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Kita saat ini berada pada bulan Ramadhan. Bulan yang penuh 
berkah karena semua kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya 
di sisi Allah SWT. Maka bagi orang-orang yang beriman mereka 
tidak akan melewatkan waktunya untuk beribadah secara 

maksimal kepada Allah SWT, baik ibadah vertikal, juga ibadah horizontal 
terkait hubungan sesama manusia seperti; silaturahmi, berbagi 
kepada saudara-saudara yang tidak mampu dan tolong menolong 
memaksimalkan sedekah baik materi yang mereka miliki ataupun non 
materi.

Pada edisi CARE kali ini, bertemakan “Zona Bahagia Untuk Semua” 
sebagian meliput kisah para Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas) LAZ 
Al Azhar yang masih terus berjuang untuk mendampingi masyarakat 
desa di beberapa pelosok negeri guna meningkatkan keberdayaan 
masyarakat desa baik dari aspek keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan 
ekonomi. Mereka perlu diberikan apresiasi bukan hanya Tunjangan Hari 
Raya (THR) tapi juga bantuan paket sembako dan hadiah lebaran lain 
bagian dari bentuk keberkahan di bulan Ramadhan.

Zona Bahagia juga menyasar bantuan untuk anak-anak yatim, 
guna memenuhi kebutuhan mereka khususnya di hari raya Idul Fitri 
1443H, mereka berhak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana 
yang dirasakan oleh anak-anak lain yang masih memiliki keluarga dan 
orang tua. Selanjutnya dalam momen Ramadan mubarak kali ini juga 
didistribusikan kebutuhan buka puasa, sembako kaum dhuafa dan 
kegiatan bantuan sosial lainya yang mencakup semua aspek sosial 
keagamaan selama bulan Ramadhan.

Alhamdulillah, semua kegiatan tersebut dapat terlaksana atas izin Allah 
SWT dan juga karena sikap kedermawanan para Muzaki, Donatur, dan 
segenap Aghniya yang selalu ingin berbagi terhadap sesama yang masih 
membutuhkan uluran tangannya. Oleh karena itu, untuk mengingatkan 
juga bahwa tanggal 27 Ramadhan adalah sebagai hari zakat nasional, 
maka LAZ Al Azhar senantiasa mengajak seluruh kaum muslimin di 
tanah air untuk menunaikan kewajiban zakatnya guna membantu 
saudara-saudara kita yang tidak mampu.

Kami mengucapkan terima kasih, atas kepercayaan dan amanahnya 
menitipkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui LAZ Al Azhar dan juga 
yang telah mendukung dalam menggemilangkan keluarga Indonesia. 
Bersama LAZ Al Azhar, bersama kita gemilangkan Indonesia.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



6 Cover Story

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org

KEBAIKAN RAMADANMU 
HADIRKAN KEBAHAGIAAN

DI DESA GEMILANG

Bulan Ramadan adalah bulannya kebaikan. Di bulan ini, semua umat muslim 
merayakannya dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan lebih dari pada 

bulan biasanya. Tujuannya, agar bisa keluar menjadi pemenang, yakni 
sebagai umat yang bertakwa.
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Khusus Ramadan 1443 H ini juga dirasakan 
sangat spesial bagi semua umat muslim di 
seluruh dunia. Terutama jika dibandingkan 
dengan dua tahun sebelumnya. Ya, karena 

kondisi pandemi, dua tahun terkahir kegiatan 
beribadah di bulan Ramadan memang sangat 
dibatasi demi mencegah penyebaran virus Covid-19 
yang lebih luas lagi. Kegiatan seperti shalat tarawih, 
tadarus hingga i’tikaf nyaris tidak diselenggarakan 
di masjid-masjid. Pemerintah menganjurkan semua 
ibadah Ramadan dilakukan di rumah.

Sementara di tahun ini, seiring dengan terus 
turunnya angka kasus positif Covid-19 beriringan 
dengan kegiatan vaksinasi yang terus digencarkan, 
kondisi pandemi perlahan bergeser ke endemi. 
Hal inilah yang dimanfaatkan oleh seluruh umat 
muslim untuk kembali memaksimalkan ibadah 
Ramadan mereka, terutama di masjid-masjid/
mushola terdekat.   

Di bulan Ramadan ini pula LAZ Al Azhar bersama 
para muzaki berhasil menghadirkan kebahagiaan 
bagi ribuan keluarga Indonesia. Melalui kampanye 
Zona Bahagia, LAZ Al Azhar menggulirkan 
berbagai jenis program untuk membantu saudara-
saudara kita agar bisa bahagia dan khusyuk dalam 
menjalani ibadah sebulan penuh.

Program Paket Buka Puasa Bahagia dihadirkan 
untuk memberikan hidangan bagi mereka para 
keluarga duafa, pekerja harian, korban bencana 
hingga warga-warga desa binaan LAZ Al Azhar 
dalam program Indonesia Gemilang. Ribuan paket 
dibagikan setiap hari selama Ramadan. Program 
ini sangat dirasakan manfaatnya, karena setiap 
hari tidak semua dari kita bisa dengan mudah 
menyediakan makanan berbuka, terutama bagi 
mereka yang hidupnya kekurangan.

Kemudian program Paket Sembako Bahagia 
juga didistribusikan untuk mencukupi kebutuhan 
pangan warga di bulan Ramadan. Paket yang berisi 
berbagai jenis sembako seperti beras, minyak 
goreng, telur serta vitamin ini diharapkan mampu 
membantu keluarga duafa dalam menyediakan 
makanan selama puasa, seperti santap sahur. 
Karena dengan makanan yang bernutrisi cukup 
mampu membuat fisik dan jasmani mereka lebih 
prima dalam berpuasa.

Menjelang Idulfitri, program Paket Lebaran 
Bahagia juga didistribusikan secara luas hingga ke 
desa binaan LAZ Al Azhar atau yang disebut Desa 
Gemilang yang lokasinya berada hingga di pelosok 
nusantara. Paket Lebaran Bahagia ini mampu 
menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga duafa 
ketika berlebaran di hari raya.

Para santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
yang berada di enam kampus (Depok, Sentra 
Primer, Aceh, Surabaya, Yogyakarta, Magelang) 
juga merasakan kebahagiaan yang sama. Meski 
Idulfitri tahun ini mereka harus berlebaran di RGI 
karena proses belajar yang masih berlangsung, 
tapi di Ramadan  ini mereka bisa dengan nyaman 
berpuasa dan beribadah sambil belajar berbagai 
keterampilan yang diajarkan para instruktur.

Ribuan senyum keluarga terukir berkat kebaikan 
yang sudah kamu torehkan melalui LAZ Al 
Azhar di bulan Ramadan ini. Insyaallah, akan 
ada pahala dan lantunan doa yang akan terus 
mengalir tak terputus. Meski Ramadan sudah 
usai, tapi semangat menebar kebaikan harus jalan 
terus. Bersama LAZ Al Azhar bersama kita terus 
gemilangkan Indonesia. 
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AL AZHAR ZAKAT DAY, 
MOMEN PEMBAYARAN 

ZAKAT SERENTAK
KELUARGA BESAR AL AZHAR
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Sebagai epicentrum dakwah 
dan referensi keummatan, 
Al Azhar kini memiliki 
sebaran masjid yang lebih 

luas. Oleh karena itu, Al Azhar 
Zakat Day 2022 dilaksanakan di 
di empat titik Masjid Al Azhar, 
yakni Masjid Agung Al Azhar, 
Masjid Raya Al Azhar Bintaro, 
Masjid Raya Al Azhar Sentra 
Primer, dan Masjid Raya Al 
Azhar Cikarang.

Kegiatan di empat lokasi ini 
dilaksanakan pada hari dan jam 
yang sama, dengan harapan 
seluruh keluarga besar Al 
Azhar dapat terfasilitasi dalam 
menunaikan kewajiban zakatnya. 
Dengan terlaksananya kegiatan 
ini di empat lokasi yang berbeda, 
diperkirakan ribuan keluarga 
besar Al Azhar akan menunaikan 
zakatnya secara serentak pada 
hari yang sama.

Pengurus Yayasan Pesantren 
Islam Al Azhar hadir langsung 
di empat lokasi tersebut. Ketua 
Umum YPI Al Azhar, Bapak 

H. Muhammad Suhadi hadir 
di Masjid Agung Al Azhar. 
Ketua YPI Al Azhar Bidang 
Dakwah dan Sosial, Bapak KH. 
Shobahussurur Syamsi hadir di 
Masjid Raya Al Azhar Bintaro. 
Ketua YPI Al Azhar Bidang Dikti 
Renbang Diklat hadir di Masjid 
Raya Al Azhar Sentra Primer.

Sedangkan di Masjid Raya Al 
Azhar Cikarang akan dihadiri 
oleh Ketua YPI Al Azhar 
Bidang Pendidikan Dasar 
dan Menengah, Bapak Drs. H. 
Budiyono, M. Pd. 

Selain menjadi momentum 
pembayaran ziswaf, dalam 
kegiatan Al Azhar Zakat Day, 
LAZ Al Azhar juga menampilkan 
showcase berbagai produk 
dari Desa Gemilang binaan 
pemberdayaan. Produk yang 
ditampilkan antara lain beras, 
madu klanceng, kopi, keripik ubi, 
anyaman bambu, cone coffee, 
juga berbagai model baju hasil 
‘buah tangan’ para santri RGI 
kelas Tata Busana.

Semuanya berasal dari 
berbagai daerah binaan seperti 
Tasikmalaya, Cianjur, Bandung, 
Sumedang, Cilacap, Magelang 
dan Yogyakarta. Ini sebagai bukti 
sekaligus laporan kepada muzaki, 
bahwa dana ziswaf yang mereka 
salurkan melalui LAZ Al Azhar 
telah dikelola secara profesional 
dan mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
penerima manfaat. 

Selain itu dilakukan juga 
pemberian apresiasi kepada 
sekolah-sekolah dan masjid-
masjid Al Azhar sebagai ucapan 
terima kasih kepada seluruh 
keluarga besar Al Azhar yang 
terus berkontribusi dalam ikhtiar 
menggemilangkan Indonesia. 
Semoga ikhtiar yang dilakukan Al 
Azhar dalam menghimpun dan 
mengoptimalisasi dana ziswaf 
untuk keberdayaan masyarakat 
dapat terus terlaksana dan 
memberi manfaat yang lebih 
luas lagi untuk kegemilangan 
Indonesia.

Dalam rangka memfasilitasi semangat keluarga besar Al Azhar melakukan 
pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf di bulan Ramadan tahun ini, Yayasan 

Pesantren Islam Al Azhar melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar kembali 
mengadakan Al Azhar Zakat Day. Kegiatan ini merupakan momentum gerakan 

zakat, infak, sedekah, dan wakaf bersama seluruh keluarga besar Al Azhar, mulai 
dari pengurus yayasan, para pimpinan, guru, dosen, pegawai, hingga jama’ah 

masjid-masjid Al Azhar. Ditargetkan penghimpunan Ramadan LAZ Al Azhar tahun 
2022 ini sebesar 20 miliar rupiah.

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org
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LAZ AL AZHAR
SALURKAN PAKET SEMBAKO 

UNTUK GURU NGAJI
DAN PONDOK PESANTREN
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Melalui program Zona Bahagia, LAZ Al Azhar mendistribusikan paket sembako untuk 
guru ngaji dan santri di Pondok Pesantren Darul Falah yang berlokasi di Kampung 

Pasar Rebo, Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, (6/04).

Sebanyak 80 santri yang 
berasal dari berbagai 
daerah ini harus menjalani 
ibadah puasa Ramadan 

di tanah perantauan demi 
menuntut ilmu agama. Sebagai 
bentuk dukungan dan kepedulian 
terhadap para santri dan guru 
ngaji, paket bantuan diberikan 
untuk memenuhi kebutuhan 
pangan selama menjalankan 
ibadah puasa.

Kholis, Amil LAZ Al Azhar 
mengungkapkan paket sembako 
tersebut diharapkan mampu 

menghadirkan semangat dan 
memenuhi kebutuhan nutrisi 
untuk para santri meskipun 
menjalani ibadah puasa jauh dari 
keluarga.

“Alhamdulillah, ikhtiar terus kami 
lakukan untuk menebarkan 
kebaikan dan kebahagiaan di 
bulan Ramadan. Kami telah 
mendistribusikan secara 
langsung paket sembako seperti 
beras, terigu, telur, gula, minyak 
goreng, dan makanan cepat 
saji lainnya untuk para santri 
dan guru ngaji di Ponpes Darul 

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org

Falah. Mudah-mudahan bisa 
dimanfaatkan dengan baik dan 
para santri bisa menjalani ibadah 
puasa dengan tenang,” katanya.
 
Pendiri dan Pengasuh Pondok 
Pesantren Darul Falah, Kyai 
Nana menyambut baik atas 
kepedulian para donatur 
untuk para santrinya. Semoga 
keberkahan semakin luas 
dirasakan, apalagi di bulan 
Ramadan ini waktu terbaik untuk 
meningkatkan rasa berbagi.

Sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap
para santri dan guru ngaji, paket bantuan diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan selama menjalankan ibadah puasa.
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BAHAGIA BERBAGI
PAKET BUKA PUASA

DI PELOSOK DESA
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Kegiatan buka puasa bersama ini 
dihadiri oleh 60 warga Kampung Zakat 
Ciladaeun. Acara berbuka bersama 
menjadi hal yang ditunggu umat muslim 

setelah menjalankan puasa. Kesempatan 
berbuka puasa bersama tersebut dimanfaatkan 
warga untuk memperkuat tali silaturahmi dari 
berbagai lapisan masyarakat.

Salman, Supervisor Program Pemberdayaan LAZ 
Al Azhar mengungkapkan warga desa begitu 
menyambut hangat acara buka puasa yang 
digelar. Pasalnya kesempatan tersebut jarang 
mereka rasakan. Sebelum azan magrib, acara 

buka bersama diisi oleh tausiah dan sambutan 
dari tokoh masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah, warga Kampung Zakat 
Ciladaeun sangat senang bisa ikut buka puasa 
bersama sekaligus acara buka puasa juga dapat 
berjalan lancar dan mereka sangat menikmati 
hidangan buka puasa,” katanya.

Terima kasih untuk para donatur yang 
telah menitipkan amanah kebaikan untuk 
membahagiakan keluarga duafa hingga pelosok 
desa dalam program Zona Bahagia Ramadan 
1443 H.

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org

Banten - Ramadan menjadi momentum indah untuk berbagi. Melalui 
program buka puasa bersama, LAZ Al Azhar dan Kemenag RI turut 
memberikan kebahagiaan untuk warga Desa Ciladaeun, Kecamatan 

Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten dengan membagikan paket takjil 
dan makanan siap saji, Rabu (20/04).
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Anak yatim binaan LAZ Al Azhar mengikuti kegiatan buka puasa bersama yang digelar 
oleh Mahasiswa Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Sebanyak 30 adik yatim 

hadir di rumah My Heart yang berlokasi di Jalan Anggrek Raya, Pengasinan, Sawangan, 
Depok, Minggu (10/4).

ZONA BAHAGIA RAMADAN, 
ANAK YATIM BINAAN LAZ AL AZHAR 
IKUTI BUKA PUASA BERSAMA

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org
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Kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim tersebut diisi dengan berbagai 
kegiatan menarik. Para mahasiswa mengajak adik yatim untuk mengikuti berbagai 

macam rangkaian kegiatan seperti games dan sesi tanya jawab.

Ketua Tim Fakultas Manajemen, Doni mengatakan kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan 
ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan menguatkan kepedulian sosial 
bersama teman-teman mahasiswa. Dengan ikhtiar memberikan santunan dan mengajak 

anak yatim berbuka puasa bersama. “Semoga segala bantuan yang diberikan dalam kegiatan 
yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi adik-adik yatim. Kita juga sama-sama bisa 

meraih pahala dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini,” katanya.

Nursyamsi, Koordinator My Heart for Yatim menyampaikan ucapan terima kasihnya untuk 
kerjasama yang terjalin. “Alhamdulillah di bulan berkah ini, rekan-rekan mahasiswa dapat 

berbagi rezeki dengan anak-anak yatim di sini. Terima kasih atas dukungannya untuk program 
My Heart for Yatim yang merupakan program pendidikan dan pembinaan anak yatim. Tentu 
ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memenuhi hak dan kebutuhan mereka. Semoga 

kegiatan dapat berjalan sukses dan berkah selalu untuk para mahasiswa,” ungkapnya.
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LAZ Al Azhar Cilacap mendistribusikan 236 paket makanan untuk 
buka puasa dan 85 cup takjil untuk masyarakat sekitar Kabupaten 

Cilacap, Jawa Tengah, Senin (11/04).

LAZ AL AZHAR CILACAP 
BAGIKAN RATUSAN
PAKET BUKA PUASA

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org
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Nurhadi, Kepala 
kantor Layanan 
LAZ Al Azhar 
Cilacap mengatakan 

momentum Ramadan 
dapat dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya 
untuk selalu memberikan 
kebahagiaan untuk sesama. 
Sejak hari pertama hingga 
hari ke-10 Ramadan ini, 
tim LAZ Al Azhar Cilacap 
dan para relawan telah 
mendistribusikan sebanyak 
3.174 paket makanan siap saji 
dan takjil.

“Alhamdulillah, takjil dan 
hidangan buka puasa 
secara rutin kami sebarkan 
di beberapa titik lokasi 
diantaranya untuk keluarga 
duafa, para pekerja harian, 
santri pondok pesantren, 
santri di rumah tahfidz, panti 
asuhan Nurul Quran dan 

Muhammadiyah, jama’ah 
masjid dan mushola yang ada 
di sekitar wilayah Cilacap,” 
ungkapnya.

Program ini merupakan 
kegiatan rutin yang dilakukan 
LAZ Al Azhar selama 
Ramadan sebagai bentuk 
kepedulian kepada keluarga 
duafa dan masyarakat yang 
masih berada di jalan saat 
mendekati waktu untuk 
berbuka puasa. Dengan 
harapan mereka dapat 
berbuka puasa dengan 
segera dan tidak perlu 
menunggu sampai tujuan. 
Setiap penerima manfaat 
akan mendapatkan paket 
hidangan buka puasa sesuai 
dengan jumlah anggota 
keluarga.

 “Semoga para santri 
yang ada di ponpes, panti 
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asuhan, para jama’ah 
masjid, dan keluarga duafa 
bisa menikmati hidangan 
buka puasa dengan menu 
spesial dari LAZ Al Azhar 
Cilacap bahkan menjadi 
momen indah dan penuh 
kebersamaan diantara 
mereka,” tambah Nurhadi.

Endang Sri Miratmi (44), 
pengurus anak yatim dan 
lansia duafa mengucapkan 
rasa syukur dan terima 
kasihnya atas bantuan yang 
diberikan. “Alhamdulillah, 
kami merasa sangat terbantu, 
anak-anak yatim piatu, 
keluarga duafa, dan lansia 
di sini bisa berbuka puasa 
dengan makanan enak, sehat, 
dan bergizi. Terima kasih 
untuk para donatur semoga 
selalu diberikan keberkahan,” 
ucapnya.
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Senin, (18/04), LAZ Al Azhar 
dan MTTG bersinergi gelar 

buka puasa bersama untuk 
para penyintas gempa bumi 

di Mushala Nurul Hikmah, 
Jorong Pasa Lamo, Nagari Kajai, 

Kecamatan Talamau, Kabupaten 
Pasaman Barat, Sumatera Barat.

PAKET
BUKA
PUASA

HADIRKAN BAHAGIA
UNTUK PENYINTAS GEMPA BUMI 
PASAMAN BARAT, SUMBAR
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Mushala Nurul 
Hikmah satu dari 
sekian banyak 
tempat ibadah yang 

hancur akibat gempa bumi 
25 Februari lalu. Menyambut 
bulan Ramadan, Mushala 
dibangun seadanya dengan 
semangat gotong royong 
masyarakat agar dapat 
digunakan untuk ibadah 
selama bulan Ramadan.

Alhamdulillah, setiap harinya 
Mushala ini selalu ramai 
didatangi para jama’ah untuk 

berbagai kegiatan dan aktivitas 
keagamaan, mulai dari shalat 
hingga tadarus bersama, meski 
kondisi fisik bangunan mushala 
belum pulih sepenuhnya.

 Hal inilah yang menginisiasi 
LAZ Al Azhar dan MTTG 
mengadakan buka puasa 
bersama untuk memberi 
suntikan semangat kepada 
para jama’ah agar tetap 
menghidupkan dan 
meramaikan mushala, terlebih 
di bulan Ramadan yang sayang 
untuk dilewatkan begitu saja.
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LAZ AL AZHAR CILACAP
BAGIKAN RIBUAN PAKET SEMBAKO 

UNTUK KELUARGA DUAFA
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Penyerahan bantuan 
paket sembako ini 
dihadiri Wakil Bupati 
Cilacap, Syamsul Auliya 

Rachman, perwakilan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Camat, perwakilan Kemenag 
Cilacap, Baznas dan serta 
mitra dari LAZ Al Azhar 
Cilacap seperti dai pelosok, 
penyandang disabilitas dan 
anak asuh GOTAAZ.

Wakil Bupati Cilacap 
Syamsul Auliya Rachman 
begitu mengapresiasi kegiatan 
penyaluran paket sembako 
gratis yang dilakukan oleh LAZ 
Al Azhar untuk masyarakat, 
diharapkan ini dapat menjadi 
contoh bagi lembaga lain.
“APBD Pemkab Cilacap 
kalau harus menyelesaikan 
permasalahan ekonomi, 

pembangunan terutama 
berkaitan dengan sosial, ini gak 
akan cukup. Oleh karena itu 
ketika ada lembaga seperti Al 
Azhar ini bisa menggerakan 
seluruh sivitas akademika, 
orang tua murid dan lingkungan 
sekitar memberikan bantuan 
sosial, bantuan perekonomian, 
bahkan bantuan sarpras hingga 
ke kampung laut, ini sangat luar 
biasa,” ungkapnya.

Nurhadi selaku Kepala 
Perwakilan LAZ Al Azhar 
Cilacap mengungkapkan 
pendistribusian ribuan paket 
sembako yang rutin dilakukan 
tersebut merupakan hasil 
kolaborasi serta dukungan 
dari para donatur seperti 
wali murid, alumni sekolah Al 
Azhar, pegawai dan masyarakat 
sekitar.

“Bertepatan pada bulan 
Ramadan kali ini, kami menilai 
kegiatan ini memiliki kesan 
tersendiri untuk saling berbagi 
dan membantu masyarakat 
duafa agar mereka bisa 
menikmati keberkahan di bulan 
Ramadan”, ujar Nurhadi.

Paket sembako yang berisi 
kebutuhan makanan pokok 
seperti beras, gula, terigu, 
dan makanan cepat saji 
lainnya ini disalurkan kepada 
keluarga duafa, anak yatim 
dan penyandang disabilitas, 
penyandang tuna netra, lansia 
dhuafa, guru mengaji dan imam 
masjid di daerah terpencil, 
panti asuhan dan pondok 
pesantren, serta warga binaan 
LAZ Al Azhar.
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Ribuan paket sembako tersusun rapi bagai lautan. Di momen bulan penuh 
berkah, LAZ Al Azhar Cilacap berbagi paket sembako gratis, sebanyak 1.332 

paket kepada duafa di Auditorium Cilacap, Kamis (14/4) lalu.
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BAHAGIAKAN
ANAK YATIM

DENGAN BELANJA
KEBUTUHAN LEBARAN

Ramadan menjadi momen terbaik untuk berbagi, tidak terkecuali untuk 
membahagiakan adik-adik yatim duafa. LAZ Al Azhar mengajak adik yatim 
untuk ikut membeli kebutuhan guna menyambut Idul Fitri 1443 H. Belanja 
bersama yatim kali ini dilakukan di Ciplaz Parung (Ramayana), Kecamatan 

Parung, Kabupaten Bogor, Sabtu, (23/04).



Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.orgMajalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org

23 Zona Bahagia Ramadan

Suasana gembira tampak 
pada wajah polos adik 
yatim saat memilih barang- 
barang yang mereka 

inginkan. Kegiatan ini dilakukan 
sebagai bentuk kepedulian 
kepada 20 adik yatim duafa di 
wilayah Depok dan Bogor. 

Membeli berbagai macam 
kebutuhan dan pakaian baru 
di hari lebaran merupakan hal 
yang biasa dilakukan di tengah 
masyarakat. Setiap orang akan 
berlomba-lomba mengenakan 
pakaian terbaiknya.

Hal ini tidak begitu dirasakan 
oleh adik yatim duafa. Mereka 
terkadang mengenakan pakaian 
lebaran berulang di tahun 
berikutnya.

Pembina Asrama My Heart for 
Yatim, Laila Zahrani mengatakan 
kegiatan ini rutin dilakukan 
sebagai upaya untuk membantu 
memenuhi kebutuhan adik yatim 

binaan LAZ Al Azhar di berbagai 
wilayah.

“Alhamdulillah, adik-adik yatim ini 
sangat antusias. Selain membeli 
baju lebaran, adik-adik yatim juga 
menyerbu berbagai kebutuhan 
sekolah seperti, sepatu, buku 
tulis, dan alat tulis lainnya. Bahan 
sembako juga kami siapkan 
untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya,” ungkapnya.

LAZ Al Azhar berbagi 
kebahagiaan bersama yatim 
duafa dalam mewujudkan 
mimpi mereka menyambut hari 
kemenangan.

“Seneng banget, kak, diajak 
belanja baju baru, jadi udah 
enggak bingung pake baju apa 
lebaran nanti. Aku juga sekarang 
punya jam tangan baru, udah 
lama banget aku pingin punya 
jam tangan, alhamdulillah 
sekarang bisa pake jam tangan 
baru, deh,” ungkap Gilang, salah 

satu adik yatim.

Tim LAZ Al Azhar bersama mitra 
My Heart for Yatim turut serta 
mendampingi kegiatan tersebut 
dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yang 
berlaku. Menggunakan masker, 
menyediakan hand sanitizer dan 
mengecek suhu.

“Kebutuhan adik yatim dan duafa 
kini telah terpenuhi. Semoga 
kegiatan ini dapat membawa 
keberkahan dan manfaat. Untuk 
tim juga diberi kelancaran dalam 
menjalankan amanah dari para 
donatur,” tambah Laila Zahrani.

Ke depan diharapkan bantuan 
yang diberikan membawa 
keberkahan dan manfaat bagi 
adik-adik yatim. Membahagiakan 
mereka adalah tanggungjawab 
kita bersama. Agar mereka 
kehidupannya lebih baik dan 
lebih sejahtera.
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BERKAH
ZAKAT,

BANTU 
WUJUDKAN 

JAMHARI JADI 

PETANI 
SEJATI
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Jamhari (47) merupakan salah satu anggota Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera (KMMS), 
Saung Ilmu Desa Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, Bekasi. Ayah dari empat 

orang anak ini telah menggeluti dunia pertanian sejak kecil dengan ikut serta membantu 
orangtuanya.

Sejak awal, Jamhari bekerja 
sebagai petani tradisional 
dengan sistem maro 
yang menggarap lahan 

pertanian milik orang lain. 
Dengan mengelola lahan seluas 
1.500 m2, Jamhari memperoleh 
penghasilan kotor sekita 5 - 6 
ton atau bersihnya 2 - 2,5 ton 
per musim panen. Agar usaha 
di bidang pertaniannya tetap 
berjalan, Jamhari mengandalkan 
pendapatan dari usaha 
sampingannya yaitu isi ulang 
air galon yang mana hasilnya 
digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari sebesar Rp900.000,-/
bulan.

Hendri Salahudin, Ketua KMMS 
mengungkapkan, Jamhari 
adalah salah satu anggota dari 
53 orang lainnya yang memiliki 
semangat yang tinggi untuk terus 
berkembang.

“Dulu Pak Jamhari ini belum 
memiliki modal mandiri 
karena masih ada tunggakan 
kepada orang lain. Tapi, karena 
semangatnya untuk terus maju, 
Pak Jamhari selalu mengikuti 
berbagai kegiatan pendampingan 
di bidang pertanian yang 
diadakan secara rutin sampai 
akhirnya sekarang bisa menjadi 
petani mandiri,” katanya.

Setelah dua tahun menjadi 
anggota KMMS, perubahan yang 
dirasakan Jamhari tidak hanya 
dari segi perekonomian. Namun, 
dari segi agama pun turut 
dirasakannya. 

“Alhamdulillah, hasil panen yang 
tadinya dua ton per musim 
kemarin panen bisa mencapai 
2,8 ton. Saya juga sekarang 
sudah punya modal sendiri, 
bersyukur sekali selain berkah di 

dunia saya juga dibimbing untuk 
terus rajin mengikuti pengajian,” 
ungkapnya.

Petani Sejati merupakan 
program pemberdayaan 
LAZ Al Azhar sebagai upaya 
untuk membangkitkan dan 
meningkatkan kesejahteraan 
petani. Seringkali petani 
ketergantungan terhadap 
banyak hal, seperti kekurangan 
modal, keterbatasan pupuk, 
pengetahuan pertanian yang 
minim dan penanganan pasca 
panen.

Dengan hadirnya program 
Petani Sejati ini diharapkan 
dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani melalui 
pembinaan, pendampingan, 
dan vokasi terhadap petani agar 
terciptanya Sejahtera, Terampil 
dan Inovatif (Sejati).
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Petani Sejati merupakan program pemberdayaan LAZ Al Azhar
sebagai upaya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesejahteraan 
petani melalui pembinaan, pendampingan, dan vokasi terhadap petani 

agar terciptanya Sejahtera, Terampil dan Inovatif (Sejati).



26 Sinergi Gemilang

 JAMIYYAH AL AZHAR
DAN LAZ AL AZHAR

SALURKAN PAKET SEMBAKO 
UNTUK PEGIAT UMKM
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Program kerjasama 
yang terjalin bersama 
Kemenag RI dalam 
program KUA 

Percontohan Ekonomi 
Umat ini, menjadi program 
kolaborasi dengan 
melakukan pendampingan 
dan pemberian modal 
usaha kepada para penggiat 
UMKM agar dapat bangkit 
dan sejahtera. Dampak 
pandemi turut dirasakan oleh 
para pelaku UMKM, selama 
diberlakukannya pembatasan 
aktivitas, pendapatan mereka 
ikut menurun bahkan hampir 
gulung tikar.

Salman, Supervisor 
Program LAZ Al Azhar 
mengatakan bantuan paket 
sembako diberikan untuk 
menghadirkan kebahagiaan 
di tengah Ramadan. Selain 
itu juga untuk memperkuat 
kolaborasi program yang 

tengah berjalan. Paket 
sembako dibagikan untuk 
pelaku UMKM, penyuluh 
KUA, dan keluarga duafa di 
lingkungan sekitar KUA.

“Semoga bantuan paket 
sembako yang kami salurkan 
dapat meringankan beban 
kebutuhan dasar pangan 
bagi penerimanya. Selain itu 
juga, program pemberdayaan 
ekonomi umat dapat berjalan 
secara optimal sehingga 
mampu meningkatkan 
kualitas SDM serta usahanya,” 
ujarnya.
 
Sesuai dengan tahun 
kelahiran YPI Al 
Azhar, awalnya target 
pendistribusian paket 
sembako sebanyak 1.952 
untuk disalurkan ke seluruh 
Indonesia. Namun, berkat 
antusias tinggi dari para 
donatur paket sembako 
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yang sudah terkumpul lebih 
dari 3.000 paket sembako. 
Ribuan paket yang berisikan 
kebutuhan dasar pangan 
seperti beras, gula, minyak, 
terigu, dan makanan instan 
tersebut akan didistribusikan 
untuk keluarga duafa, anak-
anak yatim di desa binaan 
LAZ Al Azhar.

Sri Nurlela, salah satu 
penerima manfaat paket 
sembako dari Kecamatan 
Duren Sawit mengungkapkan 
rasa syukurnya atas bantuan 
yang ia peroleh.

“Alhamdulillah, terima kasih 
semoga sembako yang saya 
terima ini dapat bermanfaat 
untuk saya dan keluarga 
di rumah. Untuk Salam 
Jamiyyah sendiri semoga 
semakin sukses selalu dan di 
berkahi Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala,” ungkapnya.

Dalam rangka memperingati Milad Ke-70 YPI Al Azhar, LAZ Al Azhar dan Jamiyyah 
Al Azhar melakukan aksi bakti sosial dengan mendistribusikan paket sembako, 

salah satunya untuk pegiat UMKM yang bermitra dengan Kemenag RI. Sebanyak 90 
paket sembako disalurkan di tiga titik lokasi yaitu di KUA Kecamatan Duren Sawit, 

Kota Jakarta Timur, KUA Biringkanaya, Sulawesi Selatan, dan KUA Matangkuli, 
Aceh Utara, Kamis (07/04).
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BERKAH RAMADAN,
WARGA DUSUN BUNTALAN 

GELAR PERESMIAN SAUNG ILMU 
DAN BUKA PUASA BERSAMA
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Kegiatan peresmian dan 
buka puasa bersama 
tersebut dihadiri oleh 
pejabat kelurahan, tokoh 

agama, tokoh masyarakat serta 
warga sekitar. Sebanyak 103 KK 
kini tengah berbahagia dengan 
hadirnya Saung Ilmu sebagai 
pusat interaksi dan edukasi bagi 
masyarakat.

Ulil Ansor, Manajer Program 
Pendayagunaan LAZ Al 
Azhar mengatakan dengan 
hadirnya Saung Ilmu dapat 
dimanfaatkan masyarakat 
sekitar untuk melakukan 
aktivitas bersama dalam 
mencari kemufakatan. Para 
petani, peternak, pelaku 

UMKM, anak-anak, dan seluruh 
masyarakat.
 
“Mudah-mudahan Saung Ilmu 
ini dapat menambah kerukunan 
dan kekompakan masyarakat 
dalam meningkatkan 
kesejahteraan desanya 
melalui program-program 
pemberdayaan desa. Tentunya, 
dengan memaksimalkan potensi 
yang ada di sini,” ujarnya.
 
Momentum tasyakuran dan 
peresmian tersebut ditandai 
dengan pemotongan tumpeng 
yang diserahkan Dasamas 
kepada Ketua RW secara 
simbolis. Selanjutnya, acara diisi 
oleh sambutan dan arahan dari 

perwakilan kelurahan dan tokoh 
masyarakat. Gendut Waljito 
selaku Ketua RW Buntalan 
Wetan, menyampaikan 
rasa syukurnya dan turut 
memberikan apresiasi untuk 
LAZ Al Azhar juga donatur atas 
program pemberdayaan yang 
tengah berjalan.
 
“Alhamdulillah, sekarang sudah 
selesai pembangunannya dan 
Saung Ilmu ini sudah bisa 
digunakan untuk pertemuan 
warga. Sebelum adanya Saung 
Ilmu ini, biasanya warga 
berkumpul dan berdiskusi di 
rumah saya,” ungkapnya.
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Wonogiri - Keberkahan bulan Ramadan turut dirasakan masyarakat Dusun Buntalan 
Wetan di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah. 

Desa binaan LAZ Al Azhar mengadakan acara peresmian Saung Ilmu sekaligus buka 
puasa bersama pada Minggu, (17/04).
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Delapan tahun berjalan, aktivitas Koperasi Mandiri Marunda dapat berjalan secara 
konsisten dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Hal ini diawali 
dengan hadirnya LAZ Al Azhar pada tahun 2014 lalu yang dapat menciptakan 
perubahan. Dengan membina ibu-ibu dalam program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yaitu Sejuta Berdaya di Kampung Marunda Pulo, Kelurahan Marunda, 
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

SEWINDU BERJALAN
KOPERASI MANDIRI MARUNDA 

ISTIQOMAH BANTU SESAMA
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Terhitung jumlah anggota 
ada 73 orang yang 
setiap bulannya aktif 
menabung. Dengan 

memanfaatkan pembiayaan 
modal tersebut masyarakat 
bergerak dengan mulai 
membuka usaha. 

Sistem koperasi syariah yang 
dijalankan mengedepankan 
sistem bagi hasil. Jika terdapat 
nasabah koperasi yang 
mengalami kerugian, koperasi 
akan mengembalikan tabungan 
milik nasabah tersebut untuk 
menutupi kerugian tersebut. 
Kemudian, pengembalian 
pembiayaan modal usaha yang 
diperoleh masyarakat juga tidak 
berbunga.

“Melalui dana dari umat ini, 

masyarakat dan ibu-ibu disini 
dapat semakin produktif dan 
menjadi mandiri. Selain itu 
mereka juga dapat terbebas 
dari maraknya ‘bank keliling’ 
yang sangat merugikan,” 
ungkap Ridwan, Amil LAZ Al 
Azhar.

Nelly, selaku pengurus 
mengungkapkan Koperasi 
Mandiri Marunda memiliki 
visi dan misi yang besar untuk 
menerapkan sistem ekonomi 
syariah di tengah masyarakat. 
Hal tersebut didasarkan pada 
banyaknya ‘bank keliling’ yang 
ada di lingkungan sekitar 
dengan melakukan praktik 
ribawi. Berkat pendampingan 
dan pemberdayaan yang 
dilakukan LAZ Al Azhar, 
masyarakat dapat bangkit dan 

menjadi lebih mandiri.

 “Alhamdulillah Mas, sampai saat 
ini kegiatannya masih berjalan 
dengan baik. kami terus 
berikhtiar untuk membantu 
usaha masyarakat di sini. 
Disamping itu juga, sekarang 
sudah ada tambahan aset dari 
pembiayaan yang disalurkan 
dan kami manfaatkan untuk 
keperluan operasional 
pengurus,” katanya kepada Amil 
LAZ Al Azhar.

Ke depan, Koperasi Mandiri 
Marunda diharapkan dapat 
menjadi contoh dan sarana 
edukasi bagi masyarakat 
pesisir Jakarta dalam rangka 
menerapkan nilai-nilai dan 
sistem ekonomi syariah di 
tengah masyarakat.

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org



32 Indonesia Gemilang

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal, Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur melakukan 

kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur 
juga menggandeng Halal Center Baitul Maghfirah Malang (HCBM) dan Sistem 

Penjamin Mutu Halal Internal (SPMHI) memberikan fasilitas ikrar halal dan 
sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu, (20/04). 

BI JAWA TIMUR
DAN LAZ AL AZHAR

GELAR KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS IKRAR DAN SERTIFIKASI HALAL

UNTUK UMK DI KABUPATEN LAMONGAN
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Acara yang berlangsung 
di Saung Sinau Desa 
Besur, Kecamatan 
Sekaran, Kabupaten 

Lamongan, Jawa Timur ini 
turut dihadiri Moh. Andi 
Suwiji, selaku Kepala Bidang 
Pengembangan Industri 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten 
Lamongan, Mahfud, selaku 
Sekretaris Pengembangan 
Industri Disperindag 
Kabupaten Lamongan, 
Hartanto, selaku Kepala Bidang 
Pembangunan Ekonomi 
Bakorwil 2 Jawa Timur dan 
juga Kepala Desa Besur, 
Kecamatan Sekaran, Kabupaten 
Lamongan, Jawa Timur.

Menurut Dwi Yanto, amil LAZ 

Al Azhar mengungkapkan 
kegiatan yang digelar di salah 
satu desa binaan tersebut 
dihadiri oleh 37 pelaku UMK. 
Mereka mengikuti rangkaian 
aktivitas dengan antusias.

“Rata-rata rata pelaku UMK ini 
tergabung dalam organisasi 
Gerai UMK sekitar wilayah 
Kabupaten Lamongan. 
Organisasi ini bergerak dalam 
komunitas yang mengayomi 
para pelaku UMK di wilayah 
tersebut,” ucapnya.

Halal Center Baitul Maghfirah 
(HCBM) dan Sistem Penjamin 
Mutu Halal Internal selaku 
pendamping dari sertifikasi 
halal ini menuturkan bahwa 
lama tidaknya proses sertifikasi 
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halal ini tergantung dari 
pelaku UMK dalam menjalani 
prosesnya. Jika pelaku UMK 
aktif dan mengikuti prosedur 
maka, relatif lebih cepat dalam 
mendapatkan sertifikat halal. 
Hal ini dikarenakan persyaratan 
yang berlaku tidak sulit dan 
cukup mudah. Disamping 
itu, biaya proses sertifikasi 
halal ditanggung oleh pihak 
penyelenggara.

“Semoga para pelaku UMK yang 
mengikuti proses sertifikasi 
halal ini segera mendapatkan 
lebel halal. Harapannya agar 
ke depan bisa mendongkrak 
penjualan mereka,” tambah 
Dwi Yanto.
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BERZAKAT
HADIRKAN KEBERKAHAN
BAGI PERUSAHAAN
Zakat menjadi salah satu ibadah yang masuk di lima rukun Islam dan 

hukumnya wajib untuk ditunaikan bagi mereka yang memiliki 
kelapangan harta dan telah memenuhi syarat. Berdasarkan 

jenisnya zakat dibagi menjadi 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat 
maal. Zakat jenis maal juga memiliki beragam bentuk salah 

satunya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Berangkat dari kewajiban 
ini, salah satu perusahaan 
yang bergerak di 
bidang shipping industry 

atau pelayaran yaitu PT 
Amas Iscindo Utama 
menyalurkan dana 
zakat perusahaan 
kepada LAZ Al 
Azhar. 
Berdiri 
sejak 

1993 hingga saat ini PT Amas 
Iscindo Utama (shipping 
industry)  terus bergerak 

membantu mendorong 
program pemberdayaan 

LAZ Al Azhar untuk 
memberikan 

keberdayaan dan 
kesejahteraan 

bagi 

Bagi kami LAZ Al Azhar memiliki program yang beragam dan sangat 
menarik. Tidak hanya bersifat charity sesaat tapi terus berkelanjutan dalam 

menciptakan penerima manfaat menjadi mandiri. Selain itu juga LAZ Al 
Azhar termasuk lembaga yang informatif dalam memberikan update terkait 

progress program-program yang tengah dilakukan.
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masyarakat khususnya keluarga 
duafa.

Menurut Triono Jayanegara 
(Direktur PT Amas Iscindo 
Utama) dampak dari zakat 
perusahaan yang rutin 
dikeluarkan telah membawa 
keberkahan bagi perusahaan 
yang dipimpinnya.

Tidak bisa dipungkiri setiap 
perusahaan pernah mengalami 
rintangan dan masalah, 
namun berkah zakat yang rutin 
dikeluarkan dapat membuka 
jalan keluar dan segala masalah 
yang terjadi bisa diselesaikan.

“Masalah dalam perusahaan 
tetap ada pastinya, namun 
berkah dari zakat itu perusahaan 
dapat berjalan dengan baik, 
segala rintangan dan persaingan 
di lapangan terasa mudah untuk 
dihadapi. Karyawan kami pun 
memiliki loyalitas yang tinggi 
terhadap perusahaan,” katanya. 

Triono juga melanjutkan tujuan 
dari zakat yang diberikan sebagai 
wujud kepedulian PT Amas 
Iscindo Utama kepada sesama. 
Harapannya dana zakat dapat 
membantu orang lain yang 
benar-benar membutuhkan 
untuk dapat hidup lebih baik. 

Ia menambahkan alasan 
mengapa mempercayakan dana 
zakat perusahaanya kepada 
LAZ Al Azhar karena dana yang 
digunakan dapat dimanfaatkan 
dengan program-program yang 
efektif dan tepat sasaran.

Melalui program pemberdayaan 
LAZ Al Azhar para penerima 
manfaat juga mampu mengubah 
derajat hidup mereka yang 
tadinya mustahik (penerima 
zakat) menjadi muzaki (pemberi 
zakat) baik itu melalui program 
Rumah Gemilang Indonesia 
(RGI) maupun pemberdayaan 
masyarakat desa (Indonesia 
Gemilang).

“Bagi kami LAZ Al Azhar memiliki 
program yang beragam dan 
sangat menarik. Tidak hanya 
bersifat charity sesaat tapi 
terus berkelanjutan dalam 
menciptakan penerima manfaat 
menjadi mandiri. Selain itu 
juga LAZ Al Azhar termasuk 
lembaga yang informatif dalam 
memberikan update terkait 
progress program-program yang 
tengah dilakukan,” jelasnya.



36 Tokoh Gemilang

Ulfa Mutia, menjadi sosok wanita inspiratif penggerak program pemberdayaan 
pemuda produktif di Aceh. Ia saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) Kampus Aceh. Bergabungnya Ulfa di LAZ Al Azhar 
dan RGI bermula saat bencana gempa bumi yang menimpa Aceh pada tahun 

2016 silam. Kala itu Ulfa menjadi relawan lokal dan membantu tim Formula LAZ 
Al Azhar dalam melakukan aksi kemanusiaan di lokasi bencana.

SOSOK INSPIRATIF
PENGGERAK PEMBERDAYAAN
PEMUDA PRODUKTIF DI ACEH
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Kecintaannya di 
dunia sosial telah 
mengantarkan Ulfa 
untuk bergabung 

menjadi Amil LAZ Al Azhar. 
Sebelumnya wanita asli 
kelahiran Aceh ini sudah aktif 
menjadi tenaga pengajar ibu-
ibu buta aksara di daerahnya. 
Komunitas sosial pun telah 
didirikan keluarganya untuk 
membantu masyarakat sekitar.

Ulfa mengungkapkan 
kesempatan pertama 
di perolehnya di RGI 
Depok dengan menjadi 
pendamping asrama sekaligus 
pengembangan santri.  
Kemudian dipindah tugaskan 
untuk mulai membuka 
kampus baru di Surabaya dan 
menjadi Kepala RGI Surabaya 
juga manajemen.

“Amanah baru mulai saya 
dapatkan sekitar tahun 2018, 
saat itu saya diminta untuk 
kembali membuka kampus 
baru di Aceh. Dari akhir 2017 
itu mulai menyusun segala 
sesuatu terkait persiapan 
pembukaan RGI Aceh 
mulai dari RAB (Rencana 
Anggaran Biaya) dan lainnya,” 
kenangnya.

RGI Kampus Aceh yang 
bekerjasama dengan YBM 
PLN kemudian diresmikan 
bertepatan dengan Hari 
Pahlawan. Setelah peresmian 
Ulfa terus berjuang untuk 
menyosialisasikan program 
RGI Aceh sekaligus mengajak 
pemuda-pemudi di sana untuk 
belajar. Ruangan yang awalnya 
hanya ruangan kosong 
tersebut menjadi saksi ikhtiar 
tim mencari santri. 

“Bulan Juli mulai dibuka tahun 
pertama kegiatan diklat RGI 

Aceh. Kami keliling kampung 
bermodalkan sepeda motor 
untuk mencari santri. Door 
to door dari rumah ke rumah 
dan ke sekolah-sekolah untuk 
memperkenalkan program 
diklat RGI dengan dua jurusan 
saat itu yaitu otomotif dan tata 
busana,” ungkapnya.

Pada tahun pertama, Ulfa juga 
membantu mengajar para 
santri RGI tentang keagamaan. 
Tahun pertama pembukaan 
kelas RGI Aceh dirasakan 
cukup berat karena harus 
menghadirkan rasa percaya 
untuk para santri maupun 
orang tua santri.

“Masyaallah banget buat 
tahun pertama pembukaan 
RGI ini, santri yang dibina 
dan dididik ini kan berasal 
dari pedalaman jadi harus 
mengerti bahasa dan 
kebiasaan mereka. Belum lagi 
di Aceh sendiri cukup kental 
di bidang keagamaan, rasanya 
ada tantangan tersendiri buat 
kita memberikan pelajaran 
tentang agama kalau kita 
enggak pinter berkomunikasi 
dan melihat psikologis mereka 
kita akan sulit untuk diterima,” 
ungkapnya.

Empat tahun berjalan, 
RGI Kampus Aceh telah 
meluluskan 300 orang dengan 
80% telah bekerja dan hidup 
mandiri. Mereka telah diterima 
di beberapa perusahaan 
seperti PLN, Telkom, dan 
membuka usaha sendiri 
seperti membuka bengkel dan 
membuka usaha menjahit. 
Hal ini menjadi salah satu 
kebanggaan tersendiri bagi 
Ulfa, karena bisa menjadi 
‘jembatan’ membantu 
pemuda-pemudi Aceh hidup 
lebih mandiri. 
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“RGI sendiri bagi saya itu 
rumah, dimana saya enggak 
hanya mendidik santri tapi 
saya juga mendidik diri sendiri. 
Karena saya merasa selama 
berada di RGI ini enggak hanya 
saya yang memberikan ilmu 
tapi mereka juga memberi 
pelajaran buat saya, ada ibroh 
dalam setiap aktivitasnya, 
gimana mereka bisa kuat, 
mereka sabar jauh dari 
keluarga, dan masih banyak 
hal-hal yang bisa membuat 
saya bersyukur terus,” 
katanya.

Bagi Ulfa, arti dari seorang 
instruktur itu memiliki 
pengaruh yang luar biasa. 
Suksesnya santri menjadi 
suksesnya instruktur dalam 
menjalankan peran dalam 
mendampingi, membina dan 
mendidik santri.

“Waktu kita menjadi instruktur 
kita bisa tahu psikologis 
anak dengan detail tingkat 
pemahaman mereka. Apalagi 
sebagian besar santri RGI 
memiliki latar pendidikan 
yang putus sekolah dan 
berasal dari pelosok, ini kan 
menjadi tantangan instruktur 
untuk mencetak mereka 
agar memiliki skill yang bisa 
dimanfaatkan setelah lulus 
dari RGI ini,” tambahnya.

Harapan ke depan untuk 
program RGI di Aceh tidak 
hanya ada di satu titik saja, 
karena setiap tahun banyak 
calon santri yang terpaksa 
ditolak karena kuota yang 
terbatas. Dengan hadirnya RGI 
Aceh di banyak lokasi semoga 
dapat menjadi jalan bersama 
untuk menebar lebih banyak 
manfaat dan semakin luas.



38 Rumah Gemilang

Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI), Kampus Depok melaksanakan kegiatan 
Factory Tour. Factory tour ini menjadi salah satu program rutin yang disediakan 

untuk para santri RGI sebagai kesempatan untuk belajar secara langsung 
mengenai proses produksi dan proses kerja di dalam sebuah perusahaan.

SANTRI
RUMAH GEMILANG INDONESIA

IKUTI KEGIATAN
FACTORY TOUR
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Adapun factory tour 
yang dilakukan di 
dua tempat yang 
berbeda yaitu ke 

PT. Bintang Sempurna di 
Jalan Bendungan Hilir, Tanah 

Abang, Jakarta Pusat yang 
diikuti oleh jurusan Desain 
Grafis dan lokasi lainnya 

dilakukan ke BRSKPN Galih 
Pakuan Bogor Kementerian 
Sosial yang diikuti oleh santri 
jurusan Aplikasi Perkantoran.

Selama kegiatan factory 
tour berlangsung para 

santri jurusan Desain Grafis 
dapat belajar langsung 

mengenai cara produksi 
di dunia percetakan. Mulai 
dari typesetting, pengaturan 

gambar, membuat plat 
gambar, pencetakan hingga 

penjilidan. Adapun untuk 
jurusan aplikasi perkantoran, 
para santri belajar mengenai 

alur administrasi yang 
baik dan cara memberikan 

layanan kepada masyarakat.

Sigit selaku Kepala 
BRSKPN Pakuan, Bogor 

mengatakan pihaknya sangat 
mengapresiasi kegiatan 

pendidikan dan pelatihan 
yang dilakukan di Rumah 

Gemilang Indonesia. 
Selain itu, guna menambah 
wawasan bagi para santri 

juga turut menjelaskan akan 
bahayanya penyalahgunaan 
narkoba di kalangan remaja. 

Di samping itu, Faridun 
Nidhom selaku Manajer 

RGI mengungkapkan rasa 
terima kasihnya kepada 

pihak yang telah membantu 
menyukseskan kegiatan 
factory tour untuk para 

santri. Harapan ke depannya, 
para santri dapat terus 

memperdalam wawasan di 
masing-masing jurusan agar 

kelak dapat menerapkan 
ilmu yang telah didapatkan di 

dunia kerja.
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LAZ AL AZHAR DAN MTTG 
DISTRIBUSIKAN PAKET 

SEMBAKO DAN AKSI MEDIS
BAGI PENYINTAS GEMPA

DI PASAMAN BARAT
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LAZ Al Azhar bersinergi bersama Majelis Ta’lim Telkom Group (MTTG) menyalurkan 
bantuan berupa paket sembako kepada warga terdampak gempa bumi di Jorong Pinagar, 

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Jum’at (01/04).

Adapun paket sembako 
yang didistribusikan 
sebanyak 250 paket 
untuk 250 KK di titik 

lokasi terdampak di Jorong 
Pinagar, Nagari Aua Kuniang 
Kecamatan Pasaman.

Herfando, Amil LAZ Al Azhar 
Perwakilan Sumatera Barat 
mengungkapkan pendistribusian 
sembako ini diharapkan dapat 
meringankan kondisi para warga 
untuk memenuhi kebutuhan 
pangan. Paket sembako terdiri 
dari kebutuhan pokok seperti 
beras, minyak, gula, susu, roti, 
hingga makanan bayi.

Selain itu, dilakukan juga Aksi 
Medis di lokasi pengungsian di 

Jorong Timbo Abu, Nagari Kajai, 
Kecamatan Talamau, Kabupaten 
Pasaman Barat. Terdapat 250 
jiwa pengungsi yang terpaksa 
masih bertahan di tenda 
pengungsian selama satu bulan 
ini. 

“Selain pendistribusian paket 
sembako, bantuan Aksi 
Medis juga di gelar dengan 
memprioritaskan lansia dan 
anak-anak yang masih berada di 
tenda pengungsian. Kebanyakan 
pengungsi mulai mengeluhkan 
nyeri sendi, demam, bahkan ada 
juga yang terindikasi campak,” 
katanya.

Yaldi, selaku warga setempat 
sekaligus penerima manfaat 
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mengucapkan rasa terima 
kasihnya kepada MTTG dan LAZ 
Al Azhar berkat paket sembako 
yang telah diberikan.

“Alhamdulillah, terima kasih 
untuk bantuan ini, kami sangat 
senang karena dengan adanya 
bantuan ini kami bisa memenuhi 
kebutuhan makanan dan nutrisi, 
apalagi sekarang menjelang 
bulan Ramadan,” katanya.

Semoga kolaborasi yang terjalin 
antara LAZ Al Azhar dan MTTG 
dapat terus berjalan, sehingga 
mampu memberikan manfaat 
yang lebih luas kepada saudara-
saudara kita yang membutuhkan.
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Guna meningkatkan pemahaman mengenai teori dan konsep mitigasi bencana bagi 
masyarakat, LAZ Al Azhar melakukan pelatihan dasar penanganan bencana atau 

manajemen bencana bersama karang taruna di wilayah Bintaro. Kegiatan pelatihan 
digelar di ruang training center Masjid Al Azhar Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, 

Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis, (31/03).

LAZ AL AZHAR
GELAR PELATIHAN DASAR 

MANAJEMEN BENCANA 
BERSAMA KARANG TARUNA
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Adapun materi yang 
disampaikan adalah 
pengenalan Program 
Formula LAZ Al 

Azhar, yaitu program yang 
bergerak khusus untuk 
menanggulangi bencana yang 
meliputi formulasi penting 
mulai dari tanggap darurat, 
penanganan pengungsi, 
upaya penyelamatan korban 
bencana dilanjutkan dengan 
pemenuhan kebutuhan dasar 
hingga upaya pengembalian 
kondisi infrastruktur dan 
ekonomi pasca bencana agar 
lebih baik lagi, kemudian 
penyampaian materi 
selanjutnya tentang tahapan 

pelaksanaan program 
kebencanaan.

Sigit Tripuruca, Kepala Kantor 
Layanan LAZ Al Azhar 
Bintaro mengungkapkan 
kegiatan tersebut dilakukan 
sebagai salah satu upaya 
menekan resiko saat terjadi 
bencana. Pelatihan mitigasi 
juga diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan 
dan kesadaran masyarakat 
dalam menghadapi ancaman 
bencana yang terjadi.

“Alhamdulillah, pelatihan dasar 
penanganan bencana dapat 
berjalan dengan baik. Para 
peserta mendapatkan berbagai 
materi seputar manajemen 
kebencanaan, ini menjadi 
hal penting karena bertujuan 
meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan saat terjadi 
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bencana,” tambahnya. 

Hendriko, salah satu peserta 
sekaligus anggota bidang 
kesejahteraan sosial karang 
taruna Kecamatan Ciputat 
mengungkapkan rasa 
syukurnya karena dapat 
mengikuti kegiatan pelatihan 
tersebut. Selain memperoleh 
ilmu terkait apa yang harus 
dilakukan di tengah kondisi 
tanggap darurat, ia juga 
mengetahui bagaimana peran 
penting relawan pada saat 
pemulihan pasca bencana.

“Harapan dari kami, semoga 
ke depannya ada penyuluhan 
untuk tanggap bencana dan 
dapat berkolaborasi bersama. 
Kebetulan karang taruna 
Kecamatan Ciputat mempunyai 
bidang atau divisi rescue-nya.”
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Menjemput berkah di bulan Ramadan, SD Islam Al Azhar 32 Padang bersama LAZ Al 
Azhar Sumatera Barat menyalurkan 320 paket sembako kepada keluarga duafa di 

sekitaran Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis, (21/4).

SDI AL AZHAR 32 PADANG
DAN LAZ AL AZHAR

DISTRIBUSIKAN PAKET SEMBAKO
UNTUK KELUARGA DUAFA

Adapun paket sembako 
yang disalurkan berisi 
bahan makanan pokok 
seperti beras, gula, 

minyak goreng, sirup, makanan 
cepat saji, dan telur. Selain 
amil dan relawan, guru- guru 
SD Islam Al Azhar 32 juga 
turut serta dalam membantu 
penyaluran paket sembako 
tersebut. 

Tak hanya itu, sejak hari Senin 
sampai Rabu kemarin, para 
guru turun ke jalan membagikan 
sebanyak 1.003 paket berbuka 
puasa untuk pengguna jalan di 
sekitar Kota Padang.

Herfando Fajar, Amil LAZ 
Al Azhar Perwakilan 
Sumatera Barat mengatakan 
momentum Ramadan masih 
terus dimanfaatkan dengan 
sangat baik. Terlebih pada 
Kamis ini menjadi merupakan 
puncak kegiatan sosial. SD 
Islam Al Azhar 32 Padang 
akan mengadakan kegiatan 
buka bersama anak yatim dan 
pembagian santunan anak yatim.

“Alhamdulillah, para penerima 
manfaat sangat bersyukur dan 
sangat senang dengan adanya 
kegiatan berbagi sembako di 
bulan Ramadan ini,” ungkapnya

Ungkapan terima kasih juga 
disampaikan tim LAZ Al Azhar 
Perwakilan Sumatera Barat 
kepada donatur, guru-guru, 
petugas sekolah, wali murid 
dan semua yang terlibat pada 
kegiatan tersebut. Semoga 
berbagi kebahagiaan ini berkah 
serta menjadi amal pemberat 
kebaikan di hari hisab nanti. 

“Semoga kolaborasi kebaikan 
ini dapat terjalin terus dan 
para penerima manfaat dapat 
terpenuhi kebutuhan makanan 
pokok untuk menjalani ibadah 
puasa di bulan Ramadan ini,” 
tambah Herfando.

Menjemput berkah di bulan Ramadan, SD Islam Al Azhar 32 Padang bersama LAZ Al 
Azhar Sumatera Barat menyalurkan 320 paket sembako kepada keluarga duafa di 
sekitar Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis, (21/4).



46 Perwakilan Jawa Timur

Surabaya - LAZ Al Azhar Jawa Timur hadirkan kemudahan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat untuk membayar zakat, infak, sedekah dan 

wakaf lewat fasilitas Zakat Drive Thru. Opening ceremony gerai ziswaf dilakukan 
di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 11 Surabaya, Selasa, (12/04).

SIAP LAYANI UMAT,
LAZ AL AZHAR JAWA TIMUR

BUKA GERAI
ZAKAT DRIVE THRU

Majalah Care Edisi Mei 2022 www.lazalazhar.org



47 Perwakilan Jawa Timur

Layanan Zakat Drive Thru 
dilaksanakan mulai dari 
5 April - 2 mei 2022. Para 
siswa dan masyarakat 

sekitar yang menunaikan 
ziswaf kini tidak lagi harus 
turun dari kendaraan, karena 
petugas penerima zakat 
dengan sigap membantu 
melayani zakat.

Acara tersebut dihadiri ketua 
beserta pengurus Yayasan 
Pesantren Islam (YPI) Al 
Azhar Jawa Timur, seluruh 
pimpinan unit (Kepala Sekolah 
di lingkup YPI Al Azhar Jawa 
Timur, jajaran manajemen YPI 
Al Azhar Jawa Timur, serta 
Jamiyyah Jawa Timur dan 
Drs. H Supriyadi M.M, selaku 
Kepala Seksi Lembaga Zakat 
dan Wakaf Bidang Haji Zakat 
dan Wakaf Kementerian 
agama Jawa Timur.

Kepala Perwakilan LAZ Al 

Azhar Jawa Timur Aditya 
Kusuma mengatakan, layanan 
ini untuk memudahkan 
masyarakat muslim 
menunaikan kewajibannya.

“Membayar zakat dan infak di 
bulan Ramadan dengan cara 
aman, nyaman, dan praktis 
di tengah situasi seperti ini,” 
katanya.

Dalam sambutannya, 
Supriyadi selaku Kepala Seksi 
Lembaga Zakat dan Wakaf 
bidang Haji Zakat dan 
Wakaf Kemenag Jawa Timur 
memberikan apresiasi kepada 
LAZ Al Azhar atas program 
yang telah dijalankan dan 
program tersebut telah masuk 
ke program nasional.

“Semoga apa yang dilakukan 
menjadi jariyah kita semua 
dan bermanfaat bagi kita 
semua. Kami tunggu inovasi 
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lain dan sinergi dari Al Azhar. 
Kami siap mendampingi,” 
ucapnya.

Sementara itu, salah satu 
donatur Ayu Azis mengaku 
ziswaf drive thru cukup bagus. 
Layanan tersebut membuat 
pembayaran zakat, infak dan 
sedekah menjadi lebih mudah. 
Terlebih saat situasi pandemi 
seperti sekarang.

“Ini memudahkan. Drive thru 
saja sudah bisa menunaikan 
kewajiban. Kalau bisa dibuat 
program rutin juga di luar 
Ramadan. Karena orang 
enggak hanya infak dan 
sedekah di Ramadan, kalau 
ada posko drive thru menarik. 
LAZ Al Azhar perlu meng-
update informasi program-
program apa yang ada, 
sehingga orangtua bisa tahu 
dan datang ke sini,” paparnya.



48 Perwakilan Jawa Tengah

“Kadang dia bilang kakinya itu sakit, tapi kadang ditanya lagi sakit ndak kakinya, Le? dia 
jawab “Mboten Bu.” Tapi ini sampai gini, baru satu tahun ini kaki sambungnya diganti 
padahal sudah sempit dan sesak. Sampai dikasih plester sama kakungnya, tapi tetep 

nekat dia pake buat lari-lari,” ungkap Martini.

Kebesaran hati tampak dari seorang nenek 
dan kakek yang tinggal di Kota Solo. 
Meski hidup dalam keadaan sederhana, 
pasangan ini dengan sepenuh hati 

mengurus ketiga cucunya. Kedua orang tua 
mereka jarang sekali menengok, bahkan anak 
bungsunya sama sekali belum bertemu dengan 
sang Ayah. Belum lagi, salah satu dari mereka 
tidak memiliki kesempurnaan fisik.

Bernama Arya Bagas Ramadan, anak berusia 
enam tahun mengalami kaki yang tidak utuh 
sejak ia dilahirkan ke dunia. Hati orang tua mana 
yang tidak hancur mendapat cobaan seperti ini. 
Namun, hal ini menjadi kekuatan bagi Martini, 
sang nenek yang begitu menyayangi Arya. 
Meskipun begitu, Arya termasuk anak yang 

KAKI
SAMBUNG

begitu periang dan menyenangkan.

“Anak ini pede sekali, kalau main kemana-
kemana itu enggak ada yang ganggu jadi 
biasa-biasa aja. Kalau ikut saya ke warung tuh 
ya sama bapak-bapak itu geguyon ya malah 
menyenangkan gitu. Jadi dia enggak ada rasa 
minder,” kata Martini.

Di balik keceriaannya, Arya yang bersekolah di 
TK Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Solo 
akhir-akhir ini mengeluhkan sakit pada kakinya 
karena kondisi kaki sambung yang sudah sempit. 
Kondisi perekonomian keluarga yang minim 
mengharuskan Arya bersabar menunggu bantuan 
yang telah diajukan ke beberapa lembaga sosial.

Berkat kolaborasi yang terjalin antara LAZ Al 
Azhar Jawa Tengah bersama IPOED-OP, kini 
Arya dapat bermain dan melakukan aktivitasnya 
dengan nyaman. Mimpi Arya memiliki kaki 
sambung baru dapat terwujud. Support kaki palsu 
untuk Arya akan terus dipantau sesuai dengan 
perkembangannya.

“Matur nuwun, kanggo donatur yang sudah 
memperhatikan kondisi Arya dengan 
memberikan bantuan kaki sambungnya. Semoga 
para donatur diberikan kesehatan dan semoga 
Allah SWT yang membalas dengan limpahan 
kebaikan,” tutupnya.

IPOED-OP adalah tenaga ahli profesional 
pelayanan kesehatan untuk pembuatan dan 
pemasangan alat bantu pada pasien yang 
kehilangan anggota gerak tubuh. Berdiri di Kota 
Solo, Kabupaten Jawa Tengah, Indonesia.
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BANTUAN
UNTUK ARYA
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Da’i sahabat masyarakat (Dasamas) wilayah Jawa Tengah 2 
memamerkan produk unggulan mereka masing-masing. Acara yang 

berlangsung di Ngudi Ilmu Majasem Klaten itu menghadirkan sejumlah 
Dasamas dari berbagai desa binaan LAZ Al Azhar, khususnya yang berada 

di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (25/03).

SUMBANGSIH UNTUK 
PEREKONOMIAN UMAT,
DASAMAS JATENG DAN DIY

PAMERKAN PRODUK UNGGULAN
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Hadir pada acara 
rutin pertemuan 
Dasamas tersebut, 
Mohlas Madani 

Kepala Perwakilan LAZ Al 
Azhar Yogyakarta, Agus 
Subangun Kepala LAZ Al 
Azhar Perwakilan Jawa 
Tengah dan Ustadz Herman 
Asyifa koordinator Dasamas 
Jateng 2 meliputi kabupaten 
Klaten, Magelang dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta.

Dari Dasamas sendiri, hadir 
Budi Mulyana dari desa 
binaan Jatimulyo Yogyakarta, 
Muhammad Rokib dari 
Magelang dan M. Husein 
dari Majasem, Klaten. Para 
Dasamas merupakan ujung 
tombak klaster program 
pemberdayaan masyarakat 
desa, yang dikenal dengan 
program klaster Indonesia 
Gemilang (IG).

Saat pertemuan, selain 
membahas timeline dan 
capaian program selama 1 
semester, juga ditampilkan 
produk-produk unggulan 
dari desa masing-masing 
Dasamas ditempatkan. 
Budi Mulyana menampilan 
produk Madu Klanceng dan 
Keripik Singkong, sedangkan 
M. Rokib menampilkan 
Kopi Arabika, Kopi Robusta, 

dan keripik Pegagan 
khas Magelang. Begitu 
juga dengan M Husein, 
menampilkan produk berupa 
telur asin, keripik Sukun dan 
minuman beras kencur.

Mohlas Madani Kepala 
LAZ Al Azhar Perwakilan 
Yogyakarta menyambut 
baik kegiatan tersebut. 
Beliau memberi masukan 
agar kegiatan tersebut 
dijadikan agenda rutin para 
Dasamas dan sebagai ajang 
pameran produk unggulan 
masing-masing desa binaan.

“Sangat penting bagi setiap 
desa binaan memiliki 
produk unggulannya sebagai 
bagian dari upaya untuk 
mengentaskan kemiskinan,” 
kata Mohlas.

“Saya berharap kegiatan-
kegiatan seperti ini dilakukan 
rutin setiap 3 bulan,” 
tambahnya.

Hal senada juga dikatakan 
Agus Subangun, Kepala 
LAZ Al Azhar Perwakilan 
Jawa Tengah. Beliau 
bahkan menyarankan 
agar setiap desa binaan 
menginventarisir dan 
mendaftarkan HKI merek 
produk-produk unggulannya.

“Para Dasamas hendaknya 
menginventarisir produk-
produk unggulan yang 
dimiliki masing-masing desa 
binaan,” kata Subangun.

“Ini penting agar masing-
masing desa binaan 
mempunyai keunggulan 
komparatif dan kompetitif,” 
tambahnya.

Sedangkan Herman Asyifa, 
koordinator Dasamas 
Jawa Tengah 2 dalam 
pengantarnya saat acara 
pertemuan berlangsung 
mengatakan bahwa para 
Dasamas harus fokus pada 
program-program yang 
sudah dijadwalkan dan harus 
menjadi contoh yang baik 
untuk masyarakat setempat.

“Dasamas itu harus menjadi 
uswatun hasanah bagi 
masyarakat,” kata Herman.

Acara pertemuan ditutup 
dengan sesi foto bersama di 
depan Ngudi Ilmu Majasem 
dan dilanjutkan kunjungan 
ke salah seorang peternak 
sukses Burung Jalak Suren 
yang bertempat tidak terlalu 
jauh dari Ngudi Ilmu.
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SERENTAK TUNAIKAN ZISWAF
SEKOLAH ISLAM AL AZHAR 

MAKASSAR IKUTI KEGIATAN
AL AZHAR ZAKAT DAY
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Sinergi antara LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan dan Sekolah Islam Al Azhar Makassar 
dalam acara Al Azhar Zakat Day merupakan kegiatan menunaikan zakat fitrah yang untuk 
pertama kalinya dilakukan secara serentak bersama Amil LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan 

dan semua unit Sekolah Islam Al Azhar Makassar mulai dari tingkat KB/TK, SMP, dan SMA.

Kegiatan Al Azhar Zakat 
Day ini dilakukan selama 
3 hari, hari pertama 
khusus untuk adik-adik 

SDIA 34 Makassar Rabu, (13/04), 
hari kedua untuk adik-adik KB/
TKIA 34 Makassar dan SMPIA 
24 Makassar serta SMA Islam 
Al Azhar 12 Makassar, Senin, 
(18/04), dan hari ketiga untuk 
semua guru-guru ataupun 
unit Sekolah Islam Al Azhar 
Makassar serta seluruh Amil LAZ 
Al Azhar Sulawesi Selatan pada 
Selasa, (19/04)

Bulan suci Ramadan adalah 
momentum yang tepat untuk 
mengenalkan anak-anak usia 
dini, agar mampu berempati 
kepada sesama dengan cara 
berzakat, infak ataupun sedekah 
yang didampingi guru-guru dan 

orangtua masing-masing. Selain 
itu, untuk lebih memeriahkan 
kegiatan Al Azhar Zakat Day, 
juga digelar acara Al Kisah 
dengan berbagai tema, di 
antaranya Indahnya Berbagi, 
untuk semakin menperkenalkan 
pentingnya berbagi dan rasa 
syukur bagi adik-adik karena 
ternyata tidak semua orang 
bisa seperti mereka, akan tetapi 
masih ada orang-orang yang 
memang membutuhkan uluran 
tangan kita.

Riuh rentak dan gemuruh sorak 
suara dari aula yang digunakan 
saat kegiatan berlangsung, 
menunjukkan semangat adik-
adik yang luar biasa apalagi 
setelah mendengarkan Al Kisah 
yang di bawakan oleh Kak Nisa 
dan Kak Icha.
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“Saya mau sedekah, kak, doakan 
saya juga ya, kak, agar bisa 
juara lomba azan nanti,” ujar 
Satya salah satu siswa SD Islam 
Al Azhar 34 Makassar, yang 
mendatangi counter zakat LAZ 
Al Azhar Sulawesi Selatan 
dengan penuh semangat di hari 
pertama Al Azhar Zakat Day 
berlangsung.

Rangkaian kegiatan di hari 
kedua pun turut meriah berkat 
adanya kegiatan Al Kisah, hal 
ini ditujukan untuk semakin 
menambah dan memperkuat 
khazanah pengetahuan tentang 
berbagai hal khususnya tentang 
berbagi ziswaf dan perlunya 
kepekaan terhadap lingkungan 
sekitar kita yatim duafa.

“Saya kira ini adalah suatu 
program yang menarik dan perlu 
kita dukung bersama. Zakat di 
lingkungan pendidikan itu tidak 
hanya sekedar mengumpulkan 
zakat dalam bentuk uang atau 
benda, tapi lebih kepada nuansa 
pendidikan terhadap peserta 
didik, demikian juga terhadap 
guru ataupun pegawai karena 
merekalah sebagai contoh yang 
menggerakkan peserta didik 
kita bahwa anjuran ziswaf, tidak 
hanya dalam bentuk narasi 
tetapi juga harus dalam bentuk 
action, dengan harapan ke depan 
mereka terbiasa bukan hanya di 
bulan Ramadan ini, dan saya kira 
itulah pentingnya Al Azhar Zakat 
Day ini,” terang Pak Jasman 
Luasin, Direktur Sekolah Islam 
Al Azhar Makassar pada Selasa, 
(19/04).
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LAZ AL AZHAR
DISTRIBUSIKAN BANTUAN PAKET SEMBAKO

KE PULAU PANGGANG

Dalam rangka 
memperingati 
Milad ke-70 YPI 
Al Azhar, LAZ 

Al Azhar berkolaborasi 
dengan Salam Jamiyyah 
Al Azhar memberikan 
paket sembako kepada 
masyarakat binaan LAZ Al 
Azhar di Pulau Panggang, 
Kepulauan Seribu Utara, 

Kamis (7/4). Masyarakat di 
Pulau Panggang ini telah 
lama menjadi binaan LAZ 
Al Azhar dalam program 
pemberdayaan masyarakat 
Desa Gemilang. Paket 
sembako yang didistribusikan 
kepada mereka sebanyak 
60 paket. Paket sembako 
yang diberikan diprioritaskan 
untuk masyarakat duafa, 

janda, yatim dan ustadz 
di sana. “Terima kasih 
kepada LAZ Al Azhar dan 
Salam Jamiyyah yang telah 
membantu masyarakat 
Pulau Panggang, ini sangat 
bermanfaat bagi kami, 
semoga bermanfaat dan 
berkah buat LAZ Al Azhar.” 
tutur Bapak Yuyun selaku 
kader lokal Pulau Panggang.

RGI KELAS KULINER HALAL YOGYAKARTA
RUTIN BAGIKAN TAKJIL GRATIS

Ramadan menjadi momen terbaik untuk berbagi. Hal ini dimanfaatkan oleh santri 
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Yogyakarta. Para santri jurusan kelas Kuliner Halal 
membagikan ratusan paket takjil untuk 
berbuka puasa di sekitar Taman Denggung 

Sleman, Yogyakarta. Aksi ini menjadi kegiatan yang 
rutin digelar di bulan Ramadan. Pembagian 
takjil dilakukan mulai pukul 5 sore sampai 
selesai. Paket takjil diberikan kepada mereka 
yang tidak sempat berbuka di rumah dan 
sedang berada dalam perjalanan seperti 
tukang ojek, pengguna jalan, pedagang dan 
lainnya. Santapan takjil yang diberikan 
langsung dibuat oleh para santri RGI 
Yogyakarta. Diharapkan melalui kegiatan ini, 
dapat menghadirkan keberkahan, inspirasi, dan 
kebahagiaan bagi sesama. RGI merupakan salah satu program pemberdayaan pemuda usia 
produktif yang diinisiasi oleh LAZ Al Azhar. Sebagai langkah menekan angka pengangguran.
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SEMANGAT RAMADAN,
SANTRI RGI DEPOK GELAR KHATAMAN QURAN

Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Depok mengadakan khataman Al Quran 
bersama manajemen Rumah Gemilang Indonesia dan para instruktur di Aula RGI, 
Depok. Kegiatan ini juga diisi dengan 
kultum singkat oleh Faridun Nidhom 

selaku manajer RGI Depok lalu dilanjut 
dengan berbuka puasa bersama. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa 
Ta’ala dan menciptakan rasa kecintaan santri 
terhadap Al-Qur’an. Semoga dengan 
berbuka puasa yang sederhana ini, semakin 
menambah semangat, kekompakan dan 
keberkahan di bulan suci Ramadan serta 
mari kita bersama-sama doakan agar santri 
dan para alumni Rumah Gemilang Indonesia tetap istiqomah membaca Al Quran sampai 
berlanjut kepada tahap menghafal dan mengamalkannya.

SMPI AL AZHAR MAKASSAR 
DAN LAZ AL AZHAR

BERKOLABORASI GELAR TAKJIL ON THE ROAD

Siswa SMP Islam Al Azhar 
Makassar bersama LAZ 
Al Azhar Perwakilan 
Sulawesi Selatan bergerak 

membagikan Takjil On The 
Road. Sebanyak 150 paket 
takjil dibagikan kepada para 
pengendara dan pengguna jalan 
di Jalan Hertasing, Makassar. 
Harapan diadakannya kegiatan 
ini, kita sama-sama raih pahala 
yang banyak dan berkah di bulan 
suci Ramadan. Semoga segala 
bantuan yang diberikan juga bisa 
bermanfaat.
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Keceriaan terpancar dari wajah para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah 
Awaliyah Al Ikhlas di Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten 

Lebak, Banten. Pasalnya kini mereka dapat belajar membaca Al Quran 
dengan khusyuk dan nyaman berkah bantuan dari donasi wakaf Al Quran 

yang diberikan tim Wakaf Al Azhar pada Kamis, (14/04).

WAKAF AL QURAN 
HADIRKAN SEMANGAT BARU
BAGI SANTRI DI LEBAK, BANTEN
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Sebanyak 40 mushaf Al Quran diberikan langsung kepada para pengajar dan santri. Sebelumnya 
madrasah ini memiliki kendala atas ketersediaan Al Quran yang layak untuk digunakan. Sebab, 
Al Quran yang ada telah banyak yang rusak itupun jumlahnya sedikit. Sehingga, para santri harus 
bergiliran saat proses kegiatan belajar berlangsung.

Deta Aga Arif Rahman, tim Wakaf Al Azhar mengungkapkan pendistribusian wakaf Al Quran terus 
dilakukan guna menebar kebaikan untuk umat, memperluas syiar, dan membantu mereka yang 
membutuhkan.

“Alhamdulillah, upaya pendistribusian terus kami lakukan. Berkah ikhtiar bersama dari donasi yang 
terkumpul dari sahabat wakaf sekarang telah dimanfaatkan santri di Madrasah Diniyah Takmiliyah 
Awaliyah Al Ikhlas ini dan bisa menjadi pemicu semangat untuk para santri terutama di bulan Ramadan 
ini,” katanya.

Melalui Program Wakaf Al Quran, Wakaf Al Azhar berupaya membantu madrasah, pondok pesantren, 
dan masjid-masjid yang membutuhkan ketersediaan Al Quran karena kondisi mushaf yang cukup 
memprihatinkan.

Dengan mewakafkan Al Quran kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya, merupakan amal jariyah 
yang terus mengalirkan pahala, walau yang mewakafkan Al Quran tersebut sudah meninggal dunia.
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Siapa sih orang shalih itu? 
Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, tentang pengertian shalih, beliau 
berkata, “Orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap 

sesama hamba Allah. Kedudukan shalih pun bertingkat-tingkat.” (Fathul Bari, juz 2, hlm. 314)

Ada baiknya kita membaca 
kisah masa lalu. Meski 
demikian, jangan 
merasa kekunoan 

dengan membaca kisah-kisah 
para ulama atau orang shalih 
di masa lalu. Jangan merasa 
pula bahwa membaca novel 
atau kisah fiksi itu kekinian. Tak 
selalu begitu. Bahkan kisah lama 
seperti dalam al-Quran dan 
hadits nabi atau biografi para 
ulama akan memberikan inspirasi 
dan motivasi karena semua itu 
faktanya ada. Nyata.

Terkait pembahasan ini, saya 
kutipkan beberapa pendapat 
ulama tentang orang yang shalih.
 
Syaikh Fudhail bin ‘Iyadh 
rahimahullah berkata, 
“Pandangan seorang mukmin 
kepada mukmin yang lain akan 
mengilapkan hati.” (Siyar A’lam An 
Nubala’, jilid 8, hlm. 435)
 
Maksud beliau adalah dengan 
hanya memandang orang shalih, 
hati seseorang bisa kembali tegar. 
Itu sebabnya, jika orang-orang 
shalih dahulu kurang semangat 

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

BELAJAR DARI
ORANG SHALIH

dan tidak tegar dalam ibadah, 
mereka pun mendatangi orang-
orang shalih lainnya.
 
‘Abdullah bin al-Mubarak 
rahimahullah mengatakan, 
“Jika kami memandang Fudhail 
bin ‘Iyadh, kami akan semakin 
sedih dan merasa diri penuh 
kekurangan.”
 
Ja’far bin Sulaiman rahimahullah 
mengatakan, “Jika hati ini ternoda, 
maka kami segera pergi menuju 
Muhammad bin Waasi’.”
 
Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah 
rahimahullah mengisahkan, “Kami 
(murid-murid Ibnu Taimiyyah), jika 
kami ditimpa perasaan gundah 
gulana atau muncul dalam diri 
kami prasangka-prasangka buruk 
atau ketika kami merasakan 
sempit dalam menjalani hidup, 
kami segera mendatangi Ibnu 
Taimiyah untuk meminta nasihat. 
Maka dengan hanya memandang 
wajah beliau dan mendengarkan 
nasihat beliau serta merta hilang 
semua kegundahan yang kami 
rasakan dan berganti dengan 
perasaan lapang, tegar, yakin 

dan tenang.” (dikutip dari laman 
rumaysho.com)
 
Jadilah orang yang shalih, karena 
ia akan menebarkan manfaat 
bagi sesamanya. Bahkan, hanya 
dengan memandang wajahnya 
hati menjadi tenteram dan 
tenang. Luar biasa. Memang 
berat menjadikan diri kita sebagai 
orang yang shalih, tetapi bukan 
berarti tak bisa diwujudkan. Insya 
Allah kita berupaya keras dan 
memohon pertolongan Allah 
Ta’ala. Semoga kita semua bisa 
menjadi orang yang shalih (baik, 
secara pribadi) dan sekaligus 
mushlih (melakukan perbaikan, 
mengajak orang lain menjadi 
baik). Insya Allah.
 
Ibrah dari orang shalih
 
Saya sering memotivasi diri 
sendiri dan juga para murid 
saya untuk membaca kisah para 
ulama. Selain tentunya, juga 
kisah para nabi dan para sahabat 
nabi. Mengapa? Sebab, dalam 
kisah-kisah tersebut mengandung 
banyak ibrah. Apa itu ibrah?
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...kisah lama seperti dalam al-Quran dan hadits 
nabi atau biografi para ulama akan memberikan 
inspirasi dan motivasi karena semua itu faktanya 

ada. Nyata...

Kata ‘ibrah berasal dari `abara – 
ya`buru – `abratan wa `ibratan 
yang pada asalnya berarti 
menyeberang dari satu tepi 
sungai ke tepi yang lain yang 
ada di seberangnya. Karenanya, 
sampan penyeberang dalam 
bahasa Arab disebut `abbârah.
 
Terkait dengan hal ini, Imam 
al-Ghazali rahimahullah berkata: 
Makna i`tibar adalah seseorang 
yang menyeberang dari apa yang 
disebutkan kepada apa yang tidak 
disebutkan, karenanya ia tidak 
membatasi diri pada apa yang 
disebutkan saja. (Ihya’ `Ulumud-
Din juz 1, hlm. 62)
 
Lalu Imam al-Ghazali memberi 
contoh sebagai penjelasan. Beliau 
berkata: Misalnya, seseorang 
menyaksikan suatu musibah 
yang menimpa orang lainnya, 
maka jadilah musibah itu sebagai 
ibrah baginya, maksudnya, 
orang itu “menyeberangkan” apa 
yang dilihat dan disaksikannya 
kepada dirinya untuk menggugah 
kesadarannya bahwa bisa saja 
dirinya terkena musibah yang 
mirip dengannya.
 
Jadi, seseorang yang mengambil 
ibrah artinya ia menyeberangkan 
suatu peristiwa yang terjadi pada 
orang lain ke arah dirinya. Untuk 
apa? Dijadikan pelajaran.
 
Kisah orang-orang shalih 
senantiasa memberikan manfaat. 
Maka, seringlah membaca kisah 
atau biografi mereka. Saya 
memberikan contoh seperti 
dalam Kitab Hilyatul Auliya 

karya Imam Abu Nu`aim al-
Ashfahani, yang berjilid-jilid itu. 
Alhamdulillah saya memiliki kitab 
tersebut beberapa jilid. Luar biasa 
banyaknya kisah tersebut. Kita 
bisa membaca dan mengambil 
ibrah dari perjalanan hidup 
mereka. Selain itu, ada juga 
buku di rak perpustakaan saya, 
yakni “Potret 28 Tokoh Tabi’in” 
karya Azhari Ahmad Mahmud. 
Isinya sangat bagus. Ini sekadar 
menyebut contoh buku yang 
memuat kisah para ulama, yang 
tentu saja terkategori orang-orang 
shalih.
 
Kitab Qishashul Anbiyaa karya 
Imam Ibnu Katsir rahimahullah 
juga sangat menarik. Kisah-
kisah ini bukan khayalan, tetapi 
kenyaatan. Sehingga bisa 
mengambil ibrah dari setiap 
peristiwa yang dialami para nabi 
dan umatnya.
 
Saya coba ambilkan beberapa 
contoh dari Kitab Hilyatul Auliya. 
Misalnya pendapat Imam Syafi’i 
rahimahullah tentang wabah. 
Beliau menyampaikan,“Aku belum 
menemukan solusi yang lebih 
manjur untuk menghilangkan 
wabah dibanding bertasbih 
(kepada Allah).” (Hilyatul Auliya’, 
jilid 9, hlm. 136)
 
Kisah lainnya. Misalnya tentang 
catatan dosa-dosa. Bilal 
bin Sa’d rahimahullah yang 
mengatakan, “Sesungguhnya 
Allah mengampuni dosa-dosa, 
namun tidak menghapusnya 
dari catatan amalan hingga 
memperlihatkannya pada hari 

kiamat, meski orang itu telah 
bertaubat.” (Hilyatul Auliya jilid 5, 
hlm. 226)
 
Kisah tentang tawadhu’ para 
ulama salaf juga menarik. Berkata 
Yahya bin Ma’in rahimahullah, 
“Aku belum pernah melihat orang 
semisal Ahmad bin Hambal, kami 
berkawan dengannya selama 
50 tahun, dia tidak pernah 
membanggakan diri terhadap 
kami sedikit pun dari apa yang 
ada pada dirinya dari keshalihan 
dan kebaikan.” (Hilyatul Auliya’ jilid 
9, hlm. 181)
 
Menarik pula tentang pendapat 
yang memotivasi bahwa 
pengorbanan seseorang dalam 
mencari ilmu meski yang didapat 
ternyata hanya sedikit. ’Amir bin 
Syarahil asy-Sya’by rahimahullah 
berkata, “Seandainya seseorang 
melakukan safar dari ujung 
Syam menuju ujung Yaman, lalu 
dia hanya menghafal sebuah 
kalimat, namun kalimat itu terus 
bermanfaat baginya sepanjang 
umurnya, maka saya menilai 
bahwa safarnya tersebut tidaklah 
sia-sia.” (Hilyatul Auliya’, jilid 1, 
hlm. 313)
 
Masih banyak kisah lainnya dari 
sumber lainnya yang luar biasa 
banyaknya. Bahkan bisa jadi juga 
kisah teladan itu kita dapatkan 
dari orang-orang shalih yang kita 
kenal dan dekat dengan kita. 
Ambil ibrahnya (pelajarannya) 
agar kita bisa menjadi lebih baik. 
Insya Allah.
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PENERIMAAN ZIS MARET 2022
  
1. Zakat: 
 a. Zakat Maal 1.280.790.917
 b. Zakat Fitrah 0
2. Infak: 
 a. Infak khusus 485.253.998
 b. Infak umum 107.128.162
3. Khusus: 
 a. Bagi Hasil Bank 528.777
 b. Kemanusiaan 550.110
 c. Wakaf  95.417.900
 d. Fidyah 11.510.015
 e. Kurban 1.000.000
 f. Jasa Giro 219.212

TOTAL PENERIMAAN MARET 2022 1.982.399.091

PENYALURAN ZIS MARET 2022

1. Layanan Mustahik 815.661.625
2. Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ 15.849.800
3. Operasional UPJ 19.495.000
4. Beastudi Pendidikan 5.520.000
 Bantuan Karitas Pendidikan 87.500.000
 Bantuan Karitas Dakwah 110.000.000
5. Pemberdayaan 256.174.400
 Rumah Gemilang Indonesia 461.362.254
 Fisabilillah Lainnya 53.951.111
6. Penyaluran Infaq Khusus: 
 a. Penyaluran Kemanusiaan 28.220.400
 b. Penyaluran Infak Khusus 566.822.491
7. Penyaluran Infak Umum 341.864.584
 Penyaluran Fidyah 264.752.900
8. Penyaluran Wakaf Tunai 195.191.400
 Penyaluran Akikah 4.000.000
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 3.226.365.965
9 Amil 322.046.665
10 Operasional  257.538.772
11 Administrasi Perbankan 3.814.800
 SUB TOTAL BIAYA PROGRAM 583.400.237
TOTAL PENDAYAGUNAAN MARET 2022 3.809.766.202
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