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Menuju penghujung tahun 2022, negara kita tengah dirundung duka. 
Tepat pada hari Senin tanggal 21 November 2022 bencana gempa 
bumi mengguncang Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Kejadian 
ini menimbulkan ratusan korban meninggal dunia, serta puluhan ribu 
rumah rusak. Perasaan duka juga turut menyelimuti keluarga besar 
YPI Al Azhar. Sebanyak dua orang yakni kepala sekolah dan petugas 
tata usaha TK Islam 18 Al Azhar Cianjur menjadi korban jiwa. Gedung 
sekolah juga mengalami kerusakan akibat gempa ini.

LAZ Al Azhar melalui Tim Formula Tanggap Bencana langsung terjun 
ke lokasi bencana sejak hari pertama. Tim langsung membantu 
proses evakuasi warga yang banyak terjebak di bawah reruntuhan 
bangunan. Kemudian tim juga melakukan rangkaian aksi lainnya seperti 
mendirikan Dapur Umum, Pos Pengungsi, Pos Nyaman, Mushola dan 
MCK Darurat, dukungan psikososial, serta layanan kesehatan gratis. 
Hingga tulisan ini dibuat, aksi kemanusiaan masih terus dilakukan 
karena dampak yang ditimbulkan dari bencana ini sangat besar dan 
membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan.

Selama kita masih bernyawa, ujian akan selalu ada. Ujian diturunkan 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada hamba-Nya untuk mengetahui siapa 
di antara mereka yang paling baik imannya. Bencana alam seperti 
gempa bumi yang terjadi belakangan ini, hanyalah segelintir dari sekian 
banyak contoh ujian yang Allah berikan kepada umat manusia.

Sebagai seorang muslim, kita juga harus pandai-pandai mengambil 
hikmah dari setiap musibah yang ada. Bencana ini bukan hanya 
teguran bagi mereka yang menjadi korban. Akan tetapi juga ujian bagi 
kita. Apakah kita memiliki rasa kepedulian kepada mereka atau tidak, 
serta apakah kita mau menyisihkan harta, tenaga, dan pikiran untuk 
membantu mereka atau justru tidak acuh dan menahan harta yang kita 
punya.

Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu 
berprasangka baik kepada-Nya, apa pun ujian dan kesenangan yang 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berikan kepada kita. Karena sejatinya 
kemenangan yang akan kita dapatkan adalah bukan di saat kita bisa 
merasakan hidup yang tenang dan tenteram tanpa adanya masalah, 
tetapi kemenangan sejati adalah ketika kita tetap berpegang teguh 
pada kebenaran dan keimanan meski kondisi kita tengah bersuka ria 
ataupun berduka cita.



C O V E R  S T O R Y
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Gempa bumi berkekuatan M5,6 melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur pada Senin 
(21/11). Gempa ini mengakibatkan ribuan rumah warga hancur, merenggut ratusan jiwa, dan 
puluhan ribu warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Gempa bumi yang terjadi 
tepat pukul 13.21 WIB ini dipicu oleh pergerakan sesar Cimandiri. Guncangan gempa juga dapat 
dirasakan di sebagian wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

AKSI PEDULI GEMPA BUMI CIANJUR

B
adan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mencatat 
total 321 orang meninggal 
dunia akibat gempa di Cianjur, 

Jawa Barat. Jumlah korban tersebut 
terhitung hingga Minggu (27/11/2022). 
Selain itu, jumlah pengungsi sampai hari 
ini mencapai 73.874 orang. Rinciannya, 
pengungsi laki-laki 33.713 orang, 
perempuan 40.161 orang, penyandang 
disabilitas 92 orang, ibu hamil 1.207 
orang, dan lansia 4.240 orang. 
Sedangkan, korban luka berat sebanyak 
108 orang.

Berdasarkan informasi yang disampaikan 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) hingga Senin (28/11) 
pukul 17.00 WIB merekap data gempa 
susulan yang terjadi di wilayah Cianjur. 
BMKG mencatat ada 304 gempa susulan 
dengan kekuatan bervariasi sejak 
terjadinya gempa 5,6 magnitudo yang 
mengguncang Cianjur. Gempa susulan 
yang terjadi bervariasi, paling besar 
berkekuatan M4,2 dan yang terkecil M1,0.
 
LAZ Al Azhar Terjunkan Tim Formula 
Tanggap Bencana Relawan Bantu 
Penyintas Gempa Cianjur

Merespon kejadian gempa bumi yang 
mengguncang wilayah Cianjur, Jawa 
Barat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
Al Azhar menerjunkan tim Formula 
Tanggap Bencana dan relawan untuk 
membantu mengevakuasi penyintas 
gempa. Tim mulai melakukan aksi pada, 
Senin (21/11) dengan kegiatan asesmen 
awal, evakuasi warga terdampak, dan 
pemetaan wilayah.

Koordinator Formula, Dofi Ridofillah 
mengungkapkan berbagai kegiatan 
kemanusiaan dilakukan sebagai bentuk 
kepedulian terhadap para penyintas 
gempa Cianjur. Dengan menyatukan 
kekuatan bersama dengan mitra 
kolaborasi yakni DKD Magelang, YKPU 
Klaten, Mapala UMT, Mapala UI, dan LAZ 
Batam tim terus bergerak membuka 
layanan hingga 24 jam untuk membantu 
memenuhi kebutuhan warga terdampak.

“Proses evakuasi warga terus kami 
lakukan, terutama untuk keluarga 
yang mengalami luka-luka dan 
rumahnya hancur. Setiap hari kami juga 
menyediakan makanan siap saji untuk 
memenuhi kebutuhan pangan harian 
untuk para warga di tenda pengungsian 

dan para relawan,” ujar Dofi, Koordinator 
tim Formula LAZ Al Azhar.

Selain mendirikan pos untuk warga 
terdampak, LAZ Al Azhar turut 
menyediakan Pos Nyaman Relawan. Pos 
ini dimanfaatkan untuk para relawan 
yang bertugas dari berbagai lembaga 
kemanusiaan secara umum yang tengah 
membantu para penyintas gempa 
Cianjur. Berlokasi di Kampus Al Azhar 
20 Cianjur terdapat berbagai fasilitas 
yang dapat diakses para relawan seperti 
tempat istirahat, tempat ibadah, toilet, 
makanan, air mineral, snack, kopi, dan 
fasilitas pengecasan handphone.

Berdasarkan data tim Formula LAZ Al 
Azhar pada Senin (28/11), pendistribusian 
bantuan terus dilakukan dengan rincian 
jumlah penerima manfaat berdasarkan 
aksi yang telah dilakukan, yakni aksi 
membantu mengevakuasi warga 
tertimbun sebanyak 30 jiwa; aksi 
pendistribusian 2.865 paket makanan 
siap saji; penyaluran bantuan air mineral 
355 dus; mendirikan sanitasi air bersih 
yang dapat dimanfaatkan 1.188 jiwa; 
penyaluran bantuan paket sembako 
di 27 desa dengan jumlah penerima 
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manfaat sebanyak 3.052 jiwa; aksi 
medis warga terdampak dilakukan 5 kali 
dengan penerima manfaat sebanyak 246 
jiwa; penyediaan 3 mobil operasional; 
100 paket makanan bayi dan balita; 
pembangunan masjid darurat, dan 
membangun 2 MCK darurat.

Setelah fokus pada pemenuhan 
kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, 
tim Formula dan para relawan juga harus 
memiliki kemampuan untuk menangani 
psikologis pengungsi. Hal ini dilakukan 
dengan  kegiatan dukungan psikososial, 
khususnya untuk anak-anak terdampak 
gempa agar bisa mengembalikan 
keceriaan anak-anak dari rasa trauma 
pasca bencana. Dukungan psikososial 
dilakukan dengan aktivitas mewarnai, 
menggambar, fun game, bernyanyi, dan 
bermain bersama.

Mitra Sinergi Aksi Kemanusiaan
Gempa Bumi Cianjur
Hadirnya dukungan dari berbagai pihak 
serta kolaborasi indah yang terjalin 
mampu membantu meringankan beban 
dan menghapus duka para penyintas 
gempa Cianjur. Terima kasih untuk 
mitra tim Formula dan relawan tanggap 

bencana yaitu Yayasan Klaten Peduli 
Ummat (YKPU), Dana Kemanusiaan 
Dhuafa (DKD) Magelang, LAZ Batam, 
Mapala UMT, dan Mapala UI untuk selalu 
menumbuhkan kebaikan dan berjibaku 
membantu proses di lapangan. 

Selain itu, juga hadir sinergi kebaikan 
dengan sekolah-sekolah Al Azhar dari 
berbagai daerah di Indonesia dan mitra 
perusahaan yakni Majelis Taklim Telkom 
Group (MTTG) dengan membantu 
menyediakan dapur umum di pos darurat 
bencana LAZ Al Azhar. Segala bentuk 
bantuan yang telah diberikan mampu 
memberi bahagia bagi puluhan ribu 
penerima manfaat.

“Alhamdulillah sampai saat ini, bantuan 
dari para mitra, komunitas, dan lembaga 
lainnya terus berdatangan masuk ke 
posko LAZ Al Azhar. Semangat gotong-
royong ini, semoga menjadi suntikan 
kekuatan untuk para warga terdampak, 
agar warga Cianjur untuk dapat segera 
pulih,” ujar Dofi, selaku Koordinator 
Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar.

Hingga saat ini, warga terdampak masih 
bertahan di tenda dan pos darurat 

bencana LAZ Al Azhar karena khawatir 
gempa susulan kembali terjadi. Selain 
itu mereka juga masih membutuhkan 
bantuan terutama makanan, 
perlengkapan bayi, perlengkapan 
wanita, layanan kesehatan, hygiene kit, 
perlengkapan dapur, alat kebersihan, 
peralatan ibadah, obat-obatan, vitamin, 
tenda, air bersih, alas tidur, masker, dan 
selimut hangat.

Rencana berikutnya akan dilakukan 
program recovery yang dimulai dari 
pemulihan fisik yaitu membangun Rusli 
(Rumah Sehat Layak Huni) yang dapat 
menjadi tempat tinggal sementara bagi 
para penyintas dengan nyaman. Selain 
itu, juga akan dilakukan pemulihan di 
bidang ekonomi. Pasca gempa bumi 
yang terjadi, tidak hanya berdampak 
pada hilangnya jiwa dan materi lainnya, 
namun juga berdampak kepada mata 
pencaharian warga sekitar. LAZ Al Azhar 
melalui program Indonesia Gemilang ke 
depan akan melakukan pendampingan 
dengan program pemberdayaaan yang 
komprehensif, terukur, dan berkelanjutan.



C O V E R  S T O R Y
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SITUATION REPORT
G E M P A  B U M I  C I A N J U R  J A W A  B A R A T

L a p o r a n  p e r  T a n g g a l  2 7  N o v e m b e r  2 0 2 2

Posko Induk
Sekolah Al Azhar 20 Cianjur,
Jalan Dr. Muwardi No. 182 
Bypass, Cianjur

Posko aksi
Kampung Panyaweuyan,
Desa Ciherang,
Kecamatan Pacet

Posko aksi
Kampung Bojong Pilar,
Desa Bojongherang,
kecamatan cianjur

Pos Saung Ilmu,
Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur

posko aksi
Kampung Angkrong,
Desa Talaga,
Kecamatan Cugenang

posko aksi
Kampung Wangun, 
Desa Mangunkerta, 
Kecamatan Cugenang

Kecamatan Cugenang

Kecamatan Pacet
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SITUATION REPORT
G E M P A  B U M I  C I A N J U R  J A W A  B A R A T

L a p o r a n  p e r  T a n g g a l  2 7  N o v e m b e r  2 0 2 2

Intensitas gempa susulan

304 gempa susulan

evakuasi warga tertimbun

30 jiwa

mobil operasional

3 unit mobil operasional

makanan bayi dan balita

100 paket makanan

sarana prasarana

dapur umum

sarana prasarana

masjid darurat

sarana prasarana

posko induk

sarana prasarana

posko aksi

makanan siap saji

2.865 paket

minuman air mineral

355 dus air mineral

sanitasi air bersih

1.188 jiwa

paket sembako

3.052 jiwa

aksi medis

246 jiwa

jumlah korban

73.874 orang

laki-laki

73.874 orang

perempuan

40.161 orang

disabilitas

92 orang

ibu hamil

1.207 orang

lansia

1.207 orang

luka berat

108 orang

kekuatan gempa

terbesar M4,2 terkecil m1,0



FORMULA TANGGAP BENCANA

Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
Al Azhar menerjunkan tim 
Formula Tanggap Bencana 
untuk membantu evakuasi 
penyintas gempa yang terjadi 
di Kabupaten Cianjur, Jawa 
Barat, Senin (21/11).

Tim Formula Tanggap Bencana 
LAZ Al Azhar Terjun Bantu 
Penyintas Gempa di Cianjur

G
empa bermagnitudo 5,6 
melanda sejumlah kecamatan 
di Kabupaten Cianjur 
mengakibatkan ribuan rumah 

warga hancur. Bencana gempa bumi 
yang terjadi tepat pukul 13.21 WIB ini 
dipicu oleh pergerakan sesar Cimandiri. 
Gempa juga dapat dirasakan di sejumlah 
provinsi di Jawa Barat, Banten, dan DKI 
Jakarta.

Menurut catatan BMKG, hingga Selasa 
(22/11/2022) pukul 07.30 WIB, telah 
terjadi 122 gempa susulan dengan 
magnitudo terbesar 4,2 dan terkecil 
magnitudo 1,5. Merespon kejadian 
tersebut, tim Formula tanggap bencana 
bersama relawan setempat melakukan 
aksi membantu meringankan kondisi 
warga terdampak. Kegiatan aksi 
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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.
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dilakukan dengan membantu evakuasi 
warga, mendirikan pos darurat 
bencana, mendirikan dapur umum, dan 
pendistribusian bantuan logistik.

“Proses evakuasi warga terus kami 
lakukan, terutama untuk keluarga yang 
mengalami luka-luka dan rumahnya 
hancur. Pos darurat bencana dan Dapur 
Umum juga kami dirikan di lingkungan 
Saung Ilmu Kampung Wargaluyu, Desa 
Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten 
Cianjur,” ujar Dofi, Koordinator tim 
Formula LAZ Al Azhar.

Di samping itu, kegiatan di Dapur 
Umum terus bergerak untuk menyuplai 
makanan siap saji agar dapat 
memenuhi kebutuhan pangan harian 
untuk warga terdampak dan relawan. 
Bantuan makanan siap saji diberikan 
langsung kepada 165 KK atau kurang 
lebih 1122 warga, yang sebagian besar 
masih bertahan di pos darurat bencana 
LAZ Al Azhar.

Warga terdampak masih bertahan di 
tenda dan pos darurat bencana LAZ Al 
Azhar karena khawatir gempa susulan 
kembali terjadi. Selain itu, mereka juga 
masih membutuhkan bantuan kita 
terutama makanan, perlengkapan bayi, 
perlengkapan wanita, air bersih, alas 
tidur, dan selimut hangat.



“Berbagi atau sedekah itu adalah harta yang kita titipkan untuk kemudian hari di akhirat,” 
ujar Ibu Non, salah satu donatur LAZ Al Azhar.

Menabung Bekal dengan 
Berbagi Kebahagiaan

B
erbicara tentang berbagi, tentu 
setiap manusia pada dasarnya 
memiliki sifat baik. Hanya saja 
adakalanya sifat pelit dan ingin 

memiliki sesuatu menjadi hal yang bisa 
memengaruhi niat untuk berbagi.

Harta yang sesungguhnya dimiliki 
seseorang itu adalah harta yang 
diberikan kepada mereka yang benar-
benar membutuhkan. Jadi bukan harta 
yang kita miliki saat ini, karena semua 
yang harta yang dimiliki adalah milik 
Allah SWT.
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PROFIL GEMILANG

Kisah inspiratif ini berasal dari Ibu 
Nonviani Ahmad Mawardi atau yang 
akrab dengan panggilan Ibu Non. Dididik 
oleh kedua orangtua yang memiliki 
kehidupan bermasyarakat dari seorang 
ayah yang bekerja sebagai mantri 
kesehatan dan sang ibu bekerja sebagai 
guru. Ibu Non telah memiliki kebiasaan 
menolong dan berbagi sejak kecil. 
Pengalaman dan ilmu tersebut terus ia 
jalankan hingga saat ini.

“Saya dari dahulu menyaksikan sendiri, 
ayah suka membantu mengobati warga 

bahkan dari jam empat subuh. Saat itu 
sudah ada yang ketok-ketok pintu untuk 
minta bantuan pemeriksaan. Banyak 
sekali nilai-nilai kebaikan yang menjadi 
dasar saya juga ikut menyukai kegiatan 
berbagi dan membantu yang lain,” 
ungkapnya.

Rezeki itu tidak hanya berbicara tentang 
uang, lebih dari itu rezeki itu didapat 
ketika hadirnya kebahagiaan. Karena 
secara mental hal ini dapat membuat 
seseorang meningkat kesehatan 
jasmani dan rohaninya.



“KATANYA KALAU KITA SERINGKALI BERSYUKUR,
NIKMATNYA AKAN DITAMBAH. NAH, TANDA SYUKUR KITA 

BISA KITA BUKTIKAN DENGAN SENANG BERBAGI.”
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Hal inilah yang menghadirkan motivasi 
dalam dirinya untuk konsisten dalam 
menyisihkan sebagian hartanya dan 
rutin membayarkan zakat penghasilan.

Adakalanya terasa berat ketika 
seseorang membayar zakat saat 
memiliki materi atau harta yang banyak 
karena tidak akan ada hukuman di 
dunia, namun hal ini berkaitan langsung 
dengan Sang Pencipta.

“Kadang kita berpikir saat rezeki yang 
kita miliki banyak dan zakat yang 
perlu dikeluarkan juga terasa banyak, 
kayaknya sayang saja, mending uangnya 
dipakai buat modal atau membeli hal-hal 
yang diinginkan,” katanya.

Pengalaman ini diungkapkan Ibu Non. 
Namun, perasaan lega dan tenang 
saat ia membantu orang lain sering 
kali dirasakan. Tidak terhitung berapa 
nikmat Allah SWT yang telah diberikan 
di tengah kehidupannya.

“Katanya kalau kita seringkali bersyukur, 
nikmatnya akan ditambah. Nah, tanda 
syukur kita bisa kita buktikan dengan 
senang berbagi,” ujarnya.

Manusia itu sejatinya sering kali 
mengalami perubahan. Kadang akan 
merelakan apa yang dimilikinya untuk 

membantu orang lain, namun tidak 
jarang akan timbul perasaan ingin 
memiliki sendiri. Fase ini merupakan 
titik terberat untuk seseorang bisa 
mengendalikan kondisi seperti ini.

“Berbagi itu pelajarannya berat, bukan hal 
yang gampang buat seseorang, banyak 
sekali godaannya. Namun, dengan 
berbagi justru mampu menghadirkan 
kebahagiaan. Proses yang dilalui cukup 
berat, tetapi saat kita bisa berbagi untuk 
orang yang benar-benar membutuhkan, 
kita juga akan mendapatkan bagiannya 
yaitu kebahagian batin,” jelasnya.

Sosok yang senang sekali dalam 
bergaul ini, mengungkapkan alasan 
untuk tetap menunaikan kewajiban 
zakat juga sedekahnya di LAZ Al Azhar. 
Menurutnya program sosial yang 
dilakukan begitu menarik, salah satunya 
program pemberdayaan masyarakat yang 
telah berjalan dengan baik dan dapat 
membantu masyarakat sampai benar-
benar mandiri secara ekonomi.

Selain itu LAZ Al Azhar juga terus 
mengibarkan syiar agama dan 
pendidikan, karena hal ini begitu penting 
untuk kemaslahatan umat.

“Saya juga mempercayakan amanah 
ini kepada lembaga yang benar-benar 

amanah dapat menyampaikan kepada 
mereka yang membutuhkan dengan 
tepat sasaran,” katanya.

Pelayanan LAZ Al Azhar dinilai memiliki 
suatu kemajuan yang besar. Peningkatan 
pelayanan hadir dengan baik, salah 
satunya dengan adanya kegiatan 
kunjungan donatur. Selain sebagai 
ajang untuk menjalin ukhuwah dengan 
baik, sekaligus memberikan laporan 
transparansi dana yang dikeluarkan dan 
disalurkan kepada penerima manfaat.

“Pelayanannya sudah certified dan 
memiliki program-program yang 
jelas juga. Laporan kegiatan sosial 
disampaikan melalui pesan WA. 
Prinsipnya kami para donatur itu 
LAZ Al Azhar lembaga yang memang 
terpercaya,” tambahnya.

Sebelum menutup perbincangan, Ibu Non 
memberikan tips untuk menumbuhkan 
rasa senang berbagi, yakni, pertama 
adalah membiasakan praktik menolong 
sesama sejak usia dini dengan dukungan 
keluarga, selanjutnya kuatkan doa 
kepada Allah SWT agar diberikan 
keteguhan hati untuk tetap istiqomah 
dalam beribadah, dan yang terakhir 
bergaul dengan orang-orang yang dapat 
membawa kita kepada kebaikan.
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LAZ Al Azhar berhasil meraih penghargaan sebagai the best of ‘Fundraising Program Pendidikan 
Terbaik 2022’ dalam ajang Indonesia Fundraising Award (IFA Award) 2022 yang diselenggarakan 
oleh Institut Fundraising Indonesia. Acara penyerahan piagam digelar di Hotel Arosa, Bintaro, Rabu 
(30/11) dan diserahkan langsung oleh Arlina F Saliman Direktur Institut Fundraising Indonesia.

LAZ Al Azhar Berhasil Raih 
Penghargaan di Ajang IFA 2022 



EVENT GEMILANG
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H
. Daram, selaku Direktur 
Eksekutif LAZ Al Azhar 
mengatakan raihan yang 
diperoleh LAZ Al Azhar 

merupakan hasil kerja keras bersama. 
Kategori yang diraih merupakan bukti 
bahwa program yang dijalankan tentunya 
membawa dampak yang baik untuk 
program pemberdayaan khususnya pada 
aspek pendidikan.

“Mudah-Mudahan motivasi ini akan 
mendorong kepada rekan-rekan semua, 
khususnya rekan-rekan fundraising 
untuk lebih menguatkan kembali. Karena 
program pendidikan yang kita jalankan 

bertujuan untuk mencerdaskan generasi 
muda, terutama pada kegiatan diklat 
pemberdayaan usia produktif Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI),” ujarnya.

LAZ Al Azhar berupaya untuk menekan 
angka pengangguran usia produktif 
melalui program Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI). Program diklat yang 
dijalankan selama 6 bulan dengan model 
pesantren ini diharapkan dapat menjadi 
solusi bagi pemuda usia produktif yang 
belum dapat mandiri secara ekonomi.

Pembinaan dilakukan bersama dengan 
para instruktur profesional secara 

gratis di sembilan kelas keterampilan 
(yang diurutkan sesuai dimulainya 
proses diklat), yakni Tata Busana, 
Fotografi dan Videografi, Desain 
Grafis, Teknik Komputer dan Jaringan, 
Aplikasi Perkantoran, Teknik Sepeda 
Motor (Otomotif), Kelistrikan, Rekayasa 
Perangkat Lunak, dan Kuliner Halal.

Saat ini Kampus RGI juga sudah tersebar 
di tujuh wilayah (yang diurutkan 
berdasarkan dimulai operasionalnya), yaitu 
Depok, Magelang, Jakarta Timur, Surabaya, 
Aceh Besar, Yogyakarta, dan Cilacap yang 
telah berhasil mencetak ribuan pemuda 
berpenghasilan dan mandiri.



Peci anyaman bambu dari Kampung Zakat Desa Ciladaeun, laris manis terjual dalam acara 
Diseminasi Program Kampung Zakat Nasional yang digelar oleh Kementerian Agama Republik 
Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Zainut Tauhid Sa’adi, selaku Wakil Menteri Agama RI; Tarmizi 
Tohor; selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI; Kamaruddin Amin, 
selaku Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI; Noor Achmad, selaku Ketua 
Baznas RI; dan Rahmatullah Sidik, selaku Wakil Direktur LAZ Al Azhar.

I n d o n e s i a  G e m i l a n g

PECI ANYAMAN KAMPUNG ZAKAT DESA 
CILADAEUN, LARIS MANIS DI ACARA DISEMINASI 
PROGRAM KAMPUNG ZAKAT NASIONAL
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K
egiatan ini berlangsung di Asrama 
Haji Pondok Gede, Jakarta Timur 
pada Kamis, 24 November 2022. 
Kampung Zakat merupakan 

program yang berperan dalam mengatasi 
permasalahan masyarakat baik di bidang 
dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, 
dan sosial kemanusiaan. LAZ Al Azhar 
menjadi salah satu lembaga zakat terpilih 
yang menjalin sinergi bersama Kemenag 
RI dalam program Kampung Zakat di Desa 
Ciladaeun, Kecamatan Lebak Gedong, 
Kabupaten Lebak, Banten.

LAZ Al Azhar memiliki fokus program 
pada pendampingan pendidikan dan 
ekonomi masyarakat di Desa Ciladaeun 
yang jumlah total penduduknya 3.782 jiwa. 
Hadirnya program Kampung Zakat dengan 
berbagai instrumen pemberdayaan 
memberikan dampak positif. Hadirnya 

Saung Ilmu sebagai knowledge center 
dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat 
interaksi, diskusi dan perencanaan 
program sehingga pengetahuan 
masyarakat semakin meningkat. Lewat 
Dasamas (Dai Sahabat Masyarakat) 
yang ditempatkan sebagai pendamping 
program, juga mampu menambah 
ilmu pertanian mereka. Mulai dari cara 
menanam, pemberian pupuk serta cara 
memanen hasil tanaman membuat 
produktivitas petani meningkat 30% dari 
sebelum kedatangan Dasamas.

Selain itu, program Kampung Zakat juga 
menggulirkan bantuan modal yang syar’i 
lewat instrumen Rumah Pembiayaan 
Pertanian (RPP). Melalui bantuan modal 
ini masyarakat sangat merasa terbantu 
dalam meningkatkan usaha mereka, salah 
satunya usaha UMKM peci anyaman yang 
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terbuat dari bambu.

Pembuatan peci dari anyaman bambu 
dilakukan dengan memperhatikan kualitas 
bambu yang dipilih. Setiap harinya perajin 
anyaman peci bambu akan mengolah 
jenis bambu hitam dan bambu tali untuk 
dijadikan peci dengan berbagai motif yang 
unik dan menarik.

Potensi inilah yang dapat menjadi 
dorongan untuk produk UMKM di 
Kampung Zakat Desa Ciladaeun sehingga 
dapat dikenal masyarakat luas. Hal 
ini dibuktikan akan tingginya minat 
pengunjung di acara tersebut, bahkan 
beberapa di antaranya harus memesannya. 
Produk ini juga mendapat apresiasi oleh 
Wakil Menteri Agama RI, Bapak Zainut 
Tauhid Sa’adi.

KAMPUNG ZAKATPROGRAM

KAMPUNG ZAKAT MERUPAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA SINERGI LAZ AL AZHAR DAN KEMENAG



LAZ Al Azhar menyalurkan bantuan pembiayaan pertanian melalui instrumen Rumah Pembiayaan 
Pertanian (RPP). Pengguliran pembiayaan diberikan kepada 12 anggota di Koperasi Mitra Mandiri 
Sejahtera, Desa Pantai Harapan Jaya, Bekasi, Selasa, (8/11).

I n d o n e s i a  G e m i l a n g
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RUMAH PEMBIAYAAN PERTANIANPROGRAM

PROGRAM PERMODALAN DENGAN SISTEM KEUANGAN 
SYARIAH YANG DIKHUSUSKAN UNTUK PEMBIAYAAN 
USAHA PERTANIAN.

RUMAH PEMBIAYAAN PERTANIAN
JADI SOLUSI KEMANDIRIAN PETANI
DI DESA PANTAI HARAPAN JAYA
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I
nstrumen ini dijalankan guna 
mendukung usaha petani melalui 
pembiayaan syariah untuk menghindari 
peminjaman modal petani kepada para 

rentenir. Sejak berjalannya RPP hingga 
saat ini jumlah anggota koperasi semakin 
bertambah sampai 60 orang anggota.

Hendri, selaku Ketua Koperasi Mitra 
Mandiri Sejahtera secara intensif 
memberikan arahan kepada anggota 
melalui pertemuan rutin bulanan terkait 
akad pembiayaan, penyuluhan pertanian, 
dan sinergi dengan PPL Kecamatan Muara 
Gembong.

“Penyaluran RPP menerapkan sistem 
keuangan syariah, yakni dengan akad 
murabahah, hal tersebut menjadi salah 
satu upaya bersama guna mendukung 
kelancaran usaha yang ramah dijalankan 

anggota,” ujarnya.
Adapun syarat bagi para anggota KSM 
yang dapat memperoleh pembiayaan 
modal usaha pertanian yakni para petani 
yang memiliki lahan garapan untuk RPP. 
Penyaluran akan dilaksanakan ketika 
petani hendak melakukan proses tanam 
agar tepat sasaran.

Karci, salah satu penerima manfaat RPP 
mengungkapkan rasa syukurnya karena 
Karci dapat memenuhi kebutuhan untuk 
usaha pertaniannya, seperti membeli 
pupuk dan obat-obatan untuk tanaman 
terong, cabai, dan palawija lainnya.

Di masa yang akan datang diharapkan 
para petani semakin produktif dan 
mampu memaksimalkan daya guna lahan 
pertanian yang mereka miliki tanpa takut 
terbentur biaya pembelian pupuk dan 

kebutuhan pertanian lainnya, sehingga 
dapat memperoleh hasil pertanian 
yang melimpah. Selain produktivitas 
meningkat, para anggota koperasi juga 
dapat terhindar dari riba, karena setiap 
anggota yang mendapat pembiayaan 
akan mengembalikan modal dalam 
bentuk uang yang nilainya sesuai dengan 
jumlah pembiayaan dan margin jual 
beli yang disepakati bersama. Selain itu 
disertai tabungan untuk kebutuhan masa 
mendatang.

LAZ Al Azhar secara konsisten 
mengembangkan pemberdayaan 
ekonomi bagi masyarakat desa sebagai 
upaya pengentasan kemiskinan, 
membangun Indonesia dari desa dengan 
memaksimalkan potensi sumber daya 
alam dan sumber daya manusia yang ada.



MBAH PORSO PETANI JAGUNG
BINAAN LAZ AL AZHAR BERHASIL 
PEROLEH HASIL PANEN MELIMPAH

Panen Raya menjadi momentum yang ditunggu oleh para petani di desa, tidak terkecuali dengan 
Mbah Porso (65) yang merupakan salah satu petani binaan LAZ Al Azhar sekaligus anggota KSM 
Gemah Ripah di Dusun Siyono, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Memiliki 
lahan seluas 5.000 meter persegi, Mbah Porso berhasil memperoleh hasil panen jagung jenis 
hibrida sebanyak 85 karung jagung basah dan 12 karung jagung kering atau dengan total panen 
3,8 ton, Minggu (6/11).
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I n d o n e s i a  G e m i l a n g



T
anaman jagung jenis ini bisa 
dipanen selama 65 hari setelah 
tanam dengan penggunaan 
pupuk organik dan pupuk 

anorganik untuk pengendalian hama. 
Setelah dipanen, jenis jagung hibrida 
dapat digunakan untuk pakan ternak dan 
sebagai bahan dasar pembuatan tepung 
jagung.

Mayoritas warga Dusun Siyono berprofesi 
sebagai petani dengan komoditas 

PROGRAM INDONESIA GEMILANG SEKTOR PERTANIAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA SEKTOR PERTANIAN YANG BERFOKUS PADA 
PENGEMBANGAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.
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unggulan di bidang pertanian jagung. Para 
petani mulai menanam jagung sebelum 
musim tanam padi atau saat musim 
penghujan dengan tujuan agar lahan 
dapat dimanfaatkan secara optimal.

Jaka, Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas) 
LAZ Al Azhar mengatakan sebelum 
bergabung menjadi anggota KSM dan 
mengelola lahan pertanian jagung, Mbah 
Porso merupakan seorang buruh pengrajin 

batu. Setelah mengikuti pendampingan 
bersama petani lainnya, Mbah Porso 
memperoleh wawasan untuk bertani dan 
modal dari RPP, hingga akhirnya dapat 
memetik manfaat dengan hasil panen 
yang melimpah.

“Kami terus melakukan pendampingan 
dan monitoring melihat perkembangan 
kegiatan para petani. Secara rutin juga 
dilakukan kegiatan sharing bersama 
kelompok KSM dengan membahas seputar 

perkembangan maupun permasalahan 
yang terjadi di lapangan sehingga dapat 
dicari solusinya bersama-sama,” ujarnya.

Selain itu, Dasamas juga memiliki 
peran penting sebagai fasilitator untuk 
melakukan koordinasi dan bersinergi 
dengan pihak pemerintah dan balai 
penyuluhan pertanian setempat terkait 
kebutuhan ataupun penyampaian aspirasi 
para petani.

Mbah Porso mengungkapkan rasa 
syukurnya atas hasil panen jagung yang 
ia peroleh. Mbah Porso pun merasa 
bersyukur dan senang dengan hasil 
panennya. Harapannya semoga harga 
jagung juga bagus.

“Alhamdulillah, keluarga kami merasakan 
manfaat dari program pemberdayaan 
petani ini. Kami, para anggota di sini jadi 
semakin semangat untuk mengelola lahan 

pertanian menjadi lebih produktif karena 
didukung oleh permodalan syariah,” 
katanya.

Diharapkan nantinya para petani di Dusun 
Siyono dapat memperoleh hasil produksi 
pertanian yang optimal serta kemudahan 
akan ketersediaan pupuk yang terjangkau 
dan harga jual komoditas pertanian yang 
stabil agar terciptanya para petani yang 
mandiri dan sejahtera.



LAZ Al Azhar menggelar kegiatan sharing session dalam rangka Road to Milad yang ke-18 dengan 
mengusung tema ‘Bersama Membangun Keberdayaan Masyarakat Desa’ bersama para pemberdaya 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas). Acara webinar 
diberikan untuk umum dengan menghadirkan narasumber yakni Waluyo Ahmad, selaku Koordinator 

Dasamas Jawa Tengah dan Herman Asyifa selaku Koordinator Dasamas Yogyakarta, Rabu (2/11).
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LAZ AL AZHAR GELAR SHARING SESSION 
‘BERSAMA MEMBANGUN KEBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA’

I n d o n e s i a  G e m i l a n g



“KEBERHASILAN PROGRAM INDONESIA GEMILANG DIDUKUNG DENGAN 4 PILAR PEMBERDAYAAN YAKNI DENGAN PRINSIP 

GOTONG ROYONG, KEPEMILIKAN BERSAMA, PEMANFAATAN POTENSI LOKAL, DAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL. SEHINGGA 

HAL INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT, MEMBAWA DAKWAH PEMBERDAYAAN YANG HUMANIS, DAN DAPAT MENGINSPIRASI 

DESA-DESA DI SELURUH PELOSOK INDONESIA.”
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K
egiatan ini dihadiri oleh 
para kader lokal kelompok 
masyarakat desa binaan yang 
ada di seluruh Indonesia, 

tenaga pendidik, pelaku UMKM, dan 
masyarakat umum. Dilakukan secara 
daring pemaparan webinar membahas 
mengenai strategi dan kiprah LAZ 
Al Azhar dalam membangun desa 
melalui program Indonesia Gemilang. 
Penempatan Dasamas dan penyediaan 
instrumen pendukung lain menjadi kunci 
agar program bisa berjalan dan berhasil 
menciptakan desa-desa yang mandiri 
dan sejahtera. 

Herman Asyifa, salah satu Dasamas 
yang bertugas di Desa Jemawan, 
Kecamatan Jatinom, Kabupaten 
Klaten pun turut menjelaskan tujuan 
dari hadirnya program Indonesia 
Gemilang di tengah masyarakat desa 
yakni untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat, meningkatkan tingkat 
pendidikan, mendorong keterampilan 
dan produktivitas masyarakat. Selain 
itu juga untuk menciptakan kualitas 
keberagamaan masyarakat desa.

“Semua pencapaian dari program 
Indonesia Gemilang adalah ketika kami 
dapat menghadirkan kesejahteraan 
masyarakat desa dengan memaksimalkan 
potensi lokal yang dibarengi dengan 
tumbuhnya norma agama, sosial, dan 
budaya yang terintegrasi,” ungkapnya.

Berjalannya program Indonesia Gemilang 
sejak tahun 2013 telah menghadirkan 
59 desa binaan yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Manfaat dari perubahan 
kondisi perekonomian, pendidikan, 
kesehatan, dan keagamaan tidak 
hanya dirasakan oleh sebagian individu 
masyarakat, tetapi secara meluas. Salah 
satunya perubahan pendidikan di Desa 
Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, 
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan 
Selatan. Untuk pertama kalinya Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) hadir di 
tengah masyarakat pada tahun 2012 dan 
mulai beroperasi pada tahun 2013.

Menurut Sri Aprianingsih, Kepala 
Sekolah SMKS Teluk Kepayang pada 
kesempatan webinar menjelaskan 
mengenai berdirinya sekolah tersebut 
berawal dari keresahan dan kebutuhan 

masyarakat akan pentingnya pendidikan. 
Saat itu, lokasi pendidikan cukup jauh 
dan harus ditempuh dengan melewati 
akses jalan yang rusak. Hingga akhirnya 
LAZ Al Azhar hadir dengan menerjunkan 
seorang Dasamas untuk membawa 
perubahan di Desa Teluk Kepayang.
 
“Kami berikhtiar bersama LAZ Al Azhar 
untuk merintis pembangunan sekolah ini. 
Awalnya ini lahan kandang kambing, lalu 
kami bangun sedemikian rupa agar bisa 
digunakan anak-anak belajar. Fasilitasnya 
pun seadanya sekali saat itu, tapi 
seiring berjalannya waktu Alhamdulillah 
sekarang kami sudah punya 3 jurusan, 
7 ruangan kelas, 1 ruang komputer, dan 
ruang praktek yang layak,” ungkapnya.

Keberhasilan program Indonesia 
Gemilang didukung dengan 4 pilar 
pemberdayaan yakni dengan prinsip 
gotong royong, kepemilikan bersama, 
pemanfaatan potensi lokal, dan berbasis 
kearifan lokal. Sehingga hal ini dapat 
memberikan manfaat, membawa dakwah 
pemberdayaan yang humanis, dan dapat 
menginspirasi desa-desa di seluruh 
pelosok Indonesia.
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LAZ AL AZHAR GELAR WEBINAR
KELOLA SAMPAH LEWAT PROGRAM 

SAMPAH HABIS DI DESA
Keberadaan sampah di Indonesia semakin meningkat dan tidak terkelola secara efisien. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menyebutkan limbah plastik di Indonesia mencapai 66 
juta ton per tahun. Begitu pula dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), pada tahun 2020 wilayah lautan Indonesia sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram sampah 
per meter persegi (g/m2). Ini terjadi karena masih terbatasnya daya tampung tempat pembuangan 

sampah baik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan 
minimnya standar dalam pengelolaan sampah yang sudah diterapkan.
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B
erangkat dari kekhawatiran 
tersebut, LAZ Al Azhar 
bersinergi dengan pemerintah 
desa, stakeholder, dan 

masyarakat desa dalam mendorong 
program green economy yakni Sampah 
Habis di Desa (Sabisa) melalui hadirnya 
bank sampah. Bank sampah ini dibentuk 
sebagai komitmen mengurangi jumlah 
sampah dan mendukung program 
pemerintah untuk menanggulangi 
sampah yang bisa didaur ulang.

Para penggiat bank sampah ini kemudian 
memberikan pengalaman mereka 
dalam kegiatan webinar Road to Milad 
ke-18 LAZ Al Azhar. Acara webinar 
diisi oleh Ujang Hartono, selaku Kepala 
Desa Tanjungpura, Tasikmalaya, Fajar 
Riswanto, Koordinator Dasamas Cilacap, 
dan Soiman selaku Ketua KSM Desa 
Gemilang Dondong, Cilacap.

Kepala Desa Tanjungpura Ujang Hartono 
mengungkapkan hasil dari pengelolaan 
program Sabisa, sampah rumah tangga 

warga yang dikelola bisa menjadi sumber 
pendapatan masyarakat. Selain itu 
lingkungan menjadi lebih bersih, lokasi 
pertanian, perindustrian rumahan di desa 
semakin steril, juga keimanan masyarakat 
akan terjaga.

“Masyarakat di desa kami semakin 
pandai dalam memilah sampah dapur 
mereka. Karena sampah yang mereka 
miliki sekarang sudah bisa menghasilkan 
tabungan, dapat didaur ulang, juga 
menjadi pupuk organik untuk tanaman 
mereka,” ungkapnya.

Adapun skema penanggulangan sampah 
dari program Sabisa yaitu pemanfaatan 
sampah yang dibakar untuk bahan 
pembuatan batako, sampah basah atau 
organik dapat digunakan untuk bahan 
pupuk organik atau pupuk kompos padat 
dan cair, selanjutnya untuk bahan plastik 
didaur ulang menjadi ember, pot bunga, 
atau kerajinan tangan lainnya.

Di samping itu, menurut penuturan 

Soiman kegiatan bank sampah di Desa 
Dondong, Cilacap sendiri sudah berjalan 
secara rutin dan waktu penimbangan 
dilakukan di minggu terakhir setiap 
bulannya. Perubahan perilaku masyarakat 
dalam membuang sampah semakin 
meningkat ke arah yang lebih positif. 
Jika biasanya masyarakat membuang 
sampah tidak pada tempatnya, sekarang 
masyarakat desa mulai bijak dalam 
mengelola sampah. Untuk saat ini 
terdapat 3 titik penimbangan dengan 
penerima manfaat yang ada di lebih 3 RT.

“Kader di sini benar-benar dilatih 
dan mendapatkan pendampingan 
secara konsisten. Pada setiap sekali 
penimbangan bisa 5 kuintal terkumpul.

Masyarakat mulai bisa memilah sampah 
rumah tangga, sehingga sampah 
anorganik hasilnya bisa ditabung dan 
sampah organik bisa dipakai sebagai 
pupuk kompos,” ucapnya.

“PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH SEMAKIN MENINGKAT KE ARAH YANG LEBIH POSITIF. 

JIKA BIASANYA MASYARAKAT MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA, SEKARANG MASYARAKAT DESA MULAI BIJAK 

DALAM MENGELOLA SAMPAH. UNTUK SAAT INI TERDAPAT TIGA TITIK PENIMBANGAN DENGAN PENERIMA MANFAAT YANG ADA 

DI LEBIH 3 RT.”
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Sebagai bentuk dukungan untuk terwujudnya masyarakat sejahtera tanpa riba, LAZ Al Azhar 
menggelar webinar dengan tema ‘Mewujudkan Kampung Berprestasi dan Bebas Riba’. Kegiatan 

ini diisi oleh Cahyadi, selaku Ketua Koperasi Jampang Gemilang dan Nurkirman selaku Dai Sahabat 
Masyarakat (Dasamas) Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, (11/11).

LAZ AL AZHAR GELAR WEBINAR 
TIPS MENDUKUNG KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DESA DAN TERBEBAS RIBA
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N
urkirman, Dasamas LAZ 
Al Azhar di Desa Cilembu 
mengungkapkan praktik riba 
telah merajalela hingga ke 

pelosok desa dengan sasaran utama 
adalah masyarakat menengah ke bawah. 
Mereka yang membutuhkan biaya modal 
usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari yang mendesak tapi tidak 
memiliki cukup uang akan memutuskan 
meminjam secara instan dan cepat 
sehingga mereka terjerat oleh pinjaman 
dari rentenir. Hal ini mengakibatkan 
dampak yang negatif dan diperlukan solusi 
untuk menghadirkan perubahan kebiasaan 
masyarakat kepada hal yang positif.

“Kami mulai secara perlahan untuk 
membersamai masyarakat melalui 
penyuluhan dan pelatihan petani, 
membantu menyediakan modal usaha 
melalui RPP, serta membuka akses pasar 
secara luas untuk produk-produk yang 
akan mereka jual,” ujar Nurkirman.

Adapun penyebab terjadinya masalah 
perkembangan riba di pedesaan, yakni 
kapasitas masyarakat rendah seperti tidak 
adanya pendampingan berwirausaha, tidak 
terbentuknya lembaga keuangan syariah, 
karakter masyarakat yang konsumtif 
sehingga mengakibatkan tingginya gaya 
hidup dan tidak ada kajian rutin terkait 
dampak negatif riba dan muamalah Islam.

Berjalannya salah satu instrumen program 
Indonesia Gemilang, yakni Rumah 

Pembiayaan Pertanian (RPP) menjadi salah 
satu upaya yang dilakukan LAZ Al Azhar 
untuk menekan praktek riba yang terjadi di 
tengah masyarakat desa.

Mumu, Ketua Saung Cahaya Cilembu 
sekaligus penerima manfaat program RPP 
mengatakan dengan adanya RPP mampu 
memberikan kemudahan bantuan modal 
usaha untuk kami yang bertani, beternak, 
berdagang dan usaha lainnya. Selain itu, 
dengan adanya pendampingan yang 
dilakukan masyarakat juga mulai untuk 
mengubah karakter konsumtif menjadi 
lebih produktif dengan mengembangkan 
instrumen program Dapur Hidup.

Adapun akad yang digunakan bagi para 
peternak menggunakan akad syirkah 
mudharabah muqayyadah dengan 
membagi hasil 70 persen untuk peternak, 
3 persen untuk KSM yang nantinya 
dimanfaatkan untuk renewable asset, 
kegiatan sosial, kas KSM, dan pengurus 
KSM.

“Alhamdulillah sedikit demi sedikit 
masyarakat di sini sangat merasa terbantu 
dengan adanya RPP. Selain itu secara rutin 
kami mendapatkan pendampingan tentang 
bahayanya riba di Saung Ilmu, karena saat 
ini rentenir semakin canggih. Semoga 
kebaikan dan keberkahan dapat kita 
rasakan bersama. Tidak hanya di desa kami 
tapi bisa meluas ke desa lain,” ujarnya.

Di Desa Jampang, Kabupaten Bogor 

sendiri, awalnya praktik riba terjadi cukup 
tinggi. Kehadiran Koperasi Syariah Pelita 
Jampang Gemilang semakin menebar 
manfaat bagi masyarakat.
Sejak satu tahun silam terdaftar menjadi 
koperasi syariah yang mulanya berbentuk 
KSM (kelompok swadaya masyarakat) kini 
tidak hanya melayani pembiayaan dengan 
akad syar’i (murabahah) akan tetapi juga 
melayani akad tabungan, serta investasi 
dengan sistem bagi hasil secara syar’i 
dalam model pembagian sisa hasil usaha 
(SHU) dalam rapat anggota tahunan (RAT).

Ketua Koperasi Pelita Jampang Gemilang, 
Cahyadi mengungkapkan dalam sesi 
webinar pendampingan juga dilakukan 
dalam segi keagamaan seperti yang 
telah berjalan di Desa Jampang. Koperasi 
Syariah Jampang memiliki kegiatan 
keagamaan yang rutin bersama warga 
mulai dari pengajian rutin harian anak-
anak setelah shalat ashar dimana anak-
anak diajarkan membaca, menulis, dan 
belajar kebudayaan Islam dan nilai-nilai 
keagamaan. Hal ini dilakukan sebagai 
upaya mengenalkan pentingnya nilai 
agama untuk masa depan mereka.

Kegiatan webinar ditutup dengan sesi foto 
bersama. Semoga dengan adanya kegiatan 
webinar tersebut syiar kebaikan dampak 
negatif dari riba dapat semakin luas dan 
masyarakat dapat terbebas dari riba.



I n d o n e s i a  G e m i l a n g

DULU BERPINDAH-PINDAH, 
POSYANDU DI PANTAI HURIP 
KINI MANFAATKAN SAUNG 
ILMU UNTUK BUKA LAYANAN

Majalah Care Edisi Desember 2022 www.alazharpeduli.or.id28

Hadirnya Saung Ilmu di tengah masyarakat Desa Pantai Hurip, 
Babelan, Bekasi membawa kebahagiaan tersendiri. Pasalnya 
lokasi ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan, 
agama, dan pengembangan ekonomi semata, tetapi juga 
memberikan dampak positif di bidang kesehatan.



S
ebelumnya, kegiatan posyandu 
selalu berpindah-pindah karena 
belum memiliki tempat yang 
layak dan memadai. Di beberapa 

kesempatan pelayanan para kader 
memanfaatkan rumah kader, bahkan di 
warung warga dan tempat lainnya.

Setelah hadirnya Saung Ilmu di Desa 
Pantai Hurip ini, kegiatan posyandu 
dilaksanakan secara rutin dengan tempat 
yang nyaman dan memadai. Selain itu, 
lokasi Saung Ilmu yang berada di tengah 
permukiman masyarakat ini, menjadi 
semakin mudah untuk diakses.

Pos pelayanan terpadu (posyandu) 
merupakan salah satu bentuk Upaya 
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM) yang dilakukan oleh, untuk, dan 
bersama masyarakat. Hal ini bertujuan 
untuk memberikan kemudahan kepada 
masyarakat guna memperoleh pelayanan 
kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita.

Willyan Ramdhani, Dasamas LAZ Al 
Azhar mengatakan pelayanan posyandu 
yang rutin dilaksanakan setiap bulan 
merupakan bentuk kerjasama masyarakat 
dalam meningkatkan kualitas kesehatan. 
Salah satu bentuk kegiatan yang 
dilakukan yaitu penimbangan bayi, balita, 

serta penyuluhan kesehatan kepada para 
ibu bersama bidan desa setempat.

“Masyarakat mulai rutin memeriksakan 
kesehatan anak setiap bulannya melalui 
kegiatan yang dilakukan kader posyandu. 
Total ada 45 balita yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan setiap bulannya. 
Kolaborasi bersama masyarakat terus 
dikembangkan agar generasi Desa Pantai 
Hurip tumbuh menjadi anak yang sehat, 
aktif, dan cerdas. Begitu pula dengan 
ibunya yang diharapkan bisa mengikuti 
berbagai kegiatan konseling dan diskusi 
bersama para kader,” katanya.

Evi Damayanti, selaku kader Posyandu 
mengungkapkan rasa bahagianya 
berkat hadirnya Saung Ilmu yang bisa 
dimanfaatkan dalam berbagai aspek 
sosial masyarakat.

“Alhamdulillah, Saung Ilmu Desa Pantai 
Hurip, Kecamatan Babelan ikut berperan 
serta dalam hal ini, yaitu memberi 
fasilitas dan tempat dalam mendukung 
keberlangsungan kegiatan posyandu 
secara optimal. Sehingga para warga 
dapat terkontrol kesehatannya terutama 
untuk ibu, bayi, dan balita,” ungkapnya.
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P
rogram pengobatan gratis 
untuk lansia ini sebelumnya 
telah dilaksanakan di Dusun 
Ujunggagak dan Desa Jeruklegi 

Wetan, Kabupaten Cilacap. Aksi 
pengobatan gratis diikuti oleh 32 lansia 
dengan berbagai keluhan penyakit, 
seperti nyeri pada kaki, asam urat, darah 
tinggi, lambung, dan penyakit lainnya.

Fajar, selaku Dai Sahabat Masyarakat 
(Dasamas) LAZ Al Azhar mengatakan 
dengan memanfaatkan lokasi 
pengumpulan Bank Sampah sebagai 
lokasi pemeriksaan kesehatan, para 
penerima manfaat secara bergantian 
menunggu giliran untuk mengikuti 
sejumlah pemeriksaan oleh tenaga 
medis.

“Program pemberdayaan masyarakat 
yang dijalankan LAZ Al Azhar tidak 
hanya meliputi kegiatan ekonomi, 
pendidikan, dan agama semata. Kami 
juga melakukan kegiatan di bidang 
kesehatan, seperti posyandu dan 
pengobatan gratis ini,” ujarnya.

LAZ AL AZHAR GELAR PENGOBATAN GRATIS 
UNTUK LANSIA DI DESA DONDONG CILACAP
LAZ Al Azhar Cilacap 
bersinergi dengan Rintisan 
Amal Bunda Cilacap 
menggelar kegiatan 
pengobatan gratis untuk 
lansia di Dusun Dawuan, 
Desa Dondong, Kecamatan 
Kesugihan, Kabupaten Cilacap. 
Hal ini dilakukan sebagai 
upaya meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat desa, 
terutama untuk para lansia.
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Adapun pembiayaan pengobatan gratis 
tersebut diperoleh dari bazar bantuan 
pakaian bekas LAZ Al Azhar Cilacap, 
Amal Bunda, dan Risma Cilacap. Para 
tenaga medis dengan sigap memeriksa 
para lansia terkait keluhan yang diderita
Harapannya, di masa yang akan datang 
program tersebut lebih baik dan berjalan 
lancar serta mampu memberi manfaat 
kepada lebih banyak orang yang 
membutuhkan.
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“Program pemberdayaan masyarakat 
yang dijalankan LAZ Al Azhar tidak hanya 
meliputi kegiatan ekonomi, pendidikan, 
dan agama semata. Kami juga melakukan 
kegiatan di bidang kesehatan, seperti 
posyandu dan pengobatan gratis ini,”



DUKUNG KEMAJUAN UMKM,
LAZ AL AZHAR SALURKAN BANTUAN 
MODAL USAHA PEDAGANG KELILING

Guna mendukung peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM, LAZ Al Azhar menyalurkan 
bantuan modal usaha untuk para pedagang keliling di wilayah Bintaro, Jumat (4/11). Sesuai 
dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional 
yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
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PROGRAM SEJUTA BERDAYA

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

s e j u ta  b e r d aya



B
erdasarkan data Kementerian 
Koperasi dan UKM, jumlah 
UMKM saat ini mencapai 
64,19 juta dengan kontribusi 

terhadap PDB sebesar 61,97% atau 
senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi 
UMKM terhadap perekonomian Indonesia 
meliputi kemampuan menyerap 97% dari 
total tenaga kerja yang ada serta dapat 
menghimpun sampai 60,4% dari total 
investasi.

Tingginya jumlah UMKM di Indonesia 
tidak terlepas dari berbagai tantangan 
serta kondisi pandemi Covid-19 yang 
mendorong perubahan pada pola 
konsumsi barang dan jasa menjadi 
momentum untuk mengakselerasi 

transformasi digital. Adapun bantuan 
modal usaha diberikan kepada para 
pelaku UMKM yang berjualan berbagai 
makanan dan barang seperti tukang 
siomay, bakso, ketoprak, martabak mini, 
bakso cuanki, papeda, dan aksesori.

Maman, penjual aksesori mengungkapkan 
rasa bahagianya atas bantuan yang telah 
diberikan. Sehingga ia dapat menambah 
barang-barang jualannya yang mulai 
kosong karena keterbatasan modal.

“Terima kasih untuk para donatur atas 
bantuan modal usahanya. Semoga dapat 
bermanfaat, berkah dunia akhirat dan 
Allah SWT dapat membalas kebaikannya,” 
ujarnya.
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Kegiatan penyerahan bantuan modal 
usaha ini dihadiri oleh Kepala Kantor 
Masjid Al Azhar Bintaro Agus Nafi’, 
perwakilan Kampus Al Azhar Bintaro 
Retno Fitriasih, Kepala Sekolah SD  Islam 
17 Al Azhar Bintaro, Kepala Sarpas 
Kampus Al Azhar Bintaro Bahrudin, dan 
jajaran Jamiyyah SD Islam 17 Al Azhar 
Bintaro dan  SMP Islam 3 Al Azhar Bintaro, 
dan jajaran amil LAZ Al Azhar.

Setelah acara peresmian berlangsung, 
LAZ Al Azhar berkolaborasi bersama 
kitabisa.com membagikan kupon kepada 
siswa dan masyarakat sekitar Bintaro 
untuk ditukarkan dengan makanan atau 
barang para pedagang keliling tersebut.



Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat akan kebutuhan tempat ibadah, LAZ Al Azhar 
membangun Masjid Al Azhar Bidzarus Salamah di Kampung Banar, Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan diawali dengan kegiatan peletakan batu pertama 
yang dihadiri langsung oleh Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar H. Daram, Wakil Direktur LAZ Al 
Azhar Rahmatullah Sidik, Kepala Desa Ciomas H. Suhamdi, tokoh agama, donatur, dan masyarakat 
setempat, Sabtu, (12/11).

I n f r a l i nk

LAZ AL AZHAR BERSAMA
DONATUR LAKUKAN PELETAKAN BATU 
PERTAMA MASJID DI DESA CIOMAS
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P
rosesi peletakan batu pertama 
dilakukan secara simbolis 
oleh Direktur Eksekutif LAZ 
Al Azhar, Kepala Desa Ciomas 

serta donatur, dan berlangsung dengan 
khidmat. Pembangunan masjid dilakukan 
selama empat bulan ke depan, dengan 
estimasi mampu menampung jamaah 
sebanyak 150 orang yang terbagi di lantai 
satu sekitar 70 orang dan lantai dua 
sekitar 80 orang.  

Dalam sambutannya, H. Daram 
menyampaikan masjid yang dibangun 
di atas tanah wakaf ini, nantinya dapat 
dimanfaatkan masyarakat sebagai 
pusat kegiatan ibadah dan sosial untuk 
kemaslahatan lingkungan sekitar. 
Mengingat kondisi masjid yang biasanya 
digunakan masyarakat jaraknya jauh 
sehingga kini masyarakat sekitar dapat 
memanfaatkan fasilitas masjid dengan 
mudah.

“Mudah-mudahan pembangunan masjid 
dapat berjalan lancar dan sesuai rencana 
dalam kurun waktu 4 bulan semoga bisa 
terselesaikan dan di bulan kelima dapat 
langsung dimanfaatkan masyarakat. 
Semoga hajat kita bersama selalu dalam 
ridho Allah SWT,” ucapnya.

H. Suhamdi, selaku Kepala Desa Ciomas 
menyampaikan dukungan dan apresiasi 
atas kepedulian para donatur LAZ Al 
Azhar yang telah membantu warga 
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sekitar dalam mewujudkan masjid yang 
dinantikan warga.

“Semoga dengan hadirnya Masjid Al 
Azhar Bidzarus Salamah ini, nantinya bisa 
membawa manfaat untuk masyarakat 
kami. Mereka bisa dengan nyaman 
melakukan ibadah, memperdalam ilmu 
agama, dan bisa juga digunakan sebagai 
pusat kegiatan sosial,” ungkapnya.

“Terima kasih untuk LAZ Al Azhar yang 
telah membantu dalam pembangunan 

masjid ini, dan bisa terlaksana. Juga 
untuk masyarakat Kampung Banar, Desa 
Ciomas mudah-mudahan dengan adanya 
rumah Allah ini desa semakin makmur 
dan ibadahnya menjadi lebih khusyuk,” 
kata Bapak Hamdi Hamizah dan Ibu 
Endang, salah satu donatur LAZ Al Azhar.



Jelang Milad 18 tahun LAZ Al 
Azhar pada tanggal 1 Desember 
2022 mendatang, santri Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) turut 
serta menyukseskan kegiatan 
Road to Milad LAZ Al Azhar 
ke-18 tahun dengan menggelar 
berbagai kegiatan sosial yang 
dikemas dalam acara RGI Expo. 
Kegiatan RGI Expo dilakukan 
dalam tiga kegiatan sosial 
yaitu layanan ganti oli gratis, 
pembagian makanan siap saji, 
dan pendistribusian bantuan 
modal usaha untuk wanita 
kepala keluarga.

RGI Expo Semarakan 
Kegiatan Road to 
Milad LAZ Al Azhar 
ke-18 Tahun

A
dapun acara RGI Expo pertama 
dilakukan pada Kamis, 3 
November 2022 dengan layanan 
oli gratis yang berlangsung di 

bengkel praktikum jurusan teknik sepeda 
motor (otomotif), Kampus RGI Sawangan, 
Depok. Kegiatan ini dimulai dari pukul 
09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 
WIB. Sebanyak 100 orang menjadi 
penerima manfaat seperti pengemudi 
ojek online, pedagang, pekerja harian, dan 
masyarakat yang membutuhkan. Proses 
penggantian oli gratis dilakukan oleh 
11 mekanik yang merupakan santri RGI 
jurusan otomotif yang dipantau langsung 
oleh instruktur RGI, Budi Santosa. 

Menurut Budi Santosa, pada kesempatan 
RGI Expo ini selain menjadi salah satu 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
juga dapat dimanfaatkan para santri 
jurusan otomotif untuk melatih mental 
dan kesiapan saat melakukan praktik 
langsung kepada konsumen di lapangan.
 
Selanjutnya, kegiatan RGI Expo dilakukan 
oleh Kampus RGI Yogyakarta dengan 
menggelar live cooking bersama santri 

RUMAH GEMILANG INDONESIA
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jurusan kuliner halal dan berbagi makanan 
siap saji untuk pedagang di Kawasan 
Malioboro, Yogyakarta.
 
Acara live cooking dan berbagi makanan 
ini digelar pada Sabtu, 12 November 
2022 mulai pada pukul 14:00 - 17:00 
WIB. Para penerima manfaat sangat 
senang dengan kegiatan ini, karena dapat 
membantu memeriahkan tempat jualan 
para pedagang yang berlokasi di Teras 
Malioboro 1. Sebanyak 100 pedagang 
yang berjualan di trotoar sepanjang jalan 
Malioboro ini dapat secara langsung 
menikmati makanan siap saji yang 

disajikan santri RGI kelas kuliner halal.
 
RGI Expo pekan ketiga, dilakukan dengan 
pendistribusian bantuan modal usaha dan 
mesin jahit untuk wanita kepala keluarga. 
Penyerahan bantuan dilakukan pada 
Sabtu, 19 November 2022 secara simbolis 
diberikan oleh Faridun Nidhom selaku 
Manajer RGI kepada Kiki Fahira yang 
merupakan alumni santri RGI jurusan tata 
busana angkatan ke-6.  Adapun mesin 
jahit lainnya juga akan segera disalurkan 
kepada wanita-wanita tangguh yang 
menjadi kepala keluarga.
 

Bantuan ditujukan sebagai bentuk 
kepedulian terhadap wanita tangguh 
agar dapat mengembangkan skillnya 
dan menciptakan banyak karya sehingga 
bisa berdampak pada meningkatnya 
perekonomian keluarga.

Acara RGI Expo ini sebagai upaya 
untuk mensyiarkan program-program 
pemberdayaan usia produktif kepada 
masyarakat luas. Dari program yang 
telah berjalan selama 13 tahun ini 
telah mengentaskan ribuan pemuda 
pengangguran menjadi mandiri dan 
berpenghasilan.



Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) mengikuti kegiatan sharing session ‘Public Speaking 
for Interview’ bersama Faza Irma, selaku narasumber dari Forum Komunikasi Jamiyyah Al Azhar 
Yogyakarta periode 2020-2022. Acara ini digelar sebagai upaya dalam memperkuat kompetensi 
persiapan bagi santri RGI Jurusan Kuliner Halal ketika terjun ke dunia kerja, Senin (14/11).

Siap Masuk Dunia Kerja,
Santri RGI Yogyakarta Dibekali dengan 
Ilmu Public Speaking for Interview

RUMAH GEMILANG INDONESIA
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RUMAH GEMILANG INDONESIAPROGRAM

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



D
alam rangkaian sharing session 
ini, para santri RGI diajarkan 
berbagai teknik menenangkan 
diri, cara untuk menguasai 

panggung dan kondisi supaya bisa lancar 
ketika wawancara kerja. Hal ini ditujukan 
untuk membentuk kepercayaan diri 
bagi para santri sehingga mampu 
menyampaikan gagasan, ide, informasi, 
dan kemampuan dengan baik. 

Ajam Alfikri, Kepala Asrama RGI 
Yogyakarta mengatakan kegiatan 
sharing session ini sebagai bekal untuk 
para santri agar ketika terjun di dunia 

kerja dapat dengan mudah menghadapi 
fase interview dengan perusahaan-
perusahaan dengan baik.

“Karena mereka ini rata-rata belum 
punya pengalaman kerja, maka kami 
berupaya memberikan pengetahuan 
seputar public speaking untuk kegiatan 
interview, agar para santri dapat 
berkomunikasi dengan lancar sehingga 
bisa bersaing dengan pelamar kerja 
yang lain,” ungkapnya.

Zailani (22), santri RGI Yogyakarta 
merasa sangat bersyukur bisa mengikuti 
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sharing session tentang ‘Publik 
Speaking for interview’ tersebut. Dari 
kegiatan tersebut Zailani mulai tumbuh 
rasa percaya diri, mengetahui gaya, dan 
etika dalam berkomunikasi yang efektif.

“Banyak hal yang bisa saya dapatkan, 
terutama tentang teknik berbicara 
ketika wawancara, berlatih supaya 
tidak tegang dan gugup. Apalagi saya 
yang belum punya pengalaman dalam 
wawancara kerja, ini merupakan materi 
yang sangat bagus sekali”, ungkap 
Zailani ketika ditanya selepas acara 
sharing session.



Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) 
melakukan kegiatan pelatihan Terpuji (Training 
dan Edukasi Pengurusan Jenazah secara Islami) 
di Aula RGI Kampus Sawangan, Depok, Jumat 
(18/11). Acara ini diikuti oleh 81 santri yang 
terdiri dari 47 santriwan dan 34 santriwati.

Santri RGI Ikuti Kegiatan 
Pelatihan Pemulasaran Jenazah

K
egiatan yang dilakukan bertepatan pada hari Jumat 
ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan LAZ Al 
Azhar bagi santri RGI pada setiap angkatannya. Hal 
ini menjadi gerakan edukasi mengenai pemulasaraan 

jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyalati, hingga 
memakamkan.

Pelatihan dibimbing langsung oleh Febri sebagai Relawan 
Layanan Jenazah LAZ Al Azhar untuk santriwati. Sedangkan 
untuk santriwan dibimbing langsung oleh Eko Sugiyanto, salah 
satu Amil sekaligus Tim Layanan Jenazah Gratis (LJG) LAZ Al 
Azhar.

Eko, selaku Tim LJG mengatakan ilmu untuk pemulasaraan 
jenazah menjadi sangat penting karena hukumnya adalah 

RUMAH GEMILANG INDONESIA
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RUMAH GEMILANG INDONESIAPROGRAM

PUSAT PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN USIA 
PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN 
PENGANGGURAN DI INDONESIA.
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fardu kifayah. Para santri dapat memperagakan secara 
langsung dengan perlengkapan yang telah disediakan.

“Training kami lakukan bersama LJG LAZ Al Azhar. Para santri 
kami ajarkan langsung bagaimana pemulasaran jenazah 
dengan baik. Kami menyampaikan beberapa tata cara 
pemulasaran jenazah sesuai dengan anjuran dan sunah yang 
telah ditentukan syariat,” ujarnya.

Para santri terlihat antusias saat mengikuti kegiatan 
‘Terpuji’. Beberapa di antara mereka begitu antusias dengan 
berbagai macam pertanyaan seputar pemulasaraan jenazah. 
Dengan seksama mereka memperhatikan apa yang dijelaskan 
oleh para trainer.

“Alhamdulillah, senang bisa mendapatkan ilmu baru lagi 
di sini. Sebelumnya saya enggak pernah mendapatkan 
pembelajaran tentang mengurus jenazah dan sekarang saya 
bisa ikut praktik langsung. Saya jadi tahu ukuran-ukuran 
kain kafannya, jumlah lapisan untuk jenazah laki-laki dan 
perempuan seperti apa dan mempersiapkan kebutuhan 
lainnya yang ternyata semua itu ada aturannya,” ungkap 
Nabila, salah satu santri RGI Jurusan Fotografi dan Videografi.

Di samping itu, kemampuan dalam mengurus jenazah tentu 
akan bermanfaat di tengah masyarakat. Diharapkan para 
santri dapat mengamalkan ilmu mereka untuk membantu 
keluarga, sanak saudara, dan orang-orang sekitar yang 
membutuhkan bantuannya kelak.



Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak yatim duafa, LAZ Al Azhar 
menyalurkan beasiswa pendidikan untuk anak yatim duafa di Masjid Al Huda, Kalianyar, 
Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Senin, (7/11). Sebanyak 30 anak yatim binaan mitra 
LAZ Al Azhar Jakarta Barat dan Jakarta Pusat turut hadir dalam pertemuan rutin tersebut.

S
elain penyaluran beasiswa, acara tersebut juga 
diisi dengan kegiatan pengajian bulanan rutin 
yakni hafalan dan tahsin Al Quran.

Nursyamsi, Koordinator Program My Heart for Yatim 
mengungkapkan bantuan ini diberikan sebagai wujud 
kepedulian terhadap anak yatim untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan. Karena sejatinya setiap anak 
memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang 
sama.

“LAZ Al Azhar terus berupaya mendukung anak-anak 
yatim yang kurang mampu untuk terus bersekolah dan 
memperoleh kesempatan untuk bisa meraih cita-cita. 
Semoga dengan ini, semangat mereka terus tumbuh 
dan terus berjuang agar mereka bisa sukses di masa 
depan,” ungkapnya.

Kegiatan dimulai pada sore hari setelah mereka 
pulang sekolah. Pada kesempatan pengajian kali ini, 

materi ceramah menyampaikan tentang ‘Keutamaan 
Sedekah’. Para pendamping juga mengajarkan untuk 
dapat bersedekah karena keutamaannya yang begitu 
banyak dan akan Allah SWT lipat gandakan pahala dan 
rezekinya.

Dengan menjalin kerjasama bersama mitra Kitabisa.
com kegiatan bersedekah menjadi semakin mudah. Para 
pendamping pun turut membantu anak-anak yatim dan 
para orang tua wali untuk belajar bersedekah secara 
online. Karena dengan bersedekah online, aktivitas 
berbagi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Kami juga bekerjasama dengan kitabisa.com untuk 
menggumpulkan sedekah yang nantinya akan 
diserahkan untuk mereka yang membutuhkan, dengan 
harapan agar keberkahan dapat dirasakan secara 
meluas,” tambah Nursyamsi.

MY HEART FOR YATIM
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LAZ Al Azhar Salurkan 
Beasiswa Pendidikan untuk 
Anak-anak Yatim Duafa
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Anak-anak yatim binaan LAZ Al Azhar rutin mengikuti kegiatan bimbingan belajar (bimbel) yang 
dilakukan sepekan sekali di asrama My Heart yang berlokasi di Bumi Sawangan Indah 2, Depok. 
Bertepatan pada hari Jumat ini, anak-anak yatim turut mendapatkan sedekah makanan box dari 
donatur yang siap disantap bersama-sama, Jumat (11/11).

Jumat Berkah
Bareng Anak Yatim
di Rumah My Heart,
Sawangan Depok

MY HEART FOR YATIM
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N
ursyamsi, Koordinator 
Program My Heart for Yatim 
mengatakan bimbingan 
belajar ini merupakan kegiatan 

pembelajaran informal yang bertujuan 
untuk membantu kesulitan yang dihadapi 
siswa atau pembelajaran tambahan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Hal ini dilakukan karena setiap orang 
memiliki kewajiban yang harus dilakukan 
sepanjang hidupnya, yakni belajar. 
Kebutuhan siswa untuk belajar tentunya 
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 
untuk menunjang kekurangan atau 
meningkatkan prestasi yang lebih baik 
lagi.

MY HEART FOR YATIMPROGRAM

LAYANAN SEPENUH HATI BAGI PENINGKATAN DERAJAT HIDUP 
ANAK YATIM DHUAFA DENGAN LAYANAN “HEART” (HEALTH, 
EDUCATION, APPRECIATION, RELIGION, AND TALENT SUPPORT).
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“Kegiatan bimbel ini menjadi ikhtiar 
bersama untuk memberikan fasilitas 
belajar tambahan bagi anak-anak yatim 
di asrama My Heart, sebagai dukungan 
untuk terus meningkatkan minat dan 
bakat mereka,” ujarnya.

Adapun fungsi lain dari bimbingan belajar 
adalah untuk membantu mengoptimalkan 
kemampuan anak-anak yatim dalam 
memahami dan menyerap materi 
pelajaran yang diberikan di sekolah 
formal, dan memberikan stimulus 
agar anak-anak yatim menjadi aktif 
berkomunikasi dan bersosialisasi.
Selain itu juga menumbuhkan rasa 
percaya diri dan menciptakan anak-anak 

yang mudah bergaul.

Setelah kegiatan bimbel, anak-anak 
yatim langsung beristirahat dengan 
menyantap hidangan ‘Jumat Berkah’ yang 
diberikan donatur LAZ Al Azhar. Anak-
anak yatim begitu antusias dan lahap 
menyantap masakan yang dihidangkan 
tersebut.

Terima kasih atas dukungan kegiatan 
program My Heart for Yatim binaan LAZ 
Al Azhar yang telah membantu anak 
didik yatim mendapatkan masa depan 
yang dapat diraih dengan baik dan juga 
memenuhi kebutuhan nutrisi serta gizi 
mereka.



Sebanyak 140 anak yatim duafa di wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, dan Bekasi mendapatkan bantuan paket seragam 
sekolah. Adapun paket seragam sekolah diberikan LAZ 
Al Azhar dan Kitabisa.com sebagai bentuk kepedulian 
bersama terhadap pendidikan anak-anak yatim duafa 
dengan jenjang pendidikan sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama, Jumat, (18/11).

Peduli Pendidikan Yatim,
LAZ Al Azhar dan Kitabisa.com
Salurkan Ratusan Paket
Seragam Sekolah di Jabodetabek

MY HEART FOR YATIM
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MY HEART FOR YATIMPROGRAM

LAYANAN SEPENUH HATI BAGI
PENINGKATAN DERAJAT HIDUP ANAK YATIM
DHUAFA DENGAN LAYANAN “HEART”
(HEALTH, EDUCATION, APPRECIATION,
RELIGION AND TALENT SUPPORT).
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M
ahrus Ali, selaku Manajer 
Program LAZ Al Azhar 
mengatakan aksi peduli 
anak yatim dalam program 

My Heart for Yatim dilakukan untuk 
mendukung mereka agar bisa 
terus bersekolah dan memperoleh 
kemerdekaannya dalam bercita-cita.

“Kami terus berkomitmen dalam upaya 
meningkatkan kualitas atau sarana 
pendidikan untuk anak yatim dan 
keluarga yang berpenghasilan rendah. 
Semoga kenyamanan belajar dirasakan 
juga kepada anak-anak ini,” ucapnya.

Selain kecukupan makanan, pakaian, 
kasih sayang, tempat tinggal, anak 
yatim juga berhak atas pendidikan yang 
layak. Dengan memberikan perhatian 
kepada anak yatim maka seseorang 
telah mengamalkan amalan yang paling 
dicintai Rasulullah SAW.

Melalui program My Heart for Yatim, LAZ 
Al Azhar terus berupaya menghadirkan 
kebahagiaan bagi anak yatim dengan 
memperhatikan kesehatan, keagamaan, 
pendidikan, pemberian apresiasi dan 
dukungan minat serta bakat anak-anak 
yatim.

“Kami terus berkolaborasi dengan pihak 
crowdfunding lainnya dalam upaya 
mendorong kesejahteraan bagi anak-
anak yatim ini. Alhamdulillah, sekarang 
dapat bekerjasama dengan Kitabisa.com 
menyalurkan bantuan tersebut. Semoga 
dapat menunjang kualitas pendidikan 
anak yang lebih baik, serta meringankan 
beban biaya para orangtua yang tidak 
mampu,” tambah Fahri Hamdi selaku 
Supervisor Digital Marketing LAZ Al 
Azhar.



Jumat Berkah, LAZ Al Azhar Cilacap
Bagikan Ratusan Paket Makanan Siap Saji
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JUMAT BERKAH

LAZ Al Azhar Cilacap kembali mendistribusikan makanan siap saji untuk anak yatim, panti 
asuhan, jamaah masjid, pondok pesantren, dan pekerja harian di wilayah Cilacap. Sebanyak 615 
paket makanan siap saji dibagikan di sejumlah titik lokasi, yakni di Desa Menganti, Kecamatan 
Kesugihan, Pasar Gede Cilacap, Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Terminal Bus Cilacap, 
Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jumat (4/11).



J
umat Berkah merupakan salah satu 
program berbagi yang dilakukan 
secara rutin oleh LAZ Al Azhar 
bersama jamiyyah Al Azhar Cilacap. 

Gerakan ini juga terbuka bagi yang ingin 
membantu dengan menyumbangkan 
makanan siap saji demi membantu 
masyarakat yang membutuhkan.

Nurhadi, Kepala Kantor Layanan LAZ Al 
Azhar Cilacap mengungkapkan paket 
makanan siap saji tersebut diberikan 
langsung kepada para pekerja harian, 
santri, dan anak-anak yatim sebelum 

melakukan aktivitas di hari Jumat.

“Semoga para penerima manfaat bisa 
menikmati hidangan makanan siap saji 
dengan menu cukup bergizi dan juga 
dapat memenuhi kebutuhan nutrisi 
mereka. Ke depan diharapkan kegiatan 
Jumat Berkah ini semakin banyak donatur 
yang ikut bergabung agar manfaat yang 
dirasakan juga semakin luas,” jelasnya.

Siti Juwairiyah (45), pengasuh Pondok 
Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Qomar 
mengungkapkan rasa bahagianya 
kepada para donatur atas kepeduliannya 
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kepada santri asuhannya. Dirinya 
tidak menyangka bahwa kekuatan dan 
keberkahan Al Quran telah mengantarkan 
bantuan makanan siap saji untuk para 
santri secara rutin.

“Alhamdulillah sekali, terima kasih 
untuk orang-orang baik. Saya yakin 
semua ini adalah keberkahan Al Quran, 
karena setiap Jumat setelah salat Ashar 
pondok kami digunakan untuk sima’an 
(menyimak) Al Quran satu juz sekaligus 
mendoakan donatur. Ini salah satu cara 
Allah SWT mempermudah rezeki untuk 
santri-santri di sini,” ujarnya.



Memperingati milad yang ke-10, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang 
Makassar bersinergi dengan LAZ Al Azhar Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan 
mengadakan kegiatan sosial melalui program Gebrakan 
(Gerakan Berbagi Kebaikan) bersama 50 anak yatim duafa.

Perwakilan Sulsel
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Sinergi LAZ AL Azhar dan Askrindo 
Syariah Bagikan Paket Sekolah 
dan Beasiswa untuk Yatim Duafa



G
ebrakan kali ini dalam bentuk berbagi 
bingkisan berupa santunan biaya pendidikan, 
perlengkapan sekolah dan masing-masing 
satu buah Al Quran yang diserahkan kepada 

anak-anak yatim duafa di beberapa lokasi.

Kegiatan ini pun diadakan melalui 2 tahap, tahap 
pertama pada hari Jumat (11/11) dengan mengunjungi 2 
lokasi. Lokasi pertama di SD Inpres Antang II dan lokasi 
kedua di Sekolah Bara-baraya.

“Terima kasih kepada PT. Askrindo Syariah, selamat 
milad yang ke-10 semoga semakin jaya dan sukses,” 
serentak anak-anak yatim duafa berujar dengan wajah 
penuh kebahagiaan sambil memegang bingkisan yang 
telah mereka terima.

Tahap kedua diadakan pada hari Jumat (18/11), 
tepatnya di Yayasan Yatama Mandiri, Kabupaten Gowa 
yang dihadiri langsung pihak Askrindo Syariah.
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Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, salah satu 
pengurus Yayasan Yatama Mandiri sebagai perwakilan 
yayasan mengungkapkan harapannya.
“Kami atas nama Yayasan Yatama Mandiri 
mengucapkan terima kasih kepada Askrindo Syariah 
dan selamat milad yang ke-10, yang telah datang 
berkunjung ke sekolah kami, pesantren kami. Semoga 
berkah yang diberikan kepada anak-anak kami, 
khusus anak yatim pra-sejahtera dan tahfidz yang 
mendapatkan. Semoga Allah SWT. memberikan 
balasan yang tak terhingga. Sukses selalu Askrindo 
Syariah,” ujar Nurmin Kasim salah satu pengurus 
Yatama Mandiri.

Di tengah kondisi yang penuh keterbatasan, kesulitan 
ekonomi, faktor lingkungan yang mengharuskan 
mereka ikut andil dalam membantu perekonomian 
keluarga, maka adanya program ini diharapkan menjadi 
pemicu sehingga mereka punya semangat juang untuk 
tetap bersekolah.

Tak hanya satu atau dua orang, tetapi ada sangat 
banyak anak-anak yatim duafa, yang memerlukan kita 
untuk peduli kepada mereka. Bersama mengulurkan 
tangan, berbagi kebahagiaan dan belajar bersama 
untuk saling menebar kebaikan. Penuh harapan besar, 
semoga langkah dalam kebaikan tidak pernah berhenti.



Perwakilan Jatim

RGI Surabaya Gelar Edukasi
Tentang Tata Kelola Koperasi
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) kampus Surabaya menggelar kegiatan edukasi 
koperasi RGI dan rapat pembahasan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) tahun buku 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Kedungsari, 
Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu, (27/11).
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A
ris, Amil LAZ Al Azhar Surabaya 
mengungkapkan acara ini diselenggarakan 
dengan tujuan untuk memberikan edukasi 
kepada alumni santri RGI tentang tata cara 

dan pengelolaan koperasi. Selain itu juga sebagai 
Langkah awal untuk membentuk Koperasi Jasa 
Bentang Gemilang Syariah Jawa Timur.

“Bersama kami menginisiasi untuk memberikan 
wadah kepada para alumni santri RGI dan santri RGI 
kampus Surabaya untuk bahu membahu membentuk 
serta menjadi pengelola koperasi. Hal ini juga dapat 
dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan menjalin 
keakraban antar alumni RGI dan para santri RGI agar 
terus memberikan motivasi untuk adik-adiknya,” 
ujarnya.

Edukasi dan pembelajaran mengenai koperasi ini 
dibimbing langsung oleh H.A Sunoyo Hasyim sebagai 

pengurus dari Koperasi BMT Muda (Baitul Maal Wat 
Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada).

Pembentukan Koperasi Jasa Bentang Gemilang 
Syariah Jawa Timur memiliki misi yakni memberikan 
edukasi yang menyeluruh kepada anggota dan 
masyarakat, mengembangkan program komprehensif, 
menjalankan prinsip-prinsip tarif dalam aktivitas 
layanan, dan membangun berbagai kerjasama 
kemitraan dengan stakeholder. Sehingga diharapkan 
dapat menjadi koperasi yang profesional, terpercaya, 
dan sesuai syariah demi terwujudnya kesejahteraan 
serta kemaslahatan anggota koperasi di Jawa Timur.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan 
pembentukan koperasi bagi para anggota ini yaitu 
memberikan kemudahan layanan untuk anggota 
karena berbagai fasilitas yang disediakan, sarana 
pengembang potensi dan kemampuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, 
memberikan kemudahan untuk para anggota dalam 
merencanakan pengeluaran sehingga kualitas hidup 
dapat meningkat, juga dapat melatih kerjasama dalam 
berorganisasi.

Dalam rangkaian acara ini, peserta juga mengunjungi 
Museum Majapahit, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur 
sebagai ajang ramah tamah dan mengenal sejarah 
mengenai Kerajaan Majapahit.
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Perwakilan Yogyakarta
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LAZ Al Azhar bekerjasama dengan 
Simply Prime menggelar acara 
Al Kisah di TK Al Fatah di Dusun 
Sedan, Desa Sariharjo, Kecamatan 
Ngaglik, Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta, Rabu, (23/11).

Tumbuhkan Minat Bersedekah
Sejak Dini Melalui Al Kisah



A
cara Al Kisah ini dihadiri 117 anak dari TK 
Al Fatah. Tidak hanya menumbuhkan nilai 
pendidikan yang baik, kegiatan tersebut 
juga dikemas secara menarik melalui 

dongeng bersama Kak Nining, yakni salah satu 
pendongeng dari Komunitas Kampung Dongeng.

Mendidik anak untuk senang bersedekah 
sejak dini dinilai sangat penting, yakni melalui 
pemahaman mengenai sedekah akan menumbuhkan 
perkembangan jiwa dan keimanan anak sedini 
mungkin. Selain itu, bersedekah adalah bentuk empati 
dan tindakan nyata untuk menolong sesama.

Al Kisah merupakan salah satu instrumen program 
LAZ Al Azhar Yogyakarta yang ditujukan untuk 
menghibur dan mengedukasi anak-anak agar 
gemar bersedekah. Penanaman nilai sedekah dapat 
mengembangkan insting agar selalu menyisihkan 
pendapatannya untuk berbagi dengan orang lain.

Pihak sekolah juga sangat berterima kasih sudah 
dapat bekerjasama untuk kegiatan dongeng yang 
diselenggarakan oleh LAZ Al Azhar. Ina, selaku Kepala 
Sekolah TK Al Fatah menyebutkan bahwa kegiatan 
tersebut bagus untuk mendukung anak-anak dalam 
melatih ketulusan dan keikhlasan saat melakukan 
kegiatan bersedekah.

“Selain menghibur juga ada pesan positif yang 
disampaikan kepada anak-anak, yaitu berbagai 
keutamaan bersedekah,” katanya.

Sujarwo, Amil LAZ Al Azhar Yogyakarta mengatakan 
bahwa pentingnya menumbuhkan rasa kepedulian 
kepada anak-anak dalam membantu dan meringankan 
beban bagi mereka yang membutuhkan. Jadi, 
diharapkan sedekah yang mereka keluarkan tidak 
hanya dinilai sebagai keharusan, melainkan nantinya 
akan datang dari keinginan hati anak-anak.
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G
una menambah wawasan para 
santri RGI, kegiatan ini rutin 
diadakan dalam setiap angkatan, 
dengan tujuan mengajak para 

santri untuk mengetahui lebih dekat dunia 
kerja yang nantinya akan mereka geluti 
ketika selesai menempuh masa diklat.

Faridun Nidhom, Manajer RGI mengatakan 
kegiatan factory tour yang diikuti oleh 
santri angkatan ke-27 menjadi rangkaian 
proses diklat agar keterampilan yang 
diperoleh di kelas menjadi motivasi untuk 
terus berkembang. Melalui belajar ke 

D
engan memperkenalkan 
sosok pahlawan yang berani 
berjuang memperebutkan 
kemerdekaan Indonesia, anak-

anak sejak dini dididik untuk senantiasa 
menghargai dan menghormati jasa 
para pahlawan. Selain itu juga sebagai 
upaya menumbuhkan rasa semangat 
dan gigih dalam meraih cita-cita 
untuk menjadi pribadi yang merdeka. 
Kriskama, selaku Dasamas LAZ Al Azhar 

SANTRI RGI SAMBANGI USAHA 
FASHION WIRANTI KURNIA BRIDE

PERINGATI HARI PAHLAWAN NASIONAL, 
SISWA SDN 12 SOKOP BELAJAR SEJARAH 
PAHLAWAN DI BALAI CAHAYA

Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Jurusan Tata Busana 
melakukan kegiatan factory tour untuk belajar bisnis fesyen bersama 
Wiranti Kurnia Bride yang berlokasi di Rempoa, Kecamatan Ciputat 
Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (1/11).

Pada tahun 2022 ini peringatan Hari Pahlawan memasuki usia ke-77 
tahun. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, siswa 
SDN 12 Sokop memanfaatkan Balai Cahaya sebagai lokasi pembelajaran 
untuk mengenal sejarah para pahlawan nasional yang tersebar di 
berbagai daerah Indonesia. Kegiatan tersebut dipandu langsung oleh 
guru dan Dai sahabat masyarakat (Dasamas), Kamis, (10/11).

lokasi Wiranti Kurnia Bride, para santri 
mendapat kesempatan untuk belajar 
langsung kepada desainer Wiranti Kurnia 
mengenai kiat sukses menjalankan bisnis 
fesyen.

“Para santri mendapat banyak sekali 
pembelajaran mengenai keterampilan di 
bidang fesyen, mulai dari proses produksi, 
cara memulai, juga mengelola bisnis 
fesyen hingga brand bisa dikenal banyak 
orang,” ujarnya.

Pada kesempatan ini juga, Ranti berpesan 

mengatakan selain memperkenalkan 
sosok para pahlawan nasional, para 
siswa turut menyaksikan tayangan 
film yang menceritakan perjuangan 
para pahlawan Indonesia ketika 
melawan penjajah. Melalui tayangan 
film tersebut, anak-anak dapat melihat 
visualisasi bagaimana perjuangan para 
pahlawan di masa lalu dan diharapkan 
dapat menumbuhkan jiwa cinta tanah 
air dalam diri mereka.

“Anak-anak begitu antusias dan 
interaktif sekali saat mengikuti 
kegiatan ini. Semoga anak-anak 
mau belajar meneladani dan 
mengimplementasikan nilai-nilai luhur 
pahlawan dalam kehidupan sehari-hari,” 
ujarnya.
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kepada santri RGI agar tetap semangat 
dan percaya diri dengan kemampuan yang 
dimiliki. Ranti menceritakan lika-liku kisah 
inspirasinya tentang bagaimana proses ia 
merintis usahanya dari nol.

“Jangan mudah menyerah dan nikmati 
semua prosesnya, Insya Allah semua 
yang dikerjakan akan menuai manfaat,” 
tambahnya.

Sekilas Berita



K
egiatan apel dilakukan karena 
mulai memasuki musim 
penghujan. Jadi, diperlukan 
antisipasi dan kesiapsiagaan dari 

segala pihak untuk terus berkoordinasi 
dalam penanggulangan bencana di 
daerah rawan akan banjir dan bencana 
lain khususnya di wilayah Jakarta.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh 

K
ehadiran Rumah Hidroponik 
menjadi inspirasi bagi 
masyarakat sekitar, khususnya 
ibu-ibu yang mulai tertarik 

dengan dunia pertanian modern. Jenis 
pertanian dengan menggunakan sistem 
hidroponik ini dinilai lebih mudah dan 

LAZ AL AZHAR IKUTI APEL 
SIAP SIAGA HADAPI BENCANA 
HIDROMETEOROLOGI DI JAKARTA

HASIL PANEN SELADA
BOKOR MAMPU TINGKATKAN 
EKONOMI KELUARGA

Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al Azhar mengikuti kegiatan Apel 
Kesiapsiagaan Nasional guna menghadapi bencana hidrometeorologi 
2022-2023 yang diselenggarakan bersama BPBD DKI Jakarta di 
Buperta, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu, (9/11).

Kelompok Wanita Tani (KWT) Tanjungpura Berdikari berhasil memanen 
selada bokor di Rumah Hidroponik, Desa Berdikari. Hasil panen yang 
diperoleh sekitar 40 kilogram dari 600 lubang tanam yang telah 
dikelola secara berkelompok.

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi 
Hartono, Kemenko PMK RI, Muhadjir 
Effendy, Kepala BNPB Letjen TNI 
Suharyanto, 10 kementerian dan 
lembaga, pemda, BNPB, BPBD DKI 
Jakarta, BUMN, TNI/POLRI, akademisi, 
serta 128 lembaga kebencanaan dan 
kemanusiaan lainnya.

“Alhamdulillah, Tim Formula LAZ Al 
Azhar turut berperan aktif mengikuti 
berbagai kegiatan apel bersama ini. 
Selain mendapatkan arahan langsung 

efisien, baik dalam modal pembiayaan 
maupun waktu pengelolaan.

Adapun manfaat penanaman hidroponik 
seperti selada bokor ini yakni memiliki 
keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan 
berproduksi lebih terjamin, perawatan 
menjadi lebih praktis dan gangguan hama 
terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat, 
dan tanaman yang mati lebih mudah saat 
akan diganti.Ibu-ibu KWT Tanjungpura 
Berdikari yang sebelumnya berprofesi 
sebagai ibu rumah tangga, saat ini bisa 

menghasilkan penghasilan tambahan 
untuk keluarga. Karena di Rumah 
Hidroponik ini menjadi usaha bersama 
para anggotanya.

Terkait pemasaran dari kelompok petani 
hidroponik di Desa Tanjungpura telah 
memiliki pasar yang dibina oleh Saung 
Ilmu dan Pemerintah Desa Tanjungpura, 
seperti pasar-pasar induk di sekitar 
Tasikmalaya, bahkan hingga pasar 
swalayan besar.
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dari tim BPBD DKI Jakarta, kami juga 
turut mengikuti kegiatan simulasi 
penanganan keadaan darurat saat 
terjadi bencana banjir,” ungkap Dofi, Tim 
Formula LAZ Azhar.



B
adan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB) mencatat total 321 
orang meninggal dunia 

akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. 
Jumlah korban tersebut terhitung 
hingga Minggu (27/11/2022). 
Kepala BNPB Suharyanto 
mengungkapkan, hingga (27/11) 
masih ada 11 orang hilang. Jumlah 
pengungsi mencapai 73.874 orang. 
Rinciannya, pengungsi laki-laki 
33.713 orang, perempuan 40.161 
orang. Dari jumlah tersebut ada 
penyandang disabilitas 92 orang, 
ibu hamil 1.207 orang, dan lansia 
4.240 orang. Sedangkan, korban 
luka berat sebanyak 108 orang. Dia 
mengatakan, mereka saat ini tengah 
mendapat perawatan di rumah sakit.
 
Di antara bentuk peringatan yang 
Allah berikan kepada hamba-
Nya, Allah wujudkan dalam 
bentuk musibah dan bencana 
alam. Terkadang dalam bentuk 
angin kencang yang memporak-
porandakan berbagai bangunan, 
adakalanya dalam bentuk 
gelombang pasang, hujan besar 
yang menyebabkan banjir, gempa 
bumi, termasuk peperangan di 
antara umat manusia. Semuanya 

bisa menjadi potensi untuk 
mengingatkan manusia agar mereka 
takut dan berharap hanya kepada 
Allah Ta’ala.
 
Allah Ta’ala berfirman (yang 
artinya), “Telah nampak kerusakan 
di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, 
supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar).” (QS 
ar-Ruum [30]: 41)
 
Disebutkan oleh Imam Ahmad, dari 
Shafiyah radhiallahu ‘anha, beliau 
mengatakan, “Pernah terjadi gempa 
di kota Madinah, di zaman Umar 
bin Khatab radhiallahu ‘anhu. Maka 
Umar bertanya kepada penduduk 
Madinah, “Wahai manusia, apa yang 
kalian lakukan? Betapa cepatnya 
maksiat yang kalian lakukan. Jika 
terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak 
akan menemuiku lagi di Madinah.”
 
Peduli dan berbagi
Yuk, kita muhasabah diri dan 
perbanyak istighfar. Ini bukan 
semata fenomena alam, tapi 
ada hubungannya dengan apa 
yang umat manusia lakukan 

(bisa jadi di antaranya malah kita 
yang melakukan maksiat). Maka, 
bertaubatlah. Selain itu, tetap 
berdakwah menyadarkan umat agar 
maksiat tak berkembang biak.
 
Oya, di balik semua kejadian 
pasti ada hikmahnya. Di tengah 
kepahitan, ada saja manis terasa. 
Meski yang merasakan manisnya 
bukan yang sedang kepahitan. 
Tapi, apa pun itu kondisinya, ada 
saja hikmah dan manfaat yang bisa 
diambil.
 
Gempa, bagi para korban yang 
selamat dan masih hidup, tentunya 
adalah sarana untuk introspeksi. 
Mengukur diri dengan amalan 
yang sudah dilakukan. Gempa 
yang telah merenggut segalanya; 
harta, keluarga, rumah, pekerjaan, 
mungkin sebagian anggota tubuh 
yang harus diamputasi, dan semua 
cerita indah lainnya, disikapi dengan 
sabar dan penuh keimanan kepada 
Allah Ta’ala. Kadang, kita baru bisa 
sadar dan sabar ketika mengalami 
kondisi sulit dan pahit. Ketika 
dalam keadaan bahagia, kita sulit 
untuk sadar dan sabar. Semoga 
dengan adanya gempa ini makin 
meneguhkan keimanan mereka. 

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

MAKNA GEMPA BAGI KITA
Cianjur diguncang gempa (Senin bakda Dhuhur menjelang Ashar, pukul 13.21 WIB, 

21/11/2022). Di zaman media sosial seperti ini, berbagai pesan dengan mudah disebar 
dan didapatkan. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp, Tiktok, dan Telegram 
menjadi media favorit untuk menyebar dan mendapatkan berbagai informasi, termasuk 

informasi seputar bencana alam. Melihat dari angka 5,6 magnitudo, termasuk gempa 
sedang. Hanya saja itu terjadi di darat pada kedalaman 10 km, sehingga dampaknya 

ternyata banyak korban jiwa.

Inspirasi gemilang
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Menyadari kelemahannya sebagai 
manusia dan makin taat kepada 
Allah Ta’ala. Semoga.
 
Bagi mereka yang wafat dan 
memegang teguh keimanannya, 
adalah kemuliaan yang Allah 
Ta’ala berikan dengan adanya 
ujian tersebut, yakni pahala syahid 
akhirat. Bagi kita yang jauh dari 
tempat kejadian dan tentunya 
tidak mengalami kejadian tersebut, 
bukan berarti kita tak peduli. Justru 
adanya gempa ini, jiwa sosial kita 
muncul dan empati kita tumbuh. 
Ketika sering melihat kebahagiaan, 
empati kita mampet, dan jiwa sosial 
kita jadi mandeg. Namun, setelah 
membaca/melihat berita/tayangan 
korban gempa, dampak kerusakan 
yang tejadi, serta keadaan darurat 
korban yang selamat dan berdiam 
di tenda-tenda di pengungsian, kita 
tersentuh. Maka, tak terasa kita ikut 
menyisihkan sebagian harta kita 
untuk meringankan beban mereka.
 
Alhamdulillah banyak lembaga 
sosial yang menampung gelontoran 
dana dan bantuan dalam bentuk 
lainnya dari siapa pun untuk 
diberikan kepada mereka yang 
menjadi korban. Ya, ternyata 
gempa (atau bencana lainnya) 
juga ada hikmahnya bagi kita 
yang tak merasakannya. Masya 
Allah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wassalam bersabda (yang artinya): 
“Perumpamaan kaum mukminin 
dalam kasih sayang, sikap rahmah, 
dan sikap lembut antar mereka 
adalah seperti satu tubuh. Jika satu 
anggota tubuh mengeluh kesakitan, 
maka seluruh badannya akan 

merasakan sakit.” (HR Bukhari No. 
5552, dan Muslim No. 4685)
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wassalam juga bersabda (yang 
artinya): “Barangsiapa yang 
meringankan dari seorang mukmin 
satu kesulitan dan kesulitan-
kesulitan dunia, maka Allah akan 
ringankan untuknya satu kesulitan 
dari kesulitan-kesulitan Hari Kiamat. 
Barangsiapa yang memudahkan 
seorang yang mengalami kesulitan, 
maka Allah akan beri kemudahan 
untuknya di dunia dan di akhirat. 
Barangsiapa yang menutupi aib 
seorang muslim maka akan Allah 
tutupi (aibnya) di dunia dan di 
akhirat. Allah akan senantiasa 
menolong hamba selama sang 
hamba tersebut menolong 
saudaranya.” (HR Muslim No. 4867)
 
Dalam riwayat lain, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda (yang artinya): 
“Barangsiapa yang yang membantu 
kebutuhan saudaranya maka Allah 
akan membantu kebutuhannya.” (HR 
Bukhari No. 2262, dan Muslim No. 
4677)
 
Renungan
Kejadian bencana alam ini bisa kita 
lihat dengan dua sudut pandang. 
Pertama, ini semata memang ujian 
dari Allah Ta’ala. Insya Allah, bagi 
orang-orang yang beriman ini adalah 
ujian. Semoga dengan kejadian 
yang meskipun menurut kita sangat 
berat, menyesakkan, dan tentunya 
menyedihkan, tetapi jika kita 
bersabar, insya Allah ada pahalanya. 
Jangan pernah berputus asa. 

Firman Allah Ta’ala (yang artinya): 
“Dan sungguh akan Kami berikan 
cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan 
harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang sabar, (yaitu) 
orang-orang yang apabila ditimpa 
musibah, mereka mengucapkan, 
“Innaa lillaahi wa innaa ilaihi 
raaji`uun.” (QS al-Baqarah [2]: 155-
156)
 
Dalam ayat lain, Allah Ta’ala 
juga menjelaskan bahwa segala 
musibah yang menimpa adalah 
atas kehendak-Nya (yang artinya): 
“Tidak ada suatu musibah pun 
yang menimpa seseorang kecuali 
dengan izin Allah; Dan barangsiapa 
yang beriman kepada Allah, 
niscaya Dia akan memberi petunjuk 
kepada hatinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” (QS 
at-Taghaabun [64]: 11)
 
Jika sudut pandang pertama 
musibah ini bisa bermakna ujian 
dan kemuliaan, maka pada sudut 
pandang kedua--justru kita 
khawatir--karena bisa jadi musibah 
itu adalah bentuk murka-Nya. 
Mungkin lebih halus bisa disebut 
peringatan-Nya sebagai bagian 
dari azab-Nya karena sebagian 
dari kita sudah mulai lupa kepada-
Nya, karena ada di antara kita 
sudah mulai berani melawan-Nya, 
bahkan nekat menentang-Nya serta 
mendustakan-Nya. Allahu a’lam. 
Semoga kita terhindar dari kondisi 
demikian.

Majalah Care Edisi Desember 2022 www.alazharpeduli.or.id59

Kadang, kita baru bisa sadar dan sabar ketika 
mengalami kondisi sulit dan pahit. Ketika dalam 

keadaan bahagia, kita sulit untuk sadar dan sabar.
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L A P O R A N  K E U A N G A N  B U L A N  O K T O B E R  2 0 2 2

Majalah Care Edisi Desember 2022

No Sumber Dana Jumlah

1 Zakat Maal 914.975.258

2 Zakat Fitrah 0

3 Infak Khusus 892.140.568

4 Infak Umum 354.431.200

5 Bagi Hasil Bank 448.326

6 Kemanusiaan 422.500

7 Wakaf 91.508.202

9 Fidyah 0

10 Kurban 0

11 Jasa Giro 164.937

TOTAL 2.254.090.991

No Tujuan Dana Jumlah

Program

1 Layanan Mustahik 401.598.054

2 Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ 13.342.500

3 Beastudi Pendidikan 2.500.000

4 BPU 1.000.000

5 Bantuan Karitas Dakwah 30.000.000

6 Pemberdayaan 248.736.400

7 Rumah Gemilang Indonesia 304.775.209

8 Fisabilillah Lainnya 56.940.111

9 Penyaluran Infaq Khusus 165.424.900

10 Penyaluran Infak Kemanusiaan 0

11 Penyaluran Infak Umum 125.017.624

12 Sosialisasi ZISWAF 11.097.500

13 Penyaluran Kurban 8.900.000

14 Penyaluran Zakat Fitrah 2.926.000

Sub Total Biaya Program 1.372.258.298

Operasional dan ADM Lembaga:

19 Amil 340.135.102

20 Operasional 85.925.411

21 Administrasi Perbankan 2.159.792

Sub Total Biaya Operasional dan Administrasi 428.220.305

TOTAL 1.800.478.603

www.alazharpeduli.or.id
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