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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Para pembaca CARE yang budiman, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala selalu meridhai 
segala ikhtiar dan aktivitas kita. Aamiin.

H. Daram
Direktur Eksekutif
LAZWAF BMT Al Azhar

Sambutan Direksi

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

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

Jl. Raya Cirendeu No. 89, RW 06, 
Cireundeu, Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

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

K
ondisi kesenjangan pendidikan di Indonesia masih terasa. Baik itu kesenjangan 
antara mereka yang di kota dengan yang berada di desa, hingga kesenjangan 
antara mereka yang berpendapatan menengah ke atas dengan yang 
berpendapatan menengah ke bawah.

Pendidikan juga layaknya barang eksklusif yang hanya bisa dinikmati sekelompok orang 
saja. Bagi kalangan orang-orang yang mampu, mereka bisa dengan mudah mengakses 
pendidikan, baik untuk biaya ataupun penguasaan teknologi pembelajaran. Kondisi ini 
berbanding jauh dengan mereka dari kalangan tidak mampu. Minimnya akses, biaya, 
hingga pengetahuan membuat mereka terpaksa putus sekolah dan mengubur cita-cita.  
LAZ Al Azhar melalui Rumah Gemilang Indonesia (RGI) sejak tahun 2009 sudah 
membangun harapan dan kepercayaan diri kepada ribuan generasi putus sekolah agar 
bisa menggapai mimpi-mimpi besar mereka. Melalui CARE edisi September ini kami 
hadirkan kisah Syahrul Ramadhan, alumni RGI yang sudah jadi videografer profesional dan 
berkeliling ke berbagai negara seperti Perancis, Swiss, Belanda, Inggris, Norwegia, Swedia, 
Turki, dan Arab Saudi.

RGI dengan segala kiprah dan capaiannya membuktikan bahwa dengan berkolaborasi, 
kita bisa menghadirkan pendidikan yang baik bagi generasi kurang mampu. Bahkan 
mereka bisa mandiri sekaligus agen perubahan di lingkungan masing-masing. Inilah salah 
satu berkah dari gotong royong, berjamaah dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala:

وان
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
َو ت

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS Al Maidah [5]: 2)
 
Semoga kita semua bisa berperan dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat ideal 
yang bisa melahirkan kesalehan-kesalehan tidak hanya pada tatanan pendidikan, namun 
dalam tatanan kehidupan. Bersama LAZ Al Azhar, bersama kita gemilangkan Indonesia.
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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S
elepas lulus SMK, Syahrul 
sempat menjalani profesi 
sebagai tukang jahit di sekitar 
rumahnya. Sebenarnya dia tidak 

mahir dalam menjahit, tetapi karena 
kebutuhan sehari-hari yang mendesak 
untuk dipenuhi, Syahrul memutuskan 
untuk menjalani profesi tersebut. Saat 
itu Syahrul menekuni pekerjaannya 
hingga di penghujung tahun 2012, 
sebelum akhirnya memutuskan untuk 
mengikuti kegiatan pendidikan dan 
latihan (diklat) di Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI) angkatan ke-8 jurusan 
Fotografi/Videografi. 

Siapa sangka, keputusannya untuk 
bergabung di RGI mampu membawa 
perubahan besar dalam hidupnya. 
Syahrul pemuda desa biasa kini dapat 
berkeliling dunia berkat kemampuan 
profesional yang dimilikinya.

Lulus dari RGI Syahrul kini bekerja di 
salah satu rumah produksi di Jakarta, 
Kolam Ikan Creative Communication 
sebagai videografer. Baru-baru 
ini, tepatnya pada tanggal 8-18 
Agustus 2022, Syahrul mendapatkan 
kesempatan untuk terbang ke Perancis 

dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss 
sebagai videografer dalam program 
Diaspora Indonesia yang nantinya akan 
ditayangkan di stasiun televisi swasta.

Bukan hal yang mudah bagi Syahrul 
untuk mencapai titik ini. Kisah 
suksesnya dimulai saat Syahrul 
mencoba untuk menggapai mimpinya 
demi mengubah keadaan perekonomian 
semakin baik dengan belajar di RGI. 
Selama di RGI ia mengaku banyak 
mendapat ilmu baru di bidang fotografi 
dan videografi. 

“Saya belajar cara memotret, shooting 
video, editing, dan bikin video berita. 
Alhamdulillah, di RGI instrukturnya baik-
baik,” kata Syahrul.

Selama menjalani pendidikan di RGI, 
Syahrul tidak hanya mendapat bekal 
pelatihan keterampilan. Dia juga 
mendapat pengetahuan agama, agar 
saat lulus tidak hanya ahli di bidangnya, 
namun juga berakhlakul karimah.

Syahrul kerap menjalankan amalan 
shalat tahajud, shalat subuh berjamaah, 
shalat dhuha, dan membaca Al Quran 

BERKAH ZAKAT, 
SYAHRUL TAMATAN SMK
JADI VIDEOGRAFER PROFESIONAL 
YANG KELILING DUNIA
Ini kisah tentang Syahrul, seorang pemuda yang berasal 
dari keluarga sederhana dan hanya mampu menyelesaikan 
pendidikannya sampai jenjang SMK. Meski hidup dengan 
banyak keterbatasan, Syahrul pemuda asal Desa Cinangneng, 
Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini sudah berhasil menjadi 
videografer profesional dan membuatnya bisa keliling dunia.
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surat Al Waqiah bersama santri lainnya. 
Kegiatan ini memang dianjurkan untuk 
dikerjakan para santri RGI.

“Saya nggak menyangka sebelumnya. 
Yang jelas, semua sudah diatur sama 
Allah SWT dan saya sangat bahagia,” 
kata Syahrul.

Selain Perancis dan Swiss Syahrul juga 
pernah pergi ke Jepang, Singapura, 
Thailand, Malaysia, Belanda, Inggris, 
Norwegia, Swedia, Turki, dan Arab Saudi. 
Kerja keras dan doa telah membawa 
Syahrul pada pintu kesuksesan. Syahrul 
pun berpesan untuk selalu berbagi 
atau bersedekah kepada mereka yang 

membutuhkan, hal ini dilakukan agar kita 
senantiasa mendapatkan keberkahan 
dalam kehidupan. 

RGI tempat Syahrul belajar adalah pusat 
pemberdayaan pemuda yang berlokasi 
di Sawangan, Depok  yang telah 
menebar nilai-nilai kemandirian kepada 
ribuan generasi muda produktif putus 
sekolah dari berbagai kota  se-Indonesia. 
Program yang didesain dan dijalankan 
oleh LAZ Al Azhar sejak tahun 2009 ini 
telah menjadi model solusi pengurangan 
angka pengangguran khususnya 
pemuda yatim dari keluarga kurang 
mampu.
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WARGA DESA BINAAN LAZ AL AZHAR 

KIRAB MERAH PUTIH
RATUSAN METER 
DI PUNCAK KELUD

Indonesia Gemilang

Peringati HUT ke-77 Republik Indonesia, salah satu Desa 
Gemilang binaan LAZ Al Azhar, yaitu Desa Puncu menggelar 
kegiatan kirab merah putih sepanjang 100 meter di puncak 
Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu, (17/08).

K
egiatan ini digelar dengan 
melibatkan ratusan warga, 
mulai dari pegawai pemerintah 
Kecamatan Puncu, pemerintah 

desa, karang taruna, Kompas Alang, 
Uforty, Mahasiswa Tribakti, KST, 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH), dan masyarakat Dusun 
Laharpang. 

Adapun proses pembuatan bendera 
sendiri dilakukan selama 7 hari. Bendera 
merah putih seberat 25 kilogram ini 
dijahit langsung oleh santri Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) Jurusan Tata 

Busana angkatan ke-26.  
Hadi Muljo, selaku Camat Puncu 
memaparkan kegiatan kirab merah putih 
ini menjadi salah satu agenda PHBN 
HUT ke-77 Republik Indonesia 
di Kecamatan Puncu. 

“Kegiatan ini terselenggara atas inisiatif 
warga Desa Puncu, Dusun Laharpang. 
Kegiatn ini juga menunjukan bahwa 
untuk mencapai cita-cita yang tinggi 
harus dilakukan secara bersama-sama,” 
ungkapnya dalam rilis rri.co.id 

Aynut Dhobit, selaku Dasamas 

LAZ Al Azhar Dusun Laharpang 
Desa Puncu mengatakan selain 
memperingati hari ulang tahun 
kemerdekaan RI, kegiatan tersebut 
juga ditujukan untuk meningkatkan 
jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi 
para pemuda khususnya di Desa Puncu 
sebagai generasi penerus bangsa. 

“Semoga nantinya agenda seperti 
ini dapat dilakukan setiap tahun dan 
semakin banyak masyarakat yang ikut 
berpartisipasi,” ujarnya. 
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Acara kirab merah putih dimulai dari 
Balai Desa Puncu menuju Kedai Lamor 
Coffee Laharpang untuk kemudian 
melakukan persiapan mendaki puncak 
Gunung Kelud. Selanjutnya pada hari 
kemerdekaan dilakukan upacara, refleksi 
kemerdekaan, dan ditutup dengan doa 
bersama yaitu istighosah di halaman 
Lamor Coffee Laharpang pada 18 
Agustus 2022.
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KOLABORASI 
BERSAMA PALYJA 
SALURKAN BIAYA PENDIDIKAN LEWAT 
PROGRAM VOKASI RGI

Rumah Gemilang Indonesia

Guna mendukung pendidikan generasi putus sekolah, 
LAZ Al Azhar kembali mendapatkan kepercayaan dari 
PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dalam menjalankan 
program Rumah Gemilang Indonesia (RGI). Secara simbolis 
Direktur Human Capital dan Development Palyja Abdurrahim 
Teraju menyerahkan bantuan biaya pendidikan kepada Direktur 
Eksekutif LAZ Al Azhar H. Daram, M.H di RGI Sawangan, Depok, 
Jawa Barat, Senin (15/8/2021).
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B
easiswa biaya pendidikan 
diberikan untuk 10 santri 
angkatan ke-27 yang mengikuti 
kelas vokasi pada jurusan 

Aplikasi Perkantoran serta Fotografi dan 
Videografi. Para santri yang berasal dari 
keluarga duafa tersebut mendapatkan 
kesempatan untuk menjalani masa diklat 
selama 6 bulan secara gratis.

“Meskipun dengan waktu yang singkat 
bagi para santri yang mengikuti 
program diklat ini, tetapi diharapkan 
mereka punya dasar-dasar kemampuan 
dan keterampilan profesi yang kuat. 
Sehingga dapat memiliki peran dan 

berkontribusi di tengah masyarakat 
dengan baik. Jangan menjadi seorang 
yang diwarnai tapi jadilah yang 
mewarnai,” ungkap Daram dalam 
sambutannya.

Penyerahan beasiswa digelar secara 
hybrid (offline dan online) yang dihadiri 
oleh Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, H. 
Daram, M.H, Direktur Human Capital and 
Development, Abdurrahim Teraju, Kepala 
Divisi Human Capital Development 
& Occupational Health & Safety, 
Nursamawatie Hafied, Kepala Divisi 
Corporate Communications & Social 
Responsibility Ibu Lydia Astriningworo, 

Kepala Divisi Program LAZ Al Azhar, 
Deden Nurdin Salim. 

Abdurrahim Teraju dalam sambutannya 
turut memberikan semangat untuk 
para santri RGI agar terus bersemangat 
mencari ilmu, bekerja keras, dan 
selalu patuh terhadap orang tua agar 
kesuksesan dapat diraih dengan 
penuh keberkahan. Disamping itu, 
kegiatan dilanjutkan dengan melakukan 
peninjauan langsung ke masing-masing 
kelas diklat dan menyaksikan proses 
belajar santri.



Rumah Gemilang Indonesia

LAZ AL AZHAR DAN YBM PLN 
LULUSKAN 200 SANTRI RGI ACEH 
UNTUK BERSAING DI DUNIA KERJA PROFESIONAL

Sabtu (20/08), Wisuda Akbar berjalan khidmat. Lebih dari 
200 santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Kampus 
Aceh angkatan ke-21 s.d. ke-26 mengikuti prosesi Wisuda 
Akbar. Kegiatan dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood, 
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dengan mengangkat tema 
“RGI Menjejak Manfaat untuk Negeri”. 

D
ihadiri Anggota DPR RI Komisi 
X, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, 
sebagai keynote speaker 
beliau menyampaikan tema 

tentang kesuksesan seorang pemuda 
dan hikmah dari sebuah kegagalan. 
“Sebagai pemuda kita harus berusaha 
untuk meraih cita-cita, tentunya disertai 
dengan keyakinan, diperkuat dengan 
doa dan tawakal kepada Allah SWT”, 
ucapnya. 
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Turut hadir Direktur Eksekutif LAZ 
Al Azhar, H. Daram, Manajer Bidang 
Ekonomi dan Pendidikan YBM PLN, 
Danang, Wakil GM PLN wilayah Aceh, 
sejumlah pimpinan dari beberapa 
lembaga daerah dan mitra RGI. Dalam 
sambutannya, Daram memaparkan 
setidaknya hingga tahun 2022 sudah 
ada sebanyak 345 lulusan santri RGI 
Kampus Aceh. “Para alumni RGI Aceh 
65 persen sudah bekerja, 18 persen 
berwirausaha, 9 persen melanjutkan 

pendidikan dan 8 persen belum 
berpenghasilan mandiri. RGI juga turut 
membantu peran pemerintah dalam 
mewujudkan Sustainable Development 
Goals (SDGs)”, ujarnya.

Lanjut Daram, kegiatan wisuda ini 
merupakan tahapan akhir dari kegiatan 
diklat yang ada di RGI. Sebelumnya, 
santri sudah melewati rangkaian 
tahapan seperti pembelajaran teori, 
praktek, simulasi, workshop, dan 
magang.  

Didampingi oleh orang tua para santri, 
acara ini berjalan dihiasi haru. Mereka 
para pemuda harapan keluarga kini 
bisa lebih mandiri, setelah membawa 
bekal skill yang diperoleh dari pelatihan 
selama enam bulan di RGI. Program RGI 
Kampus Aceh dapat terlaksana tentunya 
atas sinergi dan kolaborasi kuat antara 

LAZ Al Azhar dan YBM PLN. 
Zulfahmi, salah satu santri alumni RGI 
Jurusan Otomotif Angkatan ke-23 yang 
ikut dalam kegiatan Wisuda Akbar ini, 
mengaku sangat senang bisa bergabung 
menjadi santri RGI. Ia yang sebelumnya 
sehari-hari bekerja sebagai pemetik 
sawit, kini sudah memiliki bengkel 
sendiri. Berbekal keahlian yang ia 
terima selama diklat dan kerja kerasnya, 
perlahan-lahan ia sudah mulai mandiri 
dengan usahanya. “Terima kasih RGI, 
atas ilmu dan pengalaman yang telah 
diberi hingga saya bisa menjadi pemuda 
mandiri”.

Selain itu, ada juga penampilan 
yang memeriahkan Wisuda Akbar 
ini, penampilan tari Meusare-sare, 
musikalisasi puisi dan drama dari santri 
RGI angkatan 27.
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PRODUK KWT RAMAIKAN GELARAN ‘THE 1ST 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMEN 
AND SHARIA COMMUNITY EMPOWERMENT’

Indonesia Gemilang

Produk Kelompok Wanita Tani (KWT) Binaan LAZ Al Azhar turut hadir meramaikan gelaran 
‘The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment’ yang 
diadakan Bank Indonesia. Berbagai produk olahan makanan dan kerajinan tangan seperti, 
Kopi Laharpang, abon cabai, beras Tanjung Wangi, tas, sandal, dan topi dari daun pandan yang 
dipamerkan merupakan produk unggulan hasil kerjasama dengan Bank Indonesia melalui 
program Desa Berdikari. 
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Kegiatan ini dibuka langsung oleh 
Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI), 
I Gusti Ayu Bintang Darmawati 

(Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak), Munifah Syanwani 
(Pemberdayaan Perempuan UMKM 
Indonesia (PPUMI), jajaran Deputi Bank 
Indonesia dan juga dihadiri langsung 
oleh H. Daram (Direktur Eksekutif LAZ 
dan Wakaf Al Azhar). Acara diadakan 
secara hybrid (online dan offline) selama 
2 hari yakni pada Kamis-Jum’at, 11-12 
Agustus 2022 di Ruang Cendrawasih, 
Jakarta Convention Center (JCC).

Dalam kesempatan ini LAZ Al Azhar 
dipercaya menjadi salah satu mitra 

untuk memamerkan hasil produk KWT 
yang terdiri dari produk makanan hingga 
kerajinan tangan. Dan pada kesempatan 
ini juga LAZ Al Azhar dibantu oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal Kemenag RI, untuk 
mengurus sertifikasi halal dari produk 
hasil UMKM binaan di Desa Berdikari.

“Alhamdulillah, pada kali ini kami 
mendapatkan kesempatan dari BI untuk 
ikut memeriahkan kegiatan ini. Adapun 
produk-produk yang kami tampilkan 
pada event ini sebagai wujud penguatan 
terhadap kegiatan yang dilakukan 
para KWT, dan juga sebagai dorongan 
motivasi untuk aktivitas pemberdayaan 
di desa-desa binaan sehingga dapat 
menjadi solusi dan meningkatkan 
penghasilan keluarga,” ungkap Daram, 

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar. 
Pada kesempatan sharing session 
yang disampaikan oleh Sri Mulyani 
ia berpesan bahwa setiap instrumen 
memiliki peran yang sangat penting 
dalam pemulihan ekonomi nasional. 
Pemulihan ekonomi dan kesejahteraan 
adalah urusan bersama.

“Kita dapat memperkuat ekonomi dari 
bawah, lewat peran UMKM ini. Semoga 
ikhtiar kita ini diberikan ridho dan 
mendapatkan dukungan Allah SWT,” 
ungkapnya.

Selanjutnya, pada hari kedua dilakukan 
kegiatan motivation session bersama 
Top Indonesia Women dan acara 
Fashion Show yang menampilkan 
berbagai produk fesyen dalam negeri.
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Indonesia Gemilang

LAZ AL AZHAR BERIKAN 
BANTUAN MODAL USAHA 
PERIKANAN, 
TINGKATKAN PEREKONOMIAN 
WARGA JAMPANG

Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, LAZ Al Azhar memberikan bantuan modal 
usaha kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mina Sejahtera yang berlokasi di 
Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

K
SM Mina Sejahtera telah 
menjalankan usaha serta 
pemberdayaan ekonomi 
dalam bidang pembibitan 

dan pembesaran ikan hias dan ikan 
konsumsi. Namun, para peternak ikan 
tersebut mengaku usaha yang mereka 
jalankan sempat tersendat karena 
keterbatasan modal.

“Alhamdulillah, sekarang dapat 
bantuan modal usaha lagi. Ada delapan 
orang anggota kami yang sudah bisa 
merasakan manfaatnya. InsyaAllah, kami 

juga makin semangat lagi menjalankan 
usaha ini. Kami yakin selalu ada jalan 
bagi orang yang ingin maju,” ucap Ipang, 
Ketua KSM Mina Sejahtera. 

Melalui program Sejuta Berdaya 
yang merupakan salah satu kegiatan 
pemberdayaan LAZ Al Azhar di bidang 
ekonomi masyarakat, para anggota 
turut merasakan bahagia. Karena saat 
ini mereka membutuhkan pembiayaan 
untuk modal usaha berbasis ekonomi 
syariah tanpa adanya riba dan berbasis 
kelompok.

“Harapannya melalui pembentukan 
kelompok bisa meningkatkan usaha 
dengan memiliki pasar tersendiri 
dibandingkan jika dijual secara 
perorangan,” ungkap Wahyudi Amil 
Program Pemberdayaan LAZ Al Azhar. 

Selain pendistribusian bantuan 
pembiayaan usaha untuk KSM, 
diharapkan juga akan dilakukan 
pemberdayaan di sektor keagamaan, 
pendidikan, dan kesehatan.
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BERKAH ZAKAT, 
WARGA DESA CANDALI KINI 
MANDIRI PUPUK ORGANIK 
Berbagai program pemberdayaan masyarakat desa telah 
berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat untuk 
warga, khususnya di Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, 
Kabupaten Bogor. Selain program peternakan domba, kegiatan 
pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Candali Berdaya binaan LAZ Al Azhar juga 
telah menghasilkan kemandirian pupuk organik bagi para 
anggotanya. 

P
upuk organik yang dihasilkan 
bersumber dari pemanfaatan 
kotoran hewan ternak yang 
dikelola oleh para anggota KSM 

Candali Berdaya. Setelah panen domba, 
dimana hasil penggemukan domba dijual 
dan disembelih pada momen Iduladha 
lalu, kini para anggota memanfaatkan 
kotoran hewan ternaknya untuk 
dijadikan pupuk organik, dimana pupuk 
ini digunakan untuk meningkatkan 
kualitas lahan, hasil pertanian, dan 
ikut serta menjaga dari pencemaran 
lingkungan. 

Wahyudi, Amil LAZ Al Azhar 
mengatakan produk pupuk organik yang 
dikelola juga dijual untuk masyarakat 
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umum dengan harga Rp. 10.000 per 
kemasan 5 kg.  “Semoga dengan 
penggunaan pupuk sendiri petani jadi 
lebih mandiri, mereka bisa mengurangi 
biaya produksi untuk membeli pupuk, 
serta tanaman bisa lebih subur dengan 
pupuk organik,” ungkapnya. 

Selain itu, masyarakat juga mulai 
memanfaatkan lahan tidur menjadi 
lahan produktif dengan menanam 
berbagai jenis tanaman hortikultura. 
Lahan kosong yang mereka miliki 
ditanami kangkung, timun, kacang 
panjang, oyong belut, dan bayam.

“Alhamdulillah, pagi yang cerah ini 
panen kangkungnya cukup banyak, para 

anggota KSM Candali Berdaya sangat 
senang dan bersemangat untuk terus 
melakukan kegiatan produktifnya. 
Kebutuhan gizi anggota cukup terbantu 
dengan adanya tanaman hijau hasil 
dari pemanfaatan lahan tidur ini, juga 
kelompok dapat menjual hasil panennya 
di pasar sehingga dapat menambah 
penghasilan keluarga,” ucap Dompas 
selalu Ketua KSM Candali Berdaya.
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DIFABEL NTB SEMAKIN 
BERDAYA BERKAH MODAL 
USAHA KOPSYAR SAMARA 
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Ini kisah Nadia Ul Adha (25), penyandang tunarungu yang hidupnya mulai mandiri setelah 
berjualan kue dan juga membuka usaha jahit. Meskipun memiliki keterbatasan fisik dalam 
berkomunikasi, namun tidak membatasi gerak Nadia untuk terus produktif. Nadia bersama rekan-
rekan difabel di Dusun Karang Bedil, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, 
Nusa Tenggara Barat secara rutin mendapatkan pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, 
dan akses modal usaha dari LAZ Al Azhar. 

M
ulanya berbagai rintangan 
telah dilalui Nadia, mulai 
dari cara berkomunikasi 
dengan pembeli yang 

terbatas, merintis untuk usaha, dan 
mengembangkan berbagai bidang usaha 
menjadikan Nadia semakin lihai dalam 
menjalankan usaha yang dimilikinya. 
Sebelumnya, Nadia tidak memiliki 
pekerjaan hingga akhirnya memutuskan 
untuk ikut bergabung menjadi anggota 
Koperasi Syariah Samara. Nadia 
mengungkapkan selain mendapatkan 
modal usaha, produk yang dijualnya juga 
dibantu dipasarkan oleh para anggota 
lain secara bergotong royong. 

“Alhamdulillah, senang sekali bisa dapat 
bantuan modal usaha. Sekarang saya 
bisa punya usaha sendiri meskipun kecil-
kecilan. Mudah-mudahan membawa 
keberkahan untuk semua,” ungkap 
Nadia. 

Dengan total anggota 18 orang, 
Fitri Nughrahaningrum selaku ketua 
bersama rekannya membentuk Koperasi 
Syariah Samara guna meningkatkan 
keberdayaan anggota difabel agar 
mandiri dan sejahtera. Ada beberapa 
usaha yang dikelola oleh anggota 
koperasi seperti usaha olahan makanan, 
UMKM, jasa, dan produksi rumahan kecil–
salah satunya–yang sedang dijalankan 
Nadia. 

“Terimakasih LAZ Al Azhar selama satu 
tahun ini telah mendampingi, banyak 
membantu dan juga ikut memperhatikan 
kelompok kami,” ujar Fitri selaku Ketua 
Koperasi Syariah Samara. 

Produk UMKM difabel binaan 
LAZ Al Azhar ini telah mendapatkan 
kesempatan untuk dijual dan 
dipamerkan dalam ajang Global World 
Superbike dan MotoGP di Mandalika 
beberapa bulan lalu. 

Diharapkan produk-produk hasil 
binaan tersebut akan terus didampingi 
agar mendapatkan akses pemasaran 
yang lebih luas. Semoga melalui 
pemberdayaan ekonomi ini Koperasi 
Syariah Samara, mampu meningkat 
produktivitas Nadia dan anggota difabel 
lainnya menuju kehidupan yang lebih 
baik.
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DULU SERABUTAN, 
KINI MAKMUR KELOLA 
LAHAN PERTANIAN

Makmur (60) warga 
Kp. Panimbangan, Candali, 
Kec. Ranca Bungur, Bogor, 
Jawa Barat merupakan 
seorang buruh serabutan 
yang tidak memiliki 
penghasilan tetap. Kemudian 
beliau mendapatkan amanah 
untuk menjaga kebun orang 
lain dan diperbolehkan 
untuk memanfaatkan lahan 
tersebut. Namun dibalik 
kesempatan itu, Makmur 
tidak memiliki cukup modal 
untuk memenuhi biaya 
produksi untuk pengolahan 
lahan tersebut.
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M
akmur kemudian memutuskan 
bergabung dengan Kelompok 
Swadaya Masyarakat 
(KSM) Candali Berdaya. Di 

KSM yang merupakan instrumen dari 
program Sejuta Berdaya LAZ Al Azhar 
ini, ia mengaku mendapat bimbingan 
pertanian hingga modal. Sebelum 
bergabung di KSM, Makmur mengaku 
minim modal hingga pengetahuan 
pertanian untuk mengelola lahan yang 
ada. Kebutuhan pertanian seperti bibit, 
pupuk, dan pengolahan lahan dinilai 
cukup tinggi dibanding penghasilannya 
yang hanya menjadi buruh serabutan. 

“Alhamdulillah, sekarang saya bisa 
mengolah lahan seluas seribu meter 
persegi untuk ditanami kangkung, 

kacang panjang, talas, ubi jalar, dan 
tanaman sayur lainnya berkat bantuan 
modal usaha yang diberikan oleh LAZ Al 
Azhar melalui KSM,” ujarnya.

Wahyudi, Amil LAZ Al Azhar 
mengatakan bantuan diberikan berupa 
modal, sarana produksi pertanian, dan 
juga pendampingan demi memudahkan 
usaha Makmur. Setiap kali panen, 
Makmur dapat memperoleh hasil panen 
27 Kg kangkung dan dijual dengan 
harga Rp. 10.000/ kilogram belum 
ditambah hasil panen kacang panjang, 
ubi jalar dan jenis sayuran lainnya. 

“Semoga nantinya seluruh lahan seluas 
4.000 meter persegi dapat dikelola 
dengan baik dan mampu meningkatkan 

penghasilan keluarga Makmur,” 
ungkapnya. 

Di samping itu, Makmur pun turut 
mengungkapkan rasa syukur berkat 
pendampingan yang telah diberikan. Kini 
usaha pertaniannya mendapatkan hasil 
yang cukup baik. 

“Selain dapat memenuhi kebutuhan 
harian dari hasil panen, saya juga dapat 
menyekolahkan anak dan menyimpan 
sebagian hasil dari bertani untuk 
tabungan keluarga di masa depan. 
Mudah-mudahan saya bisa memperluas 
garapan di lahan tersebut untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal agar 
saya dan keluarga punya kehidupan 
yang mandiri dan berdaya,” ujarnya.
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SUKSESKAN BIAN 2022, 
SAUNG ILMU JADI LOKASI IMUNISASI 
DI DESA JAMPANG, BOGOR
BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional 
adalah program yang dicanangkan oleh 
Kemenkes RI untuk pemberian imunisasi 
campak-rubella pada anak yang belum 
mendapatkan imunisasi lengkap serta untuk 
mengejar cakupan imunisasi rutin yang 
menurun akibat pandemi COVID-19. Kegiatan 
yang digelar serentak ini, pada hari Rabu 
(10/08) digelar pula di Saung Ilmu Majelis 
Taklim An Nahdah di Desa Jampang, Kec. 
Kemang, Kab. Bogor. 

R
atusan ibu dan anak menghadiri kegiatan ini 
untuk melakukan penimbangan berat badan, 
pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin dan 
imunisasi. Indah, salah satu orang tua yang anaknya 

diimunisasi mengaku bahagia karena terselenggaranya 
kegiatan ini. 

“Alhamdulillah, anak saya kini sudah lengkap imunisasinya. 
Hari ini nggak perlu jauh-jauh untuk karena diadakan di 
Saung Ilmu yang dekat dari rumah”, ujar Wulan. 

Kepala Puskesmas Jampang, dr. Dini S Agustin juga 
mengungkapkan rasa terima kasih kepada pengurus Saung 
Ilmu An Nahdlah, karena lokasinya ramai dikunjungi warga 
sehingga kegiatan BIAN bisa berjalan dengan baik. 
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“Alhamdulillah semua berjalan dengan 
baik, warga juga sangat antusias, karena 
target dari kegiatan ini setidaknya 
tercapai 95 persen bayi dan balita yang 
sudah divaksin”, ucapnya. 

Kegiatan ini juga dihadiri langsung 
oleh Kepala Desa Jampang, Wawan 
Hermawan A,Md dan Kepala Puskesmas 
Jampang, dr. Dini S Agustin. 
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan 
BIAN 2022 yang dilakukan di Saung Ilmu 
ini. Semoga hal ini menjadi upaya kita 
bersama untuk mencegah penularan 
virus penyakit pada anak, ini juga 
sebagai upaya agar generasi kita bebas 

polio,” ucap Wawan Hermawan. 
Cahyadi selaku kader lokal Desa 
Jampang binaan LAZ Al Azhar juga 
mengaku bahagia. Saung Ilmu yang 
fungsi utamanya adalah sebagai 
pusat edukasi, interaksi, perencanaan 
program masyarakat kini juga mampu 
memfasilitasi berbagai kegiatan yang 
bermanfaat untuk warga. “Semoga 
bisa terus memberikan kebaikan 
untuk masyarakat, khususnya di Desa 
Jampang”, ujar Cahyadi.
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KISAH RISNAWATI, 

SANTRI RGI 
MANTAN ART YANG 
BERCITA-CITA 
JADI PENULIS

Inilah perjuangan Risnawati 
Nurlatifah (21), yang 
merupakan santri Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) 
angkatan ke-27 jurusan 
Aplikasi Perkantoran, 
kampus Depok. Ia tinggal 
di Kampung Babakan, Desa 
Cukangkawung, Kecamatan 
Sodonghilir, Kabupaten 
Tasikmalaya. Diterimanya 
Risnawati menjadi santri 
RGI ini sangat tidak mudah. 
Risnawati sejak kecil 
sudah menjadi yatim piatu, 
sepeninggal kedua orang 
tuanya, ia tinggal bersama ibu 
sambung dan kedua kakaknya. 
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I
bu sambungnya bekerja serabutan 
yang hanya memiliki penghasilan Rp. 
25.000 - Rp. 50.000/hari. Dengan 
pendapatan yang sangat pas-

pasan, hati Risnawati tergerak untuk 
bekerja keras membantu perekonomian 
keluarganya. Di masa mudanya, ia rela 
bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga 
(ART) 9 bulan lamanya. Sebab tidak 
banyak kecocokan yang dihadapinya, ia 
melanjutkan kerja sebagai buruh pabrik. 

Risnawati sendiri hobi menulis dan 
membaca hingga ia memiliki cita-cita 
menjadi seorang psikolog dan penulis. 
Itu sebabnya, ia memutuskan untuk 

mendaftar ke RGI dengan saran 
kakaknya (alumni RGI angkatan ke-20). 
Banyak perjuangan dan rintangan 
yang harus ia lalui dari pendaftaran 
hingga bisa lolos seleksi. Salah 
satunya, ketika ingin mempersiapkan 
keberangkatannya. Saat itu ia 
mengalami musibah kecelakaan yang 
membuat kakinya sulit untuk berjalan. 
Sang kakak sempat ingin membatalkan 
perjalanannya, namun dengan semangat 
dan tekad yang kuat, Risnawati 
melanjutkan perjalanannya menuju RGI.

“Jika di depan sana ada peluang emas, 
saya akan sangat bersyukur. Akan saya 

manfaatkan itu untuk melakukan hal 
yang harus saya lakukan. Menciptakan 
sesuatu yang mampu mengubah hidup 
keluarga dan khususnya saya sendiri 
dan berharap hal itu dapat bermanfaat 
bagi orang lain,” ungkap Risnawati. 

Kini Risnawati sedang fokus belajar di 
RGI selama 6 bulan ke depan. Semoga 
dengan segala niat, usaha, dan tekadnya 
meraih cita-cita, Risnawati selalu diberi 
kemudahan dan kelancaran dalam 
menuntut ilmu di RGI serta menjadi 
santri yang berguna dan berakhlakul 
karimah.
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PERINGATI MUHARRAM, 
LAZ AL AZHAR JAWA TENGAH 
BERIKAN SANTUNAN 
PENDIDIKAN ANAK YATIM

Dalam rangka menyemarakkan bulan 
Muharram 1444 H, LAZ Al Azhar Jawa 
Tengah bersama KB-TK Islam Al Azhar 28 
Solo Baru mengadakan kegiatan santunan 
pendidikan untuk anak yatim duafa, 
dongeng Al Kisah, dan penyaluran paket 
sembako. Kegiatan Semarak Zona Bahagia 
Muharram 1444 H bertempat di halaman 
KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru Jumat, 5 
Agustus 2022 pukul 07.30 WIB. 

A
cara tersebut dimulai dengan kegiatan ikrar pagi 
yang rutin dilakukan murid-murid KB-TK, dilanjutkan 
dengan penyerahan dana infak untuk anak yatim 
secara simbolis dari Reni Anggraini, S.Psi., selaku 

kepala sekolah kepada LAZ Al Azhar Jawa Tengah. 

Kegiatan dilanjutkan dengan acara mendongeng Al Kisah 
dengan tema ‘Hari Ini Harus Lebih Baik dari Hari Kemarin’. Kak 
Annas sebagai pendongeng, juga mengajak murid-murid KB-
TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru untuk bisa menjadi lebih baik 
lagi dari sebelumnya, seperti ketika mendengar azan untuk 
segera bergegas melaksanakan salat, membantu orang tua, 
merapikan tempat tidur sendiri, dan menghormati orang tua. 
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“Alhamdulillah, anak-anak ceria dan 
antusias sekali sepanjang kegiatan 
dongeng berlangsung,” ungkap Reni 
Anggraeni. 

Selain itu kegiatan puncak digelar 
pada momen ‘Lebaran Yatim’ tersebut, 
perwakilan Guru KB-TK Islam Al Azhar 
28 Solo Baru menyalurkan paket 
sembako dan paket pendidikan kepada 
anak-anak yatim balita di Panti Asuhan 
Adhsa Cemani, Sukoharjo. Sebanyak 13 
paket dibagikan untuk anak usia KB dan 
TK. 

Erna Alviyani, selaku Humas dan IT 
KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru 
mengungkapkan kegiatan Semarak 
Zona Bahagia Muharram merupakan 
kegiatan tahunan yang rutin dilakukan 
oleh KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo 
Baru. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menanamkan semangat 
kepedulian kepada anak-anak yang lebih 
membutuhkan. 

“Terima kasih kami ucapkan kepada 
donatur, semoga Allah SWT memberikan 

pahala yang berlipat ganda, diberikan 
kesehatan, kemudahan, dan kelancaran 
dalam segala urusan. Untuk KB-TK Islam 
Al Azhar 28 Solo Baru semoga diberikan 
kejayaan, dan kesuksesan untuk 
pengelolaan pendidikan,” tutur Ustaz 
Mudhofir, selaku penanggung jawab 
Panti Asuhan Adhsa Cemani.
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Wakaf
Cha  Cha  Cha

Rayan Asa Luminaries 
General Manager 
Wakaf Al Azhar

Viralnya drama negeri ginseng beberapa waktu lalu menginspirasi penulis untuk 
memberikan catatan akhir tahun kondisi perwakafan di Indonesia secara umum, 
serta Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Serial Hometown Cha Cha Cha yang 

diperankan oleh dua tokoh utama, Kim Seon Ho dan Shin Min Ah berhasil mengisi 
hati sebagian masyarakat. Sekilas, memang tidak ada kaitan langsung, namun judul 
serialnya menginspirasi penulis untuk mengambil sudut pandang secara sistematis 
pemetaan tantangan (challenge), perubahan (change) dan kesempatan (chance).

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

Tantangan ketersediaan sumber 
daya manusia pengelola aset wakaf 
(nadzir) dalam hal jumlah dan kualitas. 
Persoalan sumber daya manusia ini 
lebih menitikberatkan pada minimnya 
ketersediaan sumber daya insani 
yang berusia muda dan mau terjun 

langsung mengembangkan wakaf lebih 
inovatif dan berdaya guna. Kondisi 
saat ini mayoritas nadzir wakaf adalah 
mereka yang sudah tidak lagi di masa 
produktifnya dan mayoritas dari mereka 
ini juga tidak didukung oleh generasi 
muda yang menjalankan roda organisasi 
pengelola wakaf atau kenadziran. 
Hal inilah yang umumnya terjadi dan 
kemudian berdampak pada minimnya 
akselerasi pengembangan wakaf.

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

Tantangan (Challenge) Perwakafan
Tak jauh berbeda, perkembangan 
pengelolaan wakaf di lingkungan YPI 
Al Azhar juga mengalami dinamikanya 
sendiri. Jika kita menarik garis ke 
belakang, secara historis, YPI Al Azhar 
telah mengembangkan pengelolaan 
wakaf produktif bidang pendidikan 
dengan sangat luar biasa. Capaian 
kuantitatif dan kualitatif tidak perlu 
diragukan lagi keabsahannya. Komitmen 
pengembangan pun ditunjukkan 
oleh YPI Al Azhar dalam mendorong 
inovasi pengelolaan wakaf melalui 
pembentukan satuan kerja yang khusus 
mengelola kegiatan pengembangan 
wakaf produktif pada tahun 2010, 
yakni Wakaf Al Azhar. Hanya saja, 
tantangan berikutnya adalah inovasi-
inovasi apa yang akan dihadirkan oleh 
YPI Al Azhar ke depan. Hal ini mutlak 
dibutuhkan untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan wakaf yang akan 
terus menebarkan manfaat.

W
akaf telah dikenal 
sejak zaman Rasulullah 
Muhammad        dimana 
beliau memberikan 

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

Setali tiga uang, meski masih banyak 
menyisakan ruang pengembangan, 
satu dasawarsa terakhir perkembangan 
perwakafan di Indonesia sangat pesat 
dengan beragam model pengelolaan 
aset wakaf, pun dengan jumlah nadzir 

yang terdaftar ada 264 orang pada 
tahun 2020. Penulis yakin jumlah ini 
masih akan terus bertambah. Dari sisi 
penghimpunan wakaf, pada sebuah 
momen sambutan yang disampaikan 
secara hitung cepat oleh Ketua Forum 
Wakaf Produktif pada acara Literasi 
Zakat dan Wakaf Kementerian Agama 
telah mencapai lebih dari 300 miliar 
rupiah. Apabila angka ini dibandingkan 
dengan potensi Wakaf Uang di 
Indonesia yang mencapai 180 triliun 
rupiah tentu masih banyak ruang untuk 
dikembangkan.
Yayasan Pesantren Islam (YPI) 
Al Azhar telah memulai sejarah 
pengelolaan wakaf sejak 1952 
yang ditandai dengan dimulainya 
pembangunan Masjid Agung Kebayoran 
Baru Jakarta Selatan. Hingga akhir 
tahun 2021 ini, sejumlah capaian aset 

wakaf yang ada sangat luar biasa 
seperti; ada lebih dari 200 sekolah di 
seluruh Indonesia, ada 1 masjid agung 
dan 4 masjid raya di jabodetabek 
ditambah beberapa masjid yang 
dibangun di lingkungan kampus, ada 1 
Universitas Al Azhar Indonesia dan 
lain sebagainya. Secara potensi, apabila 
dihitung dengan pendekatan jumlah 
murid dan mahasiswa tentu jumlahnya 
bisa lebih dari 200 miliar rupiah per 
tahun. Angka ini tentu hanyalah ilustrasi 
yang menggambarkan betapa potensi 
perolehan Wakaf Uang dan Wakaf 
Melalui Uang di lingkungan YPI Al Azhar 
sangat besar. Ada banyak pertanyaan 
dan analisis untuk menjawab mengapa 
sejak diresmikan oleh YPI Al Azhar 
pada tahun 2010 sebagai unit layanan 
wakaf, Wakaf Al Azhar belum dapat 
mengakuisisi potensi wakaf tersebut.
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Wakaf Al Azhar

Bicara mengenai topik peluang 
pengembangan perwakafan dapat 
dilihat dari berbagai perspektif dengan 
rumusan strategi yang sesuai dengan 
karakteristik pengelolanya. Secara 
nasional, gerakan pengembangan 
perwakafan telah lama dimulai dan 
pemerintah memperkuat komitmen 
pengembangan ini melalui lahirnya UU 
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
Respon dari lahirnya UU ini terlihat dari 
mulai diperkuatnya struktur pengelolaan 
wakaf dan regulasi dari pemerintah 
pusat dan perlahan ke daerah. Sejak itu 
organisasi kemasyarakatan, lembaga 
filantropi, gerakan dakwah dan 
akademisi beramai-ramai mulai terjun 
ke bidang pengembangan wakaf. Tak 
ketinggalan, Bank Indonesia melalui 
Departemen Ekonomi dan Keuangan 
Syariah (DEKS) turut memperkuat 
perwakafan sesuai dengan wewenang 
dan positioning-nya. Ini juga termasuk 
peran individu lain yang turut 
mengembangkan perwakafan mulai dari 
memperkuat literasi serta merumuskan 
inovasi program.

YPI Al Azhar turut merespon dengan 
beberapa upaya strategis terkait 
pengelolaan dan pengembangan wakaf. 
Sejak berpartisipasi dalam launching 
Gerakan Wakaf Uang Nasional yang 
diresmikan presiden pada awal tahun 
2021 lalu, YPI Al Azhar mengadakan 
kegiatan Sarasehan Wakaf Nasional 
pada rangkaian Milad ke-69 lalu. 

Kegiatan ini pun berlanjut dengan 
penguatan gerakan melalui Gerakan 
Wakaf Uang Seribu Per Ummat 
(GEBU Ummat). Belakangan, kegiatan 
ini masih berusaha menemukan 
bentuk tata kelolanya agar semakin 
masif dan berdampak positif untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan dan 
pengembangan wakaf di YPI Al Azhar.

Ghirah pengembangan wakaf di 
lingkungan YPI Al Azhar di era 
digitalisasi saat ini telah dimulai. Melalui 
model digitalisasi dalam pengelolaan 
dana wakaf diharapkan semakin 
mendorong peningkatan peluang 
pengembangannya. Fokus kegiatan 
layanan ini baru sebatas pada model 
penghimpunan yang dilakukan secara 
digital dengan capaian 80 persen 
perolehan Wakaf Tunai di Al Azhar 
dikumpulkan melalui platform digital. 
Kondisi pandemi serta keterbatasan 
sumber daya yang ada memicu adanya 
dorongan untuk berinovasi dalam hal 
layanannya.

Meski belum optimal, kita dapat 
membandingkan dengan pola 
pengumpulan dana sosial berbasis 
digital. Tahun 2020, berdasarkan rilis 
data yang disampaikan Bank Indonesia 
dalam Laporan Ekonomi Keuangan 
Syariah 2020 menyatakan bahwa 
83 persen responden telah menjalin 
kerjasama dengan berbagai platform 
digital. Mobile Apps, Perbankan, dan 

Crowdfunding menjadi platform yang 
paling banyak digunakan responden 
dalam kerjasama penghimpunan dana 
zakat. Bagaimana dengan wakaf? 
Sejatinya, diharapkan peluang ini 
menjadi sesuatu yang layak untuk terus 
dikuatkan. Bagaimana tidak, dengan 
jumlah pengguna internet sudah sangat 
masif dan sebagian besar anak muda. 
Diharapkan, merekalah yang akan 
menjadi faktor penggerak ekonomi, 
variabel yang akan berpengaruh 
signifikan terhadap keuangan secara 
makro dan mikro.

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

Peluang (Chance) Perwakafan
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Perubahan adalah keniscayaan bagi 
setiap mereka yang ingin terus tumbuh 
dan berkembang. Secara alami, manusia 
dan makhluk hidup lain bahkan alam 
semesta ini terus mengalami perubahan. 
Singkatnya, tidak ada yang abadi, karena 
semuanya terus berubah. Perubahan 
pola aktivitas filantropi masyarakat dan 
evolusi pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf harus menjadi isu 
penting bagi pengambil keputusan 
secara nasional maupun di lingkungan 
YPI Al Azhar. Secara nasional, isu 
perubahan dalam pengelolaan wakaf 
terus mengalami tren positif. Hal ini 
didukung dengan berbagai faktor utama 
yang bisa kita lihat mulai dari perubahan 
dan modifikasi regulasi, stimulus inovasi 
serta dukungan politis pemerintah yang 
menempatkan wakaf sebagai salah satu 
potensi sumber daya keuangan nasional.
Nah, untuk mengelola proses perubahan 
pola pengelolaan Wakaf di YPI Al 
Azhar, kita dapat mengambil langkah-
langkah konstruktif dengan berangkat 
dari isu fundamental yang  dikenal 
sebagai Manajemen Perubahan (Change 
Management). Change Management 
menurut Rhenald Kasali (2007: iv) 
bahwa Change Management “pada 
dasarnya bukanlah menerapkan 
teknologi, metode, struktur atau 
manajer-manajer baru, melainkan 
mengubah cara manusia dalam 
berpikir dan berperilaku”. Pada intinya, 
manajemen perubahan meliputi tiga 
tahap penting, yaitu perencanaan, 

implementasi, dan pengelolaan hasil 
perubahan (Prambudi, SWA 03/2007: 
60).
Langkah sederhana yang dapat 
dilakukan adalah dengan mendudukkan 
peran wakaf sebagai strategi khusus 
pengembangan organisasi dan 
mendorongnya hingga menjadi tulang 
punggung pergerakan untuk menopang 
pilar organisasi masa depan. Mungkin 
ini tidak akan cepat, namun perlahan 
tapi pasti kontribusi wakaf untuk 
memperkuat pilar dakwah, sosial 
dan pendidikan di YPI Al Azhar akan 
menemukan fase puncaknya. Belajar 
dari para pendahulu kita yang memang 
menempatkan wakaf pada titik utama 
sumber daya yang memperkuat secara 
fundamental gerakan dakwah.
Langkah berikutnya barangkali bisa 
mulai diinisiasi bagaimana membangun 
jembatan komunikasi, koordinasi dan 
kerjasama dengan sumber daya yang 
ada. Kelincahan dan kekuatan dalam 
membangun tiga hal ini dimungkinkan 
untuk meningkatkan peluang 
keberhasilan manajemen perubahan 
dalam pengelolaan dan pengembangan 
aset wakaf di YPI Al Azhar dengan 
Wakaf Al Azhar sebagai garda terdepan 
untuk menjadi unit dan satuan kerja 
yang proaktif dan profesional. Langkah 
penting lainnya barangkali juga perlu 
dipersiapkan bagaimana manajemen 
hasil perubahan yang sekiranya akan 
diperoleh.

Tapi yang lebih penting lagi, semua 
pemangku kepentingan harus menyadari 
dan memahami, bahwa kita tidak tengah 
saling berhadap-hadapan. Sambil 
berjalan, peningkatan kompetensi 
pengelolaan dan memberikan tambahan 
wawasan baru harus dilakukan agar bisa 
melihat bagaimana dunia perwakafan 
terus berkembang dengan inovasi 
menakjubkan. “Tidak ada seseorang 
yang langsung mahir di awal. Mereka 
semua membutuhkan waktu untuk 
beradaptasi.” -Hong Du Sik (Home Town 
Cha Cha Cha). Tidak peduli seberapa 
jauh kita melangkah, selama masih bisa 
ada kesempatan, berubahlah dan jadilah 
lebih baik untuk masa depan semakin 
gemilang.

Perubahan (Change) Perwakafan
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LAZ AL AZHAR DAN MTTG 
RESMIKAN RUSLI UNTUK PENGUNGSI
ERUPSI SEMERU
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LAZ Al Azhar bersama Majelis Taklim Telkom Group (MTTG) melakukan peresmian 
huntara (hunian sementara) Rumah Sehat Layak Huni (RUSLI) untuk penyintas erupsi 
Gunung Semeru di Desa Oro-Oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur hari Kamis 
(11/08). Sebanyak 20 RUSLI hasil kerjasama LAZ Al Azhar dan MTTG telah berdiri dari 
ratusan unit yang telah dibangun langsung bersama masyarakat di Desa Oro-oro Ombo 
dan Supiturang. Peresmian secara simbolis dilakukan oleh Kepala Regional 5 MTTG Jawa 
Timur-Bali-Nusa Tenggara Agus Budi Santoso dengan menggunting pita di depan RUSLI 
milik salah satu penerima manfaat. 

Wakil Kepala Desa Oro-oro 
Ombo, Asdiman mengaku 
sangat bersyukur dengan 

kehadiran peran dari LAZ Al Azhar 
juga MTTG yang mana sejak erupsi 
bulan Desember tahun 2021 lalu sudah 
sangat banyak menolong para penyintas 
di berbagai dusun khususnya di Desa 
Oro-oro Ombo. Aksi kemanusiaan itu 
pun terus dilanjutkan hingga saat ini 
menghadirkan bantuan RUSLI. 

FORMULA

“Tidak ada kata yang dapat kami 
ucapkan selain terima kasih yang 
sebanyak-banyaknya untuk MTTG 
dan LAZ Al Azhar yang sudah mau 
membantu baik dari segi materil, 
juga tenaga. Alhamdulillah, sekarang 
sudah ada tempat berteduh dengan 
diberikannya hunian berupa huntara ini 
yang sangat bermanfaat untuk warga 
desa kami yang sudah tidak memiliki 
tempat tinggal akibat erupsi kemarin. 

Kami juga sebagai yang menerima 
manfaat akan menjaga baik-baik hunian 
kami ini, karena ini merupakan rezeki 
yang diberikan Allah kepada kita melalui 
LAZ Al Azhar dan MTTG ini”, ujar 
Asdiman.

Perwakilan dari MTTG Agus Budi 
Santoso mengaku senang bisa 
bersilaturahmi dengan warga penerima 
manfaat. Menurutnya warga desa yang 
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utamanya adalah sebagai tempat kita 
untuk terus berdoa dan mengabdikan 
diri kepada Allah SWT”, jelas Agus.
Acara kemudian dilanjutkan dengan 
penyerahan wakaf Al Quran dan 
santunan kepada anak yatim dari 
MTTG yang diserahterimakan dari 
Agus Budi Santoso kepada penerima 
manfaat, serta bantuan berupa paket 
sembako dari LAZ Al Azhar. Para tamu 
undangan juga melihat dan meninjau 
bangunan RUSLI di beberapa titik lokasi 
penerima manfaat.

Di masa yang akan datang, diharapkan 
di desa pasca erupsi ini juga akan 
diluncurkan program pemberdayaan 
ekonomi Indonesia Gemilang untuk 
membangkitkan perekonomian 
masyarakat dengan menghadirkan 
instrumen Saung Ilmu, pengembangan 
di bidang pertanian, pembentukan 
kelompok swadaya masyarakat, hingga 
pos pantau Gunung Semeru untuk 
langkah mitigasi bencana.

menjadi penyintas erupsi merupakan 
orang-orang yang hebat untuk terus 
bisa bangkit dari peristiwa kelam erupsi 
lalu. Agus juga berpesan agar warga bisa 
terus menjaga dan memelihara RUSLI 
dengan sebaik-baiknya.

“Mohon kepada para bapak dan ibu 
untuk terus selalu menjaga dan 
memelihara rumah ini dengan sebaik-
baiknya, karena tempat inilah menjadi 
tempat kita berteduh, tempat kita 
beristirahat melepas lelah, dan yang 
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Sebagai sosok pejuang yang menjadi inspirasi sekaligus pelaku sejarah kemerdekaan 
Republik Indonesia, veteran menjadi bagian penting yang tidak boleh terlupakan. 
Di wilayah Sulawesi Selatan, sejauh ini berdasarkan catatan ada 2.967 veteran yang 

terdata (veteranri.go.id). Namun, dari hasil asesmen tim LAZ Al Azhar ternyata seiring 
bergantinya zaman dari masa penjajahan menuju masa kemerdekaan, terjadi berbagai perubahan 
dalam dinamika sosial. Para veteran yang dahulu berjuang untuk kemerdekaan harus tetap 
berjuang untuk menghidupi diri dan keluarga di masa tuanya.

Itu sebabnya, sebagai bentuk kepedulian 
dan apresiasi untuk mereka maka 
melalui program Sembako Merdeka, LAZ 
Al Azhar Sulawesi Selatan memberikan 
apresiasi kepada para veteran sekaligus 
mengingat sejarah perjuangan mereka. 
Bertepatan di HUT ke-77 Republik 
Indonesia, sebanyak ratusan penerima 
manfaat merasakan program ini. 
Pendistribusian dilakukan di kantor 
Veteran Makassar, Jl. WR. Supratman, 

Bulo Gading Ujung Pandang Makassar.
Yaqub Talabani sebagai ketua dari 
Veteran Makassar mengantar tim 
LAZ Al Azhar untuk bertemu dengan 
veteran-veteran lainnya. Beberapa 
veteran telah menunggu dan memakai 
seragam kebanggaan, lengkap 
dengan lencana penghargaan mereka. 
Wajah teduh dan penuh semangat 
menggambarkan fase yang tidak mudah 
telah mereka lalui demi kemerdekaan 

negeri ini. Beberapa di antara mereka 
berbagi cerita tentang masa-masa 
perjuangan saat itu.

“Alhamdulillah, ini luar biasa, terimakasih 
telah peduli dan memberikan apresiasi 
untuk kami. Suatu kebanggaan, semoga 
ini bisa menjalin silaturahmi kita, dan 
tidak berhenti di sini,” ungkapnya.

Perwakilan 
Sulsel

DULU BERJUANG UNTUK NEGERI, 
KINI BERJUANG UNTUK BERTAHAN HIDUP
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Dikalustian amil LAZ Al Azhar Sulsel 
yang turut hadir, mengungkapkan 
program yang dijalankan merupakan 
bentuk kepedulian LAZ Al Azhar 
untuk mengenang perjuangan mereka. 
“Program ini kami upayakan juga 
akan menjadi rutinitas setiap tahun. 
Jadi semoga ini menjadi sarana untuk 
memupuk rasa cinta masyarakat 
terhadap veteran atas jasa-jasa mereka 
dalam  memperjuangkan negeri,” 
ujarnya. 
Melina salah satu keluarga veteran 
yang turut mendampingi, juga 
mengungkapkan rasa terima kasih 
kepada LAZ AL Azhar dan seluruh 
sahabat LAZ Al Azhar atas segala 
apresiasi yang telah diberikan. “Kami 
tidak melihat banyak tidaknya pada 
apa yang diberikan kepada kami, tetapi 

penghargaan dan apresiasi dalam 
mengenang keluarga kami menjadi hal 
yang tak ternilai. Karena tidak banyak 
yang seperti ini, kisah perjuangan tidak 
pernah mudah, kalau bapak bercerita 
itu kadang sudah lupa-lupa tetapi kalau 

kisah perjuangan beliau terkadang 
masih dia ingat,” katanya saat bertemu 
tim LAZ Al Azhar Sulsel.



LAZ Al Azhar Jatim melakukan kolaborasi bersama YPI Al Azhar dan Forkom Jamiyyah Jatim dengan 
menggelar kegiatan Al Azhar Wonderland Indonesia dan Unjuk Karya Rumah Gemilang Indonesia. 
yang diadakan di Dome Amphitheatre, Pakuwon City Mall, Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, 
Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, (27/08).

Perwakilan 
Jatim

SANTRI RGI SURABAYA UNJUK KARYA DI ACARA 

AL AZHAR WONDERLAND INDONESIA
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Acara tersebut dimeriahkan dengan 
berbagai pertunjukan fashion 
show dan kreasi seni dari kampus 

Al Azhar Surabaya Timur yaitu KB/TKIA 
15, SDIA 35, SDIA 11, dan SMPIA 13. 
Peragaan busana hasil karya santriwati 
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
dibawakan oleh para murid Al Azhar dan 
Jamiyyah.
 
Adapun tujuan kolaborasi ini guna 
mendukung pengentasan pengangguran 
di usia produktif dengan memberikan 
ruang untuk anak bangsa dalam 
berkarya, khususnya para santri RGI. 

Gamalia Muhardiani, selaku Ketua 
Forkom Jamiyyah Jatim mengatakan 
kegiatan fashion show yang digelar 
merupakan impian dan cita-cita bersama 
antara RGI Kampus Jatim di bawah 



luar biasa dan patut diberikan apresiasi 
terbaik.

“Alhamdulillah, ini bukti nyata bahwa 
anak-anak RGI juga bisa berkiprah 
dan berkarya untuk Indonesia di masa 
depan,” ujarnya.
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binaan LAZ Al Azhar Jatim dengan 
Forkom Jamiyyah, dan YPI Al Azhar 
Jatim.

“Kebetulan yang akan kita angkat 
yaitu hasil karya dari santri-santri 
jurusan Tata Busana, tujuannya untuk 
memberikan dukungan dan semangat 
untuk terus berkarya. Mudah-mudahan 

kegiatan ini dapat terus berlangsung 
secara rutin, setidaknya setahun sekali 
untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.

Senada dengan yang disampaikan 
oleh Bambang Tutuko, Ketua YPI Al 
Azhar Jatim bahwa santri RGI dapat 
memberikan suatu kebanggaan. Karya- 
karya yang mereka tampilkan sungguh 



Perwakilan 
Yogyakarta

Majalah Care Edisi September 2022 www.alazharpeduli.or.id40

LAZ Al Azhar Yogyakarta 
menggelar bakti sosial 
dengan kegiatan pemeriksaan 
kesehatan gratis di Dusun 
Gedangan, Kecamatan 
Ngawen, Kabupaten Gunung 
Kidul, Yogyakarta, Rabu, 
(23/08). 

LAZ AL AZHAR YOGYAKARTA GELAR 

PENGOBATAN GRATIS UNTUK LANSIA
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Dusun Gedangan sendiri termasuk 
dalam daerah rawan kekeringan, 
sehingga warganya rentan 

terkena penyakit. Ada sekitar 50-an 
warga mengikuti program pemeriksaan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh 
LAZ Al Azhar Yogyakarta. 

Lestari, salah satu penerima manfaat 
dari program pemeriksaan kesehatan 
gratis, mengucapkan terima kasih 
kepada LAZ Al Azhar yang telah 

mengadakan kegiatan pemeriksaan 
kesehatan gratis ini.

“Saya berterima kasih terhadap LAZ 
Al Azhar yang sudah mengadakan 
kegiatan pemeriksaan kesehatan ini. 
Setelah dicek saya bisa tahu mengenai 
kesehatan saya. Alhamdulillah hasilnya 
normal,” ungkap Lestari.

Mohlas Madani, selaku Kepala Kantor 
Perwakilan LAZ Al Azhar Yogyakarta 

mengatakan bahwa kegiatan ini 
merupakan bakti sosial pertama kalinya 
yang dilakukan di Dusun Gedangan.

“Kegiatan ini merupakan salah satu 
program LAZ Al Azhar dalam sektor 
kesehatan, semoga bisa membuat 
warga, khususnya para lansia yang ada 
di Dusun Gedangan ini mendapatkan 
fasilitas cek kesehatan secara gratis,” 
ucapnya.



Desa binaan LAZ Al Azhar dan YBM PLN turut serta meriahkan kegiatan HUT ke-77 RI 
dengan menampilkan berbagai kreasi seni, salah satunya yaitu miniatur Saung Cahaya. 
Kegiatan Karnaval tersebut digelar di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten 

Sumedang, Jawa Barat pada Minggu, (21/8).

Sekilas Berita

MERIAHKAN HUT KE-77 RI, WARGA DESA 
CILEMBU IKUTI KEGIATAN KARNAVAL 
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Nurkirman, Dasamas LAZ Al Azhar 
mengatakan dengan menampilkan 
miniatur Saung Cahaya diharapkan 

menjadi ajang dakwah dan media 
sosialisasi tentang hadirnya Saung 
Cahaya di tengah masyarakat secara 
lebih luas. Miniatur Saung Cahaya 
tersebut dibuat secara gotong royong 
oleh para pengurus Saung Cahaya serta 
warga RW 02 Lebak Jawa, Desa Cilembu.

“Miniatur yang kami buat ini hasil dari 
gotong royong dan semangat warga. 
Kami menghiasnya dengan berbagai 
hasil pertanian dari anggota KSM 
Cilembu Berdaya. Di dalamnya ada padi, 

ubi, singkong, sayuran, juga produk-
produk olahan yang melambangkan 
kemandirian pangan masyarakat,” 
ujarnya.

Desa Cahaya Cilembu merupakan 
salah satu program pemberdayaan 
masyarakat desa yang dilakukan oleh 
LAZ Al Azhar dan YBM PLN baik pada 
bidang ekonomi, pendidikan, sosial, 
dan keagamaan. Program ini telah 
berjalan kurang lebih selama 3 tahun 
dengan mewujudkan masyarakat 
yang komprehensif, terukur, dan 
berkelanjutan dengan memaksimalkan 
potensi lokal yang ada.

Hadirnya instrumen pemberdayaan 
yakni Saung Cahaya telah menciptakan 
semangat kebersamaan dan gotong 
royong di antara masyarakat. hal 
ini dikarenakan Saung Cahaya 
difungsikan sebagai pusat interaksi, 
dan perencanaan program masyarakat. 
Sehingga menjadi wadah untuk 
bermusyawarah dalam mencari 
kemufakatan bersama bagi para petani, 
peternak, pelaku UMKM, dan generasi 
muda dalam menciptakan desa yang 
cakap, agamis, sehat, dan berdaya.



Sekilas Berita
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TANAMKAN CINTA BERBAGI, SMP ISLAM 
AL AZHAR 2 PEJATEN GELAR BAKTI SOSIAL

Sejumlah siswa ditemani guru 
dan wali murid turun langsung 
membagikan 79 paket sembako 

kepada warga RT. 07 RW. 08, Kelurahan 
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan, yang merupakan 
wilayah langganan banjir setiap musim 
hujan.

Paket-paket sembako ini dikumpulkan 
pada kegiatan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS), tujuannya 
agar murid memiliki rasa kepedulian 
yang tinggi dan semangat untuk 
berbagi.

Ibu Enda, selaku ketua RT. 07 
mengungkapkan rasa terima kasih 
atas digelarnya kegiatan ini. Selain 
itu, masyarakat merasa senang karena 
dapat bersilaturahmi dengan adik-adik 
dari SMP Islam 2 Al Azhar Pejaten dan 
LAZ Al Azhar.

“Semoga program berbagi ini menjadi 
inspirasi bagi kita semua agar terus 
peduli dan berbagi kepada saudara kita 
yang membutuhkan,” ungkapnya.

Murid-murid SMP Islam Al Azhar 2 Pejaten bersinergi 
dengan LAZ Al Azhar mengadakan kegiatan bakti sosial 
di Pejaten Barat, Jakarta Selatan.
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LAZ Al Azhar bersama kitabisa.com menyaluran bantuan sembako untuk para veteran perang di Legiun 
Veteran Republik Indonesia Kota Bogor, Jawa Barat sebanyak 160 paket, Jumat (19/08).

PEDULI VETERAN, LAZ AL AZHAR DAN 
KITABISA.COM SALURKAN PAKET SEMBAKO

Sebagai wujud penghormatan 
dan cinta kepada para veteran, 
tepat pada momentum HUT ke-

77 RI ini LAZ Al Azhar dan kitabisa.
com memberikan kado kemerdekaan 
sebagai bentuk apresiasi terbaik. 

Adapun bantuan yang diberikan berupa 
beras, minyak goreng, terigu, susu, dan 
makanan instan lainnya.

Bantuan paket sembako ini diharapkan 
dapat memberikan kebahagiaan bagi 
keluarga para veteran dalam memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari. 

“Saya sangat terharu atas perhatian dan 
bantuannya, kami yang dulu berjuang 
tanpa pamrih, bangga melihat anak-
anak kami peduli kepada para pejuang 
kemerdekaan,” ujar Kolonel Soetrisno, 
Ketua Legiun Veteran Kota Bogor.



Majalah Care Edisi September 2022 www.alazharpeduli.or.id45

Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar bersama BPBD DKI, TNI, POLRI dan 
berbagai lembaga zakat lainnya, bergotong-royong melakukan aksi bersih-bersih sisa 
kebakaran di Jl. Simprug Golf II, RT. 008 RW. 08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan 

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Minggu (28/8).

TIM FORMULA TERJUN BERSIHKAN PUING 
KEBAKARAN DI SIMPRUG

Setidaknya terdapat 250 rumah 
tinggal, dengan jumlah total 
pengungsi sebanyak 161 KK 

dengan rincian 491 jiwa, terdampak dari 
adanya peristiwa ini dan mengungsi ke 
tempat yang lebih layak. Dampak dari 

kebakaran ini menyisakan kesedihan 
yang cukup mendalam bagi para 
penyintas.

Guna meringankan beban yang mereka 
alami, LAZ Al Azhar bersama para 

Sekilas Berita

relawan lainnya memulai aksinya 
dengan apel bersama dan dilanjutkan 
dengan membersihkan sisa-sisa puing 
kebakaran untuk diangkut menuju 
tempat pembuangan.
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Santri Rumah Gemilang 

Indonesia (RGI) LAZ Al Azhar 

Kampus Yogyakarta angkatan 

ke-27, melakukan Sharing 

Session di Lampau Banjar 

Maguwo, Sleman, Yogyakarta, 

Jumat (26/08). 

SANTRI RGI YOGYAKARTA IKUTI SHARING SESSION BERSAMA 
RUMAH MAKAN LAMPAU BANJAR

Kegiatan ini bukan pertama 
kali dilakukan oleh santri 
RGI LAZ Al Azhar Kampus 

Yogyakarta, hampir setiap angkatan 
pernah mengikuti kegiatan tersebut. 
Bahkan, ada santri RGI yang setelah 
menyelesaikan masa diklatnya 
kemudian bekerja di sana. 

Pada kesempatan sharing kali ini, santri 
RGI mendapatkan materi mengenai 
pengelolaan memanajemen sebuah 
restoran, khususnya pada bagian 

produksi dan pemasaran. Rumah Makan 
Lampau Banjar sendiri merupakan 
rumah makan yang memiliki cita 
rasa Nusantara, khususnya masakan 
Banjarmasin. 

Budi, selaku Manajer Lampau Banjar 
mengungkapkan pengalaman 
panjangnya dalam mengelola sebuah 
restoran. Ia memaparkan teori dan 
mengajak santri RGI untuk dapat 
praktek langsung di lokasi. 

“Tujuannya, supaya santri benar-benar 
dapat melihat dan merasakan secara 
langsung, atmosfer sebuah restoran. 
Sehingga, menjadi pengalaman yang 
khas dan berharga,” lanjutnya. 

“Saya berharap, dengan adanya sharing 
ini, bisa menambah wawasan para 
santri RGI. selain itu juga, para santri 
dapat memiliki attitude yang baik dan 
skill yang mumpuni,” tambah Mukhlas 
Madani selaku Kepala Kantor Layanan 
LAZ Al Azhar Yogyakarta.

Masjid Raya
Al-Azhar

Wakaf Kubah

Tangerang Selatan

Rekening a.n YPI Al Azhar | Konfirmasi Transfer, WA 0858 9028 1080 atau DM Instagram @wakafalazhar.id

Salurkan Wakaf Anda ke :

Scan QRIS 

disamping untuk

kemudahan 

berwakaf

www.wakafalazhar.id
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T
ak semua orang punya 
kesempatan untuk berbuat 
baik. Ada yang ingin berbuat 
baik, tetapi waktu dia susah 

dibagi karena banyak pekerjaan atau 
urusan lainnya. Akhirnya tak jadi 
berbuat baik. Misalnya saja ada di 
antara kita yang sibuk belajar. Ada 
tugas ini ada tugas itu. Termasuk bagi 
yang sudah bekerja. Fokus dengan 
urusan pekerjaan sehingga perhatian 
pada hal lain berkurang atau malah tak 
ada. Begitu datang kesempatan untuk 
melakukan kebaikan, alasannya selalu 
ada. Mengerjakan tugas ini dan itu 
atau urusan pekerjaan yang tidak bisa 
ditinggal. Jadinya, tak bisa berbuat baik.
 
Contohnya shalat Dhuha. Itu kan 
waktunya panjang, dari mulai sekitar 15 
menit setelah waktu syuruq (terbitnya 
matahari), sampai sekitar jam 11-an 
siang. Lima jam lebih kesempatan untuk 
melaksanakan shalat Dhuha. Namun, 
banyak yang tak bisa melakukannya. 
Bukan karena tidak tahu caranya, tetapi 
enggan dan malas melakukannya. 
Sebelum berangkat ke tempat bekerja 
mestinya bisa, atau saat di perjalanan ke 
kantor bisa, bahkan saat sudah di kantor 
atau tempat bekerja juga bisa. Bagi para 
santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI), 
biasanya ada waktu belajar sejak pagi. 

Shalat Subuh sudah berjamaah, dilanjut 
zikir pagi, disusul kegiatan tilawah 
al-Quran, hafalan al-Quran, atau kajian 
dengan ustaznya. Biasanya sampai 
pukul 6.30.
 
Nah, itu pas sekali untuk langsung 
melaksanakan shalat isyraq (shalat 
dhuha di awal waktu). Meski demikian 
ada juga yang tak melakukan shalat 
dhuha. Malah langsung ngibrit ke 
asrama. Padahal ada waktu luang, paling 
tak sampai 10 menit, mungkin hanya 
5 menit untuk shalat Dhuha minimal 2 
rakaat. Tapi sayangnya, tak dilakukan. 
Khawatirnya, kita jadi terhalang dari 
berbuat kebaikan. Terhalang oleh rasa 
enggan dan malas untuk meraih pahala. 
Semoga dijauhkan dari sifat sedemikian.
 
Berusahalah untuk istiqamah dalam 
beribadah. Terus menerus bersemangat. 
Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah 
rahimahullah mengatakan, “Orang-orang 
yang istiqamah lebih bersemangat pada 
masa-masa akhir mereka, dibandingkan 
dengan pada masa-masa awalnya.” 
(dalam Madarijus Salikin, jilid 3, hlm. 
118)
 
Shalat malam juga bisa kita upayakan. 
Jika siang sibuk bekerja, maka malam 
hari alangkah baiknya jika digunakan 

untuk beribadah. Ibnu al-Jauzy 
rahimahullah berkata, “Malam-malam 
dan hari-hari yang memiliki keutamaan 
yang tidak pantas–bagi orang yang 
ingin meraih keutamaan–untuk 
melalaikannya, karena jika seorang 
pedagang melalaikan musim untung, 
maka kapankah dia akan meraih 
keuntungan?” (dalam Minhajul-Qashidin, 
jilid 1, hlm. 343)
 
Sudah tahu tapi tak mau tahu
 
Jika ada yang memiliki prinsip seperti 
ini, jelas merugikan diri sendiri. Aneh 
jika tak mau tahu padahal sudah tahu. 
Sudah diajarkan pula bahwa banyak 
kesempatan untuk berbuat baik dan 
mendapatkan pahala. Misalnya, sudah 
tahu bahwa mengerjakan shalat sunah 
rawatib itu berpahala, tetapi ada banyak 
yang enggan melakukannya.
 
Dari Ummu Habibah radhiyallahu ‘anha, 
Istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda (yang artinya), “Seorang 
hamba yang muslim melakukan shalat 
sunnah yang bukan wajib, karena Allah, 
(sebanyak) dua belas rakaat dalam 
setiap hari, Allah akan membangunkan 
baginya sebuah rumah (istana) di 

Majalah Care Edisi September 2022 www.alazharpeduli.or.id48

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

KESEMPATAN UNTUK KEBAIKAN
Sangat merugi jika kita punya kesempatan yang malah kita sia-siakan karena tak diambil atau tak 
dimanfaatkan. Padahal, kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Waktu luang ada, 
sehat pula. Namun, tak mengambil kesempatan di depan mata. Kita biarkan berlalu begitu saja. Nanti 
baru kerasa jika kita sudah sadar. Cuma, ya sudah telat. Ujung-ujungnya rugi. Itu pun jika merasa 
bahwa itu kerugian. Jika tak merasa bahwa itu kerugian, artinya kita lebih parah cara berpikirnya.



surga.” (Kemudian) Ummu Habibah 
radhiyallahu ‘anha berkata, “Setelah aku 
mendengar hadits ini aku tidak pernah 
meninggalkan shalat-shalat tersebut.” 
(Hadits shahih riwayat Muslim, no. 728)
 
Semoga di tengah kesibukan kita, 
masih bisa menyempatkan untuk 
melaksanakan shalat sunah rawatib 
setiap hari. Urutannya itu: 2 rakaat 
sebelum Subuh; 4 rakaat sebelum 
Dhuhur; 2 rakaat sesudah Dhuhur; 
2 rakaat sesudah Maghrib; dan 2 
rakaat setelah Isya. Meski belum 
bisa full mengerjakan semua, jangan 
ditinggalkan semuanya. Mulailah dengan 
merutinkan shalat sunah rawatib meski 
tak seluruhnya. Bahkan pahala shalat 
sunah fajar (2 rakaat sebelum shalat 
Subuh), sangat luar biasa.
 
Dikisahkan dari ‘Aisyah radhiallahu 
‘anha, beliau berkata, “Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam tidaklah melakukan 
satu shalat sunah pun yang lebih beliau 
jaga dalam melaksanakannya melebihi 
dua rakaat shalat sunnah Subuh.” (HR 
Bukhari 1093 dan Muslim 1191)
 
Keutamaan shalat sunah Subuh ini 
secara khusus juga disebutkan oleh 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (yang 
artinya), “Dua rakaat shalat sunah Subuh 

lebih baik daripada dunia dan seluruh 
isinya.” (HR Muslim 725)
 
Sungguh suatu keutamaan yang sangat 
agung yang merupakan karunia Allah 
bagi hamba-hamba-Nya. Jadi, sangat tak 
layak jika seorang hamba yang beriman 
melewatkan kesempatan untuk dapat 
meraih kebaikan tersebut.
 
Itu sebabnya, mulai rajin bangun 
sebelum Subuh. Apalagi jika sebelum 
Subuh kita bisa shalat tahajud. Dilanjut 
zikir dan shalat sunah sebelum Subuh. 
Lalu ke masjid atau mushola untuk 
melaksanakan shalat Subuh berjamaah. 
Semoga bisa kita rutinkan dan biasakan 
agar kita setiap hari mendapatkan 
pahala yang besar dari Allah Ta’ala. 
Semoga dimudahkan.
 
Banyak di antara kita yang sebenarnya 
sudah tahu bahwa pahala shalat Dhuha 
di awal waktu itu sangat besar. Apa 
pahala shalat Dhuha di awal waktu atau 
biasa dikenal dengan shalat isyraq? 
Pahalanya, seperti pahala ibadah haji 
dan umrah. Syaratnya, sebelumnya 
sudah melakukan shalat Subuh 
berjamaah, dilanjut tilawah atau tahfidz 
al-Quran atau kajian bersama ustaznya 
atau melakukan kebaikan-kebaikan 
lainnya hingga waktu syuruq.

 
Dari Abu Umamah, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 
(yang artinya), “Barang siapa yang 
mengerjakan shalat Subuh dengan 
berjamaah di masjid, lalu dia tetap 
berdiam di masjid sampai melaksanakan 
shalat sunah Dhuha, maka ia seperti 
mendapat pahala orang yang berhaji 
atau berumrah secara sempurna.” (HR 
Thabrani)
 
Dari Anas bin Malik, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 
(yang artinya), “Barang siapa yang 
melaksanakan shalat Subuh secara 
berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir 
pada Allah hingga matahari terbit, 
kemudian ia melaksanakan shalat dua 
rakaat, maka ia seperti memperoleh 
pahala haji dan umroh.” Beliau pun 
bersabda, “Pahala yang sempurna, 
sempurna, dan sempurna.” (HR Tirmidzi, 
no. 586)
 
Semoga kita senantiasa diberikan 
kesehatan dan waktu luang untuk bisa 
mengerjakan amalan-amalan kebaikan. 
Sebab, amat rugi jika ada kesempatan 
dan kesehatan, tetapi kita tak 
mengerjakan kebaikan.
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No Sumber Dana Jumlah

1 Zakat Maal 603.962.640

2 Zakat Fitrah 0

3 Infak Khusus 64.417.863

4 Infak Umum 211.887.067

5 Bagi Hasil Bank 2.262.540

6 Kemanusiaan 0

7 Wakaf 54.070.434

9 CSR 60.000.000

10 Kurban 1.827.760.400

11 Jasa Giro 180.995

TOTAL 2.824.541.939

No Tujuan Dana Jumlah

1 Layanan Mustahik 3.211.059.501

2 Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ 6.043.700

3 Beastudi Pendidikan 13.060.000

4 BPU 1.000.000

5 Bantuan Karitas Dakwah 65.000.000

6 Pemberdayaan 266.186.000

7 Rumah Gemilang Indonesia 340.979.383

8 Fisabilillah Lainnya 53.951.111

9 Penyaluran Infaq Khusus:

a. Penyaluran Infak Khusus 293.834.300

10 Penyaluran Infak Kemanusiaan 4.084.800

11 Penyaluran Infak Umum 212.829.519

12 Penyaluran Zakat Fitrah 9.833.250

13 Penyaluran Fidyah 124.555.500

14 Penyaluran Kurban 1.377.344.300

15 Penyaluran Wakaf Tunai 206.310.000

Sub Total Biaya Program: 6.186.071.364

Operasional dan ADM Lembaga:

16 Amil 324.046.665

17 Operasional 83.639.426

18 Administrasi Perbankan 2.157.850

Sub Total Biaya Operasional & ADM:

Sub Total Biaya Operasional dan Administrasi 409.843.941

TOTAL 6.595.915.305
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Rekening Donasi
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86 0000 104000
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