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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala selalu memberikan rahmat serta meridai segala ikhtiar 
dan aktivitas kita semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

H. Daram
Direktur Eksekutif LAZWAF Al Azhar

Sambutan Direksi

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

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

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

Kita saat ini sudah memasuki bulan Rajab 1444 H, salah satu bulan yang penuh kemuliaan 
dan  selalu dinanti-nantikan umat Islam. Pada bulan ini terjadi perisitiwa penting dalam 
Islam, yakni Isra Mi’raj Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pada tanggal 27 
Rajab. Pada momen ini, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala ke langit ke-7. Saat Isra Mi’raj juga-lah, perintah untuk melaksanakan 
salat lima waktu dikeluarkan.

Salah satu pembelajaran terbesar dari peristiwa Isra Mi’raj adalah passion dan believe pada 
rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Seberapa besar keyakinan kita terhadap kasih sayang 
dan kebaikan Allah, maka sebesar itu pula pertolongan yang akan kita dapatkan.
Isra Mi’raj juga mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Ada peristiwa yang terjadi 
sebelum Isra Mi’raj yaitu ‘amul huzni (tahun duka). Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam kehilangan orang-orang yang paling dia cintai yaitu istinya Khadijah dan 
pamannya Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam begitu sabar, hingga 
diberikan mukjizat yang terbaik yaitu peristiwa Isra Mi’raj. Maka dari itu, jika kita sabar 
dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan selalu ada jalan bagi kita untuk 
menyelesaikan masalah.

Bulan Rajab juga disebut sebagai bulan haram atau bulan mulia. Dalam kalender Islam 
ada empat bulan haram yakni Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah dan Rajab. Saat bulan 
haram berlangsung amalan saleh akan dilipatgandakan pahalanya. Semoga kita bisa 
memaksimalkan kehadiran bulan Rajab ini dengan memperbanyak ibadah seperti salat, 
dzikir, menghadiri kajian Islam, puasa sunnah serta menunaikan zakat, sedekah dan wakaf.
“Allahumma bariklana fii Rajaba, wa Sya’bana wa ballighna Ramadhana”
“Ya Allah berkahilah umur kami pada bulan Rajab dan bulan Sya’ban, serta sampaikanlah 
(umur) kami hingga bulan Ramadan”. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin. 
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K
ecintaannya pada dunia 
fesyen berawal dari sang 
ibu. Saat itu, ibunya kerap 
kali menjahit untuk pakaian 
kebutuhan keluarga. Namun, 

seiring berjalannya waktu teman-
teman Ajeng pun mulai memesan 
untuk dibuatkan kerudung. Akibat 
pesanan yang semakin banyak, akhirnya 
Ajeng mulai belajar menjahit agar bisa 
membantu ibunya hingga akhirnya 

BERKAH ZAKAT, 

WUJUDKAN MIMPI AJENG 
JADI PENGUSAHA FESYEN

Bisa hidup mandiri dan memiliki 

usaha yang maju menjadi 

keinginan banyak orang. 

Begitu juga dengan apa yang 

dicita-citakan Ajeng Miftahul 

Jannati. Siapa yang menyangka 

perempuan yang akrab disapa 

dengan nama Ajeng ini dapat 

mewujudkan mimpinya menjadi 

pengusaha sukses di bidang 

fesyen. Di umurnya yang masih 

muda yaitu 22 tahun, Ajeng 

yang merupakan alumni Rumah 

Gemilang Indonesia (RGI) 

mampu menjalankan bisnisnya 

hingga memiliki karyawan 

untuk membantunya di rumah 

produksi.

Cover Story

dia dapat menjahit kerudung dengan 
baik. Cikal bakal inilah yang terus 
menjadi semangat Ajeng untuk terus 
belajar menjahit dan bercita-cita dapat 
membuka usaha sendiri.
 
Ajeng memiliki kemauan kuat demi 
mencapai apa yang dituju. Setelah lulus 
sekolah Ajeng sempat mendaftarkan diri 
di sekolah fesyen di Bandung, Islamic 
Fashion Institut melalui jalur program 

Majalah Care Edisi Februari 2023 www.alazharpeduli.or.id6



Majalah Care Edisi Februari 2023 www.alazharpeduli.or.id7

beasiswa penghafal Al Quran. Namun 
sayangnya, beasiswa hanya ada per tiga 
tahun sekali. Sudah kadung mempunyai 
niat yang sungguh-sungguh di bidang 
fesyen, Ajeng tidak putus semangat 
hingga akhirnya ia mendapatkan 
rekomendasi untuk belajar di RGI dan 
diterima sebagai santri angkatan ke-21 
pada tahun 2019. 

Bergabung menjadi salah satu santri RGI 
menjadi keputusan terbaik yang dipilih 
Ajeng. Kemampuan menjahit dasar 
yang dimilikinya dapat semakin terasah 
dengan mengikuti kelas diklat selama 
enam bulan penuh di jurusan Tata 
Busana. Menurut pengakuannya, banyak 
ilmu baru yang didapatkan selama 
belajar di RGI. Jika sebelumnya Ajeng 
hanya belajar secara otodidak, selama di 
RGI Ajeng bisa belajar langsung dengan 
para instruktur profesional di bidangnya.
 
“Pertama kali saya masuk di RGI, saya 
belum punya banyak ilmu tentang 
menjahit. Di sana saya benar-benar 
belajar dari nol lagi, mulai dari belajar 
membuat pola, potong bahan, sampai 
jahit dan benar-benar jadi baju, mukena 
dan produk fesyen lainnya,” kenang 
Ajeng.
 
Dikenal sebagai santri berprestasi dan 
juga penghafal Al Quran, membuat 
Ajeng dipercaya menjadi ketua 
kerohanian di angkatannya. Secara rutin 

Mengasah keterampilan 
melalui RGI

Perjalanan Ajeng menuju 
kesuksesan

Ajeng membimbing dan mendampingi 
teman-temannya dalam belajar Al Quran 
dan menyetor hafalan.
 
Tidak hanya kenangan manis yang 
dialaminya selama menjadi santri di RGI, 
Ajeng juga mengungkapkan pengalaman 
paling berkesan sekaligus menjadi 
motivasi untuk dirinya hingga saat ini.
 
“Pengalaman luar biasa yang saya 
rasakan waktu itu, pernah ditegur 
keras instruktur sampai akhirnya saat 
sekarang baru kepikiran kalau apa yang 
beliau berikan itu sangat bermanfaat 
sekali dan bisa membentuk karakter 
saya saat ini. Mungkin teguran tersebut 
cukup keras bagi saya, tetapi ini 
justru bisa bangkitkan semangat saya 
agar terus berkarya lebih baik lagi,” 
ungkapnya.
 
Selain banyaknya cerita menarik yang 
disampaikan Ajeng, ia juga mendapatkan 
pengetahuan seputar bisnis dari para 
instruktur. Berkat dukungan semangat 
dan motivasinya membuat Ajeng ada di 
posisi seperti sekarang ini.

Perempuan yang memiliki hobi di bidang 
fesyen dan traveling ini, mulai merintis 
usahanya sejak tahun 2018. Sebelum 
terjun untuk memiliki bisnis sendiri, 
Ajeng sempat ikut bekerja dengan sang 
bibi dengan meneruskan usaha butik 
dengan brand Hafiyya Almahiyra dengan 
modal awal dan fasilitas bisnis berasal 
dari sang bibi dan pamannya.
 
Jatuh bangun dalam menjalani bisnis 
telah Ajeng alami, salah satunya ketika 
setelah tiga bulan Ajeng menjalani 
usaha, tidak ada kemajuan justru ia 
mengalami bangkrut dikarenakan masa 
pandemi. Akhirnya Ajeng memutuskan 
untuk menutup butiknya dan mendaftar 

kerja di salah satu butik dengan nama 
Rizanagari.
 
Proses belajar dan usaha terus berlanjut 
hingga akhirnya Ajeng memberanikan 
diri untuk memulai usahanya kembali 
pada tahun 2022. Berbagai style 
baju mulai di pasarkan di media sosial 
Instagram pada akun @hafiyyaalmahiyra 
mulai dari pakaian santai sehari-hari, 
gaun pengantin, mukena, gamis, tunik, 
kerudung, koko, dan baju bridesmaid.
 
Dalam satu hari, jika orderan sedang 
membludak, Ajeng dapat menerima 
ratusan permintaan jahit. Tidak 
tanggung-tanggung pemesan terjauh 
berasal dari Malaysia. Pemesanan 
dilakukan dengan sistem pre-order (PO) 
yang berlangsung sekitar 7-14 hari 
tergantung tingkat kesulitan model baju 
yang diajukan pelanggan.
 
“Alhamdulillah, usaha yang saya 
jalani ini semakin berkembang. Untuk 
membantu memberdayakan teman-
teman di RGI juga sampai saat ini saya 
sudah merekrut dua orang alumni RGI 
untuk membantu di rumah produksi,” 
ujarnya.
 
Pesan Ajeng untuk generasi muda dan 
santri RGI untuk terus bersemangat 
dan menemukan potensi diri agar bisa 
menjadi mandiri. 
 
“Semoga adik-adik RGI yang baru mulai 
berjuang saat ini, dapat menyelesaikan 
masa diklat dengan baik. Mampu 
memetik ilmu sebanyak-banyaknya 
agar cita-cita yang diinginkan dapat 
segera tercapai dan ilmunya semakin 
bermanfaat,” tutupnya.



LAZ AL AZHAR HADIRI PERESMIAN 

PROGRAM KAMPUNG ZAKAT 
DI KALIMANTAN SELATAN

Indonesia Gemilang

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar hadir pada acara launching Program Kampung Zakat yang 
digagas Kementerian Agama di Desa Sukamaju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, 

Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil 
Qoumas serta dihadiri mitra-mitra strategis, lembaga zakat pusat dan daerah di 

Kalimantan Selatan, juga seluruh stakeholder terkait, Selasa, (17/01).
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K
ehadiran LAZ Al Azhar yang 
diwakili oleh Dasamas (Da’i 
Sahabat Masyarakat) yang 
bertugas di Kalimantan Selatan 

yaitu Sanusi, Zakaria, dan Rosid menjadi 
garda terdepan berlangsungnya program 
sinergi Kampung Zakat ini. Kampung 
Zakat di Desa Sukamaju menjadi lokasi 
kolaborasi ke dua yang diljalankan 
LAZ Al Azhar dan Kemenag RI.
 
Program Kampung Zakat merupakan 
program pemberdayaan masyarakat 
desa dengan mendapatkan 
pendampingan secara berkelanjutan 
dengan memanfaatkan potensi desa di 
masing-masing daerah, dengan tujuan 
meningkatkan ekonomi masyarakat 
menjadi mandiri. Setiap desa tertinggal 
akan mendapatkan fasilitas dan bantuan 
finansial dengan dana berbasis zakat, 
infak, dan sedekah untuk berbagai 
kegiatan produktif. Program tersebut 
menjadi bagian integral dari program 
percontohan Bimas Islam yang 
dijalankan Kemenag sejak tahun 2018.
 

LAZ Al Azhar akan turut serta 
meningkatkan kesejahteraan dan 
kualitas masyarakat desa melalui 
Program Kampung Zakat di Tanah 
Bumbu, khususnya di sektor pendidikan 
dan ekonomi. Adapun pada sektor 
pendidikan, Dasamas LAZ Al Azhar akan 
mendorong edukasi dan minat belajar 
masyarakat di Desa Sukamaju yang 
berpusat di Saung Ilmu. Selain itu, untuk 
remaja di Kampung Zakat Sukamaju 
akan diarahkan untuk mengikuti 
kegiatan diklat Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI) yang menjadi portofolio 
program pengentasan pengangguran 
usia produktif.
 
Iyas Sanusi, sebagai Koordinator 
Dasamas di Kalimantan Selatan 
menyampaikan bahwa Desa Sukamaju 
di Kecamatan Batulicin memiliki 
potensi alam di sektor pertanian dan 
perkebunan yang baik dan menjanjikan 
jika dapat dikelola secara maksimal.
 
“Harapan kami dengan terjalinnya 
kolaborasi melalui program Kampung 

Zakat ini kesejahteraan ekonomi 
masyarakat desa dapat meningkat. 
Bersama masyarakat kami akan 
membersamai untuk memberikan 
edukasi dan peningkatan skill kepada 
para petani dengan harapan hasil 
panen yang diperoleh bisa melimpah,” 
ungkapnya. 



Infralink

LAZ AL AZHAR 
RESMIKAN MUSALA 
YANG DIBANGUN DI PEDALAMAN 
KABUPATEN BANDUNG
Guna memberikan fasilitas yang nyaman dan layak untuk beribadah, LAZ Al Azhar meresmikan 
Musala Baitul Arif di Kampung Pasir Pari, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 
Jumat (6/1). Musala Baitul Arif dapat menampung jamaah sekitar 100 orang dan proses 
pembangunannya dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat.

S
ebelumnya, kondisi musala ini 
begitu memprihatinkan, mulai 
dari bangunan yang sangat kecil, 
dinding yang lapuk, genting 

yang bocor, dan fasilitas musala yang 
tidak layak pakai. Padahal lokasinya 
begitu nyaman untuk beribadah 
karena asri dan dikelilingi sawah. Tidak 
jarang juga para petani menggunakan 
musala tersebut untuk beristirahat dan 
melaksanakan ibadah.
 
Pembangunan musala dilakukan sejak 
bulan Agustus 2022 dengan beberapa 
tahapan pembangunan, mulai dari 
pengeboran sumur sebagai sumber mata 
air warga sekitar, pembangunan toilet 
dan tempat wudhu, dan pembangunan 
musala.

Acara peresmian dihadiri oleh 
Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhlas 
Manarul Huda, KH. Adang Kamaludin, 
Wakil Kepala Desa Pangauban, Asep 
Rudi, tokoh masyarakat, Ustad Asep 
Yani, jajaran amil LAZ Al Azhar, dan 
masyarakat sekitar.

Ustadz Asep Yani selaku tokoh 
masyarakat menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada donatur dan amil 
LAZ Al Azhar yang telah membangun 
Musala Baitul Arif untuk masyarakat 
Desa Pangauban. Hadirnya Musala yang 
nyaman diharapkan menumbuhkan 
semangat untuk warga sekitar dalam 
memakmurkan musala.

“Alhamdulillah, kami sangat 
bersyukur dengan rampungnya 
pembangunan musala, dan kita semua 
bisa menjalankan ibadah dengan 
khusyuk dan lebih baik lagi. Fasilitas 
di sini juga sudah lengkap, mudah-
mudahan kami bisa terus merawat 
dan memanfaatkannya dengan baik,” 
ujarnya.
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Akbar Satrio, General Manager 
Fundraising mengatakan bahwa 
musala menjadi tempat strategis 
untuk menyiarkan nilai-nilai agama 
dan pertumbuhan peradaban Islam 
di desa-desa. Musala tidak hanya 
dapat dimanfaatkan sebagai tempat 
salat, namun dapat berperan sebagai 
fasilitas berkumpulnya masyarakat 

sebagai pusat pendidikan, tempat 
bermusyawarah, dan tempat 
penyebaran syiar agama Islam.
 
“Semoga setelah diresmikannya musala 
ini dapat membawa manfaat bagi 
masyarakat. Mereka bisa memakmurkan 
musala dengan berbagai kegiatan 
positif dan musala dapat difungsikan 

secara optimal sehingga manfaat 
dapat dirasakan seluruh warga dan 
keberkahan terus mengalir kepada kita 
semua,” ujarnya.



KULI PACUL PENYINTAS GEMPA 
CIANJUR KINI BISA HUNI 
RUMAH SEMENTARA

Formula

Ini kisah tentang Abah Latif, seorang kuli pacul yang kehilangan rumah akibat gempa yang 
mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, 21 November 2022 lalu. Gempa 
berkekuatan Magnitudo 5,6 telah menyisakan duka mendalam untuk warga sekitar yang 
terdampak. Ribuan rumah warga dan fasilitas umum luluh lantak dengan menyisakan puing-
puing bangunan yang ambruk. Tak terkecuali rumah sederhana yang ditempati Abah Latif.

T
idak pernah terduga, kejadian 
nahas akan menimpa Abah 
Latif saat itu. Seorang lansia 
yang berumur 70 tahun ini, 

sempat terpental sejauh empat meter 
dari tempat semula akibat kencangnya 
getaran gempa. Abdul Latif nama 
lengkapnya, menceritakan tentang 
pengalamannya ketika gempa terjadi, 
saat itu ia sedang bekerja sukarela 
membersihkan pemakaman umum 
dan kemudian gempa terjadi tiba-tiba 
dengan kekuatan besar.
 
“Setelah kejadian gempa, Abah langsung 
pulang ke rumah lihat kondisi rumah 
dan keluarga juga. Sepanjang jalan 
menuju rumah itu, rumah-rumah warga 
pada hancur, ada yang ringan ada yang 
ambruk. Ibu-ibu dan anak-anak banyak 
yang nangis dan ketakutan,” kenangnya.
 
Kondisi setelah kejadian gempa begitu 
kacau, bangunan hancur, banyak korban 
terluka, dan kerugian lainnya telah 
mengubah kehidupan para penyintas. 
Begitu pula yang dirasakan keluarga 
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Abah Latif, kejadian gempa Cianjur 
membuat rumah beliau rusak berat, 
keluarganya pun mengalami luka-luka 
ringan, dan hal ini memaksa Abah Latif 
dan keluarga untuk mengungsi di posko-
posko yang ada di Kampung Wargaluyu.
 
Kondisi fisik Abah Latif tidak lagi kuat. 
Bahkan Abah seringkali mengeluhkan 
penyakit sakit pinggang yang 
dideritanya sejak 15 tahun terakhir 
hingga menyebabkan keadaannya 
menjadi bungkuk. Namun, ada kewajiban 
yang harus ia lakukan sebagai kepala 
rumah tangga dengan bekerja sebagai 
buruh serabutan atau kuli pacul. 
Sudah beberapa tahun ini Abah Latif 
memutuskan untuk berhenti menjadi 
kuli pacul dan hanya mengandalkan 
pemberian dari sang anak.
 
“Sekarang mah Abah sudah tidak jadi 
kuli macul lagi, soalnya badannya udah 
enggak kuat. Buat memenuhi kebutuhan 
dapur, Abah dibantu oleh putra yang 
bekerja di luar kota,” ujarnya.

Menginjak usia sepuh seperti Abah Latif 
tentu akan sangat rentan jika berada 
dalam lingkungan tenda pengungsian 
terlalu lama. Sebagai bentuk kepedulian 
kepada para penyintas gempa Cianjur, 
LAZ Al Azhar membantu meringankan 
beban Abah Latif dengan mendirikan 
Rumah Sementara Layak Huni (Rusli). 
Pembangunan Rusli dilakukan secara 

bergotong royong bersama warga 
sekitar dan tim Formula LAZ Al Azhar. 
Selama proses pembangunan Abah Latif 
begitu semangat karena beliau dan 
keluarga bisa tinggal kembali di rumah 
setelah sebelumnya mereka tinggal di 
tenda pengungsian.
 
“Abah Latif itu punya semangat yang 
tinggi, beliau selalu membantu saat 
pembangunan Rusli walaupun dengan 
keterbatasan fisiknya, beliau tetap 
bekerja membantu serta selalu sabar 
menunggu pembangunan Rusli selesai,” 

ujar Dofi Ridofillah, Koordinator tim 
Formula LAZ Al Azhar.
 
Abah Latif hanya satu dari sekian ribu 
penyintas yang masih memerlukan 
bantuan rumah sementara. Hingga saat 
ini, para penyintas masih menempati 
tenda-tenda pengungsian. LAZ Al Azhar 
terus membuka peluang berbuat baik 
untuk membangunkan Rusli untuk 
para penyintas gempa. Rencananya 
akan dibangun 1.000 Rusli yang bisa 
dimanfaatkan para terdampak gempa.



Indonesia Gemilang

PEDULI KESEHATAN DI PEDALAMAN CILACAP, 

PENGURUS BANK SAMPAH DAN 
RINTISAN AMAL BUNDA GELAR 
PENGOBATAN GRATIS
Pengurus Bank Sampah Sumber Rezeki binaan LAZ Al Azhar 
berkolaborasi dengan Rintisan Amal Bunda menggelar 
kegiatan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian 
terhadap kondisi kesehatan warga Dusun Derik, Desa 
Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa 
Tengah, Jumat, (13/1). Selain itu, hal ini dilakukan sebagai 
upaya meningkatkan kesehatan masyarakat desa terutama 
untuk para lansia.

S
ebelumnya, kegiatan 
pengobatan gratis serupa 
telah dilaksanakan di Bank 
Sampah Sumber Rezeki 
yang ada di Dusun Dawuhan, 

Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, 
Kabupaten Cilacap. Aksi pengobatan 
gratis diikuti oleh 55 orang dengan 
berbagai keluhan penyakit seperti asam 
urat, nyeri kaki, darah tinggi, lambung, 
dan lainnya.
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Fajar, Dasamas LAZ Al Azhar 
mengungkapkan kegiatan pengobatan 
gratis ini rencananya akan dilakukan 
secara rutin di tahun 2023 ini. 
Harapannya agar kesehatan masyarakat 
sekitar dapat terjaga dengan baik, 
mengingat lokasi Puskesmas di Desa 
Dondong ini berada di Kecamatan 
Kesugihan yang berjarak 9 kilometer.
 
“Alhamdulillah, kegiatan pemeriksaan 
kesehatan gratis ini dapat berjalan 
dengan lancar. Sebelum kegiatan 
dimulai, para penerima manfaat juga 
kami ajak untuk membaca Asmaul 
Husna secara berjamaah,” ujarnya.
 

Program pemberdayaan masyarakat 
yang dilakukan LAZ Al Azhar di Desa 
Dondong tidak hanya meliputi kegiatan 
ekonomi, pendidikan, pertanian, 
sosial, tetapi juga di bidang kesehatan 
seperti kegiatan rutin posyandu dan 
pengobatan gratis ini.
 
Memanfaatkan keberadaan Saung Ilmu 
Kutut Manggung, warga Desa Dondong 
bergantian menunggu giliran untuk 
mengikuti sejumlah pemeriksaan oleh 
tenaga medis. Diharapkan kegiatan ini 
terus berlangsung dan mampu memberi 
manfaat kepada lebih banyak orang 
yang membutuhkan.



Indonesia Gemilang

DASAMAS LAZ AL AZHAR 
AJAK KWT CILEMBU GEMILANG 
TANAM DAPUR HIDUP BERSAMA
Dasamas LAZ Al Azhar menggelar kegiatan penyuluhan sekaligus praktik terkait program Dapur 
Hidup bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Cilembu Gemilang. Aktivitas dilakukan di Saung 
Cahaya Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, Jumat, (13/1).

P
enyuluhan dilakukan dalam 
rangka mengoptimalisasikan 
gerakan menanam di halaman 
rumah yang sudah berjalan sejak 

3 tahun terakhir yang dipelopori oleh 
anggota KWT Cilembu Gemilang.
 
Nurkirman, Dasamas LAZ Al Azhar 
mengungkapkan bibit-bibit yang 
disiapkan memiliki kualitas sehat dan 
baik. Bibit-bibit tersebut ditanam 
bersama sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan pangan sehari-hari dan dapat 
menjadi sumber pendapatan tambahan 
bagi keluarga.
 
“Alhamdulillah, sekitar 90 persen warga 
RW 02 Desa Cilembu sudah melakukan 
kegiatan Dapur Hidup. Masyarakat 
ikut memanfaatkan lahan pekarangan 
rumahnya dengan menanam tanaman 
sayur, buah, dan tanaman obat keluarga 
(Toga),” ujarnya.
 
Ibu-ibu KWT Cilembu Gemilang 
memanfaatkan fasilitas Rumah 
Bibit untuk kegiatan praktik proses 
penyemaian, pemberian pupuk, hingga 
pembagian bibit.
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Nurkirman juga menyampaikan 
mengenai media tanam yang 
digunakan untuk kegiatan praktik 
ini, yakni menggunakan tanah yang 
bernutrisi tinggi atau yang sudah 
digemburkan agar menghasilkan 
bibit tanaman tumbuh dengan baik. 
Selain itu, pemilihan lokasi yang 
tepat juga akan memengaruhi proses 
pertumbuhan tanaman. Adanya paparan 
cahaya matahari yang cukup, maka 
perkembangan tanaman akan sehat. 
Tanaman sayuran sendiri rata-rata 
membutuhkan cahaya matahari sekitar 
enam jam perhari.
 
Kegiatan penyuluhan diharapkan bisa 
membantu masyarakat desa agar dapat 
memanfaatkan lahan tidur menjadi 
produktif. Masyarakat juga mampu 
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi 
keluarga secara mandiri serta dapat 
mengurangi biaya belanja hariannya.
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Indonesia Gemilang

KAMPUNG ZAKAT KENALKAN 
MURID JAGA KETAHANAN 
PANGAN SEJAK DINI 
Guna menerapkan nilai kepedulian terhadap lingkungan dan 
menjaga ketahanan pangan, secara perdana murid kelas 4 
di Desa Ciladaeun memanfaatkan Rumah Bibit Hebat milik 
Kelompok Tani Cirahong binaan LAZ Al Azhar dan Kemenag RI 
untuk menanam berbagai macam bibit sayuran. Aktivitas ini 
juga dilakukan untuk mendukung program Pekarangan Pangan 
Lestari (P2L) Proyek Upland Area Tahun 2022.

P
rogram Upland merupakan 
kegiatan pertanian di dataran 
tinggi yang komprehensif, mulai 
dari pembangunan on farm 

sampai off farm. Program ini dibentuk 
untuk meningkatkan kapasitas, daya 
inovasi, serta pendapatan petani.
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Kegiatan penyuluhan di bidang 
pertanian yang dilakukan di Kampung 
Zakat Desa Ciladaeun tidak hanya 
diberikan untuk para petani, tetapi 
juga mulai dikenalkan kepada anak-
anak. Hal ini dilakukan agar mereka 
mulai menyadari pentingnya menjaga 
kelestarian alam dan ketahanan pangan 
di lingkungannya.
 
Wahyudin, selaku Ketua KSM Ciladaeun 
sekaligus kader lokal LAZ Al Azhar 
mengungkapkan kegiatan penanaman 
bibit bersama para siswa menjadi salah 
satu pembelajaran untuk mencintai 
lingkungan dan memberikan manfaat 
untuk tumbuh kembang mereka. Selain 
mendukung program pemerintah, 
aktivitas berkebun ini juga menjadi cara 

efektif untuk menghilangkan rasa bosan 
pada anak.

“Kami mengajak anak-anak kelas 4 
SD untuk bersama-sama menyemai 
bibit cabe rawit dan terong ungu demi 
menumbuhkan rasa kepedulian kepada 
lingkungan. Melalui aktivitas ini juga kami 
mengajarkan cara untuk rileks, tenang, 
dan mengendalikan emosi dengan 
menghabiskan waktu di luar rumah 
dan mengenalkan berbagai tanaman,” 
jelasnya.
 
Selain tanaman hias dan tanaman 
menahun, pekarangan juga bisa 
dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura 
mulai dari sayuran, buah-buahan dan 
obat-obatan. Dengan memanfaatkan 

lahan pekarangan akan menjadi upaya 
untuk meningkatkan ketersediaan, 
aksesibilitas dan pangan rumah tangga 
sesuai dengan kebutuhan pangan 
yang beragam, bergizi seimbang, dan 
aman serta berorientasi meningkatkan 
pendapatan rumah tangga.
 
Setelah proses penyemaian yang 
dilakukan anak-anak, nantinya bibit 
akan disalurkan kepada anggota P2L 
khususnya, dan seluruh warga yang 
membutuhkan. Hal ini bertujuan 
untuk pemenuhan kebutuhan sayur, 
swasembada desa, dan mengurangi 
pengeluaran harian.



Infralink

LAZ AL AZHAR DAN 
SMPI AL AZHAR 8 KEMANGPRATAMA 
RESMIKAN SUMUR BOR 
DI DESA TANAH BARU
Guna memberikan tempat yang layak dan bersih, LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan SMP Islam 
Al Azhar 8 Kemang Pratama menggelar kegiatan peresmian sumur bor dan MCK di Desa Tanah 
Baru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu, (25/1).

A
cara ini turut dihadiri oleh 
Direktur Eksekutif LAZ Al 
Azhar, Kepala Sekolah SMP 
Islam Al Azhar 8 Bekasi, 

pengurus koordinator kelas 9, Ketua 
Jamiyyah Al Azhar, perwakilan murid 
kelas 9 SMP Islam Al Azhar, aparatur 
Desa Tanah Baru, dan tokoh masyarakat 
setempat.

Peresmian pembangunan sumur bor 
dan MCK ini diawali secara simbolis dan 
memberikan bantuan logistik kepada 
warga setempat, kemudian dilanjutkan 
dengan pemasangan kran oleh 
perwakilan murid dan pemotongan pita 
di depan MCK.

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, Daram, 
menyampaikan terima kasih atas 
kolaborasi SMP Islam Al Azhar dalam 
kegiatan Social Partnership. Selain itu, 
para siswa juga turut berpartisipasi 
dalam kegiatan ini untuk mendekatkan 
mereka dengan lingkungan sekitar 
di Desa Tanah Baru, yakni dengan 
mengasah kepedulian mereka kepada 
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masyarakat kelak di mana pun nanti 
mereka berada.

Kemudian, Kepala SMP Islam Al 
Azhar 8 Bekasi, Abdullah Rifa’i dalam 
sambutannya menuturkan terima kasih 
kepada semua pihak terutama LAZ Al 
Azhar dan kepada warga Desa Tanah 
Baru. Semoga dengan hadirnya sumur 
bor dan MCK ini dapat dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya, dan semoga 
menjadi keberkahan bagi para warga di 
Desa Tanah Baru.

Sebelumnya, kondisi sanitasi dan MCK 
di Desa Tanah Baru ini tidak layak 
untuk digunakan. Warga sekitar masih 
menggunakan kanal sungai kecil untuk 
mencuci dan mandi, dengan kondisi air 
yang tercampur oleh material sampah 
dan kotor.

Berkah pembangunan sumur bor dan 
MCK ini, telah membawa kebahagiaan 
untuk warga sekitar karena mereka 
dapat memiliki sumber daya air yang 
bersih.

Dalam rangkaian kegiatan peresmian, 
siswa SMPI Al Azhar 8 Kemang Pratama 
juga membagikan bantuan paket 
sembako untuk keluarga duafa dengan 
harapan bantuan tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan harian selama 
beberapa pekan ke depan.



Zakat pride

LAZ AL AZHAR BANTU 
APID WUJUDKAN MIMPI 
JADI KYAI

Ini kisah Apid, remaja yang terlahir dari keluarga sederhana 
tapi memiliki cita-cita untuk menjadi seorang kyai dan memiliki 
pondok pesantren. Keinginan mulianya ini sempat tertunda 
karena keterbatasan biaya. Sejak lulus sekolah dasar (SD) pada 
tahun 2019 lalu, Apid terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya 
karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup.

P
ak Slamet, ayah Apid adalah 
seorang yang berkebutuhan 
khusus. Kecelakaan yang 
terjadi pada tahun 2012 telah 

merenggut pekerjaannya sebagai kenek 
bus. Kini, sehari-hari sang ayah bekerja 
sebagai buruh serabutan atau kuli lipat 
alas kulkas yang diupah tidak seberapa. 
Upahnya digunakan untuk membiayai 
kebutuhan sehari-hari keluarga kecilnya, 
terutama untuk makan. Setiap dua 
minggu, Pak Slamet hanya mengantongi 
100-200 ribu.

Demi menghidupi anggota keluarga 
yang berjumlah 6 orang, nilai rupiah 
tersebut hanya cukup untuk makan 
sehari-hari, belum lagi Pak Slamet 
memiliki anak yang masih balita. Hal 
inilah yang membuat Apid terpaksa 
harus berhenti sekolah.
 
Selain itu, rumah yang dihuni Apid dan 
keluarganya pun menumpang di lahan 
sawah milik orang lain.  Bangunan 
sederhana didirikan dengan alas palet 
berukuran kecil. Meski dirundung 
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dengan keterbatasan, Apid tidak pernah 
menyerah untuk menggapai cita-citanya 
menjadi seorang kyai. Setelah sang 
ayah mendapatkan bantuan modal 
usaha, Apid bercerita kepada tim LAZ 
Al Azhar ingin melanjutkan sekolah 
dengan mendalami ilmu agama. Hingga 
akhirnya Apid mendapatkan beasiswa 
keluarga duafa untuk sekolah di Pondok 
Pesantren Asyifa Al Islami, Bogor.
 
Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi 
atas semangat Apid, tim LAZ Al Azhar 
juga mengajak Apid untuk membeli 
kebutuhan di pondok pesantren seperti 
baju, alat tulis, alat ibadah, sepatu, 
kasur, lemari, dan kebutuhan lainnya.
 
Kamis, 5 Januari 2023 menjadi hari 

yang ditunggu oleh Apid. Sejak pagi tim 
LAZ Al Azhar mendatangi rumah Apid 
yang berada di Kampung Lemah Abang, 
Cikarang Utara untuk mengantarnya 
menuju ke pesantren,
 
Pak Slamet yang turut mengantarkan 
Apid ke pesantren begitu terharu karena 
anak sulungnya dapat melanjutkan 
pendidikan kembali. Tidak pernah 
terbayangkan oleh Pak Slamet, Apid 
akan mendapatkan kesempatan 
mendapat beasiswa seperti ini.
 
“Alhamdulillah, sebagai orang tua kami 
sangat bersyukur. Akhirnya Apid bisa 
meneruskan lagi sekolahnya Mas, 
mudah-mudahan dia betah dan bisa 
belajar dengan baik di sini. Juga untuk 

para donatur LAZ Al Azhar terima 
kasih semoga keberkahan dan pahala 
kebaikan selalu kita dapatkan.” katanya.
 
Ustaz Usman selaku pengasuh Pondok 
Pesantren Asyifa Al Islami mengatakan 
Apid harus memiliki semangat pantang 
menyerah dalam mencari ilmu. Selain 
itu juga, Apid harus mudah berbaur dan 
bersosialisasi dengan teman-temannya.
 
“Ibu dan bapak tenang, ikhlaskan 
anaknya untuk belajar di sini. Insya 
Allah anaknya di sini dirawat dengan 
baik, sakit juga diperhatikan dan diobati 
pastinya. Semoga ilmu yang diperoleh 
bisa menjadi bekal Apid di masa depan,” 
ujar Ustaz Usman.



Formula

ALUMNI SEKOLAH AL AZHAR DAN PALAZAR 
BERIKAN BANTUAN UNTUK 

PENYINTAS GEMPA CIANJUR
Alumni Sekolah Islam Al Azhar (ASIA) dan Pecinta Alam Al Azhar (Palazar) melakukan kunjungan 

sekaligus memberikan bantuan logistik ke posko penyintas gempa Cianjur yang berlokasi di Kampung 
Wargaluyu, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (18/1).
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G
empa berkekuatan M 
5,6 yang mengguncang 
Kabupaten Cianjur, Jawa 
Barat pada Senin, 21 
November 2022 lalu 

menyisakan duka yang masih mendalam 
untuk warga sekitar. Rumah-rumah 
hancur, keluarga terluka, dan kerugian 
lainnya telah mengubah kehidupan para 
penyintas, bahkan dalam jumlah yang 
tidak sedikit mereka terpaksa masih 
menempati tenda pengungsian. 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap 
sesama, rombongan ASIA dan Palazar 
didampingi oleh Wakil Direktur LAZ Al 
Azhar, Rahmatullah Sidik dan Ketua RW 
setempat, Rasihan membagikan secara 
langsung 25 paket logistik yang terdiri 
dari perlengkapan rumah seperti alat 
masak, alas tidur, dan perlengkapan 
mandi.

“Bantuan kami prioritaskan untuk para 
penerima manfaat Rumah Sementara 
Layak Huni atau Rusli yang telah 
dibangun LAZ Al Azhar. Karena kondisi 
rumah yang masih kosong dan warga 
membutuhkan alat-alat tersebut untuk 
keperluan rumah tangga, harapannya 
mereka bisa segera beraktivitas dengan 
bantuan tersebut,” ujar Rasihan. 

Selain itu, rombongan turut meninjau 
kerusakan di area pertanian milik 
warga yang digunakan sebagai sumber 
mata pencaharian mereka juga menuju 
fasilitas RMU (Rice Milling Unit) dan 
fasilitas lainnya.



Zakat Pride

LAZ AL AZHAR BERKOLABORASI DENGAN 
KITABISA.COM DAN TELKOMSEL 

KIRIMKAN SANTUNAN 
APRESIASI UNTUK VETERAN
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Sebagai bentuk kepedulian terhadap para veteran tanah air, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar 
dan Telkomsel terjun langsung memberikan santunan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan 

mereka saat membantu Indonesia merdeka. Tepatnya 77 tahun lalu Indonesia merdeka dan telah 
menghadirkan banyak kisah-kisah heroik para pahlawan kemerdekaan, salah satunya dari para veteran 

yang masih ada hingga saat ini.

B
antuan dikirimkan bersama 
tim Provos Panca Marga 
dengan penerima manfaat 
yakni veteran yang 
tergabung dalam Legiun 

Veteran Republik Indonesia (LVRI).
 
Turut hadir mendampingi Manager 
Branch Komunikasi Telkomsel, Ibu 
Dewi saat berkeliling ke rumah veteran 
yang berada di Jalan Tifa I, Depok 
2 Tengah, dan sekitarnya. Hal ini 
dilakukan agar santunan apresiasi dapat 
diberikan secara langsung. Ia juga ikut 
memberikan apresiasi kepada legiun 
veteran yang telah berusaha keras 
merebut kemerdekaan.
 

“Kami sangat mengapresiasi kepada 
para veteran yang turut menghadiahkan 
kemerdekaan RI, juga memberikan 
kontribusi positif bagi bangsa dan 
negara. Kami hadir memberikan sedikit 
santunan sebagai wujud penghargaan 
kepada para pahlawan,” ujarnya.
 
Salah satu veteran Kasmari (79) yang 
memiliki pangkat Serma (Sersan Mayor), 
Purn mengatakan bahwa perjuangan 
para veteran terdahulu yang dikirim ke 
perbatasan telah mengalami perang 
di medan yang sulit. Namun, meskipun 
begitu kami bersyukur saat ini Indonesia 
sudah merdeka dan semakin maju.
 

“Alhamdulillah perjuangan kami di masa 
lampau sudah membawa perkembangan 
Indonesia semakin baik dan maju. 
Terima kasih untuk orang baik yang 
telah peduli terhadap kondisi kami 
hingga saat ini. Semoga berkah dan 
membawa manfaat,” ungkapnya.
 
Ke depan diharapkan kegiatan 
pemberian apresiasi kepada veteran 
dapat berlanjut, sehingga dapat 
memberikan manfaat yang semakin luas.



Rumah Gemilang Indonesia

LAZ AL AZHAR LEPAS 174 
SANTRI RGI YANG SIAP TERJUN 

DI DUNIA KERJA

Sudah 13 tahun Rumah Gemilang Indonesia (RGI) berkiprah 
dalam menggemilangkan generasi muda Indonesia. Salah 

satu program pemberdayaan unggulan LAZ Al Azhar, kembali 
melepas ratusan santri siap kerja dan bersaing bersama para 
profesional. Acara pelepasan santri angkatan ke-27 digelar 
secara daring dan luring di Kampus RGI, Sawangan, Depok 

dengan nuansa syahdu dan rasa haru tapi penuh dengan spirit 
perubahan dan kemajuan (Kamis, 5/1).

S
ebanyak 174 santri RGI yang 
tersebar di seluruh kampus RGI 
di Indonesia turut menyaksikan 
rangkaian proses pelepasan 

dengan antusias. Acara ini dihadiri oleh 
Kepala Bidang Pemberdayaan Umat, 
Wawan Setiawan, Direktur Eksekutif 
LAZ Al Azhar, Daram, Kepala MRA Sentra 
Primer, Muhammad Ali, perwakilan mitra 
strategis, manajemen LAZ Al Azhar, para 
instruktur RGI.
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Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, Daram 
dalam sambutannya menyampaikan 
kegiatan ini digelar sebagai bentuk 
syukur atas nikmat yang telah diberikan 
dan pertanggungjawaban berjalannya 
program RGI yang telah meluluskan 
3.398 santri yang tersebar di 31 
provinsi di seluruh Indonesia. Selain 
itu, RGI menjadi strategi nyata dalam 
membantu pemerintah untuk menekan 
angka pengangguran di usia produktif.
 
“Tidak ada kesuksesan yang didapat 
tanpa adanya kerja keras. Hadirnya RGI 
ini bertujuan untuk membentuk sumber 
daya manusia yang kreatif, produktif, 
dan berakhlakul karimah. Dengan begitu 
semoga para santri dapat menjadi agent 

of change, melahirkan entrepreneur 
berbakat, dan memiliki attitude yang 
baik di lingkungan sekitar,” ujarnya.
 
Wawan Setiawan, selaku Kepala Bidang 
Pemberdayaan Umat YPI Al Azhar 
mengungkapkan rasa terima kasih atas 
dukungan dari para mitra strategis 
dan seluruh tim yang terlibat dalam 
menjalankan program RGI. Kesuksesan 
program RGI tidak luput dari terjalinnya 
kolaborasi erat bersama mitra strategis 
yakni, academic, business, civil society, 
government dan media (ABCG-M), di 
antaranya yaitu FOZ DKI, PT. Palyja, 
YBM PLN, Bazma Pertamina, PT. 
Paragon, PT. Amas Iscindo Utama, 
Bamuis BNI, dan mitra lainnya.

 “Selamat berjuang dan selalu 
libatkan Allah di setiap urusan, karena 
kesuksesan akan diraih jika senantiasa 
melibatkan Allah di setiap langkahnya. 
Ini awal perjalanan untuk mengamalkan 
ilmu yang diperoleh di RGI dan harus 
terus berjuang mengembangkan segala 
potensi diri yang ada,” pesan Wawan 
untuk para santri RGI.
 
RGI merupakan program unggulan 
bidang pendidikan 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.

Proses diklat dilakukan selama 6 bulan 
dengan rincian kegiatan yaitu 4 bulan 
belajar, 1 bulan workshop, 1 bulan 
kemudian kegiatan magang di berbagai 
perusahaan dan mitra kolaborasi LAZ 
Al Azhar. Hingga saat ini, RGI telah 
memiliki tujuh kampus yang tersebar 
di seluruh Indonesia yaitu Kampus 

Depok, Magelang, Sentra Primer Jakarta, 
Surabaya, Aceh, Yogyakarta, dan Cilacap.
LAZ Al Azhar melalui program RGI juga 
berhasil meraih penghargaan sebagai 
Program Pendidikan Terbaik dalam 
ajang Indonesia Giving Fest Award 
2022, dan penghargaan sebagai the 
best of ‘Fundraising Program Pendidikan 
Terbaik’ dalam ajang IFA Award 2022 
yang diselenggarakan oleh Institut 
Fundraising Indonesia.



Rumah Gemilang Indonesia

DORONG JADI ENTREPRENEUR, 
LAZ AL AZHAR KIRIMKAN BANTUAN 

MODAL USAHA UNTUK RIFKI

Sebagai bentuk dukungan terhadap alumni Rumah Gemilang Indonesia (RGI) agar menjadi 
seorang entrepreneur, LAZ Al Azhar membantu mewujudkan mimpi Rifki untuk membuka usaha 
tailor dengan mengirimkan bantuan modal usaha berupa satu paket mesin jahit, Minggu, (1/1).
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B
ernama lengkap Rifki Abdul 
Aziz, Alumni RGI jurusan Tata 
Busana ini merupakan santri RGI 
angkatan ke-24 yang berasal 

dari Kampung Bakan Banten, Desa 
Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten 
Karawang. Sang ayah bekerja sebagai 
petani dan ibunya membuka warung 
kecil-kecilan di depan rumahnya. Selepas 
menyelesaikan pendidikannya di SMK, 
Rifki langsung mengikuti kegiatan diklat 
di RGI kampus Sawangan, Depok dengan 
memilih jurusan Tata Busana.
 
Sejak dulu Rifki memiliki cita-cita untuk 
membuka usaha tailor sendiri, namun 
karena terbenturnya modal untuk 
memulai akhirnya Rifki memutuskan 

untuk bekerja dan membantu 
menjalankan usaha tailor milik salah 
satu pamannya yang ada di daerah 
Karawang.
 
“Sekarang saya masih ikut bekerja 
bersama paman saya di konveksi 
rumahan dan terima jahitan tapi masih 
skala kecil, sekaligus saya sedikitnya 
mulai menerapkan kemampuan yang 
saya peroleh saat belajar di RGI,” 
ujarnya.
 
Bantuan mesin jahit diberikan langsung 
oleh tim manajemen RGI menuju rumah 
Rifki. Kegiatan ini juga dilakukan 
sebagai salah satu upaya lanjutan 
dalam menekan angka pengangguran 

dengan harapan mereka dapat menjadi 
entrepreneur dengan membangun 
usahanya sendiri dan mampu berpikir 
secara mandiri menjadi pengusaha yang 
membuka lapangan kerja untuk orang-
orang di sekeliling mereka.
 
Rifki juga mengungkapkan rasa 
syukurnya karena dengan memiliki 
mesin jahit ini, cita-citanya untuk 
memiliki usaha tailor bisa segera 
terwujud.
 
“Terima kasih kepada LAZ Al Azhar 
semoga mesin jahit ini dapat bermanfaat 
bagi saya dan semoga semakin maju lagi 
untuk ke depannya,” ujarnya.



Rumah Gemilang Indonesia

Santri Rumah Gemilang Indonesia (RGI) angkatan ke-28 mengikuti kegiatan ta’aruf di Taman 
Wisata Alam Candali, Bogor. Sebanyak 61 santri dari Kampus Sawangan, Depok dan Kampus 

Sentra Primer mengikuti kegiatan tersebut.

SANTRI ANGKATAN KE-28 
RUMAH GEMILANG INDONESIA 

SIAP IKUTI DIKLAT

A
cara Ta’aruf dilakukan selama 
2 hari mulai pada tanggal 
17-18 Januari 2023. Prosesi 
pembukaan diklat RGI 

sekaligus arahan diberikan langsung 
oleh Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Daram.

“Tidak ada kesuksesan yang didapat 
tanpa adanya kerja keras. Hadirnya RGI 
ini bertujuan untuk membentuk sumber 
daya manusia yang kreatif, produktif, 
dan berakhlakul karimah. Semoga para 
santri dapat mengikuti kegiatan diklat 
dengan sepenuh hati sehingga nanti 
dapat menjadi bekal di masa depan,” 
ungkapnya.

Selain itu para santri juga mengikuti sesi 
sharing motivasi bersama Tardi Amru 
yakni owner Bakso Mas Min Asli Solo, 
dengan tema Kiat Sukses Mewujudkan 
Mimpi dan Cita-cita. Dengan 
mendengarkan pengalaman sukses dari 
narasumber diharapkan dapat menjadi 
suntikan semangat untuk terus berkarya 
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dan menggali skill santri meskipun 
memiliki banyak keterbatasan.

Kegiatan dilanjutkan dengan game 
problem solving secara berkelompok dan 
ditutup dengan pembakaran api unggun 
sekaligus arahan dari Deden Nurdin 
Salim selaku General Manager Program 
dan Pendayagunaan LAZ Al Azhar.
 
“Kegiatan Ta’aruf ini tidak hanya 
dilakukan di Kampus Sawangan dan 
Sentra Primer, namun kami juga 
melakukannya di kampus-kampus RGI 
lainnya yang tersebar di Indonesia. Hal 

ini diharapkan agar penerima manfaat 
menjadi semakin luas dan hadir dari 
berbagai daerah,” ungkapnya.
 
Setidaknya tahun ini terdapat 96 santri 
yang ikut bergabung menjadi santri 
RGI dengan penempatan kampus yang 
berbeda, di antaranya di Kampus Depok 
53 santri, Magelang 13 santri, Surabaya 
10 santri, Jakarta Timur 8 santri, 
Yogyakarta 5 santri dan Cilacap 7 santri.

RGI menjadi unit program pemberdayaan 
dan pusat pelatihan (empowering and 
training center) LAZ Al Azhar sebagai 

upaya menanggulangi pengangguran 
di usia produktif dan telah berkiprah 
sejak tahun 2009 dengan memberikan 
diklat secara gratis untuk pemuda duafa 
agar memiliki knowledge, attitude dan 
skill ahli di kelas jurusan (sesuai urutan 
jurusan yang dibuka) Tata Busana, 
Fotografi dan Videografi, Desain Grafis, 
Teknik Komputer dan Jaringan, Aplikasi 
Perkantoran, Teknik Sepeda Motor 
(Otomotif), Rekayasa Perangkat Lunak, 
Kelistrikan, dan Kuliner Halal.



Rumah Gemilang Indonesia

RGI KAMPUS MAGELANG GELAR 
KEGIATAN TA’ARUF 

BENTUK GENERASI PENERUS YANG PROFESIONAL

Rumah Gemilang Indonesia (RGI) Jurusan 
Desain Grafis Kampus Magelang kembali 

menggelar kegiatan ta’aruf santri angkatan 
ke-28. Acara ta’aruf dilakukan pada tanggal 

9-11 Januari 2023 dengan rangkaian 
kegiatan pembukaan, camping, sharing 

session bersama para alumni, api unggun, 
dan outbound. 

A
cara Taaruf ini dihadiri oleh Bayu Setiaji Muslih, 
selaku Direktur LAZ DKD, Fatkhurohman selaku 
Lurah Wates Magelang Utara, Wawan selaku Kepala 
Disnaker Kota Magelang, dan Ustad Sumarsono 

selaku Ketua Dewan Yayasan LAZ DKD.
 
Setelah melewati beberapa rangkaian seleksi bersama para 
manajemen dan instruktur, santri RGI yang berhasil lolos 
melanjutkan kegiatan ta’aruf dan mulai menjalani diklat di 
masing-masing kampus pilihan yang tersebar di beberapa kota 
di Indonesia. Ta’aruf ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
melatih kekompakan, penguatan mental, dan melatih kerja 
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sama di antara para santri.
 
Alvin, selaku Kepala RGI kampus 
Magelang mengatakan kegiatan ta’aruf 
kali ini diikuti oleh 13 santri yang 
berasal dari daerah Magelang dan luar 
Magelang. Mereka datang dengan penuh 
semangat guna meraih cita-cita dan 
membanggakan orang tuanya.
 
“Semoga para santri yang telah terpilih 
ini dapat mengikuti diklat selama 6 

bulan di sini dengan harapan apa yang 
mereka cita-citakan dapat tercapai. Kami 
akan membantu dengan memberikan 
pendidikan dan pelatihan keterampilan, 
agar mereka mampu terjun ke dunia 
kerja secara profesional,” ungkapnya.
 
Arif Sahrozi, salah satu santri RGI asal 
Jambi menyampaikan kesan selama 
mengikuti proses kegiatan ta’aruf 
begitu terasa hangat dan memberikan 
semangat untuk terus belajar dan 
menggali potensi di dalam dirinya. Selain 
kebersamaan yang terjalin dengan erat, 
para santri juga mendapatkan arahan 
dan motivasi dari manajemen RGI dan 
instruktur.
 
“Semoga kami dapat mengikuti jejak 
kakak alumni untuk menjadi orang yang 
mandiri, memiliki keahlian layaknya 
profesional, dan istiqamah dalam 
menjalankan kebiasaan baik dalam 
beribadah. Harapannya apa yang kami 
cita-citakan dapat tercapai dengan 
perantara mengikuti diklat di RGI ini,” 
ujarnya.
 
Terus dukung Program RGI demi 

hadirkan generasi gemilang. Doakan 
juga semoga santri angkatan ke-28 
dapat menyelesaikan diklat dengan 
sebaik-baiknya.



Rumah Gemilang Indonesia

LAZ AL AZHAR DAN BMA GELAR 
DISKUSI UNTUK PENGENTASAN 

PENGANGGURAN DI ACEH
Lembaga Amil Zakat (LAZ Al Azhar) menjalin silaturahmi bersama Baitul Mal Aceh (BMA) dalam 

rangka diskusi program penanganan pengangguran usia produktif. Melalui program Rumah 
Gemilang Indonesia (RGI) yang berjalan di Kampus Aceh sejak tahun 2017, LAZ Al Azhar terus 
berkomitmen menjalankan program pemberdayaan di bidang pendidikan secara berkelanjutan.
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S
ebagai upaya bersama dalam 
menyukseskan program 
tersebut, LAZ Al Azhar dan 
BMA melakukan diskusi untuk 

merencanakan peluang kolaborasi 
yang kuat agar dapat memperoleh 
solusi penanganan pengangguran 
usia produktif di Aceh dengan segera. 
Kunjungan silaturahmi dilakukan pada 
Rabu, 4 Januari 2023.
 
Rahmatullah Sidik, sebagai Wakil 
Direktur LAZ Al Azhar pada kesempatan 
ini menyampaikan bahwa penting 
sekali unsur di pemerintah dan lembaga 
masyarakat berkolaborasi membantu 
program pengentasan pengangguran di 
Aceh. LAZ Al Azhar memiliki komitmen 
kuat memberdayakan dana zakat yang 
dimiliki untuk pengentasan kemiskinan 
dan pengangguran khususnya di Aceh.
 
“Saat ini ada hampir 300 calon santri 
yang berminat mengasah skill mereka 

dan sudah mendaftar di RGI Aceh. 
Namun kemampuan dana terbatas, 
sehingga membatasi jumlah penerima 
manfaat yang antusiasnya tinggi di 
Aceh,” ujarnya.
 
RGI sendiri merupakan program diklat 
berbasis pesantren yang berjalan selama 
6 bulan. Di Kampus RGI Aceh terdapat 
3 pilihan jurusan yakni Tata Busana, 
Teknik Sepeda Motor (Otomotif), dan 
Kelistrikan. Pusat diklat RGI berada di 
Aceh Besar. Hingga tahun 2022 ini, RGI 
telah meluluskan 8 angkatan dengan 
total 400 santri yang siap kerja dan 
berkarakter kuat.
 
Muhammad Haikal, sebagai Ketua 
BMA menyampaikan apresiasi dan 
menilai bahwa program ini menarik dan 
beririsan dengan target dan program 
BMA dalam pengentasan kemiskinan 
dan penurunan angka pengangguran 
di Aceh, sehingga Pemuda Aceh bisa 

mandiri dan produktif serta memiliki 
kepribadian kuat dan berakhlakul 
karimah. Penekanannya adalah seberapa 
efektif program ini dapat membantu 
mengentaskan pengangguran, juga ada 
di peran pendampingan selepas diklat 
dan pembinaan RGI serta kemampuan 
lembaga zakat memberikan akses 
permodalan dan pemasaran produk 
pascadiklat diberikan.
 
Di samping itu, dalam program 
pascadiklat RGI, LAZ Al Azhar 
melanjutkan proses pemberdayaannya 
dengan program CEO Gemilang. Hal ini 
dilakukan sebagai dukungan kepada 
para alumni RGI dengan pemberian 
modal usaha, sehingga di masa yang 
akan datang ia mampu menjadi seorang 
entrepreneur dan mampu membuka 
lapangan kerja untuk masyarakat 
setempat.



Muzakki Inspiratif

Bernama lengkap Almiranti 
Kartika Zhafira, adalah 
seorang sosok mama muda 
hebat sekaligus content 
creator yang memiliki jiwa 
sosial yang tinggi. Siapa yang 
tak kenal dengan sosoknya 
yang ramah dan multitalenta 
ini. Akrab disapa dengan nama 
Fira, ia menjadi salah satu 
selebgram dengan pengikut 
lebih dari 170 ribu orang.

K
epiawaiannya dalam membuat 
konten video seputar make up 
dan dunia fashion membawa 
Fira menjadi salah satu 

youtuber terkenal dengan ratusan ribu 
pengikut. Berbagai tips make-up, QnA, 
fashion, traveling, dan kegiatan sehari-
harinya aktif ia bagikan untuk berbagi 
pengalaman.
 
Selain menjadi content creator, Fira 
juga menjalankan beberapa bisnis 
yakni Aora Mom and Baby dan Aeluna 
Beauty. Semua pencapaian tersebut 
tentu dibarengi dengan kegigihan, 
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kerja keras, doa, dan hal-hal baik 
yang menyertainya. Proses jatuh 
bangun dalam menjalani bisnis telah ia 
lewati hingga akhirnya mendapatkan 
kesuksesan.
 
Tidak banyak yang tahu ternyata buah 
keberhasilan yang ia raih saat ini, salah 
satunya berkah dari kebaikan yang ia 
tanam. Fira yang memiliki kesenangan 
berolahraga dan mencoba berbagai hal 
baru ini rupanya senang berbagi.
 
Tentang berbagi, menurut Fira memiliki 
makna yang luas. Berbagi itu tidak 
hanya diperuntukan untuk manusia saja, 
namun lebih dari itu berbagi juga bisa 
diberikan kepada hewan, tumbuhan, 
dan alam sekitar. Hal yang mungkin 
diabaikan oleh sebagian orang, tapi itu 
menjadi bagian dari yang perlu diberi 
dan memberi.
 
“Berbagi itu tidak hanya kita memberi, 
tapi juga bagaimana kita menerima,” 
ungkapnya.
 
Ia juga memberikan kiat untuk terus 
berbagi dengan bersedekah. Ada hal 
penting dari berbagi itu sendiri, yaitu 
dengan memberikan bantuan kepada 
orang terdekat terlebih dahulu. Setiap 
individu tentu punya caranya masing-
masing untuk berbagi, mana yang harus 
diprioritaskan dan mana yang tidak. 
Berbagi kepada orang lain juga menjadi 
kebaikan untuk si pemberi, tetapi saat 
berbagi dilakukan kepada orang terdekat 
manfaatnya akan begitu terasa.
 
“Walaupun di luar sana ada banyak 
sekali orang-orang yang membutuhkan, 
kayaknya kita prioritaskan berbagi ke 
orang yang terdekat, mereka bakal lebih 
mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
 
Kesenangan akan berbagi telah 
tertanam dalam diri Fira sejak ia kecil. 
Sang Ibu kerap mengajarkan Fira untuk 
terus berbagi. Sekecil apapun uang yang 

kita punya ada baiknya disisihkan untuk 
bersedekah dan membantu orang lain.
 
“Aku mulai belajar berbagi dari kecil, 
dulu pas lebaran suka dikasih THR, terus 
mamah selalu ingetin untuk disisihkan 
buat sedekah. Nah, dari sana mindset 
aku udah mulai kebangun untuk saling 
berbagi sampai hari ini,” ujarnya.
 
Mengenal LAZ Al Azhar sejak tahun 
2012 saat duduk di bangku SMA, Fira 
mulai konsisten memberikan sebagian 
donasinya ke LAZ Al Azhar. Baginya 
dengan menitipkan ke lembaga zakat 
yang terpercaya akan menambah 
ketenangan bahwa kita yakin apa yang 
diamanahkan akan tersalurkan dengan 
sebagaimana mestinya.
 
Tentang pengalaman berbagi, Fira 
juga mengatakan tidak begitu 
memperhatikan apa saja yang ia peroleh 
dari manfaat berbagi. Baginya jika orang 
lain yang ia bantu telah mendapatkan 
kebahagiaan dan dapat meringankan 
beban mereka, tentu itu merupakan 

kegembiraan tersendiri.
“Pernah ada momen dimana aku bener-
bener lagi butuh sama uang ini, tapi 
tetep harus aku keluarin. Tapi, pas kita 
ikhlas keluarkan ternyata yang kembali 
lebih banyak,” tambahnya.
 
Tips berbagi agar konsisten, agar tidak 
merasa berat saat melakukannya 
yaitu dengan berusaha ikhlas. Dengan 
menanamkan pikiran positif akan 
kebaikan dari berbagi tentu akan terasa 
ringan. Selalu meyakini berbagi tidak 
hanya saat kita berada dalam keadaan 
lapang, tetapi juga saat kita berada 
dalam kesempitan.

Luar biasa, nilai berbagi yang diterapkan 
sejak dini dari didikan kedua orang 
tuanya telah membawa Fira menjadi 
pribadi yang sangat peduli kepada 
sesama. Tidak hanya itu, rantai 
pendidikan berbagi ia tularkan kepada 
putri tercintanya. Sedari kecil Fira selalu 
mengajak putrinya untuk ikut ke panti 
asuhan dan bermain bersama anak-anak 
di sana.
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 Perwakilan Sulsel

GELAR JUMAT BERBAGI, 
LAZ AL AZHAR SULSEL DAN SMPI 
AL AZHAR 24 MAKASSAR KIRIMKAN 
BANTUAN UNTUK PANTI TUNANETRA
Jumat Berbagi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar KPW Sulsel dan 
bersinergi dengan Sekolah Islam Al Azhar Hertasning Makassar. Momentum Jumat berkah 
dimanfaatkan sekolah SMP Islam Al Azhar 24 Makassar untuk berbagi kebaikan kepada sesama. 
Para siswa berbagi paket sembako dan makanan siap saji di Panti Tunanetra Yukartuni, yang 
berlokasi di Jalan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat, (27/1).

M
enariknya pada kegiatan 
kali ini, beberapa siswa 
ikut serta terjun langsung 
ke lokasi. Hal ini dilakukan 

agar mereka dapat berinteraksi juga 
bertemu langsung dengan para 
penerima manfaat, melihat kondisi, dan 
mendengar cerita perjuangan mereka 
untuk tetap bisa bertahan meski dalam 
kondisi yang begitu terbatas.
 
Para anggota tunanetra tersebut 
bekerja dengan cara berjualan ataupun 
berkeliling menawarkan jasa pijat untuk 
memenuhi kebutuhan sehari- hari. Dari 
sini, para siswa SMP Islam Al Azhar 24 
Makassar ini bisa belajar untuk selalu 
peduli pada lingkungan sosial mereka.
 
“Jumat Berbagi ini sebagai wadah 
untuk membelajarkan peserta didik 
untuk berbagi terhadap sesama dan 
menanamkan nilai-nilai kepedulian 
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sosial,” ujar Abdul Rahman, selaku 
Kepala Sekolah SMPI Al Azhar 24 
Makassar.
 
Lebih lanjut ia berharap agar kegiatan 
tersebut dilaksanakan secara 
berkelanjutan.
 
“Saya selaku kepala sekolah tentu 
mengharap bahwa kegiatan ini akan 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
dan warga sekitar sekolah bisa ikut 
merasakan kehadirannya Sekolah 
Islam Al Azhar Hertasning Makassar,” 
harapnya.
 
Perwakilan Panti Asuhan, Usman 
Hafid Sanggana menyampaikan 
terima kasih dan rasa syukur kepada 
pihak penyelenggara dan berharap 
agar kegiatan tersebut berlanjut dan 
senantiasa dapat membantu sesama.
 

“Semoga kegiatan ini terus berlanjut 
dan senantiasa mengulurkan tangan 
untuk membantu sesama. Selain itu, 
kami sangat berterima kasih kepada 
SMP Islam Al-Azhar 24 Makassar yang 
telah berkunjung dan berbagi dengan 
kami,” ungkapnya
 
Abbas, perwakilan LAZ Al Azhar Sulsel 
mengharapkan adanya kegiatan ini, 
sebagai lembaga sosial ke depannya 
bisa lebih banyak menebar banyak 
manfaat, sebagaimana fungsi dari 
adanya LAZ Al Azhar di Sulsel.



Perwakilan Jawa Tengah

LAZ AL AZHAR JAWA TENGAH 
GELAR KEGIATAN 

PENYULUHAN KESEHATAN 
GIGI DAN MULUT UNTUK 

ANAK YATIM
Dalam rangka berbagi kebaikan, LAZ Al Azhar Jawa Tengah 
mengadakan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
persembahan dari SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru untuk 
anak-anak yatim. Kegiatan ini dilakukan pada 21 Januari 
2023 pukul 4 Sore di Masjid Al Hidayah Desa Gentan, 
Sukoharjo, Jawa Tengah.

K
egiatan ini dihadiri 30 anak 
yatim binaan LAZ Al Azhar, 
mitra yatim LAZ Al Azhar Jawa 
Tengah dan pengurus takmir 
Masjid Al Hidayah. Dalam 

kegiatan ini, selain pemberian bingkisan 
berupa perlengkapan mandi dan 
makanan bergizi, anak-anak yatim juga 
mendapat penyuluhan langsung oleh 
IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) 
Az Zahrawi, Fakultas Kedokteran Gigi 
UMS (Universitas Muhammadiyah 
Surakarta).
 
Dalam penyuluhannya, mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Gigi UMS 
menjelaskan pentingnya menjaga 
kesehatan gigi dan mulut. Salah satunya 

dengan cara memilih sikat gigi dan pasta 
gigi yang benar. Dengan menggunakan 
alat peraga gigi, mahasiswa kedokteran 
UMS menjelaskan cara menggosok gigi 
yang benar agar tidak melukai sehingga 
menyebabkan gusi berdarah.
 
Agus Bangun Prabowo, selaku Kepala 
Perwakilan LAZ Al Azhar berharap 
penyuluhan ini dapat memberikan 
motivasi kepada anak-anak agar rajin 
menggosok gigi dengan baik dan benar.
 
“Semoga dengan digelarnya kegiatan 
penyuluhan untuk kesehatan gigi 
ini, anak-anak jadi lebih rajin untuk 
sikat gigi dan selalu memperhatikan 
kesehatan gigi dan mulut,” ujarnya.
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Ustaz Yulianto selaku Takmir Masjid Al 
Hidayah menyampaikan rasa syukur dan 
terima kasih kepada LAZ Al Azhar yang 
telah mengadakan kegiatan penyuluhan 
tersebut.
 
“Alhamdulillah, terima kasih kepada 
donatur yang telah berpartisipasi pada 
kegiatan penyuluhan kesehatan gigi 
dan mulut untuk anak-anak yatim di 
Desa Gentan, Baki, Sukoharjo. Mudah-
mudahan kebaikan ini terus berlanjut 
dan semakin banyak penerima manfaat 
yang merasakannya,” ujarnya.



Perwakilan Yogyakarta

PERINGATI HARI IBU, 
PAMERKAN HASIL KARYA 
SINGLE PARENT BINAAN 

LAZ AL AZHAR YOGYAKARTA

Melalui berbagai program unggulan, LAZ Al Azhar melakukan pemberdayaan pada masyarakat 
kecil dan marginal. Pemberdayaan menyasar semua kalangan, baik remaja, anak muda, termasuk 

juga para single parent. Khusus pemberdayaan single parent, LAZ Al Azhar Kantor Perwakilan 
Wilayah Yogyakarta melakukan pembinaan dengan mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
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S
ebagian besar kelompok ibu-ibu 
ini menjadi tulang punggung 
keluarga. Beberapa di antaranya 
bekerja serabutan, berdagang, 

dan kuli rumahan. Guna membantu 
meringankan kondisi perekonomian 
keluarga mereka, LAZ Al Azhar 
memberikan pelatihan kewirausahaan, 
salah satunya dengan membuat telur 
asin, jamu, batik cap, dan kerajinan 
anyaman.
 
“Alhamdulillah, saat ini untuk produksi 
telur asin KUB Kangmojo Gemilang 
sudah menembus 1000 butir per 
bulan. Begitu juga dengan KUB Mudal 
Gemilang, produk jamu, batik cap 
dan kerajinan anyaman juga mulai 
meningkat,” ungkap Sujarwo Putra, 
Kepala Perwakilan LAZ Al Azhar 
Yogyakarta.
 
Untuk meningkatkan penjualan, LAZ Al 
Azhar Yogyakarta bersinergi dengan 
pihak sekolah Al Azhar dan jamiyyah 
dengan menggelar pameran produk-
produk kelompok binaan LAZ Al Azhar 
pada kegiatan peringatan Hari Ibu. 
Ajang ini menjadi acara tahunan yang 
rutin dilakukan oleh SDI Al Azhar 31 
Yogyakarta, Sabtu, (21/1).
 
Menurut Sujarwo, Event Hari Ibu 
merupakan momentum untuk 

memperkenalkan produk binaan dari 
LAZ Al Azhar kepada stakeholder yang 
ada di Yayasan Pesantren Islam Al Azhar 
Yogyakarta
 
“Peringatan Hari Ibu kali ini sangat 
luar biasa, selain acaranya meriah, 
produk dari ibu-ibu hebat binaan 
LAZ Al Azhar bisa dipamerkan. 
Semoga dengan adanya acara ini bisa 
meningkatkan semangat para ibu-ibu 
dan meningkatkan jumlah penjualanya,” 
ungkapnya.
 
Sementara itu, Kepala SD Islam Al Azhar 
31 Yogyakarta, Danar Kusuma, sangat 
berharap melalui peringatan Hari Ibu 
akan tercipta suasana yang kompak 
antara murid, orang tua, para guru, dan 
karyawan.
 
“Selain memperingati Hari Ibu, kami 

juga mengajak para murid dan orang 
tua untuk senantiasa kompak, menjadi 
keluarga yang sehat serta bisa menjaga 
lingkungan,” kata Danar.
 
“Kami juga menyediakan stand untuk 
memasarkan produk-produk yang bisa 
dikunjungi dan dinikmati oleh murid dan 
orang tua,” tambah kepala sekolah yang 
selalu tampil energik itu.
 
Peringatan Hari Ibu tahun ini diperingati 
sangat meriah, dihadiri sekitar 900 
orang yang terdiri dari murid, wali murid, 
dan amil LAZ Al Azhar Yogyakarta. 
Adapun tema yang diusung yaitu “My 
Team is My Family” bertujuan untuk 
merekatkan hubungan keluarga besar 
SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Dalam 
rangkaian kegiatan Hari Ibu diawali 
dengan jalan santai di lingkungan 
sekolah Al Azhar Yogyakarta dengan 
membawa poster bertajuk kampanye 
cinta lingkungan, dan berakhir dengan 
pembagian doorprize.



Perwakilan Jawa Timur

LAZ AL AZHAR JAWA TIMUR 
GELAR KEGIATAN KAJIAN 

RUTIN BERSAMA JAMIYYAH
Lembaga Amil Zakat Al Azhar berkolaborasi dengan Jamiyyah Al Azhar Jawa Timur menggelar 
kegiatan kajian rutin dengan tema ‘Keuangan Syariah’ di Masjid Al Azhar Laguna, Surabaya, 

Kamis, (12/1). Acara kajian diisi oleh seorang narasumber expert yakni Bambang Tutuko, Dosen 
Universitas Internasional Semen Indonesia. 

G
amalia Muhardiani, selaku Ketua Forkom Jamiyyah 
Jawa Timur mengatakan kegiatan kajian rutin 
dilakukan dengan berbagai macam materi menarik 
yang dapat menunjang wawasan untuk para 
anggota Jamiyyah mulai dari pendidikan keluarga, 

perkembangan anak, hingga menggali nilai sosial bersama.
 
Dr. Bambang Tutuko, selaku narasumber mengungkapkan 
bahwa perencanaan keuangan sakinah adalah sebuah 
perencanaan keuangan keluarga yang penting untuk 
dipersiapkan untuk masa depan. Hal ini sesuai dengan 
perintah Allah SWT pada Surat Al Hasyr Ayat 18 yakni 
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tentang betapa perlunya untuk 
memperhatikan segala sesuatu yang 
telah diperbuat untuk hari esok di dunia 
maupun di akhirat.
 
“Semoga dengan berjalannya kegiatan 
ini dapat membuka wawasan untuk kita 
semua dan bisa saling sharing bersama. 
Kita harus senantiasa mempersiapkan 
semua kebutuhan keluarga, salah 
satunya anak-anak kita. Jangan sampai 
kita meninggalkan mereka suatu saat 
nanti dalam keadaan lemah, yaitu lemah 
iman, lemah pendidikannya, maupun 

lemah finansialnya,” ujarnya.
 
Selain itu, kegiatan kajian rutin 
jamiyyah menjadi ajang silaturahmi 
agar memperkuat ikatan persaudaraan 
antara orang tua murid sekolah Al Azhar 
se-Jawa Timur.
 
Nia, Jamiyyah SD Islam 11 Al Azhar 
Surabaya Barat mengungkapkan 
rasa bahagia karena dapat mengikuti 
kegiatan kajian bersama ini. Hal ini juga 
menjadi pengalaman pertama baginya 
dalam mendapatkan materi kajian 

tentang cara mengelola keuangan dalam 
keluarga dengan baik.
 
“Terima kasih untuk semua 
penyelenggara yang terlibat, tentu ini 
sangat bermanfaat sekali. Setelah acara 
ini saya akan langsung mengajak suami 
untuk berdiskusi tentunya, ternyata 
seperti ini loh cara mengatur keuangan 
sesuai syariat Islam. Alhamdulillah 
banyak sekali ilmu yang bisa saya 
dapatkan setelah ikut kajian ini,” 
ujarnya.



Kilas Berita

Sebagai pusat interaksi 
masyarakat, Saung Ilmu 
menjadi tempat serbaguna 
yang bisa dimanfaatkan. 
Contohnya pada Saung Ilmu 
dengan nama Saung Cahaya 
yang ada di Desa Cilembu 
yang rutin dilaksanakan 
kegiatan Posyandu untuk 
memeriksa perkembangan 
kesehatan balita.

P
osyandu sendiri merupakan 
salah satu bentuk Upaya 
Kesehatan Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) yaitu 
oleh, untuk, dan bersama 

masyarakat. Kegiatan Posyandu 
rutin dilaksanakan setiap bulan, 
dan merupakan bentuk kerjasama 
masyarakat dalam meningkatkan 
kualitas kesehatan. Salah satu 
bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu 
penimbangan bayi atau balita serta 
penyuluhan kesehatan kepada para 
orang tua oleh bidan desa.

Saung Cahaya dapat dimanfaatkan 
oleh seluruh elemen masyarakat 
sebagai tempat edukasi, pusat 
interaksi, dan perencanaan program 
masyarakat, sehingga menjadi wadah 
untuk bermusyawarah dalam mencari 
kemufakatan bersama bagi para petani, 
peternak, pelaku UMKM dan generasi 
muda dalam mewujudkan desa yang 
sejahtera.

WARGA DESA CILEMBU 
MANFAATKAN SAUNG ILMU 
UNTUK KEGIATAN POSYANDU
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Perkembangan teknologi dan informasi terus berkembang 
pesat dari waktu ke waktu. Guna mendukung percepatan dan 
meningkatkan kualitas informasi hingga pelosok desa, Da’i 
Sahabat Masyarakat (Dasamas) LAZ Al Azhar menjalankan 
peran sebagai agent of change membawa perubahan 
menuju sisi positif dengan menjalankan berbagai kegiatan 
pemberdayaan desa, salah satunya di bidang pendidikan.

M
elalui pemanfaatan fungsi 
Saung Ilmu Buntalan Wetan 
di Kelurahan Ngadirejo, 
Kecamatan Eromoko, 

Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, anak-
anak secara rutin mengikuti kegiatan 
bimbingan belajar untuk menambah skill 
dan kemampuan, salah satunya dengan 
belajar komputer.
 
“Komputer yang kami miliki di Saung 
Ilmu ini cukup terbatas, anak-anak juga 
harus sabar untuk mengantri. Tapi 
setiap ikut kelas belajar komputer, 
mereka itu sangat antusias karena 
memang jarang mereka pelajari. Mudah-
mudahan saja ke depan ada tambahan 

DASAMAS LAZ AL AZHAR AJAK 
ANAK-ANAK PEDALAMAN JAWA 
TENGAH BELAJAR KOMPUTER

Kilas Berita

komputer agar mereka nyaman saat 
belajar,” ujar Jaka, Dasamas LAZ Al 
Azhar.  
 
Kegiatan bimbel komputer menjadi 
salah satu program pemberdayaan desa 
melalui bidang pendidikan. Kegiatan 
ini diberikan untuk mempersiapkan 
generasi muda agar melek teknologi 
dan informasi. Dengan memahami 
manfaat dari pelajaran bimbel komputer, 
diharapkan juga ke depan para generasi 
muda desa mampu meningkatkan 
keterampilan belajar, menstimulasi 
kreativitas dan imajinasi.
 
“Anak-anak yang mengikuti bimbel 

cukup bervariatif, ada yang duduk 
di bangku SD dan juga SMP. Semoga 
anak-anak bisa dengan konsisten hadir 
mengikuti kegiatan bimbel yang kami 
jalankan,” tambahnya.
 
Dengan meningkatnya kualitas 
pendidikan di desa, berarti sumber daya 
manusia yang terlahir akan semakin baik 
mutunya dan akan mampu membawa 
perubahan desa semakin maju.
 
Setelah kegiatan bimbel berjalan, anak-
anak mendapatkan kesempatan juga 
untuk bermain karambol di Saung Ilmu.



Kilas Berita

Bukti nyata zakat 
dan sedekah dapat 
menghadirkan kebahagiaan 
untuk masyarakat desa. 
Keberkahan panen sawi 
yang melimpah dirasakan 
anggota KSM Bandaraya 
Cahaya Gemilang di Dusun 
Bandaraya, Desa Sokop, 
Kepulauan Meranti, Riau.

M
eskipun gerimis turun, tidak 
menyurutkan semangat 
ibu-ibu kader KSM Bandaraya 
Cahaya Gemilang untuk 

memanen sawi. Tanaman sawi dipetik 
langsung di polybag yang telah disemai 
sebelumnya di kebun petak percontohan 
tanaman sayuran yang berada di sekitar 
Balai Cahaya.
 
Adapun ciri-ciri tanaman sawi sudah 
siap panen yaitu berdaun lebat dan 
berbatang besar dengan rentang usia 
4 minggu setelah masa tanam. Selain 
panen, ibu-ibu kader juga melaksanakan 
proses pascapanen, yaitu dengan 
mencuci sayur, mengemas sayur, dan 
mengikatnya dengan helaian daun 
sagu. Pengikatan dengan sagu ini dipilih 
karena agar semua bahan terbuat 
dari bahan organik sehingga tidak 
mencemari lingkungan.

Sayur yang sudah dipanen, kemudian 
langsung dijual oleh anggota KSM 
kepada masyarakat di sekitar Balai 
Cahaya. Setelah sawi laku, hasil dari 

WARGA DESA SOKOP PETIK HASIL 
PANEN SAWI YANG MELIMPAH

penjualan tersebut dimasukkan ke 
dalam tabungan kelompok sayur yang 
mana diperuntukan untuk sustainable 
(berkelanjutan) program budidaya sayur 
KSM Bandaraya Cahaya Gemilang.

KSM Bandaraya Cahaya Gemilang 
adalah salah satu instrumen untuk 
menyukseskan program Indonesia 
Gemilang, khususnya di Desa Cahaya 
Sokop, Kepulauan Meranti, Riau, dari 
sinergi LAZ Al Azhar dan YBM PLN.
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Dakwah 
Butuh Perjuangan

Inspirasi

O. Solihin
Instruktur Menulis Kreatif
Rumah Gemilang Indonesia
Kampus Depok

M
engukur untung-rugi 
sepertinya memang 
naluriah manusia. Ketika 
akan menentukan suatu 

perbuatan yang akan dikerjakan 
kita akan berpikir dengan serius: 
Apa keuntungan jika kita melakukan 
perbuatan itu? Berapa harga yang 
harus ditebus? Sepadankah dengan 
keuntungan yang didapat? Jika lebih 
banyak untungnya, kita pasti akan 
melakukannya. Sebaliknya, kita akan 
meninggalkan perbuatan tersebut jika 
ruginya lebih besar dari keuntungan 
yang akan kita dapatkan.
 
Perlu dicatat bahwa pertimbangan 
untung-rugi atas dasar cost and 
reward itu pasti dipengaruhi oleh 
persepsi kita masing-masing saat itu. 
Persepsi yang muncul sesuai dengan 
latar belakang budaya kita, tingkat 
pendidikan kita, wawasan kita, dan 
informasi yang kita terima selama 
ini. Dan menurut saya, pertimbangan 
‘untung-rugi’ yang paling benar adalah 
menyandarkan kepada aturan Islam. 
Bukan yang lain.
 
Maka, dengan konsekuensi seperti 
ini, semoga kita menjadi lebih peka 
dan terbuka dalam menghadapi 
umat yang akan kita ajak untuk 
mengenal Islam. Sampaikan sedetil 
mungkin berbagai informasi yang bisa 
memberikan keputusan terbaik yang 
akan diperbuatnya. Mustahil mereka 

akan merasa perlu untuk melakukan apa 
yang kita tawarkan jika kita sendiri tidak 
mengkomunikasikannya dengan benar, 
baik, dan bijak.
 
Kesabaran dan keikhlasan kita dalam 
mengemban amanah dakwah ini menjadi 
nilai tambah untuk meraih dukungan 
banyak pihak terhadap dakwah kita. 
Semoga setelah kita mengetahui sisi-
sisi manusiawi calon penerima dakwah 
kita, akan menjadikan kita lebih pandai 
dan terus belajar untuk menghasilkan 
inovasi dalam dakwah.
 
Memang bukan perkara gampang 
meyakinkan orang agar mau seperti kita. 
Tak mudah untuk ‘menyulap’ seseorang 
agar mengikuti apa keinginan kita. 
Selalu saja ada benturan, sekecil apa 
pun. Setidaknya memang demikian. 
Sebab dalam diri setiap manusia, 
berdasarkan kajian para psikolog 
ada tahapan ketika manusia akan 
menentukan ‘jalan lain’ dalam hidupnya.
 
Ada proses untuk meyakinkan 
dirinya dengan jalan baru yang akan 
dipilihnya. Dalam kajian ilmu psikologi 
disebut dengan cognitive dissonance/
disonansi kognitif, meski teori ini masih 
diperdebatkan di kalangan ilmuwan 
psikologi sendiri, tapi setidaknya 
bisa dijelaskan bahwa unsur kognitif 
(pikiran, sikap, kepercayaan) berada 
dalam hubungan ketakcocokan. 
Sederhananya, disonansi kognitif adalah 

Dalam teori pertukaran sosial (social 
exchange theory) disebutkan bahwa 
selama hidupnya manusia selalu 
berpikir untung-rugi atas apa yang akan 
diperbuatnya. Itu sebabnya kemudian 
muncul variabel cost and reward (biaya 
dan imbalan). Dengan kenyataan 
seperti ini, sudah saatnya  kita mulai 
memahaminya dan menjadikan kita bisa 
lebih peka terhadap berbagai masalah 
manusia dan berusaha mencari inovasi 
yang terbaik untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. Jika kita mengingat 
masa lalu, ketika kita memilih mengkaji 
Islam dan bahkan serius terjun dalam 
perjuangan dakwah pasti sudah 
memikirkan ‘untung-rugi’ atas perbuatan 
yang akan kita ambil. Dari mulai penilaian 
dengan persepsi yang terendah, 
sederhana, sampai yang tertinggi dan 
kadang tak bisa diukur dengan materi.
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untuk menggambarkan perubahan sikap 
yang terjadi ketika terjadi ‘benturan’ 
tentang apa yang kita pahami selama 
ini dengan apa yang akan kita perbuat 
setelah mendapat informasi baru 
tentang perbuatan yang seharusnya 
kita lakukan.
 
Itu sebabnya, ketika mendakwahkan 
Islam kepada seseorang akan terjadi 
benturan dan bagi orang tersebut 
terjadi proses disonansi kognitif. Baik 
orang yang sudah mengkaji Islam, 
maupun bagi orang yang baru mau 
mengkaji Islam tapi lebih banyak 
menerima informasi di luar Islam. Ini 
butuh kelihaian kita sebagai pengemban 
dakwah.
 
Selain mengandalkan semangat, kita 
juga harus mampu menjadi negosiator 
ulung untuk menjelaskan maksud kita 
menyampaikan dakwah kepadanya. 
Kita bisa menekankan bahwa kita tidak 
memaksa, hanya memberikan ilmu yang 
kita yakini kebenarannya. Sehingga 
diharapkan terjadi proses dialog (yang 
mungkin saja berulang sampai puluhan 
kali) untuk menyamakan persepsi. Di 
sinilah, sekali lagi, dituntut kesabaran, 
keikhlasan, dan ilmu yang cukup untuk 
memahami karakter calon penerima 
dakwah kita.
 
Pada saat disonansi kognitif inilah 
peran penguatan dari lingkungan 
sekitar akan ikut mempengaruhi 
keputusan. Jika pengaruh lingkungan 
baiknya lebih besar, maka insya Allah 

ia akan memutuskan ke arah yang 
baik. Teman yang sabar dan ngemong, 
pengemban dakwah yang tak kenal 
lelah menyampaikan, juga dukungan 
pihak keluarga yang bagus akan sangat 
membantu seseorang yang berada 
dalam posisi untuk memilih ‘jalan baru’ 
bisa mengambil keputusan yang tepat 
benar. Semoga kita bisa melakukannya 
dengan baik dan benar.
 
Pejuang dakwah yang baik, 
sebagaimana teladan kita semua, 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 
sallam yang mampu menjadi pembina 
sejati, yang pandai memotivasi para 
sahabatnya, menularkan semangat dan 
mentransfer ilmu, dan bahkan tanpa 
merasa harus turun derajat karena 
sering menghormati sahabatnya yang 
jauh lebih rendah levelnya dari beliau. 
Semoga beliau tetap menjadi teladan 
kita dalam kehidupan ini, termasuk 
menjadikannya idola dan pahlawan 
kita dalam perjuangan dakwah untuk 
melanjutkan kehidupan Islam yang telah 
beliau rintis ratusan tahun silam.
 
Hanya saja, jika kita berdiam diri, 
jangankan miliaran atau jutaan umat 
yang mau menceburkan dirinya dalam 
dakwah, mungkin ratusan saja tak 
akan sampai. Itu sebabnya, mumpung 
masih ada waktu, masih kuat tenaga 
dan pikiran kita, gencarkan perjuangan 
dakwah ini. Tak perlu merasa bahwa 
kita harus menuai hasilnya pada saat 
kita masih hidup. Bukankah para 
pahlawan perjuangan banyak yang tak 

menyaksikan hasil perjuangannya? Dan 
Allah pun hanya akan mencatat usaha 
yang kita lakukan. Bukan hasil yang kita 
dapat. Biarlah, anak-cucu kita saja yang 
akan menikmati keberhasilan upaya kita. 
Itu sebabnya, jadilah seorang pejuang 
dakwah yang bisa dikenang sejarah 
tanpa kita sendiri merasa harus menjadi 
pahlawan. Biarlah hanya Allah yang 
mencatat amal baik kita.
 
Semoga kita tetap bersama dalam 
perjuangan dakwah ini. Tetap semangat 
dalam berjuang dan tetap memelihara 
keyakinan akan kemenangan 
perjuangan. Semoga kita masih bisa 
menikmati hasil perjuangan dakwah kita. 
Kita bisa bertemu dalam kesempatan 
yang lebih baik dari sekarang. Namun, 
jika pun Allah mewafatkan kita semua 
sebelum menikmati hasil perjuangan 
ini, semoga kita bisa ‘reuni’ di surga-
Nya yang sangat luas dan hanya 
diperuntukkan bagi hamba-hamba-
Nya yang bertakwa kepada-Nya dan 
berjuang menegakkan agama-Nya. Insya 
Allah. Semoga Allah memberkahi kita 
semua.
 
Jadi intinya, memang perlu dakwah 
untuk melakukan perubahan individu, 
masyarakat, dan negara. Tentu saja, 
perubahan yang dituju adalah kebaikan. 
Berubah menjadi baik. Nah, tugas kita 
memulainya dengan dakwah. Jangan 
lupa, tetap berharap pertolongan 
Allah Ta’ala agar kita tetap kuat dalam 
menempuh perjuangan dakwah ini. 
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PENYALURAN BULAN JULI 2022

L A P O R A N  K E U A N G A N  B U L A N  D E S E M B E R  2 0 2 2
I N F O R M A S I  S E L E N G K A P N Y A  L A P O R A N  K E U A N G A N  D A P A T  D I L I H A T  D I  W W W . A L A Z H A R P E D U L I . O R . I D

No Sumber Dana Jumlah

1 Zakat:   

a. Zakat Entitas 571,200,000

b. Zakat Maal 803,710,432

c. Zakat Fitrah 0

2 Infak:

a. Infak Khusus 11,729,170,718

b. Infak Umum 245,804,498

3 Khusus:

a. Bagi Hasil Bank 525,426

b. Kemanusiaan 1,280,768,106

c. Wakaf 4,486,048,937

d. Fidyah 850,000

e. CSR 52,787,500

f. Jasa Giro 297,673

TOTAL 19,171,163,290

No Tujuan Dana Jumlah

1 Program :

2 Layanan Mustahik 537,475,818

3 Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ 5,383,800

4 Operasional UPJ 5,315,000

5 Beastudi Pendidikan 4,002,500

6 Bantuan Karitas Pendidikan 73,665,227

7 BPU 1,000,000

8 Pemberdayaan 247,384,400

9 Rumah Gemilang Indonesia 350,241,393

10 Fisabilillah Lainnya 54,593,111

11 Penyaluran Infak Khusus:

a. Penyaluran Infak Khusus 11,461,636,347

b. Kemanusiaan 821,181,500

12 Operasional Kurban 3,250,000

13 Penyaluran Infak Umum 539,310,872

14 Sosialisasi ZISWAF 20,906,000

15 Penyaluran Wakaf Tunai 4,507,730,137

Sub Total Biaya Program: 18,633,076,105

Operasional dan ADM Lembaga:

16 Amil 339,021,466

17 Operasional 126,668,402

18 Administrasi Perbankan 2,563,192

Sub Total Biaya Operasional & ADM: 468,253,059

TOTAL 19,101,329,164

Rekening Donasi
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005 8340 332

86 0000 104000
86 0000 103800

384 000 1091

2741 000 345
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097 100 1313
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100 000 3589
100 000 3597
100 000 3605

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

070 303 1011
070 303 6691

7000 193 188
7000 192 958
7000 192 826

donasi.alazharpeduli.or.id
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BERGABUNG, DONASI, 
ATAU JADILAH RELAWAN. 

Al Qu'ran Safari Nusantara

Wakaf Al Azhar wakafalazhar.com

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

Yuk Ikut Berpartisipasi dalam Gerakan 

Kepedulian Syiar Al-Qur'an: 
Al-Qur'an Safari Ramadan

Al-Qur'an Safari Ramadhan 

membantumu menjadi bagian dari 

gerakan kepedulian syiar Al-Qur'an. 

Kegiatan ini mengumpulkan wakaf 

Al-Qur'an, membantu memperluas 

penyebaran Al-Qur'an di seluruh 

Indonesia. 

“Anda tidak hanya bisa berdonasi untuk 

membantu wakaf Al-Qur'an, tetapi juga 

dapat menjadi relawan untuk 

mengajarkan Al-Qur'an.”

Bantu memperluas 

pengetahuan dan pemahaman 

Al-Qur'an. Aksi baikmu akan 

membuat perbedaan nyata 

bagi umat Islam di seluruh 

Indonesia.

Yuk, 
Donasi
Sekarang


