembagaan, pengumpulan 
dana zakat, infak, sedekah (ZIS) 
dan dana sosial kemanusiaan 
lainnya (DSKL), penyaluran dana 
ZIS Dan DSKL, dan tata kelola 
syariah lembaga zakat dengan 
nilai 71,54 atau baik. 

Selanjutnya, LAZ Al Azhar juga 
meraih penghargaan dalam 
menyukseskan program KUA 
percontohan ekonomi umat 
dan penghargaan program 
wakaf dalam menyukseskan 
program inkubasi wakaf 

dilakukan dengan menjalankan 
sistem pesantren, dimana para 
santri tidak hanya memperoleh 
skill tambahan, namun juga 
dapat memperdalam ilmu 
agama. 
  
Dengan berjalannya program 
tersebut diharapkan mereka 
mampu mandiri dan bersaing 
di dunia kerja. Tidak hanya itu, 
mereka juga dapat membuka 
peluang usaha sendiri yang 
nantinya mampu menyerap 
tenaga kerja lain.  
 
“Berkah kolaborasi yang terjalin 
antara Palyja dan LAZ Al 
Azhar semoga menjadi ikhtiar 

produktif. 
 
“Alhamdulillah, kami keluarga 
besar LAZ Al Azhar dan Wakaf 
Al Azhar sangat bersyukur atas 
penghargaan yang diperoleh di 
malam apresiasi zakat wakaf ini. 
Semua capaian ini tentu berkat 
kerja keras dan kerja sama amilin 
dan amilat serta bimbingan 
dari Kementerian Agama, 
khususnya Direktorat Zakat 
dan Wakaf,” ucap Daram selaku 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar. 
 
Acara ini dihadiri langsung oleh 
Wakil Menteri Agama RI, Zainut 
Tauhid Sa’adi, Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam, 
H. Kamarudin Amin, Direktur 
Pemberdayaan Zakat Wakaf, 

bersama membantu pemuda 
produktif yang putus sekolah dan 
dari keluarga berpenghasilan 
rendah untuk bisa memiliki 
keterampilan dan siap bekerja 
secara profesional,” ucap 
Dikalustian, Manager Corporate 
and Community LAZ Al Azhar. 
 
Para santri RGI jurusan otomotif 
yang menjadi penerima manfaat 
ini berasal dari berbagai wilayah 
di Indonesia seperti Jawa Barat, 
Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, 
dan Jawa Timur. Harapannya, 
proses diklat ini dapat berjalan 
dengan lancar sehingga para 
lulusan RGI mampu menjadi 
generasi unggul di masa depan.

Tarmizi Tohor, serta para 
pimpinan lembaga zakat dan 
wakaf di Indonesia. 
 
Diharapkan penghargaan 
ini dapat menjadi spirit 
serta motivasi untuk terus 
mengembangkan potensi zakat 
dan wakaf serta mampu menjadi 
instrumen dalam menguatkan 
gerakan zakat di Indonesia. 
 
Dalam acara ini, Kemenag 
RI juga juga meluncurkan 
program Digital Exhibition 
Zakat dan Wakaf, KUA 
Percontohan Ekonomi Umat, 
Sistem Akuntansi Zakat, dan 
Pilot Projek Inkubasi Wakaf 
Produktif.
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Koperasi Syariah Pelita Jampang Gemilang
Lakukan Pelepasan 17 Ribu Bibit Ikan Patin

Koperasi Syariah Pelita Jampang Gemilang Binaan 
LAZ Al Azhar Kini Memiliki Pusat Pendidikan

Berkah Zakat, Hasil Panen Melimpah
Dirasakan Masyarakat Kampung Banar

Saung Ilmu Tanjungpura
Jadi Sarana Posyandu Masyarakat

Koperasi Syariah Pelita 
Jampang Gemilang 
melepas 17 ribu bibit 
ikan patin sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat 
desa dengan mengembangkan 
budi daya ikan air tawar. Bibit 
tersebut disebar di 3 kolam 
buatan yang telah disiapkan 
oleh Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Pelita 
Jampang, di Desa Jampang, 
Kecamatan Kemang, Kabupaten 

Koperasi Syariah Pelita 
Jampang Gemilang 
binaan LAZ Al Azhar 
kini memiliki pusat 

pendidikan bagi anak-anak 
di Desa Jampang, Kecamatan 
Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat.

Pada Jumat, 19 November 2021 
dilakukan acara peresmian 
Yayasan Bina Sejahtera An 
Nahdoh sekaligus peringatan 

Berkah panen kangkung 
dan terong tengah 
dirasakan warga di 
Kampung Banar, Desa 

Ciomas, Kecamatan Tenjo, 
Bogor, Jawa barat. Memasuki 
musim hujan di penghujung 
tahun ini, masyarakat Kampung 
Banar bisa merasakan panen 
tanaman kangkung dan 
terong. Hasil panen kali ini 
juga mengalami peningkatan 
dibanding panen sebelumnya.

Saung Ilmu dan perannya 
menjadi sarana penting 
untuk layanan kesehatan 
masyarakat di Desa 

Berdikari Tanjungpura. 
Penyuluhan kelas ibu hamil 
Posyandu Srikandi 7 dan 8 
rutin diadakan di Saung Ilmu, 
Desa Berdikari Tanjungpura, 
Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kegiatan dipandu oleh 
Suwangsih selaku Bidan di 

Bogor, Jawa Barat, Minggu 
(14/11). Melalui metode 
pembesaran ikan, budi daya ini 
nantinya hanya dipelihara 1-2 
bulan di kolam untuk mencapai 
target seukuran 5 cm. Jika saat 
penyebaran awal ikan patin 
memiliki harga Rp150,-/ekor, 
diharapkan setelah sebulan 
lebih harga per ekornya 
mencapai Rp500,- dengan 
estimasi keuntungan sekitar 
Rp300,-/ekor. Budi daya ikan 

patin menjadi memiliki nilai 
ekonomis dan nilai gizi yang 
tinggi, jadi cukup digemari 
masyarakat luas. Diharapkan 
dengan hadirnya program 
pemberdayaan berbasis 
potensi lokal ini, perekonomian 
masyarakat sekitar 
semakin meningkat. Dalam 
pengelolaannya budidaya ikan 
patin dilakukan secara gotong 
royong para anggota KSM 
Pelita Jampang.

Desa Tanjungpura. Suwangsih 
melakukan penyuluhan kepada 
ibu-ibu hamil.

Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan, 
mengubah sikap dan perilaku 
sang ibu agar memahami 
tentang kehamilan, mulai dari 
perubahan tubuh, keluhan 
selama kehamilan, perawatan 
kehamilan sampai persalinan 
dan setelah persalinan.

 Sedikitnya pengetahuan 
tentang kehamilan serta 
kekurangan gizi pada ibu hamil, 
kurang gizi pada saat masih 
balita menjadi masalah yang 
serius pada masa kehamilan. Itu 
sebabnya, sangat penting bagi 
ibu hamil mengikuti pelatihan 
tersebut untuk mencegah gizi 
buruk pada sang ibu maupun 
sang bayi.

maulid Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
1443 H.

Acara yang berlangsung 
secara khidmat ini diisi dengan 
rangkaian acara seperti 
shalawat, penampilan anak-anak 
didik, dan ceramah yang diisi 
oleh KH. A. Sobri Lubis. Adapun 
ceramah yang disampaikan 
mengusung tema yaitu 
meneladani Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
dalam membina kesejahteraan 
umat.
 
Nantinya, Yayasan Bina 
Sejahtera An Nahdoh ini 
diharapkan mampu menjadi 
pusat edukasi, dan keterampilan 
masyarakat dalam berinteraksi 
merancang program kegiatan 
pemberdayaan yang tengah 
berjalan.

Berkat kesabaran dan 
ketekunan para petani serta 
dukungan dari LAZ Al Azhar, 
mereka bisa menghasilkan 
panen sayur terong dan 
kangkung dengan optimal.

Hal ini bisa dirasakan 
manfaatnya oleh para warga 
dan membuat mereka semakin 
giat lagi untuk menanam.
 
Hasil panen yang mereka 

4342 Sekilas BeritaSekilas Berita

peroleh dapat dikonsumsi 
untuk kebutuhan pangan 
keluarga. Bahkan, jika hasilnya 
melimpah hasil panen tersebut 
dapat menjadi penghasilan 
tambahan.
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Menjadi idola, apalagi menjadi pahlawan tidaklah mudah. Selain harus membuktikan 
kesungguhan diri di hadapan orang lain dengan cara lebih dari mereka dalam berbagai 

hal, juga harus mampu melawan sifat-sifat buruk dalam diri sendiri akibat menjadi sorotan 
orang lain sehingga jatuh ke dalam kubangan ujub dan sombong. Berat sekali, bukan?

pahlawan perjuangan 
menegakkan syariat Islam.

Niat yang tak ikhlas akan 
memperburuk kondisi. Jika 
prinsipnya, yang penting dikenal, 
lalu dikenang sebagai pahlawan, 
maka perlu mematut-matut 
diri lagi dan bertanya kepada 
diri sendiri, “Apa pantas jadi 
pahlawan? Memang haruskah 
jadi pahlawan?”

Saya rasa, kita semua sudah 
sangat memahaminya. 
Sebagaimana mungkin sudah 
kita tahu penjelasan firman-
Nya tentang keikhlasan, di 

antaranya, “Dan siapakah yang 
lebih baik agamanya daripada 
orang yang ikhlas menyerahkan 
dirinya kepada Allah, sedang 
diapun mengerjakan kebaikan, 
dan ia mengikuti agama Ibrahim 
yang lurus? Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kesayanganNya.” 
(QS An-Nisaa: 125).

Oya, sebutan pahlawan bukanlah 
kita sematkan sendiri, tetapi 
memang ada kesepakatan dari 
orang lain yang menempatkan 
seseorang layak mendapat 
gelar pahlawan atau tidak. Itu 
sebabnya, fokus kita dalam 
berjuang bukan mendapatkan 

Selain itu, niat juga akan 
menentukan proses dan 
hasil. Jika niatnya tidak 
ikhlas, hanya sekadar ingin 

mendapatkan pujian manusia, 
maka dalam menempuh ke 
arah sana sangat boleh jadi 
melakukan cara-cara curang 
atau tak terpuji. Entah itu 
ingin disebut pahlawan dalam 
bidang sosial, ingin dinobatkan 
semata sebagai pahlawan dalam 
persoalan lingkungan, berharap 
dianggap menjadi pahlawan 
dalam perjuangan kemanusiaan 
dan lain sebagainya, termasuk 
berhasrat besar ingin dicatat 
dengan tinta emas sebagai 

gelar pahlawan. Tetapi, fokuslah 
bahwa perjuangan memang 
butuh orang-orang yang 
serius untuk berjuang dan 
mengambil risiko terpahit dalam 
perjuangannya.

Disebut pahlawan atau tidak 
bukan urusan kita. Sebab, yang 
terpenting adalah terus berjuang. 
Bagi kita sebagai muslim saat 
ini, tentu saja berjuang untuk 
tegaknya Islam dan kemuliaan 
kaum muslimin. Tak usah merasa 
terbebani ingin dianggap sebagai 
pahlawan. Itu sih, kecil. Lagipula, 
itu bukan urusan kita.

Selain itu, saya menekankan 
bahwa semangat saja dalam 
perjuangan ini belum cukup. 
Jangankan untuk perjuangan 
yang berat seperti menegakkan 
Islam di tengah kehidupan 
masyarakat dan diterapkan 
di muka bumi ini, untuk 
perjuangan biasa saja jika hanya 
mengandalkan semangat belum 
akan mengantarkan pencapaian 
kepada hasil maksimal dan 
optimal. Tapi kita harus bekerja 
keras, bekerja secara cerdas, dan 
tentunya ikhlas. Bekerja sekeras 
mungkin tanpa mengenal kata 
lelah, tapi ingat bahwa keras 
saja belum cukup jika tidak kerja 
cerdas.

Ya, kecerdasan dibutuhkan untuk 
membantu pengoptimalan usaha 
keras yang kita lakukan. Nah, 
dengan bekal kecerdasan hasil 
dari belajar dan mencari inovasi 
baru untuk mengembangkan 
dakwah, akan membantu 
percepatan dan kualitas dakwah 
itu sendiri. Di sinilah kita 
terlarang untuk malas dalam 
belajar. Tapi, dua hal ini pun 

belum akan ada apa-apanya 
di hadapan Allah Ta’ala dalam 
perjuangan dakwah kita jika kita 
tidak ikhlas.

Memang di masa sekarang sulit 
di antara kita bisa muncul jadi 
pahlawan, atau tumbuh sebagai 
pejuang. Sebab, bukan sekadar 
modal semangat, tetapi adab dan 
ilmu jauh lebih penting.

Berarti memang membutuhkan 
nilai lebih jika ingin ada 
kesamaan dalam semangat 
juang. Tak sembarangan. Tak 
sekadar asal ada keinginan. 
Sebab, mengandalkan hanya 
semangat saja tetapi tanpa 
realisasi sesuai yang diinginkan, 
ya percuma saja. Inilah bedanya 
produksi benda dengan 
‘produksi’ manusia.

Tetapi, sebenarnya bisa atau 
tidak menumbuhkan semangat 
juang? Insya Allah bisa, walau 
tak sama persis. Apa itu yang 
dimaksud dengan keteladanan? 
Ya, kira-kira begitu. Teladan 
itu diperlukan sebagai acuan. 
Meneladani semangat juang 
para pejuang dan pahlawan, 
Insya Allah bisa dilakukan, walau 
ya tentu saja tak sama persis 
hasilnya.

Namun, itu sudah bagus ada niat 
ingin mencari dan mendapatkan 
teladan. Ketimbang sama 
sekali tak punya keinginan 
mencari teladan. Ya, mencarinya 
saja tak mau, apalagi ingin 
mendapatkannya. Itu namanya 
bagai pungguk merindukan 
bulan.

Yuk, cintailah Allah Ta’ala, Rasul-
Nya, Islam, dan kaum Muslimin. 

Perjuangan kita untuk membela 
agama ini, kebenaran ini adalah 
bagian dari wujud cinta kepada 
Allah Ta’ala, Rasul-Nya, Islam, dan 
kaum Muslimin.

Semoga kita, menjadi pejuang 
kebenaran yang paling hebat 
dalam mencintai Islam. Seperti 
ketika Khalid bin Walid yang 
lantang menjawab tantangan 
panglima perang Romawi: “Aku 
akan kirimkan pasukan yang 
mencintai kematian sebagaimana 
pasukan kalian yang mencintai 
hidup”.

Jika pun harus merasa sakit, 
tapi sangat ingin merasakan 
sakitnya lebih lama lagi. Lebih 
lama dan selamanya. Tidak usah 
memikirkan apakah kita nantinya 
disebut sebagai pahlawan atau 
tidak. Itu bukan urusan kita.

Intinya, tetap semangat dan tetap 
teguh menjadi pejuang dalam 
perjuangan membela kebenaran 
Islam. Pejuang yang tangguh 
dalam menemani kaum duafa, 
pejuang yang tak kenal lelah 
dan tak minta pamrih dalam 
mengupayakan kebaikan bagi 
kemanusiaan.

Pejuang yang pantang menyerah 
menghadapi medan terjal 
bencana alam dalam operasi 
kemanusiaan. Tetaplah jadi 
pejuang yang rendah hati dan 
berdedikasi tinggi. Tak perlu 
mengejar sebutan sebagai 
pahlawan. Sebab, predikat 
pahlawan bukan kita sendiri 
yang menentukan atau 
menyematkannya pada diri kita 
sendiri. Fokuslah berjuang dalam 
menyemai kebaikan, tak perlu 
harus menjadi pahlawan.

Oleh: O. Solihin
Instruktur Menulis Kreatif
Rumah Gemilang Indonesia
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Haruskah Menjadi

Pahlawan?
...Aku akan kirimkan pasukan yang mencintai kematian 

sebagaimana pasukan kalian yang mencintai hidup...
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