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IKLAN 
FIDYAH

Fidyah jangan
tunggu nanti
“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya 
(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): 
memberi makan seorang miskin.”

QS. Al-Baqarah: 184

Fidyah online via:

alz.is/BayarFidyah

alazharpeduli.or.id
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Subhanahu Wa Ta’ala selalu meridhai segala ikhtiar dan 
aktivitas kita. Aamiin.
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Kita saat ini tengah berada di awal tahun baru 2023. Hal yang patut disyukuri karena 
hingga detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan. Begitu terasa sekali 
bahwa waktu kian singkat dan begitu cepat berlalu. Padahal rasanya baru kemarin 

kita berpuasa bersama di bulan Ramadan. Tapi sekarang tinggal beberapa bulan lagi kita 
akan kembali menghadapi bulan Ramadan 1444 H.

Begitulah kehidupan dunia. Dengan hilangnya masa lalu dan datangnya tahun baru, 
menunjukkan bahwa umur manusia semakin bertambah, dan artinya semakin mendekati 
kematian dan demikian seterusnya.

Maka tepatlah apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Ta’alla firmankan dalam surat Al Hadid 
ayat ke-20 yang artinya, “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 
permainan dan suatu yang melalaikan…”. Itu sebabnya, sebagai umat Islam, momen 
pergantian tahun baru ini harus bisa memberikan semangat baru dalam mendekatkan diri 
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, serta membuat amal ibadah dan karya nyata selama 
hidup di dunia.

Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan terus hadir membersamai para 
fakir miskin, keluarga duafa, anak-anak yatim, petani-petani yang membutuhkan bantuan, 
hingga generasi muda yang perlu diberi motivasi dan pendampingan agar mereka bisa 
meraih kehidupan yang lebih baik lagi.

Dan Alhamdulillah, beberapa waktu belakangan ini pula ada kabar gembira yang kami 
terima. Rumah Gemilang Indonesia (RGI) yang merupakan program pengentasan 
pengangguran pemuda berhasil mendapat dua penghargaan dalam ajang nasional. Ini 
merupakan kado akhir tahun yang indah bagi kami, sekaligus suntikan semangat agar 
di tahun berikutnya bisa berkarya lebih baik lagi. Tentunya, capaian ini juga berkat doa, 
dukungan dari para donatur, mitra kerjasama serta kerja keras kita semua.

Pada tahun 2023 ini, kami mengusung semangat sinergi, inovasi dan digitalisasi sebagai 
sumber energi untuk meningkatkan kualitas layanan, pengelolaan, pendistribusian, serta 
pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Tahun baru semangat baru. Tahun baru harapan baru. Bersama kita terus bergandengan 
tangan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama, menggemilangkan Indonesia.  
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Berdasarkan data dari Bappenas, bonus demografi di Indonesia dari usia produktif (15-64) akan 
mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diperkirakan 297 juta jiwa di tahun 2030-2040. 

Di samping itu, berdasarkan data World Employment and Social Outlook (WESO) edisi 2022 
menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia tahun ini diperkirakan 6,1 juta orang, tidak 

berubah dari tahun lalu. Jumlah orang yang tidak bekerja diperkirakan akan turun ke 5,8 juta orang 
di tahun depan. Dari data tersebut 60-70 persen adalah kaum muda yang produktif.

Masalah kemiskinan yang terjadi 
saat ini telah menjadi tanggung 
jawab bersama. Beberapa 

data statistik menunjukkan kemiskinan 
nasional pada 28 persen untuk populasi 
Indonesia. Jumlahnya akan terus 
bertambah jika tidak ada perbaikan 
serius, salah satu penyebab kemiskinan 
yakni hadir dari kondisi pengangguran. 
Pengangguran sendiri identik dengan 
kurangnya keahlian yang dimiliki. 
Akses pasar kerja dapat dibuka ketika 
keahlian mendukung. Namun, pada 
kenyataannya kebanyakan dari mereka 

tidak memiliki keterampilan khusus yang 
mendukung untuk dapat bersaing di 
dunia kerja saat ini.

Maka, dengan tujuan untuk 
mengentaskan pengangguran pada usia 
produktif dan merealisasikan program 
pembangunan berkelanjutan atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
pada 2030, Rumah Gemilang Indonesia 
(RGI) memiliki keselarasan program 
yaitu pada poin 1 dengan tujuan program 
tanpa kemiskinan, poin 4 dengan tujuan 
pendidikan yang bermutu, dan poin 8 

dengan tujuan pekerjaan yang layak dan 
pertumbuhan ekonomi.

RGI merupakan program unggulan 
bidang pendidikan Lembaga Amil 
Zakat (LAZ) Al Azhar yang berbasis 
pendayagunaan dana zakat, infak, 
sedekah dan dana sosial kemanusiaan 
lainnya (DSKL). Program ini mendidik 
para pemuda usia produktif dan 
pengangguran supaya memiliki skill 
untuk membantu perekonomian 
keluarga.

COVER STORY

13 TAHUN 
KIPRAH RGI 
GEMILANGKAN 
PEMUDA 
INDONESIA
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Sebagai pusat pemberdayaan pemuda 
produktif, RGI memiliki target untuk 
menebar nilai-nilai kemandirian kepada 
ribuan generasi muda produktif 
putus sekolah melalui program-
program pendidikan dan pelatihan 
(diklat) keterampilan sebagai ikhtiar 
menanggulangi pengangguran 
di Indonesia.

Cikal Bakal RGI
Berawal dari lahan wakaf donatur seluas 
1.600 m2 di Kampung Kebon Kopi, 
Kelurahan Pengasinan, Kecamatan 
Sawangan Kota Depok, RGI secara 
resmi mulai beroperasi sejak 1 Juni 
2009 dan membuka 2 jurusan yakni 
Tata Busana dan Jurnalistik. Namun, 
pada angkatan ke-2, Jurusan Jurnalistik 
dipecah menjadi dua, yakni Jurusan 
Fotografi dan Videografi dan Jurusan 
Desain Grafis, kemudian ditambah 
jurusan baru, yakni Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ). Saat itu, sosialisasi mulai 
dilakukan kepada masyarakat di wilayah 
Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan 
sekitarnya.

Sebagai bagian dari program 
pemberdayaan LAZ Al Azhar, RGI 
mengadopsi sistem pembelajaran ‘ala 
pesantren’, tetapi kegiatan difokuskan 
pada penyelenggaraan pendidikan 
nonformal dalam kemasan short course 
(kursus singkat). Perpaduan ini bertujuan 
agar para peserta pelatihan RGI tidak 
hanya menyerap pengetahuan dan 
keterampilan unggul yang menjadi 
pondasi masa depan mereka, tetapi juga 
memiliki pengetahuan dan dasar akidah 
iman yang baik. Sedangkan dalam peran 
empowering, RGI disiapkan sebagai 
pusat pemberdayaan dan entrepreneur.
 
Seluruh produk yang dihasilkan RGI, 
disiapkan sebagai produk bisnis yang 

akan menopang operasional RGI dan 
menjadi wahana bagi para peserta RGI 
memasarkan hasil karyanya. Tujuannya, 
untuk meningkatkan taraf ekonomi 
alumni RGI agar mendapatkan kehidupan 
lebih baik, mandiri, berjiwa sosial, dan 
memiliki nilai-nilai agama yang baik.

Kegiatan Diklat, Inovasi, dan Kolaborasi
Program diklat RGI dilakukan selama 6 
bulan, pembinaan dilakukan bersama 
dengan para instruktur profesional 
secara gratis di sembilan kelas 
keterampilan, 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. 
Proses diklat tidak hanya memberikan 
keterampilan siap terjun di dunia kerja, 
namun juga mencetak generasi religius 
yang dapat bermanfaat untuk umat.
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Proses pembelajaran santri terus 
dikembangkan dengan meliputi proses 
rekrutmen dan wawancara secara online 
agar dapat diakses secara nasional. 
Kegiatan diklat dilakukan dengan dua 
program pilihan yakni regular dan 
nonregular yang berbasis komunitas 
serta membuka akses pembinaan atau 
pemberian modal untuk alumni agar 
bisa mengembangkan bisnis dan usaha 
yang mereka miliki. Di samping itu proses 
diklat juga menerapkan sistem “tutor 
sebaya” yaitu santri yang telah mampu 
menguasai materi dapat mengajarkan 
rekan sebayanya yang belum paham, 
selain itu juga diberlakukan kelas 
tambahan untuk mereka belajar di luar 
kelas bersama instruktur.

Berjalannya program RGI dari tahun 
2009–2022 telah berhasil mencetak 
generasi pemuda produktif yang 
memiliki skill dan keterampilan. Hingga 
Desember 2022 RGI telah meluluskan 
sebanyak 3.398 santri dari 27 angkatan 
yang tersebar di 31 provinsi di seluruh 

Indonesia. Semua pencapaian ini 
tentunya tidak dapat diraih tanpa adanya 
kerja keras dan hangatnya kolaborasi 
yang terjalin bersama. Begitu pun yang 
dilakukan RGI untuk membangun dan 
mengembangkan pendidikan gratis 
guna membantu para pemuda produktif 
menjadi mandiri.

Dalam kolaborasinya RGI menjalin 
kerjasama dengan berbagai pihak dari 
kalangan academic, business, civil society, 
government dan media (ABCGM). 
Untuk academic RGI bermitra dengan 
Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah, Universitas Internasional 
Semen Indonesia (UISI), dan Sekolah-
sekolah Al Azhar. Untuk mitra business 
RGI yaitu Bank Mega, Bank Permata, 
Bank CIMB, PT. Paragon, PT Palyja, 
dan PT. Amas Isco. Untuk mitra civil 
society yaitu YBM PLN, Bamuis BNI, 
Bazma Pertamina, FOZ, DKD Magelang, 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 
dan Karang Taruna. Di kalangan 

government RGI bermitra dengan 
Pemerintah Kota Depok, dan untuk mitra 
RGI di bidang media yaitu TVRI, Ummat 
TV, Liputan 6, Channel Muslim dan 
Dream.co.id.

Dampak Program RGI
Adapun dampak program yang dirasakan 
santri RGI sebagai berikut:
1. Employee: Memiliki pendapatan dan 
pekerjaan dengan menjadi seorang 
karyawan yang dapat bekerja di 
perusahaan yang diharapkan di masa 
yang akan datang para alumni RGI 
memiliki pendapatan tetap yang dapat 
digunakan untuk membantu memenuhi 
kebutuhan keluarganya.
2. Self Employee: Menjadi wiraswasta. 
Lulusan RGI dapat menggunakan 
keahlian yang dimiliki menjadi profesional 
di bidangnya, bekerja secara mandiri 
melalui skil dengan memaksimalkan 
sumber daya yang dimiliki.
3. Entrepreneur: Membangun bisnis 
secara mandiri, mereka akan berpikir 
secara mandiri menjadi pengusaha yang 
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mengkaryakan sumber daya manusia di 
sekeliling mereka.

Apresiasi Capaian
Beragam penghargaan telah berhasil 
diraih RGI. Di penghujung tahun 2022 
RGI mendapat penghargaan kategori The 
Best of ‘Fundraising Program Pendidikan 
Terbaik 2022’ dalam ajang Indonesia 
Fundraising Award (IFA Award) 2022 
yang diselenggarakan oleh Institut 
Fundraising Indonesia. Selain itu, RGI 
juga berhasil meraih penghargaan pada 
kategori ‘Program Pendidikan Terbaik’ 
dalam ajang Indonesia Giving Fest Award 
2022 yang diselenggarakan oleh Forum 
Zakat (FOZ) di Jakarta.

Pada tahun-tahun sebelumnya, RGI 
berhasil meraih penghargaan sebagai 
The Best Education Program Local Zakat 
Organization dari Institute Manajemen 
Zakat (IMZ) tahun 2012, dan menjadi 
model diklat pengembangan ekonomi 
kewirausahaan syariah oleh Kemnaker 
RI tahun 2018, serta model pengentasan 
pengangguran kota usia produktif oleh 
FOZ DKI tahun 2021.

H. Daram, selaku Direktur Eksekutif 
LAZ Al Azhar mengatakan raihan yang 
diperoleh LAZ Al Azhar melalui RGI ini 
merupakan hasil kerja keras bersama 
sekaligus bukti bahwa program yang 
dijalankan tentunya membawa dampak 

yang baik untuk program pemberdayaan 
khususnya pada aspek pendidikan.

“Program vokasi pendidikan RGI terus 
kami jalankan sebagai wujud nyata LAZ 
Al Azhar hadir membantu generasi 
penerus agar memiliki kesempatan 
bersaing di dunia kerja dan memiliki nilai 
spiritual yang tinggi,” ungkap Daram.

Pada tahun 2022 ini, RGI telah memiliki 
tujuh kampus yang tersebar di seluruh 
Indonesia yaitu (berdasarkan urutan 
beroperasinya): Depok, Magelang, 
Sentra Primer Jakarta, Surabaya, Aceh, 
Yogyakarta, dan Cilacap. Care
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Kelompok Tani (Poktan) Cirahong 
dan Anggota Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) 

Ikhlas Gemilang Desa Ciladaeun saat 
ini tengah menyiapkan kebutuhan dan 
edukasi inovasi terkait program upland 

budidaya manggis di Desa Ciladaeun, 
Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten 
Lebak, Provinsi Banten.

Salah satu persiapan yang dilakukan 
yaitu mengisi kuisioner dari BRIN serta 

sosialisasi pengendalian OPT dengan 
trap. Sosialisasi tersebut bertujuan 
mengidentifikasi kendala dan harapan 
peluang petani agar hasil panen manggis 
semakin maksimal.
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SAUNG ILMU KAMPUNG ZAKAT 
CILADAEUN JADI PUSAT RISET TERPADU 

BRIN KEMENTERIAN PERTANIAN RI
Saung Ilmu, salah satu instrumen program Kampung Zakat yang dilakukan LAZ Al Azhar 

dan Kementerian Agama RI menjadi pusat riset terpadu oleh Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) Kementerian Pertanian RI.
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Kegiatan yang digelar di Saung Ilmu 
Kampung Zakat Ciladaeun tersebut 
cukup disambut antusias oleh pengurus 
Saung Ilmu dan Poktan.

Wahyudin, selaku ketua Saung 
Ilmu menyampaikan harapannya 
terkait budidaya manggis yang akan 
dilaksanakan. Ia menyebutkan bahwa 
nantinya Desa Ciladaeun akan dijadikan 
kampung eduwisata dengan potensi 
alam yang melimpah, mulai dari wisata 
curug, kebun stroberi, kebun hortikultura, 
pertanian palawija, ditambah lagi dengan 
komoditas budidaya manggis.

“Semoga dengan hadirnya program 
budidaya manggis ini dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dan menjadikan Desa 
Ciladaeun sebagai sentra produksi 
budidaya manggis. Tentu ini menjadi 
kolaborasi yang positif sehingga 
masyarakat sekitar semakin produktif 
dan bisa mandiri,” ujarnya.

Demi mendukung program ini, perlu 
dikuatkan terkait sinergi dengan 
stakeholder agar pengembangan desa 
wisata dapat terwujud dengan baik dan 
maksimal. Adanya Saung Ilmu Kampung 
Zakat menjadi pusat berjalannya rencana 
tersebut dan akan menjadi pos utama 
memasuki kawasan eduwisata.

Care



Indonesia Gemilang

Adapun sasaran dalam kegiatan ini 
adalah kader Posyandu di wilayah 
kerja Puskesmas Pakisjaya. Acara 

sosialisasi P4K ini juga dihadiri oleh 
setiap perwakilan kader posyandu yang 
ada di Kecamatan Pakisjaya dengan 
masing-masing perwakilan mengirim 
4 orang dari setiap desa, dengan total 
anggota yang hadir sebanyak 32 orang.

Angga, Dasamas LAZ Al Azhar di Desa 
Pakisjaya mengungkapkan hadirnya 
Saung Ilmu di tengah masyarakat 
dapat dimanfaatkan sebagai pusat 
interaksi masyarakat dan berbagai 

kegiatan sosialisasi di bidang kesehatan. 
Pengurus Saung Ilmu dan petugas 
Puskesmas bersinergi memberikan 
fasilitas pengetahuan kepada warga 
mengenai pentingnya memperhatikan 
berbagai potensi bahaya kehamilan 
yang berisiko.

“Sebagai wujud kepedulian terhadap 
kondisi kesehatan warga terutama ibu 
hamil dan keluarga berencana, kami 
terus mengajak warga untuk terus 
meningkatkan pengetahuan tentang 
perencanaan persalinan agar bayi dan 
ibu sehat,” ujarnya.

Program P4K sendiri yaitu pemeriksaan 
kehamilan yang dilakukan oleh bidan 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
pengetahuan ibu hamil, suami, dan 
keluarga tentang kehamilan yang 
berisiko, bahaya apa saja yang bisa 
terjadi di masa kehamilan, ajakan 
pada ibu, suami, dan keluarga untuk 
merencanakan persalinan.

Hal ini ditujukan antara suami, keluarga, 
dan masyarakat agar paham tentang 
potensi bahaya kehamilan berisiko, 
adanya rencana persalinan yang aman, 
adanya rencana kontrasepsi yang akan 
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Petugas kesehatan Puskesmas Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa 
Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan memanfaatkan 
Saung Desa Energi Pakisjaya, Sabtu (10/12).

PETUGAS PUSKESMAS PAKISJAYA 
MANFAATKAN SAUNG ILMU DESA 

ENERGI UNTUK KEGIATAN P4K
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dipakai, adanya dukungan masyarakat, 
tokoh masyarakat, kader, dukungan 
untuk ikut program KB pascapersalinan, 
hadirnya dukungan sukarela dalam 
persiapan biaya, transportasi, dan donor 
darah, juga memperkuat kerjasama 
antara bidan, paraji, dan kader.

Dalam sosialisasi tersebut juga 
diberikan 3 pesan kunci MPS (Make 
Pregnancy Serving) yaitu setiap 
persalinan ditolong tenaga kesehatan 
terampil, setiap komplikasi obstetri 
dan neonatal ditangani secara adekuat 
(memadai), dan setiap wanita usia subur 
mempunyai akses terhadap pencegahan 
kehamilan yang tidak diinginkan dan 
penanggulangan komplikasi keguguran 
tidak aman.

Semoga kegiatan kolaborasi ini dapat 
terus terjalin dengan baik, sehingga 
warga sekitar dapat merasakan manfaat 
nyata dari program pemberdayaan Desa 
Energi yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar 
dengan Bazma Pertamina.

Care
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WARGA DUSUN BANDARAYA 
MANFAATKAN BALAI CAHAYA 
UNTUK PENYULUHAN KESEHATAN

Balai Cahaya yang hadir di tengah masyarakat desa binaan LAZ Al Azhar dan YBM PLN 
dimanfaatkan sebagai pusat interaksi masyarakat di berbagai bidang, baik dalam bidang 
pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan bidang kesehatan. Warga sekitar menggunakan 
Balai Cahaya untuk penyuluhan kesehatan penyakit Tuberkulosis (TBC), Kamis (1/12).



Kegiatan penyuluhan yang 
berlokasi di Dusun Bandaraya, 
Desa Sokop, 

Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kepulauan 
Meranti, Provinsi Riau ini dilakukan 
dengan tujuan untuk memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat 
agar lebih memahami apa itu penyakit 
TBC, gejala apa saja yang ditimbulkan, 
langkah pencegahan supaya terhindar 
dari TBC, dan pengobatan pasien TBC. 

Kegiatan penyuluhan disampaikan 
oleh Dendi, S.Kep dan Reyna Herawati, 
Amd.Keb selaku bidan dan Perawat 
puskesmas Kedabu Rapat, Rangsang 
Pesisir, Kepulauan Meranti. Sebanyak 30 
orang masyarakat turut serta mengikuti 
kegiatan tersebut.

TBC sendiri adalah penyakit menular 
paru-paru yang disebabkan oleh basil 
Mycobacterium tuberculosis. Penyakit 
ini ditularkan dari penderita TB aktif 
yang batuk dan mengeluarkan titik-titik 
kecil air liur dan ter--inhalasi (terhirup) 
oleh orang sehat yang tidak memiliki 
kekebalan tubuh terhadap penyakit ini.

Ema (30), salah satu warga 
mengatakan meskipun kegiatan 
penyuluhan dilakukan secara singkat, 
tetapi pemaparan yang disampaikan 

memberikan pengetahuan lebih 
tentang bahaya dan pencegahan terkait 
penyakit TBC.

“Kami sangat antusias sekali, karena 
penyuluhan ini sangat penting untuk 
kesehatan keluarga kami. Kami juga 
siap untuk memulai menerapkan upaya 
pencegahan penyakit dan pola hidup 
sehat,” ujarnya.

Kriskama, Dasamas LAZ Al Azhar juga 
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mengungkapkan dengan terjalinnya 
sinergi di sektor kesehatan, diharapkan 
masyarakat di desa binaan LAZ Al Azhar 
dan YBM PLN dapat menerapkan ilmu 
yang telah disampaikan para penyuluh 
dalam kegiatan tersebut.

“Kesehatan itu sangat mahal. Semoga 
dengan adanya penyuluhan tentang 
penyakit TBC menjadi himbauan 
bagi warga di sini untuk menerapkan 
kebiasaan hidup sehat,” tambahnya.

Care
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Dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi 
tantangan ekonomi di masa yang akan datang, LAZ Al Azhar dengan konsisten melakukan 
kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat desa, generasi muda, dan keluarga prasejahtera.

18 TAHUN BERKIPRAH, 
LAZ AL AZHAR BANGKITKAN 
EKONOMI MASYARAKAT DESA



Hal ini disampaikan oleh 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar 
H. Daram dalam kegiatan 

tasyakur milad LAZ Al Azhar yang ke-18 
di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al 
Azhar, Jakarta Selatan, Selasa, (6/12). 
Acara yang dilakukan dengan khidmat 
ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum 
YPI Al Azhar, Dr. Fuad Bawazier, MA, 
serta Ketua YPI Al Azhar 
Bidang Dakwah dan Sosial, 
Dr. H. Zahruddin Sulthoni, MA. 

Lanjut Daram, peran lembaga zakat 
dalam menekan angka kemiskinan 
menjadi hal yang penting sebagai 
wujud tanggung jawab bersama. 
Melalui pengelolaan dana ziswaf yang 
profesional, amanah dan transparan  
LAZ Al Azhar telah melakukan 

pendampingan masyarakat desa di 
42 “Desa Gemilang” yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Selain itu, melalui 
program pendidikan juga telah 
mencetak 3.398 generasi muda duafa 
agar menjadi generasi siap kerja, serta 
membina 59 UMKM agar semakin 
tangguh pascapandemi.

“Alhamdulillah, di usia yang ke-18 
tahun ini berbagai penghargaan telah 
berhasil diraih LAZ Al Azhar. Mulai dari 
Kementerian Agama RI, BAZNAS, dan 
yang terbaru tanggal 30 November 
kemarin kami mendapat penghargaan 
pada kategori ‘the best of fundraising 
program pendidikan terbaik’ dalam ajang 
Indonesia Fundraising Award. Terima 
kasih dan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada donatur dan mitra sinergi 

LAZ Al Azhar”, ungkap Daram. 
Pencapaian yang telah diraih 
LAZ Al Azhar di berbagai ajang 
penghargaan ini merupakan hasil 
kerja keras, kolaborasi, sinergi, serta 
kemitraan dari masyarakat luas. 
Diharapkan nantinya hal ini dapat 
menjadi spirit serta motivasi untuk 
terus menjalankan berbagai program 
kebaikan sehingga dapat menciptakan 
kesejahteraan yang lebih luas lagi. 

Dalam rangkaian kegiatan milad ini 
juga dilakukan penandatanganan 
kerjasama antara LAZ Al Azhar dengan 
Universitas Al Azhar Indonesia, serta 
ajang Anugerah Gemilang untuk kantor 
layanan kinerja terbaik lingkup nasional 
dan Jabodetabek.
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JUMAT BERKAH, LAZ AL AZHAR DAN 
KITABISA BAGIKAN RIBUAN PORSI 
MAKANAN GRATIS 
LAZ Al Azhar dengan Tim Kitabisa menyalurkan 2000 porsi makan gratis untuk keluarga duafa 
dan masyarakat yang membutuhkan. Pendistribusian makanan dilakukan di beberapa titik 
lokasi yakni di wilayah Jakarta Timur, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan. 

Jumat Berkah



Fahri Hamdi, Supervisor Digital 
Fundraising LAZ Al Azhar mengatakan 
momentum Jumat Berkah ini dapat 
dimanfaatkan sebagai upaya membantu 
sesama, juga dengan terus menyediakan 
makanan gratis untuk mereka para 
pekerja harian dan yang membutuhkan. 
Selain itu, hal ini dapat membantu 
meningkatkan pemasukan para UMKM 
sekitar.

“Alhamdulillah, banyak masyarakat 
antusias dan sudah banyak merasakan 
manfaat dari program dengan berbagi 
makan gratis ini. Selain mereka bisa 

memilih makanan seperti nasi box, bakso, 
siomay, ataupun makanan lain yang dijual 
para pelaku UMKM, mereka juga bisa 
membantu masyarakat lainnya hanya 
dengan menginstal aplikasi crowdfunding 
Kitabisa,” ujarnya. 

Setelah menginstal aplikasi tersebut, 
para orang baik akan mendapatkan kode 
voucher. Kemudian dengan kode voucher 
“MakanGratis”, mereka akan memperoleh 
saldo senilai Rp. 1000. Voucher tersebut 
dapat dilanjutkan sebagai bentuk donasi 
untuk membantu masyarakat yang 
membutuhkan agar bisa ikut menikmati 
program Makan Gratis.

Program berbagi makanan gratis 
salah satunya juga dilakukan pada 
momen Jumat Berkah di Masjid 

Al Azhar Bintaro, Tangerang Selatan 
dan Masjid Al Azhar Sentra Primer yang 
dibagikan langsung kepada jamaah dan 
warga sekitar. 

Melalui program ini para penerima 
manfaat juga dapat terus menebar 
kebaikan yang sama dengan cara 
menginstal aplikasi crowdfunding 
Kitabisa. Maka, selain bisa mendapatkan 
1 porsi makanan juga dapat membantu 
yang lainnya untuk menjadi bagian 
program ini.
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Daram, Direktur Eksekutif LAZ Al 
Azhar mengungkapkan bahwa 
LAZ Al Azhar menjadi salah 

satu peserta yang turut memeriahkan 
kegiatan Indonesia Giving Fest Award 
2022 yang diadakan FOZ dengan 
menampilkan beberapa kegiatan dan 
produk-produk pemberdayaan dari 
kegiatan yang dilakukan LAZ Al Azhar 
secara nasional.
 
“Program Rumah Gemilang Indonesia 
sendiri menjadi salah satu program 

pengentasan pengangguran dan 
pemberdayaan usia produktif. Terima 
kasih kepada para mitra dan donatur 
atas dukungan dan doanya. Semoga 
dengan diraihnya award ini, RGI ke 
depan bisa terus lebih baik lagi, dan bisa 
hadir lebih banyak lagi untuk membantu 
mewujudkan mimpi generasi muda 
Indonesia,” ungkapnya.
 
Adapun produk-produk binaan yang 
dipamerkan selama 2 hari mulai tanggal 
23-24 Desember 2022 ini merupakan 

produk unggulan dari berbagai desa 
binaan LAZ Al Azhar dalam program 
Indonesia Gemilang. Produk unggulan 
tersebut di antaranya Keripik Ubi 
Cilembu, Beras Menthik Susu Desa 
Besur, Arabica Coffee yang merupakan 
produk kopi dari Cinanggela, Keripik 
Pisang dari Desa Sindangsari, Kopi 
Laharpang dari Kelud, Kopi Semendo 
dari Desa Plakat, Madu Ondohan dan 
Madu Klanceng dari Cilacap, busana hasil 
karya santri RGI Jurusan Tata Busana, 
Anyaman Daun Pandan dan Beras 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar melalui program Rumah Gemilang Indonesia (RGI) berhasil 
meraih penghargaan sebagai pemenang Program Pendidikan Terbaik dalam ajang Indonesia 
Giving Fest Award 2022 yang diselenggarakan oleh Forum Zakat (FOZ). Acara penyerahan 
penghargaan digelar di Tennis Indoor, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, DKI Jakarta, 
Jumat, (23/12) dan diserahkan langsung oleh Tarmizi Tohor selaku Direktur Pemberdayaan Zakat 
dan Wakaf Bimas Islam Kementerian Agama RI.

LAZ AL AZHAR BERHASIL SABET 
PENGHARGAAN DI AJANG INDONESIA 
GIVING FEST AWARD 2022

Majalah Care Edisi Januari 2023 www.alazharpeduli.or.id20



Sehat Desa Tanjungpura, Tasikmalaya. 
Selain itu LAZ Al Azhar juga berhasil 
mendapatkan Penganugerahan Zakat 
Award 2022 Kategori OPZ Skala 
Nasional dengan ‘Program Pendidikan 
Terbaik’. 

Kegiatan Indonesia Giving Fest Award 
2022 ini dihadiri oleh Taufik Hidayat, 
selaku Direktur Eksekutif Komite 
Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, 
Bambang Suherman, Ketua Umum 
Forum Zakat, Tarmizi Tohor selaku 
Direktur Pemberdayaan Zakat dan 
Wakaf Bimas Islam Kementerian Agama 
RI, dan keluarga besar anggota FOZ.
 
Bambang Suherman, Ketua Umum 
Forum Zakat mengungkapkan exhibition 
yang digelar FOZ adalah upaya bersama 
untuk lembaga zakat dan para amilnya 
agar tidak hanya dikenal di masyarakat 
tetapi diakrabi, dipahami, dan dirasakan 
lebih dalam lagi manfaatnya oleh 
masyarakat. Dalam kegiatan ini 
ditampilkan berbagai macam produk 
dari binaan lembaga zakat yang ada di 
Indonesia.
 
“Kita ingin menyampaikan kepada publik 
bahwa lembaga zakat punya komitmen 
yang kuat bersama pemerintah untuk 
mengelola kemiskinan di Indonesia,” 
katanya.
 

Hingga saat ini lembaga zakat yang 
tercatat 675 lembaga. Sektor zakat, 
infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) 
menjadi instrumen penting dalam 
kemajuan ekonomi syariah yang 
memiliki potensi kontribusi tinggi dalam 
mengembangkan pembangunan di 
Indonesia. Dana perolehan yang dikelola 
meningkat setiap tahunnya, pada tahun 
2021 berdasarkan data statistik yang 
diperoleh sudah mencapai Rp14 Triliun 
dari tahun sebelumnya, Rp12 Triliun.
 
“Peningkatan hasil dari pengelolaan 
zakat tentu mengalami kenaikan yang 
sangat signifikan. Hal ini membuktikan 
sektor dana sosial syariah telah 
berkontribusi secara aktif dan nyata 
terhadap penanggulangan kemiskinan 
dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Khususnya dalam 
hal mendukung jaring kegiatan 
masyarakat dalam kegiatan dakwah, 
sosial, pendidikan, kesehatan, dan 
pemberdayaan ekonomi,” ungkap Taufik 
Hidayat, selaku Direktur Eksekutif 
Komite Nasional Ekonomi Keuangan 
Syariah dalam sambutannya.
 
Selain itu, lembaga zakat sebagai 
lembaga filantropi Islam menjadi salah 
satu penopang kehidupan masyarakat di 
seluruh pelosok negeri. Pengembangan 
zakat terus dilakukan agar memberikan 
manfaat secara luas. Penguatan 
kelembagaan, transformasi digital, 
fasilitas akses publik, dan penguatan 
pengawasan ditujukan untuk mencapai 
potensi zakat yang berdampak pada 
ekonomi pembangunan. Care
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Sejuta Berdaya
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Sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga duafa, LAZ Al Azhar memberikan 
bantuan berupa modal usaha kepada keluarga Slamet yang merupakan seorang 

kepala keluarga penyandang disabilitas di Kampung Lemah Abang, 
Desa Waluya, Cikarang Utara, Rabu, (21/12).

PEDULI KELUARGA DUAFA, 
LAZ AL AZHAR SALURKAN 
BANTUAN MODAL USAHA



Sebelumnya, Slamet bekerja 
sebagai kernet mobil angkutan 
di Cikarang. Nahas, kecelakaan 

yang terjadi dengan truk besar pada 
tahun 2012 silam, membuat kakinya 
diamputasi sampai pangkal paha hingga 
ia harus kehilangan pekerjaan dan 
memutuskan untuk kembali ke kampung 
halaman bersama keluarganya. 

Di sana Slamet bekerja paruh waktu 
membuat tambahan alat untuk 
kulkas dengan penghasilan 100-200 
ribu rupiah per 2 minggu. Namun 
penghasilan tersebut tak cukup untuk 
menyewa kontrakan. Pak Slamet, istri 
dan keempat anaknya pun harus tinggal 
di gubuk seadanya yang berdiri di atas 

tanah yang menumpang di samping 
sawah.

Menurut Eko Sugianto, Amil 
LAZ Al Azhar yang datang langsung 
menemui keluarga Slamet di rumahnya 
mengatakan bahwa Slamet memiliki 
semangat untuk terus mencari nafkah. 
Dalam keterbatasan yang ia miliki 
Slamet pernah berjualan es dan jajanan 
anak-anak lainnya. Namun, karena lapak 
yang ia tempati rusak jadi ia berhenti 
untuk berjualan.

“Semangat keluarga Pak Slamet untuk 
berwirausaha terus kami apresiasi. 
Keterbatasan yang dimiliki Pak Slamet 
ini tidak menjadikannya halangan, 

jadi kami membantu menyalurkan 
bantuan modal usaha untuk beliau 
dan membuatkan warung di dekat 
rumahnya, agar keluarga Pak Slamet 
punya tambahan penghasilan untuk 
keluarganya,” tambah Eko.

Setelah berbelanja kebutuhan untuk 
warung jajanan, Pak Slamet turut 
menyampaikan ucapan terima kasih 
atas bantuan yang diberikan dari para 
donatur dan LAZ Al Azhar.

“Terima kasih untuk para donatur dan 
LAZ Al Azhar atas bantuannya. Mudah-
mudahan modal usaha yang diberikan 
bisa panjang dan bermanfaat untuk 
keluarga saya,” ujar Pak Slamet.

Majalah Care Edisi Januari 2023 www.alazharpeduli.or.id23

Care



Bertepatan dengan datangnya 
liburan tengah semester 
dan persiapan menuju 

pembelajaran semester genap, 
ratusan anak-anak yatim duafa 
tersebut turut berbahagia setelah 
menerima hadiah berupa paket 
seragam sekolah, alat tulis, dan 
sepatu baru.

Mahrus Ali, selaku Manajer Program 
LAZ Al Azhar mengatakan aksi 
peduli anak yatim dalam program 
My Heart for Yatim dilakukan 
untuk mendukung mereka agar 
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 dan 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 
sektor kesehatan, keagamaan, 
pendidikan, pemberian apresiasi dan 
dukungan minat serta bakat anak-
anak yatim.

“Kami terus berkolaborasi dengan 
pihak crowdfunding lainnya dalam 
upaya mendorong kesejahteraan 
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LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan Kitabisa.com menyalurkan 160 paket seragam sekolah untuk 
anak-anak yatim duafa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Adapun paket 
seragam sekolah diberikan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pendidikan anak-anak 

yatim duafa dengan jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

LAZ AL AZHAR DAN KITABISA.COM 
SALURKAN RATUSAN BANTUAN PAKET 

SEKOLAH DI JABODETABEK

My Heart for Yatim
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bagi anak-anak yatim ini. 
Alhamdulillah, sekarang dapat 
bekerjasama dengan Kitabisa 
menyalurkan bantuan tersebut. 
Semoga dapat menunjang kualitas 
pendidikan anak yang lebih baik, 
serta meringankan beban biaya 
para orang tua yang tidak mampu,” 
tambah Fahri Hamdi selaku 
Supervisor Digital Marketing 
LAZ Al Azhar.

Inayah, salah satu penerima 

manfaat yang bertempat tinggal 
di Pulogebang, Jakarta Timur turut 
mengungkapkan rasa terima kasih 
kepada para orang baik yang telah 
berbagi kebaikan untuknya dan 
teman-teman lain.

“Terima kasih Kakak, Alhamdulillah 
sekarang bisa punya seragam 
dan sepatu baru, bagus banget 
sepatunya, kebetulan sepatu aku 
sudah kekecilan. Sekarang saya jadi 
lebih semangat sekolah,” ujar Inayah.

Alhamdulillah, kebahagiaan tidak 
hanya dirasakan oleh Inayah, tetapi 
dirasakan pula oleh ratusan anak-
anak lainnya yang hidup dalam 
kesulitan ekonomi. Mereka yang saat 
ini sepatunya sudah mulai rusak atau 
kekecilan, juga untuk mereka yang 
seragamnya sudah usang dan tidak 
layak pakai. Semoga dengan adanya 
paket perlengkapan sekolah ini 
dapat menghadirkan keberkahan dan 
kebaikan untuk kita semua. Care



Formula
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Guna memberikan kenyamanan saat melaksanakan ibadah, Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) Al Azhar bangun Masjid Sementara untuk penyintas Gempa Cianjur yang 

berlokasi di Kampung Wargaluyu, Desa Nagrak, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat. Masjid Sementara dimanfaatkan langsung oleh warga untuk kegiatan salat 

Jumat berjamaah, Jumat, (30/12).

BERIKAN KENYAMANAN IBADAH, 
LAZ AL AZHAR BANGUN MASJID 
SEMENTARA UNTUK PENYINTAS 
GEMPA CIANJUR



Pascagempa menimpa wilayah 
ini satu bulan lalu, LAZ Al 
Azhar tidak hanya membangun 

Rumah Sehat Layak Huni (Rusli) 
namun juga membangun fasilitas 
umum darurat seperti masjid dan 
toilet. Hal ini dilakukan sebagai 
wujud kepedulian kepada warga 
terdampak gempa sekaligus sebagai 
upaya pemulihan desa untuk 
kembali bangkit.
 
Saat ini Masjid Sementara dapat 
digunakan secara maksimal oleh 
warga sekitar. Terdapat dua masjid 
yang dibangun di desa yang sama 
yang masing-masing masjid dapat 
menampung 60 dan 120 jamaah.
 
Dofi Ridofilah, Koordinator tim 

Formula LAZ Al Azhar mengatakan 
selain dapat digunakan untuk tempat 
beribadah, Masjid Sementara ini 
juga menjadi tempat alternatif 
warga untuk melakukan berbagai 
aktivitas bersama seperti untuk 
bermusyawarah, mengaji anak-anak, 
dan kegiatan bermanfaat lainnya.
 
“Alhamdulillah, pelaksanaan salat 
Jumat di Masjid Sementara hari ini 
dapat berjalan dengan nyaman dan 
khusyuk,” ujarnya.
 
Di samping itu, juga disalurkan 
bantuan karpet untuk sajadah yang 
diberikan oleh Wakaf Al Azhar 
sebanyak 13 sajadah. 12 gulung untuk 
makmum dan 1 untuk imam. Bantuan 
diserahkan langsung secara simbolis 

kepada ketua RW setempat.
 
Hadirnya Masjid Sementara ini 
mendapatkan sambutan positif 
dari warga setempat. Warga begitu 
antusias saat pembangunan Masjid 
Sementara telah rampung dan siap 
digunakan.
 
“Terima kasih untuk donatur dan 
LAZ Al Azhar yang telah membantu 
kami untuk membangunkan Masjid 
Sementara ini. Kerja keras 
LAZ Al Azhar dan tim relawan yang 
terus membersamai warga sampai 
hari ini menjadi semangat kami untuk 
terus bangkit,” ujar Rasihan selaku 
Ketua RW.
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Formula

Sebagai bentuk ikhtiar bersama 
dalam menghadirkan kebaikan 
untuk warga terdampak gempa 

Cianjur, LAZ Al Azhar kembali 
menyalurkan makanan siap saji 
untuk jamaah Musala Darurat Karang 
Taruna RW 11 dan masyarakat sekitar. 
 
Dofi Ridofillah, Koordinator 
tim Formula LAZ Al Azhar 
mengungkapkan paket makanan siap 
saji dibagikan langsung ke jamaah 

Musala Darurat Karang Taruna RW 
11. Sebanyak 100 paket makanan 
dimasak dan disiapkan langsung di 
dapur umum yang berada di Desa 
Nagrak.
 
“Jumat berkah menjadi waktu terbaik 
untuk saling berbagi kebahagiaan, 
salah satunya dengan memberikan 
paket makanan siap saji dan 
air mineral untuk warga di sini. 
Semoga dengan adanya program 

Jumat Berkah ini dapat memenuhi 
kebutuhan makan siang dan nutrisi 
untuk warga terdampak,” ujarnya.
 
Dengan menurunkan para relawan, 
makanan siap saji dibagikan setelah 
salat Jumat dilakukan. Program 
Jumat Berkah dengan berbagi 
makanan menjadi salah satu kegiatan 
rutin yang dilakukan, terlebih di 
tengah kondisi pascabencana. 
Gerakan Jumat Berkah ini 

Momentum Jumat Berkah memberikan kebahagiaan untuk para penyintas gempa 

bumi Cianjur. Meskipun di tengah kondisi memprihatinkan pascagempa bumi yang 

mengguncang wilayah Cianjur, para penyintas begitu semangat menjalankan ibadah 

salat Jumat di Mushala Darurat Karang Taruna RW 11 di Desa Nagrak, Kampung 

Wargaluyu, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat, (16/12).

JUMAT BERKAH, LAZ AL AZHAR SALURKAN 
MAKANAN SIAP SAJI DI MUSALA DARURAT 
GEMPA CIANJUR
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terbuka untuk umum dengan 
menyumbangkan makanan siap saji 
demi membantu masyarakat yang 
membutuhkan.
 
Selain itu, hadirnya Musala Darurat 
Karang Taruna RW 11 yang dibangun 
LAZ Al Azhar bersama warga ini 
begitu bermanfaat. Musala yang 
dapat menampung ratusan orang ini 
digunakan warga untuk beribadah 
salat berjamaah, mengaji, dan 
tempat bermusyawarah bersama.
Care
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Gempa yang terjadi di Cianjur menyebabkan banyaknya kerusakan, salah satunya 

ialah rusaknya sumber air yang ada di Cianjur Hal ini menyebabkan para penyintas 

gempa Cianjur sulit untuk memperoleh kebutuhan akan air bersih yang layak 

dikonsumsi bagi warga, khususnya Kampung Wargaluyu, Desa Nagrak, 

Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.

AIR BERSIH 
SIAP MINUM 
KINI HADIR 
DI POS 
PENYINTAS 
GEMPA 
CIANJUR

Formula



Unpad atas donasi mesin RO-nya. 
Semoga dengan adanya bantuan 
mesin RO untuk air minum ini, warga 
kami bisa menikmati air yang bersih 
dan juga higienis dalam pemenuhan 
kebutuhan air sehat untuk sehari-
hari,” ungkap Rasihan selaku ketua 
RW. 

 Dengan adanya mesin RO ini 
membuat kebutuhan air bersih untuk 
para warga penyintas gempa di 
Kampung Wargaluyu, Desa Nagrak, 
Kecamatan Cianjur, Kabupaten 
Cianjur, Jawa Barat bisa terpenuhi.

Cianjur yang berada di pos tanggap 
bencana LAZ Al Azhar untuk 
mendapatkan pasokan air bersih 
siap minum, Rabu, (21/12).
 
Hadirnya alat pemurni air minum 
Reverse Osmosis (RO) di pos 
tanggap bencana gempa Cianjur 
membawa kebahagiaan tersendiri 
untuk mereka. Ungkapan terima 
kasih turut disampaikan kepada 
para donatur khususnya mahasiswa 
Unpad setelah mesin RO siap 
digunakan dan diserahkan secara 
simbolis.
 
“Terima kasih banyak kepada para 
donatur, khususnya mahasiswa 
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Kerusakan lainnya yang 
disebabkan oleh gempa yang 
mengguncang Desa Nagrak, 

yakni hancurnya rumah dan fasilitas 
para warga, dengan kurang lebih 
jumlah penduduknya ada sekitar 
308 kepala keluarga atau 1118 jiwa. 
Kejadian tersebut membuat Desa 
Nagrak krisis akan air bersih yang 
dapat dikonsumsi.
 
Sebagai wujud kepedulian terhadap 
kondisi tersebut, mahasiswa 
Universitas Padjadjaran (Unpad) 
berkolaborasi melalui 
LAZ Al Azhar memberikan Mesin 
Reverse Osmosis atau RO yang dapat 
dimanfaatkan para penyintas gempa 



Formula
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Dalam rangka memberikan perhatian terhadap kondisi anak-anak penyintas 
gempa Cianjur, tim Formula tanggap bencana LAZ Al Azhar Kantor Perwakilan 

Jawa Tengah menggelar Aksi Trauma Healing di Kampung Wargaluyu, 
Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selasa, (21/12).

TIM FORMULA TANGGAP BENCANA 
LAZ AL AZHAR GELAR AKSI TRAUMA 

HEALING UNTUK ANAK-ANAK 
PENYINTAS GEMPA CIANJUR



Acara ini diikuti oleh 23 anak 
dari Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) Makmur dan 

26 anak dari Raudhatul Athfal (RA) 
Al Muttaqin dengan menghadirkan 
seorang pendongeng. Anak-anak 
dari kedua lembaga pendidikan ini 
merupakan warga dari beberapa 
kampung yang ada di Desa Nagrak, 
yaitu Kampung Wargaluyu, Kampung 
Sudi, dan Kampung Panumbangan.
 
Bencana gempa yang mengguncang 
sebagian besar wilayah Cianjur 
menimbulkan banyak kerusakan 
yang cukup parah, sehingga di 
antara warga penyintas gempa 
Cianjur banyak sekali anak-anak yang 
kehilangan kehidupan normalnya 
seperti kegiatan belajar di sekolah 
karena kondisi sekolah yang rusak 
akibat gempa. Hal ini mengakibatkan 
anak-anak sekitar yang terdampak 
gempa hanya belajar dan bermain 
dalam kondisi yang seadanya.
 
Sekolah-sekolah, rumah, dan 
tempat bermain sudah tak bisa 
lagi dijadikan tempat yang aman 

bagi mereka melakukan kegiatan 
belajar dan bermain. Sebagai upaya 
meringankan rasa trauma dan 
mengembalikan keceriaan anak-
anak tersebut Aksi Trauma Healing 
dilakukan di Saung Ilmu Desa Nagrak 
yang sekaligus menjadi pos tanggap 
bencana LAZ Al Azhar.
 
Dofi Ridofillah, selaku Koordinator 
tim Formula LAZ Al Azhar 
mengatakan, diharapkan dengan 
adanya Aksi Trauma Healing ini, 
anak-anak dan bahkan ibu-ibu 
yang mendampingi mereka merasa 

terhibur dan sedikit bisa meredakan 
kesedihan mereka melihat kondisi 
rumah dan lingkungan yang belum 
kembali seperti sediakala.
 
Warga penyintas gempa Cianjur 
berterima kasih kepada para donatur 
dan LAZ Al Azhar karena selalu 
hadir di tengah-tengah mereka 
untuk menemani, membantu, dan 
meringankan beban mereka dari sisi 
moril maupun materil.
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Formula (Mitra Gemilang)

Merespon kejadian gempa 
bumi Cianjur tersebut 
sebagai bentuk kepedulian 

PT Permata Bank Syariah 
berkolaborasi dengan LAZ Al Azhar 
mendistribusikan bantuan logistik. 
Bantuan diberikan di salah satu 
lokasi terparah yaitu di Kampung 
Babakan Nagrog, Desa Ciputri, 

Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, 
Kamis (15/12).
 
Dofi Ridofillah, Koordinator tim 
Formula LAZ Al Azhar mengatakan 
setidaknya terdapat 155 KK atau 
340 jiwa yang menjadi penerima 
manfaat dari bantuan tersebut. 
Adapun bantuan yang diberikan 

berupa beras, air mineral, terigu, 
minyak, telur, makanan instan, 
hygiene kit, perlengkapan wanita, 
selimut, perlengkapan bayi seperti 
popok, bedak, minyak telon, dan juga 
obat-obatan.
 
“Kondisi warga di lokasi ini masih 
sangat memerlukan bantuan dan 
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Gempa yang mengguncang Cianjur berkekuatan Magnitudo 5,6 yang melanda sejumlah kecamatan 
di Kabupaten Cianjur pada Senin (21/11) lalu, masih menyisakan duka bagi warga terdampak 
hingga saat ini. Bahkan saat ini mereka masih menempati posko dan tenda-tenda pengungsian 
karena kondisi rumah yang hancur dan tidak bisa ditempati kembali.

LAZ AL AZHAR BERKOLABORASI DENGAN PT 
PERMATA BANK SYARIAH SALURKAN BANTUAN 
LOGISTIK BAGI PENYINTAS GEMPA CIANJUR



mereka masih tinggal di posko-
posko pengungsian. Apalagi untuk 
kebutuhan anak-anak di sini juga 
tidak kalah penting karena masih 
minim sekali didapatkan warga, 
sedangkan anak-anak bayi dan balita 
cukup banyak terdampak,” ujarnya.
 
Warga begitu antusias dan senang 
mendapatkan bantuan tersebut, 
terlihat dari semangat para warga 
saat membantu tim Formula tanggap 
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bencana LAZ Al Azhar memindahkan 
paket bantuan dari kendaraan 
operasional menuju ke lokasi 
pengungsian yang jaraknya cukup 
jauh dan juga medan yang dilalui 
berupa tanjakan.
 
Bantuan diberikan langsung kepada 
warga terdampak. Semoga dengan 
adanya bantuan sembako tersebut 
dapat membantu warga untuk 
memenuhi kebutuhan pangan harian. 

Selain itu juga bantuan logistik dapat 
dimanfaatkan untuk lansia, anak- 
anak, balita, dan bayi.
 
Selain itu, PT Permata Bank 
Syariah dan LAZ Al Azhar juga 
mendistribusikan 1.500 bungkus 
makanan siap saji untuk kebutuhan 
makan malam warga terdampak dan 
relawan di Kampung Wargaluyu, 
Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Care



Formula (Mitra Gemilang)
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Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi para penyintas gempa Cianjur, Askrindo 
Syariah melalui LAZ Al Azhar menyalurkan bantuan logistik dan berbagai macam 
kebutuhan sembako untuk kebutuhan Dapur Umum Pondok Pesantren Mambausaadah 
Kampung Babakan Renyom, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa 
Barat, Selasa, (13/12). 

LAZ AL AZHAR DAN ASKRINDO SYARIAH 
KIRIMKAN BANTUAN UNTUK PENYINTAS 
GEMPA CIANJUR



Secara simbolis bantuan 
sembako tersebut diserahkan 
oleh tim Formula 

LAZ Al Azhar kepada 
Bapak Hafidz, selaku Ketua Rukun 
Warga. Setidaknya terdapat 125 KK 
atau 526 jiwa yang mendapatkan 
manfaat dari bantuan yang diberikan. 

Hafidz yang mewakili warga 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada donatur yang telah 
membantu meringankan kondisi 
pascabencana gempa Cianjur 
terutama di daerah Kampung 
Babakan Renyom. Pasalnya lokasi ini 
belum mendapatkan bantuan yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan 
makanan.

“Kami warga Babakan Renyom 
mengucapkan terima kasih kepada 
LAZ Al Azhar dan Askrindo 
Syariah atas bantuan yang 
diberikan, khususnya untuk Ponpes 
Mambausaadah. Semoga apa yang 
diberikan ini dapat bermanfaat 
dan terus menjadi jalan silaturahmi 

untuk kita semua. Juga semoga 
aliran pahala sampai kepada donatur 
sekalian,” ungkapnya. 

Adapun bantuan yang diberikan 
berupa beras, minyak goreng, tepung 
terigu, telur, gula, makanan instan, 
dan air mineral. Kebutuhan bahan-
bahan untuk dapur umum tersebut 
digunakan warga dan pihak pondok 
untuk menyuplai makanan siap saji 
agar dapat memenuhi kebutuhan 
pangan harian untuk para santri dan 
warga terdampak.

Selain itu, di sela-sela penyaluran 
bantuan sembako untuk kebutuhan 

dapur umum, Tim Formula Tanggap 
Bencana LAZ Al Azhar juga 
mengikuti proses salat jenazah 
untuk almarhumah pengasuh 
Pondok Pesantren Manbausaadah 
yang meninggal yang sebelumnya 
mengalami luka parah dan dirawat 
akibat gempa Cianjur kemarin. 

Hingga saat ini, para penyintas 
gempa Cianjur masih membutuhkan 
bantuan logistik, makanan, terpal, 
selimut, kebutuhan anak dan wanita, 
musala, dan MCK darurat.
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Formula (mitra Gemilang)
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Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar melakukan kolaborasi kebaikan dengan 
Majelis Taklim Telkom Group (MTTG) dalam membantu penyintas gempa bumi di Cianjur. 
Sebagai bentuk kepedulian untuk para penyintas, MTTG melalui tim Formula tanggap 
bencana LAZ Al Azhar mengirimkan bantuan logistik, membangun dapur umum, 
mendirikan posko, melakukan aksi medis, dan mendistribusikan 1.500 lebih paket 
makanan siap saji. 

29 HARI PASCAGEMPA 
CIANJUR, LAZ AL AZHAR 
DAN MTTG TERUS KIRIMKAN 
BANTUAN LOGISTIK DAN 
BANGUN DAPUR UMUM



Gempa bumi yang 
mengguncang wilayah 
Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat beberapa minggu lalu dengan 
Magnitudo 5,6 mengakibatkan 
kerusakan parah di rumah-rumah 
warga, hancurnya fasilitas umum, 
terputusnya akses jalan di beberapa 
titik akibat longsor bahkan hingga 
merenggut ratusan korban jiwa. 

Ribuan warga terpaksa harus 
mengungsi di tenda-tenda 
pengungsian dan berhimpitan 
dengan pengungsi lainnya. 
Kondisi tersebut tentu sangat 
memprihatinkan dan menjadi 
kewajiban bersama untuk 
meringankan beban para penyintas 
gempa Cianjur. 

Dofi Ridofillah, Koordinator tim 
Formula LAZ Al Azhar mengatakan 
penyaluran bantuan logistik langsung 
diberikan di pos induk LAZ Al Azhar 
yang berada di beberapa lokasi yaitu 

Kampung Cibulakan, Kecamatan 
Cugenang, Kampung Margaluyu 
Desa Nagrak, dan Kampung Selahuni 
Kecamatan Cianjur, Kabupaten 
Cianjur, Jawa Barat. 

“Kolaborasi kemanusiaan yang 
terjalin telah memberikan 
kebahagiaan para penyintas di sini. 
Hadirnya bantuan, baik itu berupa 
sembako dan dapur umum juga 
dapat menjadi sumber pangan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 
bagi para warga terdampak yang 
masih bertahan di pengungsian 
dan relawan yang masih bertugas,” 
ujarnya.

Di samping itu, kegiatan aksi medis 
juga turut dilakukan di 4 lokasi yang 
berbeda. Hal ini dilakukan agar 
warga yang mengalami keluhan 
penyakit dapat segera mendapatkan 
pertolongan medis. Dibantu oleh 
dokter dan petugas kesehatan 
setempat, gerakan aksi medis dapat 

berjalan dengan baik. Pemeriksaan 
dilakukan kepada warga yang 
mengalami berbagai macam keluhan 
seperti pusing, sesak, batuk, 
gatal-gatal, dan luka ringan dengan 
prioritas anak-anak dan lansia.
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Muzakki Inspiratif

Selain memiliki aktivitas menjadi 
pembalap, Fitra Eri juga mulai aktif 
menjadi jurnalis di 

Auto Bild Indonesia yang sekarang 
dikenal dengan Gridoto. Karirnya di 
dunia jurnalis pun melejit hingga saat 
ini. Pasalnya sejak tahun 2020 Fitra Eri 
bekerja sebagai pemimpin redaksi di 
media Otodriver. Bukan hanya pandai 
menyampaikan ulasan tentang dunia 

otomotif melalui tulisan saja, 
Fitra Eri juga membagikan informasi 
tersebut melalui channel Youtube.
 
Perjalanan karir Fitra Eri dapat 
dikatakan cemerlang. Namun semua 
itu tentu ia peroleh melalui kerja keras, 
kegigihan, kesabaran, dan do’a yang 
selalu membersamai. Sukses sebagai 
pembalap dan jurnalis, Fitra Eri memiliki 

kegemaran dalam berbagi. Tentang 
berbagi, Fitra Eri memiliki dua konsep 
berbagi. Pertama yakni yang wajib untuk 
kita tunaikan sesuai ajaran Islam melalui 
zakat, karena sebesar 2,5 % dari harta 
yang kita miliki ada hak delapan asnaf. 
Namun, di samping itu tidak hanya 
zakat yang kita tunaikan, terkadang 
kita memiliki kelebihan rezeki dan ada 
orang lain yang membutuhkan maka ada 
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Siapa yang tak mengenal sosok sang pembalap sekaligus jurnalis terkenal di tanah air, 
Fitra Eri. Berbagai konten menarik seputar kegiatan di dunia otomotif kerap kali menjadi trending 
di channel Youtube. Fitra Eri sapaan akrabnya memiliki nama lengkap Fitra Eri Purwotomo, 
pria kelahiran tahun 1974 ini telah berkarir menjadi seorang pembalap sejak tahun 1999. 
Berbagai ajang balapan nasional maupun internasional telah digelutinya. Salah satu balapan 
pertama yang pernah diikuti oleh Fitra Eri adalah Timor One Make Race.

KEINDAHAN BERBAGI ALA 
SANG PEMBALAP ‘FITRA ERI’



baiknya untuk senantiasa berbagi.
“Hal penting dari berbagi itu kita harus 
mulai dari lingkaran sekitar dahulu 
seperti keluarga, saudara, juga kerabat. 
Jangan sampai kita jor-joran berbagi 
ke orang lain, tapi ternyata masih 
ada saudara kita sendiri yang masih 
membutuhkan. Jadi selalu mulailah 
berbagi dari keluarga terdekat dulu,” 
ungkapnya.
 
Pada dasarnya manusia itu dikenal 
sebagai makhluk sosial yang selalu 
membutuhkan bantuan orang lain. 
Sekalipun seseorang tersebut telah 
memiliki kecukupan harta, setidaknya 
terdapat andil dari manusia lain yang 
mendukung dan berbagi dengannya. 
Berbagi di sini bisa jadi berbagi waktu, 
berbagi kesempatan, berbagi tenaga, 
apapun itu yang jelas saling memberi 
manfaat.
 
“Sejatinya setiap orang itu bisa berbagi 
dengan caranya masing-masing. Tapi 
kalau kita tidak memiliki niat yang kuat 
atau enggan untuk berbagi, jangan 
kaget jika suatu saat hidup yang kita 
jalani akan semakin sulit. Karena orang 
lain juga akan enggan berbagi kepada 
kita,” jelas Fitra Eri terkait kiat-kiat 
berbagi yang harus disertai dengan 
niat yang kuat.
 
Fitra Eri sendiri memiliki prinsip untuk 
tidak berusaha menemukan korelasi 
imbalan dari berbagi. Menurutnya hal 
yang paling berkesan saat berbagi itu 
ketika orang yang menerima zakat 
atau sedekah yang kita berikan dapat 
merasakan kegembiraan dan hidupnya 
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dapat berubah menjadi semakin 
sejahtera. Dengan demikian, harta yang 
kita berikan ternyata bisa memberikan 
manfaat yang nyata.
 
Adapun tips untuk senantiasa berbagi 
yakni ada pada rasa syukur. Tidak 
hadirnya rasa syukur dalam diri kita akan 
menimbulkan rasa kekurangan yang 
terus menerus. Setiap kita sebaiknya 
dapat menyadari bahwa nafas yang 
kita miliki adalah suatu hal yang harus 
disyukuri. Begitu pula dengan harta 
yang dititipkan Allah merupakan 
kebaikan dan rahmat-Nya yang wajib 
untuk disyukuri.
 
“Dengan selalu memelihara rasa syukur, 

maka akan timbul rasa untuk terus 
berbagi. Karena sejatinya seseorang 
yang selalu bersyukur itu adalah mereka 
yang hidupnya sudah merasa cukup dan 
dia bisa membagi apa yang ia punya 
untuk orang lain yang membutuhkan. 
Jaga selalu rasa syukur dan jangan 
sampai kita kufur nikmat,” 
tambah Fitra Eri.
 
Mengenal Al Azhar sejak kecil dari 
lingkungan keluarga, Fitra Eri turut 
mempercayakan zakatnya ke 
LAZ Al Azhar. Baginya tujuan 
menunaikan zakat itu agar orang lain 
dapat semakin berdaya.
 
“Pelayanan berzakat di LAZ Al Azhar 
sangat baik, cepat dan ramah. Buat saya 
kalau berzakat itu saya biasa lakukan 
secara langsung dengan memberikannya 
kepada mereka yang membutuhkan. 
Kalaupun saya titipkan melalui lembaga, 
saya memilih lembaga yang amanah dan 
terpercaya,” ujarnya.
 
Fitra Eri juga menyampaikan pesan dan 
mengajak seluruh umat muslim untuk 
membiasakan diri dalam berbagi, karena 
dengan konsep berbagi kemiskinan, 
kelaparan, kesengsaraan akan jauh lebih 
berkurang dan pada akhirnya semua itu 
akan kembali kepada kita juga. Sekecil 
apapun yang kita sisihkan akan begitu 
bermanfaat untuk orang lain.
 
“Setelah berbagi tentu akan timbul 
rasa bahagia. Perasaan bahagia itu 
akan timbul saat kita membantu 
dibanding saat kita ada diposisi dibantu,” 
tambahnya. Care



Perwakilan Sulsel 
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Sebagai bentuk apresiasi 
dan dukungan untuk para 
ibu hebat dan pejuang 
tangguh, 
LAZ Al Azhar Sulawesi 
Selatan dan Forum Zakat 
(FOZ) menggelar aksi 
berbagi kebahagiaan 
dengan mengirimkan paket 
sembako sekaligus sebagai 
kado di momen Hari Ibu, 
Kamis (22/12). 

PERINGATI HARI IBU, LAZ AL AZHAR 
SULSEL DAN FOZ BAGIKAN KADO 
UNTUK IBU PEJUANG TANGGUH DAN 
PELUNCURAN AMBULANS GRATIS



Tanggal 22 Desember yang 
diperingati sebagai Hari Ibu, tentu 
tidak hanya sebagai peringatan 

momen hari ibu saja, tetapi menjadi 
salah satu bentuk penghargaan yang 
tinggi untuk perempuan-perempuan di 
seluruh Indonesia. Menjadi madrasah 
pertama untuk keluarga–utamanya 
dalam mendidik anak–tentu bukanlah 
hal yang mudah, apalagi begitu banyak 
peran yang harus dijalankan sebagai 
seorang ibu.

Kegiatan dilaksanakan di Jalan A.P 
Pettarani Makassar, tepatnya di salah 
satu kantor LAZ sekaligus menjadi 
sekretariat FOZ Sulsel. Sebanyak 65 
orang menjadi penerima manfaat, di 
antara mereka berprofesi sebagai 
petugas cleaning service, buruh harian 

lepas, dan ibu rumah tangga.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan 
ini juga dilakukan launching 
ambulans gratis untuk mereka yang 
membutuhkan.

“Kegiatan ini bertujuan meringankan 
beban seorang ibu dalam memenuhi 
kebutuhan dasar setiap keluarganya. 
Selain itu dalam kesempatan ini, kita 
juga ingin menyosialisasikan kepada 
masyarakat tentang keberadaan 
ambulans gratis di setiap lembaga amil 
zakat yang ada di Provinsi Sulawesi 
Selatan,” ujar Syarif, selaku pengurus 
FOZ Sulsel.

“Terjalinnya sinergi antar member 
FOZ ini, diharapkan dapat saling 

menguatkan, semoga setiap bulan 
bisa diadakan program bersama agar 
silaturahmi terus berjalan dengan baik, 
dan semakin banyak penerima manfaat 
bisa terbantu,” tambahnya.

Turut andil, Abbas sebagai amil 
perwakilan LAZ Al Azhar dan juga 
sebagai pengurus FOZ mengungkapkan 
harapannya agar kegiatan yang 
dilakukan membawa kebahagiaan untuk 
masyarakat luas khususnya para ibu di 
tanah air. Sebab, sejatinya perjuangan 
seorang ibu tentu tidak akan ternilai, 
tidak ada angka yang bisa mengukurnya, 
namun memuliakan dan memberikan 
kasih sayang kepada mereka, menjadi 
kewajiban kita bersama.
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Perwakilan JaTeng

Gempa yang berkekuatan 5,6M 
yang mengguncang Kabupaten 
Cianjur, Jawa Barat pada Senin, 

21 November 2022 lalu, menggugah 
simpati dan empati keluarga besar 
sekolah Islam Al Azhar se-Jawa Tengah. 
Berkolaborasi dengan LAZ Al Azhar Jawa 
Tengah menyalurkan bantuan dan aksi 
kepedulian untuk penyintas 

gempa Cianjur.

Aksi kepedulian tersebut dilakukan 
dengan berbagai kegiatan kemanusiaan, 
yaitu dengan mengadakan Aksi 
Trauma Healing dengan menghadirkan 
pendongeng di Kampung Wargaluyu, 
Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Kegiatan ini diikuti oleh 23 anak dari 
PAUD Makmur dan 26 Anak dari RA Al 
Muttaqin. Aksi kepedulian selanjutnya 
juga dilakukan dengan menyalurkan 
bantuan logistik kepada penyintas yang 
berada di pos pengungsian.

Agus Bangun Prabowo selaku Kepala 
Kantor Perwakilan Jawa Tengah 
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Sebagai bentuk kepedulian kepada Penyintas gempa Cianjur, Sekolah Islam Al Azhar 
se-Jawa Tengah berkolaborasi dengan LAZ Al Azhar Jawa Tengah menyalurkan 
bantuan untuk membantu meringankan penyintas gempa Cianjur. 

LAZ AL AZHAR JAWA TENGAH DAN 
SEKOLAH ISLAM AL AZHAR SE-JAWA 
TENGAH SALURKAN BANTUAN UNTUK 
PENYINTAS BENCANA GEMPA CIANJUR
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mengatakan bantuan juga diberikan 
LAZ Al Azhar untuk membangun 
MCK darurat yang bisa membantu 
masyarakat dalam kegiatan sehari-hari 
untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus.

“LAZ Al Azhar terus membersamai 
para penyintas gempa Cianjur dengan 
membangun Rumah Bangkit Mandiri 
yang nantinya bisa menjadi tempat 
tinggal sementara yang nyaman untuk 
para penyintas. Selain itu juga dibangun 
musala darurat yang bisa digunakan 
untuk ibadah, madrasah darurat yang 
dapat dimanfaatkan sementara oleh 
anak-anak untuk belajar dan 
bermain,” ujarnya.

Terima Kasih untuk Yayasan Makarima 
Al Azhar Solo Baru, Yayasan Bimatama 
Al Azhar Semarang, Yayasan Al Fikri 
Kalibanteng Semarang,Yayasan 
Al Himsya BSB Semarang, Yayasan 
Daruunujaba Al Azhar Purwokerto, 
Yayasan Khusnul Khatimah Al Azhar 
Brebes, Al Azhar International Islamic 
Boarding School (AAIIBS) atas donasi 
yang diperuntukkan bagi penyintas 
gempa Cianjur. Semoga apa yang telah 
didonasikan dapat bermanfaat dan 
meringankan beban para penyintas 
gempa Cianjur yang hingga saat ini 
berada di posko pengungsian. Care



Perwakilan Yogyakarta
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Magang merupakan kegiatan rutin setiap angkatan bagi para santri Rumah Gemilang Indonesia 
(RGI). Khusus untuk santri RGI Kelas Kuliner Halal Yogyakarta, magang kali ini terasa berbeda. 
Pasalnya mereka magang di 3 rumah makan dan 1 hotel yang populer dan dikenal 
masyarakat umum.

SANTRI RGI KELAS KULINER 
HALAL BERKESEMPATAN MAGANG 
DI RUMAH MAKAN SERBA SAMBAL



Terdapat 4 santri magang di 
rumah makan yang terkenal yaitu 
Waroeng Serba Sambal. Rumah 

makan dengan mengusung menu sambal 
sebagai andalan ini mempunyai cabang 
lebih dari 100 outlet yang tersebar di 
seluruh Indonesia, bahkan ke negara 
tetangga, Malaysia.
 
Menurut Azam Alfikri, Koordinator RGI 
Yogyakarta mengungkapkan tujuan 
santri RGI menjalankan magang di 
Waroeng Serba Sambal agar para 
santri RGI dapat mendalami dunia kerja 
secara profesional. Apalagi Waroeng 
Serba Sambel sangat terkenal dengan 
SOP yang sangat ketat untuk para 
karyawannya.
 
“Kami berharap, para santri bisa banyak 
menimba ilmu di Waroeng SS, khususnya 
ilmu dan pengalaman yang berhubungan 
dengan dunia kuliner yang digarap 
secara profesional, “ kata Azam saat 
mengantar santri ke Waroeng Serba 
Sambal.
 
Sementara Nandes, HRD Waroeng SS 
Ketika menerima santri RGI Kelas Kuliner 
Halal merasa senang ada santri magang 
di SS. “Saya berharap ini menjadi awal 
yang baik kerja sama antara SS dan 
RGI” ungkap Nandes saat ditanya Care 
di Kantor Pusat SS di kawasan Jalan 
Kaliurang. 

“Insya Allah selama magang, para santri 
RGI akan banyak mendapatkan ilmu dan 
pengalaman,” tambah Nandes.
 
RGI  kampus Yogyakarta telah bermitra 

dengan beberapa rumah makan dan 
hotel di Yogyakarta dan sekitarnya. 
Sampai saat ini ada lima mitra yang 
menjadi tempat magang untuk para 
santri, di antaranya Rumah Makan 
Lampau Banjar, D’kayon Hotel, Hara 
Chicken, Waroeng SS, dan Rumah makan 
Aceh. Keberadaan tempat magang 
ini untuk menunjang kebutuhan para 
santri dalam mendalami keilmuan dan 
wawasan seputar dunia kuliner sesuai 
minat dan passion-nya (kegemarannya).
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Lembaga Wakaf Al Azhar merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mengelola dan 
mengembangkan wakaf di Indonesia. Pada acara 8th World Halal Summit dan 9th OIC Halal Expo 

tahun 2022 kali ini, Rayan Asa Luminaries General Manager Wakaf Al Azhar yang tergabung 
dalam delegasi OIC Youth Indonesia (Pemuda OKI Indonesia) turut serta sebagai salah satu 

delegasi Indonesia yang menghadiri pertemuan tersebut. 

WAKAF AL AZHAR TURUT HADIR DI 
ACARA 8TH WORLD HALAL SUMMIT 

DAN 9TH OIC HALAL EXPO 2022

Artikel Wakaf



Acara ini diikuti oleh 57 negara 
anggota Organisasi Kerja Sama 
Islam (OKI) yang mengangkat 

tema “For a Sustainable Trade: Explore 
All Aspects of the Growing Global Halal 
Industry”. Selain itu, acara ini juga 
menghadirkan seminar internasional 
yang mempertemukan narasumber 
kompeten yang berbicara mengenai 
perkembangan industri halal di dunia.

Indonesia dan Turki memiliki hubungan 
diplomatik yang telah terjalin selama 72 
tahun. Kedua negara terus berkomitmen 
untuk meningkatkan perdagangan 
bilateral di bawah kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo dan Presiden 
Recep Tayyip Erdogan, salah satunya 
melalui percepatan perundingan 

Indonesia-Turki Comprehensive 
Economic Partnership Agreement 
(IT-CEPA). 

Perundingan ini telah memasuki putaran 
keempat dan telah menyelesaikan 
berbagai isu, termasuk perdagangan 
barang, kerja sama ekonomi, 
kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, 
pemulihan perdagangan, sanitasi dan 
phytosantasi (SPS), serta isu-isu lainnya. 
Dengan demikian, acara 8th World Halal 
Summit dan 9th OIC Halal Expo yang 
dihadiri oleh delegasi Wakaf Al Azhar 
sebagai salah satu delegasi Indonesia 
di Istanbul Turki merupakan salah satu 
upaya untuk meningkatkan kerjasama 
dan perdagangan antara kedua negara 
di bidang industri halal. 

Selain menghadiri pertemuan 
tersebut, delegasi Wakaf Al Azhar 
juga berkesempatan mengikuti 
Launching International Incubation 
Center yang diselenggarakan oleh 
International Cooperation Youth 
Forum (ICYF) sebagai rangkaian side 
event pada acara COMCEC Ministrial 
Meeting di Istanbul Congress Center. 
Agar semakin memperkuat jejaring 
internasional, Wakaf Al Azhar juga 
melakukan pertemuan lintas organisasi 
internasional bersama dengan 
perwakilan Ensany Turkiye dan 
Palestinian Media yang fokus pada 
edukasi dan fundraising untuk kegiatan 
kemanusiaan Internasional.
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LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan Perkumpulan Pengusaha Tekstil Provinsi 
Jawa Barat (PPTPJB) membagikan ribuan selimut dan kebutuhan logistik untuk 
memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas bencana gempa Cianjur, 
Jumat, (2/12).

RIBUAN SELIMUT DAN LOGISTIK 
KEBUTUHAN PAKAIAN DALAM DIBAGIKAN 
UNTUK PENUHI KEBUTUHAN MENDESAK 
PARA PENYINTAS GEMPA CIANJUR

Sekilas Berita

Bantuan diberikan sebanyak 
1.000 selimut, 3.000 pakaian 
dalam pria, 3.000 pakaian 

dalam wanita, dan 1.000 bra 
wanita yang dibagikan di 28 desa 
terdampak gempa di wilayah Cianjur, 
Jawa Barat. Donasi yang diberikan 
melalui LAZ Al Azhar kemudian 
didistribusikan langsung ke tenda-
tenda pengungsian.
 
Kebutuhan selimut dan pakaian 
dalam menjadi hal yang sangat 
dibutuhkan para penyintas, pasalnya 
kebanyakan dari mereka kehilangan 
barang dan pakaian akibat tertimbun 

material bangunan rumah, bahkan 
barang tersisa yang mereka miliki 
yaitu baju yang dipakai saat kejadian 
gempa.
 
“Alhamdulillah, warga begitu 
antusias menerima bantuan ini. 
Mereka bahkan sangat menunggu-
nunggu, karena selimut bisa 
membantu menghangatkan badan 
saat mereka berada di tenda dan 
kebutuhan pakaian dalam juga 
sangat dibutuhkan di sini,” ungkap 
Rosihan, selaku Ketua RW setempat.
Care
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Tim pendistribusian LAZ Al Azhar mengunjungi salah satu dari 10 anggota keluarga berdaya 
Pondok Karya Gemilang, yaitu warung Dapur Bunda, Selasa, (27/12).

“SEJUTA BERDAYA” KEMBANGKAN USAHA 
DAPUR BUNDA JADI SEMAKIN MAJU 

Sekilas Berita

Dapur Bunda adalah usaha 
kecil yang dirintis oleh 
Ade Haryani (39). Wanita 

yang biasa dipanggil ibu Ade ini 
memulai bisnisnya pada tahun 2016 
lalu. Berawal dari bisnis rumahan 
makanan keripik pisang yang diberi 
nama Dapur Bunda, produk ibu Ade 
kini semakin berkembang.
 
Warung jajanan yang terletak di 
Jalan KUD, Kelurahan Sudimara 
Timur, Kecamatan Ciledug, Kota 
Tangerang, Banten ini menjual 
beberapa pilihan produk Dapur 
Bunda yang dibuat secara mandiri 
seperti keripik pisang, makanan siap 
saji, rice bowl, nasi kuning, dan aneka 

minuman. Selain dijual secara offline, 
produk ibu Ade juga bisa dipesan 
secara online di aplikasi Gofood, 
Grabfood, dan Shoppe Food.
 
“Terima kasih untuk 
LAZ Al Azhar yang sudah 
memberikan bantuan modal usaha 
melalui program keluarga berdaya. 
Selain mendapatkan modal usaha, 
saya juga terus mendapatkan 
pendampingan serta bisa berbagi 
pengalaman dan mendapatkan 
banyak ilmu baru dari anggota 
keluarga berdaya Pondok Karya 
Gemilang yang lain,” ungkap ibu Ade.
Care



Allah Ta’ala dalam ayat 
tersebut sudah mewanti-
wanti kita agar tak 

mengikuti jejak langkah setan. 
Dalam ‘biografi’ setan yang 
saya tahu, setan tak ada baik-
baiknya sedikit pun. Selalu 
menyesatkan manusia untuk 
berbuat maksiat.
 
Setan, menurut sebagian 
ulama, berasal dari kata 
syathana; maknanya adalah 
ba’uda, yakni jauh. Maksudnya, 
setan adalah sosok yang jauh 
dari segala kebajikan (Ibn 
Katsir, I/115, az-Zamakhsyari, 
I/39). Setan juga berarti sosok 
yang jauh dan berpaling dari 
kebenaran. Karena itu siapa 
saja yang berpaling dan 
menentang (kebenaran), baik 
dari golongan jin ataupun 
manusia, adalah setan (dalam 
al-Qurthubi, I/90, al-Alusi, 
I/166).
 
Lalu bagaimana agar tak 
berteman dengan setan? 
Berarti kita harus membentengi 
diri dengan mendekati 
orang-orang shalih yang kita 
jadikan teman. Misalnya rajin 

mengikuti kajian keislaman. 
Mengkaji Islam itu banyak 
untungnya, wawasan kian 
luas, ilmu bertambah, teman 
baik jadi lebih banyak, suasana 
‘kompetisi’ untuk mendalami 
ilmu jadi memotivasi kita, bisa 
mendapatkan banyak inspirasi, 
pahala juga insya Allah bisa 
didapatkan. Bandingkan 
jika kita tak ada aktivitas 
kebaikan atau malah berteman 
dengan yang kurang baik ilmu 
dan akhlaknya, apalagi jika 
temannya doyan maksiat, 
tambah jauh ngejarnya. Satu 
hal yang perlu dicatat dan 
ingat baik-baik: kematian. 
Orang yang beribadah akan 
mati, yang tidak beribadah juga 
akan mati. Namun, ujungnya 
akan berbeda di antara kedua. 
Semoga kita termasuk orang 
yang mendapatkan keuntungan 
di dunia dan di akhirat.
 
Itu sebabnya kita perlu teman 
yang seakidah, sevisi dan 
satu tujuan untuk saling 
menasihati dalam kebenaran 
dan kesabaran. Beruntung dan 
bersyukur jika kita punya teman 
yang baik dan kelakuannya 

syar’i (sesuai tuntunan ajaran 
Islam). Dalam kitab Adabul 
Mufrad, ada sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari, “Tidaklah saling 
mencintai dua orang dalam 
agama Allah Ta’ala, kecuali 
orang yang paling utama di 
antara keduanya adalah yang 
paling besar cintanya pada 
sahabatnya.”
 
Jangan berteman dengan setan, 
atau dengan teman yang 
meniru kelakuan setan. Sebab, 
sedikit demi sedikit perangkap 
yang mereka buat bisa jadi 
melemahkan kita. Jadi, harus 
hati-hati. Itu bisa merusak 
kehidupan dunia, sekaligus 
mengurangi peluang bahagia di 
akhirat.
 
Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya setan selalu 
berupaya menggoda anak cucu 
Adam dengan berbagai macam 
cara.” (HR an-Nasa’I, no: 3134, 
dishahihkan al-Albani dalam 
Shahih an-Nasa’i)
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Oleh: O. Solihin
Instruktur Menulis Kreatif
Rumah Gemilang Indonesia
Kampus Depok
dan Sentra Primer

JANGAN BERTEMAN DENGAN SETAN
Setan bakalan mengganggu manusia. Selamanya. Jadi, kita harus waspada. Jangan 

terjebak permainan setan, apalagi jika berteman dengannya. Sebab, setan sejatinya 
adalah musuh. Firman Allah Ta’ala dalam surah al-Baqarah ayat ke-208, “Hai orang-orang 

yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut 
langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Inspirasi gemilang



Melawan setan
 
Di dalam bukunya yang 
amat terkenal, Talbis al-
Iblis (Tipudaya Iblis), Ibn al-
Jauzi secara panjang lebar 
mengungkapkan bagaimana 
sepak terjang setan dalam 
memperdaya manusia: 
termasuk di dalamnya para ahli 
ibadah, para pembaca al-Quran, 
para ahli hadits, para ulama 
fikih, juga para pengemban 
dakwah.
 
Menurut Ibn al-Jauzi, setidaknya 
ada enam langkah setan dalam 
menjerat manusia. Pertama: 
berusaha menjadikan manusia 
kafir atau musyrik. Kedua: Jika 
gagal, berusaha menjadikan 
mereka yang Muslim sebagai 
pelaku bid’ah. Ketiga: Jika gagal, 
berusaha menjadikan mereka 
tukang maksiat/pelaku dosa 
besar. Keempat: Jika gagal, 
berusaha agar mereka banyak 
melakukan dosa-dosa kecil. 
Kelima: Jika gagal, berusaha 
menyibukkan mereka dalam 
masalah-masalah yang mubah 
(yang tidak bermanfaat dan 
tidak berpahala). Keenam: 
Jika gagal juga, berusaha 
menyibukkan mereka dengan 
urusan-urusan sederhana 
sehingga mereka melupakan 
berbagai urusan yang lebih 
utama; misalnya menyibukkan 
diri dengan amalan sunnah, 
tetapi meninggalkan amalan 
wajib.
 
Semua langkah setan itu, 
menurut Ibn al-Jauzi, diikuti 
dengan berbagai cara yang 
sering amat halus dan lembut 
sehingga tidak banyak 
disadari oleh manusia. Saking 
halusnya, manusia tak sadar 

bahwa yang dilakukannya 
dirasa benar, padahal salah 
secara hukum syariat Islam. 
Misalnya, membuat istilah riba 
diganti jadi bunga. Terkesan 
harum, padahal haram. Contoh 
lainnya silakan bisa dicari dan 
digali lebih banyak lagi dalam 
kehidupan sekitar kita.
 
Bagaimana caranya kita 
mengatasi godaan dan 
perangkap setan? Kuncinya di 
antaranya adalah: Pertama, kita 
harus benar-benar beriman dan 
bertawakal kepada Allah Ta’ala. 
Firman-Nya: “Sesungguhnya 
setan itu tidak memiliki 
kekuasaan atas orang-orang 
yang beriman dan bertawakal 
hanya kepada Tuhan mereka 
saja.” (QS an-Nahl [16]: 99)
 
Kedua, kita harus menjadi 
orang yang benar-benar 
muklish karena Allah Ta’ala 
telah berfirman (yang artinya): 
Iblis berkata, “Demi keagungan-
Mu, aku akan menyesatkan 
mereka semuanya, kecuali 
hamba-hamba-Mu yang mukhlis 
di antara mereka.” 
(QS Shaad [38]: 82-83)
 
Ketiga, berlindung hanya 
kepada Allah Ta’ala karena 
Allah Ta’ala telah berfirman 
(yang artinya): “Jika kamu 
ditimpa sesuatu godaan 
setan maka berlindunglah 
kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi 
Mahatahu.” 
(QS al-A’raf [7]: 200)
 
Wajib bagi kita waspada dan 
tidak gentar terhadap tipu 
daya setan bangsa jin. Serumit 
apapun tipu daya yang mereka 
buat, sungguh itu adalah 

sarang laba–laba yang mudah 
dikoyak bagi orang–orang yang 
dirahmati Allah.
 
Berkata Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah rahimahullah, “Maka 
sepatutnya bagi seorang 
hamba untuk tegar, sabar, 
dan selalu konsisten beramal 
dengan zikir dan salat. Jangan 
terlena. Karena dengan 
konsisten (istiqamah), akan 
dijauhkan dari perangkap 
setan.” (dalam Majmu Fatawa 
juz 22, hlm. 608)
 
Salah seorang yang tidak 
bisa disesatkan oleh setan 
adalah orang yang mukhlis, 
yakni orang-orang yang telah 
diberi taufiq untuk mentaati 
segala petunjuk dan perintah 
Allah Ta’ala. Itu sebabnya, 
berbahagialah jika kita sudah 
rajin ibadah dan taat kepada 
Allah Ta’ala. Namun, jika kita 
merasa belum terlalu taat, atau 
malah rajin maksiat, ya segera 
bertaubat. Jangan ulangi, wajib 
disesali, dan menjauhlah dari 
kemaksiatan.
 
Waktu kita tak banyak untuk 
beramal salih di dunia sebagai 
bekal untuk kebahagiaan 
kehidupan di akhirat kelak. 
Jangan ditambah beban dengan 
banyaknya maksiat dan ogah 
minggat dari keburukan. Jika 
kita malas beribadah dan 
beramal salih, waspada. Sebab, 
bukan tak mungkin kita justru 
sedang berada dalam jeratan 
setan. Segera sadar diri dan 
perbaiki kualitas hidup kita. 
Lawan setan dalam diri kita! 
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No Sumber Dana Jumlah

1 Zakat Entitas 500.000.000

2 Zakat Maal 388.948.716

3 Zakat Fitrah 0

4 Infak Khusus 645.031.777

5 Infak Umum 212.063.062

6 Bagi Hasil Bank 479.750

7 Kemanusiaan 933.874.415

8 Wakaf 73.676.100

9 Fidyah 500.000

10 Kurban 586.000

11 Jasa Giro 98.785

TOTAL 2.755.258.605

No Tujuan Dana Jumlah

1 Layanan Mustahik 437.452.454

2 Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ 9.962.600

3 Operasional UPJ 1.345.000

4 Beastudi Pendidikan 5.620.000

5 BPU 1.000.000

6 Bantuan Karitas Dakwah 7.500.000

7 Pemberdayaan 184.732.800

8 Rumah Gemilang Indonesia 551.178.049

9 Fisabilillah Lainnya 53.312.111

10 Penyaluran Infaq Khusus:

a. Penyaluran Infak Khusus 346.911.000

11 Penyaluran Infak Umum 104.006.335

12 Sosialisasi ZISWAF 5.000.000

13 Penyaluran Wakaf Tunai 106.316.800

Sub Total Biaya Program: 1.814.337.149

Operasional dan ADM Lembaga:

16 Amil 339.021.466

17 Operasional 105.096.620

18 Administrasi Perbankan 2.006.239

Sub Total Biaya Operasional & Administrasi: 446.124.325

TOTAL 2.260.461.474

www.alazharpeduli.or.id
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