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PAHALA

DENGAN SEDEKAHTidak Akan Putus
Rasulullah         bersabda:

"Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, 
ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh yang berdoa baginya."

HR. Muslim
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Di penghujung tahun ini, kita tengah diuji oleh Allah SWT dengan 
berbagai ujian yang berat berupa bencana banjir, longsor, angin puting 
beliung, kebakaran, dan Awan Panas Guguran Gunung Semeru. Bahkan 
BNPB mencatat, dalam satu tahun ini tercatat 649 orang korban 
meninggal dunia, 96 orang hilang, serta 8.180.935 orang terdampak 
dan mengungsi. Terlebih Awan Panas Guguran Gunung Semeru 
(4/12/2021) di Kabupaten Lumajang Jawa Timur masih menyisakan duka. 
Rangkaian peristiwa tersebut sesungguhnya bagian dari ujian Allah SWT 
kepada semua hamba-Nya. Bentuk ujian itu bisa berupa kebaikan atau 
keburukan sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al Qur’an Surat Al 
Anbiya ayat 35, yang artinya: “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. 
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. 
Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami”.

Itu sebabnya, sebagai bagian kelompok manusia yang diuji dengan 
kebaikan berupa nikmat lebih dari Allah SWT, hendaknya kita bersyukur 
dengan kesadaran mau membantu saudara-saudara kita yang sedang 
diuji dengan rangkaian musibah. Sebab, nikmat berupa rezeki yang kita 
peroleh dari Allah SWT sesungguhnya bentuk ujian dari sisi kebaikan. 
LAZ Al Azhar mengajak Bapak/Ibu para aghniya membantu masyarakat 
korban bencana, khususnya mereka yang terdampak Awan Panas 
Guguran Gunung Semeru di Lumajang. Bahu membahu bersama-sama 
para penyintas bencana yang lain guna meringankan beban duka yang 
menimpa sebagian besar terjadi pada anak-anak dan para lansia.

Sampai saat ini LAZ Al Azhar masih menurunkan tim Formula Tanggap 
Bencana untuk merespon bergerak cepat membantu para korban Awan 
Panas Guguran Gunung Semeru dengan melakukan beberapa aksi, 
diantaranya membuat posko, dapur umum, bersih-bersih dan aksi medis 
untuk wilayah Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Kami, LAZ Al Azhar, 
terus berharap uluran tangan para aghniya untuk membantu program 
recovery (pemulihan) pasca bencana, khususnya membangun hunian 
sementara dan juga recovery ekonomi masyarakat yang terdampak 
bencana. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/
Ibu para muzaki dan donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya 
kepada LAZ Al Azhar. Semoga rezeki Bapak/Ibu diberikan keberkahan 
dan tambahan lebih banyak lagi guna mendukung program-program 
kami untuk kesejahteraan umat. Semoga juga dimudahkan segala 
urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Sambut tahun 2022
dengan mengucap

dan siapkan do’a-do’a terbaik untuk 
melangkah menuju lebih baik.

lazalazhar.org
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LUMAJANG BANGKIT
Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur mengeluarkan 
awan panas guguran pada hari Sabtu, 4 Desember 
2021 sekitar pukul 15.00 WIB. Bencana ini tidak hanya 
berdampak pada jatuhnya korban jiwa, tetapi juga 
memaksa warga untuk mengungsi akibat rusaknya tempat 
tinggal akibat terjangan material vulkanik. Selain itu fasilitas 
umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan lainnya juga 
ikut porak poranda.

Berdasarkan laporan data 
BNPB pada hari Senin, 
(20/12) tercatat ada 
50 korban meninggal 

dunia dan 10.400 warga 
masih mengungsi di 406 titik 
pengungsian. Para pengungsi 
sebagian besar warga mengungsi 
di wilayah Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur. Titik pengungsian 
di Kabupaten Lumajang masih 
terpusat di tiga kecamatan, yaitu 
Kecamatan Candipuro ada 21 
titik dengan 4.645 jiwa, Pasirian 
17 titik dengan 1.732 jiwa, dan 
Pronojiwo 4 titik dengan 1.077 
jiwa.

Sementara itu, data sementara 
untuk total rumah rusak akibat 
awan panas guguran (APG) 
mencapai 1.027 buah dengan 
perincian rumah rusak berat 
505 unit di Desa Sumberwuluh, 
Kecamatan Candipuro. 
Sedangkan di Desa Supiturang, 
Kecamatan Pronojiwo, rumah 
rusak berat sebanyak 437 unit 
dan rusak ringan 85 unit. 

LAZ Al Azhar Terjunkan 
Tim FORMULA dan Relawan 
Tanggap Bencana 
LAZ Al Azhar menerjunkan 
Tim Formula untuk membantu 
warga yang terdampak awan 
panas guguran Semeru, bergerak 
cepat membantu penyintas 
dengan melakukan berbagai 
aksi kemanusiaan. Tim mulai 
melakukan aksi pada Minggu, 

(5/12) dengan kegiatan asessment 
awal dan pemetaan wilayah 
terdampak.

Koordinator Formula, Eko 
Sugiyanto mengungkapkan 
berbagai kegiatan kemanusiaan 
lainnya turut dilakukan di 
antaranya dengan membuat 
posko, mendirikan dapur umum 
untuk menyediakan kebutuhan 
makanan bagi penyintas 
juga relawan setiap harinya, 
membantu mengevakuasi 
barang dan surat-surat berharga 
milik warga yang masih bisa 
diselamatkan, penyediaan 
air bersih, aksi bersih-bersih 
fasilitas umum dan rumah warga, 
pendistribusian bantuan logistik, 
pendistribusi makanan siap 



saji, dan membuka layanan aksi 
medis 24 jam yang dibantu oleh 
tim relawan medis.

Adapun jenis bantuan yang telah 
disalurkan berupa 3.510 paket 
makanan siap saji, 6.000.000 liter 
air bersih, 528 jiwa aksi medis, 
315 kg beras, 12 peti telur, 40 
kardus mie instan, 20 paket 
alat kebersihan, 113 kardus air 
mineral, 70 lembar selimut, 667 
paket sembako, 90 buah bantal, 
25 buah alas tidur, 17 kardus 
susu anak, 40 buah jas hujan, 
102 karton masker, 10 kardus 
pembalut, 151 paket anak dan 
balita, 112 buah kaca mata 
pelindung, dan 50 helai pakaian 
hangat dengan total penerima 
manfaat 1.261 KK atau 5. 691 
Jiwa.

Titik Lokasi Aksi Tanggap 
Bencana Semeru:
l Dusun Sumber Sari, Desa 

Supiturang, Kecamatan 
Pronojiwo, Kabupaten 
Lumajang.

l Dusun Gumuk, Desa 
Supiturang, Kecamatan 

Recovery Pasca Bencana
Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB) mengatakan penanganan 
setelah adanya bencana berupa 
awas panas guguran Gunung 
Semeru tengah memasuki 
masa transisi dari darurat ke 
pemulihan. Berakhirnya masa 
tanggap darurat pada tanggal 24 
Desember 2021 berlanjut pada 
masa transisi menuju pemulihan. 
Fase ini adalah melakukan 
percepatan relokasi warga ke 
hunian sementara (huntara).

LAZ Al Azhar turut melakukan 
recovery fisik dengan 
membangun Rusli (Rumah 
Sehat Layak Huni) yang 
dapat menjadi tempat tinggal 
sementara bagi para penyintas 
dengan nyaman. Pembangunan 
Rusli dengan target 100 unit 
ini diperuntukkan bagi mereka 
yang telah kehilangan tempat 
tinggal dengan kerusakan parah. 
Dengan terkonsentrasi pada 
penyintas yang mengungsi 
di lokasi Desa Supiturang, 
Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. 

Setidaknya terdapat 85 unit 
rumah rusak berat dan 437 unit 
rusak sedang. Pembangunan 
Rusli tengah berjalan hingga saat 
ini di Dusun Kampung Rentang, 
Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan 
Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. 

Selain itu, ke depan juga akan 
dilakukan pemulihan di bidang 
ekonomi. Dampak awan panas 
guguran Gunung Semeru 
mengakibatkan terganggunya 
kondisi ekonomi warga sekitar, 
seperti kehilangan hewan ternak 
dan penurunan hasil panen 
bahkan hingga gagal panen. Tak 
hanya itu, lahan pertanian milik 
warga pun juga hilang akibat 
tertutup material abu vulkanik 
tebal. 

Seperti yang dialami ratusan 
warga Desa Supiturang 
khususnya Dusun Curah 
Kobokan dan Sumbersari 

Umbulan yang kehilangan mata 
pencaharian, baik dari hasil 
tambang pasir, batu, bertani 
juga beternak. LAZ Al Azhar 
ke depan akan melakukan 
pendampingan di lokasi ini dalam 
desain program Desa Gemilang, 
yakni program pemberdayaan 
masyarakat desa secara 
komprehensif, terukur dan 
berkelanjutan.

Program ini mengedepankan 
kegotong-royongan masyarakat 
dengan membentuk Kelompok 
Swadaya Masyarakat atau KSM 
agar masyarakat terdampak 
mampu bangkit kembali dari 
kemerosotan perekonomiannya, 
seperti yang sudah pernah 
dijalankan LAZ Al Azhar pada 
pada bencana erupsi Kelud 
yang terjadi pada 13 Februari 
2014 silam.  Setelah melakukan 
aksi tanggap bencana, LAZ Al 
Azhar kemudian mendampingi 

para petani yang terdampak 
erupsi dan membentuk KSM 
Lamor Kelud Sejahtera. Seiring 
berjalannya waktu, kelompok 
ini akhirnya mampu untuk 
membudidayakan tanaman 
kopi dan mengolahnya menjadi 
produk kopi yang hingga saat 
ini mampu mendongkrak 
perekonomian masyarakat 
dengan brand Kopi Laharpang. 
Selain itu juga terdapat produk 
pertanian unggulan lainnya yaitu 
tanaman cabai yang selain dijual 
secara langsung, juga diolah 
menjadi  cabai bubuk kemasan.

Mitra Sinergi Aksi 
Kemanusiaan Awan Panas 
Guguran Gunung Semeru
Hadirnya dukungan dari 
berbagai pihak serta kolaborasi 
indah yang terjalin mampu 
membantu meringankan beban 
dan menghapus duka para 
penyintas Semeru. Terima kasih 
untuk mitra Tim Formula dan 
relawan tanggap bencana yaitu 
Yayasan Klaten Peduli Ummat 
(YKPU), Dana Kemanusiaan 
Dhuafa (DKD) Magelang, LAZ 
Batam, dan Tazkia untuk selalu 
menumbuhkan kebaikan dan 
berjibaku membantu proses 
di lapangan. Selain itu juga 
ada sinergi dengan berbagai 
perusahaan, yakni PT Bank 
CIMB Niaga Tbk, Bank CIMB 
Niaga Syariah, Bank Danamon 
Syariah, dan PT Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah. 
Segala bentuk bantuan yang 
telah diberikan mampu memberi 
bahagia bagi ribuan penerima 
manfaat.

“Alhamdulillah sampai saat 
ini, bantuan dari para mitra, 
komunitas, dan lembaga lainnya 
masih masuk ke posko LAZ Al 
Azhar. Semangat gotong-royong 
ini, semoga menjadi suntikan 
kekuatan untuk para warga 
terdampak, agar warga Lumajang 
khususnya bisa bangkit,” ujar 
Eko, selaku Koordinator Tim 
Formula LAZ Al Azhar.

Pronojiwo, Kabupaten 
Lumajang.

l Dusun Sumber Sari Kamar A, 
Desa Supiturang, Kecamatan 
Pronojiwo, Kabupaten 
Lumajang.

l Dusun Curakobokan, Desa 
Supiturang, Kecamatan 
Pronojiwo, Kabupaten 
Lumajang.

l Desa Sumber Urip, Kecamatan 
Pronojiwo, Kabupaten 
Lumajang.

l Dusun Kampung Rentang, 
Desa Oro-Oro Ombo, 
Kecamatan Pronojiwo, 
Kabupaten Lumajang.
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TIM FORMULA TERUS BERGERAK
BANTU KORBAN TERDAMPAK AWAN 
PANAS GUGURAN GUNUNG SEMERU

Hari ketiga pascabencana Awan Panas Guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur 
Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar bersinergi dengan mitra YKPU Klaten 

untuk terus membantu warga terdampak, Selasa, (7/12).

Dengan semangat 
gotong-royong bersama 
relawan gabungan 
ini menjadi bentuk 

dukungan untuk meringankan 
beban warga sekitar. Kegiatan 
aksi kali ini, dilakukan dengan 
membantu evakuasi warga 
terdampak, mendirikan dapur 
umum, mendistribusikan toren 
penampungan air ke posko-
posko pengungsian sebagai 
penunjang sanitasi bagi warga 
terdampak, dan membersihkan 
fasilitas umum yaitu Mushala Al 
Hikmah.

“Proses evakuasi warga masih 
kami lakukan, terutama bagi 
warga yang rumahnya belum 
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bisa ditempati karena tumpukan 
debu yang tebal. Kami mencoba 
membantu menyelamatkan 
dokumen-dokumen penting dan 
barang berharga lainnya,” ujar 
Dofi, Tim Formula LAZ Al Azhar.

Selain itu, pada sore hari tim 
Formula dan relawan terjun 
langsung membagikan makanan 
siap saji sebanyak 250 paket 
dan masker. Pendistribusian 
dilakukan di Dusun Supit Urang 
Kidul dan Dusun Gumukmas, 
Desa Supit Urang, Kecamatan 
Pronojiwo, Kab. Lumajang, Jawa 
Timur.

“Alhamdulillah, terima kasih 
untuk bantuannya. Semoga Allah 

SWT membalas kebaikan para 
donatur dan keberkahan selalu 
melimpah,” ungkap Ani, salah 
satu penerima manfaat.

Diharapkan dengan hadirnya 
bantuan ini dapat menjadi 
manfaat bagi warga terdampak 
Awan Panas Guguran Gunung 
Semeru. Hingga saat ini, abu 
vulkanik masih menyelimuti 
wilayah sekitar.

Warga terdampak masih 
membutuhkan bantuan logistik, 
perlengkapan bayi dan wanita, 
makanan, air bersih, masker, 
obat-obatan, dan alat kebersihan.

...Proses evakuasi warga masih kami lakukan,
terutama bagi warga yang rumahnya belum bisa 
ditempati karena tumpukan debu yang tebal...
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WARGA LANSIA
TERDAMPAK AWAN PANAS

GUGURAN SEMERU
DAPATKAN BANTUAN LOGISTIK

Status Gunung Semeru masih dalam kondisi waspada. Warga terdampak hingga kini masih 
menempati posko-posko pengungsian. Sebagai bentuk kepedulian untuk para lansia, LAZ 

Al Azhar bersinergi dengan Gomax Adventure mendistribusikan logistik untuk lansia 
terdampak agar dapat beristirahat dengan layak, Sabtu, (11/12).

Adapun penyaluran 
logistik yang diberikan 
berupa alas tidur, 
bantal, dan kain jarik 

ke Desa Supit Urang, Kecamatan 
Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur. Puluhan paket 
logistik didistribusikan secara 
langsung kepada penerima 
manfaat. Pendataan dilakukan 
sebelumnya, agar bantuan 
dapat tersalurkan dengan tepat 
sasaran.

“Alhamdulillah sampai saat 
ini, bantuan dari para mitra, 
komunitas, dan lembaga lainnya 
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...Semangat gotong-royong ini, semoga menjadi bentuk kekuatan untuk para warga 
terdampak, terutama bagi para prioritas seperti lansia, balita, dan anak-anak...

masih masuk ke posko LAZ Al 
Azhar. Semangat gotong-royong 
ini, semoga menjadi bentuk 
kekuatan untuk para warga 
terdampak, terutama bagi para 
prioritas seperti lansia, balita, 
dan anak-anak,” ujar Eko, selaku 
tim Formula LAZ Al Azhar.

Mbah Seniyeh (70) 
mengungkapkan rasa syukurnya 
atas bantuan yang telah diterima. 
“Alhamdulillah, terima kasih 
untuk para donatur dan relawan 
yang telah membantu. Semoga 
keberkahan dan kebaikannya 
dapat melimpah untuk kita 

semua dan bencana dapat 
segera selesai,” ucapnya.

Terbatasnya akses mobilitas 
bagi para lansia menyebabkan 
mereka sulit untuk mendapatkan 
bantuan logistik. Saat ini 
penanganan kelompok usia 
lansia masih disamaratakan 
seperti warga terdampak lain. 
Sejatinya terdampak usia rentan 
memerlukan pemenuhan 
kebutuhan lebih baik. Dalam 
kesempatan ini juga, relawan 
medis LAZ Al Azhar turut serta 
memeriksa kesehatan para 
lansia.
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LAZ AL AZHAR GELAR AKSI MEDIS
BAGI KORBAN TERDAMPAK
AWAN PANAS GUGURAN SEMERU
Warga terdampak Awan Panas Guguran Gunung Semeru di wilayah Desa Supit Urang, 
Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai mengalami berbagai keluhan 
seperti gatal-gatal, sakit pada mata, sulit tidur, demam, dan masalah pernapasan. LAZ Al 
Azhar menggelar aksi medis sebagai upaya kepedulian kepada sesama, Rabu, (8/12).

Kegiatan dilakukan 
pada empat titik 
dengan sistem door to 
door ke posko-posko 

pengungsian. Terdapat 60 warga 
yang memeriksakan kondisi 
kesehatannya dengan prioritas 
lansia, anak-anak, dan balita. 
Melalui sinergi bersama petugas 
kesehatan setempat, gerakan 
aksi medis dapat berjalan dengan 
baik.

Manajer Program LAZ Al Azhar, 
Mahrus Ali mengungkapkan 
pemeriksaan medis menjadi hal 
yang sangat dibutuhkan oleh 
warga terdampak karena abu 
vulkanik yang masih terjadi.

Warga juga mengaku bersyukur 
atas layanan kesehatan gratis ini, 
karena mereka harus menempuh 
perjalanan cukup jauh ditambah 
kondisi udara yang masih 
diselimuti abu vulkanik untuk 
berobat di Puskesmas. pasalnya 
dampak yang dihasilkan akibat 
abu vulkanik cukup mengganggu 
kesehatan.

“Terima kasih atas kedatangan 
dokter dan perawat di sini yang 
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...Warga juga mengaku bersyukur atas layanan kesehatan 
gratis ini, karena mereka harus menempuh perjalanan 
cukup jauh ditambah kondisi udara yang masih diselimuti 
abu vulkanik untuk berobat di Puskesmas...

telah memeriksa kesehatan 
saya dan saudara-saudara saya. 
Saya sudah lama mengalami 
sakit kaki, alhamdulillah tadi 
sudah diperiksa dokter dan 
mendapatkan obat-obatan,” 
ungkap Muhammad Kosim salah 
satu penerima manfaat.

Selain itu, tim Formula juga 
bergerak melakukan aksi lanjutan 
dengan membersihkan fasilitas 
rumah ibadah, distribusi logistik 
dan makanan siap saji.
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LAZ AL AZHAR DAN CIMB NIAGA
BERI PELAYANAN MEDIS GRATIS UNTUK 
PENGUNGSI AWAN PANAS GUGURAN SEMERU

Pascabencana Awan Panas Guguran membawa pengaruh kesehatan yang tidak baik bagi 
masyarakat sekitar. Abu vulkanik pasca Awan Panas Guguran Gunung Semeru dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pernafasan, gatal-gatal, dan penyakit 
lainnya. LAZ Al Azhar berkolaborasi bersama CIMB Niaga Syariah dan CIMB Niaga menggelar 

aksi medis bagi para penyintas Awan Panas Guguran Gunung Semeru, Minggu, (12/12).

Aksi medis digelar di 
Dusun Gumukmas dan 
Dusun Supit Urang, 
Desa Supit Urang, 

Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten 
Lumajang, Jawa Timur. Lokasi 
ini menjadi salah satu titik yang 
belum tersentuh oleh petugas 
kesehatan. Sebagai bentuk 
kepedulian terhadap kesehatan 
para warga, layanan pengobatan 
gratis juga dilakukan secara 
door to door bagi para lansia 
yang mengalami kesulitan untuk 
berjalan ke posko Aksi Medis.

Manajer Program LAZ Al Azhar, 
“Berdasarkan hasil pengecekan 
dari 187 penyintas yang 
telah diperiksa, keluhan yang 
ditemukan meliputi penyakit 
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ISPA, alergi, diabetes melitus, 
hipertensi, asam urat, kolesterol, 
dan demam,” terang Putri Indah 
Kamelia selaku tenaga medis.

Di samping itu, tim medis LAZ Al 
Azhar menyediakan obat-obatan, 
vitamin untuk kebutuhan gizi 
bagi kelompok rentan seperti 
anak-anak, balita, dan lansia.

“Alhamdulillah, terima kasih 
kepada CIMB Niaga dan CIMB 
Niaga Syariah atas bantuan tim 
medisnya. Semoga bantuannya 
membawa keberkahan dan 
bermanfaat bagi kami yang 
sudah terkena bencana Awan 
Panas Guguran Semeru ini,” 
ungkap Muhammad Sohib salah 
satu penerima manfaat.



1918 Formula Tanggap BencanaFormula Tanggap Bencana

LAZ AL AZHAR BERSAMA CIMB NIAGA 

SALURKAN BANTUAN
PAKET SEMBAKO DAN LOGISTIK

LAZ Al Azhar, CIMB Niaga, dan CIMB Niaga Syariah berkolaborasi berbagi 
kebahagiaan untuk para penyintas Awan Panas Guguran Gunung Semeru 

dengan menyalurkan 183 paket sembako, 2000 box makanan siap saji, 50 paket 
keperluan balita dan anak, 50 paket perlengkapan pakaian hangat di Desa Supit 
Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa, (14/12).

PascaAwan Panas Guguran 
meletusnya Gunung 
Semeru pada pekan lalu, 
para penyintas hingga 

kini masih memerlukan pasokan 
bantuan berupa sembako, alat 
kebersihan, dan tim kesehatan. 
Sebagai upaya meringankan 
beban para penyintas, sinergi 
terus dilakukan secara gotong-
royong untuk memberi dukungan 
kepada para warga.

“Semoga bantuan paket sembako 
dan logistik ini dapat membawa 
manfaat untuk warga sekitar 
yang terdampak sekaligus 
memberikan asupan nutrisi dan 
keperluan mendesak agar warga 
tetap dalam kondisi sehat,” 
ungkap Dofi, selaku tim Formula 
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...Terima kasih atas bantuan ini yang
alhamdulillah mampu meringankan sedikit beban kami 

dan keperluan kami untuk saat ini...

Tanggap Bencana LAZ Al Azhar.

Adapun bantuan yang diberikan 
berupa perlengkapan bayi dan 
balita seperti selimut, popok bayi, 
minyak telon, pakaian, susu, dan 
sereal bayi. Selain itu terdapat 
paket sembako untuk keluarga 
yaitu terdiri dari beras, minyak, 
gula, terigu, makanan instan, 
susu, sarden. Juga perlengkapan 
pakaian hangat dan selimut 
untuk orang dewasa.

Pendistribusian dilakukan di 
beberapa titik lokasi terdampak, 
yaitu di Dusun Sumbersari, 
Dusun Umbulan, Dusun 
Gumukmas, Dusun Curah 
Kobokan dan sebagian langsung 
diberikan secara door to door 

untuk memastikan penerima 
manfaat tepat sasaran. Hal ini 
dilakukan karena tidak semua 
warga mengungsi di posko 
pengungsian, sebagian memilih 
untuk mengungsi di tempat 
sanak saudaranya yang tak jauh 
dari lokasi bencana.

“Terima kasih atas bantuan 
ini yang alhamdulillah mampu 
meringankan sedikit beban 
kami dan keperluan kami 
untuk saat ini. Semoga LAZ Al 
Azhar dan CIMB NIAGA terus 
menebar manfaat dan diberikan 
kelancaran selalu,” ungkap 
Jamilah, salah seorang warga 
penerima manfaat.
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LAZ AL AZHAR, RAENA COSMETIC, DAN KITABISA
BAGIKAN RATUSAN PAKET SEMBAKO 
UNTUK KURIR DAN LADY OJOL
LAZ Al Azhar, Raena Cosmetic, dan Kitabisa berkolaborasi hadirkan kebahagiaan untuk 
para kurir dan lady ojol terdampak pandemi di wilayah Bintaro dan Cirendeu, Tangerang 
Selatan. Sebanyak 153 paket sembako diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
bagi keluarga terdampak Covid-19, Rabu, (15/12).

Dampak pandemi tidak 
hanya mempengaruhi 
kesehatan masyarakat, 
namun juga 

mempengaruhi perekonomian 
secara merata terutama 
bagi mereka yang memiliki 
penghasilan rendah. Para 
kurir pengantar makanan dan 
lady ojol terus berjuang demi 
menyambung kehidupan 
untuk keluarganya. Meskipun, 
memiliki risiko yang cukup tinggi 
terpapar virus Covid-19 karena 
bersentuhan langsung dengan 
lingkungan di luar rumah.

Adapun paket tersebut terdiri 
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dari kebutuhan bahan pokok 
untuk memenuhi kebutuhan 
harian keluarga. Seperti, beras, 
minyak, terigu, vitamin, makanan 
instan, telur, dan masker. 
Pemberian sembako ini menjadi 
bentuk apresiasi untuk mereka 
yang berjuang mencari nafkah di 
tengah sulitnya keadaan akibat 
pandemi Covid-19.
 
“Selain untuk memenuhi 
kebutuhan gizi dan nutrisi 
bagi imunitas tubuh, bantuan 
paket sembako juga diberikan 
sebagai bentuk dukungan 
untuk penyemangat para 
wanita tangguh yang berprofesi 

sebagai ojek online dan juga 
para kurir makanan. Semoga 
apa yang dititipkan para 
donatur membawa manfaat dan 
keberkahan untuk sesama,” ujar 
Fahri, selaku Amil LAZ Al Azhar.

Pendistribusian dilakukan 
dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yang berlaku. 
Secara langsung para driver 
ojek online dan kurir makanan 
menerima paket sembako di 
kantor layanan LAZ Al Azhar 
Bintaro dan Cirendeu. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya agar 
penerima manfaat dapat tepat 
sasaran.
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BANTU PENYINTAS AWAN PANAS 
GUGURAN SEMERU, LAZ AL AZHAR
DAN MAJELIS TELKOMSEL TAQWA

GELAR AKSI MEDIS

Kegiatan dilakukan sebagai 
upaya kepedulian kepada 
sesama. Ada 50 warga 
yang memeriksakan 

kondisi kesehatannya dengan 
prioritas lansia, anak-anak, 
dan balita. Mayoritas warga 
mengeluhkan kondisi kesehatan 
seperti gatal-gatal, demam, 
gangguan pernapasan, iritasi pada 
mata, sulit tidur, dan lainnya.

“Selain kami bersinergi bersama 
mitra seperti MTT ini, pelayanan 
kesehatan pun kami buka selama 
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LAZ Al Azhar dan Majelis Telkomsel Taqwa (MTT) gelar aksi medis untuk warga 
terdampak Awan Panas Guguran Gunung Semeru di wilayah Kampung Renteng, Desa Oro-

Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin, (20/12).

...Warga mengaku senang atas aksi medis ini, pasalnya 
dampak dari abu vulkanik cukup mengganggu 

kesehatan dan jika mereka hendak berobat harus 
menempuh jarak yang cukup jauh...

24 jam di posko LAZ Al Azhar 
yang berada di Desa Supit Urang, 
Kecamatan Pronojiwo. Jadi, 
bagi warga yang membutuhkan 
pertolongan bisa langsung datang 
ke posko yang kami sediakan,” 
ungkap Eko Sugiyanto selaku 
Koordinator Tim Formula LAZ Al 
Azhar.

Warga mengaku senang atas aksi 
medis ini, pasalnya dampak dari 
abu vulkanik cukup mengganggu 
kesehatan dan jika mereka hendak 
berobat harus menempuh jarak 

yang cukup jauh.

“Alhamdulillah, terima kasih 
kepada tim Medis MTT yang 
memberi pelayanan kesehatan 
gratis kepada masyarakat disini. 
Semoga diberi keselamatan dan 
dilimpahkan keberkahan dari Allah 
SWT,” ujar Sugli (70), salah satu 
penerima manfaat.
 
Terima kasih untuk MTT atas 
amanah yang dititipkan, hadirkan 
manfaat dan kebahagiaan untuk 
keluarga terdampak.
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PEDULI PENYINTAS 
BENCANA, LAZ AL AZHAR
DAN ASTRA SYARIAH 
SALURKAN BANTUAN
Dampak kejadian banjir bandang di Jalan Muharto Vb, 
Kelurahan Kedung Kandang dan Jalan Sri Gading Dalam, 
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang 
dirasakan hingga saat ini, mengingat banyaknya rumah dan 
fasilitas umum yang rusak akibat diterjang derasnya air dan 
material pepohonan. Tim Formula LAZ Al Azhar bersinergi 
dengan PT Asuransi Astra Buana Unit Usaha Syariah 
menyalurkan bantuan berupa 68 Paket Sembako untuk 
para korban yang terdampak bencana banjir bandang.
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Muhammad Kholil 
selaku relawan 
lokal mewakili para 
penerima manfaat 

menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada Asuransi Astra 
Syariah dan LAZ Al Azhar yang 
telah membantu masyarakat 
korban banjir di daerahnya. 
Semoga semakin maju dan 
berkembang agar terus 
berkontribusi untuk umat.

Selain itu, Tim Relawan Tanggap 
Bencana juga melakukan aksi 
dan penanganan lanjutan untuk 
warga terdampak pascabanjir 
bandang dan angin puting 
beliung yang terjadi di Kampung 
Cigobang, Desa Banjarsari, 
Kecamatan Lebak Gedong, 
Kabupaten Lebak, Banten.

Program recovery fisik dilakukan 
dengan mendistribusikan atap 
berbahan daun kirai sebanyak 28 
paket untuk 28 huntara (hunian 
sementara).

Sebelumnya, LAZ Al Azhar telah 
melakukan pendistribusian 
terpal pada bulan Agustus lalu 
untuk 40 rumah, akan tetapi 
atap berbahan terpal tidak 
mampu bertahan lama, hanya 
bisa bertahan selama 3-6 bulan 
(tergantung ketebalan terpal), 
maka solusi penggantian atap 
berjenis pohon kirai menjadi 
solusi untuk ketahanan setiap 
huntara yang dihuni.

Aksi pendistribusian paket 
sembako dilakukan pada Senin, 
20 Desember 2021 sedangkan 

pendistribusian atap huntara 
pada Rabu, 22 Desember 2021.

Raman, salah satu warga 
Kampung Cigobang, Desa 
Banjarsari, Kecamatan Lebak 
Gedong penerima manfaat atap 
huntara mengungkapkan rasa 
syukurnya atas bantuan yang 
telah diberikan. “Alhamdulillah, 
kami berterima kasih banyak 
kepada Asuransi Astra 
Syariah dan LAZ Al Azhar atas 
kepeduliannya. Kami sangat 
bahagia, kini kami merasa lebih 
aman dan nyaman berada 
di dalam rumah. Semoga 
kepeduliannya mendapatkan 
imbalan dari Allah SWT dan 
dilimpahruahkan rezekinya oleh 
Allah SWT.” ungkapnya.
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PEDULI DISABILITAS,
LAZ AL AZHAR CILACAP
SALURKAN BANTUAN
PAKET SEMBAKO
Sebagai bentuk kepedulian kepada penyandang 
disabilitas, LAZ Al Azhar Cilacap memberikan bantuan 
paket sembako di wilayah sekitar Kabupaten Cilacap, 
Jawa Tengah. 230 paket sembako didistribusikan secara 
langsung kepada pada penerima manfaat agar tepat 
sasaran, Senin, (20/12).

Nurhadi, Amil LAZ 
Al Azhar Cilacap 
mengungkapkan bahwa 
penyaluran dilakukan 

dalam beberapa hari karena 
lokasi rumah penerima manfaat 
yang saling berjauhan. Mereka 
tersebar di seluruh Kabupaten 
Cilacap seperti Kecamatan 
Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap 
Selatan, Kecamatan Cilacap 
Tengah, Kecamatan Jeruklegi, 
Kecamatan Sidareja, Kecamatan 
Kesugihan, dan Kecamatan 
Wanareja.

“Teman disabilitas ini, rata-
rata berada dalam ekonomi 
yang memprihatinkan. 
Kebutuhan harian mereka hanya 
mengandalkan pemberian dari 
sanak saudara dan juga tetangga. 
Mereka harus bertahan di 
tengah mewabahnya Covid-19 
terutama bagi keluarga duafa 
yang terdampak secara ekonomi 
dan tidak mampu bekerja karena 
keterbatasan secara fisik,” 
tambahnya.

Tujuan kegiatan ini untuk 
memenuhi kebutuhan gizi dan 
nutrisi bagi mereka yang sangat 
rentan terdampak pandemi 
Covid -19. Sebab, pencegahan 
pandemi bukan saja dari kontak 
fisik melainkan juga dari imunitas 
tubuh. Adapun paket sembako 
yang dibagikan meliputi beras, 
telur, minyak, terigu, makanan 
instan, susu dan lainnya.

“Alhamdulillah, kami sangat 
berterima kasih kepada LAZ Al 
Azhar Cilacap atas bantuan 
paket sembako untuk teman-
teman disabilitas. Di saat 
keadaan seperti sekarang ini, 
bantuan yang kami terima bisa 
mencukupi kebutuhan sehari-
hari dan kami sangat terbantu,” 
ungkap Inna Mariana (46), salah 
satu penerima manfaat.

Selain itu, bentuk kepedulian 
kepada penyandang disabilitas 
lainnya dilakukan dalam 
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...Teman disabilitas ini, rata-rata berada dalam
ekonomi yang memprihatinkan. Kebutuhan harian 

mereka hanya mengandalkan pemberian dari 
sanak saudara dan juga tetangga...

berbagai macam program, di 
antaranya penyaluran bantuan 
pengobatan, bantuan renovasi 
rumah, pemberian modal 
usaha, bantuan penyediaan 
pakan ternak unggas, 
pemberian bantuan laptop, dan 
keterampilan pengembangan 
keahlian dalam bidang bakery.

Di masa yang akan datang 
para penerima manfaat 

diharapkan mampu memenuhi 
kebutuhan hidup secara mandiri 
dengan mengolah keahlian 
kewirausahaan dari pelatihan 
yang disediakan oleh LAZ Al 
Azhar. Salah satunya, melalui 
pelatihan bakery, teman-teman 
disabilitas dapat membuat aneka 
kue sebagai modal mencari 
nafkah bagi mereka.
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PEMULIHAN EKONOMI
PASCAPANDEMI,
LAZ AL AZHAR DAN
CIMB NIAGA SYARIAH
BANTU PETERNAK DOMBA
DI MUARA GEMBONG
LAZ Al Azhar terus mendukung pemulihan ekonomi 
pascapandemi dengan program pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa dibidang peternakan. Koperasi Mitra 
Mandiri Sejahtera (KMMS) di Desa Pantai Harapan 
Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi 
merupakan salah satu kelompok binaan LAZ Al Azhar yang 
mendapat bantuan 30 ekor domba dan 3 unit kandang 
komunal dari CIMB Niaga Syariah.

Peternakan tersebut salah 
satu instrumen yang akan 
membangkitkan dan 
memulihkan ekonomi dari 

desa, jika ekonomi desa pulih, 
maka secara umum ekonomi 
masyarakat akan membaik.

Kandang komunal merupakan 
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...Sinergi LAZ Al Azhar dengan CIMB 
Niaga Syariah dalam pembangunan 

kandang komunal untuk usaha 
breeding (pembibitan) domba ini, 
diharapkan dapat memperbaiki 

ekonomi masyarakat...

kandang yang tidak memerlukan 
penyekat, jika pun dibuatkan 
penyekat, ukuran kandang 
relatif lebih luas. Nantinya setiap 
kandang akan diisi sembilan ekor 
domba betina dan satu ekor 
domba jantan. Karena kandang 
komunal dapat menampung 
beberapa ekor sekaligus.

Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat dalam 
penanggulangan kemiskinan 
melalui Program Peternakan 
Domba (hulu-hilir). Tahap scaling 
up ini telah dilakukan penyertaan 
aset kepada kelompok atau 
koperasi juga anggota binaan 
LAZ Al Azhar. Adapun bantuan 
yang diberikan berupa 3 kandang 
komunal, domba betina 27 ekor 
dan jantan 3 ekor.

Sinergi LAZ Al Azhar dengan 
CIMB Niaga Syariah dalam 
pembangunan kandang 
komunal untuk usaha breeding 
(pembibitan) domba ini, 
diharapkan dapat memperbaiki 
ekonomi masyarakat. “Semoga 
hal ini mampu mendorong 
pengembangan program 
pemberdayaan masyarakat 
desa dari hulu ke hilir serta 
meningkatkan pendapatan 
bagi masyarakat dampingan,” 
ungkap Ulil Ansor, PLT Manager 
Pendayagunaan LAZ Al Azhar.

Hendri, selaku ketua KMMS 
mengatakan bahwa peternakan 
ini akan menggunakan sistem 
kandang modern, yaitu 

kebersihan kandang menjadi 
prioritas dengan memisahkan 
antara urin dengan testis 
kambing, sehingga kandang jadi 
tidak bau.

Sistem kandang terkoleksi atau 
kandang modern memang saat 
ini telah digunakan di berbagai 
wilayah karena dinilai lebih baik 
daripada kandang yang seadanya. 
Tak hanya sistem kandang, 
kesehatan dan pola makan hewan 
pun menjadi syarat suksesnya 
peternakan yang dijalani.

Willy selaku Dai Sahabat 
Masyarakat (pendamping 
masyarakat desa) memberikan 
gambaran bahwa selain kandang, 
nantinya peternakan milik 
KMMS ini akan diperhatikan 
betul makanannya. Sebulan 
sekali nanti kita akan melakukan 
pengecekan kesehatan hewan 
dan pemberian vitamin dan obat 
cacing. “Peternakan modern 
memang harus diaplikasikan 
agar memaksimalkan serta 
meningkatkan hasil produktivitas 
hewan,” tambahnya.

Pembangunan kandang dimulai 

pada 19 November 2021 dan selesai dibangun pada 15 Desember 
2021. Dikerjakan secara swadaya oleh para pengurus koperasi yang 
berjumlah 10 orang. Kandang komunal tersebut akan dikelola oleh 10 
orang penerima manfaat dengan sistem bagi hasil dengan pengurus 
koperasi. Sistem breeding atau pengembangbiakan menjadi tahap awal 
peternakan tersebut karena ingin mendapatkan lebih banyak bibitan 
domba.

Jika nanti mendekati Hari Raya Kurban maka skemanya ganti dengan 
program fattening atau penggemukan. Skemanya yaitu 70:30 bagi hasil 
keuntungan. Setelah dipotong modal, keuntungan hasil penjualan 70% 
untuk penggaduh (orang yang mengerjakan peternakan dengan sistem 
bagi hasil), 30% untuk KMMS selaku pengurus untuk renewable asset dan 
operasional kegiatan. Semoga melalui ikhtiar kolaborasi CIMB Niaga 
Syariah degan LAZ Al Azhar ini dapat membantu mendorong ekonomi 
masyarakat menuju mandiri.
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PEMBANGUNAN
SAUNG ILMU NGADIREJO

SEBAGAI KNOWLEDGE CENTER
MASYARAKAT DESA

Saung Ilmu menjadi indikator penting suksesnya program pemberdayaan di tengah 
masyarakat, di samping hadirnya Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas) dan kader 

lokal. Pembangunan Saung Ilmu di Desa Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten 
Wonogiri, Jawa Tengah dijadikan sebagai knowledge center bagi masyarakat sekitar. Di 

mana masyarakat dapat berinteraksi dalam perencanaan berbagai macam program dalam 
mengembangkan potensi wilayahnya.

Pendampingan bersama 
kader lokal dalam aktivitas 
pemberdayaan juga 
dilakukan secara bersama 

untuk memberikan pelatihan 
dan penyuluhan sehingga Saung 
Ilmu mampu menjadi pusat 
pengembangan pengetahuan 
untuk memenuhi kebutuhan di 
berbagai sektor bermasyarakat 
seperti ekonomi, kesehatan, 
pendidikan, dan keagamaan.

“Harapan kami, Saung Ilmu 
ini dapat digunakan dengan 
maksimal oleh kader lokal dalam 
membina dan mengarahkan 
potensi masyarakat disini yang 
dibersamai oleh Dasamas,” 
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...Selain itu, Saung Ilmu juga dapat 
digunakan sebagai sanggar vokasi 

desa, teknologi, budaya, lingkungan, 
sanggar kesejahteraan masyarakat 

atau pos layanan kerumahtanggaan, 
sanggar pendidikan, kesehatan, 
sanitasi, dan sanggar ekonomi 

masyarakat...

ujar Ulil Ansor, PLT Manager 
Pendayagunaan LAZ Al Azhar.

Selain itu, Saung Ilmu juga 
dapat digunakan sebagai 
sanggar vokasi desa, teknologi, 
budaya, lingkungan, sanggar 
kesejahteraan masyarakat atau 
pos layanan kerumahtanggaan, 
sanggar pendidikan, kesehatan, 
sanitasi, dan sanggar ekonomi 
masyarakat.

LAZ Al Azhar memulai program 
dampingan pemberdayaan 
desa pada tahun 2019 
dengan adanya pengguliran 
pembiayaan pertanian yang 
berasal dari KSM Gemah Ripah 
di Kelurahan Puloharjo. Selain 
itu, juga mendampingi dalam 
sektor keagamaan, pendidikan 
dan kesehatan. Saat ini di 
Kelurahan Ngadirejo memiliki 
fokus kegiatan di dua dusun 
yaitu Dusun Siyono dan Dusun 
Buntalan Wetan.

Melalui Program Rumah 
Pembiayaan Pertanian (RPP), 
pembiayaan permodalan 

diberikan kepada para petani 
yang saat ini berjumlah 75 
anggota. Pengembangan 
Program Dapur Hidup untuk 
mengurangi belanja kebutuhan 
dapur sebanyak 40 penerima 
manfaat, bimbel dan komputer 
ada 50 penerima manfaat dari 
kalangan siswa SD, SMP, dan 
SMA. Pada bidang keagaman 

telah diikuti puluhan jamaah 
dan santri yang berpartisipasi 
melakukan pengajian rutin, TPQ, 
khataman Al Quran, PHBI, dan 
Santri Camp Bulan Ramadan 
dalam program pesantren kilat. 
Saung Ilmu ini diharapkan akan 
lebih memaksimalkan potensi 
dan sumber daya masyarakat di 
Kelurahan Ngadirejo.
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SAUNG ILMU TANJUNGPURA DAN 
PEJUANG MUDA KEMENSOS RI GELAR 
WORKSHOP BUDIDAYA HIDROPONIK

Saung Ilmu Tanjungpura Berdikari mendapat kunjungan dari Pejuang Muda Kemensos 
RI. Pejuang Muda merupakan program Kemensos yang diperuntukkan bagi mahasiswa 

agar berperan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial di masyarakat, sekaligus 
berkolaborasi dalam program pemberdayaan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Agenda kunjungan 
ini bertujuan untuk 
menggelar workshop 
budi daya tanaman 

hidroponik bersama KPM 
Tanjungpura agar mampu 
meningkatkan pengetahuan KPM 
di bidang hidroponik. Melalui 
kegiatan ini, warga belajar mulai 
dari pengenalan media tanam, 
pengenalan sistem penanaman 
hidroponik, pengenalan nutrisi, 
dan penyemaian hidroponik, 
hingga panen.
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Setelah itu, kegiatan dilanjutkan 
dengan sharing tentang 
pemberdayaan yang dilakukan 
Pemdes Tanjungpura yang 
bersinergi dengan Saung Ilmu 
Tanjungpura yang menjadi salah 
satu Desa Berdikari binaan 
LAZ Al Azhar dan Departemen 
Ekonomi dan Keuangan 
Syariah - Bank Indonesia (DEKS 
BI).

Pengembangan selanjutnya, 

diharapkan KPM dapat mandiri 
dan mampu memanfaatkan 
lahan sempit menjadi produktif. 
Terlebih, budi daya hidroponik 
dapat dilakukan dengan 
tempo waktu tanam yang 
cukup singkat. Berbagai jenis 
sayuran bisa dengan mudah 
ditanam secara hidroponik. 
Jadi, masyarakat dapat berdaya 
dengan memperoleh penghasilan 
tambahan dari menanam secara 
hidroponik.

...Pengembangan selanjutnya, 
diharapkan KPM dapat 

mandiri dan mampu 
memanfaatkan

lahan sempit menjadi 
produktif...



3534 Sinergi GemilangSinergi Gemilang

DUKUNG PENDIDIKAN DI PELOSOK,
LAZ AL AZHAR DAN YBM PLN

SALURKAN BANTUAN PAKET SEKOLAH

Semangat yang tidak pernah padam untuk menuntut ilmu demi menggapai cita-cita inilah 
yang menginisiasi LAZ Al Azhar dan Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara 

(YBM PLN) menghadirkan bantuan paket sekolah untuk anak-anak di Desa Cahaya Sokop, 
Kepulauan Meranti, Riau.

Perlengkapan sekolah 
langsung diterima oleh 41 
siswa dan siswi SDN 12 
Sokop Lokal Jauh. Bantuan 

ini sangat membantu para siswa 
karena sebagian dari mereka 
belum memiliki sepatu yang layak 
pakai.

Selain perlengkapan 
sekolah, juga turut dibagikan 
perlengkapan kesehatan yang 
langsung diterima oleh Ibu-
ibu kader posyandu. Bantuan 
berupa obat-obatan, vitamin, 
susu dan alat tes kesehatan, 

Majalah Care Edisi Desember 2021Majalah Care Edisi Desember 2021 www.lazalazhar.orgwww.lazalazhar.org

...Bantuan ini sangat membantu para siswa 
karena sebagian dari mereka belum memiliki 

sepatu yang layak pakai...

akan sangat membantu untuk 
keberlangsungan kegiatan 
posyandu.

Bantuan ini merupakan salah 
satu bentuk dorongan yang 
dihadirkan LAZ Al Azhar 
dan YBM PLN dalam bidang 
kesehatan dan pendidikan. 
Semoga program Indonesia 
Gemilang yang hadir di Desa 
Cahaya Sokop, Kepulauan 
Meranti, Riau, mampu 
menghadirkan perubahan dan 
menyejahterakan masyarakat 
desa.
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SUPRIYANTO,
MANTAN PENAMBANG BATU
BERMIMPI JADI
PENGUSAHA RESTORAN
Ini kisah tentang Supriyanto (19), santri Rumah Gemilang 
Indonesia–sebelumnya adalah penambang batu–yang 
bermimpi jadi pengusaha restoran.

Masa kecil 
Supriyanto cukup 
memprihatinkan. 
Orangtua kandungnya 

pernah berkeinginan 
menghanyutkan ia ke sungai 
menggunakan keranjang. 
Padahal kala itu ia baru berusia 
beberapa hari. Beruntung 
baginya karena hal itu urung 
terjadi berkat ada orang baik 
yang ingin merawatnya dan 
menjadi orangtua sambung 
hingga sekarang.

Pemuda asal Desa Kemuning, 
Ketapang, Kalimantan Barat 
ini juga pernah bekerja di 
bawah teriknya matahari untuk 
membantu ibunya mencari batu 
di pertambangan. Banyak juga 
pekerjaan lain yang ia jalani mulai 
dari buruh di perkebunan kelapa 
sawit, pedagang kaki lima, hingga 
menjaga hewan ternak.

Meski kehidupannya keras, 
Supriyanto tidak melupakan 
pendidikannya. Ia sudah berhasil 
menyelesaikan SMA dan ingin 
lanjut ke jenjang kuliah, meski 
terkendala biaya.

Kegagalan untuk melanjutkan 
kuliah tak membuatnya 
kehabisan akal untuk belajar, 
berawal dari informasi seorang 
gurunya ia bisa mengikuti tes 
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...Kegagalan untuk melanjutkan 
kuliah tak membuatnya 

kehabisan akal untuk belajar, 
berawal dari informasi seorang 
gurunya ia bisa mengikuti tes 
beasiswa di Rumah Gemilang 

Indonesia...

beasiswa di Rumah Gemilang 
Indonesia. Alhamdulillah, 
mungkin inilah rezeki Supriyanto, 
dari hampir seribu orang yang 
mendaftar ia menjadi salah satu 
santri pilihan untuk mengikuti 
diklat di RGI Kelas Kuliner Halal 
Yogyakarta.

Ia bercita-cita menjadi pengusaha 
restoran khusus olahan ikan 
air tawar. Tujuannya, ingin 
membalas semua jasa orang-
orang terdekatnya yang telah 
membantu kehidupannya 

hingga saat ini, termasuk ingin 
mengangkat derajat keluarga.

“Jangan pernah berhenti 
berusaha untuk mengejar 
cita-cita walaupun banyak hal 
yang menghalangi kita,” ujar 
Supriyanto.
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DELAPAN TAHUN TAK MILIKI LISTRIK SENDIRI, 
KINI PAK MULYADI DAPATKAN LISTRIK 

HARAPAN LAZ AL AZHAR
Listrik Harapan adalah salah satu Program LAZ Al Azhar Jawa Tengah. Program tersebut 

bertujuan untuk membantu keluarga duafa yang belum memiliki listrik secara mandiri. 
Hadirnya program Listrik Harapan, menjadi solusi untuk keluarga duafa di tengah 

masyarakat yang membutuhkan uluran tangan mulai terbantu.

Salah satunya yaitu keluarga 
Bapak Mulyadi. Saat ini 
Pak Mulyadi bersama 
keluarganya tinggal 

di  Watu Lumbung, RT 04 RW 
10 Watubonang, Tawangsari, 
Kabupaten Sukoharjo. Setiap 
hari Pak Mulyadi bekerja sebagai 
buruh tani dengan penghasilan 
tak menentu. Dari penghasilan 
itulah beliau mampu memenuhi 
kebutuhan keluarga sehari-hari.

Namun, akibat keterbatasan 
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ekonomi keluarga, sampai saat 
ini Pak Mulyadi belum bisa 
mencukupi kebutuhan listrik di 
rumah. “Sehari-hari saya dan 
keluarga hanya memanfaatkan 
kebaikan dari para tetangga 
untuk memenuhi kebutuhan 
listrik di rumah seperti untuk 
memasak, penerangan, dan air. 
Alhamdulillah, kami sekeluarga 
begitu bahagia (dengan 
program ini) karena untuk 
kebutuhan listrik tidak perlu lagi 
menumpang ke tetangga dan 

KOPI LAHARPANG HASIL BUDI DAYA
DAN OLAHAN DESA BINAAN LAZ AL AZHAR 

PEROLEH SERTIFIKASI HALAL
Salah satu produk binaan LAZ Al Azhar, yaitu Kopi Laharpang telah mendapatkan 

sertifikasi halal yang diterbitkan pada 7 Desember 2021. Kopi Laharpang merupakan hasil 
olahan unggulan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud yang berada 

di Desa Puncu, Kediri, Jawa Timur.

Konsep pemberdayaan 
program Indonesia 
Gemilang dari hulu ke 
hilir ini telah membawa 

inspirasi dan pergerakan 
ekonomi masyarakat desa 
menuju masyarakat mandiri. 
Desa Puncu yang dahulu hancur 
akibat Awan Panas Guguran 
Gunung Kelud, kini berhasil 
mengembangkan salah satu 
kearifan lokal yang ada di daerah 
tersebut melalui ekonomi 
kreatifnya. 

Cita rasa Kopi Lereng Kelud 
memang tidak perlu diragukan. 
Salah satunya kopi Laharpang. 
Tumbuh di ketinggian 700 hingga 
1.100 mdpal dengan kadar air 
greenbean -12 persen. Dikelola 
langsung Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Lamor 
Kelud Sejahtera di Dusun 
Laharpang. Banyak varian dari 
Kopi Laharpang Kelud yang bisa 
menjadi pilihan. Mulai robusta, 
liberika, atau luwak. Semoga 
dengan hadirnya sertifikat halal 

bisa mandiri,” ungkapnya.

Penyaluran bantuan dilakukan 
pada tanggal 16 Desember 2021, 
setelah delapan tahun keluarga 
Pak Mulyadi menumpang 
listrik kepada tetangga saat ini 
keluarganya dapat melakukan 
aktivitas tanpa merepotkan 
orang lain. Terima kasih untuk 
para donatur LAZ Al Azhar atas 
bantuan yang diberikan semoga 
membawa keberkahan untuk 
sesama.

ini dapat memberikan kepastian 
status halal produk Kopi 
Laharpang kepada masyarakat 
luas. Sehingga diharapkan 
konsumen tidak lagi khawatir 
dalam mengonsumsinya. 
Kesinambungan proses produksi 
halal dijamin oleh produsen 
dengan cara menerapkan 
sistem jaminan halal. Selain 
itu, diharapkan pemasarannya 
mampu menembus pasar 
nasional hingga internasional.



Musim Tanam Tiba, SMK Teluk Kepayang
Ikuti Proses Penanaman Padi

Bisnis Melejit, Berkah dari
Program Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Pembekalan dan Pelepasan Santri
Rumah Gemilang Indonesia Angkatan ke- 25 

Santri RGI Kelas Tata Busana Gelar 
Sidang Workshop “Made By Order”

Musim tanam bagi 
petani binaan LAZ 
Al Azhar telah tiba, 
para petani Desa 

Mangkalapi, Kalimantan Selatan 
menyambutnya dengan suka cita. 
Salah satunya Ketua Kelompok 
Tani Berkah Bersama Anang 
Bustami yang juga penerima 
manfaat program Rumah 
Pembiayaan Pertanian (RPP). 

Para petani mulai menanam 
tanaman padi gunung varietas 
Buyung dan padi lahan 
kering bantuan dari Dinas 
Pertanian. Ada juga varietas 
padi Situ Bagendit bantuan 
dari Dinas Pertanian Provinsi 
Kalimantan Selatan, Balai 
Pelatihan Pertanian (BPP), 

Ini Annisa Mu’adah, satu dari 
sekian banyak penerima 
manfaat dari program KUA 
Biringkanaya, Makassar dan 

LAZ Al Azhar yang kini bisnisnya 
mengalami perubahan. Dulu 
omzetnya hanya 3 juta rupiah 
per bulan. Setelah mengikuti 
pendampingan dan pelatihan, 
kini omzetnya naik drastis 
sampai kurang lebih 15 juta 
rupiah. Annisa mengatakan, 

Khidmat 53 santri Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) 
Kampus Depok, angkatan 
ke-25 saat mengikuti 

pembekalan sebelum proses 
diklat berakhir, Selasa (28/12). 

Acara pembekalan santri ini 
dilakukan secara offline yang 
dihadiri oleh Daram selaku 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Rahmatullah Sidik selaku Wakil 
Direktur Eksekutif, Manajemen 

Santri Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI) Kampus 
Depok, Kelas Tata Busana 
melakukan sidang hasil 

workshop dengan tema “Made 
by Order”, Rabu, (8/12).

Para santri membahas proses 
pembuatan baju mulai dari 
desain, pemilihan bahan, 
pengukuran, membuat pola, 
memotong, menjahit, fitting, 
setelah itu finishing. Setelah 
proses tersebut, para santri juga 
menghitung biaya produksi baju 
tersebut untuk menentukan 
harga jual.

Sidang workshop ini dihadiri oleh 
tim manajemen RGI dan juga 
instruktur Kelas Tata Busana. 
Penilaian hasil presentasi sesuai 

Petugas Pengendali Organisme 
Pengganggu Tumbuhan (POPT) 
Kusan Hulu dan perwakilan dari 
Dinas Pertanian Kabupaten 
Tanah Bumbu.

Murid-murid SMK Teluk 

Kepayang Jurusan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura juga 
dilibatkan dalam penanaman 
di awal musim ini, untuk 
meningkatkan pengalaman serta 
menambah wawasan mereka.

model dari masing-masing santri 
tersebut dilakukan oleh tim 
manajemen RGI.

saat ini dirinya telah menguasai 
tata kelola keuangan dari materi 
pelatihan dan pendampingan 
yang diberikan oleh LAZ Al Azhar 
dan Penyuluh Agama Islam. 

Program KUA Percontohan 
Ekonomi Umat ini, selain 
bertujuan melahirkan 
entrepreneur muslim baru, 
juga menjadi ajang perubahan 
status dari mustahik menjadi 

muzaki. LAZ Al Azhar terpilih 
menjadi salah satu lembaga 
yang menyukseskan kegiatan 
pelatihan dan pendampingan 
dalam program tersebut. 
LAZ Al Azhar memberikan 
pendampingan di tiga tempat 
yaitu di KUA Duren Sawit 
Jakarta, KUA Matangkuli Aceh 
Utara dan KUA Biringkanaya, 
Sulawesi Selatan.

dan Instruktur RGI. Dalam acara 
ini para Instruktur memberikan 
wejangan dan motivasi agar para 
santri selalu istiqamah dalam hal 
baik serta jangan lupakan akhlak 
dan adab. Direktur Eksekutif 
LAZ Al Azhar Daram juga turut 
memberikan pembekalan 
dengan menceritakan tentang 
kisah Ashabul Kahfi, kisah para 
pemuda yang mempunyai 
semangat, beriman kepada Allah 
hingga dimudahkan menuju 
sukses, membangun komunitas 
yang produktif.

Di lain waktu, Pelepasan Santri 
Rumah Gemilang Indonesia 
Aceh, angkatan ke-25 telah 
usai dilaksanakan pada Sabtu, 
26 Desember 2021. Begitu pun 
dengan Pelepasan Santri Rumah 

4140 Sekilas BeritaSekilas Berita

Gemilang Indonesia Sentra 
Primer, Jakarta, angkatan ke-25, 
dilaksanakan pada 17 Desember 
2021. Acara Pelepasan Santri 
di Kampus Rumah Gemilang 
Indonesia Aceh dilakukan secara 
online dan offline yang dihadiri 
oleh Wakil Direktur Eksekutif 
LAZ Al Azhar, Rahmatullah Sidik 
secara online dan juga Ketua 
YBM PLN Aceh, serta wali santri 
berikut tamu undangan lainnya.
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Wakaf telah dikenal 
sejak zaman 
Rasulullah 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

dimana beliau memberikan 
jawaban atas pertanyaan sahabat 
Umar bin Khattab radhiallahu 
‘anhu. Sejak masuknya Islam di 
Indonesia, wakaf tidak dapat 
dilepaskan dari perkembangan 
dakwah Islam di Indonesia. 
Banyak organisasi keagamaan, 
masjid, pondok pesantren, 
lembaga pendidikan, dan 
bangunan fasilitas kesehatan 
yang berdiri di atas tanah wakaf. 

Setali tiga uang, meski masih 
banyak menyisakan ruang 
pengembangan, satu dasawarsa 
terakhir perkembangan 
perwakafan di Indonesia sangat 
pesat dengan beragam model 
pengelolaan aset wakaf, pun 
dengan jumlah nadzir yang 
terdaftar ada 264 orang pada 
tahun 2020. Penulis yakin jumlah 
ini masih akan terus bertambah. 
Dari sisi penghimpunan wakaf, 
pada sebuah momen sambutan 
yang disampaikan secara hitung 
cepat oleh Ketua Forum Wakaf 
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Produktif pada acara Literasi 
Zakat dan Wakaf Kementerian 
Agama telah mencapai lebih 
dari 300 miliar rupiah. Apabila 
angka ini dibandingkan dengan 
potensi Wakaf Uang di Indonesia 
yang mencapai 180 triliun rupiah 
tentu masih banyak ruang untuk 
dikembangkan.

YPI Al Azhar telah memulai 
sejarah pengelolaan wakaf sejak 
1952 yang ditandai dengan 
dimulainya pembangunan Masjid 
Agung Al Azhar Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan. Hingga akhir 
tahun 2021 ini, sejumlah capaian 
aset wakaf yang ada sangat luar 
biasa seperti ada lebih dari 200 
sekolah di seluruh Indonesia, 
ada 1 masjid agung dan 4 masjid 
raya di jabodetabek ditambah 
beberapa masjid yang dibangun 
di lingkungan kampus, ada 1 
Universitas Al Azhar Indonesia 
dan lain sebagainya. Secara 
potensi, apabila dihitung dengan 
pendekatan jumlah murid dan 
mahasiswa tentu jumlahnya bisa 
lebih dari 200 miliar rupiah per 
tahun. Angka ini tentu hanyalah 
ilustrasi yang menggambarkan 
betapa potensi perolehan Wakaf 
Uang dan Wakaf Melalui Uang di 
lingkungan YPI Al Azhar sangat 
besar. Ada banyak pertanyaan 
dan analisis untuk menjawab 
mengapa sejak diresmikan oleh 
YPI Al Azhar pada tahun 2010 
sebagai unit layanan wakaf, 
Wakaf Al Azhar belum dapat 
mengakuisisi potensi wakaf 
tersebut.

Tantangan (Challenge) 
Perwakafan
Tentu saja, setiap lembaga 
memiliki tantangan masing-
masing manakala akan fokus 
mengembangkan wakaf sebagai 
jawaban kebutuhan umat 
Islam masa kini. Tantangan 
persepsi masyarakat yang masih 
belum memahami pentingnya 
pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf secara 
produktif adalah hal penting 
lainnya yang penulis temukan di 
lapangan. Indeks Literasi Wakaf 
Nasional menunjukkan nilai yang 
sangat rendah dibandingkan 
dengan literasi Zakat. Kondisi 
ini juga diperparah dengan 
rendahnya nilai tingkat akuisisi 
harta benda wakaf, meskipun 
gerakan wakaf uang nasional 
telah diresmikan oleh presiden 
pada awal tahun 2021 lalu.

Tantangan ketersediaan sumber 
daya manusia pengelola 
aset wakaf (nadzir) dalam hal 
jumlah dan kualitas. Persoalan 
sumber daya manusia ini lebih 
menitikberatkan pada minimnya 
ketersediaan sumber daya insani 
yang berusia muda dan mau 
terjun langsung mengembangkan 
wakaf lebih inovatif dan berdaya 
guna. Kondisi saat ini mayoritas 
nadzir wakaf adalah mereka 
yang sudah tidak lagi di masa 
produktifnya dan mayoritas dari 
mereka ini juga tidak didukung 
oleh generasi muda yang 
menjalankan roda organisasi 
pengelola wakaf atau kenadziran. 

Hal inilah yang umumnya terjadi 
dan kemudian berdampak 
pada minimnya akselerasi 
pengembangan wakaf.

Lebih lanjut, sebagian besar 
pemahaman masyarakat 
kita bahkan penulis sendiri 
merasakan ketika belum 
masuk dan bergabung dalam 
kegiatan pengembangan 
wakaf masih berpikir bahwa 
wakaf hanya bagi mereka 
yang kaya, tua, memasuki 
masa pensiun, dan jumlahnya 
harus besar. Secara material, 
pemikiran ini diasosiasikan 
pada besaran jumlah nilai tunai 
yang diwakafkan serta bentuk 
aset yang besar (biasanya 
tanah) untuk diwakafkan. 
Kecenderungan ini juga 
sepertinya terjadi pada sebagian 
besar masyarakat kita.

Tak jauh berbeda, perkembangan 
pengelolaan wakaf di lingkungan 
YPI Al Azhar juga mengalami 
dinamikanya sendiri. Jika kita 
menarik garis ke belakang, secara 
historis, YPI Al Azhar telah 
mengembangkan pengelolaan 
wakaf produktif bidang 
pendidikan dengan sangat 
luar biasa. Capaian kuantitatif 
dan kualitatif tidak perlu 
diragukan lagi keabsahannya. 
Komitmen pengembangan 
pun ditunjukkan oleh YPI Al 
Azhar dalam mendorong 

inovasi pengelolaan wakaf 
melalui pembentukan satuan 
kerja yang khusus mengelola 
kegiatan pengembangan wakaf 
produktif pada tahun 2010, yakni 
Wakaf Al Azhar. Hanya saja, 
tantangan berikutnya adalah 
inovasi-inovasi apa yang akan 
dihadirkan oleh YPI Al Azhar ke 
depan. Hal ini mutlak dibutuhkan 
untuk meningkatkan kualitas 
pengelolaan wakaf yang akan 
terus menebarkan manfaat.

Peluang (Chance) Perwakafan
Bicara mengenai topik peluang 
pengembangan perwakafan 
dapat dilihat dari berbagai 
perspektif dengan rumusan 
strategi yang sesuai dengan 
karakteristik pengelolanya. 
Secara nasional, gerakan 
pengembangan perwakafan telah 
lama dimulai dan pemerintah 
memperkuat komitmen 
pengembangan ini melalui 
lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf. Respon dari 
lahirnya UU ini terlihat dari 
mulai diperkuatnya struktur 
pengelolaan wakaf dan regulasi 
dari pemerintah pusat dan 
perlahan ke daerah. Sejak itu 
organisasi kemasyarakatan, 
lembaga filantropi, gerakan 
dakwah dan akademisi beramai-
ramai mulai terjun ke bidang 
pengembangan wakaf. Tak 
ketinggalan, Bank Indonesia 
melalui Departemen Ekonomi 

dan Keuangan Syariah (DEKS) 
turut memperkuat perwakafan 
sesuai dengan wewenang dan 
positioning-nya. Ini juga termasuk 
peran individu lain yang turut 
mengembangkan perwakafan 
mulai dari memperkuat literasi 
serta merumuskan inovasi 
program.

YPI Al Azhar turut merespon 
dengan beberapa upaya 
strategis terkait pengelolaan dan 
pengembangan wakaf. Sejak 
berpartisipasi dalam launching 
Gerakan Wakaf Uang Nasional 
yang diresmikan presiden pada 
awal tahun 2021 lalu, YPI Al 
Azhar mengadakan kegiatan 
Sarasehan Wakaf Nasional 
pada rangkaian Milad ke-69 
lalu. Kegiatan ini pun berlanjut 
dengan penguatan gerakan 
melalui Gerakan Wakaf Uang 
Seribu Per Ummat (GEBU 
Ummat). Belakangan, kegiatan 
ini masih berusaha menemukan 
bentuk tata kelolanya agar 
semakin masif dan berdampak 
positif untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan dan 
pengembangan wakaf di YPI Al 
Azhar.

Ghirah pengembangan wakaf 
di lingkungan YPI Al Azhar 
di era digitalisasi saat ini 
telah dimulai. Melalui model 
digitalisasi dalam pengelolaan 
dana wakaf diharapkan semakin 
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Oleh: Rayan Asa
Kepala Divisi Wakaf dan 
BMT Al Azhar

WAKAF CHA CHA CHA
Kita mengenal wakaf sebagai sebuah sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW. 
Sayangnya, wakaf belum banyak dikaji, dibahas, dan dipraktikkan oleh sebagian besar kaum 
muslimin saat ini. Data Badan Wakaf Indonesia atau BWI menyebutkan potensi wakaf uang 

di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. 



mendorong peningkatan peluang 
pengembangannya. Fokus 
kegiatan layanan ini baru sebatas 
pada model penghimpunan yang 
dilakukan secara digital dengan 
capaian 80% perolehan Wakaf 
Tunai di Al Azhar dikumpulkan 
melalui platform digital. Kondisi 
pandemi serta keterbatasan 
sumber daya yang ada memicu 
adanya dorongan untuk 
berinovasi dalam hal layanannya.

Meski belum optimal, kita 
dapat membandingkan 
dengan pola pengumpulan 
dana sosial berbasis digital. 
Tahun 2020, berdasarkan rilis 
data yang disampaikan Bank 
Indonesia dalam Laporan 
Ekonomi Keuangan Syariah 
2020 menyatakan bahwa 83% 
responden telah menjalin 
kerja sama dengan berbagai 
platform digital. Mobile Apps, 
Perbankan, dan Crowdfunding 
menjadi platform yang paling 
banyak digunakan responden 
dalam kerjasama penghimpunan 
dana zakat. Bagaimana dengan 
wakaf? Sejatinya, ke depan 
peluang ini menjadi sesuatu yang 
layak untuk terus dikuatkan. 
Bagaimana tidak, dengan 
jumlah pengguna internet sudah 
sangat masif dan sebagian 
besar anak muda. Diharapkan, 
merekalah yang akan menjadi 
faktor penggerak ekonomi, 
variabel yang akan berpengaruh 

signifikan terhadap keuangan 
secara makro dan mikro.

Kesempatan yang terbuka 
untuk wakaf mengambil peran 
terdepan menjadi instrumen 
utama ekonomi dan keuangan 
syariah. Tujuan pengelolaan dan 
pengembangan harta benda 
wakaf menurut syariat adalah 
agar menjadi solusi ekonomi 
keumatan yang rahmatan lil 
alamin. Model pengelolaan dan 
pengembangan harta benda 
wakaf diharapkan mampu 
meningkatkan nilai produktivitas 
aset wakaf. Peluang wakaf yang 
besar baik skala nasional yang 
mencapai 300 triliun rupiah 
setahun dan peluang wakaf uang 
di lingkungan YPI Al Azhar yang 
secara hitungan praktis bisa 
mencapai lebih dari 200 miliar 
rupiah per tahun harus terus 
dapat dicapai bertahap agar 
pengelolaan dapat maksimal 
dan berdampak positif untuk 
kesejahteraan umat.

Perubahan (Change) 
Perwakafan
Perubahan adalah keniscayaan 
bagi setiap mereka yang ingin 
terus tumbuh dan berkembang. 
Secara alami, manusia dan 
makhluk hidup lain bahkan alam 
semesta ini terus mengalami 
perubahan. Singkatnya, tidak ada 
yang abadi, karena semuanya 
terus berubah. Perubahan pola 

aktivitas filantropi masyarakat 
dan evolusi pengelolaan dan 
pengembangan harta benda 
wakaf harus menjadi isu penting 
bagi pengambil keputusan secara 
nasional maupun di lingkungan 
YPI Al Azhar. Secara nasional, isu 
perubahan dalam pengelolaan 
wakaf terus mengalami tren 
positif. Hal ini didukung dengan 
berbagai faktor utama yang bisa 
kita lihat mulai dari perubahan 
dan modifikasi regulasi, stimulus 
inovasi serta dukungan politis 
pemerintah yang menempatkan 
wakaf sebagai salah satu potensi 
sumber daya keuangan nasional.

Nah, untuk mengelola proses 
perubahan pola pengelolaan 
Wakaf di YPI Al Azhar, kita dapat 
mengambil langkah-langkah 
konstruktif dengan berangkat 
dari isu fundamental yang  
dikenal sebagai Manajemen 
Perubahan (Change Management). 
Change Management menurut 
Rhenald Kasali (2007: iv) bahwa 
Change Management “pada 
dasarnya bukanlah menerapkan 
teknologi, metode, struktur 
atau manajer-manajer baru, 
melainkan mengubah cara 
manusia dalam berpikir dan 
berperilaku”. Pada intinya, 
manajemen perubahan meliputi 
tiga tahap penting, yaitu 
perencanaan, implementasi, dan 
pengelolaan hasil perubahan 
(Prambudi, SWA 03/2007: 60).
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Langkah sederhana yang 
dapat dilakukan adalah 
dengan mendudukkan peran 
wakaf sebagai strategi khusus 
pengembangan organisasi dan 
mendorongnya hingga menjadi 
tulang punggung pergerakan 
untuk menopang pilar organisasi 
masa depan. Mungkin ini tidak 
akan cepat, namun perlahan 
tapi pasti kontribusi wakaf untuk 
memperkuat pilar dakwah, 
sosial dan pendidikan di YPI Al 
Azhar akan menemukan fase 
puncaknya. Belajar dari para 
pendahulu kita yang memang 
menempatkan wakaf pada 
titik utama sumber daya yang 
memperkuat secara fundamental 
gerakan dakwah.
Langkah berikutnya barangkali 

bisa mulai diinisiasi bagaimana 
membangun jembatan 
komunikasi, koordinasi dan 
kerjasama dengan sumber 
daya yang ada. Kelincahan dan 
kekuatan dalam membangun 
tiga hal ini dimungkinkan 
untuk meningkatkan peluang 
keberhasilan manajemen 
perubahan dalam pengelolaan 
dan pengembangan aset 
wakaf di YPI Al Azhar dengan 
Wakaf Al Azhar sebagai garda 
terdepan untuk menjadi unit 
dan satuan kerja yang proaktif 
dan profesional. Langkah 
penting lainnya barangkali juga 
perlu dipersiapkan bagaimana 
manajemen hasil perubahan 
yang sekiranya akan diperoleh.
Tapi yang lebih penting lagi, 

semua pemangku kepentingan 
harus menyadari dan 
memahami, bahwa kita tidak 
tengah saling berhadap-hadapan. 
Sambil berjalan, peningkatan 
kompetensi pengelolaan dan 
memberikan tambahan wawasan 
baru harus dilakukan agar 
bisa melihat bagaimana dunia 
perwakafan terus berkembang 
dengan inovasi menakjubkan. 
“Tidak ada seseorang yang 
langsung mahir di awal. Mereka 
semua membutuhkan waktu 
untuk beradaptasi.” - Hong Du 
Sik (Home Town Cha Cha Cha). 
Tidak peduli seberapa jauh kita 
melangkah, selama masih bisa 
ada kesempatan, berubahlah 
dan jadilah lebih baik untuk masa 
depan semakin gemilang.
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Seperti kata pepatah, waktu (memang) ibarat pedang. Setiap detik ia memenggal 
kesempatan kita, dengan tak kenal kompromi. Kejam, kita rasa memang demikian. Namun, 

alangkah lebih kejamnya lagi apabila kita tidak memanfaatkannya untuk kebaikan. Itu 
namanya kita menzalimi diri kita sendiri. Sebab, ini persoalan bagaimana kita mengatur 
waktu yang terbatas yang diberikan oleh Allah Ta’ala. Jangan sampai kita gunakan untuk 

hal-hal yang tak ada manfaatnya sama sekali.

sering lupa dan merasa ia akan 
hidup selamanya di dunia ini. 
Apalagi bila ia menjalaninya 
dengan serba mudah dan 
indah. Nikmat memang. Namun, 
sebetulnya ia sedang digiring  
ke arah tipu daya yang bakal 
menyesatkan kita bila ia tak 
segera menyadarinya. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Ada dua nikmat, 
dimana manusia banyak tertipu 
di dalamnya; kesehatan dan 
kesempatan.” (HR Bukhari)
 
Benar, bila badan kita sehat, 
segar, dan bugar, umumnya 
kita merasa senang dan merasa 
bahwa kita tak mungkin akan 
sakit. Jika sedang sehat, diajak 
jalan ke mana saja kita antusias. 
Makan apa pun (tentu yang 
halal) bisa jadi kita paling duluan 
ambil makanannya dan mungkin 
saja paling gembul. Ketika kita 
sehat, kita lupa bahwa kita juga 
ada kemungkinan bakal sakit. 
Tak heran jika kemudian kita 

melakukan apa saja sesuka 
kita, termasuk yang dekat-
dekat dengan dosa. Kesehatan 
memang nikmat yang bisa 
menipu kita. Melupakan kita dari 
aktivitas yang seharusnya kita 
lakukan.
 
Begitu pula dengan kesempatan. 
Jika ada waktu luang, biasanya 
kita inginnya nyantai saja. Anak 
muda sekarang menyebutnya 
dengan istilah rebahan. Coba, jika 
tiba musim liburan, serta merta 
banyak anak-anak kita (atau 
bahkan kita sendiri) bersorak 
kegirangan dengan ekspresi yang 
disesuaikan dengan usianya. 
Bukan karena anak-anak kita bisa 
mengerjakan aktivitas yang tak 
bisa dilakukannya saat masih di 
sekolah, tetapi karena itu adalah 
semata-mata waktu luang. 
Anak kita menganggap bahwa 
itulah saatnya bersantai dan 
melepaskan beban berat selama 
belajar di sekolah. Kita pun bisa 
jadi demikian. Liburan adalah 

Terbatas? Memang 
demikian faktanya. Andai 
saja kita tahu bahwa usia 
hidup kita di dunia ini 60 

tahun, maka itulah batas hidup 
kita di dunia ini. Ukuran panjang 
dan pendek adalah hitungan 
logika kita, tetapi tetap pada 
hakikatnya itu terbatas. Jadi, 
jangan sia-siakan waktu yang kita 
miliki di dunia ini.

Sebagai manusia, kita memang 
terbatas dan tak sempurna. 
Itu sebabnya, kita jangan 
sampai melupakan siapa kita 
dan misi keberadaan kita di 
dunia ini. Ini wajib kita pahami 
betul. Bagaimana jika tidak kita 
pahami? Artinya, kita akan repot 
sendiri. Coba saja perhatikan 
orang yang tak sadar siapa 
dirinya dan misi adanya dia 
dunia ini, hidupnya cenderung 
“semau gue”. Seakan hidup tak 
kenal waktu. Bahkan bagi orang 
yang kehidupannya diberikan 
kebahagiaan berlebih oleh Allah, 

saatnya melepaskan penatnya 
kesibukan dengan urusan 
pekerjaan di kantor.

 Ya, kesempatan juga bisa 
menipu kita. Padahal, waktu 
luang itu bisa kita gunakan untuk 
kegiatan yang bermanfaat dan 
berpahala. Namun nyatanya 
sedikit sekali yang menyadari 
akan hal itu. Sudah terpepet 
waktunya, baru menyesal 
kemudian. Mungkin kita masih 
ingat saat masih sekolah. Ketika 
masih jauh dengan waktu ujian, 
kita nyantai. Eh, begitu hari “H”-
nya, kita langsung kelabakan 
nyari bahan belajar untuk ujian. 
Sebabnya selama itu kita tak 
pernah mencatat pelajaran. 
Jika begitu, buat sekolah, ya? 
Dan yang pasti, banyak waktu 
terbuang percuma. Sama saja 
dengan kita saat ini di tempat 
kerja, misalnya. Tugas tertentu 
yang harus dikerjakan dengan 

waktu tenggat, malah kita 
sepelekan. Begitu mendekati 
deadline, sibuk sendiri tak 
keruan. Jadi, bagaimana bisa 
menata hidup kita, jika untuk 
waktu saja kita masih belepotan 
mengaturnya.
 
Dr Yusuf Qardhawi dalam 
kitabnya, al-Waktu fii Hayaatil 
Muslim berwejang, bila orang 
melewati satu hari dalam 
hidupnya tanpa ada suatu hak 
yang ia tunaikan atau suatu 
fardhu yang ia lakukan, atau 
kemuliaan yang ia wariskan, 
atau pujian yang ia hasilkan, 
atau kebaikan yang ia tanamkan, 
atau ilmu yang ia dapatkan, 
maka sungguh-sungguh ia telah 
menganiaya dirinya sendiri.
 

Belum lagi bahaya yang bakal 
kita terima saat kita menyia-
nyiakan waktu. Paling tidak 
ada tiga akibat; kekosongan 
akal, kekosongan hati, dan 
kekosongan jiwa.
 
Orang yang tak merasa bahwa 
waktu itu begitu berharga 
dan bernilai, biasanya orang 
tersebut malas untuk belajar 
mengembangkan kemampuan 
diri. Jika sudah malas belajar, 
alamat akalnya kekurangan 
pasokan ilmu. Ujungnya ia bisa 
jadi tak mampu memfungsikan 
akalnya untuk mengetahui 
Rabbnya, untuk mengetahui 
siapa dirinya, keberadaan dan 
tujuannya di dunia. Jika begitu, 
apa mau disamakan dengan 
hewan? Firman Allah Ta’ala: 
“Sesungguhnya binatang (makhluk) 
yang seburuk-buruknya pada sisi 
Allah ialah orang-orang yang pekak 
dan tuli yang tidak mengerti apa 

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

Waktu Kita

...Nikmat memang. Namun, sebetulnya
ia sedang digiring ke arah tipu daya yang bakal menyesatkan

bila ia tak segera menyadarinya...
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pun.” (QS al-Anfâl [8]: 22)
Begitu pentingnya akal ini, 
hingga Umar bin Khattab 
radhiallaahu ‘anhu pernah 
mengatakan, “Pokok dasar 
seseorang adalah akalnya, 
keluhurannya adalah agamanya, 
dan harga dirinya adalah 
akhlaknya.”
 
Ali bin Abi Thalib radhiallahu 
‘anhu juga pernah berwasiat 
kepada putranya, Hasan 
dan Husein, sesaat sebelum 
meninggal dunia: “Sesungguhnya 
kekayaan yang paling tinggi 
nilainya adalah akal pikiran. 
Kemelaratan yang paling parah 
adalah kebodohan.”
 
Setelah akal, adalah tentang 
hati. Kata Imam al-Ghazaliy, hati 

itu ibarat cermin. Jika tak pernah 
dibersihkan, maka akan berkarat 
oleh debu. Itu sebabnya, bila 
kita tidak memanfaatkan waktu 
untuk mengingat Allah, untuk 
hadir di majelis-majelis dzikir, 
hati kita akan kosong. Ujungnya 
kita mudah resah, putus asa, 
frustrasi, dan sejenisnya.
 
Menyia-nyiakan waktu juga bisa 
berakibat kosongnya jiwa kita. 
Sayyid Qutb memberi gambaran: 
“Itulah jiwa yang kosong, yang 
tidak pernah mengenal makna 
serius. Ia bersikap santai meski 
menghadapi bahaya yang 
mengintai. Ia bercanda ria di 
saat membutuhkan keseriusan 
dan senantiasa meremehkan 
permasalahan yang suci dan 
sakral. Jiwa yang kosong dari sikap 
yang serius dan penuh kesucian, 
akan meremehkan setiap 
persoalan yang menyelimutinya, 
mengalami kegersangan jiwa dan 

dekadensi moral.”
Jika kita mulai menyia-nyiakan 
waktu, maka itu artinya 
kita sudah mengarahkan 
langkah kita ke dalam jurang 
kehancuran. Kosong akal, 
kosong hati, dan kosong jiwa. 
Jika sudah begitu, alamat 
kehidupan ini terasa ‘garing’ 
dan tak bermakna. Padahal, 
kehidupan di dunia ini cuma 
sesaat dan amat semu. 
Semoga kita termasuk orang 
yang menyadari pentingnya 
waktu dan bagaimana 
memanfaatkannya untuk 
tetap beriman kepada-Nya, 
beribadah dan beramal shalih, 
agar berbuah pahala dan 
mendapatkan kebahagiaan yang 
abadi di akhirat kelak.



PENERIMAAN ZIS AGUSTUS 2021
#   AKAD 
1.   Zakat: 
 a. Zakat Maal 998.053.186
 b. Zakat Fitrah 250.000
2. Infak: 
 a. Infak Khusus 158.559.688
 b. Infak Umum 181.614.036
3. Khusus: 
 a. Bagi Hasil Bank 321.999
 b. Kemanusiaan 32.529.132
 c. Wakaf 58.465.000
 d. Akikah 0
 e. Qurban 199.340.000
 f. CSR/Sponsorship 60.000.000
 g. Dana Non Syar’i 756.539
 h. Fidyah 0
 i. Lain-Lain 0
TOTAL PENERIMAAN AGUSTUS 2021 1.689.889.580

PENYALURAN ZIS AGUSTUS 2021
#   PROGRAM 
1.   Layanan Mustahik 429.943.354
2. Layanan Jenazah Gratis  27.450.000
3. Beastudi Pendidikan  10.680.000
4. Bantuan Karitas Dakwah 10.000.000
5. Poliklinik Umum dan Gigi Gratis 1.400.000
6. Pemberdayaan 123.775.000
7. Rumah Gemilang Indonesia 321.745.248
8. Penyaluran Infak Khusus 
 a. Penyaluran Kemanusiaan 506.000.000
 b. Penyaluran Infak Khusus 88.995.100
9. Penyaluran Infak Umum 150.013.951
10. Penyaluran Qurban 411.005.000
11. Sosialisasi Zis 5.000.000
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 2.086.007.653
#   OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI LEMBAGA 
12. Amil 161.124.470
13. Operasional 324.371.165
14. Administrasi Perbankan 2.298.508
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 487.794.143
TOTAL PENDAYAGUNAAN AGUSTUS 2021 2.573.801.796

PENERIMAAN ZIS SEPTEMBER 2021
#   AKAD 
1.   Zakat: 
 a. Zakat Maal 905.971.582
 b. Zakat Fitrah 0
2. Infak: 
 a. Infak Khusus 119.514.730
 b. Infak Umum 356.837.615
3. Khusus: 
 a. Bagi Hasil Bank 474.916
 b. Kemanusiaan 47.252.657
 c. Wakaf 138.582.237
 d. Akikah 0
 e. Qurban 0
 f. CSR/Sponsorship 0
 g. Dana Non Syar’i 179.187
 h. Fidyah 0
 i. Lain-Lain 0
TOTAL PENERIMAAN SEPTEMBER 2021 1.568.812.924

PENYALURAN ZIS SEPTEMBER 2021
#   PROGRAM 
1.   Layanan Mustahik 581.198.204
2. Layanan Jenazah Gratis  25.290.000
3. Beastudi Pendidikan  16.680.000
4. Bantuan Karitas Dakwah 77.500.000
5. Poliklinik Umum dan Gigi Gratis 1.400.000
6. Pemberdayaan 130.275.000
7. Rumah Gemilang Indonesia 473.821.151
8. Penyaluran Infak Khusus 
 a. Penyaluran Kemanusiaan 59.794.431
 b. Penyaluran Infak Khusus 163.461.200
9. Penyaluran Infak Umum 198.540.515
10. Penyaluran Fidyah 450.000
11. Penyaluran Wakaf Tunai 165.337.200
12. Penyaluran Qurban 189.030.000
13. Sosialisasi Zis 10.000.000
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 2.092.777.701
#   OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI LEMBAGA 
14. Amil 319.231.832
15. Operasional 213.224.921
16. Administrasi Perbankan 3.423.238
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 535.879.991
TOTAL PENDAYAGUNAAN SEPTEMBER 2021 2.628.657.692
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WWW.WAKAFALAZHAR.COM WAKAF AL AZHAR

Lokasi Pembangunan
Wakaf Sumur Bor

Alila Selatan, Alor Barat Laut, Kab. Alor,
Prov. Nusa Tenggara Timur.

KONSULTASI WAKAF

0858 1722 6759

Rekening Wakaf Al Azhar A.N YPI AL AZHAR

:  0036 3496 4005: 701 500 555 8

Investasi Abadi Yang Pahalanya Terus Mengalir

Bantu Daerah Kekeringan
Dengan Wakaf Sumur Bor

Akses air bersih masih menjadi persoalan nyata bagi kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Kelangkaan akses air bersih mengakibatkan masyarakat di NTT harus berjalan kaki hingga 5 km 
untuk memenuhi kebutuhan air keluarga. Program Wakaf Sumur Bor ini bertujuan untuk mewujudkan 

kemudahan akses air bersih bagi masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. 

Bisnis Cerdas
saat zakat perusahaan
ikut tuntas

Nisab 85 gram emas

Cara menghitung:

(Aktiva lancar - kewajiban 
jangka pendek) X 2,5%

lazalazhar.org


