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Bulan November biasanya identik dengan Hari Pahlawan yang 
diperingati setiap tanggal 10 November. Momen ini diselenggarakan 
sebagai upaya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terus 
mengenang jasa para pahlawan yang telah berhasil merebut 
kemerdekaan dari para penjajah.

Meski saat ini kita sudah merdeka dan tidak sedang terjajah, 
momen Hari Pahlawan bisa kita jadikan sebagai momentum untuk 
menumbuhkan sifat kepahlawanan dalam diri kita. Pahlawan saat 
ini bukan lagi mereka yang harus turun ke medan perang, akan 
tetapi mereka yang mampu mengisi kemerdekaan dengan berkarya 
memberikan manfaat kepada banyak orang.

Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas) yang ditempatkan LAZ Al Azhar di 
desa-desa binaan dalam program Indonesia Gemilang adalah salah 
satu contoh sosok pahlawan saat ini. Mereka rela meninggalkan 
kampung halaman dan keluarga, demi menghadirkan manfaat dan 
keberdayaan masyarakat meski lokasinya jauh di pedalaman.

Melalui CARE edisi November ini, kami hadirkan salah satu kisah 
Dasamas asal Banten yang berkiprah di Desa Sokop, Kecamatan 
Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau agar kita bisa 
terus bersemangat dalam memberikan manfaat kepada orang lain, 
karena orang yang paling banyak manfaatnya sangat dicintai Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala dan rasul-Nya, sebagaimana dengan salah satu 
hadits yang sering kita dengar:

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi 
orang lain.”

Semoga kita bisa menjadi sosok pahlawan masa kini, yaitu insan yang 
kehadirannya bisa menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman bagi 
masyarakat. Terima kasih telah setia mendukung program-program 
pemberdayaan LAZ Al Azhar sehingga kami bisa menebar manfaat 
yang luas ke pelosok desa. Bersama LAZ Al Azhar, bersama kita terus 
gemilangkan Indonesia.
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B
ernama lengkap Kriskama 
Aprianto yang akrab dengan 
panggilan Kris ini, merupakan 
pemuda asal Serang, Banten 

yang rela menjalankan tugas berdakwah 
dan membawa perubahan bagi 
masyarakat di pelosok pulau yang 
berlokasi di Desa Sokop, Kecamatan 
Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan 
Meranti, Riau. Terpisah jarak ratusan 
kilometer dengan keluarga dan sanak 
saudara menjadi pilihan terbaik untuk 
terus menebarkan kebaikan kepada 
sesama. Dedikasinya, tentu patut untuk 
diberi apresiasi, berkat kerja keras dan 
kegigihan yang dilakukan Kris mampu 
menghadirkan perubahan sosial, 
ekonomi, keagamaan, dan pendidikan 
bagi masyarakat sekitar.

Di tengah gencarnya para milenial 
mencari pekerjaan di perkotaan, 
Kris mampu membuktikan bahwa 
mengembangkan kemampuan diri 
dapat dilakukan di mana saja, meskipun 
di lokasi terpencil. Bahkan baginya, 
perubahan tersebut akan begitu terasa 
nyata ketika apa yang ia lakukan, 

KRISKAMA DASAMAS MILENIAL, 
PENGGERAK DESA CAHAYA
DI KEPULAUAN MERANTI

Ini menjadi pengalaman pertama bagi Kriskama, 
menginjakkan kaki di pulau terpencil untuk mengabdikan 
diri menjadi seorang Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas). 
Perjuangannya dalam menggerakkan masyarakat bukan 
menjadi hal yang mudah. Tentu membutuhkan kerja 
keras dan ketulusan hati dalam menjalankan semua 
tanggung jawab dan amanah umat.

manfaatnya turut dinikmati masyarakat 
pelosok.

“Bagi saya Dasamas adalah seorang 
pendakwah atau pendamping 
masyarakat yang memberikan segala 
bentuk manfaat bagi masyarakat 
yang didampingi maupun masyarakat 
sekitarnya,” kata Kris.

Kris sendiri memiliki latar belakang 
pendidikan Penyuluhan Pertanian 
Berkelanjutan dari Kampus Politeknik 
Pembangunan Pertanian Bogor. Kris 

memutuskan untuk menjadi seorang 
Dasamas karena panggilan jiwa. Tahun 
2020 Ia mulai bergabung menjadi 
pendamping desa dalam program 
pemberdayaan bersama LAZ Al Azhar 
dan YBM PLN.

Tidak ada hal yang mudah dalam 
memulai sebuah tugas, suka dan duka 
menjadi Dasamas pun telah dirasakan 
oleh Kris. Akses lokasi yang cukup jauh 
dari perkotaan adakalanya menjadi 
hambatan karena cukup sulit untuk 
membeli kebutuhan maupun keperluan 

C O V E R  S T O R Y
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guna memperkuat instrumen program. 
Selain itu, akses jalan yang cukup jauh 
serta jalan yang rusak menyulitkan untuk 
mobilisasi dalam penyebaran informasi 
ke stakeholder terkait baik pemerintahan 
maupun swasta.

Namun, di balik usaha yang dilakukan 
selama dua tahun ini, Kris mampu 
menghadirkan kemajuan positif dan 
sejumlah prestasi capaian yang dapat 

DASAMASINSTRUMEN PROGRAM  

Dai sahabat masyarakat, pendamping 
masyarakat di desa binaan yang 
memiliki tugas dan fungsi sebagai 
penyuluh, mediator, motivator, 
mobilisator, dan juga coaching yang 
menggerakan dan mengarahkan 
masyarakat yang didampinginya.

dirasakan masyarakat. Dimulai dari 
peningkatan kapasitas pengetahuan 
kader atau sumber daya masyarakat lokal 
yang mulai mengerti akan budi daya 
sayuran dan kopi bahkan mereka telah 
mempraktikkannya secara langsung.

“Alhamdulillah, perubahan sosial 
ekonomi terus berkembang bahkan 
beberapa anggota sudah mampu 
menjual hasil panen sayuran sebagai 
bentuk penghasilan tambahan. Selain 
itu banyak lahan yang awalnya tidak 
termanfaatkan kini menjadi lebih 
produktif,” ungkap Kris.

Peran dan tugasnya menjadi seorang 
Dasamas di Desa Sokop, Kecamatan 
Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan 
Meranti, Riau yakni sebagai seorang 
penyuluh, mediator, motivator, 
mobilisator, dan juga coaching bagi 
masyarakat. Berbagai kegiatan dilakukan 
demi mendorong keberhasilan program 
pemberdayaan desa, di antaranya 
dengan menghidupkan kegiatan di Balai 
Cahaya yang menjadi pusat pengetahuan 
dan keterampilan masyarakat, serta 
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memaksimalkan manfaat instrumen 
Rumah Bibit yang terintegrasi dengan 
memanfaatkan lahan pekarangan sebagai 
dapur hidup keluarga. Selain itu, Kris 
juga terus mengembangkan potensi 
perkebunan kopi liberika sebagai sumber 
penghasilan utama yang akan datang 
dengan memanfaatkan lahan seluas 
1 hektare dengan perkiraan populasi 
tanaman mencapai ± 1.600 tanaman 
kopi, memberikan fasilitas kepada para 
kader dalam program tabungan dan 
simpanan masyarakat.

Selain itu, di bidang kesehatan juga 
Dasamas turut membuka akses dengan 
bekerjasama melakukan kegiatan 
posyandu rutin bagi balita dan ibu hamil 
dengan petugas kesehatan setempat. 
Sedangkan di bidang pendidikan 
agama, Kris turut memberikan fasilitas 

C O V E R  S T O R Y

pendidikan untuk anak mualaf agar 
mampu mendalami ilmu agama Islam.

Hingga saat ini terdapat 27 orang yang 
terbantu secara ekonomi. Di bidang 
pendidikan terbantu sebanyak 42 
murid atau siswa yang mendapatkan 
pendampingan dan beasiswa pendidikan, 
pada bidang kesehatan terdapat 30 
orang yang rutin mengikuti penyuluhan 
dan pemeriksaan kesehatan, dan 
pendampingan secara intens kepada 2 
anak mualaf.

Katat (53), selaku penerima manfaat 
sekaligus Wakil Ketua Balai Cahaya 
mengaku dengan adanya kegiatan 
pemberdayaan ini, masyarakat menjadi 
lebih terbantu untuk pengembangan 
segala potensi yang ada di desa. 
Selain itu, dengan adanya program 

pendampingan juga membuat 
pengetahuan dan keilmuan masyarakat 
bertambah karena memang di Desa 
Sokop begitu minim.

“Kami merasa sangat terbantu sekali 
atas hadirnya program pemberdayaan 
desa ini. Perubahan positif jelas terlihat 
dari warga kami yang mulai rajin untuk 
bersosialisasi sehingga terjalin kerjasama 
warga dan kekompakan yang cukup 
kuat. Sehingga kami sangat berterima 
kasih kepada LAZ Al Azhar dan YBM 
PLN yang telah memberikan program 
pemberdayaan di dusun kami,” ujarnya.

Kris memiliki harapan besar kepada 
kader lokal untuk terus berproses 
menjadi kader yang unggul sehingga bisa 
meningkatkan kemampuan SDM dan bisa 
menyampaikan kembali pengetahuaan 



INSTRUMEN DESA CAHAYA
Balai Cahaya

Saung Ilmu di Desa Cahaya ini diberi 
nama Balai Cahaya yang hadir 

sebagai pusat edukasi, interaksi, dan 
perencanaan program masyarakat. 

Di Balai Cahaya ini para warga dapat 
meng-upgrade skill dan knowledge 

mereka dalam bertani, karena 
selama ini cara warga menanam 
hanya mengandalkan ilmu turun 
temurun. Hasilnya, tidak hanya 
berdampak pada produktivitas 

pertanian yang meningkat, 
kekompakan dan keguyuban antar 
warga pun semakin tercipta erat.

Lahan Demplot
Kopi Liberika

Demplot atau demonstration plot 
merupakan metode penyuluhan 

pertanian dengan membuat lahan 
percontohan, agar petani dapat melihat 
proses perkembangan tanaman secara 
langsung. Demplot bisa berupa inovasi 

teknologi budidaya, varietas unggul 
baru, pemupukan, dll yang disesuaikan 

dengan demografi wilayah tersebut. 
Di Desa Sokop, Kepulauan Meranti 
sendiri, Dasamas LAZ Al Azhar dan 
YBM PLN mendorong komoditi Kopi 

Liberika untuk mewujudkan kemandirian 
ekonomi masyarakat sekitar.

Rumah Bibit
Rumah Bibit merupakan fasilitas yang 
berfungsi sebagai tempat penyemaian 

tanaman. Masyarakat secara 
bergotong royong mengelola berbagai 

macam jenis bibit tanaman mulai 
dari proses penyemaian, pemberian 

pupuk hingga tanaman siap dibagikan 
kembali kepada masyarakat untuk 

pemenuhan kebutuhan dapur 
keluarga. Hal ini ditujukan sebagai 

upaya dalam membantu masyarakat 
desa agar dapat memanfaatkan lahan 

tidur menjadi produktif.
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terkait dunia pemberdayaan kepada 
masyarakat luas sehingga dapat 
mewujudkan kondisi sosial dan 
perekonomian semakin mandiri dan 
sejahtera.

Kiat suksesnya dalam menjalankan tugas 
menjadi seorang Dasamas bersumber 
dari doa dan ikhtiar yang kuat. Tekadnya 
memberikan yang terbaik untuk 
masyarakat menciptakan keberhasilan 
berjalannya program.

“Sukses itu sebenarnya adalah hasil. 
Hasil dari ikhtiar yang dilakukan tentu 
dibarengi dengan doa. Artinya tidak 
ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa 
adanya ikhtiar dan doa, semua aktivitas 
yang dilakukan niatkan untuk beribadah 
kepada Allah, lalu maksimalkan ikhtiar, 
perpanjang doa dan tawakal dengan 
hasilnya nanti,” ungkap Kris.



I n dones i a  Gem i l a ng
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M
erantau dengan niat 
mengadu nasib demi 
memiliki kehidupan yang 
sejahtera, Sutisna memilih 

untuk menjadi pendulang emas ilegal. 
Himpitan ekonomi mengharuskan Sutisna 
mengambil segala risiko buruk yang 
mungkin akan menimpanya kala itu.

Namun, pada pertengahan tahun 2017 
Sutisna bertemu dengan Dai Sahabat 
Masyarakat (Dasamas) LAZ Al Azhar 
yang ternyata juga berasal dari Jawa 
Barat. Sejak saat itu Sutisna mulai 
tertarik mengikuti berbagai kegiatan 
pendampingan yang dilakukan Dasamas 
mulai dari kegiatan pengajian, edukasi 
di bidang pertanian, kesehatan, dan 
kegiatan sosial lainnya.

Dasamas LAZ Al Azhar, Sanusi yang 
intensif memberikan pendampingan 
kepada kelompok tani dalam program 
Indonesia Gemilang mengatakan 
perubahan sosial sudah terjadi di 
masyarakat yang tadinya cenderung 
konsumtif menjadi lebih produktif. Hal 
tersebut terbukti dengan terpenuhinya 
kebutuhan pokok rumah tangga dengan 

BERKAH ZAKAT, MANTAN 
PENDULANG EMAS ILEGAL 
KINI MANDIRI DENGAN 
LAHAN PERTANIAN SENDIRI
Ini kisah tentang Sutisna (42), seorang petani di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan 
Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang mendapat keberkahan. 
Ayah dari tiga orang anak ini bukanlah asli dari Desa Mangkalapi. Ia dan keluarga 
kecilnya merantau dari Tasikmalaya, Jawa Barat ke Kalimantan sejak tahun 2012 lalu.
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memanfaatkan lahan kosong untuk 
digarap. Manfaat dari pendampingan ini 
mulai dirasakan oleh beberapa anggota 
kelompok tani, salah satunya Sutisna.

Tisna sapaan akrabnya, akhirnya 
memutuskan untuk bergabung menjadi 
anggota Poktan Kayuh Baimbai dengan 
mulai membuka lahan tidur seluas dua 
hektare yang berlokasi di pinggir Sungai 
Mangkalapi. Tisna menanam berbagai 
jenis tanaman seperti pisang, jagung, 
kacang tanah, dan lainnya dengan 
pendampingan tata kelola pertanian hulu 
dan hilirnya bersama Dasamas.

Siapa yang menyangka hasil panen yang 
diperoleh dalam satu minggu mencapai 

jutaan rupiah, hasil ini tentu lebih besar 
dari pekerjaannya sebagai pendulang 
emas ilegal. Hal inilah yang membuat 
Tisna untuk meninggalkan pekerjaan 
tersebut dan memilih menjadi seorang 
petani.

“Kondisi ekonomi keluarga saya semakin 
membaik sejak saya mencoba untuk 
mengelola lahan tidur menjadi produktif. 
Dari hasil panen berbagai tanaman 
palawija saya bisa membuka toko atau 
warung ini dari tahun 2019,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, kini Tisna 
memiliki kebun pisang seluas 6 hektare 
dan hasil panen setiap pekannya antara 
700 ribu rupiah sampai 2 juta rupiah. 

Kemudian ditambah dengan omset 
warung yang mencapai 500-600 ribu 
rupiah keuntungan bersih per harinya.

Selain itu, Tisna juga dapat membiayai 
pendidikan semua anak-anaknya. Bahkan 
anak sulungnya kini sedang mengenyam 
pendidikan pesantren di Jawa Barat. 
Kondisi perekonomian keluarga yang 
semakin meningkat memberikan 
perubahan yang positif untuk kehidupan 
Tisna.

“Alhamdulillah, sejak mulai bertani 
sekarang saya sudah bisa merenovasi 
rumah, membiayai pendidikan anak, 
membuka usaha warung kecil-kecilan 
juga,” katanya.

PROGRAM INDONESIA GEMILANG SEKTOR PERTANIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA
SEKTOR PERTANIAN YANG BERFOKUS PADA 
PENGEMBANGAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN 
MASING-MASING DESA BINAAN LAZ AL AZHAR.



KISAH BURUH YANG KINI 
RAUP JUTAAN RUPIAH 
DARI HASIL PERTANIAN
Katat dan Enap merupakan sepasang suami istri 
asal Dusun Bandaraya, Sokop, Rangsang Pesisir, 
Kepulauan Meranti, Riau yang kini tengah 
menikmati hasil pertaniannya. Sebelum terjun 
menjadi seorang petani sayuran, Katat bekerja 
sebagai buruh harian. Beberapa pekerjaan kasar 

I n dones i a  Gem i l a ng
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seperti buruh bangunan, tebang pohon sagu, 
tebas area semak untuk pembukaan lahan, dan 
pekerjaan lainnya telah dijalankan oleh Katat. 
Sedangkan istrinya, Enap membuka warung 
kecil di rumahnya dan sesekali berjualan 
lontong sayur juga es cendol di Bangsal Sagu.



K
atat dan Enap kemudian 
bergabung menjadi anggota 
Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Bandaraya 

Cahaya Gemilang. Mereka mengaku 
tertarik dengan berbagai kegiatan 
pendampingan khususnya di bidang 
pertanian.

Perubahan perekonomian Katat 
dan Enap kemudian dirasa semakin 
membaik setelah memanfaatkan lahan 
kosong yang tadinya tidur menjadi 
produktif. Selain kegigihan mereka 
untuk menjadi keluarga yang sejahtera 
dan mandiri, di balik itu juga peran Dai 
Sahabat Masyarakat (Dasamas) turut 
membersamai, karena pendampingan 
yang dilakukan mulai dari proses berbagi 
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pengetahuan tentang pertanian, proses 
pembibitan, perawatan tanaman, 
pencegahan dari hama, hingga 
pemasaran hasil panen.

Kriskama, Dasamas LAZ Al Azhar 
mengungkapkan Katat dan Enap 
merupakan pasangan yang kompak dan 
berani mencoba hal-hal baru. Di sela-sela 
pekerjaannya sebagai buruh harian lepas 
Katat tetap konsisten aktif mengikuti 
berbagai kegiatan pelatihan pertanian 
bersama anggota KSM lainnya.

“Setelah konsisten mengikuti program 
pendampingan itu, secara perlahan Katat 
dan Enap mencoba menerapkan dan 
mempraktikkan budi daya sayuran di 
lingkungan rumahnya. Siapa sangka yang 

awalnya memanfaatkan lahan sepetak, 
saat ini kebun sayuran yang dikelola oleh 
kedua pasangan ini menjadi 100 m2,” 
ujarnya.

Katat dan Enap mengakui bahwa bertani 
bukan kebiasaan yang mereka lakukan 
sebelumnya. Mulanya mereka mencoba 
menanam sayuran yang mudah dengan 
lahan yang terbatas.

“Alhamdulillah, baru kali ini kami 
menanam di area atau lahan yang cukup 
luas dengan berbagai jenis tanaman 
sayuran, mulai dari kangkung, sawi, 
bayam, timun serta kacang panjang 
dan hasil panen yang diperoleh cukup 
melimpah,” ungkap Katat.

Senada dengan yang disampaikan Katat, 
Enap pun mengaku jika beberapa tahun 
yang lalu, mereka menanam sayuran 
hanya untuk konsumsi keluarga saja. 
Namun, saat ini karena hasil panen 
semakin meningkat mereka mulai 
menjual ke kedai-kedai yang ada di 
sekitar Dusun Bandaraya.

“Hasil panen dari bulan Agustus sampai 
September yang bermodalkan kurang 
dari lima ratus ribu saja, bisa dapat 
keuntungan lebih kurang tiga jutaan 
rupiah berkat penjualan beberapa jenis 
sayuran tersebut,” tambah Enap.

KSM Bandaraya Cahaya Gemilang 
beranggotakan kelompok petani binaan 
LAZ Al Azhar dan YBM PLN. Dikemas 
dalam program Desa Cahaya, program ini 
bertujuan untuk menciptakan masyarakat 
desa yang cakap, agamis, sehat, dan 
berdaya.

Semoga dengan terus berjalannya 
program pemberdayaan di Dusun 
Bandaraya dapat mencetak banyak 
petani yang bisa memberikan dampak 
positif terhadap perekonomian keluarga 
mereka.

PROGRAM INDONESIA GEMILANG SEKTOR PERTANIAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA SEKTOR PERTANIAN 
YANG BERFOKUS PADA PENGEMBANGAN PERTANIAN YANG 
BERKELANJUTAN MASING-MASING DESA BINAAN LAZ AL AZHAR.



Even t  Gem i l a ng
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PRODUK PROGRAM
DESA BERDIKARI
MERIAHKAN ISEF 2022
Bank Indonesia kembali mengadakan acara Indonesia 
Sharia Economic Festival atau ISEF di Jakarta 
Convention Center. ISEF ke-9 ini diselenggarakan 
selama lima hari dari tanggal 5-9 Oktober 2022. 

L
AZ Al Azhar turut memeriahkan 
ISEF melalui stan Desa 
Berdikari yang merupakan 
program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat bekerjasama 
dengan Departemen Ekonomi dan 
Keuangan Syariah Bank Indonesia 
atau DEKS BI. Program Desa Berdikari 
yang hadir di Desa Tanjungpura, Kec. 
Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, terbukti 
mampu meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Di dalam stan ini, 
dipamerkan beragam produk hasil 
karya warga desa seperti beras, madu, 
kripik pisang, keripik ubi cilembu, dan 
juga olahan kopi. 

Wakil Direktur LAZ Al Azhar 
Rahmatullah Sidik mengatakan, 
kehadiran produk desa binaan di 
ISEF ini sebagai salah satu bentuk 
perluasan akses pemasaran bagi hasil 
karya warga binaan. “Alhamdulillah, 
produk warga desa bisa naik kelas, dan 
bisa dinikmati oleh warga kota karena 
memang kualitasnya sangat baik dan 
bisa bersaing dengan produk-produk 
lain. Semoga langkah ini bisa konsisten 
kita lakukan demi mewujudkan 
kesejahteraan mereka”, ujar Rahmat. 

Lanjut Rahmat, program Desa 
Berdikari saat ini juga berjalan di 
Kepulauan Seribu yang bekerja 
sama dengan BI DKI Jakarta, serta 
di Lamongan Jawa Timur bekerja 
sama dengan BI Jawa Timur.  ISEF 
2022 ini juga dimanfaatkan sebagai 
ajang untuk meningkatkan mitra 
kolaborasi agar semakin banyak desa-
desa yang menjadi lokasi program 
pemberdayaan selanjutnya. Stan ini 
pun ramai dikunjungi oleh berbagai 
pihak dari kalangan akademik, bisnis, 
hingga masyarakat umum yang 
tertarik dengan produk dan konsep 
pemberdayaan LAZ Al Azhar. 

Acara ISEF secara resmi dibuka oleh 
Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin 
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DESA BERDIKARIPROGRAM

DESA BERDIKARI MERUPAKAN PROGRAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOLABORASI 
LAZ AL AZHAR DENGAN BANK INDONESIA

pada hari Kamis (6/10) dan digelar secara hybrid dengan 
tema Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia 
Economy and Finance For Inclusive Recovery, beresonansi 
dengan tema Presidensi G20 Indonesia. Acara tahunan Bank 
Indonesia ini menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di 
sektor ekonomi dan keuangan syariah.



S e ju t a  B e rd aya
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KSM CANDALI MANFAATKAN 
PUPUK ORGANIK UNTUK BUDIDAYA 
AGLAONEMA
Tanaman Aglaonema (atau lebih populer 
dengan nama aglonema) merupakan 
salah satu jenis tanaman hias yang 
banyak ditanam serta dirawat di rumah-
rumah untuk dijadikan hiasan maupun 
property hidup pemanis ruangan. 
Tanaman yang dikenal dengan sebutan 
“Sri Rejeki” ini berhasil dibudidayakan 
oleh anggota Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Candali Berdaya.
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K
SM Candali Berdaya merupakan kelompok 
pemberdayaan ekonomi masyarakat binaan LAZ 
Al Azhar yang berfokus pada peternakan domba. 
Namun, perekonomian anggotanya tidak hanya 

bergantung pada jual beli domba tetapi juga dilatih untuk 
terus mengembangkan peluang potensi yang ada di KSM 
Candali Berdaya, salah satunya budi daya tanaman hias 
Aglaonema.

Menurut Dompas, Ketua KSM Candali Berdaya sekaligus 
kader lokal LAZ Al Azhar di Desa Candali, Kecamatan 
Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengatakan 
dengan memanfaatkan pupuk organik dari kotoran domba 
yang diproduksi anggota di rumah pupuk, inovasi budi 
daya tanaman hias mulai dilakukan.

“Kami memaksimalkan bahan baku kotoran hewan dari 
domba-domba milik anggota KSM Candali Berdaya ini 
sebagai media tanam juga pupuk alami untuk melakukan 
budi daya tanaman hias Aglaonema. Karena kami melihat 
daya tarik pecinta tanaman hias jenis ini cukup tinggi,” 
ungkapnya.

Warna dan corak daunnya yang unik dan bervariatif 
menjadi pemikat tersendiri bagi para penikmat tanaman 
hias. Aglaonema dapat dibudidayakan dengan tiga 
metode yaitu cangkok, stek dan biji. Adapun jenis 
Aglaonema yang dibudidayakan salah satunya ialah 
Aglaonema Bidadari, Aglaonema Siam Aurora, Aglaonema 
Widuri, dan Aglaonema Tiara. Untuk harga jualnya sendiri 
tanaman ini dibanderol dengan harga 15.000-50.000 
rupiah per pot.

Berkat pendampingan Dasamas dan kerja keras yang 
dilakukan para anggota, kini anggota KSM Candali 
Berdaya memiliki sumber pendapatan baru selain di 
bidang peternakan.

PROGRAM SEJUTA BERDAYA

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

SEJUTA BERDAYA MENJADI SOLUSI DALAM 
UPAYA MEMBANGUN EKONOMI DENGAN DANA 
KEBAJIKAN SYARIAH (NON RIBAWI, BERKAH, 
DAN BERKELANJUTAN).



Info Gemilang
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LAZ Al Azhar menggelar acara peresmian kantor layanan di Kampus Al Azhar Jababeka 
Cikarang. Peresmian dilakukan dengan simbolisasi pemotongan pita yang dipimpin oleh 

Ketua YPI Al Azhar Bidang Dakwah dan Sosial, KH Shobahussurur, MA didampingi Kepala 
Direktorat Dakwah dan Sosial juga perwakilan dari Direktorat Pendidikan Dasar dan 

Menengah YPI Al Azhar, Forkom Jamiyyah Al Azhar, Direktur Lazwaf Al Azhar dan Takmir 
Masjid Raya Al Azhar Jababeka Cikarang serta disaksikan tamu undangan, Jumat (30/9).

Kantor Layanan Ziswaf
LAZ Al Azhar Cikarang
Sudah Resmi Dibuka
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D
alam sambutannya, Shobahussurur menyampaikan 
pesan agar kantor layanan LAZ Al Azhar ini dapat 
memberikan pelayanan terbaik dan menebar manfaat 
kepada umat dan masyarakat di lingkungan Cikarang 

dan sekitarnya.

“Insya Allah semua Kantor layanan LAZ Al Azhar yang ada di 
tiap kampus Al Azhar menjadi penguat satu kesatuan antara 
Bidang Pendidikan dan Dakwah Sosial di lingkungan YPI Al 
Azhar,” ujarnya.

Berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Simpangan, 
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa 
Barat, kantor layanan ini menjadi tempat masyarakat 

untuk mempermudah melakukan konsultasi, penerimaan, 
penjemputan, penyaluran, dan pelaporan zakat.

Dalam rangkaian kegiatan peresmian juga dilakukan 
penyerahan paket bantuan sembako sinergi dengan mitra untuk 
para karyawan masjid seperti petugas kebersihan, penjaga 
keamanan, dan warga yang membutuhkan di sekitar lingkungan 
Masjid Raya Al Azhar Jababeka Cikarang.

Acara dilanjutkan dengan melihat progres pembangunan Masjid 
Raya Al Azhar Jababeka Cikarang yang nantinya ditargetkan 
dapat digunakan untuk ibadah masyarakat terutama pada bulan 
Ramadan mendatang.



Wakaf Al Azhar melakukan pembangunan wakaf sumur 
bor di beberapa titik lokasi rawan kekeringan. Kondisi 
air di daerah tersebut terbilang memprihatinkan, 
terutama saat musim kemarau tiba dan masyarakat 
kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Wa ka f  Al  A z h a r

WAKAF AL AZHAR
BANGUN SUMUR BOR
DI LOKASI
RAWAN KEKERINGAN

M
enyadari pentingnya 
kebutuhan air bersih untuk 
kebutuhan sehari-hari, 
khususnya untuk memasak, 

minum, keperluan ibadah, dan kegiatan 
MCK, kegiatan ini dilakukan sebagai 
ikhtiar bersama menyediakan sumur bor 
bagi masyarakat sekitar melalui program 
wakaf sumur bor.

Pembangunan dilakukan pada bulan 
September 2022 lalu, di dua lokasi 
berbeda yaitu di Masjid Jami Al Ummah, 
Kampung Rumpin Lio, Desa Rumpin, 
Kecamatan Rumpin, Bogor dan Pondok 
Pesantren Darul Iqro di Kampung Banar, 
Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Bogor, 
Jawa Barat.

Fahmi, selaku Supervisor Wakaf Al Azhar 
mengatakan Masjid Jami Al Ummah 
mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
air ketika memasuki musim kemarau, 
sehingga kegiatan ibadah menjadi 

terhambat. Padahal, fasilitas air bersih 
sangat penting untuk berwudhu para 
jama’ahnya.

“Program wakaf sumur bor sendiri 
meliputi pembuatan sumur bor, 
pipanisasi, dan penyediaan tempat 
penampungan air atau toren,” ujarnya.

Pada lokasi yang berbeda di Pondok 
Pesantren Darul Iqro, para santri harus 
bersuci menggunakan air tampungan 
yang sudah diisi dari hasil menimba 
sumur galian. Kegiatan menimba dan 
menguras bak tampungan air menjadi 
sebuah rutinitas yang mau tidak mau 
dan dalam cuaca bagaimanapun harus 
tetap dilakukan karena menjadi sumber 
mata air terdekat untuk berwudhu, dan 
melakukan kegiatan MCK.

“Hadirnya wakaf sumur bor diharapkan 
dapat menjadi motivasi juga untuk para 
santri belajar agar lebih semangat juga 
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dalam beribadah,” tambah Fahmi.

Di samping itu, program wakaf sumur 
bor ini selanjutnya dilakukan pada bulan 
Oktober 2022. Pembangunan sumur 
bor dilakukan di dua lokasi yakni Masjid 
Baiturahman di Kampung Cihonje, Desa 
Tanjungpura, Tasikmalaya dan Masjid 
At Taqwa di Kampung Kumpay, Desa 
Maraya, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten.

Langkanya sumber air bersih membuat 
kebutuhan warga menjadi terbatas. 
Kondisi air yang memprihatinkan telah 
lama dialami, karena sumber air bersih 
yang keluar dari mata air tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan bagi 
masyarakat setempat dan lokasinya pun 
cukup jauh.

“Kami juga melakukan pengeboran 
sumur di dua masjid yang ada di 
Tasik dan Bandung. semua proses 
pembangunan dapat berjalan dengan 
lancar. Mudah-mudahan bisa segera 
dirasakan manfaatnya oleh warga 
sekitar,” jelasnya.

Asep, salah satu warga di Kampung 
Kumpay sangat antusias menyambut 
pembangunan wakaf sumur bor karena 
untuk pertama kalinya sumur bor 
dibangun di lokasi tersebut. Kondisi 
sebelumnya untuk mendapatkan air 
bersih, warga harus menarik selang 
sepanjang dua kilometer dari sumber 
air bahkan tidak jarang sambungan air 
tersebut dapat terlepas kapan saja.

“Alhamdulillah sekarang enggak usah 
jalan dan menarik selang jauh-jauh ke 
sumber mata air lagi, karena sudah 
ada yang terdekat. Semoga dengan 
dibangunnya wakaf sumur bor dapat 
membawa manfaat dan kemaslahatan 
untuk semua warga,” ujarnya.



Rumah Gemilang Indonesia (RGI) kembali 
melakukan kegiatan factory tour ke 
perusahaan berbasis teknologi penyedia jasa 
layanan cloud web hosting, penyedia server, 
dan data center yakni PT Qwords Company 
International yang berlokasi di Cyber Building, 
Jalan Kuningan Barat Raya, Kuningan Barat, 
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta 
Selatan, Selasa (4/10).

Santri RGI Lakukan Factory 
Tour ke PT Qwords Company 
International

G
una menambah wawasan para santri RGI, kegiatan 
ini rutin diadakan dalam setiap angkatannya, dengan 
tujuan mengajak para santri untuk mengetahui lebih 
dekat dunia kerja yang nantinya akan mereka geluti 

ketika selesai menempuh masa diklat.  

Factory tour diikuti oleh santri RGI jurusan Aplikasi 
Perkantoran dan Teknik Komputer dan Jaringan angkatan 
ke-27 sebanyak 28 orang. Di samping itu, para instruktur dan 
Manajer RGI, Faridun Nidhom pun turut mendampingi selama 
kegiatan berlangsung.

“Mudah-mudahan para santri kami bisa terus mencari dan 
menambah ilmu, juga pengalamannya. Baik itu di kampus RGI 
sendiri, maupun dari luar. Semoga mereka semakin termotivasi 

dan meningkatkan keinginan untuk belajar menuju masa 
depan yang mandiri,” ungkap Nidhom.
Para santri RGI terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan ini. 
Mereka tanpa ragu mengajukan berbagai pertanyaan terkait 
web hosting, cloud ataupun data center. Selain itu, kegiatan 
ini merupakan momen pertama kali para santri yang berasal 
dari daerah berkunjung ke perusahaan profesional yang yang 
tentunya membuat mereka senang.

“Saya sangat senang sekali bisa ikut kegiatan factory tour. 
Di sana saya dapat ilmu dan wawasan baru terkait dengan 

RUMAH GEMILANG INDONESIA
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RUMAH GEMILANG INDONESIAPROGRAM

PUSAT PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN USIA 
PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN 
PENGANGGURAN DI INDONESIA.

Majalah Care Edisi November 2022 www.alazharpeduli.or.id23

apa yang saya pelajari di jurusan Aplikasi Perkantoran RGI. 
Selain itu, saya juga berkesempatan keliling Kota Jakarta dan 
berkunjung ke Masjid Agung Al Azhar. Pokoknya saya sangat 
senang sekali. Terima kasih Al Azhar, terima kasih juga RGI,” 
ujar Fitri Rahma Yeini (23), salah satu santri RGI asal Aceh.



RUMAH GEMILANG INDONESIA
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RUMAH GEMILANG INDONESIA

PROGRAM

PUSAT PELATIHAN DAN 
PEMBERDAYAAN USIA PRODUKTIF 
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN 
PENGANGGURAN DI INDONESIA.

Setelah lulus dari RGI, Sari 
memberanikan diri untuk 

membuka usaha sendiri di bidang 
fesyen muslim. “Pelan-pelan saya 

mulai fokus untuk merintis usaha jahit 
sendiri, mulai kecil-kecilan dengan 

menerima order dari tetangga sekitar 
rumah,” ungkapnya.



Bisa punya usaha sendiri, bisa jadi impian bagi banyak orang. Itulah salah satu yang dicita-
citakan Siti Puspitasari, salah satu alumni Rumah Gemilang Indonesia (RGI) kampus Surabaya 
tahun 2020. Meski awalnya dirasa sulit karena faktor ekonomi, tapi wanita yang akrab disapa 

Sari ini berhasil mewujudkannya dengan menjadi pebisnis fesyen muslim. 

Berkah Zakat, Sari Penjual 
Kerupuk Seblak Kini Jadi 
Pebisnis Fesyen Muslim

S
ari lahir di Mojokerto, Jawa Timur. 
Sebelum menjadi pebisnis seperti 
sekarang, Sari pernah jualan 
kerupuk seblak, tahu walik, jamur 

crispy secara online. Sebab, setelah lulus 
SMK ia belum mendapatkan panggilan 
pekerjaan. Kadang barang jualannya 
itu ia titipkan juga di warung nasi milik 
ayahnya. Kemudian Sari pun hendak 
melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi, khususnya untuk mendalami 
ilmu tentang fesyen. Tapi, karena 
terkendala biaya ia terpaksa memendam 
keinginannya itu.  

Hingga akhirnya, Sari memutuskan untuk 
menjadi santri RGI kampus Surabaya 
jurusan Tata Busana. Selama menjadi 
santri ia tidak hanya mendapatkan ilmu 
tentang fesyen. Lebih dari itu, Sari juga 
belajar ilmu tentang bagaimana berbisnis 
dan menjadi seorang pengusaha 
ditambah dengan bekal ilmu keagamaan. 
Sari mengaku senang karena banyak 
perubahan positif dalam dirinya yaitu 
lebih mandiri, disiplin, dan berani tampil di 
depan banyak orang.

Setelah lulus dari RGI, Sari memberanikan 
diri untuk membuka usaha sendiri di 
bidang fesyen muslim.

“Pelan-pelan saya mulai fokus untuk 
merintis usaha jahit sendiri, mulai kecil-
kecilan dengan menerima order dari 
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tetangga sekitar rumah,” ungkapnya.

Dengan bekal kemampuan tersebut, 
sekarang ia merasa lebih percaya diri 
untuk membuka usahanya. Hingga pada 
akhirnya, ia memiliki brand fashion 
sendiri yang ia beri nama “Shasa 
Modiste”. Di dalam nama tersebut ada 
banyak harapan dan cita-cita yang ingin 
Sari raih. Usaha yang ia miliki sekarang 
juga merupakan keinginan sang ibu yang 
terwujud lewat dirinya.

Seiring dengan berjalannya waktu, 
rumah jahit yang ia miliki sekarang 
sudah dikenal di masyarakat luas dan 
mulai menampilkan inovasi-inovasi 

baru dalam dunia fesyen. Sari mengaku 
bahagia karena melalui usaha ini ia bisa 
membantu perekonomian keluarga, 
serta bermanfaat bagi orang lain. 
Barang-barang produksinya juga sudah 
menjangkau kota-kota besar di Indonesia.

“Nikmati proses kehidupan yang 
sedang terjadi, gagal adalah sebuah 
pembelajaran untuk kita membenahi diri. 
Sukses itu anugerah dari Allah. Terus 
berbuat baik dan selalu mengusahakan 
diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. 
Proses kita boleh berbeda tapi tujuan kita 
sama, sukses lillahi ta’ala dan jangan lupa 
banyak bersyukur,” ungkap Sari.



Santri jurusan Desain Grafis Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
kampus Depok mengikuti kegiatan factory tour ke PT Bintang 
Sempurna di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 
pada Kamis (13/10). Tercatat ada 15 santri yang mengikuti 
kegiatan factory tour ini dengan didampingi oleh instruktur dan 
manajemen RGI.

Santri RGI Belajar 
Digitalisasi Desain 
Langsung ke
PT Bintang Sempurna

P
T Bintang Sempurna selaku tuan 
rumah pada factory tour kali ini 
memberikan kesempatan kepada 
santri untuk belajar lebih dalam 

tentang perkembangan dunia digitalisasi 
desain dan percetakan. Kegiatan ini 
ditujukan untuk mengajak para santri 
mengetahui lebih dekat dunia kerja yang 
nantinya akan mereka geluti. 

Faridun Nidhom, Manajer RGI 
mengatakan kegiatan factory tour 
sendiri dilakukan guna meningkatkan 
motivasi santri RGI untuk terus belajar 
menjadi pemuda yang mandiri. Sebab 

RUMAH GEMILANG INDONESIA

Majalah Care Edisi November 2022 www.alazharpeduli.or.id26

pada hakikatnya ilmu yang dimiliki 
tidak akan berat dibawa bahkan dapat 
mempermudah kehidupan di masa 
depan.

“Alhamdulillah, kegiatan factory tour 
dapat berjalan dengan baik. Para 
santri juga ikut antusias dan banyak 
bertanya selama kegiatan berlangsung,” 
ungkapnya.

Kegiatan ini diawali dengan pemberian 
materi tentang dunia percetakan, 
kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya 
jawab. Setelah itu, para santri diajak 



untuk berkeliling melihat proses produksi 
secara langsung. 

Santri RGI mendapatkan berbagai 
pelajaran dan pengalaman luar biasa. 
Mulai dari penjelasan materi yang sangat 
lengkap hingga kesempatan santri 
untuk berkeliling dan melihat langsung 
proses produksi. Selain itu, santri juga 
diberi bingkisan berupa mystery box 
yang dicetak langsung oleh PT Bintang 
Sempurna.

Abdurohim Aminudin, salah satu santri 
RGI jurusan Desain Grafis asal Nusa 
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Tenggara Timur mengaku sangat 
berterima kasih khususnya kepada PT 
Bintang Sempurna atas kesempatan 
yang diberikan menyambangi PT Bintang 
Sempurna untuk belajar dan berbagi ilmu 
serta pengalaman yang sebelumnya tak 
pernah ditemui.

“Mudah-mudahan ilmu yang saya 
dapatkan dari belajar di Rumah Gemilang 
Indonesia, juga sharing ilmu bareng di 
PT Bintang Sempurna menjadi suntikan 
semangat baru dan dapat diaplikasikan 
dengan baik di masa mendatang,” 
ungkapnya.



LAZ Al Azhar menggelar kegiatan sosial khitanan massal gratis untuk anak yatim 
dan keluarga duafa di kampung pemulung daerah Kampung Ciketing, Bantar 
Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/10).

Peduli Kesehatan Yatim
di Kampung Pemulung,
LAZ Al Azhar Gelar Khitanan Massal 

My Heart forYatim
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S
ebanyak 16 anak yang 
merupakan santri Yayasan Yatim 
dan Duafa Nurjadiid ikut serta 
dalam kegiatan khitanan massal 

tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai 
bentuk kepedulian terhadap kesehatan 
anak yatim agar menjadi generasi 
penerus yang kuat, sehat, dan cerdas. 

“Kegiatan khitanan massal ini 
sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk 
memberikan fasilitas dan meluaskan 
manfaat kepada anak-anak yatim dan 
keluarga yang kurang mampu agar bisa 
dikhitan dengan cuma-cuma,” katanya.
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Mayoritas pekerjaan orang tua dari 
penerima manfaat khitan bekerja 
sebagai pemulung di kawasan TPA 
Bantar Gebang. Hidup dengan ekonomi 
pas-pasan, membuat biaya khitan terasa 
mahal bagi mereka.

“Anak-anak yang menerima manfaat 
khitan ada yang kondisinya yatim, 
namun lebih banyak yang duafa bahkan 
tidak memiliki tempat tinggal. Mereka 
memang sangat membutuhkan bantuan 
ini,” ujar Ustazah Tia, selaku pengasuh 
Yayasan Nurjadiid.

Kegiatan berlangsung sejak pagi hari 
pukul 07.00 WIB sampai selesai. Anak- 
anak datang dengan semangat dan 
didampingi oleh orang tua maupun 
walinya masing-masing. Secara 
bergantian anak-anak masuk ke dalam 
ruang tindakan khitan, dengan dibantu 
oleh tim dokter dari Operator Sunat 
Indonesia (OSI).

Setelah proses khitan selesai anak-anak 
menerima sertifikat, santunan, makanan 
juga bingkisan peralatan sekolah dari 
LAZ Al Azhar.

MY HEART FOR YATIMPROGRAM
LAYANAN SEPENUH HATI BAGI PENINGKATAN DERAJAT HIDUP 
ANAK YATIM DHUAFA DENGAN LAYANAN “HEART” (HEALTH, 
EDUCATION, APPRECIATION, RELIGION AND TALENT SUPPORT).



FORMULA TANGGAP BENCANA
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Hujan lebat yang terjadi pada Minggu, 16 Oktober 2022 pukul 18:00 WIB di Kecamatan 
Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyebabkan tanah longsor dan banjir. Tim Formula 
Tanggap Bencana LAZ Al Azhar bergerak melakukan aksi guna membantu para korban 
terdampak, Kamis, (20/10).

Aksi Bersih-Bersih Untuk Korban 
Terdampak Banjir di Blitar

FORMULA TANGGAP BENCANAPROGRAM
PROGRAM KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA YANG MELIPUTI FORMULASI 
PENTING MULAI DARI TAHAP TANGGAP DARURAT, PAENANGANAN PENGUNGSI, 
PROGRAM KEBERSIHAN PASCA BENCANA, UPAYA PENYELAMATAN KORBAN BENCANA.
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M
enurut lansiran dari detikjatim.
com, berdasarkan data Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Jatim, hingga 

Senin pukul 15.30 WIB menunjukkan 
bahwa ada sebanyak 13 titik terdampak 
banjir yang tersebar di lima Kecamatan 
di Kabupaten Blitar, salah satunya 
Kecamatan Sutojayan. Total terdampak 
banjir yang merendam wilayah Blitar 
sebanyak 1.180 KK yang sebagiannya 
telah diungsikan dari rumahnya. 

Dwiyanto, Tim Formula LAZ Al Azhar 
Jawa Timur mengatakan proses aksi tim 

Formula guna membantu terdampak 
banjir dilakukan dengan mendirikan 
posko yang berada di Kampus KB-TK 
Islam Al Azhar 67 Blitar, Jalan Tanjung No 
204, Blitar, kemudian dilanjutkan dengan 
melakukan asesmen warga terdampak di 
dua desa, yaitu Desa Sutojayan dan Desa 
Bacem, Kecamatan Sutojayan.

“Dengan semangat gotong royong 
bersama relawan gabungan, kami 
melakukan aksi bersih-bersih pascabanjir. 
Ini menjadi salah satu ikhtiar dan 
dukungan untuk meringankan beban 
warga sekitar,” ujarnya.

Imam Thohir, salah satu warga 
terdampak bencana banjir di Desa Bacem, 
Kecamatan Sutojayan mengaku senang 
dan merasa terbantu karena rumahnya 
dapat dibersihkan dengan segera setelah 
banjir merendam rumahnya kemarin.

“Alhamdulillah, saya merasa terbantu 
sekali dengan aksi bersih-bersih ini. 
Jadinya lebih ringan, karena tanah yang 
masuk juga tebal sekali kalau dikerjakan 
sendiri nggak cukup waktu sehari,” 
ucapnya.



FORMULA TANGGAP BENCANA
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Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar 
Cilacap dan tim relawan bergerak melakukan 
aksi pendistribusian bantuan untuk para 
penyintas banjir di Desa Kalijeruk dan Desa 
Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah. Bantuan tersebut 
langsung diberikan kepada para penyintas 
banjir pada Jumat, (14/10).

LAZ Al Azhar Cilacap Distribusikan 
Ribuan Bantuan Makanan Siap 
Saji untuk Korban Banjir

S
ulitnya mobilitas akibat tingginya air menyebabkan 
para warga terpaksa tetap berada di rumah dan 
memanfaatkan persediaan makanan yang ada. Sebagai 
wujud kepedulian terhadap sesama, sebanyak 1.075 

paket makanan siap saji didistribusikan untuk memenuhi 
kebutuhan makan ketika banjir terjadi. 

Hujan deras yang mengguyur wilayah Cilacap menyebabkan 
beberapa daerah terendam banjir, salah satu yang terparah 

yaitu Desa Bojong. Ketinggian banjir di daerah ini 
mencapai 1 meter.
Nurhadi, Kepala Kantor Layanan LAZ Al Azhar Cilacap 
mengungkapkan meskipun kondisi air terus surut para 
warga masih membutuhkan bantuan berupa makanan, 
pakaian, dan juga alat-alat kebersihan.

“Warga masih butuh alat kebersihan untuk pascabanjir, 
juga makanan sebagai kebutuhan dasar harian mereka. 
Kami juga akan terus berikhtiar untuk membantu,” ujarnya.

Selain bantuan paket makanan siap saji, LAZ Al Azhar juga 
memberikan bantuan berupa 5 kardus makanan instan, 5 
kardus biskuit, 20 kardus pakaian, dan obat-obatan.

“Harapan ke depan bahan makanan dan obat-obatan ini 
dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita 
semua,” tambahnya.
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FORMULA TANGGAP BENCANAPROGRAM

PROGRAM KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA YANG 
MELIPUTI FORMULASI PENTING MULAI DARI TAHAP TANGGAP 
DARURAT, PAENANGANAN PENGUNGSI, PROGRAM KEBERSIHAN 
PASCA BENCANA, UPAYA PENYELAMATAN KORBAN BENCANA.



FORMULA TANGGAP BENCANA
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Bencana banjir menerjang beberapa lokasi di Indonesia, salah satu lokasinya terjadi di Kampung 
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar 
berkolaborasi dengan Kitabisa.com bergerak menyalurkan bantuan makanan siap saji, layanan 
kesehatan, dan paket sembako bagi warga terdampak, Rabu (12/10).

LAZ Al Azhar dan Kitabisa.com 
Bergerak Bantu Korban Banjir di 
Kampung Melayu

T
ingginya intensitas banjir yang 
terjadi sejak 06 Oktober lalu, 
mengakibatkan Sungai Ciliwung 
meluap dan merendam ratusan 

rumah warga. 

Dofi, Tim Formula LAZ Al Azhar 
mengatakan bantuan diberikan sebagai 
wujud kepedulian dan ikhtiar bersama 
dalam membantu penyintas banjir. 
Pendistribusian bantuan diberikan 
secara langsung kepada 112 KK atau 
448 jiwa di RT 13 dan 53 KK atau 212 
jiwa di RT 12 yang terdampak banjir.
 
“Warga sangat antusias menerima 
bantuan yang diberikan bahkan sejak 

pagi warga sudah mengantri untuk 
mendapatkan pembagian paket 
bubur nasi dan layanan kesehatan, 
karena beberapa dari mereka mulai 
mengeluhkan kondisi kesehatan seperti 
diare dan gatal-gatal,” ujarnya.

Di samping itu, bantuan paket sembako 
yang dibagikan berupa beras, minyak 
goreng, gula, kecap, susu, makanan 
kaleng dan lainnya. Bantuan ini 
diharapkan dapat menjadi bahan 
makanan untuk memenuhi kebutuhan 
harian selama banjir.

Gilang, selaku pemuda pengurus karang 
taruna mengucapkan terima kasih atas 

sinergi kebaikan LAZ Al Azhar dan 
Kitabisa.com dalam membantu warga 
penyintas dalam musibah banjir tahunan 
ini.

“Alhamdulillah, terima kasih atas 
bantuan yang diberikan para donatur. 
Semoga apa yang diberikan menjadi 
ladang ibadah dan amal jariyah buat 
semuanya,” ungkapnya. 
Diharapkan dengan adanya bantuan 
tersebut dapat memberikan manfaat 
serta meringankan beban bagi para 
korban terdampak. LAZ Al Azhar 
mengajak semua pihak untuk saling 
membantu saudara kita yang terkena 
musibah.
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LAZ Al Azhar Sulsel dan KB-TK Islam
Al Azhar 34 Makassar Gelar “Gebrakan”
Gebrakan (Gerakan Berbagi Kebaikan) yang rutin dilakukan oleh LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan kali ini 
dilakukan bersama anak yatim duafa yang bertujuan untuk memuliakan dan meningkatkan kepedulian 
kepada anak yatim duafa. Melalui program My Heart for Yatim, LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan 
bersinergi dengan KB-TK Islam Al Azhar 34 Makassar dengan berbagi kebahagiaan di Sekolah KB-TK 
Raudhatul Ulul Azmi Makassar dan KB-TK Al-Hadramaut dalam kegiatan Jumat berbagi (13/10).

P e r w a k i l a n S u l s e l
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S
ebanyak 26 paket 
perlengkapan sekolah 
diberikan kepada anak 
yatim duafa. Tidak hanya 

itu, kegiatan tersebut juga diwarnai 
dengan adanya safari Al Kisah, untuk 
menghibur anak-anak dan selain itu 
juga agar anak dapat berinteraksi satu 
sama lain sehingga terjalin keakraban 
antar teman sebayanya.

“Melalui program ini, kami berharap 
dapat memberikan pemahaman sejak 
dini kepada ananda kami, bahwa 

berbagi tidak hanya di kalangan mereka 
saja, tapi melihat juga sekeliling mereka 
yang membutuhkan. Seperti kegiatan 
kita saat ini, berbagi perlengkapan 
sekolah,” ujar Ms. Ida salah satu guru 
KB-TK Islam Al Azhar 34 Makassar.

Kebahagiaan juga kami berikan kepada 
30 anak yatim duafa dari sekolah KB-
TK Al Hadramaut, di playgroup mall 
Ratu Indah Makassar, di sana anak-anak 
yatim duafa dan anak-anak KB-TK 
Islam Al Azhar 34 Makassar, makan dan  
bermain bersama tanpa ada sekat yang 
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membedakan status sosial mereka.

“Kami sengaja memilih tempat 
bermain ini, karena kami tidak sekadar 
berbagi materi, tapi kami juga berbagi 
kebahagiaan bersama teman-teman. 
Alhamdulillah anak-anak bisa bermain 
bersama, berbagi cerita, belajar, dan 
bahkan satu sama lain saling membantu 
dalam permainan. Kami harap di 
masa yang akan datang program ini, 
senantiasa berjalan dengan baik,” ujar 
Ms. Susilawati guru KB-TK Islam Al 
Azhar 34 Makassar.



P e r w a k i l a n J a t e n g

LAZ Al Azhar Jawa Tengah 
Salurkan Al-Qur’an Cetak Santri 
Penghafal Quran
LAZ Al Azhar Jawa Tengah melakukan pendistribusian sedekah Al-Qur’an untuk Griya Tahfidz di 
Kota Solo dan sekitarnya. Sebanyak 100 mushaf dibagikan kepada santri di Griya Quran Weru, 
Sukoharjo, Griya Tahfidz Az Zahra Tawangsari, Sukoharjo, dan jamaah masjid di Desa Puloharjo, 
Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Sabtu, (22/10).
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K
etersediaan Al-Qur’an dengan 
jumlah yang sedikit dan dalam 
keadaan rusak menyebabkan 
para santri tetap memanfaatkan 

Al-Qur’an yang tidak layak pakai secara 
bergantian saat proses belajar mengaji. 
Meskipun dengan segala keterbatasan 
fasilitas yang ada, para santri dan 
penghafal Al-Qur’an ini tidak patah 
semangat dalam mendalami ilmu Al-
Qur’an.

Agus Bangun Prabowo, selaku Kepala 
Kantor Perwakilan LAZ Al Azhar Jawa 

Tengah mengatakan penyaluran wakaf 
Al-Qur’an dilakukan demi mendukung 
para generasi penghafal Al-Qur’an 
menjadi generasi qurani yang cinta akan 
Al-Qur’an dan menumbuhkan semangat 
bagi mereka dengan menghadirkan 
fasilitas terbaik.

“Syiar kebaikan terus kami lakukan 
sebagai ikhtiar bersama dalam 
membantu mereka yang membutuhkan, 
juga untuk mencetak para penghafal 
Al-Qur’an dari pelosok-pelosok desa,” 
ujarnya.

Ustazah Susana, salah satu pengajar 
di Griya Quran menyampaikan rasa 
terima kasihnya karena dengan adanya 
Al-Qur’an baru tersebut memudahkan 
santri-santri dalam menghafal Al-Qur’an. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada 
LAZ Al Azhar Jawa Tengah yang telah 
berpartisipasi dalam program sedekah 
Al-Qur’an. Harapan kami semoga santri-
santri penghafal Al-Qur’an ini menjadi 
generasi penerus berjiwa islami dan 
berakhlak qurani,” tambahnya.
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P e r w a k i l a n J a t i m

Busana Rancangan Santri RGI Guncang 
Panggung Al Azhar Festival Budaya
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) berkolaborasi dengan YPI Al Azhar dan Forum Komunikasi 
(Forkom) Jamiyyah Jawa Timur menggelar kegiatan Al Azhar Festival Budaya. Acara ini 
mempertunjukan berbagai macam rancangan luar biasa dari karya santri RGI jurusan Tata Busana 
yang diadakan di V-Junction Atrium, Ciputra World Surabaya Mall, Sabtu (15/10).
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A
cara tersebut dikemas secara 
menarik dengan melakukan 
peragaan fashion show dan 
kreasi seni yang dibawakan 

oleh para murid KB/TK Islam Al Azhar 
35, SD Islam Al Azhar 11 Citraland, SD 
Islam Al Azhar 73 Surabaya dan para 
Jamiyyah.

Aditya Kusuma, Kepala Kantor 
Perwakilan LAZ Al Azhar Jawa Timur 
mengatakan tujuan dari kolaborasi 
ini guna mendukung pengentasan 
pengangguran di usia produktif, 
dengan memberikan ruang untuk 
pemuda yang kurang mampu secara 
finansial untuk dapat mengembangkan 
potensi pada diri mereka.

“Kegiatan fashion show yang digelar ini, 
tentu menjadi impian bersama untuk 
RGI kampus Jawa Timur dan Forkom 
Jamiyyah sebagai wujud dukungan 
untuk memotivasi santri RGI agar terus 
menghasilkan karya-karya yang besar 
dan luar biasa,” ujarnya.

Adapun model batik nusantara yang 
ditampilkan sangat beragam mulai 
dari busana-busana batik yang dapat 
digunakan secara casual, resmi, dan 
batik untuk menghadiri acara pesta.

Intan, salah satu Jamiyyah SD Islam 
Al Azhar 11 Citraland Surabaya 
mengungkapkan kekagumannya untuk 
karya-karya fesyen buatan santri RGI.

“Saya menggunakan pakaian karya 
santri RGI ini untuk tampil di Festival 
Budaya Al Azhar dan hasilnya sangat 
memuaskan sekali, selain jahitannya 
rapi juga ukurannya pas di badan. Jadi, 
saya tidak harus permak-permak lagi 
dan pas dipakai juga langsung cocok. 
Semoga sukses selalu untuk santri RGI,” 
katanya.

Selain itu, acara ini juga dilengkapi 
dengan stan LAZ Al Azhar Jawa Timur 
yang menampilkan produk-produk desa 
binaan dan pakaian ecoprint hasil karya 
santri RGI. Semoga pada kesempatan 
berikutnya santri RGI dapat turut serta 
bersaing di dunia fesyen Indonesia dan 
mancanegara.
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Ajak Anak Tanamkan Rasa Peduli,
Sejak Dini Mulai Kenalkan Kebaikan Zakat
Edukasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sejatinya dikenalkan pada anak sejak usia dini. Sebab, 
dengan meliterasikan anak sejak usia dini, ketika anak mulai menapaki usia dewasa pemahaman 
mengenai kewajiban berzakat sudah dapat dipahami dengan baik. Selain pendidikan dibekali oleh 
kedua orangtua di rumah, anak juga berhak memperoleh pengetahuan pentingnya zakat, infak, 
dan sedekah di dunia pendidikan.

P e r w a k i l a n Y o g y a k a r t a

Majalah Care Edisi November 2022 www.alazharpeduli.or.id42



L
AZ Al Azhar bersinergi dengan 
pihak sekolah SD Islam Al 
Azhar 31 Yogyakarta untuk 
menanamkan rasa kepedulian 

sejak dini melalui nilai zakat dan 
sedekah kepada anak didiknya, Kamis 
(20/10). Edukasi zakat dan sedekah 
dilakukan dengan menggelar kegiatan 
Pesantren Alam (Salam) SDIA 31 
Yogyakarta di Sambi Resto Sleman, 
Yogyakarta.

Selain memngenalkan dunia pesantren 
kepada anak-anak, kegiatan ini juga 
bertujuan untuk menumbuhkan rasa 

kepedulian kepada orang lain yang 
membutuhkan.

Ustaz Sujarwo Putra, Amil LAZ Al Azhar 
Yogyakarta sebagai pemateri dari 
kegiatan edukasi ini membahas tentang 
nilai-nilai kebahagiaan dengan cara 
peduli terhadap orang lain, tentunya 
dikemas dengan menarik. Selain 
kegiatan literasi, dalam rangkaian 
acaranya juga terdapat aktivitas fun 
games yang mampu menghibur anak-
anak.

Selama kegiatan berlangsung anak-

anak terlihat begitu antusias dalam 
mengikuti program edukasi ini dan 
mereka turut mengumpulkan sejumlah 
bantuan berupa uang tunai lima juta 
rupiah dan 62 paket sembako yang siap 
untuk didistribusikan kepada keluarga 
duafa.

Menghadirkan kebahagiaan untuk 
sesama menjadi tanggung jawab 
bersama. Dengan memberikan 
sebagian rezeki yang dimiliki menjadi 
ikhtiar kita mewujudkan kehidupan 
yang sejahtera di kemudian hari bagi 
mereka.
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“Menghadirkan kebahagiaan untuk sesama menjadi tanggung 
jawab bersama. Dengan memberikan sebagian rezeki yang dimiliki 

menjadi ikhtiar kita mewujudkan kehidupan yang sejahtera di 
kemudian hari...”



D
alam rangkaian acara tersebut 
dilakukan berbagai kegiatan 
mulai dari pengajian pelajaran 
muroja’ah, hafalan, tahsin 

Al Qur’an, dan sekaligus penyerahan 
beasiswa pendidikan untuk anak yatim 
duafa. Nur Syamsi Koordinator Program 
My Heart for Yatim mengatakan 
pertemuan rutin kali ini sekaligus 
dilakukan untuk memperingati 
momentum Maulid Nabi Muhammad 
SAW. Bertujuan melakukan penguatan 
kemitraan serta ajang silaturahmi 

S
ebagai bentuk kepedulian 
terhadap penyintas banjir, 
Tim Formula LAZ Al Azhar dan 
para relawan mendistribusikan 

bantuan paket sembako berupa beras, 
minyak, makanan instan, sarden, 
gula, susu, terigu, telur, dan lainnya. 
Aksi dilakukan di dua desa yakni 
Desa Uhaimate dan Desa Sondoang 
dengan total penyintas 292 KK. Abbas 
Nuntung, tim Formula LAZ Al Azhar 

S e k i l as Be r i t a

SANTUNAN BIAYA PENDIDIKAN
RUTIN UNTUK ANAK YATIM 

PEDULI PENYINTAS BANJIR BANDANG 
MAMUJU, LAZ AL AZHAR SALURKAN 
BANTUAN PAKET SEMBAKO 

LAZ Al Azhar kembali menyalurkan bantuan biaya pendidikan untuk yatim duafa sebagai bentuk 
kepedulian dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Sebanyak 20 anak yatim dan wali yatim 
binaan LAZ Al Azhar turut menghadiri kegiatan rutin di Rumah Belajar Bangun Anak Jakarta, di 
Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (22/10).

Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 
menimbulkan kerusakan infrastruktur, mulai dari rumah warga, sekolah, tempat ibadah, pertokoan, 
perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Peristiwa banjir bandang diakibatkan oleh intensitas hujan 
yang tinggi yang terjadi pada Selasa, 11 Oktober 2022, tidak hanya bencana banjir bandang namun 
terjadi juga bencana tanah longsor sekitar pukul 17.00 WITA.

bersama para wali yatim. Selain itu 
juga untuk menambah pengetahuan 
keagamaan untuk anak-anak yatim.

“Semoga kegiatan yang kami lakukan 
bisa membawa manfaat positif bagi 
anak-anak dan keberkahan bagi anak 
yatim binaan LAZ Al Azhar. Selain itu 
juga bantuan yang diberikan dapat 
digunakan untuk mendukung mereka 
agar dapat terus bersekolah dan 
memperoleh kemerdekaannya untuk 
bercita-cita,” ujarnya.

mengungkapkan aksi dilakukan mulai 
dari proses asesmen lanjutan kaji 
dampak banjir, kemudian dilanjutkan 
dengan pendistribusian paket sembako 
secara langsung kepada para penyintas 
yang ada di lokasi pengungsian dan 
rumah mereka masing-masing.

“Untuk saat ini, warga masih 
memerlukan berbagai kebutuhan 
mendesak harian yang belum mereka 

dapatkan karena akses yang sulit 
dilalui. Mereka masih membutuhkan 
alas tidur, selimut, pakaian, diapers 
anak, perlengkapan perempuan, obat-
obatan, alat kebersihan, dan vitamin,” 
ujarnya.

Diharapkan dengan adanya bantuan 
tersebut dapat meringankan beban 
saudara kita yang terkena musibah.
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LAZ Al Azhar melalui program My 
Heart for Yatim berupaya untuk terus 
mendampingi dan memberdayakan 
anak-anak yatim, tidak sekedar 
pemenuhan kebutuhan ekonomi, 
melainkan pendampingan untuk 
memberi limpahan kasih sayang kepada 
mereka. Program komprehensif dalam 
upaya memperbaiki dan memuliakan 
kehidupan anak-anak yatim duafa 
dari sektor kesehatan, pendidikan, 
penghargaan, keagamaan, dan 
pengembangan bakat.



K
egiatan factory tour diawali 
dengan melakukan perjalanan 
menggunakan kapal lambat dari 
Pelabuhan Ulee Lheue, Meuraxa, 

Kota Banda Aceh, Aceh menuju Pelabuhan 
Balohan di Sabang. Setibanya di PLTD 
Sabang, para santri disambut hangat oleh 
para staf PLTD setempat. 

Ulfa Mutia, Kepala RGI Aceh mengatakan 
kegiatan factory tour meliputi berbagai 
aktivitas seperti sharing bersama staf 
PLTD Sabang, berkeliling mengamati 

T
im Formula LAZ Al Azhar 
bersama para relawan bergerak 
menyediakan dapur umum 
yang menyuplai makanan siap 

saji agar dapat memenuhi kebutuhan 
pangan harian. Dapur umum dikelola 
untuk membantu asupan makanan 
dan gizi bagi para penyintas. Hal ini 
disebabkan kebutuhan makanan menjadi 
sangat penting saat ini. Dwi Yanto, 
Tim Formula LAZ Al Azhar mengatakan 

RGI ACEH KUNJUNGI PLTD 
ANEUK LAOT, KOTA SABANG

LAZ AL AZHAR SEDIAKAN
DAPUR UMUM BAGI PENYINTAS 
BANJIR DI KABUPATEN MALANG

Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Aceh melaksanakan kegiatan factory tour untuk jurusan 
Kelistrikan angkatan ke-27. Factory tour kali ini dilaksanakan dengan berkunjung ke salah satu 
layanan PLN yang berada di Kota Sabang yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang 
berada di Jalan Cut Nyak Dien, Aneuk Laot, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, Selasa, (25/10).

Banjir bandang melanda wilayah Sitiarjo, kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, 
Jawa Timur, sejak Minggu (16/10). Tingginya intensitas hujan mengakibatkan terjadinya luapan 
Sungai Panguluran. Setidaknya ada empat dusun yang terendam banjir bandang yaitu Dusun 
Krajan Tengah, Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Timur, dan Dusun Rowotrate, dengan ketinggian 
air mencapai dua meter.

pembangkit listrik Kota Sabang, 
mengamati trafo, dan sistem kelistrikan 
lainnya juga diakhiri dengan kegiatan 
ramah tamah.

Alhamdulillah, pada factory tour ini para 
santri mendapatkan banyak pengetahuan 
seputar kelistrikan, diharapkan pada 
kesempatan berikutnya RGI Aceh mampu 
menjalin kerjasama yang baik dengan 
perusahan-perusahan lainnya juga demi 
kemajuan dan masa depan para generasi 
muda yang gemilang.

proses bantuan aksi Formula dilakukan 
dengan tahapan asesmen kaji dampak 
banjir di dua desa yakni Desa Sitiarjo dan 
Desa Kedungbanteng, Sumbermanjing 
Wetan, Malang dan tim Formula turut 
bergabung dengan Forum Zakat Malang 
di Pesantren Cinta Al Quran Desa Sitiarjo.
 
“Selain kegiatan tersebut, kami juga 
melakukan aktivitas membantu warga 
untuk membersihkan rumah terdampak 

longsor. Adapun total penyintas yang 
terdampak di sini ada 745 KK dan 
kerugian 13 rumah warga dan 1 musholla 
rusak parah,” tambahnya.

Di lokasi ini banyak warga yang harus 
meninggalkan rumah dan mengungsi ke 
tempat yang lebih aman dan menumpang 
ke sanak-saudara. Bantuan logistik, 
pakaian, dan obat-obatan menjadi hal 
yang sangat mereka butuhkan.
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A
llah Ta’ala berfirman 
(yang artinya), “Apakah 
mereka yang membagi-
bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara 
mereka penghidupan mereka 
dalam kehidupan dunia, dan kami 
telah meninggikan sebahagian 
mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian 
mereka dapat mempergunakan 
sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan.” (QS az-
Zukhruf [43]: 32)
 
Allah Ta’ala itu Maha Adil, 
termasuk dalam memberikan 
rezeki. Tak mungkin menzalimi 
hamba-Nya. Allah Maha Adil. 
Jadi, jangan cemburu terhadap 
rezeki orang lain yang telah Allah 
tetapkan bagi mereka.
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda (yang artinya), 
“Janganlah kalian saling hasad 
(iri), janganlah kalian saling 
membenci, janganlah kalian 
saling membelakangi (saling 
mendiamkan/ menghajr). Jadilah 

kalian bersaudara, wahai hamba 
Allah.” (HR Bukhari dan Muslim)
 
Ibnu Taimiyah rahimahullah 
berkata, “Sesungguhnya hasad 
adalah di antara penyakit hati. 
Inilah penyakit keumuman 
manusia. Tidak ada yang bisa 
lepas darinya kecuali sedikit 
sekali. Itu sebabnya ada yang 
mengatakan, “Setiap jasad 
tidaklah bisa lepas dari yang 
namanya hasad (iri). Namun orang 
yang berpenyakit (hati) akan 
menampakkannya. Sedangkan 
orang yang mulia (hatinya) akan 
menyembunyikannya.”
 
Ada yang bertanya pada Imam 
Hasan al-Bashri, “Apakah orang 
beriman itu bisa hasad (iri)?” 
“Tidakkah engkau perhatikan 
bagaimana kisah Nabi Yusuf 
dan saudara-saudaranya?”, 
jawab beliau. Jadi selama hasad 
itu tidak ditampakkan pada 
tangan dan lisan, maka itu tidak 
membahayakanmu.
 
Barang siapa yang mendapati 
pada dirinya penyakit ini (yaitu 

hasad), maka hiasilah dirinya 
dengan takwa dan sabar, serta 
hendaklah ia membenci sifat 
hasad tersebut pada dirinya. 
(Majmu’ Al Fatawa, Ibnu Taimiyah, 
Darul Wafa’, 10/124-125)
 
Imam Ghazali rahimahullah 
menyebutkan fawaid dari 
nasihat Hatim al-Asham: “Aku 
melihat manusia saling mencela 
dan saling membicarakan jelek 
(ghibah) satu dan lainnya. Aku 
dapati bahwa itu termasuk hasad 
(cemburu atau iri) dalam harta, 
kedudukan dan pengetahuan.”
 
Beliau melanjutkan, “Aku 
kemudian renungkan firman 
Allah Ta’ala (yang artinya), “Kami 
telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia.” (QS az-Zukhruf 
[43]: 32)”
 
“Aku sadari bahwa pembagian 
tersebut sudah ditentukan oleh 
Allah sejak takdir yang dahulu 
ada. Kenapa aku mesti hasad 
(cemburu) pada rezeki orang lain? 
Itulah yang membuatku tetap 

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

DENGKI BIKIN  RUGI
Syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Jangan merasa kurang karena membandingkan 
dengan apa yang dimiliki orang lain. Jangan pula merasa cemburu pada rezeki orang. 
Orang lain yang dingin kenapa kita yang panas? Semua sudah ada bagiannya masing-
masing. Rezeki itu Allah Ta’ala yang mengatur. Tak usah cemburu pada rezeki yang 

diberikan kepada orang lain. Jangan sampai nanti kita dicap sebagai orang yang tak rela 
jika Allah Ta’ala memberi rezeki banyak kepada orang lain, sementara kepada kita terasa 
tak lancar. Waspada, ini persoalan akidah. Jangan sampai cemburu pada rezeki orang lain.

Inspirasi gemilang
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ridha pada pembagian Allah.” 
(kitab Ayyuhal Walad karya Imam 
Al-Ghazali, hlm. 57, dinukil dari 
laman rumaysho.com)
 
Selain jangan cemburu pada 
rezeki orang lain, Allah sangat 
melarang hamba-Nya untuk 
berbuat hasad (dengki), sebab 
hasad dapat membakar pahala-
pahala kebaikan yang telah 
diperbuat. Seperti disebutkan 
di dalam hadits, “Jauhilah hasad 
(dengki), karena hasad dapat 
memakan kebaikan seperti api 
memakan kayu bakar.” (HR Abu 
Dawud dari Abu Hurairah)
 
Jangan sampai amal baik kita 
yang diupayakan bertahun-tahun 
habis dibakar dalam semalam 
atau terbakar terus menerus 
karena kita doyan memelihara 
hasad. Api hasad itu merugikan. 
Jangan dekat-dekat. Jaga diri jaga 
hati. Jangan sampai terbakar. 
Dengki bikin rugi.
 
TINGKATAN HASAD
Beberapa referensi bacaan yang 
pernah saya pelajari, ternyata 
hasad itu ada tingkatannya. Tidak 
satu jenis saja. Sebagaimana 
sudah dijelaskan bahwa hasad 
(dengki) adalah tidak suka 
terhadap keadaan baik yang 
didapatkan orang lain. Imam Ibnu 
Taimiyah rahimahullah berkata, 
“Hasad adalah membenci dan 
tidak suka terhadap keadaan 
baik yang ada pada orang yang 
dihasad.” (dalam Majmu’ al-
Fatawa, 10: 111)
 
Saya ringkaskan dari bahan 
bacaan yang saya pelajari. Ada 
beberapa tingkatan hasad. 
Pertama, berkeinginan nikmat 
yang ada pada orang lain hilang 
meski tidak berpindah padanya. 

Orang yang hasad lebih punya 
keinginan besar nikmat orang 
lain itu hilang, bukan bermaksud 
nikmat tersebut berpindah 
padanya.
 
Seharusnya setiap orang 
memperhatikan bahwa setiap 
nikmat sudah sesuai kadarnya 
diberikan oleh Allah pada setiap 
makhluk-Nya sehingga tak 
perlu iri dan hasad terhadap 
pemberian Allah Ta’ala kepada 
setiap orang yang kita anggap 
lebih baik dari kita. Allah Ta’ala 
berfirman (yang artinya), “Dan 
janganlah kamu iri hati terhadap 
apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih 
banyak dari sebahagian yang 
lain. (Karena) bagi orang laki-laki 
ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para 
wanita (pun) ada bahagian dari 
apa yang mereka usahakan, dan 
mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.” (QS an-Nisa’ [4]: 32)
 
Kedua, berkeinginan nikmat yang 
ada pada orang lain hilang lalu 
berkeinginan nikmat tersebut 
berpindah padanya. Misalnya, 
ada wanita cantik yang sudah 
menjadi istri orang lain, ia punya 
hasad seandainya suaminya 
mati atau ia ditalak, lalu ingin 
menikahinya. Atau bisa jadi pula 
ada yang punya kekuasaan atau 
jabatan yang besar, ia sangat 
berharap seandainya pemimpin 
atau penguasa tersebut mati 
saja supaya kekuasaan tersebut 
berpindah padanya.
 
Ketiga, tidak punya maksud 
pada nikmat orang lain, namun 
ia ingin orang lain tetap dalam 
keadaannya yang miskin 

dan bodoh. Hasad seperti ini 
membuat seseorang akan mudah 
merendahkan dan meremehkan 
orang lain.
 
Keempat, tidak menginginkan 
nikmat orang lain hilang, namun 
ia ingin orang lain tetap sama 
dengannya. Jika keadaan orang 
lain lebih dari dirinya, barulah 
ia hasad dengan menginginkan 
nikmat orang lain hilang sehingga 
tetap sama dengannya. Yang 
tercela adalah keadaan kedua 
ketika menginginkan nikmat 
saudaranya itu hilang.
 
Kelima, menginginkan sama 
dengan orang lain tanpa 
menginginkan nikmat orang 
lain hilang. Inilah yang disebut 
dengan ghibthah sebagaimana 
terdapat dalam hadits berikut.
 
Dari ‘Abdullah bin Mas’ud 
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata 
bahwa Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda 
(yang artinya), “Tidak boleh 
hasad (ghibtah) kecuali pada 
dua orang, yaitu orang yang 
Allah anugerahkan padanya 
harta lalu ia infakkan pada jalan 
kebaikan dan orang yang Allah 
beri karunia ilmu (al-Quran dan 
as-Sunnah), ia menunaikan dan 
mengajarkannya.” (HR Bukhari no. 
73 dan Muslim no. 816)
 
Inilah maksud berlomba-lomba 
dalam kebaikan dalam firman 
Allah Ta’ala (yang artinya), 
“Dan untuk yang demikian itu 
hendaknya orang berlomba-
lomba.” (QS al-Muthaffifin [83]: 
26)
 
Intinya, jangan memelihara sifat 
hasad. Itu penyakit hati. Bahaya, 
merugikan, dan membinasakan.
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PENERIMAAN BULAN SEPTEMBER 2022

PENYALURAN BULAN SEPTEMBER 2022

Majalah Care Edisi September 2020 www.lazalazhar.org

L A P O R A N  K E U A N G A N  B U L A N  S E P T E M B E R  2 0 2 2

Majalah Care Edisi Oktober 2022

No Sumber Dana Jumlah

1 Zakat Maal 1.515.975.173

2 Zakat Fitrah 0

3 Infak Khusus 352.378.165

4 Infak Umum 88.681.746

5 Bagi Hasil Bank 466.637

6 Kemanusiaan 0

7 Wakaf 98.349.087

9 Fidyah 0

10 Kurban 0

11 Jasa Giro 135.956

TOTAL 2.055.996.763

No Tujuan Dana Jumlah

Program

1 Layanan Mustahik 591.551.863

2 Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ 11.120.100

3 Beastudi Pendidikan 5.560.000

4 BPU 1.000.000

5 Bantuan Karitas Dakwah 50.000.000

6 Pemberdayaan 313.147.000

7 Rumah Gemilang Indonesia 566.430.207

8 Fisabilillah Lainnya 53.951.111

9 Penyaluran Infaq Khusus: 353.752.000

10 Penyaluran Infak Kemanusiaan 8.005.000

11 Penyaluran Infak Umum 116.473.000

12 Sosialisasi ZISWAF 6.979.000

13 Penyaluran Kurban 127.943.000

14 Penyaluran Wakaf Tunai 81.737.500

Sub Total Biaya Program 2.287.649.781

Operasional dan ADM Lembaga:

19 Amil 336.611.665

20 Operasional 119.899.506

21 Administrasi Perbankan 2.370.881

Sub Total Biaya Operasional dan Administrasi 458.882.052

TOTAL 2.746.531.833

www.alazharpeduli.or.id

Rekening Donasi

 
005 8340 324
005 8340 340
005 8340 332
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2741 000 345
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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
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The Pamijahan
Eduspace

Wakaf Produktif

Asrama dan 
Ruang Belajar

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

www.wakafalazhar.com

Salurkan Wakaf Anda ke :

The Pamijahan Eduspace hadir sebagai solusi 

menghadirkan layanan pendidikan vokasi bahasa asing

(Kampung Inggris) yang dipadukan dengan 

konsep Camping dan beragam fasilitas lain.



Layanan Konsutasi:

0812 1225 4587 
@lazalazhar

Yuk cek nisab & haul zakat dari harta kamu...

Sumber: Panduan Zakat LAZ Al Azhar

Zakat Akhir Tahun

Jenis Nisab Haul Kadar Waktu
Pembayaran

Zakat 
Penghasilan

85gr emas 1 Tahun 2,5% 1 tahun sekali/
(dicicil) tiap terima 

gajian

Zakat 
Tabungan

85gr emas 1 Tahun 2,5% 1 tahun sekali

Zakat 
Perdagangan & 
Perindustrian

85gr emas 1 Tahun 2,5% 1 tahun sekali

Zakat 
Deposito

85gr emas 1 Tahun 2,5% 1 Tahun Sekali

Zakat 
Emas & Perak

85gr emas
595gr perak

1 Tahun 2,5% 1 tahun sekali

alazharpeduli.or.id


