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Kampung Zakat Berdayakan Warga Desa Ciladaeun Lebak

LAZ Al Azhar turut berkontribusi dan menjadi bagian dalam 
rangkaian acara Silaturahmi dan Peluncuran Program...

LAZ Al Azhar melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam menjalankan..

Abah Wasman (57), seorang peternak yang memiliki semangat 
tinggi menuju mandiri. Meskipun usianya tidak muda lagi...

LAZ Al Azhar dan Jamiyyah Al Azhar mengadakan kegiatan bakti 
sosial dalam rangkaian Sarasehan Nasional ke-3 di Dusun Siyon...

Tim FORMULA LAZ Al Azhar melakukan aksi penanganan 
terdampak bencanajembatan roboh di Kampung Cicatang, D...

Momentum Jumat Berbagi dimanfaatkan para donatur untuk 
memuliakan anak yatim binaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al...

Dampak dari program pemberdayaan masyarakat yang 
dijalankan LAZ Al Azhar pada bidang keagamaan telah dirasakan...

“Saya sangat bahagia dan bersyukur, Alhamdulillah seneng 
banget. Seneng banget malahan, dapat bantuan bedah rumah...

Pascagempa dengan magnitude 6,2 mengguncang Kabupaten 
Pasaman Barat, Sumatera Barat, pada Jumat, 25 Februari 2022...

“Berbagi itu saat kita bisa membantu orang lain yang 
membutuhkan. Namun, tidak selalu menunggu orang tersebut...

Saya rasa kita sudah tahu istilah komitmen. Namun, sekadar 
mengingatkan, boleh juga saya tulis lagi definisinya di sini. Dal...
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Sambutan Direksi

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, program pemberdayaan umat yang dijalankan LAZ Al Azhar terus 
mendapat banyak dukungan dari berbagai stakeholder. Pada edisi CARE kali ini, 
kami mengangkat program Kampung Zakat kerjasama LAZ Al Azhar dengan 
Kementerian Agama Republik Indonesia beserta organisasi pengelola zakat 
(OPZ) lainnya. 

Program Kampung Zakat ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat 
di Ciladaeun, Lebak, Banten yang sebetulnya memiliki kekayaan lahan yang 
luar biasa namun belum bisa dimaksimalkan untuk memberikan kesejahteraan 
warganya. Lewat berbagai instrumen program pemberdayaan seperti Saung Ilmu, 
Rumah Pembiayaan Pertanian, serta pendampingan rutin dari Dasamas (Da’i 
Sahabat Masyarakat) Al Azhar, In Syaa Allah atas kehendak-Nya, desa ini bisa lebih 
maju dan berkembang, terutama dari aspek ekonomi, kesehatan dan kehidupan 
beragamanya.  

Selain itu, di akhir bulan Februari 2022 ini kami juga meresmikan bantuan 
Rumah Sehat Layak Huni (RUSLI) bagi penyintas erupsi Gunung Semeru. 
Yaitu, rangkaian program rekontruksi pasca bencana yang menerjang wilayah 
Lumajang bulan Desember 2021 lalu yang mengakibatkan ratusan jiwa kehilangan 
tempat tinggal. Banyak dari mereka tinggal di posko pengungsi dengan kondisi 
yang memprihatinkan seperti para lansia, anak-anak,  serta seorang istri yang 
kehilangan suaminya. Alhamdulillah atas dukungan keluarga besar sekolah-
sekolah Al Azhar,  para donatur dan mitra Laz Al Azhar, kami dapat mewujudkan 
30 unit RUSLI tahap awal yang akan ditargetkan minimal 50 unit RUSLI terbangun 
di sana.

Selanjutnya kami ingin terus mewujudkan untuk para korban lain yang terdampak 
erupsi ini bisa mendapatkan semua tempat tinggal yang nyaman, terlebih dalam 
menghadapi suasana bulan suci Ramadhan yang sebentar lagi tiba. Agar mereka 
dapat lepas dari dinginya malam, panasnya terik matahari siang di tempat 
pengungsian, sehingga dengan RUSLI bisa istirahat dan beribadah secara nyaman.
Apa yang telah kami kerjakan, sejatinya hanyalah kepanjangan tangan dari 
kebaikan yang telah Bapak/Ibu salurkan melalui LAZ Al Azhar. Energinya mampu 
melahirkan kebaikan-kebaikan terutama dalam menyambut bulan suci Ramadhan 
nanti. Oleh itu, kami terus mengajak kepada seluruh dermawan untuk terus 
mendukung kegiatan pemberdayaan dan aksi kemanusiaan kami. Sebagaimana 
firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-2 : 

ووووو وووووووووووووو

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.
Dengan harapan, kita mampu menciptakan kebahagiaan, keberdayaan, dan 
kegemilangan bagi Indonesia. Terima kasih, bersama LAZ Al Azhar, 
bersama kita gemilangkan Indonesia.

HEAD OFFICE

OPERATION OFFICE

Komplek Masjid Agung Al Azhar, 
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan.
Telp. (021) 722 1504 Fax. (021) 726 5241

Jl. RS. Fatmawati no. 27 Fatmawati
Jakarta Selatan.
Telp. (021) 2904 5219 Fax. (021) 2904 5217

Jl. Raya Cirendeu No.89, RW.6, Cireundeu, 
Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, 
Banten 15419.

Jl. Raya Pengasinan, RT.001/RW.006, 
Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok, 
Jawa Barat 16518.

5



Kampung Zakat 
Berdayakan Warga 
Desa Ciladaeun Lebak

Potensi alam yang 
luar biasa di Desa 
Ciladaeun, belum bisa 
dioptimalkan dengan 

baik untuk memberikan 
kesejahteraan hidup 
masyarakat. Warga banyak yang 
memilih berprofesi menjadi 
pendulang emas ilegal daripada 
menjadi petani karena melirik 
hasil yang instan. Meski ada 
beberapa yang menjadi petani, 
tetapi cara pengolahannya 
masih sangat tradisional dan 
belum membuahkan hasil yang 
maksimal.
 
Hadirnya program Kampung 
Zakat dengan berbagai 
instrumen pemberdayaan 
memberikan dampak yang 
baik. Hadirnya Saung Ilmu 

Program Kampung Zakat merupakan program 
kolaborasi Kementerian Agama RI bersama para 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan tujuan untuk 
mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat 
desa. Program ini dilakukan di beberapa titik lokasi, 
salah satunya di Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebak 
Gedong, Kabupaten Lebak, Banten yang didampingi 
oleh LAZ Al Azhar. Dengan jumlah total penduduk 
3.782 jiwa, LAZ Al Azhar memiliki fokus program pada 
pendampingan pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Jenis Kelamin Jumlah

Kepala Keluarga 1.168

Laki-laki 1.939

Perempuan 1.843

Jumlah 3.782

Jumlah Penduduk

Pekerjaan Penduduk

Batas Desa

Pekerjaan Jumlah

Petani 60%

Peternak Budidaya Ikan 0%

Budidaya Ikan Air Tawar 5%

Pedagang/Swasta/dll 20%

PNS 2%

Penambang Emas 13%

Total 100%

Kategori Keterangan

Utara Desa Banjarsari

Selatan Desa Lebakgedong

Barat Desa Lebakgedong

Timur Desa Lebaksitu

Cover Story
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Pertanian

Peternakan

Perikanan

Wisata

Potensi Desa
sebagai knowledge center 
dimanfaatkan masyarakat 
sebagai pusat interaksi, diskusi, 
dan perencanaan program 
sehingga pengetahuan 
masyarakat semakin meningkat. 
Lewat Dasamas (Da’i Sahabat 
Masyarakat) yang ditempatkan 
sebagai pendamping program, 
juga mampu menambah ilmu 
pertanian mereka. Mulai dari 
cara menanam, pemberian 
pupuk serta cara memanen 
hasil tanaman membuat 
produktivitas petani meningkat 
30 persen dari sebelum 
kedatangan Dasamas.
 
Selain itu program Kampung 
Zakat juga menggulirkan 
bantuan modal yang syar’i lewat 
instrumen Rumah Pembiayaan 
Pertanian (RPP). Melalui 
bantuan modal ini masyarakat 
sangat merasa terbantu dalam 
meningkatkan usaha mereka, 
seperti terbentuknya UMKM 
yang memproduksi keripik 

pisang sale. UMKM yang 
beranggotakan ibu-ibu rumah 
tangga ini awalnya dibentuk 
oleh BAZNAS, dan sekarang 
mendapat dampingan rutin 
dari LAZ Al Azhar untuk 
memanfaatkan potensi 
tanaman pisang yang melimpah 
di Desa Ciladaeun. Di bidang 
peternakan, LAZ Al Azhar juga 
memberikan bantuan bibit 
hewan ternak yang akan panen 
pada saat momen Idul Adha.
 
Ketua Saung Ilmu sekaligus 
Ketua KSM Ciladaeun Ikhlas 
Gemilang Wahyudin mengaku 
dengan hadirnya program 
Kampung Zakat ini telah 
membawa perubahan yang luar 
biasa untuk masyarakat sekitar. 
Pengetahuan para petani di 
Desa Ciladaeun saat ini masih 
memiliki keterbatasan. Maka, 
hadirnya program Kampung 
Zakat, menjadi langkah awal 
dalam pelaksanaan program 
percontohan bersama multi 

stakeholder, salah satunya 
LAZ Al Azhar sebagai upaya 
bersama untuk menanggulangi 
kemiskinan.

Dampingan yang intens 
dilakukan oleh Dasamas, 
pelatihan, serta diskusi rutin 
di Saung Ilmu diharapkan bisa 
menciptakan kemandirian 
dan kesejahteraan sehingga 
masyarakat yang tadinya 
mustahik bisa menjadi muzakki 
di kemudian hari.

Jenis Kelamin Jumlah

Kepala Keluarga 1.168

Laki-laki 1.939

Perempuan 1.843

Jumlah 3.782

Pekerjaan Jumlah

Petani 60%

Peternak Budidaya Ikan 0%

Budidaya Ikan Air Tawar 5%

Pedagang/Swasta/dll 20%

PNS 2%

Penambang Emas 13%

Total 100%

Kategori Keterangan

Utara Desa Banjarsari

Selatan Desa Lebakgedong

Barat Desa Lebakgedong

Timur Desa Lebaksitu

www.lazalazhar.org
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Instrumen Program 
Kampung Zakat

Saung Ilmu

Dasamas

Demplot Pertanian

Rumah Pembiayaan Pertanian

Saung Ilmu menjadi salah satu instrumen penting berjalannya 
program pemberdayaan desa. Hadir sebagai pusat edukasi, 
interaksi, dan perencanaan program. Masyarakat dapat 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang pertanian 
dan peternakan. Selain itu, Saung Ilmu dapat dimanfaatkan 
berbagai kegiatan di bidang keagamaan, kesehatan, dan 
pendidikan.

Program Kampung Zakat dimotori oleh seorang pendamping desa 
yang disebut Dasamas (Da’i Sahabat Masyarakat). Ustaz Aang 
Ruswanda dan Ustaz Anissudin ditugaskan di Desa Ciladaeun 
untuk menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat agar 
program bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Metode penyuluhan pertanian dengan cara membuat lahan 
percontohan berupa Demonstration Plot (Demplot). Hal ini 
bertujuan untuk mengenalkan kepada para petani mengenai 
teknik-teknik menanam tanaman hortikultura dengan baik. 
Didampingi oleh Dasamas dan penyuluh pertanian setempat, 
petani mulai memahami berbagai varietas dan teknologi yang bisa 
dimanfaatkan dalam aktivitas pertanian.

Rumah Pembiayaan Pertanian (RPP) merupakan pembiayaan 
dengan akad Syariah. Adapun akad yang digunakan yaitu 
akad salam dan akad murabahah. RPP bertujuan sebagai 
akses kemudahan pembiayaan modal yang ramah disertai 
pendampingan usaha oleh pendamping, dengan harapan petani 
terbebas dari jerat rentenir dan meningkatkan produktivitas usaha 
pertaniannya dengan pendampingan yang intensif.

Cover Story
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Peresmian Saung Ilmu ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dimana 
masyarakat desa di sini diedukasi oleh Dasamas LAZ Al Azhar. Seluruh elemen 

masyarakat dapat berkumpul bersama, baik itu petani, peternak, ibu-ibu sampai 
anak-anak. Harapan kami, potensi desa kami dapat dikembangkan terutama di 

bidang pertanian. LAZ Al Azhar menjadi motivasi bagi kami dan menjadi ruh kami 
untuk terus bergerak semakin maju.

Terima kasih kepada Kemenag RI dan LAZ Al Azhar untuk program Kampung Zakat 
yang telah berjalan di desa kami. Ini sangat banyak sekali memberikan manfaat, 
karena bagi kami masyarakat desa minim sekali untuk mendapatkan informasi. 
Alhamdulillah, atas pendampingan yang dilakukan, saat ini kami lebih terbuka 

dan bisa belajar untuk memaksimalkan potensi desa, baik itu di bidang pertanian, 
peternakan, pendidikan, dan kegiatan UMKM.

Saya senang sekali dengan adanya bantuan pembuatan demplot tanaman 
hortikultura dan domba yang mana sebelumnya saya tidak memiliki hewan 

ternak. Saya merasa terbantu sekali. Adanya program Kampung Zakat, saya bisa 
mendapatkan bimbingan tentang cara bertani dan berternak. Alhamdulillah, 

sebentar lagi saya bisa panen timun suri untuk persediaan Ramadan. Saya juga bisa 
mendapatkan pupuk gratis dari domba yang saya pelihara.

Yayat Dimyati

Wahyudin

Abah Warjo

Kepala Desa Ciladaeun

Ketua Saung Ilmu dan Ketua KSM 
Ciladaeun Ikhlas Gemilang

Penerima manfaat RPP
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Indonesia Gemilang

Ahyani, salah satu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
Sindangsari Satya Gemilang yang terletak di Desa Sindangsari, Kecamatan 

Sajira, Kabupaten Lebak, Banten kini tengah berbahagia. Pasalnya, hasil panen 
pertaniannya kali ini meningkat dua kali lipat dari sebelumnya.

Berkah Zakat, 
Hasil Panen Ahyani Kini 

Meningkat Dua Kali Lipat

Majalah Care Edisi Februari 2022 www.lazalazhar.org

10



Laki-laki yang akrab 
dengan sebutan Yani 
ini, memiliki luas lahan 
1.800 m2. Dari luas 

lahan tersebut, hasil panen 
Yani kini mencapai 1.2 ton 
dan mendapatkan hasil 2 kali 
dalam setahun. Menurutnya, 
hasil panen sebelumnya paling 
banyak 0.6 ton sekali panen, 
sekarang meningkat 100% dari 
panen sebelumnya.

Berkat dukungan dan 
pendampingan secara 
berkelanjutan dari Dasamas 
(Dai Sahabat Masyarakat), 
Yani mulai belajar untuk 
memperbaiki cara tanam 
dengan baik. Sebelumnya, 
Yani menanam padi dengan 
menggunakan benih padi yang 
berasal dari panen sebelumnya 
dan tidak menggunakan jarak 
tanam, sehingga saat 

panen tiba hasil kotor yang 
diperoleh hanya 20 karung. 
Untuk saat ini benih yang 
digunakan yaitu varietas 
baru (Inpari 43) dengan 
menggunakan jarak tanam, 
sehingga hasil panennya dapat 
bertambah menjadi 35 karung.
Bapak dari 3 orang anak 
tersebut menyampaikan ucapan 
rasa syukurnya kepada pihak-
pihak yang telah membantu. 

“Alhamdulillah, setelah saya 
kenal Pak Ayat Dasamas LAZ
Al Azhar, kegiatan pertanian 
saya semakin banyak berubah. 
Dari mulai cara menanam, jarak 
tanaman, pengolahan lahan, 
sampai perawatan tanaman. 
Saya semakin mendapat 
banyak ilmu berkat peran serta 
Dasamas secara langsung. 
Terima kasih atas dedikasinya 
untuk membantu kami semakin 
mandiri,” ungkapnya.

Selain bertani, Yani juga bekerja 
sebagai pegawai swasta. 
Hasil pertaniannya, dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga, 
tabungan pendidikan anak-
anak, dan investasi masa 
depan. Semoga program 
Indonesia Gemilang mampu 
mencetak semakin banyak 
Petani Sejati (sejahtera, terampil 
dan inspiratif) di masa depan.

Indonesia Gemilang

Majalah Care Edisi Februari 2022 www.lazalazhar.org
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Desa Berdikari 
Dorong Terwujudnya 
Program Halal Value Chain 
Bank Indonesia

LAZ Al Azhar turut berkontribusi dan menjadi bagian 
dalam rangkaian acara Silaturahmi dan Peluncuran 
Program Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal 
(Halal Value Chain) oleh Bank Indonesia, Sabtu (5/2).

Dalam acara yang juga 
dihadiri Gubernur 
Bank Indonesia 
Perry Warjiyo ini, 

LAZ Al Azhar berkesempatan 
untuk menampilkan wajah dari 
implementasi program Desa 
Berdikari kerjasama LAZ Al 
Azhar dan Bank Indonesia 
dalam mewujudkan ekosistem 

Indonesia Gemilang

Majalah Care Edisi Februari 2022 www.lazalazhar.org
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Halal Value Chain di Tasikmalaya. 
Presentasi dilakukan oleh 
Koordinator Wilayah Da’i 
Sahabat Masyarakat 
(Dasamas) Jawa Barat Agus 
Salim Hermawan, didampingi 
Kepala Desa Tanjungpura, dan 
Ketua Saung Ilmu.
Penguatan ekosistem 

Halal Value Chain ini dilakukan 
Bank Indonesia untuk 
meningkatkan peran ekonomi 
dan keuangan syariah dalam 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional, salah 
satunya dengan pengembangan 
usaha berbasis masyarakat 
desa melalui Desa Berdikari 

Tasikmalaya. Selain itu, Halal 
Value Chain ini juga diharapkan 
bisa lebih kompetitif, produktif, 
dan mampu memberdayakan 
ekonomi umat.

Indonesia Gemilang

Majalah Care Edisi Februari 2022 www.lazalazhar.org
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Wujudkan 
Pertanian Organik, 

Desa Cahaya Rahayu 
Kelola Rumah Produksi Pupuk
Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dan LAZ Al Azhar melakukan ikhtiar bersama 
sebagai upaya mewujudkan pertanian organik dengan memaksimalkan rumah 

produksi pupuk. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Subur dengan aktif 
mengelola produksi pupuk dengan memanfaatkan kotoran hewan yang berasal dari 

kandang-kandang milik masyarakat sekitar.

Majalah Care Edisi Februari 2022 www.lazalazhar.org
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Penggunaan pupuk 
organik dinilai memiliki 
nutrisi yang tinggi untuk 
tumbuh kembang 

tanaman, selain itu juga sifatnya 
tidak berbahaya dibandingkan 
dengan penggunaan pupuk 
kimia. Adapun pupuk organik 
yang digunakan berupa kotoran 
dari kambing, sapi, domba, dan 
ayam.

Menurut Masykur, Dasamas 
LAZ Al Azhar mengungkapkan 
usaha pupuk organik memiliki 
peluang yang sangat baik. Hal 
ini dikarenakan langkanya 
pasokan pupuk di pasaran. 
Saat ini, KSM Karya Subur 
yang terletak di Desa Rahayu, 
Kecamatan Parindu, Kabupaten 
Sanggau, Kalimantan Barat 
memulai produksi pupuk 
dengan jumlah sekitar 500 kg.
“Harapan kami, ke depan 
produksi pupuk akan terus 

meningkat dan ditambah sekitar 
seribu kilogram. Sehingga 
nantinya dapat memenuhi 
kebutuhan pasar,” ujarnya.
Dalam strategi penjualan, 
pengurus menjual melalui 
Koperasi Unit Desa (KUD) dan 
sebagian langsung dipasarkan 
pengurus kepada masyarakat. 
Pupuk organik yang berbahan 
baku kotoran hewan dan bahan 
limbah pertanian tersebut dijual 
dengan harga 35.000 rupiah 
dengan bobot 10 kg.
 
Harapannya, melalui instrumen 
rumah produksi, pupuk 
masyarakat dapat mandiri dan 
meningkatkan perekonomian 
perekonomian keluarga. 
Hadirnya program ini juga 
diharapkan menjadi satu 
integrasi di bidang peternakan 
dan pertanian.

Majalah Care Edisi Februari 2022 www.lazalazhar.org
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Sejuta Berdaya

Usaha Parfum Husnul 

Meningkat, 
Berkah Dampingan Program 

Pemberdayaan Ekonomi Umat
LAZ Al Azhar melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam menjalankan program percontohan 
pemberdayaan ekonomi umat. Program yang diinisiasi dari Kementerian Agama RI ini 
berhasil membantu memajukan usaha yang dimiliki Husnul sebagai penjual parfum, 

Sabtu (5/2).

Usaha parfum yang 
dimiliki Husnul 
sempat mengalami 
penghasilan yang 

tidak menentu bahkan 
terkadang menurun. Di tengah 
pandemi saat ini Husnul 
mengaku usahanya tidak 
mengalami perkembangan, 
belum lagi minimnya modal 
yang ia miliki. Hingga akhirnya, 
perubahan perekonomian 
Husnul mulai membaik berkat 
hadirnya pendampingan 
dan pemberian bantuan 
modal usaha dari program 
percontohan pemberdayaan 
ekonomi umat.

“Sebelumnya usaha yang saya 
jalani belum menggunakan 
sistem pengelolaan usaha yang 
baik. Tapi, setelah mengikuti 
pendampingan secara rutin 
dan pemberian bantuan modal 
usaha, saya mulai belajar untuk 

melakukan pencatatan keuangan 
dan membuka akses pemasaran 
secara online juga,” ungkap 
Husnul.

Program kolaborasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan keluarga 
masyarakat. Selain itu, 

LAZ Al azhar bersama 
pendamping KUA Duren Sawit 
terus bergerak aktif melakukan 
berbagai kegiatan monitoring 
dan pengarahan secara rutin 
kepada para penerima manfaat 
agar program dapat berjalan 
dengan baik.
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Sejuta Berdaya

Agus Caesario pendamping 
dari LAZ Al Azhar mengaku, 
selain pendampingan 
pengelolaan, juga diadakan 
pertemuan-pertemuan yang 
dilakukan dua bulan sekali 
untuk monitoring dan evaluasi 
sekaligus pembekalan agar ada 
perbaikan dalam pengelolaan 
usaha yang sedang dijalani. 
Husnul dan seluruh penerima 
manfaat program percontohan 
tersebut, ikut serta dalam 
kegiatan. Dalam pertemuan 
ini juga seluruh anggota 

diajak untuk menabung dan 
mengalokasikan dana tabarru 
(kebajikan) untuk kegiatan 
sosial.

“Dulu usaha yang dijalankan 
oleh penerima manfaat belum 
berjalan dengan maksimal, 
pencatatan dan rencana bisnis 
juga belum ada, tapi setelah kami 
dampingi, mereka diarahkan 
untuk membuat rencana bisnis 
agar hasilnya lebih maksimal,” 
ungkapnya. 

Husnul pun turut 
mengungkapkan rasa syukurnya 
karena program yang telah 
diikutinya selama beberapa 
bulan terakhir itu telah 
memberikan banyak wawasan 
tentang pengembangan 
usahanya.

“Alhamdulillah, saya merasa 
sangat terbantu sekali dengan 
adanya bantuan modal usaha 
dan pendampingan ini. Semoga 
akan semakin banyak orang yang 
terbantu,” tutupnya.
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Kedai Lamor Coffee 
Jadi Destinasi Ngopi 

Bagi Komunitas

Berbagai macam aneka 
kopi dan makanan khas 
Kelud, seperti durian, 
turut disediakan di 

Kedai Lamor Coffee. Jenis kopi 
robusta dan premium menjadi 
kopi yang paling diminati oleh 
para pengunjung. Di akhir 
pekan, biasanya kedai ini 

Kedai Lamor Coffee yang merupakan salah satu kelompok usaha bersama (KUB) 
dari KSM Lamor Kelud Sejahtera memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya kunjungan masyarakat dalam kota dan juga berbagai komunitas 
di luar kota, salah satunya komunitas Terios. Sebanyak 25 unit mobil dari komunitas 
ini mengunjungi Lamor Coffee untuk menghilangkan penat sekaligus menikmati kopi 

Laharpang yang menjadi produk unggulan di kedai yang berlokasi di Dusun Laharpang, 
Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini.

ramai didatangi pengunjung. 
Dengan Lokasi yang berada di 
lereng Gunung Kelud, tentu 
memberikan rasa nyaman 
tersendiri dan membuat 
pengunjung betah berlama-
lama.

Hadirnya sinergi antara KSM 

Lamor Kelud dan 
LAZ Al Azhar dalam 
membangun Kedai Lamor 
Coffee ini juga sebagai 
jalan untuk meningkatkan 
produktivitas dan kreativitas 
anggota kelompok guna 
memperoleh sumber 
peningkatan ekonomi 

Sejuta Berdaya
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masyarakat sekitar lereng 
Gunung Kelud.
“Harapan kami, Kedai Lamor 
Coffee ini nantinya dapat lebih 
maksimal dalam pemberiaan 
layanan kepada para pengunjung 
dan mengoptimalkan potensi 
lokal yang ada. Selain itu, kami 

juga dapat memasarkan hasil 
pertanian di sini seluas-luasnya,” 
ungkap Dhobit, Dasamas LAZ 
Al Azhar.

Adapun kegiatan lainnya yang 
dilakukan di Desa Gemilang 
Kelud yaitu kegiatan produksi, 
packaging, pendistribusian 

produk-produk unggulan seperti 
kopi dan abon cabai. Kegiatan 
keagamaan juga secara rutin 
berjalan seperti pengajian 
bersama dan khatmil Al Quran, 
evaluasi bulanan, rapat anggota, 
aksi sosial, dan partisipasi aktif 
pemuda sekitar untuk menjadi 
relawan kebencanaan.

Sejuta Berdaya
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Cerita Abah Wasman yang 

Tetap Semangat 
Beternak di Usia Senja

Abah Wasman (57), seorang peternak yang memiliki semangat tinggi menuju mandiri. 
Meskipun usianya tidak muda lagi, namun kegigihannya patut diapresiasi. Salah satu 
anggota peternakan KSM Candali Berdaya di Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, 

Kabupaten Bogor ini dahulu bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang 
minim.

Sejak bergabung di KSM 
Candali Berdaya, Abah 
Wasman mulai bangkit 
untuk memelihara 5 

ekor domba aset produktif 
pemberian LAZ Al Azhar 
dalam program pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Setiap 
hari, Abah Wasman dengan 
telaten mencari rumput dan 
membersihkan kandang 
domba yang dikelolanya. 
Selain itu, Abah Wasman juga 
mendapat pendampingan untuk 
mengembangkan usaha dan 
sistem peternakan bersama 
tim LAZ Al Azhar.

“Dulu saya belum punya 
kemampuan dan ilmu beternak 
dengan baik. Setelah mengikuti 
pendampingan secara rutin, 
perkembangan domba di 
kandang komunal jadi lebih 
meningkat. Setiap sebulan sekali 

Indonesia Gemilang
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dilakukan pengecekan kesehatan 
dan penimbangan bobot domba. 
Alhamdulillah, setelah 3 bulan 
bobotnya naik dari awalnya 8 
kg sekarang sudah jadi 16 kg,” 
ungkap Abah Wasman.

Wahyudi selaku amil 
LAZ Al Azhar sekaligus 
pendamping kelompok 
mengungkapkan monitoring 
akan terus dilakukan 
beberapa bulan ke depan 
mengingat momentum 

Idul Adha akan segera tiba. 
Mulai dari pelaksanaan 
usaha peternakan dari teknis 
kelompok, peningkatan 
spiritual keagamaan, sistem 
pengelolaan kandang, hingga 
akses pemasaran. Ia berharap 
semoga ikhtiar bersama ini 
menjadi solusi untuk terus 
meningkatkan pendapatan bagi 
masyarakat sekitar. Penjualan 
bakalan ternak yang telah 
digemukkan ini akan dijual 
untuk pasar kurban 1443 H.

Bagi Abah Wasman, hasil 
penjualan domba nantinya 
dapat dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dan juga 
sebagai tabungan untuk 
menyekolahkan anak-
anaknya. Ia pun berharap 
domba-domba ini dapat terus 
berkembang biak dan nantinya 
dapat membantu masyarakat 
sekitar.

Indonesia Gemilang
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Warga Dusun Bandaraya 
Manfaatkan Saung Ilmu 

untuk Tempat Vaksin
Saung Ilmu hadir di desa binaan LAZ Al Azhar sebagai 

knowledge center bagi masyarakat. Tapi di Dusun 
Bandaraya, Desa Sokop, Kec. Rangsang Pesisir, Kab. 

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Saung Ilmu yang diberi 
nama Balai Cahaya ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan 

vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan dosis kedua, 
Sabtu (29/1) lalu.

Guna mendukung 
program pemerintah, 
kegiatan vaksinasi 
dilakukan dengan 

tujuan agar dapat meningkatkan 
imunitas tubuh masyarakat 
dari paparan Covid-19. Selain 
itu, agar kegiatan terpusat 

pada satu titik yang mudah 
untuk dijangkau masyarakat 
tanpa mengkhawatirkan akses 
perjalanan yang cukup jauh 
dan kurang bagus menuju pos 
penyuluhan Desa Sokop atau 
kantor desa setempat.

Indonesia Gemilang
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“Alhamdulillah, dengan 
diadakannya vaksinasi di Balai 
Cahaya ini antusias masyarakat 
Dusun Bandaraya patut 
diapresiasi. Karena masyarakat 
tidak perlu lagi jauh-jauh untuk 
mendapatkan vaksin. Kami 
berterima kasih kepada tenaga 
kesehatan, kepala desa, kader 
lokal, Dasamas dan pengurus 
Balai Cahaya yang sudah 
memberikan fasilitas untuk 
kegiatan vaksinasi hari ini,” 
ungkap Masnawi selaku Camat 
Rangsang Pesisir.

Sebanyak 30 anak-anak 
dan 30 orang dewasa yang 
melakukan vaksinasi dengan 

tetap memperhatikan protokol 
kesehatan. Anak-anak yang 
didampingi orang tuanya 
mendapatkan penjelasan untuk 
menjaga kesehatan secara 
umum setelah vaksin. Seperti 
cukup istirahat, menjaga pola 
makan, dan tidak melakukan 
aktivitas berat seperti 
bermain berlebihan. Petugas 
kesehatan juga menyampaikan 
tentang manfaat vaksin juga 
efek sampingnya kepada 
masyarakat. 
“Balai Cahaya menjadi instrumen 
terpenting pendukung untuk 
program pemberdayaan 
masyarakat desa. Di sini 
masyarakat dapat berinteraksi, 
berkumpul dan belajar dalam 

berbagai bidang seperti bidang 
ekonomi, pendidikan, keagamaan 
juga kesehatan. Seperti saat ini, 
Balai Cahaya dapat bermanfaat 
sebagai tempat vaksinasi. Semoga 
ini menjadi upaya bersama 
untuk memutuskan mata rantai 
penyebaran pandemi,” ungkap 
Kriskama, Dasamas LAZ Al Azhar 
LAZ Al Azhar yang bertugas di 
Dusun Bandaraya.

Indonesia Gemilang
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LAZ Al Azhar dan 
Salam Jamiyyah Al Azhar 

Indonesia Gelar Bakti 
Sosial Salurkan Ribuan 

Paket Bantuan
LAZ Al Azhar dan Jamiyyah Al Azhar mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangkaian 
Sarasehan Nasional ke-3 di Dusun Siyono, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, 
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (8/2). Dalam kegiatan ini Jamiyyah Al Azhar 
memberikan ribuan bantuan paket sembako yang akan disebar ke desa-desa binaan 

LAZ Al Azhar. 

GM Fundraising 
and Partnership 
LAZ Al Azhar 
Muhammad Akbar 

Satrio mengatakan kegiatan 
ini dilakukan dalam rangka 
menguatkan sinergi 3 pilar 
utama YPI Al Azhar di bidang 
pendidikan, dakwah, dan 
sosial dengan memberikan 
bantuan langsung kepada 

masyarakat. Selain itu acara 
ini juga merupakan salah satu 
rangkaian kegiatan milad ke-70 
YPI Al Azhar pada 7 April 2022.

“Target kami bisa 
mendistribusikan 1.952 paket 
sembako. Angka ini sesuai dengan 
tahun berdirinya YPI Al Azhar. 
Namun karena tingginya antusias, 
hingga saat ini sudah terkumpul 

lebih dari 3.000 paket”, jelas 
Satrio.

Ribuan paket ini akan 
didistribusikan bagi keluarga 
duafa di desa-desa binaan 
LAZ Azhar yang tersebar di 
empat pulau besar yakni 
Jawa, Sumatera, Sulawesi dan 
Kalimantan. Untuk Kecamatan 
Eromoko, Kabupaten Wonogiri 

FORMULA Sinergi Komunitas
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sendiri telah terdistribusi 
sebanyak 260 paket sembako 
dan 70 paket perlengkapan 
sekolah di Desa Ngadirejo dan 
Puloharjo.
 
Kegiatan Sarasehan Nasional 
Jamiyyah yang ketiga kalinya 
ini dilakukan dengan menaati 
prokes ketat serta dihadiri 

oleh aparat pemerintah, tokoh 
masyarakat, tokoh agama 
serta pengurus Saung Ilmu dan 
KSM Gemah Ripah Ngadirejo 
dan Puloharjo. Selain bakti 
sosial, kegiatan juga diisi 
dengan tausiyah, Jamiyyah to 
Jamiyyah, seminar motivasi, dan 
workshop.

Sekretaris Lurah Ngadirejo 
Sunaryo dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada pihak LAZ Al 
Azhar, Jamiyyah Al Azhar, dan 
semua pihak yang telah terlibat 
membantu. Menurutnya 
kegiatan Sarasehan Jamiyah ini 
membawa manfaat luar biasa 
bagi masyarakat. Selain itu 
program pemberdayaan LAZ 
Al Azhar yang ada di Kelurahan 

Ngadirejo juga memberikan 
dampak positif, khususnya 
pada sektor pendidikan, 
ekonomi, kesehatan, sosial, dan 
keagamaan.
“Kami sangat mendukung dan 
memberi apresiasi atas kegiatan 
sosial yang dilakukan di desa 
kami. Semoga dapat membawa 
manfaat dan membantu 
masyarakat kami agar lebih 
sejahtera,” ungkap Sunaryo.

FORMULA Sinergi Komunitas
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LAZ Al Azhar Resmikan 
Rumah Sehat Layak Huni 
untuk Penyintas Semeru

LAZ Al Azhar meresmikan Rumah Sehat Layak Huni (Rusli) untuk penyintas erupsi 
Gunung Semeru di Dusun Gumukmas, Kelurahan Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, 

Jawa Timur hari Sabtu (26/2). Peresmian Rusli ini secara simbolis dilakukan oleh Ketua 
YPI Al Azhar Bidang Dakwah dan Sosial Dr. KH. Shobahussurur MA dengan menggunting 

pita di depan unit Rusli milik salah satu penerima manfaat. 

Lurah Supiturang Nurul 
Yakin, mengaku sangat 
bersyukur dengan 
kehadiran tim FORMULA 

LAZ Al Azhar yang sejak hari 
pertama erupsi. Tak hanya 
melakukan aksi kemanusiaan, 
tetapi terus mendampingi 
hingga menghadirkan Rusli. 
“Seandainya LAZ Al Azhar tidak 
hadir di desa kami, bisa jadi 
warga kami yang rumahnya 
hancur belum punya tempat 
tinggal yang layak. Alhamdulillah, 
sekarang sudah ada tempat 

berteduh. Bahkan menurut kami 
ini bukan huntara, tapi huntap 
(hunian tetap) karena kualitas 
bangunannya sangat baik”, ujar 
Nurul Yakin. 

Ketua YPI Al Azhar Bidang 
Dakwah dan Sosial Dr. KH. 
Shobahussurur mengaku 
senang bisa bersilaturahim 
dengan warga Gumukmas. 
Menurutnya ini bagian dari 
hikmah di balik bencana, yakni 
bisa menambah saudara yang 
sebelumnya tidak terpikirkan 

bisa berkunjung ke warga 
Gumukmas. 

Kyai Shobahussurur juga 
berpesan kepada penerima 
manfaat agar bisa terus 
menjaga kebersihan dan  
menghiasi Rusli dengan 
menciptakan rasa kehangatan 
di tengah keluarga. 

“Karena rumah yang sehat itu 
adalah rumah yang bersih, 
serta ada rasa ketentraman 
dalam hati. Jika ada istilah ‘baitii 
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jannatii’ atau rumahku surgaku, 
maka dengan kebersihan dan 
ketentraman hati akan hadir 
‘Ruslii jannatii atau ‘Rusliku 
surgaku”, jelas Shobah. 

Pembangunan Rusli di tahap 
pertama ini sebanyak 30 unit. 
Ditargetkan akan ada 50 
unit agar warga lain yang 
membutuhkan hunian, bisa 
merasakan manfaatnya. Selain 
itu, di Dusun Gumukmas 
ini juga akan hadir program 
pemberdayaan ekonomi 
Indonesia Gemilang untuk 
membangkitkan perekonomian 
masyarakat pasca erupsi 
dengan menghadirkan 
instrumen Saung Ilmu, 

pengembangan di bidang 
pertanian, pembentukan 
kelompok swadaya masyarakat, 
hingga pos Pantau Gunung 
Semeru untuk langkah mitigasi 
bencana. 

Acara kemudian dilanjutkan 
dengan penyerahan bantuan 
100 paket sembako dari 
Salam Jamiyyah Al Azhar 
Indonesia, serta bantuan 
dari PUSPAS Unair, Surabaya. 
Rombongan juga melihat 
langsung proses pembuatan 
Rusli serta mengunjungi 
lokasi-lokasi terdampak 
seperti reruntuhan rumah dan 
Jembatan Gladak Perak.
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Jembatan di Cianjur Roboh, 
Warga Masih Sulit 

Dapatkan Makanan
Tim FORMULA LAZ Al Azhar melakukan aksi penanganan terdampak bencana 
jembatan roboh di Kampung Cicatang, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jembatan penghubung ini amblas karena faktor hujan 
deras yang terjadi secara terus-menerus dan mengecilnya badan sungai sehingga aliran 

air hujan mengalami penghambatan, Kamis (17/2) lalu.

Hingga saat ini masih 
terputus akses lalu 
lintas antardesa, 
tetapi proses evakuasi 

tetap berjalan. Tim FORMULA 
bersama relawan setempat 
turut membantu dalam 
proses pembangunan jembatan 
darurat. Untuk sementara 

jembatan tersebut hanya dapat 
digunakan oleh pejalan kaki, 
karena pembuatan jembatan 
dilakukan hanya dengan 
memanfaatkan bahan kayu dan 
bambu yang tersedia.

“Alhamdulillah, untuk korban 
jiwa tidak ada. Tapi setelah kami 

melakukan asesmen, masyarakat 
di sini masih sangat kesulitan 
mendapatkan bahan pangan 
dan sembako. Ratusan jiwa 
masih terisolasi akibat akses 
yang terputus,” ungkap Dofi, Tim 
FORMULA LAZ Al Azhar.

Selain itu, minimnya tenaga 

FORMULA
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medis juga menjadi tantangan 
dan kebutuhan mendesak 
yang saat ini ditunggu oleh 
masyarakat terdampak. 
LAZ Al Azhar mengajak 

semua pihak untuk saling 
membantu dalam meringankan 
beban saudara kita yang 
terkena musibah. Masyarakat 
terdampak membutuhkan 

bantuan berupa makanan 
dan pelayanan medis. 
Diharapkan dengan bantuan 
tersebut dapat memberikan 
manfaat bagi para korban.

FORMULA
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Kisah Mbah Warjo, 
Buruh Pabrik yang Kini Jadi 

Petani Sejati
Ini Kisah tentang Mbah Warjo (76), pria asal Sukabumi yang dulunya bekerja sebagai 
buruh pabrik di Banten. Mbah Warjo kemudian memutuskan menjadi Petani Sejati 

(sejahtera, terampil dan inspiratif) yang merupakan bagian dari program Kampung 
Zakat yang dijalankan LAZ Al Azhar bersama Kemenag RI di Desa Ciladaeun, Kecamatan 

Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Hadirnya program ini telah dirasakan 
manfaatnya oleh warga sekitar, salah satunya Mbah Warjo.

Sejuta Berdaya
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Ayah dari empat 
anak ini sehari-hari 
tengah disibukkan 
dengan mengolah 
lahan pekarangan 

rumahnya yang dijadikan 
demonstration plot (demplot). 
Dengan memanfaatkan 
lahan tidur yang kini menjadi 
produktif, Mbah Warjo 
mulai menanam tanaman 
hortikultura seperti tomat, 
timun, cabai, kacang panjang, 
terong, dan sayuran lainnya.

Ustad Aang, Dasamas LAZ 
Al Azhar dengan telaten 
turut mendampingi Mbah 

Warjo tentang teknik-teknik 
pertanian seperti pengolahan 
tanah, perawatan tanaman, 
hingga penggunaan pupuk 
agar tanaman dapat tumbuh 
dan berbuah maksimal. Selain 
itu, ia juga memperkenalkan 
keterampilan, varietas, 
teknologi, dan pupuk yang bisa 
dimanfaatkan dalam aktivitas 
pertanian.
 
“Alhamdulillah, selama lima 
kali panen dan terus dilakukan 
pendampingan hasil tanaman 
Mbah Warjo saat ini tumbuh 
dengan baik dan berbuah lebat,” 
ungkap Aang.

Disamping bertani, Mbah 
Warjo yang sebelumnya tidak 
memiliki pekerjaan tetap 
saat ini mendapat bantuan 
empat ekor bibit domba 
sebagai alternatif usaha untuk 

menambah pendapatan 
keluarga. Mbah Warjo begitu 
bersyukur menjadi salah satu 
penerima manfaat. Baginya 
menjadi Petani Sejati dapat 
dilakukan siapapun asalkan 
diiringi dengan kesungguhan 
dalam menekuninya. Program 
pemberdayaan ini pun telah 
membawa perubahan nyata 
bagi kondisi perekonomian 
Mbah Warjo.

“Sekarang demplot pertanian 
yang saya kelola menjadi lahan 
percontohan untuk masyarakat 
di sini. Semoga semakin banyak 
masyarakat yang tertarik, agar 
semakin produktif dan semangat 
untuk bertani. Berkat bimbingan 
Dasamas juga, saya mulai belajar 
menggunakan akad muamalah 
dengan baik,” terangnya.

Sejuta Berdaya
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Jumat Berkah, 
Momentum Indah 

Bahagiakan Anak Yatim
Momentum Jumat Berbagi dimanfaatkan para donatur untuk memuliakan anak yatim 
binaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar. Melalui program My Heart for Yatim, 
masyarakat sekitar Rumah My Heart yang terletak di Kecamatan Sawangan, Depok 
menyalurkan bantuan paket makanan dan santunan pendidikan bagi para santri.

My Heart for Yatim
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Asrama yang dihuni 
anak yatim ini 
merupakan pusat 
pendidikan dan 

pengasuhan anak-anak yatim 
yang berusia 6-15 tahun. 
Secara berkelanjutan mereka 
mendapatkan layanan 
kesehatan, keagamaan, 
aneka penghargaan, dan 
pengembangan bakat. Selain 
itu, mereka juga mendapatkan 
beasiswa penuh hingga lulus 
sekolah menengah pertama 
(SMP).

Sebagai bentuk kepedulian 

terhadap keberlangsungan 
kehidupan anak yatim, bantuan 
tidak hanya datang dari donatur 
jauh saja. Warga sekitar turut 
andil bergotong royong 
memberikan bantuan untuk 
anak-anak yatim di Asrama My 
Heart.

“Mengasihi dan menyantuni 
anak yatim merupakan tanggung 
jawab bersama, apalagi anak-
anak itu berada di sekitar 
kita. Kita harus peka, apalagi 
kepada anak-anak yatim yang 
butuh perhatian dan ekonomi 
keluarganya minim ya, Mas. Insya 

Allah, mudah-mudahan bisa 
membawa keberkahan bagi kita,” 
ungkap Feri, salah satu donatur 
LAZ Al Azhar kepada Syamsi 
selaku koordinator program My 
Heart for Yatim.

Adapun bantuan yang diberikan 
berupa paket sembako seperti, 
beras, telur, susu, makanan 
ringan, minyak goreng, dan 
bahan pangan lainnya. Uang 
santunan pun turut diberikan 
untuk kebutuhan perlengkapan 
sekolah anak-anak yatim.

My Heart for Yatim
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Lika Utami, Gadis Penjual Serabi 
yang Punya Mimpi Menjadi 

Pengusaha Kuliner 
Lika Utami adalah seorang gadis asal Banyumas yang rajin jualan kue serabi di 

kampungnya. Dengan motor tuanya, Lika setiap hari menjajakan serabi dengan harga 
Rp.500/buah. Meski lahir dari keluarga sederhana, tetapi Lika mempunyai tekad dan 

mimpi yang besar. Ia ingin menjadi pengusaha kuliner agar bisa meningkatkan derajat 
keluarganya.

 Rumah Gemilang Indonesia
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Ayah dan ibu Lika bekerja 
sebagai buruh tani 
dengan penghasilan yang 

tak pasti. Padi yang ditanam 
hanya dapat dipanen dalam 
waktu enam bulan. Karena 
masa panen yang lama dengan 
hasil yang tidak menentu, 
membuat orang tua Lika harus 
mencari pekerjaan sampingan 
untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Terkadang, jika ada 
proyek ayahnya bekerja menjadi 
kuli bangunan.

Jika dihitung-hitung, 
penghasilan kedua orang 
tua Lika cukup minim karena 
kurang dari satu juta rupiah per 
bulannya. Lika mengaku ingin 
ikut membantu kedua orang 
tuanya, namun Ia kesulitan 
untuk mencari kerja karena 
tidak memiliki keterampilan 
lebih untuk bersaing di dunia 
profesional.

Saat ini Lika menjadi 
santri Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI) kampus 
Depok, Jawa Barat. Ketika 
Lika mendapat informasi 
bahwa ia lolos menjadi santri 
RGI, perasaannya sangat 
bahagia. Namun masalah baru 
kemudian muncul. Orang tua 
Lika kebingungan karena tidak 
memiliki uang untuk membiayai 
perjalanan Lika. Akhirnya, orang 
tua Lika terpaksa menjual 
kambing ternak kesayangan 
mereka.

“Setelah selesai mondok saya 
bantu-bantu ibu buat jualan 
kue serabi keliling kampung. 

Rasanya ingin sekali membantu 
memperbaiki kondisi ekonomi 
keluarga dan meringankan beban 
kedua orang tua, terlebih saya 
anak pertama dan adik-adik 
saya masih sekolah tapi saya 
belum memiliki skill yang cukup,” 
katanya.

Lika memang memiliki tekad 
yang kuat dan semangat 
pantang menyerah. Ia terus 
mencari kesempatan, hingga 
akhirnya mendapatkan 
informasi dari kerabatnya 
untuk mengikuti diklat di RGI. 
Tanpa berpikir panjang, Lika 
langsung mendaftarkan diri ke 
RGI dengan memilih jurusan 
Aplikasi Perkantoran.

Berkat dukungan kedua 
orang tuanya, saat ini Lika 
tengah mengikuti diklat 
untuk memperkuat karakter 
keagamaan dan memperdalam 
keterampilan selama 6 bulan 
ke depan secara gratis. Semoga 
Lika dapat meraih cita-citanya 
menjadi pengusaha kuliner 
kelak.

 Rumah Gemilang Indonesia
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Dasamas LAZ Al Azhar, 
Cetak Kader Qurani 

di Pedalaman Kalimantan Selatan
Dampak dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan LAZ Al Azhar 

pada bidang keagamaan telah dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Teluk Kepayang, 
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pendampingan yang dilakukan Dasamas 

LAZ Al Azhar telah berhasil mencetak kader pecinta Al Quran.

Melalui pembinaan 
generasi muda 
secara konsisten,  
Desa Mangkalapi 

untuk yang pertama kalinya 
mengikuti lomba Musabaqah 
Tilawatil Quran (MTQ) dan 
mengirimkan peserta terbanyak 
ke-2 sekecamatan dengan 
mengikuti 9 cabang MTQ dari 13 

cabang yang dilombakan.

“Alhamdulillah, pada tahun ini 
kami berhasil meraih prestasi 
untuk perlombaan MTQ Nasional. 
Sebelumnya desa binaan ini, yaitu 
Desa Tapus dan Desa Mangkalapi 
belum pernah mengikuti lomba 
MTQ tahunan. Desa Tapus 
yang menjadi tuan rumah 

mendapatkan juara umum Desa 
ke-. Juara umum ke-2 diraih Desa 
Mangkalapi, dan juara umum 
ke-3 dimenangkan oleh Desa 
Teluk Kepayang,” ungkap Sanusi, 
Dasamas LAZ Al Azhar.
 
Acara tersebut diikuti oleh 
167 peserta dari 10 desa 
yang berada di Kecamatan 

Indonesia Gemilang
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Teluk Kepayang. Para santri 
begitu antusias selama 
berlangsungnya perlombaan.
Perjuangan menjadi seorang 
Dasamas tidaklah mudah. 
Berbagai tantangan berat 
selalu siap untuk menghentikan 
semangat juangnya demi 
menciptakan kemandirian 
di tengah masyarakat. 
Namun, itu semua tidak ada 
yang sia-sia. Kini Sanusi dapat 
melihat santri yang dididiknya 
menjadi generasi Qur’ani yang 
gemilang.

Indonesia Gemilang
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Berkah Panen Cabai 
Hadirkan Kebahagiaan 
Bagi Petani di Desa Puncu

Berkah panen cabai tengah dirasakan Endik Siswanto (33th), anggota KSM 
Lamor Sejahtera, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, 

Jawa Timur, Kamis (24/2).

Endik Siswanto resmi 
bergabung sebagai 
anggota di KSM Lamor 
Kelud Sejahtera sejak 

tahun 2016 lalu, awalnya 
ia menjadi begundal yang 
memiliki jiwa sosial yang 
kerap kali menjadi penggerak 
sosial, dan kini menjadi Petani 
Sejati (sejahtera, terampil, dan 

inspiratif) binaan LAZ Al Azhar 
dengan menanam cabai.
 
Keberadaan program LAZ 
Al Azhar, yaitu Sejuta 
berdaya, membuat Endik dapat 
merasakan manfaatnya. Berkat 
kegigihannya, sudah enam kali 
tanaman cabainya tersebut 
berhasil dipanen. Panen 

cabainya saat ini mencapai 
kurang lebih 200 kg, dengan 
harga jual Rp.30-40 ribu 
per kg.
 
Dari hasil panen cabai Endik 
dapat memenuhi kebutuhan 
keluarga dan menjadi mandiri 
secara ekonomi. Melalui 
program pemberdayaan 

Indonesia Gemilang
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berbasis kelompok ini menjadi 
motivasi tersendiri untuk Endik 
agar terus produktif.
 

“Berkat pendampingan bersama 
Dasamas, saya mulai menekuni 
usaha pertanian dengan 
menanam cabai. Alhamdulillah, 
hasil panen yang saya peroleh 

Indonesia Gemilang
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Endik.
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Hampir Roboh, 
Kini Rumah Slamet Dapat 

Berdiri Kokoh Kembali
“Saya sangat bahagia dan bersyukur, Alhamdulillah seneng banget. 
Seneng banget malahan, dapat bantuan bedah rumah seperti ini,” 

ungkap Suryati, istri Slamet.

Perwakilan Jawa Tengah
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Slamet dan Suryati 
awalnya tinggal di rumah 
gubuk yang tak layak 
huni. Rumah yang 

seharusnya menjadi tempat 
berteduh, sudah tidak nyaman 
lagi untuk ditempati. Bagaimana 
tidak, rumah yang terletak 
di Dusun Lempong Pucung, 
Desa Ujungalang, Kecamatan 
Kampung Laut, Kabupaten 
Cilacap ini memiliki ukuran kecil 
dengan dinding dari anyaman 
bambu tersebut telah rapuh, 
begitu pun dengan atap yang 
banyak lubangnya.

“Setiap hujan datang, air hujan 
merembes masuk ke dalam celah 
genteng yang bolong-bolong itu,” 
ujar Slamet.

Slamet yang sehari-hari bekerja 
sebagai buruh serabutan ini 
harus berbagi ruangan dengan 
hewan ternaknya. Kambing 
milik keluarga Slamet ini 
dibiarkan satu atap dengan 
rumah yang ditempatinya. 
Seluruh bangunannya pun 
masih berlantai tanah.

Sudah lama rumah Slamet tidak 
mendapatkan perbaikan. Bukan 
tidak ingin untuk berbenah 
namun kondisi ekonomi yang 
tidak memungkinkan. Untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga 
saja Slamet sudah kebingungan.
LAZ Al Azhar turut serta 
menjadi bagian untuk 
menghadirkan kebahagiaan 
bagi keluarga Slamet dan 

Suryati. Berkolaborasi dengan 
Forum Zakat Banyumas Raya 
dan Organisasi Pengelola 
Zakat (OPZ) lainnya, kini 
rumah Slamet telah diperbaiki 
dan dapat ditempati dengan 
nyaman dan aman.

“Penyerahan kunci secara 
simbolis dilakukan pada hari ini, 
Senin 21 Februari 2022 bersama 
anggota FOZ Banyumas Raya 
dan OPZ lain. Jadi Pak Slamet 
dan Ibu Suryati bisa menempati 
rumahnya kembali setelah 
proses pembenahan. Proses 
pembangunan juga dibantu 
dengan gotong-royong bersama 
warga sekitar,” kata Nurhadi, 
Amil LAZ Al Azhar.

Perwakilan Jawa Tengah
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LAZ Al Azhar sebagai lembaga sosial yang menghimpun dana zakat, infaq, 
sedekah dan wakaf, setelah sebelumnya tim LAZ Al Azhar berkunjung ke 

kediaman Sirajuddin, yang menjadi korban kebakaran dengan menewaskan 
mertua dan anak Sirajuddin, di kelurahan Cikoro Malakaji (21/2), kini LAZ Al Azhar 
berkunjung ke rumah Diki, daerah Luwu Utara, Desa Mario, Kecamatan Baebunta 

(23/2). Kunjungan ini dilakukan, dalam rangka penyerahan bantuan sosial, 
amanah dari donatur atau muzakki LAZ Al Azhar.

LAZ Al Azhar 

Kunjungi Diki 
Anak SMK Penjual Siomai, 

Jualan Sambil Sekolah

Perwakilan Makassar
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Diki, merupakan anak 
yatim dari pasangan 
Muh. Lamadia 
dan Narwati. Muh. 

Lamadia, meninggal dunia, 
saat Diki masih berusia 12 
tahun. Saat ini, Diki duduk di 
kelas 2 SMK 8 Luwu Utara. 
Aktivitas sehari-harinya selain 
bersekolah, Diki juga menjual 
siomai dan minuman berbagai 
rasa. Diki menjual siomainya 
di sekolah dan juga berkeliling 
kampung setelah pulang 
sekolah.

Sebagai tulang punggung 
keluarga, Diki memulai 
aktivitasnya dari pukul 04.00 
dini hari, kemudian ke pasar 
sentral Masamba yang dia 
tempuh sekitar 40 menit, 
untuk membeli bahan siomai 
yang akan dijual. Setelah 
kembali ke rumah, dia mulai 
mempersiapkan siomai dan 
membawa ke sekolah untuk 
dijual. Aktivitas ini, dilakukannya 
sejak satu tahun yang lalu.

“Saya ingin sukses, biar bisa 
bahagiakan orang tua saya, 
terutama mamak (Ibu)” kata Diki.

Secercah harapan Diki, sang 
anak yatim tangguh, agar bisa 
membuat Ibundanya selalu 
tersenyum bahagia, di usia 
Ibunda yang telah menua. 

Semangat pantang menyerah, 
membuat Diki tak malu lagi 
untuk berjualan siomai di 
sekolah.

“Saya tidak pernah malu 
dan awalnya cuma ikut-ikut 
kakak saya menjual, hanya 
membantu, tapi setelah kakak 
tidak jualan lagi, saya yang 
teruskan jualan, demi bisa sukses, 
bisa bahagiakan Mamak, bisa 
bahagiakan keluarga, bisa kuliah 
juga. Jadi saya itu, bawa-bawa 
motor ke sekolah yang ada 
gandengan siomainya. Kalau 
pas waktu belajar, dagangan 
saya tinggalkan di depan kelas. 
Kalau sudah istirahat jual lagi, 
pas pulang sekolah setelah 
shalat Ashar, saya juga keliling 
kampung, menjual supaya habis, 
biasa sampai jam 10 malam 
baru saya pulang ke rumah,” 
tutur  Diki ke tim LAZ Al Azhar 
Sulawesi Selatan.

Suka duka dalam berjualan, Diki 
lalui dengan tetap sabar dan tak 
menyerah. Harapan untuk bisa 
sukses, selalu menjadi motivasi 
bagi Diki.

“Pernah saya lihat orang di 
pinggir jalan, saya kira motornya 
mogok, niatnya mau bantu dia, 
setelah saya dekat dan bertanya, 
dia kenapa, malah dagangan 
saya dihamburkan. Kemudian 
orang itu lari dengan motornya. 
Biasa juga, mamak menelpon 
terus, suruh pulang kalau sudah 
jam 9 malam saya belum pulang. 
Kan ini harus laku, supaya punya 
modal lagi untuk jualan besok. 

Alhamdulillah juga, saya sudah 
punya langganan, yang selalu beli 
siomai saya, guru-guru di sekolah 
juga biasanya kalau ada kegiatan, 
pesan di saya siomainya,’’ 
sambung Diki.

Melihat kerja keras dan 
ketekunan anaknya, Narwati 
mempunyai harapan besar 
untuk Diki, dengan mata 
berkaca-kaca, Ibunda bercerita 
dan menyampaikan harapannya 
untuk Diki.
“Saya sangat bangga dan 
terharu, Diki tidak malu, tidak 
gengsi untuk jualan, untuk bantu 
mamak, padahal dia juga harus 
sekolah, bawa-bawa siomai ke 
sekolah, dia itu tulang punggung 
keluarga. Kasihan. Kakak-
kakaknya yang lain juga kondisi 
ekonominya pas-pasan, merantau 
juga ke Kalimantan, harapan 
saya, sebagai orang tua, semoga 
Diki selalu jadi anak yang sholeh 
dan bisa meraih cita-citanya 
sebagai pengusaha yang sukses,” 
kata Narwati, ibunda Diki.

Cerita keseharian Diki, 
membuat tim LAZ Al Azhar, 
terharu. Semangat juang 
yang tinggi, dari seorang anak 
kelas 2 SMK, namun tetap 
mengutamakan pendidikan, 
membuat kita, harus banyak 
belajar kepada Diki. Tak ada 
alasan untuk menyerah, 
keterbatasan bisa kita lawan 
dengan usaha dan doa.

Perwakilan Makassar

www.lazalazhar.org

43



Berkah Berbagi Hadirkan 
Ketenangan Dalam Hati

“Berbagi itu saat kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. 
Tapi, tidak selalu menunggu orang tersebut meminta bantuan. Kita juga 

bisa dengan mencarinya ke tempat-tempat atau lembaga sosial dan akan 
lebih baik jika kita mendahulukan untuk membantu kerabat atau keluarga 

terdekat,” ungkap Ibu Irfani Afif.

Irfani Afif (67), merupakan 
salah satu muzakki 
setia LAZ Al Azhar 
sekaligus menantu dari 

Buya Hamka seorang ulama 
besar di Indonesia. Bagi Ibu 
Irfani sendiri, sosok Buya 
Hamka menjadi panutan dan 
membawa inspirasi luar biasa 

di keluarga. Buya Hamka selalu 
mengajarkan nilai-nilai kebaikan 
dan semangat untuk berkarya 
terutama di bidang menulis. 

Mengenal LAZ Al Azhar sejak 
tahun 2004, pada mulanya 
suami Ibu Irfani yakni Afif 
Hamka sering melakukan 

kegiatan di Masjid Agung Al 
Azhar. Setiap informasi terkait 
perkembangan Al Azhar 
selalu didukungnya, hingga 
pada akhirnya YPI Al Azhar 
meresmikan LAZ Al Azhar (yang 
dulu bernama Al Azhar Peduli 
Ummat) sebagai lembaga sosial 
dan pengelola dana zakat untuk 

Komunitas (Profil bu Irfani)
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masyarakat umum. Mulai saat 
itulah, Afif Hamka dan keluarga 
selalu berbagi dan menyisihkan 
hartanya untuk kegiatan sosial 
yang dilakukan LAZ Al Azhar.

“Alhamdulillah, dari berbagi 
saya merasa hati lebih tenang,” 
katanya.

Ibu dari tiga anak ini, memiliki 
hobi merawat berbagai macam 
tanaman di pekarangan 
rumahnya. Selepas pensiun dari 
pekerjaannya, ia mulai fokus 
untuk mengurus keluarga dan 
menyalurkan kecintaannya 
dalam memelihara berbagai 
jenis tanaman. 

Di tengah wawancara yang 
dilakukan tim LAZ Al Azhar, 
Ibu Irfani menyampaikan rasa 
terima kasihnya atas layanan 
terbaik yang diberikan. Irfani 
sendiri, memiliki ketertarikan 
pada program unggulan 
pemberdayaan desa yang 
dijalankan LAZ Al Azhar. 
Pasalnya sedekah dan dana 
zakat yang ia berikan dapat 
dimanfaatkan masyarakat 
tidak hanya saat itu, tapi dapat 
dimanfaatkan secara terus-
menerus sampai penerima 
bantuan menjadi mandiri.

“Setiap kali saya berdonasi, 
petugas atau amilnya selalu 

ramah. Dan yang terpenting 
laporan dan update kegiatan 
program selalu di informasikan 
secara rutin lewat WA. Sekarang  
banyak banget program pilihan 
zakat, sedekah, dan wakafnya 
juga, dulu pas awal saya kenal 
LAZ Al Azhar seringnya untuk 
zakat fitrah aja,” tuturnya. 

Selain itu, Ibu Irfani telah 
menerapkan nilai-nilai berbagi 
kepada anak-anaknya sejak 
kecil. Sukses memberikan 
pendidikan formal untuk anak-
anaknya, Ibu Irfani juga berhasil 
mendidik anak-anaknya rajin 
berbagi dan bersedekah sampai 
saat ini.

Komunitas (Profil bu Irfani)
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Tim FORMULA Sediakan 
Dapur Umum dan 

Posko Induk untuk Korban 
Gempa Pasaman Barat

Pasca gempa dengan magnitude 6,2 mengguncang Kabupaten Pasaman 
Barat, Sumatera Barat, pada Jumat, 25 Februari 2022, pukul 08.39 WIB 
kemarin, Tim FORMULA LAZ Al Azhar dengan sigap bergerak melakukan 

asesmen dengan meninjau lokasi kejadiaan dan mendirikan Posko Induk, 
juga Dapur Umum bagi penyintas yang berlokasi di posko pengungsian 
Jorong Pasa Lamo Kampuang Tongah, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, 

Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu, (26/2).

Perwakilan Padang
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Guncangan gempa 
yang tidak 
berpotensi tsunami 
ini dapat dirasakan 
getarannya hingga 

sejumlah kabupaten dan 
kota lainnya seperti Padang, 
Limapuluh Kota, Agam, dan 
Padang Panjang. Menurut 
informasi dari BMKG, pusat 
gempa terjadi di 17 kilometer 
timur laut Pasaman Barat, 20 
kilometer barat laut Pasaman 
Barat, 51 kilometer Agam, dan 
141 kilometer barat Padang.
 
“Dampak fisik dari bencana 
gempa cukup parah, sejumlah 
bangunan seperti rumah warga, 
masjid-masjid, dan bangunan 
sekolah rusak. Seperti SDN 22 
Talamau, bangunan SD yang 
terlihat di samping posko 
induk pun rusak parah, plafon 

semua runtuh,” ungkap Fando, 
Tim FORMULA LAZ Al Azhar 
Sumatera Barat.

Dapur Umum dan Posko 
Induk didirikan sebagai upaya 
bersama dalam membantu 

para penyintas gempa Pasaman 
untuk memenuhi kebutuhan 
makanan siap saji. Warga 
bergotong royong untuk 
memasak dan menyediakan 
ratusan porsi makanan untuk 
dibagikan kepada warga lainnya 
dan relawan setempat.

“Ada sekitar 300 orang pengungsi 
di sekitar posko induk dan mereka 
masih sangat membutuhkan 
bantuan,” tambahnya.

Diharapkan dengan hadirnya 
bantuan ini dapat menjadi 
manfaat bagi warga terdampak 

gempa Pasaman. Hingga saat 
ini, warga terdampak masih 
membutuhkan bantuan logistik, 
perlengkapan bayi dan wanita, 
makanan, air bersih, obat-
obatan, dan alat kebersihan.

Perwakilan Padang
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Rumah Bibit KSM Bandaraya Cahaya 
Gemilang Jadi Pusat Belajar Tani Sejak Dini

Semangat yang tak pernah 
padam dalam menuntut 
ilmu, siswa dan siswi 

SDN 12 Sokop  belajar seputar 
tanaman di Balai Cahaya, 
Rumah Bibit KSM Bandaraya 
Cahaya Gemilang, Desa Sokop, 
Kepulauan Meranti, Riau (16/2).

Instrumen pemberdayaan 
seperti Balai Cahaya, Rumah 
Bibit, dan Petak Percontohan 
tanaman sayuran di Dusun 
Bandaraya menjadi wadah dan 
tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran di luar sekolah. 
Sebanyak 6 siswa SDN 12 Sokop 
kelas 4 ini diberi kesempatan 
belajar di sana. Didampingi 
Dasamas, para siswa diberikan 
pembelajaran tentang cara 
mengidentifikasi jenis dan 
ciri-ciri tanaman sayuran.

Alhamdulillah telah 
tersalurkan wakaf 
Mushaf Al Qur-an oleh 

lembaga Wakaf Al Azhar 
sebanyak 100 eksemplar 
kepada Rumah Singgah 
Salsabila.

Rumah Singgah Salsabila 
ini merupakan yayasan 
milik Ustazah Lulung Ummu 
Mumtaza yang terletak di Jl. 
Panti Asuhan, Gang Amal Bakti, 
Ceger Raya No.62, RT.06/RW.11, 
Jurangmangu, Barat, Kecamatan 

Alhamdulillah, dengan adanya 
Balai Cahaya serta Rumah 
Bibit  ini dapat memberikan 
kesan yang bermanfaat 
kepada para siswa serta 
mendekatkan mereka agar lebih 
peduli dengan alam dan juga 
lingkungannya.

Wakaf Al Azhar Salurkan Wakaf 
Mushaf Al Quran ke Rumah Singgah Salsabila

Pd. Aren, Kota Tangerang 
Selatan, Banten.
Yayasan ini sudah memiliki 

8 guru, yaitu untuk mengajar 
ngaji, marawis, hadis, dan lain 
sebagainya kepada anak asuh di 
Rumah Singgah Salsabila.

Terima kasih kepada Sahabat 
Wakaf yang telah berwakaf 
Mushaf Al Quran kepada 
lembaga Wakaf Al Azhar. 
Semoga apa yang telah 
Anda wakafkan membawa 
keberkahan bagi anak asuh di 
Rumah Singgah Salsabila dan 
menjadi amalan jariyah bagi 
Sahabat Wakaf.
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Madu Klanceng Produksi Binaan LAZ Al Azhar 
Cilacap Perpanjang Sertifikasi Halal dari BPJPH

Alhamdulillah, madu 
klanceng produksi 
LAZ Al Azhar Cilacap 

mendapatkan perpanjangan 
sertifikat halal dari BPJPH 
(Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal). Masa 
perpanjangan tersebut sampai 

Cegah Stunting, Kader Posyandu Buni Sari 
Gelar Penyuluhan di Saung Cahaya Cilembu

Saung Cahaya Cilembu 
menghadirkan manfaat 
yang luar biasa bagi 

masyarakat sekitar. Tidak 
hanya digunakan sebagai pusat 
pendidikan untuk warga, tapi 
juga dimanfaatkan sebagai 
pusat kegiatan posyandu oleh 
bidan Desa Cilembu, Kabupaten 
Sumedang, Jawa Barat, Sabtu 
(12/2).

Sebagai bentuk kepedulian 
terhadap kesehatan anak dan 
balita, kader Posyandu Buni 

dengan April 2025.
Madu ini dihasilkan dari lebah 
klanceng (Trigona Spp) yang 
menghisap nektar dari bunga-
bungaan. Jika biasanya madu 
memiliki rasa manis, madu 
klanceng memiliki rasa asam. 
Selain itu, madu jenis ini juga 
lebih encer dibandingkan madu 
jenis lainnya.
Melalui produk-produk 
yang terjamin kehalalannya, 
maka masyarakat muslim 
menjadi lebih tenang 
dalam mengonsumsi atau 
menggunakan produk madu 

yang ada di LAZ Al Azhar.
Semoga dengan hadirnya madu 
klanceng ini bisa membantu 
meningkatkan ekonomi 
masyarakat di desa binaan.

Sari secara rutin menggelar 
pemeriksaan guna mencegah 
penyakit stunting dan 
kekurangan vitamin. Kegiatan 
ini diikuti oleh 44 orang 
balita. Dengan menjalankan 
pemeriksaan penimbangan 

bulanan, pelayanan Stimulasi, 
Deteksi dan Intervensi Dini 
Tumbuh Kembang (SDIDTK), 
pengukuran antropometri, dan 
pemberian vitamin A. Selain itu, 
para kader juga memberikan 
arahan dan praktek Emo-Demo 
pencegahan stunting.

Ke depan diharapkan 
masyarakat Desa Cilembu 
semakin sadar akan 
pentingnya kesehatan dan 
tumbuh kembang bagi bayi 
dan anak.
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O. Solihin
Instruktur Menulis Kreatif
Rumah Gemilang Indonesia
Kampus Depok

Cinta Butuh Komitmen

Saya rasa kita sudah tahu istilah komitmen. Namun, sekadar mengingatkan, 
boleh juga saya tulis lagi definisinya di sini. Dalam kamus, tertulis: commitment 
kb. 1 janji. commitments memenuhi janji-janjinya; juga berarti tanggung jawab. 
Menurut  KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), komitmen artinya perjanjian 

(keterikatan) untuk melakukan sesuatu; bisa juga berarti kontrak.

Itu sebabnya, jika kita 
berbicara tentang 
komitmen pastinya ada 
hubungan dengan apa 
yang telah kita ikrarkan 

atau kita sepakati dalam 
melakukan atau membuktikan 
sesuatu. Bila kita cinta kepada 
diri sendiri, maka kita harus 
berani membiasakan diri kita 
ditempa dengan disiplin, bila 
perlu dalam level tertentu 
disiplin bisa berfungsi untuk 
‘menghukum’ kita agar lebih 
kuat, lebih semangat, lebih 
memiliki komitmen serius. 
Namun demikian, jangan 
sampai alasan mencintai diri 
kita sendiri lalu menjadikan 
kita egois dengan tak mau 
memikirkan orang lain. Bukan 
begitu. Justru sebaliknya, 
karena kita mencintai diri 
sendiri maka kita harus 

berkomitmen untuk menjaga 
janji itu dan kita aplikasikan 
juga dalam mencintai kepada 
sesama. Sebab, kepada orang 
lain saja kita cinta, apalagi 
kepada diri sendiri. Logika 
sederhananya begitu.

Jangan cuma bisa 
katakan: “cinta”

Jangan pernah ucapkan kata 
cinta jika kita masih tak bisa 
memberikan pengorbanan 
terbesar dalam hidup kita 
demi yang kita cintai. Jangan 
sampai keluar kata cinta jika 
kita tak berani membela yang 
kita cintai. Sebab, cinta bukan 
hanya ucapan yang manis 
di bibir, bukan kata yang 
semata terdengar indah di 
telinga, dan bukan pula tulisan 

yang membuat kita merasa 
bahagia. Bukan hanya itu. 
Karena cinta harus diwujudkan 
dalam perilaku. ‘Kalimah sakti’ 
itu harus tercermin dalam 
perbuatan dan pikiran. Sekali 
berani bilang cinta, maka 
seharusnya kita akan berani 
berkomitmen untuk berkorban, 
berani membela, dan berani 
bertanggung jawab terhadap 
apa yang kita cintai.

Tolong jangan menggombal 
atas nama cinta. Jangan pula 
pura-pura jadi orang yang 
penuh cinta dengan menipu 
diri karena sejatinya kita belum 
sepenuhnya mencintai apa 
yang kita cintai. Cinta itu bukan 
main-main, cinta adalah wujud 
dari keseriusan kita bahwa 
kita akan berusaha melakukan 
apa saja demi yang kita cintai. 
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Jika kita mengecewakan yang 
kita cintai, pastinya cinta kita 
palsu. Bila kita mengkhianati 
apa yang kita cintai, tentunya 
bukan cinta sejati. Sebab, jika 
benar-benar cinta kepada 
apa yang kita cintai, kita tak 
bakal mengecewakan apalagi 
mengkhianatinya. 

Itu sebabnya, jangan berani 
bilang cinta kepada Allah 
Ta’ala, jika kita ternyata 
masih melanggar aturan-
Nya. Sungguh sangat aneh 
jika kita berani mengatakan 
cinta kepada Allah, sementara 
kita doyan alias hobi banget 
menolak perintah-Nya, 
sementara larangan-Nya malah 
kita lakukan. 

Misalnya, meski shalat rajin 
dan puasa rajin, tetapi perintah 
Allah ta’ala yang lainnya 

seperti menutup aurat ketika 
keluar rumah tak kita lakukan. 
Muslimah yang tertutup rapat 
dengan kain mukena ketika 
shalat, seharusnya menutup 
rapat auratnya pula ketika 
keluar rumah. Namu, masih 
ada yang belum konsisten. 
Rapi pada saat shalat, begitu 
keluar rumah malah tampil 
mengumbar aurat.

Oya, jangan bilang cinta 
kepada Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam, jika ternyata 
kita masih melanggar aturan 
yang ditetapkan Rasulullah. 
Sebab, apa yang disampaikan 
oleh Rasulullah sejatinya 
adalah wahyu dari Allah 
Ta’ala. Ditegaskan oleh Allah 
Ta’ala dalam firman-Nya 
(yang artinya): “…kawanmu 
(Muhammad) tidak sesat dan 
tidak pula keliru. Dan tiadalah 

yang diucapkannya itu (al-
Quran) menurut kemauan 
hawa nafsunya. Ucapannya itu 
tiada lain hanyalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya).” 
(QS an-Najm [53]: 2-4)

Bagitu pula jika kita cinta 
kepada orang tua. Jangan 
hanya mengobral kata cinta 
kepada orang tua kita, jika 
kita masih suka melawannya, 
mencelanya, merendahkannya, 
dan bahkan menghinanya. 
Bohong bila kita mengaku-
ngaku cinta kepada orang 
tua kita, tetapi setiap 
orang tua meminta tolong 
untuk kebaikan, kita malah 
menolaknya. Percuma juga 
bilang cinta kepada orang tua, 
tetapi jika diingatkan untuk 
kebaikan dan kebenaran 
kita malah menghardiknya. 
Saatnya muhasabah diri.

Foto: unsplash.com/@ivan_andriavani
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Bagaimana cinta kepada 
sesama muslim? Ah, rasanya 
jangan pula kita dengan 
mudah bilang cinta kepada 
sesama muslim, jika praktiknya 
dalam kehidupan ternyata 
kita tak mau bekerjasama 
saling mengingatkan dalam 
kebenaran dan saling 
membantu jika di antara kita 
mengalami kesusahan. Bohong 
jika hanya mengaku-ngaku 
cinta kepada sesama kaum 
muslimin, tetapi ketika ada 
saudara seakidah kita minta 
tolong malah tak peduli.
Ada baiknya kita merenung 
sejenak dan berpikir tentang 
keberadaan kita saat ini. 
Apakah tidak malu jika kita 
menyematkan predikat muslim, 
sementara kita tak mau diatur 
dengan aturan Islam? Padahal, 
dengan predikat muslim itu 
kita jadi punya komunitas dan 
memiliki ciri khas. Itu sebabnya, 
jika menjauh dari Islam dan 
aturannya, bukan tak mungkin 
kita bakal sesat. Termasuk jika 
kita bisa jadi akan menyimpang 

dari ajaran Islam karena tak 
mau diatur syariat Islam, ada 
kemungkinan juga akhirnya 
celaka karena akan mendapat 
azab Allah di akhirat nanti.
 
Firman Allah Ta’ala tentang 
orang-orang yang sesat akibat 
menjauh dari kebenaran Islam: 
“Tidak ada paksaan untuk 
(memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan 
yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat 
kuat yang tidak akan putus. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.” 
(QS al-Baqarah [2]: 256)
 
Dalam ayat lain Allah Ta’ala 
menjelaskan: “Dan tidaklah 
patut bagi laki-laki yang mukmin 
dan tidak (pula) bagi perempuan 
yang mukmin, apabila Allah dan 
Rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada 

bagi mereka pilihan (yang lain) 
tentang urusan mereka. Dan 
barangsiapa mendurhakai Allah 
dan Rasul-Nya maka sungguhlah 
dia telah sesat, sesat yang nyata.” 
(QS al-Ahzab [33]: 36)
 
Insya Allah kita bisa 
menunjukkan komitmen 
dalam mencintai berbagai hal, 
khususnya mencintai Islam 
dan sesama kaum muslimin. 
Rasanya malu sebagai muslim, 
bila yang kita cintai adalah 
segala hal yang menjauhkan 
diri kita dari hidayah-Nya. 
Itu namanya cinta tanpa 
komitmen. Mencintai Islam 
jadinya sekadar pemanis bibir 
saat diucapkan, tetapi miskin 
dalam gerak dan komitmen. 
Sayang sekali bukan? Semoga 
kita bisa tetap mencintai 
Islam dan syariatnya dengan 
menunjukkan komitmen 
yang serius dalam upaya 
mewujudkan cinta kita 
tersebut. Insya Allah. 

Inspirasi
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Laporan Penerimaan dan Penyaluran Desember 2021 - Januari 2022

Laporan Keuangan

# PENERIMAAN Desember

1 Zakat:

a. Zakat Maal 1,866,781,308

b. Zakat Fitrah 0

2 Infak:

a. Infak khusus 1,465,557,892

b. Infak umum 371,256,469

3 Khusus:

a. Bagi Hasil Bank 406,402
b. Kemanusiaan 250,000
c. Fidyah 2,250,000
d. Wakaf 119,094,321
e. Qurban 500,000
e. Pendanaan / Sponsorship / CSR 205,000,000
f. Dana non Syar'i 105,695

# TOTAL 4,031,202,087

# PENYALURAN Desember

Program :

1 Layanan Mustahik 1,071,742,814
2 Layanan Jenazah Gratis 30,292,200
3 Beastudi Pendidikan 15,120,000
4 Bantuan Karitas Dakwah 67,500,000
5 Poliklinik Umum & Gigi Gratis 1,400,000
6 Fisabilillah Lainnya 11,182,111
7 Pemberdayaan 284,089,000
8 Rumah Gemilang Indonesia 437,218,401
9 Penyaluran Infaq Khusus:

a. Penyaluran Kemanusiaan 124,026,900
b. Penyaluran Infak Khusus 927,471,800

10 Penyaluran Infak Umum 1,357,320,765
11 Penyaluran Qurban 195,250,000
12 Penyaluran Fidyah 1,785,000
13 Penyaluran Wakaf 285,668,300
14 Sosialisasi Zis 10,000,000

Sub Total Biaya Program: 4,820,067,291
Operasional dan ADM Lembaga:

15 Amil 333,248,665
16 Operasional 224,876,014
17 Administrasi Perbankan 2,432,919

Sub Total Biaya Operasional & ADM: 560,557,599
TOTAL 5,380,624,890
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Laporan Keuangan

# PENERIMAAN Januari

1 Zakat:

a. Zakat Maal 1,253,340,959
b. Zakat Fitrah 0

2 Infak:

a. Infak khusus 560,459,544
b. Infak umum 402,544,459

3 Khusus:

a. Bagi Hasil Bank 677,808
b. Kemanusiaan 200,000
c. Akikah 13,200,000
d. Wakaf 135,426,109
e. Qurban 500,000
f. Pendanaan / Sponsorship / CSR 5,000,000
g. Dana non Syar'i 222,420

# TOTAL 2,371,571,298

# PENYALURAN Januari

Program :

1 Layanan Mustahik 500,049,292
2 Bantuan Karitas Dakwah 60,000,000
3 Poliklinik Umum & Gigi Gratis 1,400,000
4 Pemberdayaan 193,294,500
5 Rumah Gemilang Indonesia 321,456,267
6 Penyaluran Infaq Khusus:

a. Penyaluran Kemanusiaan 215,948,900
b. Penyaluran Infak Khusus 304,996,100

7 Penyaluran Infak Umum 98,448,998
8 Penyaluran Wakaf Tunai 42,213,000

Sub Total Biaya Program: 1,737,807,057

Operasional dan ADM Lembaga:

9 Amil 351,154,165
10 Operasional 206,680,660
11 Administrasi Perbankan 1,728,721

Sub Total Biaya Operasional & ADM: 559,563,546
TOTAL 2,297,370,603
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Rekening Wakaf Al Azhar A.N YPI AL AZHAR

:  0036 3496 4005: 701 500 555 8

Mempersiapkan Bekal Sebelum Kematian

Bangun Rumah Di Surga
Dengan Bangun Masjid Di Dunia

Melalui wakaf pembangunan Masjid Raya Al Azhar Cibinong, anda sudah berinvestasi
untuk membangun rumah di surga “Barang siapa yang membangun masjid karena Allah,

niscaya kelak di surga Allah akan membangunkan rumah untuknya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Lokasi Pembangunan
Wakaf Masjid Raya Al Azhar

Cibinong, Bogor, Jawa Barat

KONSULTASI WAKAF

0858 1722 6759
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