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Hari raya Iduladha tinggal menghitung hari akan segera 
menghampiri kita. Di antara kita mungkin sudah ada 
yang membeli hewan kurban untuk disembelih di hari 
raya Iduladha atau hari tasyrik. Atau ada juga yang saat 

ini sedang bersedih karena belum bisa berkurban tersebab 
beberapa faktor. Tentu bagaimana pun keadaan kita di saat 
ini harus tetap disyukuri agar kita termasuk ke dalam hamba-
hamba Allah yang beruntung.

Alhamdulillah, CARE edisi Juli 2022 bisa hadir kembali untuk 
menyapa Sahabat Al Azhar semua. Pada edisi ini kami 
mengangkat secara khusus kiprah instruktur atau pengajar di 
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) yang sudah belasan tahun 
mengabdi hingga berhasil menciptakan ribuan generasi mandiri. 
Tentunya dedikasi ini patut kita apresiasi bersama karena 
peran instruktur sangat besar dalam proses pengembangan diri 
mereka. Terutama dalam membentuk karakter, semangat serta 
jiwa profesionalisme.

Selain itu hadir pula kisah dari program pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa Indonesia Gemilang yaitu produk peci 
anyaman bambu dari Desa Ciladaeun, Lebak Banten. Produk ini 
khas, unik dan kualitasnya sangat baik sehingga diminati banyak 
masyarakat. Hasil penjualan yang terus meningkat juga mampu 
menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ciladaeun.

Kisah-kisah penuh inspirasi ini kami hadirkan dengan harapan 
bisa meningkatkan kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang 
diri sendiri. Tetapi tentang berbagi dan bagaimana cara kita bisa 
bermanfaat untuk kehidupan orang lain dan mendorong agar 
kehidupan mereka lebih mandiri.

Terima kasih, telah setia mendukung LAZ Al Azhar dalam 
menggemilangkan keluarga Indonesia melalui berbagai aksi 
kemanusiaan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. 
Kini, mari kembali kita hadirkan kegemilangan tersebut melalui 
Zona Bahagia Kurban 1443 H.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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TIGA BELAS TAHUN MENJADI 
INSTRUKTUR RGI, MUHIDIN CETAK

RIBUAN PEMUDA MANDIRI
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“Konsep dasar pembelajaran itu 
sejatinya berangkat dari adab 
dulu sebelum ilmu, InsyaAllah 
ketika seseorang memiliki adab 
yang bagus, proses belajarnya 
juga pasti lancar dan nyaman,” 
katanya. 

Sukses Mencetak Generasi 
Muda Banyak Karya
Rasa lelah Muhidin hilang dan 
semangatnya akan bertambah 
saat para alumni dapat bekerja 
di berbagai perusahaan atau 
mampu membuka usaha 
sendiri. Belasan tahun menjadi 
instruktur, Muhidin telah 
berhasil mencetak ribuan santri 
RGI dengan memiliki keahlian 
di bidang jaringan komputer, 
hardware maupun software.

“Alhamdulillah, para 
alumni sudah banyak yang 
kemampuannya melewati 
instruktur. Beberapa alumni 
sudah menjadi engineer, salah 
satunya bekerja di PT Anabatic 
Technologies  yaitu perusahaan 
pembuat aplikasi e-money, ada 
juga yang sudah memegang 
server khusus, menjadi 
programmer, jadi pengajar, 
tim IT support di beberapa 
perusahaan, bahkan yang 
dari Bangka Belitung saat ini 
memiliki usaha service sendiri,” 
ungkapnya.

Di samping kesibukannya 
menjadi instruktur RGI, Muhidin 
pun aktif mengisi berbagai 
kegiatan sebagai narasumber 
bersama tim ahli Kemendikbud, 
Kementerian Kesehatan, dan 
kegiatan lainnya.

“Semoga generasi produktif 
dan santri RGI di masa depan 
tidak pernah putus asa, 
teruslah memiliki mimpi dan 
keinginan sukses sampai bisa 
mandiri. Tetap semangat untuk 
mewujudkannya,” harapnya.

 
Terapkan Metode Belajar Ala 
‘Tutor Sebaya’
Tutor Sebaya (peer teaching) 
adalah metode belajar yang 
berarti santri mengajar santri 
lainnya atau yang berperan 
sebagai pengajar (instruktur) 
adalah santri. Bagi santri yang 
sudah menguasai materi 
tertentu dia dapat mengajarkan 
kembali kepada rekan-rekannya 
yang belum paham. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya untuk 
terus menumbuhkan rasa 
percaya diri kepada para santri 
dan juga memberi dukungan 
bagi mereka yang belum 
paham. Menurutnya model 
pembelajaran ini lebih efektif 
untuk diterapkan untuk santri 
RGI. 

Proses pembelajaran seperti 
ini dinilai dapat membentuk 
santri menjadi lebih mandiri 
dan melatih santri untuk berani 
bertanya. Dengan Tutor Sebaya 
para santri mendapatkan rasa 
nyaman karena bagaimanapun 
hubungan antarteman terasa 
lebih dekat dibandingkan 
dengan instruktur. Namun, 
tetap mendapat pengawasan 
dan pendampingan dari 
instruktur.

Berbagai Mata Diklat Dasar 
Keahlian (MDDK) diberikan 
kepada santri tentang 
hardware, software, dan jaringan 
komputer. Sedangkan Muhidin 
memberikan materi untuk santri 
kelas TKJ yakni tentang server 
dan web development.

Hal yang menjadi nilai plus 
dari sistem diklat di RGI, 
menurut Muhidin menerapkan 
pendidikan berbasis pesantren, 
di mana para instruktur tidak 
hanya memberikan keahlian 
di satu bidang tapi juga 
membentuk akhlak yang baik.

Menjadi instruktur 
RGI bukan hal yang 
mudah untuk dijalani, 
perlu kebesaran 

dan kesabaran bagi Muhidin. 
Kiprahnya dimulai dari informasi 
yang didapatkan dari Komunitas 
Pengguna Linux Indonesia (KPLI) 
bahwa RGI akan membuka kelas 
baru yaitu jurusan TKJ. Dirintis 
bersama 4 orang penggagas 
akhirnya kelas TKJ mulai dibuka 
pada September 2009 yang saat 
itu RGI sudah masuk angkatan 
ke-2. Menurut Muhidin saat itu 
juga ia sedang menjadi pengajar 
di SMA Plus PGRI Cibinong.

“Saya menemukan peserta didik 
dari berbagai macam daerah, 
ada yang ngomong bahasa 
Indonesia aja masih kaku dan 
ada yang belum paham sama 
sekali. Karena di RGI sendiri 
tidak memperhatikan latar 
belakang pendidikan dari 
masing-masing santri, bahkan 
ada yang hanya lulusan SD, 
semua jadi tantangan menarik 
buat saya,” ujarnya.

Muhidin memiliki kiat-kiat yang 
menarik selama menjalankan 
pengabdiannya menjadi 
instruktur RGI yaitu dengan 
menjadi pribadi yang lebih 
banyak mendengar. Dari hal 
tersebut ia terus memahami 
kondisi dari masing-masing 
anak, bagaimana kebutuhan, 
keinginan, kelebihan, sehingga 
kegiatan belajar pun lebih 
menyenangkan dan akan 
terbentuk kurikulum berbeda 
dari masing-masing santri.

“Saya tidak memaksakan 
kepadamereka target kapan 
mereka harus selesai atau 
mereka harus hebat di materi 
saya. Tapi saya lihat mereka 
memiliki potensinya di bidang 
apa nih, konsep dasarnya 
mereka nyaman di bagian apa 
nih,” katanya.

Muhidin Saimin (48), merupakan salah satu instruktur di Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI) jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Kampus Sawangan, 
Depok yang telah menjalani masa pengabdian selama 13 tahun. Ayah dari 

empat orang anak ini, memiliki dedikasi yang tinggi untuk terus mendampingi 
pemuda dari kalangan kurang mampu agar dapat meraih cita-cita dan 

kesuksesan di masa depan.
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“Setelah pengecekan 
kesehatan hewan di sini, 
saya lihat hewannya sehat-
sehat dilihat dari nafsu 

makan yang baik dan kondisi 
fisik hewan yang tidak ada gejala 
penyakit,” jelas Agus selaku 
petugas dari UPT Cigudeg. 

Selain pengecekan kesehatan 
hewan dari penyakit virus, hewan 
ternak pun dicek bobot tubuh, 
juga dilakukan pensterilan 
kandang, dan pemberian vitamin. 
Sebanyak 45 kambing dengan 
bobot 20-30 kg dinyatakan sehat 

PASTIKAN HEWAN KURBAN SEHAT,
PETERNAK BINAAN LAZ AL AZHAR

LAKUKAN PENGECEKAN KESEHATAN  
Sebagai upaya untuk memastikan hewan yang akan dikurbankan terjamin kesehatannya, 

hewan ternak di KSM Cahaya Gemilang Tenjo di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, 
Kabupaten Bogor bersama UPT Peternakan Cigudeg melaksanakan pengecekan hewan. 

Cek kesehatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi penyakit pada hewan 
terlebih dengan maraknya virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah melanda 

hewan di Indonesia, Kamis (23/6).

dan layak untuk penyediaan 
hewan kurban tahun ini. 

Pihak UPT Cigudeg juga 
akan terus mendampingi dan 
mengontrol KSM Cahaya 
Gemilang dengan nantinya 
menjelang Iduladha akan 
menerbitkan surat kelayakan 
hewan untuk kurban.

Di samping itu, kegiatan 
pengecekan domba dan 
pemberian obat juga dilakukan 
di lokasi berbeda yakni di 
Kandang Komunal Desa 
Mandiri Cinanggela, KSM 
KUB Jaya Amanah, Kabupaten 
Bandung, Kandang Komunal 
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Desa Berdikari Tanjungpura, 
Kabupaten Tasikmalaya, dan 
Kandang Komunal Desa 
Cahaya Cilembu, Kabupaten 
Tasik.

Kegiatan yang dilakukan di tiga 
kabupaten tersebut setidaknya 
telah memeriksa hewan siap 
kurban sebanyak 450 ekor. 
Adapun pemeriksaan kondisi 
hewan ternak dilakukan oleh 
Da’i Sahabat Masyarakat 
(Dasamas) dan petugas Dinas 
Peternakan setempat. Dengan 
ikhtiar yang dilakukan tersebut 
diharapkan dapat menghadirkan 
hewan kurban yang sehat, aman, 
dan sesuai syariat.
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“Sedekah itu tidak diwajibkan, tetapi kita keluarkan untuk membantu saudara 
kita yang membutuhkan. InsyaAllah jika kita yakin dan penuh dengan kerelaan 
akan ada balasan kebaikan yang bisa kita dapatkan dari Allah SWT,” tutur Dian.

RAIH KEBERKAHAN
DENGAN SEDEKAH

Inilah kisah inspiratif berkah sedekah ala 
Dian Febrina, salah satu muzaki setia LAZ 
Al Azhar. Sedekah merupakan perbuatan 
sederhana tapi mampu menghadirkan 

manfaat yang luar biasa. Dengan bersedekah 
seseorang akan merasa bahagia hatinya juga 
bertambah rezekinya, hal ini sesuai dengan 
hadist dan firman Allah SWT. “Dari Abu 
Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya 
Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak 
ada satu subuh pun yang dialami hamba-
hamba Allah kecuali turun kepada mereka 
dua malaikat. Salah satu di antara keduanya 
berdoa: “Ya Allah, berilah ganti bagi orang 
yang berinfak”, sedangkan yang satu lagi 
berdoa “Ya Allah, berilah kerusakan bagi 
orang yang menahan (hartanya).” (HR Bukhari 
5/270).

Dian mengaku telah mendapatkan berbagai 
keberkahan dalam kehidupannya tersebab 
sedekah. Dengan bersedekah Dian merasakan 
begitu banyak kasih sayang Allah SWT, 
segala macam permasalahan yang terjadi 
dalam hidup terasa lebih ringan dan dapat 
terselesaikan dengan baik.
 
“Saat itu saya sempat mendengar ceramah 
dari salah satu ustaz, jika kita sedekah Subuh 
setelah shalat, terus kita niatkan untuk 
berbagi sekaligus meminta hajat berapa pun 
nilainya dan sekemampuan kita, InsyaAllah 

bisa membawa keberkahan dan dikabulkan 
apa yang kita inginkan,” jelasnya.
 
Berangkat dari keyakinan tersebut Dian mulai 
konsisten untuk sedekah selepas shalat Subuh 
sampai saat ini. Melalui Lembaga Amil Zakat 
Al Azhar, Dian percaya jika penyaluran dana 
yang telah diamanahkan akan didistribusikan 
dengan tepat sasaran. Di samping itu, 
pelayanan yang diberikan cukup baik dan 
memuaskan. Berbagai macam fasilitas 
pelayanan juga mudah diakses.

Dian menambahkan bahwa ia menyukai 
program-program yang dijalankan oleh LAZ 
Al Azhar terutama program kurban. Melalui 
program kurban, Dian dapat memesan 
hewan kurban untuk keluarganya sesuai 
dengan yang diinginkan dengan pilihan lokasi 
pendistribusian hingga pelosok desa terpencil 
di Indonesia.
 
Sebagai seorang ibu single parent dan memiliki 
tiga orang anak, Dian turut menerapkan nilai 
kebaikan dari berbagi sejak usia dini. “Saya 
selalu mengingatkan anak pertama saya yang 
sudah berpenghasilan untuk rajin membayar 
zakat. Begitu juga untuk kedua anak saya 
yang lain, sejak kecil saya selalu ajarkan untuk 
sedekah membantu orang lain sebesar apa 
pun itu yang dikeluarkan asalkan kita bisa 
berbagi,” ungkapnya.

“Saya selalu 
mengingatkan anak 

pertama saya yang sudah 
berpenghasilan untuk rajin 

membayar zakat. Begitu juga 
untuk kedua anak saya yang lain, 

sejak kecil saya selalu ajarkan 
untuk sedekah membantu 

orang lain sebesar apa pun itu 
yang dikeluarkan asalkan 

kita bisa berbagi,”
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Ali Mashar, selaku Kepala 
Direktorat Dakwah 
dan Sosial YPI Al 
Azhar mengatakan 

kegiatan ini diperlukan sebagai 
ajang silaturahmi sekaligus 
pembekalan sebelum para 
Dasamas kembali bertugas di 
Desa Gemilang. 

“Menjadi seorang Dasamas itu 
memiliki peran dan tanggung 
jawab yang begitu penting di 
tengah masyarakat. Itu sebabnya, 
para Dasamas dituntut untuk 
bisa mendampingi dan menjadi 
penggerak masyarakat untuk 
produktif dan mandiri”, ujar Ali.

Selain itu, pandemi yang 
terjadi selama 2 tahun terakhir 
memberikan dampak bagi 
kegiatan ekonomi masyarakat. 
Maka, perlu adanya strategi 
khusus agar para Dasamas bisa 
membantu dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 
pascapandemi untuk masyarakat 
Desa Gemilang yang berada 
dalam pendampingannya. 

GELAR RAKORNAS DASAMAS 
GUNA PERKUAT PROGRAM 

PEMBERDAYAAN PASCAPANDEMI
Sebagai bentuk penguatan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan pasca 
pandemi, LAZ Al Azhar menggelar kegiatan halalbihalal dan Rapat Koordinasi Nasional 
Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas) se-Indonesia. Acara tersebut berlangsung selama 
dua hari pada Kamis dan Jumat (2–3 Juni 2022). Bertempat di Gedung Dasamas Center, 

Jalan Celincing Raya, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat, sebanyak 36 
Dasamas dan pengurus KSM dari seluruh Indonesia turut hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Ali kemudian memberikan 
yel-yel khusus kepada para 
Dasamas, yakni “Religius, Smart, 
dan Humble”. Yel-yel ini sebagai 
dorongan semangat bahwa 
menjadi Dasamas harus paham 
ilmu agama, cerdas memecahkan 
permasalahan di desa, dan 
ramah kepada semua lapisan 
masyarakat.

Program-program 
pemberdayaan LAZ Al Azhar 
dilakukan untuk membantu 
menyukseskan program 
pemerintah dalam pengentasan 
kemiskinan yang sesuai 
dengan SDGs atau Sustainable 
Development Goals dengan 
terus membantu masyarakat 
di pelosok desa bangkit setelah 
pandemi. Hal ini dilakukan 
dengan mendampingi 
masyarakat menuju mandiri 
melalui empat sektor, 
yaitu pendidikan, ekonomi, 
keagamaan, dan kesehatan. 

Selain itu, momentum ini juga 
dimanfaatkan sebagai ajang 
silaturahmi, penguatan sinergi 
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stakeholder, dan meningkatkan 
kapasitas dalam pengelolaan 
program pemberdayaan secara 
komprehensif, terukur, dan 
berkelanjutan. 

Para Dasamas begitu 
antusias dalam mengikuti 
setiap rangkaian kegiatan 
yang berlangsung. Willyan 
Ramdani (25), Dasamas 
Desa Pantai Harapan Jaya, 
Kecamatan Muaragembong, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 
mengungkapkan, dari kegiatan 
Rakornas tersebut dapat 
memberikan wawasan dan 
mampu menemukan solusi 
terkait masalah-masalah yang 
terjadi di lapangan.

“Semoga nantinya kegiatan ini 
dapat berjalan lebih intens lagi, 
agar ilmu dari Dasamas senior 
bisa ditransfer secara langsung 
melalui diskusi dan sharing 
bersama,” tambahnya.

Terakhir, acara ditutup dengan 
foto bersama dan ramah tamah.
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Sakir (33), salah satu 
anggota Saung Ilmu 
sekaligus perajin anyaman 
peci bambu mengatakan 

sebelumnya usaha yang 
dijalankannya akan berjalan 
jika ada pemesan saja. Setelah 
mendapatkan pendampingan 
secara intens, usahanya mulai 
kembali bangkit dan setiap 
harinya ia dapat memproduksi 
peci karena pesanan yang cukup 
tinggi.

Pembuatan peci bambu 
dilakukan dengan 
memperhatikan kualitas bambu 
yang dipilih. Setiap harinya 
perajin anyaman peci bambu 

akan mengolah jenis bambu 
hitam dan bambu tali untuk 
dijadikan peci dengan berbagai 
motif yang unik dan menarik.
 
“Alhamdulillah, sejak dapat 
bimbingan dari Dasamas LAZ Al 
Azhar, pemasaran peci anyaman 
bambu kami jadi sangat luas dan 
semakin ramai pemesanannya,” 
Kata Sakir.
 
Untuk harga peci bambu ini 
mulai dari Rp60.000,- tergantung 
ukuran dan tingkat kesulitannya. 
Sedangkan untuk tinggi peci bisa 
sesuai dengan pemesanan.
 
Berkat kegigihan dan tangan 
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Untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya masyarakat 
kreatif di Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten, 
LAZ Al Azhar dan Kemenag RI terus mendampingi masyarakat sekitar dengan 
menjalankan program pemberdayaan Kampung Zakat. Salah satunya dengan 

mendorong keunikan dari produk UMKM, yaitu kerajinan peci bambu.

...Alhamdulillah, sejak dapat bimbingan 
dari Dasamas LAZ Al Azhar, pemasaran peci 
anyaman bambu kami jadi sangat luas dan 

semakin ramai pemesanannya..

terampilnya, produk anyaman 
peci bambu milik Sakir kini 
telah dipasarkan ke wilayah 
Jakarta, Bogor, Tangerang, 
Bekasi, dan Banten. Selain itu, 
Sakir juga seorang ustaz yang 
kesehariannya juga mengajari 
anak-anak hingga orang tua 
dalam belajar tentang ilmu 
agama juga baca tulis Al Quran.
 
Harapan di masa yang akan 
datang, dengan mendorong 
produk UMKM lokal di sekitar 
masyarakat Desa Ciladaeun 
diharapkan dapat memberikan 
kesejahteraan hidup masyarakat 
dan kemajuan desa.

UNIKNYA KERAJINAN
PECI BAMBU

PRODUK UMKM DAMPINGAN
DI DESA CILADAEUN



Dalam rangka menjalin silaturahmi 

dan memberikan perubahan di Desa 

Cilembu, terutama untuk warga RW 

02, Kecamatan Pamulihan, Sumedang 

ini sebanyak 35 mahasiswa UNWIM ikut serta 

dalam kegiatan Bina Desa. Mereka terdiri 

dari mahasiswa Fakultas Pertanian, Jurusan 

Agroteknologi dan Sosial Ekonomi Agribisnis.

Menurut Ahmad Nurhadi, perwakilan 

mahasiswa UNWIM mengatakan alasan 

mereka memilih Desa Cilembu menjadi tempat 

kegiatan Bina Desa karena lokasi yang strategis 

dengan kampus. Mereka memiliki prinsip untuk 

membina desa itu tidak dimulai dari lokasi 

yang jauh, namun justru dari yang terdekat. 

Selain itu, Desa Cilembu memiliki potensi tanah 

yang bagus di mana unsur hara yang dimiliki 

sangat subur, hal ini cocok dengan tujuan untuk 

melakukan pembinaan budidaya pertanian.

 
“Meskipun mayoritas masyarakat di sini petani, 

namun hasil survei ada berapa keluarga yang 

terjun ke peternakan dan perikanan. Jadi kami 

memberikan solusi alternatif untuk pakan 

yaitu dengan adanya sosialisasi Maggot BSF,” 

tambahnya.
 
Adapun rangkaian kegiatan diisi dengan praktik 

pembuatan eco enzim, penyuluhan tentang 

UNWIM PILIH   CILEMBU
BINA DESA
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Mahasiswa Universitas Winaya Mukti Sumedang (UNWIM) menggelar kegiatan Bina Desa dengan berkolaborasi bersama pengurus KSM Cilembu di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Desa Cahaya Cilembu merupakan salah satu desa binaan LAZ Al Azhar yang bekerjasama dengan YBM PLN yang bertujuan untuk menciptakan desa yang sejahtera.
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budidaya maggot BSF, edukasi 
pertanian kepada anak-anak, 
senam sehat kebugaran jasmani, 
pembagian sembako kepada 
masyarakat yang berada di zona 
merah sampai kerja bakti bersih-
bersih lingkungan bersama 
warga Desa Cilembu.
 
“Alhamdulillah, saya selaku ketua 
Saung Cahaya mewakili seluruh 
warga masyarakat di lingkungan 
RW 02 Desa Cilembu, merasa 
senang dengan adanya kegiatan 
Bina Desa ini. Kehadiran kawan-
kawan mahasiswa memberikan 
kami ilmu pengetahuan baru, 
yang tentunya tujuannya untuk 
menciptakan perubahan sosial 
di masyarakat secara bersama-
sama,” ungkap Yayat (60) selaku 
Ketua Saung Cahaya.
 
Semoga ke depannya kolaborasi 
ini semakin kuat melahirkan 
kegiatan positif lainnya untuk 
mendukung percepatan 
tercapainya tujuan program di 
Desa Cahaya, Sumedang.

MAHASISWA

DESA CAHAYA

JADI LOKASI
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Kegiatan ini dilakukan 
sebagai upaya 
menjalankan 10 fungsi dan 
peran KUA, salah satunya 

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

Setelah sukses di lokasi 
sebelumnya, kini LAZ Al Azhar 
mendapat kepercayaan kembali 
untuk mendampingi masyarakat 
yang tengah menjalankan 
usahanya untuk dapat menjadi 
mandiri. Selain itu, dalam acara 
tersebut LAZ Al Azhar bertugas 
sebagai pengisi materi workshop 

KUA MANDIANGIN
GANDENG LAZ AL AZHAR 

SUKSESKAN PROGRAM 
PENDAMPINGAN EKONOMI UMAT

LAZ Al Azhar turut berpartisipasi pada program KUA Percontohan Ekonomi 
Umat di KUA Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 

Kamis, (9/6). Program tersebut diusung langsung oleh Kementerian Agama RI 
sebagai bentuk ikhtiar dalam merevitalisasi KUA.

dan pembekalan kepada seluruh 
penyuluh dan penerima manfaat 
untuk menyukseskan program 
tersebut.
 
Seleksi dilakukan secara 
bertahap, dari tahap awal 
sebanyak 60 yang masuk seleksi 
calon penerima manfaat ada 20 
keluarga yang layak mendapat 
bantuan program. Namun 
setelah proses verifikasi dan 
survei lapangan maka terpilih 
10 keluarga yang berhak dan 
layak memenuhi kriteria sebagai 
penerima manfaat.
 
“Dengan hadirnya program ini di 
tengah masyarakat, diharapkan 
dapat memaksimalkan potensi 
UMKM di wilayah sekitar 
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sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan dan kualitas 
hidup yang lebih baik,” ungkap 
Syafruddin, Kepala KUA 
Mandiangin.
 
Acara penyerahan dan 
pengguliran bantuan 
dilaksanakan di Aula Kantor 
Kementerian Agama Kota 
Bukittinggi yang dihadiri 
oleh Direktorat Zakat Wakaf 
Kemenag RI secara online. Selain 
itu hadir juga perwakilan Kepala 
Kantor Perwakilan LAZ Al Azhar 
Sumatera Barat, Kepala Kantor 
Kemenag Bukittinggi, Kepala 
KUA dan Penyuluh Kecamatan 
Mandiangin Koto Selayan.

www.alazharpeduli.or.id
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Desa Gemilang yang 
terletak di Dusun 
Laharpang, Desa Puncu, 
Kabupaten Kediri, 

Jawa Timur ini dikenal sebagai 
penghasil tanaman kopi yang 
unggul.

Dari hasil panen tersebut 
kemudian kopi akan dikelola 
oleh Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Lamor Kelud 
Sejahtera Laharpang. Dengan 
tujuan melakukan pemberdayaan 
dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, kopi yang telah 
dipanen dibeli dengan harga di 
atas tengkulak dan harga pasar.
 
Aynut Dhobit, Dai Sahabat 

Hasil panen sejumlah petani kopi di Desa Gemilang binaan LAZ Al Azhar mengalami 
peningkatan dan cukup melimpah. Pasalnya dari 2 hektar luas tanah petani kopi berhasil 
memetik kopi sebanyak satu ton jenis green bean dan 5 ton untuk jenis kopi cherry bean.

Masyarakat (Dasamas) LAZ 
Al Azhar mengatakan edukasi 
dan pendampingan kepada 
para petani kopi secara rutin 
dilakukan. Hal ini menjadi ikhtiar 
bersama untuk menghasilkan 
kualitas kopi terbaik. Salah 
satunya mengenai cara 
pemetikan kopi yang dilakukan 
saat kopi sudah benar-benar 
matang atau yang dikenal 
dengan petik merah.
 
“Kita terus berusaha 
mengembangkan untuk 
memaksimalkan potensi 
tanaman kopi di sini mulai dari 
proses penanaman, pengolahan, 
sampai penjualannya. Agar bisa 
menghadirkan cita rasa yang 
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HASIL PANEN KOPI PETANI
DI DUSUN LAHARPANG 

ALHAMDULILLAH MELIMPAH

khas dan kualitas yang baik kami 
memanen kopi saat benar-benar 
merah,” katanya.
 
Berkat pendampingan yang 
dilakukan secara berkelanjutan 
dan kerjasama yang solid 
dari para petani kopi, saat ini 
warga sudah punya kedai kopi 
dengan nama Lamor Coffee. 
Kedai ini menjadi inovasi 
dalam pengembangan usaha 
untuk menuju desa sejahtera. 
Selain itu, Kopi Laharpang 
juga sudah tersedia di toko-
toko kopi dan di toko online, 
bahkan pemasarannya hingga 
ke luar negeri seperti Malaysia, 
Singapura, Taiwan, Hongkong, 
dan Mesir.
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Sebagai ikhtiar bersama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kegiatan 
Posyandu tersebut secara rutin dilakukan setiap bulan. Dengan melakukan penimbangan bayi dan 
balita serta memberikan penyuluhan kesehatan untuk para ibu diharapkan mampu memberikan 
pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan dalam lingkungan keluarga.

Wiwin (35), selaku Ketua Kader Posyandu mengungkapkan penyuluhan yang disampaikan mengenai BIAN 
(Bulan Imunisasi Anak Nasional) yakni salah satu upaya yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan 

tahun 2022 untuk menggenjot 
cakupan imunisasi rutin 
anak yang sempat menurun 
selama pandemi Covid-19. 
Pemberian imunisasi program 
BIAN merupakan imunisasi 
tambahan Campak-Rubella serta 
melengkapi dosis imunisasi Polio 
dan DPT-HB-Hib yang terlewat.
 
“Alhamdulillah, partisipasi 
masyarakat di sini terhadap 
kegiatan Posyandu sangat 
baik. Memang pada dasarnya 
manfaat kegiatan seperti ini akan 
dinikmati masyarakat itu sendiri,” 
tambahnya.
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Kegiatan Posyandu merupakan 
salah satu bentuk Usaha 
Kesehatan Berbasis Masyarakat 
atau UKBM di mana kegiatan 
tersebut menjadi wahana 
pemberdayaan masyarakat atas 
dasar kebutuhan masyarakat 
yang dikelola oleh, dari, untuk, 
dan bersama masyarakat.

Dasamas LAZ Al Azhar, 
Nukirman mengatakan kegiatan 
Posyandu yang dilakukan di 
Saung Cahaya merupakan 
bentuk kerjasama yang terjalin 
antara pemerintah desa, Bidan 
Desa Cilembu dan Pengurus 

Saung Cahaya. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya mendorong 
kegiatan Posyandu lebih optimal.
 
“Semoga masyarakat semakin 
sadar akan pentingnya 
kesehatan, baik pribadi maupun 
lingkungan sekitar. Sehingga 
kalau masyarakatnya sehat 
mereka akan mampu melakukan 
aktivitas produksi (usaha) 
serta mampu memaksimalkan 
potensi yang dimilikinya menuju 
berdaya,” ungkapnya.

Sebanyak 35 balita mengikuti kegiatan Posyandu yang digelar di Saung Cahaya Desa 
Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selain dimanfaatkan 

sebagai pusat edukasi masyarakat, Saung Cahaya Cilembu juga digunakan untuk 
memfasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, salah satunya pelayanan Posyandu, Sabtu (11/6).

SAUNG CAHAYA CILEMBU 
FASILITASI KEGIATAN POSYANDU

UNTUK MASYARAKAT
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Guru ngaji menjadi garda terdepan 
dalam menyebarkan syiar agama 
untuk masyarakat. Kehadirannya 
telah menciptakan generasi yang 

cerdas dalam pengetahuan Al-Qur’an dan 
pendidikan akhlak. Sebanyak 41 paket 
sembako diberikan secara langsung untuk 
membantu memenuhi kebutuhan pangan 
sehari-hari.

Nursyamsi, amil LAZ Al Azhar mengatakan 
peran penting dari para guru ngaji di tengah 
masyarakat tanpa disadari terkadang mereka 
hidup dalam kondisi pas-pasan bahkan ada 
yang kekurangan. Hal ini karena penghasilan 
yang minim dan mengandalkan penghasilan 
mengajar yang dibayar secara sukarela.

“Mudah-mudahan dengan bantuan paket 
sembako yang diberikan dapat meringankan 

LAZ AL AZHAR SALURKAN 
BANTUAN PAKET SEMBAKO 

UNTUK GURU NGAJI
Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas dedikasi para guru ngaji, LAZ Al 
Azhar berkolaborasi dengan Tokopedia Salam dan Bank Danamon Syariah 

menyalurkan bantuan paket sembako di wilayah Tangerang, Depok, dan Bogor, 
Kamis (16/6). 
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beban para guru ngaji dan ke depan 
manfaatnya semakin luas dirasakan. Adapun 
bantuan paket sembako yang kami salurkan 
yaitu berisi bahan pangan seperti beras, 
minyak goreng, tepung terigu, telur, susu, 
kacang hijau, dan makanan instan lainnya,” 
katanya.

Ustadzah Annisa, salah satu pengajar TPQ 
Azahra mengucapkan rasa syukurnya atas 
paket sembako yang telah ia terima.

“Terima kasih kepada para donatur atas 
perhatiannya kepada kami. Bantuan yang 
kami terima insyaAllah akan bermanfaat 
untuk keluarga kami. mudah-mudahan 
keberkahan sampai untuk kita semuanya,” 
katanya.
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Sejak berdirinya Saung 
Ilmu Bintang Gemilang 
memberikan dampak 
positif dan nilai 

manfaat yang luas. Berbagai 
kegiatan masyarakat mulai 
berjalan secara berkala, tidak 
hanya dimanfaatkan sebagai 
pusat kegiatan edukasi dan 
keagamaan, namun masyarakat 
juga menggunakannya sebagai 
tempat kegiatan kesehatan.

Anwar Mujahid, selaku Dasamas 
LAZ Al Azhar mengatakan 
sebagai bentuk dukungan untuk 
masyarakat khususnya para 
lansia, Saung Ilmu menjadi 
fasilitas pemeriksaan kesehatan 
mulai dari penimbangan badan, 
tensi darah, pemeriksaan asam 

TINGKATKAN KESEHATAN LANSIA,
LAZ AL AZHAR DAN

RINTISAN AMAL BUNDA CILACAP 
GELAR PENGOBATAN GRATIS

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi lansia, LAZ Al 
Azhar bersinergi dengan Rintisan Amal Bunda Cilacap menggelar pengobatan gratis 

secara rutin. Kegiatan yang berlangsung di Saung Ilmu Bintang Gemilang, Desa Jeruklegi 
Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini diikuti oleh 25 keluarga.

urat, pengecekan gula darah, dan 
pemberian vitamin.
 
“Alhamdulillah, berkat kerjasama 
yang terjalin bersama tim 
Rintisan Amal Bunda Cilacap 
dan dokter Risma Cilacap 
kegiatan pemeriksaan kesehatan 
gratis untuk lansia bisa berjalan 
dengan lancar. Mudah-mudahan 
di masa yang akan datang 
masyarakat bisa menjaga 
kesehatan dan pola hidup yang 
lebih baik lagi,” ungkapnya.
 
Berbagai macam keluhan 
dirasakan para lansia seperti 
darah tinggi, asam urat, sakit 
lambung, dan keluhan pada 
bagian paru-paru. Mahfudin 
salah satu penerima manfaat 
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mengungkapkan rasa terima 
kasihnya atas terselenggaranya 
kegiatan pengecekan kesehatan 
tersebut. Ia mengaku memiliki 
penyakit asam urat dan tekanan 
darah tinggi, setelah ikut serta 
menjalani pengobatan tersebut, 
Mahfudin menjadi lebih hati-hati 
dalam mengonsumsi makanan.
 
“Terima kasih untuk para dokter 
dan saudara-saudara yang 
sudah memberikan pelayanan 
kesehatan di lingkungan kami. 
Manfaatnya sangat kami rasakan. 
Kalau biasanya kami berobat 
lokasinya cukup jauh dan harus 
mengeluarkan biaya mahal, di 
sini kami bisa diperiksa dengan 
gratis. Mudah-mudahan bisa 
membawa keberkahan juga 
untuk kita semua,” tambahnya.
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Acara ini dihadiri oleh 
Kepala Direktorat 
Dakwah dan Sosial YPI 
Al Azhar, Ali Mashar, 

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Daram, Deputi Direktur YBM PLN, 
Salman Al Farisi, Manajemen LAZ 
Al Azhar, dan para instruktur 
RGI. 

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Daram menyampaikan dalam 
sambutannya beliau merasa 
terharu dan bangga serta 
berharap para alumni bisa 
menjadi pemimpin penerus 

RUMAH GEMILANG INDONESIA 
LEPAS 129 SANTRI SIAP 

BERSAING DI DUNIA KERJA
Pelepasan Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) angkatan ke-26, digelar di Aula Nurhayati 
Nawawi Kampus RGI Sawangan, Depok, Kamis (29/6). Sebanyak 129 santri mengikuti prosesi 

pelepasan baik secara offline maupun online yang merupakan gabungan dari beberapa 
kampus RGI yakni Depok, Surabaya, Yogyakarta, Magelang, Sentra Primer Jakarta.

bangsa yang hebat. Deputi 
Direktur YBM PLN, Salman Al 
Farisi menyampaikan dalam 
sambutannya beliau berpesan 
agar para santri angkatan ke-26 
dapat menciptakan lapangan 
kerja atau bekerja dengan 
terampil serta siap mendukung 
RGI untuk angkatan berikutnya.

Selain itu, acara dihadiri oleh 
M. Gaspari  dan Imron Prayogi 
selaku alumni RGI yang kini 
sukses berkarir dan memberikan 
motivasi kepada para santri agar 
bisa terjun di lapangan dengan 
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profesional, disiplin, dan jujur.

Di akhir acara salah satu santri 
terbaik asal Aceh, Riyan Adi 
Wibowo mengungkapkan rasa 
syukurnya atas kesempatan 
yang telah ia dapat untuk 
mengikuti diklat selama 6 bulan. 
“Alhamdulillah, selama saya di 
sini banyak ilmu, keterampilan, 
pengalaman, dan teman yang 
menyenangkan. InsyaAllah saya 
siap untuk berjuang dan menjadi 
manusia yang bermanfaat. Saya 
juga berharap RGI bisa terus 
maju,” ungkapnya.
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Hingga akhirnya ia tinggal 
bersama pamannya 
yaitu saudara dari 
sang ayah di Flores 

hingga SMA sembari membantu 
sang paman berjualan di kios 
sembako. Hari- hari di masa 
kecilnya ia habiskan untuk 
bekerja dan jarang digunakan 
untuk bermain-main. Namun, 
semua ia jalani tanpa mengeluh.

Selepas lulus SMA, Ramadhan 
memiliki keinginan untuk kuliah, 
namun karena ekonomi keluarga 
tidak mendukung, akhirnya 
terpaksa merantau ke Kota 
Kupang dan mencari pekerjaan 
di sana. Di Kota Kupang, 
Ramadhan tinggal di tempat 
saudaranya. Kegigihannya dalam 
berikhtiar mampu membuahkan 
hasil, hingga akhirnya ia dapat 
bekerja di Toko Swalayan King 
Mart.
 
Selama 3 tahun bekerja, 
Ramadhan belum pernah pulang 
sekalipun. Ia pun terpaksa 
berhenti bekerja karena ingin 

Ramadhan Saleh (24) merupakan santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
Surabaya angkatan ke-26. Pemuda yang akrab dengan panggilan Ramadhan ini 

berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan merupakan anak terakhir 
dari 6 bersaudara. Sejak kelas 2 SD, Saleh sudah ditinggal oleh sang ayah 

yang pergi ke Malaysia dan menikah lagi hingga menetap di sana 
sampai sekarang, di samping itu sang ibu telah menderita 

penyakit kejiwaan (ODGJ).

pulang untuk menjenguk ibunya 
di kampung.

“Waktu itu dari Kupang saya 
memutuskan berhenti kerja 
karena ingin bertemu ibu, 
rasanya rindu sekali dan ingin 
melihat keadaannya juga 
sudah 3 tahun nggak bertemu,” 
ungkapnya.
 
Selepas itu, setelah 2 bulan tidak 
bekerja, Ramadhan pun kembali 
mendapatkan pekerjaan di 
koperasi sebagai karyawan yang 
bertugas untuk menagih utang 
nasabah dan hanya bertahan 
selama 4 bulan.
 
Semangat berubah menjadi 
pribadi yang lebih baik dan 
memiliki kehidupan yang cerah 
patut diapresiasi. Ramadhan 
mendapatkan kesempatan 
untuk mengikuti seleksi menjadi 
santri di RGI Surabaya yang 
disarankan oleh kakaknya.
 
“Alhamdulillah, saya tahu RGI 
dari kakak saya, dia juga salah 
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MANDIRI SEJAK KECIL,
RAMADHAN SALEH INGIN PUNYA

MASA DEPAN LEBIH BAIK

satu alumni RGI Depok dan 
ambil Jurusan Desain Grafis 
sekarang dia sudah kerja juga 
di Jakarta. Ya, saya langsung aja 
terima saran itu, ikut seleksi. 
Alhamdulillah diterima, terus 
langsung berangkat ke kampus 
RGI Surabaya,” jelasnya.  
 
Kini, Ramadhan tengah 
menjalani diklat di RGI Surabaya 
dengan Jurusan Rekayasa 
Perangkat Lunak. Ia berharap 
dapat menuntut ilmu di RGI 
Surabaya sampai selesai agar 
mendapat pekerjaan yang layak 
untuk masa depannya yang lebih 
baik serta mengangkat derajat 
kedua orangtuanya.
 
Bersama kirimkan doa dan 
dukungan untuk Ramadhan dan 
para santri RGI yang tengah 
menuntut ilmu. Semoga impian 
dan harapannya dapat terwujud 
serta menjadi santri yang 
berakhlakul karimah. Aamiin Ya 
Rabbal Alaamiin.
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Meskipun kondisi alam Indonesia 
termasuk ke dalam negara yang memiliki 
sumber daya air yang melimpah, namun 
menurut Studi World Resource Institute 

(2015), Indonesia termasuk ke dalam negara 
yang berisiko tinggi mengalami krisis air pada 
tahun 2040. Senada dengan catatan Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada tahun 2019 ada 26,35 persen 
yang tidak memiliki akses air minum layak atau 
sumber air minum yang berasal dari perpipaan, 
kran umum, sumur bor atau pompa, mata air 
terlindung, air kemasan, air yang dijual eceran atau 
keliling, dan air hujan.

WAKAF PRODUKTIF
AIR MINUM AL AZHAR, 

ALIRKAN MANFAAT
ATASI KRISIS AIR BERSIH

Program wakaf produktif Air Minum Al Azhar pertama kali diresmikan pada bulan 
Desember 2020. Program ini dikembangkan agar wakaf produktif dapat menjadi role model 

dan menjadi kebanggaan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif.

Berangkat dari kekhawatiran terhadap isu sosial 
tersebut, Wakaf Al Azhar terus mengembangkan 
program wakaf produktif Air Minum Al Azhar agar 
dapat dimanfaatkan secara luas. Hingga saat ini, 
Air Minum Al Azhar memiliki aset 1 mobil, 800 pcs 
galon air minum isi ulang, dan mesin air.

Adapun lokasi kantor operasional dan produksi 
berada di basement Universitas Al Azhar 
Indonesia tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ghea, Nadzir Wakaf Al Azhar mengatakan hasil 
dari penjualan Air Minum Al Azhar tersebut 

digunakan untuk mudharib yang kemudian disalurkan untuk mauquf alaih (penerima manfaat wakaf) dan 
semua program wakaf sosial Al Azhar seperti pembangunan masjid, pengadaan sumur bor, pengadaan 
mushaf Al Quran untuk madrasah, pondok pesantren dan rumah tahfiz.

Semoga Air Minum Al Azhar ini diberi kelancaran dan semakin produktif agar hasil dari wakaf produktif 
tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi mauquf alaih (penerima manfaat wakaf).
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Salah satu cara 
penyampaian terhadap 
anak-anak agar dapat 
dipahami dengan mudah 

adalah dengan bercerita. 
Oleh karenanya LAZ Al Azhar 
Sulawesi Selatan mencoba 
untuk memberikan edukasi 
tersebut secara masif kepada 
anak-anak tingkat KB/TK/SD/
MI baik negeri maupun swasta 
melalui Safari Al Kisah dengan 
berkunjung ke setiap sekolah di 
Sulawesi Selatan.

Safari Al kisah sendiri 
merupakan kegiatan roadshow 
LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan 
bersama Kak Heru dan 
Bona dari Rumah Dongeng 
Nusantara. Dengan bercerita 
tentang kisah islami yang 
diambil berdasarkan Al-Qur’an, 
seperti kisah Qarun, kisah Nabi 
Ibrahim dan Nabi Ismail tentang 
pengorbanan, dan masih 
banyak kisah-kisah menarik 
yang perlu disampaikan kepada 
anak-anak sejak dini. Tujuannya 
agar mereka tidak hanya 
memahami tentang berbagi 
tapi juga mengetahui kisah-
kisah dalam Alquran sehingga 
kemurniaan Alquranpun tetap 
terjaga dengan baik.

Berkisah bersama Kak Heru 
dan Bona menjadi daya tarik 
tersendiri untuk anak-anak, 
terbukti dengan kedatangan 
mereka yang selalu disambut 

SAFARI AL KISAH,
HADIRKAN EDUKASI BERBAGI

SEJAK USIA DINI
Pentingnya edukasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi anak-anak sangat 

diperlukan sejak dini, agar anak-anak mempunyai rasa empati dan rasa peduli 
kepada sesama. LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan sebagai salah satu kantor 
perwakilan wilayah yang bergerak di bidang sosial keagamaan khususnya 

dalam menghimpun dan mengelola dana ZIS, kini tidak hanya berfokus dalam 
mengedukasi kalangan usia dewasa saja, edukasi tersebut juga sangat penting 

bagi kalangan anak-anak usia dini di tingkat KB/TK/SD/Sederajat.

antusias dan penuh bahagia. 
Kegiatan ini kemudian 
diharapkan bisa menjadi sarana 
edukasi yang menarik dan 
menyenangkan di kalangan 
anak-anak. Dengan cara ini juga 
nilai-nilai edukasi ZlS lebih bisa 
dipahami oleh mereka.

Dalam setiap kegiatan, Safari 
Al Kisah juga mengajak anak-
anak untuk bisa menyisihkan 
sebagian uang jajan mereka 
untuk berinfak atau bersedekah. 
Hal ini dilakukan demi 
mengajarkan anak-anak untuk 
peduli dengan sesama, peduli 
dengan lingkungan sekitar 
ataupun peduli dengan sesama 
teman sebayanya sejak usia 
dini. Adapun infak dan sedekah 
yang terkumpul akan disalurkan 
kembali melalui program sosial 
sekolah masing-masing atau 
untuk isu-isu sosial di Sulawesi 
Selatan.

 “Ini kegiatan pertama kalinya di 
sekolah kami. Alhamdulillah kami 
guru-guru sangat berterima 
kasih dengan adanya program 
Safari Al kisah ini. Bisa dilihat 
bagaimana antusiasnya siswa-
siswi kami, sangat bahagia, 
tertawa sama-sama dengan Kak 
Heru dan Bona. Alhamdulillah 
respon dari orangtua siswa-
siswi juga sangat baik,” papar 
salah satu guru sekolah yang 
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dikunjungi saat Safari Al kisah.

Respon baik dari adanya Safari 
Al Kisah ini bahkan tidak hanya 
dari para siswa, orangtua siswa 
ataupun guru-guru, namun 
juga dari kepala sekolah, seperti 
ungkapan salah satu kepala 
sekolah yang mengharapkan 
kegiatan ini bisa menjadi 
kegiatan rutin untuk sekolah 
mereka.

“Alhamdulillah hari ini, kami 
telah dikunjungi oleh LAZ Al 
Azhar. Kebanggaan luar biasa 
bagi sekolah kami. Kegiatan ini 
juga banyak mengajarkan ilmu 
untuk anak didik kami. Harapan 
saya, silaturahmi ini tidak hanya 
hari ini saja, tetapi bisa menjadi 
berkala, bisa saja tiga bulan 
sekali, InsyaAllah kami pihak 
sekolah merespon baik kegiatan 
ini,” tutur Muhammad Kadri 
Karim, Kepala Sekolah UPT SPF 
SD Inpres Layang III.

Sampai saat ini, kurang lebih 50 
sekolah, baik negeri maupun 
swasta yang terdaftar dan sudah 
kami kunjungi dan tentunya 
dengan puluhan ribu siswa-siswi 
yang telah teredukasi dengan 
sebaran sekolah meliputi 
wilayah Kota Makassar dan 
Kabupaten Gowa.



“Alhamdulillah kegiatan berjalan 
dengan lancar, murid-murid KB-
TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru 
tampak senang ikut berpartisipasi 
dalam penyaluran santunan 
pendidikan. Penerima manfaat 
juga sangat bahagia. Terima 
kasih juga kami ucapkan kepada 
KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo 
Baru dan semua wali murid yang 
senantiasa mendukung kegiatan 
kami dalam menebar kebaikan,” 
tutur Suci selaku amil LAZ Al 
Azhar Jawa Tengah.
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Dalam rangka berbagi kebaikan KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru berkolaborasi 
dengan LAZ Al Azhar Jawa Tengah menyalurkan bantuan Santunan Pendidikan Al 

Azhar (SAPA) dan sembako untuk keluarga yatim duafa di lingkungan Kampus Al 
Azhar Solo Baru, Selasa (14/6).

LAZ AL AZHAR JAWA TENGAH DAN
KB-TK ISLAM AL AZHAR 28 SOLO BARU 

SALURKAN BANTUAN SAPA

untuk mereka yang 
membutuhkan.

Kegiatan ini dihadiri kepala 
sekolah, guru, jamiyyah, murid 
KB-TK Islam Al Azhar Solo 
Baru, dan anak-anak yatim dan 
duafa. Sebelum acara dimulai, 
LAZ Al Azhar Jawa Tengah 
menyampaikan piagam ucapan 
terima kasih kepada KB-TK Islam 
Al Azhar 28 Solo Baru yang telah 
berpartisipasi menyukseskan 
program Zona Bahagia Ramadan 
1443 H.
 
Hesti Sunarti selaku Wakil Kepala 
Sekolah dan Humas KB-TK 
Islam Al Azhar 28 Solo Baru 
mengungkapkan  kegiatan SAPA 
dilakukan untuk membantu biaya 
pendidikan yang diwujudkan 
dengan membayar SPP langsung 
kepada Lembaga Pendidikan 
PAUD-KB-TK-RA anak yatim 
piatu duafa penerima manfaat 

di lingkungan 
Kampus 
Al Azhar 

Solo Baru.
 
“Bentuk bantuan pendidikan yang 
kami berikan beragam, ada yang 
dibayarkan SPP gratis  tahun, ada 
yang 10 bulan atau 8 bulan. Rata-
rata tiap anak mendapat bantuan 
SPP sekitar 300 ribu rupiah 
sampai 400 ribu rupiah, mereka 
juga mendapat paket belajar atau 
peralatan sekolah seperti tas dan 
alat tulis. Sedangkan untuk para 
orangtua, kami berikan bantuan 
paket sembako,” ungkapnya.
 
Menghadirkan kebahagiaan 
untuk anak yatim menjadi 
tanggung jawab bersama. Dengan 
mengurus, memperhatikan, dan 
memberi pendidikan yang layak 
adalah ikhtiar menuju kehidupan 
yang sejahtera di kemudian 
hari. Semoga dengan bantuan 
SAPA yang telah diberikan dapat 
menciptakan semangat baru bagi 
anak-anak yatim duafa untuk 
terus berprestasi dan tidak 
putus sekolah.
 

Kegiatan pendistribusian 
dilakukan pada pukul 8 
pagi yang bertempat di 
Lapangan Ikrar KB-TK 

Islam Al Azhar 28 Solo Baru. 
Sebanyak 34 paket sembako 
dan Santunan Pendidikan Al 
Azhar disalurkan untuk 34 orang 
penerima manfaat. Kegiatan 
santunan ini merupakan kegiatan 
sosial yang rutin dijalankan 
dengan tujuan 
memberikan 
kebahagiaan 
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Dengan mengusung 
tema Melukis Senyum 
Generasi Gemilang 
kegiatan Wisata Literasi 

tersebut diikuti oleh 20 anak 
dan 10 mahasiswa sebagai 
pendamping juga perwakilan 
pengurus Saung Ilmu. Kegiatan 
dilakukan pada Minggu, 19 
Juni 2022 dengan mengunjungi 
beberapa lokasi wisata, di 
antaranya Rumah Lentera Wilis, 
Museum Airlangga Kediri, 
wahana outbond, dan kolam 
renang Brigif Kediri. 

Aynut Dhobit, Dasamas LAZ 
Al Azhar mengatakan tujuan 
dari kegiatan Wisata Literasi 
yaitu demi mendukung program 

TUMBUHKAN MINAT BACA
SEJAK USIA DINI, AJAK ANAK DESA 

PUNCU IKUT WISATA LITERASI

Guna menumbuhkan minat membaca pada anak-anak di Desa Puncu, Kabupaten 
Kediri, Jawa Timur, LAZ Al Azhar Jawa Timur, Forum Lingkar Pena (FLP) Kediri, 

dan IPNU/IPPNU PKPT IAIN Kediri berkolaborasi dalam menggelar kegiatan 
Wisata Literasi. Kegiatan tersebut merupakan agenda pertemuan ke-15 dari 

program yang tengah berjalan yaitu program Literasi Lintas Desa.

pemberdayaan masyarakat di 
sektor pendidikan, sehingga 
mampu menumbuhkan minat 
membaca dan belajar anak-anak 
Desa Puncu. Selain itu juga untuk 
menciptakan jiwa sosial inklusif 
melalui interaksi dengan dunia 
luar, sehingga mereka dapat 
lebih berani dan percaya diri.

“Alhamdulillah, program Literasi 
Lintas Desa yang kami lakukan 
bersama rekan-rekan Forum 
Lingkar Pena Kediri, dan IPNU/
IPPNU PKPT IAIN Kediri ini 
dapat berjalan lancar sampai 
saat ini. Apalagi ditambah ada 
kegiatan Wisata Literasi jadi 
bagus sekali untuk anak-anak. 
Mereka bisa belajar sambil 
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bermain juga,” ujarnya.

Fini Tri Pujianingsih, Ketua FLP 
Kediri mengungkapkan kegiatan 
Literasi Lintas Desa dilakukan 
sebagai upaya bersama 
mengenalkan dunia literasi 
untuk anak-anak di sekitar lereng 
Gunung Kelud.

“Semoga dengan hadirnya 
program Literasi Lintas Desa 
ini dapat berpengaruh kepada 
peningkatan prestasi dan 
kemampuan akademiknya. 
Terima kasih untuk semua pihak 
yang telah bersinergi dengan 
baik. Semoga sinergi satu aksi ini 
dapat memberikan keberkahan 
untuk kita semua,” tambahnya.
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Menurut Azzam Al 
Fikri, musrif RGI 
kelas Kuliner Halal 
Yogyakarta, para 

santri wajib magang selama 3 
minggu sampai satu bulan di 
hotel, rumah makan, dan resto 
yang sudah ada kerjasama 
dengan RGI. Untuk angkatan ke-5 
ini santri RGI magang di 3 tempat 
yakni, Lampau Banjar Resto, 
Hara Chicken dan D’Kayon 
Hotel.

“Angkatan ke-5 ini para santri 
magang selama 3 minggu,” tutur 
Azzam.

“Akhir bulan mereka akan kami 
tarik kembali ke pondok,” lanjut 
Azzam yang juga mahasiswa 
di Universitas Cokroaminoto 
Yogyakarta (UCY).

SANTRI RGI YOGYAKARTA 
JALANI KEGIATAN MAGANG 

DI RESTO DAN HOTEL
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) kelas Kuliner Halal Yogyakarta merupakan 

pendidikan vokasi. Itu sebabnya, penekanan pada penguasaan skill merupakan hal 
yang wajib dilakukan. Salah satu cara untuk meningkatkan skill para santri adalah 
mewajibkan mereka magang di hotel, rumah makan, dan resto, Senin, 6 Juni 2022.

Sedangkan menurut Mohlas 
Madani, Kepala Kampus RGI 
kelas Kuliner Halal Yogyakarta 
yang sekaligus Kepala Perwakilan 
LAZ Al Azhar Yogyakarta, 
semua santri RGI diwajibkan 
magang untuk menambah 
wawasan santri tentang dunia 
kerja dan untuk menambah skill 
mereka.

“Dengan magang, santri akan 
mengetahui dunia kerja secara 
nyata,” kata Mohlas saat ditemui 
di sela-sela mengantar santri 
RGI kelas Kuliner Halal magang 
di D’kayon Hotel Yogyakarta. 
“magang juga akan menambah 
skill para santri,” tambahnya.

Mukti Cahyani, HRD D’Kayon 
Hotel, tempat santri RGI magang, 
mengatakan sangat senang ada 
santri RGI magang di D’kayon. 
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“Ini pengalaman baru bagi kami 
menerima santri magang,” 
katanya. “Semoga mereka senang 
dan mendapatkan pengalaman 
serta skill-nya tambah bagus 
selama magang di sini,” tambah 
Mukti yang sekaligus juga 
dosen universitas ternama di 
Yogyakarta.

Selama magang, para santri RGI 
ada yang menghuni mess tempat 
mereka magang, ada juga yang 
dilaju pulang pergi sesuai waktu 
kerja yang diberikan pihak hotel 
dan rumah makan.

Para santri sangat antusias 
melaksanakan kegiatan magang, 
hal itu nampak dari wajah 
mereka yang bersemangat  saat 
diantar pihak RGI ke tempat 
magang masing-masing.
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PROGRES PEMBANGUNAN RMU 
DESA ENERGI TANAH BARU

Kolaborasi kebaikan 
terjalin bersama 
Bazma Pertamina 
dengan menghadirkan 

Rice Milling Unit (RMU) 
sebagai instrumen program 
pemberdayaan di Desa Tanah 
Baru, Kecamatan Pakisjaya, 
Kabupaten Karawang, Jawa 
Barat. Progres pembangunan 
RMU telah memasuki sepekan 
dalam tahap pemasangan 
hebel dan pengecoran tiang 
yang hampir rampung, Senin, 

(20/6). Pembangunan RMU 
ini menjadi salah satu ikhtiar 
bersama untuk mencari solusi 
bagi masyarakat sekitar, 
sehingga hasil panen yang 
diperoleh tidak lagi diserahkan 
kepada RMU yang dikelola 
oleh para tengkulak besar. 
Ke depan para petani kecil 
sampai dengan menengah 
dapat sejahtera dan memiliki 
simpanan gabah yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Selain itu juga dapat 

menekan pengeluaran dalam 
proses penggilingan gabah. 
Dengan hadirnya instrumen 
RMU tersebut diharapkan 
dapat mempertahankan 
kearifan lokal lumbung 
pangan Jawa Barat dari 
mulai lingkup kecil sebagai 
demplot untuk menghadirkan 
sinergi Academics, Business, 
Communities, Government, dan 
Media (ABCG-M) yang lebih 
kuat lagi hingga manfaatnya 
dirasakan masyarakat 
Karawang, Jawa Barat.

LAZ AL AZHAR DAN YBM PLN GELAR 
FGD PERKUAT DESA CAHAYA CILEMBU

Bertempat di Saung Cahaya Desa Cilembu LAZ Al Azhar bersama mitra kolaborasi yaitu YBM 
PLN melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) guna membahas capaian dan evaluasi 
program pemberdayaan yang tengah berjalan, Sabtu (18/6). Acara ini dihadiri oleh Yusrizal Ibrani 
selaku Ketua II Bidang Program Pendistribusian 

dan Pendayagunaan, Perwakilan jajaran pengurus 
YBM PLN Pusat, YBM PLN UID Jawa Barat, 
Kepala Desa Cilembu dan Pengurus Saung Cahaya 
Desa Cilembu. Kegiatan berlangsung dengan 
berbagai pembahasan menarik seputar sektor 
ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kesehatan 
masyarakat sekitar. Agenda ini diawali dengan 
pemaparan capaian program dampingan di 
Desa Cahaya Cilembu oleh Dai Sahabat 
Masyarakat (Dasamas) dan kemudian dilanjutkan 
dengan testimoni pengurus serta ucapan terima kasih 
kepada YBM PLN dan LAZ Al Azhar. Kepala Desa 
Cilembu, Asep Suhara mengatakan pihaknya begitu 
mengapresiasi segala kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk masyarakat. Pasalnya sejak masuknya 
program pemberdayaan masyarakat secara perlahan dapat bangkit dan mengembangkan potensi alam 
juga potensi kemampuan mereka untuk menjadi mandiri. “Semoga ke depan program yang sudah ada bisa 
dipertahankan bahkan ditingkatkan. Selain itu juga kami berharap hadirnya instrumen-instrumen pendukung 
pemberdayaan seperti lumbung pangan dan rumah pupuk bisa juga dihadirkan,” ungkapnya.

PEDULI LINGKUNGAN, LAZ AL AZHAR 
JATIM IKUTI AKSI BERSIH PANTAI

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, LAZ Al Azhar perwakilan Jawa Timur 
bekerja sama dengan Lorong Education, BPBD Jatim, BPBD Surabaya dan juga puluhan 
lembaga sosial lainnya melakukan Aksi Bersih Pantai di wilayah Benteng Suramadu, Kenjeran, 
Surabaya, Minggu (26/6). Kegiatan yang mengambil tema ‘Tidak Ada yang Lebih Mulia dari 

Apa Pun, Selain Menjalin Kebersamaan untuk Suatu 
Manfaat Bagi Sesama dan Semesta yang Lebih 
Baik’ ini diharapkan dapat menjalin kebersamaan 
antar relawan terutama di wilayah Surabaya. 
Di samping itu juga secara bahu membahu 
memberikan yang terbaik untuk lingkungan semesta 
yang kali ini spesifik kepada kebersihan Pantai Kenjeran. 
Dwi Yanto, selaku amil LAZ Al Azhar menjelaskan 
rangkaian kegiatan Aksi Bersih Pantai tersebut. 
Para relawan mendapatkan pengarahan dan berdoa 
bersama terlebih dahulu kemudian kegiatan 
bersih-bersih dimulai dengan membersihkan 
bibir pantai Kenjeran dari berbagai macam sampah. 
“Alhamdulillah, dengan adanya aksi kolaborasi dalam kegiatan bersih-bersih pantai ini terlihat bibir 
pantai Kenjeran Surabaya tampak indah dan bersih. Semoga masyarakat di sini juga tetap peduli 
terhadap kebersihan lingkungan agar alam terjaga,” ungkapnya.

SEMAKIN PRODUKTIF, KWT DESA SINDANGSARI
RAUP RUPIAH DARI KERIPIK PISANG

Ibu-ibu super kreatif yang 
tergabung dalam Kelompok 
Wanita Tani (KWT) Satya 
Gemilang di Kampung 

Ciomas, Desa Sindangsari, 
Lebak, Banten semakin 
produktif dengan memproduksi 
keripik pisang renyah dan 
nikmat. Dengan memanfaatkan 
sumber daya alam yang 
melimpah, ibu-ibu yang 
tergabung dalam KWT memulai 
untuk mengembangkan 

usaha tersebut. Terdapat dua 
varian rasa yang diproduksi, 
yaitu original dan manis. 
Harganya pun terjangkau, 
mulai dari seribu rupiah hingga 
tiga puluh ribuan rupiah. 
Meskipun pemesanan belum 
dipasarkan secara online, 
tetapi berkat kegigihan ibu-ibu 
KWT Satya Gemilang keripik 
pisang berhasil terjual dalam 
jumlah yang banyak. Hal ini 
turut membantu menambah 

pendapatan masyarakat di 
Desa Sindangsari. Kegiatan 
pengembangan usaha UMKM 
ini menjadi salah satu program 
di Desa Gemilang. Dengan 
pendampingan yang dilakukan 
bersama Dai Sahabat 
Masyarakat (Dasamas) secara 
berkala, diharapkan pemasaran 
produk keripik pisang ini 
dapat semakin meluas dan 
hasilnya mampu menghadirkan 
kesejahteraan.
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A llah Ta’ala berfirman 
(yang artinya), “Dan 
apabila mereka melihat 
kamu (Muhammad), 

mereka hanyalah menjadikan 
kamu sebagai ejekan (dengan 
mengatakan): “Inikah orangnya 
yang diutus Allah sebagai Rasul? 
Sesungguhnya hampirlah ia 
menyesatkan kita dari sembahan-
sembahan kita, seandainya 
kita tidak sabar (menyembah)
nya” dan mereka kelak akan 
mengetahui di saat mereka 
melihat azab, siapa yang paling 
sesat jalannya.” (QS al-Furqaan 
[25]: 41-42)

Dalam ayat ini Allah Ta’ala 
menerangkan tentang karakter 
orang-orang kafir. Jika zaman 
sekarang banyak orang kafir 
(termasuk yang munafik) 
yang mengejek para ulama 
dan ajaran Islam, itu hal 
yang biasa. Sebab, di zaman 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam saja mereka malah 
mengejek Rasulullah. Sungguh 
keterlaluan. Selain itu, mereka 
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SABAR DAN SETIA

...jika kita ‘piknik bacaan’ hingga ke masa lalu, 
untuk mencari wawasan tentang bagaimana para 
ulama terdahulu memperhatikan adab sebelum 

ilmu akan didapati sangat banyak...

menyangka bahwa keteguhan 
mereka untuk tidak tergoda 
ajakan Nabi Muhammad 
adalah buah dari kesabaran 
mereka. Padahal, ‘kesabaran’ 
mereka justru bakalan kian 
‘menenggelamkannya’ ke 
dasar neraka. Buktinya, di 
akhir ayat tersebut Allah Ta’ala 
menjelaskan, “dan mereka 
kelak akan mengetahui di saat 
mereka melihat azab, siapa 
yang paling sesat jalannya”. 
Ngeri!
 
Ketika beramal salih juga harus 
sabar. Termasuk dalam hal 
ini ketika beribadah. Jika kita 
merasa bahwa salat yang kita 
lakukan terasa berat sekali, 
maka bersabarlah. Tetap kita 
lakukan salat, sambil berdoa 
kepada Allah agar dimudahkan 
dalam melaksanakan kewajiban 
tersebut. Jika di antara teman 
kita banyak yang bermaksiat, 
maka kita tetap bersabar dalam 
beramal salih. Jangan tergoda 
untuk ikutan maksiat dengan 
mereka. Justru lebih bagus lagi 

jika mengajak teman kita agar 
mereka beramal salih juga dan 
meninggalkan kemaksiatan 
yang selama ini dilakukannya.
 
Oya, yang perlu dikasihani 
adalah teman-teman kita 
yang masih ‘bersabar’ dalam 
kemaksiatannya. Misalnya 
tetap berpegang teguh dengan 
kebohongan meski sudah 
berkali-kali kita nasihati agar 
segera sadar. Bisa dikatakan 
teman kita ‘bersabar’ dalam 
terikat hawa nafsu buruknya.
 
Ya, begitulah fakta dalam 
kehidupan sehari-hari kita. 
Malah ada banyak orang 
yang bangga ketika berbuat 
maksiat. Bukannya sadar dan 
bertaubat, malah tambah 
maksiat dan bangga pula. Yuk, 
segera  bertaubat sebelum 
ajal mendekat. Jangan baru 
sadar ketika sudah segalanya 
terlambat.
 
Salah satu sabar itu adalah 
dalam ketaatan, bukan 

kemaksiatan. Jika maksiat, 
jangan dilama-lamain, segera 
sadar dan tinggalkan maksiat 
itu, lalu bertaubat dan 
bersabarlah dalam beramal 
salih. Mestinya begitu.
 

Setia sampai akhir hayat

Setia itu kaitannya dengan 
komitmen. Artinya, jika sudah 
mantap dengan keyakinan 
kepada Allah Ta’ala, maka 
harus setia alias taat kepada-
Nya sampai akhir hayat. Sebab, 
dalam sehari kita sudah berikrar 
setidaknya 5 kali dalam shalat. 
Apa ikrar kita? Ada dalam doa 
iftitah. Ini sebagian isi doanya 
(yang artinya), “Kuhadapkan 
muka dan hatiku kepada Dzat 
yang menciptakan langit dan 
bumi dengan keadaan lurus dan 
berserah diri dan aku bukanlah 
dari golongan kaum musyrik. 
Sesungguhnya salatku, ibadahku, 
hidupku dan matiku hanya bagi 
Allah, Tuhan semesta alam”. 
Nah, di sini berarti kita semua 
sudah berikrar untuk setia, 
hanya kepada Allah. Tak akan 
menyekutukan Dia dengan yang 
lain. Tauhid harus lurus hanya 
mengesakan Allah Ta’ala.
 
Kesetiaan seseorang kepada 
orang lain saja adalah suatu 
perbuatan yang baik. Suami 
setia pada istrinya, dan begitu 
juga sebaliknya, istri setia pada 
suaminya. Itu sebabnya, di 
antara mereka akan terjalin 

saling percaya. Kesetiaan 
berbuah kepercayaan dan 
tanggung jawab.
 
Kita juga harus menunjukkan 
kesetiaan kepada Islam. 
Kepada ajaran-ajarannya. 
Setia menjadi muslim. Sebab, 
dengan setia kepada Islam 
dan menunjukkan identitas 
sebagai muslim sejati, sama 
artinya dengan setia kepada 
Allah Ta’ala yang menurunkan 
ajaran Islam ini. Ini memang 
berat, karena selain harus 
mempertahankan keyakinan, 
juga harus membuktikan hasil 
dari kesetiaan tersebut dalam 
seluruh aspek kehidupan.
 

Menggabungkan sabar
dan setia
 
Semoga kita tetap berharap 
hanya kepada Allah Ta’ala, lalu 
berusaha dan berdoa saban 
hari mengharapkan sesuatu 
yang diinginkan. Jika pun usaha 
dan doa tersebut tak berbuah 
keinginan, atau harapan tak 
sesuai dengan kenyataan. 
Tetaplah bersabar. Bahkan 
yang diupayakan dengan penuh 
semangat dan diiringi doa ada 
yang tak pernah terwujud. 
Meski demikian, tetaplah 
sabar. Ujian dari Allah ini akan 
mengasah kualitas iman kita 
untuk bersabar dan hanya tetap 
setia kepada Allah Ta’ala.
 
Harapan tak sesuai kenyataan 

memang menyakitkan, tetapi 
bersabar dan tetap setia kepada 
Allah Ta’ala, adalah nilai yang 
mahal. Tak semua orang bisa 
sabar dan setia. Buktinya, ada 
yang putus asa. Bahkan tak 
setia alias tidak taat atau tidak 
patuh lagi kepada Allah Ta’ala. 
Dia bahkan meninggalkan salat 
dan kewajiban lainnya demi 
memburu kesenangan semu 
duniawi. Kasihan sekali orang-
orang seperti itu. Padahal, 
jika bersabar dan tetap setia, 
insyaAllah ada jalan terbaik 
untuknya yang diberikan oleh 
Allah Ta’ala.
 
Firman Allah Ta’ala, “Maha Suci 
Allah Yang di tangan-Nyalah 
segala kerajaan, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu, yang 
menjadikan mati dan hidup, 
supaya Dia menguji kamu, siapa 
di antara kamu yang lebih baik 
amalnya.” (QS al-Mulk [67]: 1-2)
 
Berbicara tentang ujian, 
sebenarnya dalam kehidupan 
sehari-hari juga kita akrab 
dengan ujian. Seharusnya, 
bisa pula sabar dalam 
menghadapinya. Tidak berkeluh 
kesah. Jika memang tak bisa, 
tetap setia alias taat dengan 
tidak melanggar aturan-Nya. 
Sebab, nanti akan dimintai 
pertanggungjawabannya di 
hadapan Allah Ta’ala atas apa 
yang kita perbuat. Maka, hati-
hati. Tetap sabar dan setia. 
Senantiasa mengharap ridha 
Allah Ta’ala.
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Kita harus sabar dalam keimanan kepada Allah Ta’ala dan sabar ketika beramal shalih. 
Sebab, ada juga orang yang ‘sabar’ dalam kekufuran dan berbuat maksiat. Lihat saja 
orang-orang kafir, mereka tetap kufur meski sudah banyak orang mengajak mereka 

kepada Islam. Sejak zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam banyak kaum 
musyrikin Quraisy yang tak mau masuk Islam. Mereka malah menantang dengan 

sombong bahwa keteguhan mereka dalam menolak dakwah Nabi dan para sahabat 
adalah sebagai bentuk kesabaran mereka.
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Majalah Care Edisi Juli 2022

No Sumber Dana Jumlah

1 Zakat Maal Rp3.881.055.913,-

2 Zakat Fitrah Rp184.217.217,-

3 Infak Khusus Rp182.187.497,-

4 Infak Umum Rp679.960.693,-

5 Bagi Hasil Bank Rp134.238,-

6 Wakaf Rp221.905.800,-

7 Kemanusiaan Rp270.055,-

8 Wakaf Rp279.755.800,-

9 Fidyah Rp123.288.000,-

10 Kurban Rp71.148.000,-

11 Jasa Giro Rp114.033,-

TOTAL Rp5.402.131.446,-

No Tujuan Dana Jumlah

1 Layanan Mustahik Rp883.509.025,-

2 Akomodasi Layanan dan Sosialisasi UPJ Rp2.590.000,-

3 BPU Rp1.000.000,-

4 Bantuan Karitas Dakwah Rp121.531.500,-

5 Pemberdayaan Rp247.117.100,-

6 Rumah Gemilang Indonesia Rp259.590.259,-

7 Fisabilillah Lainnya Rp57.090.111,-

8 Penyaluran Infaq Khusus Rp185.393.300,-

9 Penyaluran Infak Umum Rp79.599.700,-

10 Penyaluran Zakat Fitrah Rp116.035.000,-

Sub Total Biaya Program Rp1.953.455.995,-

11 Amil Rp324.046.665,-

12 Operasional Rp182.743.891,-

13 Administrasi Perbankan Rp785.950,-

Sub Total Biaya Operasional dan Adm Rp507.576.506,-

TOTAL Rp2.461.032.501,-

Rekening Donasi

 
005 8340 324
005 8340 340
005 8340 332

86 0000 104000
86 0000 103800

384 000 1091

2741 000 345

097 100 1666
097 100 1313
097 100 1828

100 000 3589
100 000 3597
100 000 3605

126 000 711 1130
126 000 711 1122
126 000 711 1114

070 303 1011
070 303 6691

7000 193 188
7000 192 958
7000 192 826

donasi.alazharpeduli.or.id

www.alazharpeduli.or.id



Desain Pembangunan
Masjid Raya Al Azhar Cibinong

WWW.WAKAFALAZHAR.COM WAKAF AL AZHAR

KONSULTASI WAKAF

0858 1722 6759

Rekening Wakaf Al Azhar A.N YPI AL AZHAR

:  0036 3496 4005: 701 500 555 8

Melalui wakaf pembangunan Masjid Raya Al Azhar Cibinong, anda sudah berinvestasi
untuk membangun rumah di surga. Mari berwakaf untuk Pembangunan Masjid Raya Al Azhar Cibinong. 

Saat ini pembangunan masjid sedang dalam proses pembangunan pondasi tiang pancang.

Mempersiapkan Bekal Sebelum Kematian

Bangun Rumah Di Surga
Dengan Bangun Masjid Di Dunia

#GajianDay

OTW Belanja, 

Zakatnya 
Jangan Lupa

Zakat online via:

donasi.alazharpeduli.or.id

alazharpeduli.or.id


