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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Para pembaca CARE yang budiman, semoga Allah 
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Pada bulan Maret 2023 ini kita berada di bulan Sya’ban. Bulan yang merupakan bulan 
ke-8 dalam kalender hijriah ini menjadi pintu gerbang menuju bulan Ramadan 1444 
H, seolah menjadi pengingat diri bahwa kita perlu menyiapkan bekal persiapan yang 

cukup untuk menghadapi dan memasuki bulan Ramadan.

Jika melihat kalender Islam Hijriah tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 
Republik Indonesia, awal puasa Ramadan tahun ini diperkirakan akan jatuh pada tanggal 
22-23 Maret 2023. Tentunya waktu yang sangat sebentar untuk bisa memperbaharui niat 
hidup kita, yakni semata-mata untuk ibadah dan mencari rida Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Pada Care edisi ini kami menghadirkan cerita dari para penyintas gempa Cianjur yang 
menjadi penerima manfaat Rumah Sementara Layak Huni (Rusli). Kejadian gempa Cianjur 
memang sudah terjadi tiga bulan silam, akan tetapi kondisi para penyintas di pengungsian 
masih sangat memprihatinkan, apalagi bantuan dari para donatur sudah berkurang 
tidak seperti di saat awal-awal kejadian. Ini yang mendorong kami untuk terus hadir 
menyalurkan kebaikan dengan menghadirkan Rusli, karena sebentar lagi mereka juga 
sama-sama akan menghadapi bulan Ramadan, sehingga perlu hunian yang lebih baik dari 
sekedar tenda pengungsian.

Program emergency, hingga recovery yang dijalankan di bumi Cianjur merupakan salah 
satu bentuk komitmen kami dalam menghadirkan keberdayaan bagi semua masyarakat 
terutama bagi mereka yang membutuhkan. Termasuk nantinya akan dihadirkan pula 
program recovery di bidang ekonomi, agar para penyintas bisa bangkit dan mandiri 
kembali seperti kondisi semula.

Segala ikhtiar ini kami jalankan dalam rangka perluasan manfaat dari dana zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf yang telah Sahabat tunaikan, termasuk berbagai aksi kebaikan yang 
akan kami jalankan di bulan Ramadan 1444 H.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya” (QS Al Maidah: 2).

Terima kasih atas doa, sinergi, dan kepercayaan kepada LAZ dan Wakaf Al Azhar. 
Semoga kita bisa terus bergandengan tangan menebarkan kebaikan untuk menghadirkan 
kebahagiaan bagi seluruh keluarga Indonesia.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



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

Siapa yang tidak merasa senang saat mendengar kata Ramadan? 
Bulan Ramadan menjadi momen yang dinanti-nanti oleh umat 
Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama satu bulan 
penuh. Ini adalah kesempatan yang datang setahun sekali untuk 
berkumpul dengan keluarga dan meningkatkan ketakwaan 
kepada Sang Pencipta. Namun, tahun ini, Iim Ibrahim akan 
menjalankan Ramadan dengan sedikit perbedaan. Iim Ibrahim, 
yang akrab dipanggil Pak Iim, adalah seorang buruh bangunan 
yang telah menjalani profesi tersebut selama puluhan tahun.

COVER STORY

RUMAHNYA HANCUR 
DIHANTAM GEMPA, 
PAK IIM SIAP SAMBUT 
RAMADAN DI RUSLI 
YANG NYAMAN

Bencana gempa bumi yang 
mengguncang Cianjur pada 21 
November tahun lalu menyisakan 

duka yang mendalam bagi keluarga 
Pak Iim. Pak Iim tinggal bersama anak-

anaknya yang sudah berkeluarga di 
Kampung Wargaluyu, Desa Nagrak, 
Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. 
Rumah mereka menjadi salah satu titik 
terdampak gempa yang cukup parah. 

Rumah tersebut telah menyimpan 
banyak kenangan dan dibangun atas jerih 
payah anaknya yang bekerja sebagai 
TKI di Arab Saudi. Saat ini, rumah itu 
mengalami kerusakan yang cukup parah.
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Hal ini memaksa Pak Iim dan keluarganya 
untuk tinggal di tenda pengungsian 
untuk sementara waktu bersama 
warga terdampak lainnya. Gempa 
bumi magnitudo 5,6 di Cianjur tidak 
hanya menghancurkan bangunan 
dan infrastruktur umum, tetapi juga 
meninggalkan trauma yang mendalam 
bagi para penyintas. Begitu juga dengan 
Pak Iim dan keluarganya, mereka masih 
merasa khawatir jika harus kembali ke 
rumah mereka yang rusak.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, 
melaporkan bahwa per tanggal 24 
November, data yang dihimpun 
menunjukkan korban meninggal 
mencapai 272 orang, korban luka-luka 
sebanyak 2.046 orang, dan warga yang 
mengungsi mencapai 62.545 orang. 
Total rumah yang rusak berjumlah 56.311, 

dengan rincian 22.267 unit rusak berat, 
11.836 unit rusak sedang, dan 22.208 unit 
rusak ringan.

Tetap Menebar Manfaat di 
Tengah Kesulitan
Pak Iim dan keluarga tentu menghadapi 

situasi yang sangat sulit setelah gempa. 
Namun, meskipun menghadapi kondisi 
yang berubah, keikhlasan hati Pak 
Iim untuk membantu sesama malah 
membuka peluang rezeki yang luar 
biasa. Meskipun dikenal sebagai buruh 
bangunan, Pak Iim tetap aktif sebagai 
relawan untuk membantu membangun 
Rumah Sementara Layak Huni (Rusli) 
yang digagas oleh LAZ Al Azhar. 
Rusli merupakan program pemulihan 
pascabencana yang bertujuan untuk 
membangun rumah sementara bagi para 
penyintas bencana. Penerima manfaat 
Rusli diprioritaskan bagi mereka yang 
rumahnya hancur dan memiliki anggota 
keluarga yang lanjut usia atau anak-anak.

Meskipun keadaan sangat sulit, semangat 
Pak Iim tak pernah pudar. Keahliannya 
di bidang bangunan dimanfaatkannya 
untuk membantu orang lain yang 
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membutuhkan. Bersama dengan tim 
Al Azhar Tanggap Bencana, Pak Iim 
setiap hari terus membangun hunian 
layak bagi para penyintas sehingga 
mereka dapat kembali beraktivitas 
dengan nyaman.

“Saya merasa senang sekali bisa ikut 
jadi bagian relawan LAZ Al Azhar untuk 
menolong saudara saya yang terkena 
musibah, juga rumahnya rusak akibat 
gempa,” ungkapnya.

Melihat besarnya dampak yang 
diakibatkan gempa kali ini, telah 

membangkitkan semangat Pak Iim untuk 
ikut serta dalam bergotong royong 
menjadi relawan dan membantu dalam 
penanganan bencana. Menurut Pak Iim, 
dengan membantu sesama akan menjadi 
amal jariyah yang pahalanya akan terus 
mengalir hingga di akhirat kelak.

Kegigihan dan kebaikan hati Pak Iim 
dalam membantu korban bencana 
mendapatkan apresiasi dari tim Al Azhar 
Tanggap Bencana. Mereka memberikan 
bantuan untuk membangun Rusli bagi 
Pak Iim sebagai tanda terima kasih atas 
dedikasi dan kerja kerasnya. Selain itu, 

melalui apresiasi ini, LAZ Al Azhar juga 
membantu mewujudkan mimpi Pak Iim 
untuk memiliki rumah sendiri agar tidak 
perlu lagi berdesakan dalam satu rumah 
yang dihuni oleh banyak kepala.

“Alhamdulillah, sebenarnya saya sudah 
punya keinginan rumah sendiri. Akhirnya 
ada rezekinya lewat LAZ Al Azhar ini,” 
ujarnya penuh syukur.
Kini, Pak Iim dapat menghadapi bulan 
Ramadan dengan lebih tenang karena 
rumah yang ia tempati sekarang telah 
dibangun dengan bahan material yang 
kuat dan memiliki struktur bangunan 
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yang aman dari ancaman gempa susulan 
yang masih sering terjadi di wilayah 
Cianjur. Dengan kondisi rumah yang lebih 
baik, Pak Iim dapat fokus pada ibadah 
puasa dan meningkatkan ketakwaannya 
tanpa khawatir akan terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan di masa mendatang.

Seperti Apa Spesifikasi Rusli?
Rusli dirancang layaknya rumah pada 
umumnya dengan terinspirasi oleh 

kearifan lokal masyarakat Sunda yang 
menggunakan “bilik bambu”. Adapun 
ruangan di dalamnya dirancang 
senyaman mungkin dengan dua kamar 
tidur, satu ruang tamu, dan ruang 
untuk memasak. Hal ini dilakukan untuk 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
para penyintas gempa. Rusli dibangun 
di atas tanah seluas 5x6 meter dan 
menggunakan pondasi bata dengan 
ketinggian 60 cm. Bahan-bahan kayu 

unggulan seperti kayu kelapa super 
digunakan dalam pembangunan Rusli, 
dan atapnya berbahan spandek pasir.
Pembangunan Rusli untuk para penyintas 
gempa Cianjur ditargetkan mencapai 
1.000 unit. Beberapa penerima manfaat 
Rusli yang dibangun LAZ Al Azhar 
bahkan mengaku akan menjadikan rumah 
tersebut sebagai hunian tetap. Semoga 
Pak Iim dan para penyintas lainnya dapat 
menjalankan Ramadan dengan nyaman.

Care
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Ribuan kilometer jarak yang 
ditempuh dari tempat asalnya, 
tidak menyurutkan semangat 

Abdul Rusidi untuk menyebarkan ilmu 
agama. Ustadz Rusidi sapaan akrabnya, 
rela tinggal di pedalaman dan jauh 
dari hingar bingar kota besar demi 
menghidupkan nilai-nilai keagamaan di 
Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, 
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan 
Selatan.
 
Di balik kegigihan Rusidi mencetak 
generasi qurani di desa binaan, Ia 

memiliki ide unik untuk mengajak 
masyarakat sekitar mengikuti kegiatan 
pengajian bersama, yaitu dengan 
pengajian “ber-ayam”. Konsep pengajian 
ber-ayam atau berhadiah ayam ini 
dimaksudkan untuk setiap jamaah 
yang mengikuti kegiatan mengaji akan 
mendapatkan satu indukan ayam untuk 
dipelihara.
 
“Jadi, semua jamaah yang hadir nantinya 
akan mendapat giliran untuk memiliki 
indukan ayam. Pemberian indukan 
ayam ini kami harap bisa membantu 

perekonomian masyarakat juga. Karena 
beberapa indukan yang diberikan telah 
beranak pinak sehingga bisa dijual dan 
terus dikembangkan menjadi usaha di 
masing-masing keluarga,” terang Abdul 
Rusidi.
 
Berkat gagasan uniknya dalam 
menyiarkan agama Islam, Abdul Rusidi 
saat ini mampu berdakwah kepada 130 
jamaah. Sedangkan untuk santrinya 
mencapai 213 orang.

Selain menggagas pengajian ber-
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UNIK! DI DESA INI PENGAJIAN IBU-IBU 
BERHADIAH AYAM

Sudah lebih dari 8 tahun, Abdul Rusidi berdakwah di pedalaman 
Kalimantan Selatan. Pria yang berasal dari Pati, Jawa Tengah ini bergabung 

menjadi Da’i Sahabat Masyarakat (Dasamas) sejak tahun 2015.



maupun keagamaannya.
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ayam, Rusidi kini juga diamanahi untuk 
mengelola Pesantren Asy-Syafiiah di 
Desa Pacakan. Pesantren ini dibangun 
dari gagasan Rusidi melalui sinergi 
dengan pihak desa, pihak kecamatan, 
dan seluruh stakeholder yang bersinergi. 
Melalui pendidikan pesantren, kini anak-
anak Desa Pacakan dapat merasakan 
nikmatnya membaca Al Quran.

Perubahan positif di bidang pendidikan 
dan keagamaan menjadi salah satu tugas 
yang dijalankan oleh seorang Dasamas 
LAZ Al Azhar. Peran dan fungsinya di 
tengah masyarakat sebagai penyuluh, 
mediator, motivator, mobilisator, dan juga 
coaching dilakukan demi mendorong 
keberhasilan program pemberdayaan 
masyarakat agar mandiri baik di bidang 
pendidikan, perekonomian, kesehatan, 

Care
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LAZ Al Azhar secara konsisten terus 
mendampingi masyarakat desa 
dengan memanfaatkan potensi 

sumber daya alam dan sumber daya 

manusia di sekitar. Termasuk yang 
dilakukan di Desa Supiturang yang 
merupakan daerah pascabencana erupsi 
Semeru.

Aynut Dhobit, Koordinator 
Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas) 
wilayah Jawa Timur mengatakan dengan 
terlaksananya pembentukkan KSM 

PULIHKAN EKONOMI DAERAH 
PASCABENCANA, LAZ AL AZHAR BENTUK 
KSM SEMERU GEMILANG

Sebagai upaya terlaksananya program pemberdayaan berkelanjutan untuk masyarakat 
desa sekaligus sebagai bentuk pemulihan ekonomi pascabencana yang terjadi di Desa 
Supiturang Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, LAZ Al Azhar 
membentuk kepengurusan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Semeru Gemilang, 
Rabu, (1/2).
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Semeru Gemilang menjadi titik awal 
untuk membantu masyarakat desa 
mempercepat pemulihan ekonomi dan 
mata pencaharian setelah bencana 
erupsi Gunung Semeru yang terjadi 
1 tahun lalu.  Di samping itu, setelah 
kegiatan musyawarah pembentukan 
kepengurusan KSM Semeru Gemilang 
juga digulirkan dana Rumah Pembiayaan 
Pertanian (RPP) tahap awal.
 
Adapun pinjaman RPP dilakukan 
dengan akad qardhul hasan yakni jenis 
pinjaman yang diberikan kepada pihak 
yang membutuhkan dengan kriteria 
tertentu, dan pinjaman tersebut bersifat 
sosial sehingga para penerima manfaat 
atau peminjam hanya mengembalikan 
sejumlah uang pokok pinjaman tanpa 
adanya imbal jasa (bunga).
 
Manajer Program Pendayagunaan 
LAZ Al Azhar, Ulil Ansor menjelaskan 
bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) menjadi salah satu instrumen 
program yang diterapkan untuk 
meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya 
petani dan peternak dengan model RPP. 
 
“Dengan adanya instrumen RPP di 
tengah masyarakat, semoga dapat 
menjadi ikhtiar bersama untuk 
menjauhkan para petani dan peternak 
dari pinjaman riba yang biasanya 

diberikan para tengkulak. Sebab, modal 
dari tengkulak ini menggunakan sistem 
ijon yang sangat merugikan petani, 
bahkan hingga modal habis terkuras 
sementara keuntungan pun tak didapat 
petani,” ujarnya.
 
Dana RPP diserahkan langsung 
kepada ketua KSM Semeru Gemilang 
yang terpilih yakni Abdul Rohim dan 
disaksikan oleh anggota KSM lainnya. 
Dana RPP dapat dimanfaatkan oleh para 
anggota sebagai modal usaha di bidang 
pertanian dan peternakan dengan waktu 

pelunasan yang disepakati selama enam 
bulan.
 
Harapannya, dengan terbentuknya KSM 
ini dapat memudahkan para petani dan 
peternak untuk kembali membangkitkan 
usahanya. Instrumen RPP tidak hanya 
memberikan kemudahan modal berbasis 
syariah, namun juga meningkatkan 
kualitas keagamaan dan jiwa 
entrepreneur untuk setiap anggotanya 
karena didampingi langsung oleh 
Dasamas dan kader lokal LAZ Al Azhar.
Care
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Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar dan Mahasiswa KKN Institut Teknologi Bandung (ITB) 
menggelar pelatihan vertikultur dan pembuatan kompos sederhana dengan memanfaatkan 
limbah dapur. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengenalkan teknik bertani atau 
berkebun kepada masyarakat dengan menggunakan media tanam yang dilakukan secara 
vertikal atau bertingkat.

LAZ AL AZHAR DAN MAHASISWA KKN ITB 
GELAR PELATIHAN VERTIKULTUR DI 
SAUNG CAHAYA DESA CILEMBU
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Sistem pertanian vertikultur dinilai 
dapat menjadi solusi untuk 
masyarakat yang ingin bertani 

tetapi tidak memiliki lahan yang cukup 
luas. Kegiatan pelatihan dilakukan 
bersama ibu-ibu KWT Cilembu Gemilang 
dan dihadiri langsung oleh Kepala Desa 
Cilembu, Asep Suhara.
 
Nurkirman, Dasamas LAZ Al Azhar 
mengatakan teknologi penanaman 
secara vertikultur dinilai cocok untuk 
dimanfaatkan ibu-ibu KWT Cilembu 
Gemilang untuk menanam berbagai jenis 
tanaman hortikultura seperti pakcoy, 
selada bokor, tomat, sawi, seledri, dan 
tanaman lainnya yang nantinya dapat 

dimanfaatkan sebagai pemenuhan 
kebutuhan dapur.
 
“Model penanaman vertikultur 
akan sangat efisien karena selain 
menggunakan lahan yang tidak luas, 
tanaman juga akan mudah dirawat dan 
dipindahkan, juga bisa meminimalisir 
penggunaan pupuk, pestisida, dan air,” 
ujarnya.
 
Asep Suhara, menuturkan sejak hadirnya 
program Desa Cahaya dan berjalannya 
kegiatan kemasyarakatan di Saung 
Cahaya, ini menjadi daya tarik tersendiri 
bagi setiap tamu yang berkunjung ke 
wilayah Desa Cilembu. Keberadaan 

Saung Cahaya tentu sangat memfasilitasi 
setiap kegiatan warga yang secara 
fungsi sangat sesuai yaitu sebagai pusat 
interaksi, pusat edukasi, dan perencanaan 
program masyarakat.
 
“Pengetahuan yang didapat hari ini 
sangat bermanfaat bagi masyarakat 
dan sejalan dengan program sektor 
kesehatan yang ada di Saung Cahaya, 
yaitu menjadikan Dusun Lebak Jawa, 
Desa Cilembu sebagai Kampung Sehat 
Tahun 2023,” ujarnya.
 
Kampung Sehat sendiri merupakan 
gerakan masyarakat dalam menciptakan 
lingkungan yang aman, nyaman, dan 

bersih, sehingga mendukung tercapainya 
kualitas kehidupan masyarakat yang lebih 
sehat secara berkelanjutan.
 
Adapun bentuk kegiatan Kampung 
Sehat di antaranya yaitu kegiatan rutin 
posyandu dan posbindu, kegiatan dapur 
hidup (pekarangan pangan lestari), 
kegiatan senam sehat lansia, dan 
kegiatan pengelolaan sampah (bank 
sampah) khususnya yang ada di rumah 
tangga. Care
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Awalnya, Suwanto mendapatkan 
modal usaha pertanian cabai 
dari RPP sebesar satu juta rupiah 

untuk lahan seluas 900 meter persegi. 
Kemudian modal tersebut ia kelola 
dengan pendampingan bersama Da’i 

Sahabat Masyarakat (Dasamas). Dalam 
kegiatan bertani, Suwanto memulai 
secara otodidak hingga akhirnya saat ini 

Salah satu penerima manfaat dari instrumen program pemberdayaan LAZ Al Azhar yaitu 
Rumah Pembiayaan Pertanian (RPP) kembali berhasil memetik hasil panen yang melimpah. 

Suwanto, seorang petani cabai sekaligus anggota KSM Giyanti Maju Amanah, Desa Pasangsari, 
Kecamatan Windusari, Magelang, Jawa Tengah berhasil memperoleh hasil panen dalam satu 

kali panen mencapai 30 kilogram cabai segar.

Indonesia Gemilang

BERKAH ZAKAT, BIKIN PETANI CABAI 
MAGELANG PETIK HASIL PANEN BERLIMPAH 
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ia dibantu oleh tiga orang petani lainnya.
 
Kegigihan Suwanto untuk 
mengembangkan usaha cabai begitu luar 
biasa. Adapun panen kali ini merupakan 
panen ke-13 setelah menerima modal 
RPP. Kemudian, pemetikan cabai akan 
terus dilakukan dengan rentang waktu 
4-7 hari sekali.
 
Muhamad Rokib, Dasamas LAZ Al Azhar 
mengatakan dengan hadirnya program 
pemberdayaan masyarakat desa di 
bidang pertanian melalui pemanfaatan 
dana zakat, infak, dan sedekah secara 
produktif dengan instrumen RPP, 
para petani di Desa Pasangsari dapat 
memaksimalkan potensi lahan yang ada.
 

“Melalui akses permodalan RPP, 
LAZ Al Azhar terus berupaya 
memberikan kemudahan pinjaman 
modal tanpa adanya riba kepada para 
anggota KSM dengan sistem akad salam. 
Jadi, diharapkan para petani tidak lagi 
meminjam kepada rentenir. Selain itu 
juga produktivitas petani dapat semakin 
meningkat karena pendampingan dan 
pembinaan yang terus dilakukan,” 
ujarnya.
 
Menanam cabai bagi Suwanto, pada 
awalnya masih mencoba sebisanya, 
tetapi ia terus berusaha mencari pupuk 
dengan dosis yang tepat, perawatan 
yang sesuai hingga menjadikan 
tanamannya tumbuh subur.
 

“Alhamdulillah, saya bersyukur sekali 
dengan usaha cabai ini saya dapat 
memenuhi kebutuhan keluarga dan 
meningkatkan perekonomian keluarga. 
Tidak hanya bantuan modal usaha 
yang saya dapat, secara berkelanjutan 
pendampingan juga dilakukan mulai 
dari mengelola lahan, manajemen 
pembiayaan, dan juga pemasaran,” 
ungkap Suwanto.  
 
Harapannya, program RPP menjadi 
model pendayagunaan dengan 
mengelola dana ziswaf untuk 
memulihkan perekonomian masyarakat 
serta mendukung program ketahanan 
pangan nasional, sehingga dapat luas 
dirasakan manfaatnya. Care
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Bibit tanaman yang dikelola oleh 
para kader sebagian besar ditanam 
di rak dekat lokasi Balai Cahaya, 

yang mana hasil panen nantinya akan 
dijual dan dijadikan tabungan anggota 
serta dana untuk berjalannya program 
secara berkelanjutan. Sedangkan 
beberapa dari bibit tersebut dibagikan 
kepada para kader untuk ditanam di area 
pekarangan rumah masing-masing untuk 
digunakan sebagai dapur hidup mereka.
Dengan adanya Rumah Bibit menjadi 

lokasi persemaian tanaman berlangsung 
dengan kondisi iklim mikro yang dapat 
terkendali untuk pertumbuhan tanaman 
dengan cara mempertahankan suhu, 
menghitung transmisi cahaya, dan 
mengatur kelembapan udara secara 
merata sesuai dengan yang dibutuhkan 
tanaman.

Kriskama, Da’i Sahabat Masyarakat 
(Dasamas) LAZ Al Azhar mengatakan 
bibit yang dipersiapkan memiliki kualitas 

yang sehat dan baik. Fasilitas Rumah 
Bibit digunakan warga untuk kegiatan 
praktik proses penyemaian, pemberian 
pupuk, hingga pembagian bibit untuk 
masyarakat sekitar.

“Dukungan penuh datang dari warga 
desa dan kader KSM Bandaraya Cahaya 
Gemilang yang mana mereka turut aktif 
dalam upaya melakukan perbanyakan 
jenis tanaman di Rumah Bibit. Selain itu, 
mereka juga bisa memanfaatkan lahan 

WARGA DESA SOKOP MANFAATKAN 
RUMAH BIBIT UNTUK TINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA

Indonesia Gemilang

Masyarakat Dusun Bandaraya, 
Desa Sokop, Kepulauan 
Meranti, Riau maksimalkan 
penggunaan Rumah Bibit 
yang merupakan  salah 
satu instrumen program 
pemberdayaan 
LAZ Al Azhar dan YBM PLN 
untuk memproduksi bibit 
tanaman cabai sebanyak 250 
bibit dan terong sebanyak 
300 bibit. Hadirnya Rumah 
Bibit di tengah masyarakat 
desa memiliki peranan 
penting untuk meningkatkan 
produktivitas masyarakat 
dan juga meningkatkan 
penghasilan keluarga, 
Minggu, (12/02).
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tidur di pekarangan rumah menjadi 
produktif, dan pada saat panen hasilnya 
bisa memenuhi kebutuhan pangan 
dan gizi keluarga secara mandiri juga 
bisa mengurangi biaya belanja harian 

keluarga,” ujarnya. 
Adapun media tanam yang digunakan 
adalah tanah dalam tempat penyemaian. 
Tanah yang bernutrisi tinggi atau yang 
sudah digemburkan dapat menghasilkan 

bibit tanaman tumbuh dengan baik. 
Selain itu, pemilihan lokasi yang tepat 
juga akan mempengaruhi proses 
pertumbuhan tanaman. Dengan cahaya 
matahari yang cukup, perkembangan 

tanaman akan sehat, untuk sayuran 
sendiri rata-rata membutuhkan cahaya 
matahari sekitar enam jam perhari.

“Semoga dengan hadirnya Rumah 
Bibit ini menjadi solusi bersama untuk 
menjaga ketahanan pangan, melestarikan 
alam, dan memberi peluang untuk 
kemandirian masyarakat,” tambah 
Kriskama. Care
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LAZ AL AZHAR EDUKASI 
MASYARAKAT TATA CARA 
PENGURUSAN JENAZAH 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar menggelar kegiatan pelatihan ‘Terpuji’ (Training dan Edukasi 
Pengurusan Jenazah secara Islami) kepada masyarakat di Masjid Wahyi Rempoa, Kecamatan 
Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Acara ini diikuti oleh puluhan jamaah baik laki-laki, perempuan, 
hingga anak-anak, Minggu, (12/2).



Care
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Para peserta pelatihan diberikan 
edukasi mengenai pentingnya 
mengurus jenazah secara baik dan 

benar, dengan mempelajari tata cara 
memandikan, mengkafani, menshalati, 
hingga menguburkan jenazah secara 
teori dan praktik. Banyak faktor yang 
bisa memengaruhi masyarakat enggan 
terlibat langsung dalam mengurus 
jenazah, seperti kurangnya pengetahuan 
tentang tata cara mengurus jenazah yang 
baik dan benar, atau trauma terhadap 
kematian.
 
Eko, selaku Tim Layanan Jenazah 
Gratis (LJG) LAZ Al Azhar mengatakan 
bahwasannya ilmu dalam mengurus 
jenazah adalah fardu kifayah, jadi hal ini 
penting untuk diketahui setiap muslim. 

Para peserta pelatihan dapat melakukan 
praktik untuk mencoba memperagakan 
rangkaian pengurusan jenazah secara 
langsung dengan perlengkapan yang 
telah disediakan.
 
“Training kami lakukan dengan 
menyampaikan rangkaian cara 
pemulasaran jenazah sesuai dengan 
anjuran dan sunah yang telah ditentukan 
oleh syariat, baik itu untuk jenazah 
laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.
 
Para peserta pelatihan terlihat sangat 
antusias dan banyak yang aktif bertanya 
selama kegiatan berlangsung. Pelatihan 
ini dilakukan sebagai upaya bersama 
untuk menyiapkan generasi penerus 
sebagai petugas pemandi jenazah di 
lingkungan sekitar.
 
“Diharapkan dengan pelatihan ini, 
pengurus Masjid Wahyi Rempoa dapat 
mencetak kader-kader amil pengurus 
jenazah yang terampil, cekatan, dan 
memiliki standar yang baik,” ujar Eko.

Care
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BERKOLABORASI UNTUK KEMANUSIAAN: 
LAZ AL AZHAR DAN FOZ KIRIM BANTUAN 
LOGISTIK KE TURKI DAN SURIAH
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar berkolaborasi dengan Forum Zakat (FOZ) dalam 
menyalurkan bantuan logistik untuk penyintas gempa Turki dan Suriah. Sebanyak 140 
ton bahan makanan dan logistik yang dikumpulkan dari anggota FOZ diterbangkan dari 
Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (21/2). Presiden Joko Widodo turut hadir secara 
langsung melepas bantuan yang dikirimkan menggunakan 4 pesawat Hercules C-130 
TNI AU diarahkan oleh Menhan Prabowo.
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Dilansir dari Press Release resmi 
FOZ, Presiden Joko Widodo 
menyebut bantuan itu sebagai 

bagian dari diplomasi kemanusiaan 
antara Turki dan Suriah dengan 
Indonesia. “Kami harapkan apa yang 
kita kirimkan ini nanti dapat membantu 
saudara-saudara kita yang ada di sana,” 
kata Presiden Joko Widodo dalam 
sambutannya.
 
Aksi penanganan bencana diluncurkan 
untuk membantu daerah-daerah 
terdampak di Hatay, Kahramanmaras, 
Gaziantep, Reyhanli, Adana, Zaitinobe, 
Aktepe, dan Ankara. Setelah melakukan 
assessment, berbagai kebutuhan logistik 
seperti selimut, obat-obatan, kaos kaki, 
jaket tebal, makanan kemasan, dan 
lainnya dikirimkan agar bantuan yang 
diberikan tepat sasaran.
 
Dalam upayanya membantu penanganan 
sosial kemanusiaan, LAZ Al Azhar 
tidak hanya berfokus pada bantuan 
di Indonesia tetapi juga secara global. 
Menurut Daram, Direktur Eksekutif 
LAZ Al Azhar, organisasi tersebut terus 
berkomitmen untuk berperan aktif dalam 
memberikan bantuan yang dibutuhkan 
baik di dalam maupun luar negeri.
 
“Upaya penanggulangan bencana 
baik yang terjadi di Indonesia maupun 
saudara kita secara global menjadi 
tanggung jawab bersama sebagai 
lembaga zakat untuk selalu sigap dan 

tanggap dalam kondisi darurat. Semoga 
dengan bantuan yang kita bersama 
kirimkan dapat merangkul saudara kita 
agar tetap kuat,” ujarnya.
 
Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy 
mengapresiasi dukungan bantuan yang 
dikirimkan untuk penyintas gempa Turki 
dan Suriah.
 
“Terima Kasih kepada lembaga amil 
zakat, kami berharap untuk terus 
berkolaborasi secara berkelanjutan, 

antara pemerintah, lembaga zakat, dan 
NGO Kemanusiaan dalam penanganan 
baik kemiskinan maupun kebencanaan di 
dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.
 
Bantuan juga disalurkan kepada WNI 
yang menjadi korban dan terdampak 
serta harus mengungsi. Pelepasan 
bantuan dihadiri oleh sejumlah pejabat 
tinggi pemerintah, seperti Menko 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi, Menteri Pertahanan 
Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung, Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas 
Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, 
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, 
dan Panglima TNI Laksamana Yudo 
Margono. Bantuan tersebut disalurkan 
melalui Lembaga Zakat Anggota FOZ 
dan organisasi kemanusiaan lainnya.

Care
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Acara ini diikuti oleh 30 orang anak 
yang terdiri dari anak-anak TK 
dan SD yang berada di Kampung 

Wargaluyu, Desa Nagrak, Kecamatan 
Cianjur, Kabupaten Cianjur. Selama 
proses kegiatan berlangsung anak-anak 
terlihat begitu antusias dan bersemangat. 
Kegiatan trauma healing diisi aktivitas 
seperti mewarnai bersama dengan 
menggunakan cat air dan berbagai 
games menarik.
 
Bencana gempa yang mengguncang 
sebagian besar wilayah Cianjur 
menimbulkan kerusakan yang cukup 
parah. Selain banyaknya bangunan 
yang hancur, fasilitas gedung sekolah, 
taman, dan tempat bermain anak-anak 
juga turut hancur. Banyak sekali anak 
yang kehilangan kehidupan normalnya 
seperti kegiatan belajar di sekolah, 
karena kondisi sekolah yang rusak akibat 

TULARKAN KEBAHAGIAAN, AJAK 
ANAK-ANAK PENYINTAS GEMPA 
CIANJUR MELUKIS BERSAMA
Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
Al Azhar berkolaborasi dengan 
Astra Amanah dan Yayasan 
Karya Pelajar Mengabdi 
Bangsa (KOMIB) menggelar 
kegiatan trauma healing 
bersama anak-anak penyintas 
gempa Cianjur, Sabtu, (18/2). 
Hal ini dilakukan dalam rangka 
memberikan perhatian dan 
memulihkan kondisi psikologis 
terhadap kondisi anak-anak 
penyintas gempa Cianjur.

Al Azhar Tanggap Bencana
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gempa. Hal ini mengakibatkan anak-anak 
sekitar yang terdampak gempa hanya 
belajar dan bermain dalam kondisi yang 
memprihatinkan.
 
Sekolah, rumah, dan tempat bermain 
sudah tak bisa lagi dijadikan tempat yang 
aman bagi mereka melakukan kegiatan 
belajar dan bermain. Dampak gempa 
bagi anak-anak menimbulkan trauma 
yang meninggalkan ketakutan dalam diri 
mereka.
 
Joel Mulyadi, sebagai ketua 
penyelenggara mengungkapkan 
terima kasih kepada pihak 
LAZ Al Azhar dan relawan di Posko 
Al Azhar yang telah menyediakan tempat 
untuk penyelenggaraan acara tersebut.
 
“Aksi trauma healing kami lakukan 
bersama sebagai upaya meringankan 
rasa trauma anak-anak dan 
mengembalikan keceriaan mereka. 
Semoga anak-anak di sini bisa merasa 
terhibur,” ujarnya.
 
Sepanjang kegiatan trauma healing 
berlangsung anak-anak ditemani oleh 
orang tua mereka. Setelah kegiatan 
melukis, kegiatan dilanjutkan dengan 
pembagiaan bingkisan dan foto bersama.
 
Rasihan Ahmad selaku Ketua RW 
sekaligus kader lokal LAZ Al Azhar 
mengatakan bahwa acara trauma 

healing yang dilakukan telah membawa 
kebahagiaan untuk anak-anak penyintas 
gempa Cianjur.
 
“Alhamdulillah, kami bersyukur karena 
anak-anak di sini bisa ceria kembali. 
Selain kegiatannya sangat bermanfaat, 
anak-anak juga bisa belajar untuk pulih 
dari rasa trauma mereka pascagempa,” 
ujarnya. Care
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LAZ AL AZHAR DAN KITABISA KIRIMKAN 
BANTUAN PAKET SEMBAKO DAN 
PERALATAN DARURAT BANJIR KE 
KAMPUNG MELAYU
Sebagai bentuk kepedulian terhadap lokasi rawan banjir di Jakarta, LAZ Al Azhar dan 
Kitabisa mengirimkan bantuan paket sembako dan peralatan darurat banjir di Kampung 
Melayu, Jakarta Timur. Sebanyak 100 paket sembako, perlengkapan dapur umum, dan 
peralatan darurat banjir diberikan langsung untuk warga sekitar yang kerap mengalami 
banjir dengan prioritas wilayah yang berada di bantaran sungai dan terisolir, Jumat, (3/2).
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Mengingat beberapa hari ini 
daerah Jakarta dan sekitarnya 
diguyur hujan, maka perlu 

dilakukan tindakan antisipasi untuk 
pencegahan dan mempersiapkan diri 
untuk menghadapi kondisi banjir jika 
sewaktu-waktu datang. Pengalaman 
banjir telah dirasakan warga sekitar 
Kampung Melayu, bahkan pernah 
mencapai ketinggian 1,1 meter.
 
Adapun bantuan paket sembako yang 
disalurkan terdiri dari beras, makanan 
instan, minyak goreng, gula, terigu, 
dan ikan kaleng. Kemudian penyaluran  
bantuan untuk paket peralatan antisipasi 
banjir yaitu, tool kit lampu emergency, 

pelampung, kompor, dan alat lainya.
 
“Alhamdulillah, setidaknya ada 100 KK 
penerima manfaat untuk penyaluran 
bantuan kami kali ini. Harapan kita, 
bantuan dari amanah orang baik dari 
kolaborasi LAZ Al Azhar, Kitabisa, dan 
Salam Setara ini bisa meringankan 
beban saudara kita yang tertimpa 
dampak musibah banjir,” ujar Lutfi 
salah satu Amil LAZ Al Azhar.

Bantuan sembako dibagikan untuk 
beberapa RT terdampak di antaranya di 
RT 13/RW 04, RT 05, dan RT 07 di RW 
07.
 
Ketua RW 07, Abdul Majid menyebutkan 
banjir yang kerap melanda wilayahnya, 

terjadi akibat meluapnya air sungai 
Ciliwung dan dampak kiriman air dari 
wilayah Bogor.
 
“Kalau di sini sudah ada tanda-tanda 
Bogor hujan, Bendungan Katulampa 
mulai tinggi, udah pasti akan banjir, bisa 1 
sampai 2 meter,” ujarnya.
 
Itu sebabnya, Abdul Majid memiliki 
harapan pembangunan tanggul sungai 
Ciliwung dapat segera rampung.
 
“Mudah-mudahan bisa selesai cepat 
itu tanggul. Kalau di sini, kalau rumah 
panggung sudah. Tapi kan masih banjir. 
Semoga kalau udah ada tanggul banjir 
juga tidak akan terlalu parah,” terangnya.
Care
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Menjadi seorang mualaf bukanlah 
hal yang mudah, apalagi saat 
itu usianya 12 tahun. Banyak 

rintangan dan ujian yang dialami oleh 
Nafisah dalam menjalani kehidupannya.

Sebelum memutuskan untuk menjadi 
seorang mualaf, dunia hitam menjadi hal 
yang lumrah bagi Nafisah. Bermain judi, 
mengkonsumsi khamr, bahkan Nafisah 

tidak pernah memiliki tujuan dalam 
hidupnya. Pada tahun 2015, hidayah hadir 
dalam hati Nafisah yang berkeinginan 
untuk mendalami ilmu agama dan 
menjadi seorang mualaf. Pondok 
Pesantren Mualaf An Naba Center adalah 
saksi Nafisah mengikrarkan dua kalimat 
syahadat.

Nafisah mengalami perubahan besar 

dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa 
transisi yang dialaminya bergerak ke arah 
yang positif.
 
“Saya merasa lebih memiliki tujuan hidup 
dan merasa dimuliakan, khususnya saat 
menjadi seorang wanita muslim,” ucap 
Nafisah.

Enam tahun sudah, ia mempelajari dan 

KISAH NAFISAH, GADIS MUALAF YANG 
INGIN JADI AHLI IT PROFESIONAL

Hidayah untuk memeluk agama Islam bisa datang kepada siapa saja, seperti kisah 
hidup seorang mualaf bernama Irenia Mascharenhas, atau yang akrab dipanggil Nafisah. 

Nafisah adalah anak kelima dari enam bersaudara yang berasal dari Nusa Tenggara 
Timur. Meskipun tumbuh di tengah keluarga sederhana yang penghasilannya pas-pasan, 

ayah Nafisah yang bekerja sebagai petani padi hanya mampu menghasilkan 500 ribu 
rupiah setiap tiga bulan. Namun, keluarga Nafisah tidak pernah mengeluh dan selalu 

mengajarkan untuk bersyukur dengan apa yang ada.
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mendalami agama Islam di perantauan. 
Tahun 2021 lalu ia kembali pulang ke 
kampung halamannya. Melihat banyak 
perubahan pada sang anak membuat 
kedua orang tuanya merasa terharu dan 
hanya air mata yang bisa mengalir tanpa 
kata.
 
Semangat Nafisah dalam mengenal 
Islam terus tumbuh. Baginya ilmu agama, 
juga ilmu pengetahuan harus seimbangi 
secara bersamaan. Nafisah sendiri 
memiliki cita-cita yang sangat tinggi 
yakni menjadi seorang ahli IT profesional.
 
Keputusan Bergabung di Rumah 
Gemilang Indonesia
Setiap niat baik, akan menemukan 
jalan yang terbaik. Hal inilah yang 
sedang dialami Nafisah. Keinginannya 
untuk menjadi praktisi IT professional 

dan mengubah kondisi perekonomian 
keluarga dimulai dengan mengikuti diklat 
di Rumah Gemilang Indonesia (RGI).
 
Keputusan untuk menjadi santri RGI 
dipilih Nafisah dari informasi yang ia 
peroleh dari kerabatnya di pondok 
pesantren. Keinginan Nafisah yang kuat 
mampu meloloskan ia dalam tahapan 
penyeleksian yang ketat.

Perjuangan Nafisah pun turut didukung 
penuh oleh keluarganya. Kesempatan 
untuk belajar di Jurusan Teknik Komputer 
dan Jaringan (TKJ) menjadi keinginan 
terbesar Nafisah agar dapat mewujudkan 
cita-citanya. Demi bisa mengikuti kelas 
diklat selama 6 bulan tersebut, orang tua 
Nafisah rela menjual beras yang mereka 
miliki, hingga meminjam uang tetangga 
agar dapat memberangkatkan anaknya 

ke kampus RGI di Sawangan, Depok.
Dengan semangat tinggi dan penuh 
pengorbanan, akhirnya Nafisah berhasil 
menjadi santri RGI. Keinginannya untuk 
menuntut ilmu membuka kesempatan 
yang mungkin tidak semua orang 
dapatkan. Karena tidak ada batasan 
waktu dalam menuntut ilmu, namun 
sebaiknya tidak menunda-nunda, sebab 
orang-orang berilmu itu bisa pergi 
kapan saja.
 
“Ketika ingin melangkah di jalan 
yang menurut kamu baik untuk masa 
depan yang cerah, jangan takut untuk 
mencobanya karena kegagalan itu pasti, 
tergantung dari diri kita sendiri yang mau 
melihat setelah gagal mau lanjut atau 
berhenti,” ucap Nafisah.
 
Selama mengikuti pendidikan dan 
pelatihan di RGI, Nafisah tidak hanya 
memperoleh ilmu seputar TKJ, tetapi 
juga memperdalam ilmu keagamaan. 
Dengan menerapkan sistem pendidikan 
ala pesantren, RGI bertujuan untuk 
menciptakan kemandirian ekonomi dan 
mengatasi pengangguran di kalangan 

pemuda usia produktif. Selain itu, RGI 
juga membimbing para santrinya agar 
memiliki akhlak yang baik sehingga 
nantinya dapat bersaing dengan para 
profesional.

Nafisah, hanya satu dari ratusan santri 
yang memiliki cita-cita kuat untuk 
membantu perekonomian keluarga. 
Melalui program RGI, LAZ Al Azhar terus 

berupaya menekan angka pengangguran 
di tanah air dengan memberdayakan 
mereka melalui pelatihan di berbagai 
bidang keterampilan seperti (sesuai 
urutan dimulainya jurusan) Tata Busana, 
Fotografi dan Videografi, Desain Grafis, 
Teknik Komputer dan Jaringan, Aplikasi 
Perkantoran, Teknik Sepeda Motor 
(Otomotif), Rekayasa Perangkat Lunak, 
Kelistrikan, dan Kuliner Halal. Care
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LAZ AL AZHAR HADIR DAN BERKONTRIBUSI 
AKTIF DALAM RAKORNAS ZAKAT 2023
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar turut 
menghadiri dan berkontribusi aktif dalam kegiatan 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2023 
yang digelar di Jakarta yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Agama RI.



Dengan mengusung tema 
‘Menguatkan Kolaborasi dan 
Sinergi Program Maslahat 

Keagamaan Umat’, LAZ Al Azhar juga 
turut menyepakati komitmen kolaborasi 
serta sinergi program dalam agenda 
Kemenag RI tahun 2023 di bidang 
pengelolaan dan penguatan literasi 
zakat dan wakaf. Hal ini sebagai bukti 
nyata komitmen LAZ Al Azhar dalam 
membantu pemerintah dalam agenda 
pengentasan kemiskinan melalui 
instrumen zakat dan wakaf serta 
membumikan zakat dan wakaf 

di Indonesia.

 Kegiatan Rakornas Zakat berlangsung 
selama tiga hari, 18-20 Februari 2023, 
diikuti pengurus Badan Amil Zakat 
Nasional (Baznas) provinsi dan kota, 
lembaga amil zakat, dan pemimpin 
asosiasi dan perkumpulan para pengelola 
zakat.
 
Dalam rangkaian acara tersebut juga 
dilakukan sesi diskusi panel bersama 
para narasumber penggiat zakat, salah 
satunya Rahmatullah Sidik, selaku 

Wakil Direktur LAZ Al Azhar. Rahmat 
menyampaikan konsep pemberdayaan 
LAZ Al Azhar serta model kolaborasi 
program Kampung Zakat dan KUA 
Percontohan Pemberdayaan Umat yang 
digagas Kemenag RI.

Selain itu, di akhir kegiatan dilakukan 
penandatanganan nota kesepakatan dan 
perjanjian kerjasama, serta pemberian 
apresiasi kepada pihak yang telah bekerja 
keras di tahun 2022.
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Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, 
Daram, dalam sambutannya 
mengatakan kegiatan tersebut 

dilakukan sebagai penguatan dalam 
menyambut bulan puasa. Hal ini 
menyangkut bagaimana menjaga 
spiritualitas dan kebugaran untuk 
menghadapi bulan suci. Membiasakan 
memakan makanan yang sehat dan 
mempersiapkan rohani yang kuat 
menjadi hal penting dalam menghadapi 
Ramadan dan menjalankan ibadah puasa 
nantinya. 

Berdasarkan pemaparan Dr Zaidul Akbar, 
bab tentang hati dalam pengobatan dan 
kesehatan adalah hal yang paling utama. 

Di dalam Al-Quran sendiri kata “Assyifa” 
dicantumkan sebanyak empat kali, yakni 
satu kali disebutkan adalah madu, dan 
tiga kali lainnya merujuk pada Al-Quran 
itu sendiri. 

“Timbulnya beragam penyakit 
disebabkan salah satunya tidak 
terinstalnya Al-Quran dalam jiwa,” 
tambahnya.

Adapun cara memutus penyakit yakni 
dengan keyakinan agama, iman, dan 
ilmu.  Dengan memperhatikan ruh dan 
jiwa maka akan terbentuk keseimbangan 
kesehatan.

Segala penyakit kebanyakan datang 
dari makan yang berlebihan dan keliru 
dengan apa yang dimakan. Sebagai 
seorang muslim, bulan Ramadan 
menjadi kesempatan luar biasa yang 
dapat dimanfaatkan untuk men-detox 
tubuh. Dalam artian, jika bulan Ramadan 
seseorang mengalami kenaikan berat 
badan, maka ada yang keliru dari pola 
makan selama bulan puasa.

Salah satu cara memulai hidup sehat 
adalah mengendalikan hati. Di bulan 
Ramadan menjadi bulan pembinaan hati. 
Jika badannya berpuasa maka raga, jiwa, 
pendengaran, pembicaraan, penglihatan 
juga harus ikut berpuasa.

LAZ AL AZHAR GELAR TABLIGH AKBAR 
BARENG DR ZAIDUL AKBAR

Dalam rangka persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar menggelar tabligh 
akbar bersama Dr Zaidul Akbar dengan mengangkat 
tema “Hidup Sehat Itu Mudah” di Masjid Agung Al Azhar, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (27/2).
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“Setan itu tidak suka dengan makanan 
sehat. Karena akan menimbulkan 
kesehatan jiwa, jika jiwanya sudah sehat, 
maka rohaninya ikut sehat dan ibadah 
yang dilakukan semakin baik. Urusan 
makanan itu tidak jauh dengan tipu daya 
setan yang mampu melemahkan iman 
seseorang,” ujar Dr Zaidul Akbar. 

Saking sulitnya menghentikan nafsu 
makan, Allah turunkan bulan Ramadan 
yang dapat melatih manusia untuk 
menahan hawa nafsu makan berlebih. 
Bahkan balasan berpuasa di bulan 
Ramadan disiapkan satu pintu khusus 

untuk menuju surga.

Sehingga output Ramadan adalah 
‘seperti dilahirkan kembali’ benar adanya. 
Itupun jika pengerjaan puasa, zakat 
yang ditunaikan, pikiran yang positif, 
dan makanan yang dikonsumsi baik. 
Mulailah memilih bahan makanan organik 
seperti sayur maupun buah-buahan dan 
penyeimbang gizi lainnya. 

Acara tabligh akbar ini juga dihadiri juga 
oleh Ketua Bidang Dakwah dan Sosial 
YPI Al Azhar, Zahrudin Sulthoni, 
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, Daram, 
dan jamaah Masjid Agung Al Azhar. 
Acara ini juga dimeriahkan dengan bazar 
fashion muslim dan makanan sehat.

Care
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Bantuan beasiswa bagi anak yatim 
menjadi sebuah gerakan bersama 
dalam upaya menyelamatkan 

mereka dari putus sekolah, terutama 
bagi mereka yang kehilangan orang tua 
dan terkendala biaya untuk kebutuhan 
perlengkapan sekolah dan lain-lain.

Nursyamsi, Koordinator Program 
My Heart for Yatim, mengatakan bahwa 

program My Heart for Yatim merupakan 
bentuk kepedulian terhadap anak-anak 
yang telah kehilangan orang tua dan 
memiliki kondisi ekonomi keluarga 
menengah ke bawah. 
LAZ Al Azhar memfokuskan pada 
aspek-aspek kunci perkembangan pada 
kehidupan anak-anak yaitu kesehatan, 
pendidikan, apresiasi, keagamaan, 
serta pengembangan minat bakat, 

dengan harapan dapat memenuhi 
semua kebutuhan mereka baik secara 
pendampingan, kasih sayang, dan materi.

“Semoga bantuan beasiswa yang telah 
diberikan dapat meringankan beban 
orang tua dan wali yatim untuk biaya 
sekolah anak-anaknya. Selain itu, 
diharapkan anak-anak menjadi lebih 
semangat untuk menuntut ilmu,” ujarnya.

LAZ AL AZHAR SALURKAN BEASISWA 
PENDIDIKAN UNTUK YATIM DUAFA 
DI JABODETABEK
Sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari putus sekolah, 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar telah menyalurkan bantuan beasiswa 
pendidikan untuk anak-anak yatim duafa di wilayah Jabodetabek. Total 120 anak 
yatim diberikan manfaat, dengan prioritas untuk usia 7-15 tahun atau yang duduk 
di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada Selasa 
(14/2).
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Program tersebut berjalan di lokasi 
mitra-mitra penyaluran yang ada di 
Depok, Bogor, Jakarta, Bekasi, dan 
bantuan diserahkan langsung kepada 
para penerima manfaat. Bantuan 
diberikan dalam bentuk beasiswa untuk 
SPP, juga untuk pemenuhan kebutuhan 
peralatan sekolah dan seragam sekolah, 
guna mendukung kualitas pendidikan 
terbaik bagi mereka.

H Ujang Sofyan, salah satu mitra 
My Heart for Yatim sekaligus Kepala 
Yayasan Panti Sirojul Qur’an, Sukatani, 
Depok, menyampaikan terima kasih 
atas bantuan yang telah diberikan. 
Menurutnya, kegiatan ini menjadi 
momentum penting untuk menggugah 
kepedulian dan partisipasi seluruh pihak 
dalam menjamin pemenuhan hak-hak 
anak yatim.

“Anak-anak yatim ini menjadi tanggung 
jawab bersama kita. Kita harus 
memberikan kesejahteraan hidup dan 
pendidikan terbaik bagi mereka agar bisa 
mandiri di kemudian hari,” ungkapnya.
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My Heart for Yatim

Penerima beasiswa pendidikan 
merupakan anak-anak yatim yang 
berasal dari keluarga prasejahtera 

dan sebagian dari mereka tengah 
mengikuti kegiatan pendidikan berbasis 
asrama di Rumah My Heart for Yatim. 
Beasiswa diberikan untuk anak yatim 
dengan prioritas usia 7-15 tahun atau 
yang duduk di bangku SD dan SMP.
 
Nursyamsi, Koordinator Program 
My Heart for Yatim mengungkapkan 

bahwa setiap anak sejatinya memiliki hak 
pendidikan yang sama. Mereka berhak 
mengenyam pendidikan dan memperoleh 
kesempatan untuk bisa meraih cita-cita.
 
“Alhamdulillah, beasiswa pendidikan 
telah disiapkan untuk satu tahun ke 
depan. Semoga menjadi penyemangat 
bagi anak-anak yatim binaan kami untuk 
terus menuntut ilmu dan berjuang agar 
bisa sukses di masa depan,” ujarnya.
 

Adapun beasiswa yang diberikan untuk 
anak-anak yatim adalah hasil dari 
pengumpulan donasi LAZ Al Azhar pada 
event Shopee 9.9, 11.11, dan 12.12. Secara 
langsung bantuan beasiswa pendidikan 
diserahkan oleh Timotius Fajar, selaku 
Business Development Manager-Digital 
Product Fintech dengan didampingi 
Betadio Sylviamabiliscar Ardhie, selaku 
Shopee Business Development Digital 
Products Relationship Management, 
kepada Muhammad Akbar Satrio, 

DUKUNG PENDIDIKAN YATIM, LAZ AL AZHAR 
DAN SHOPEE BERIKAN BEASISWA BAGI 

YATIM DUAFA DI JABODETABEK

LAZ Al Azhar berkolaborasi dengan Shopee menyalurkan beasiswa pendidikan untuk anak 
yatim binaan LAZ Al Azhar yang ada di wilayah Jabodetabek, sebagai bentuk kepedulian 
terhadap pendidikan anak yatim duafa. Penyerahan beasiswa dilakukan secara simbolis di 

Gubug Makan Mang Engking Pondok Cabe, Kamis, (9/2).
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selaku General Manager Fundraising and 
Partnership LAZ Al Azhar.

Dalam sambutannya, Muhammad Akbar 
Satrio menyampaikan terima kasih atas 
sinergi yang terjalin pada event ini. Untuk 
program My Heart for Yatim, 
LAZ Al Azhar memiliki perhatian untuk 
anak-anak yatim duafa dari aspek 
pendidikan, kesehatan, apresiasi, 
pendampingan keagamaan, dan 
pengembangan minat dan bakat mereka. 
Selanjutnya, mereka didukung dengan 
program vokasi yakni Rumah Gemilang 
Indonesia (RGI), pemberdayaan 
masyarakat desa, dan lainnya. 

Dalam sesi acara penyerahan beasiswa, 
anak-anak yatim juga turut serta 
menceritakan cita-cita dan harapan 
mereka di masa depan seperti menjadi 
dokter, guru, TNI, penghafal Al Quran, 
dan pemain sepak bola. Seperti halnya 
yang disampaikan oleh Habibi (13) salah 
satu anak yatim yang memiliki cita-cita 
menjadi dokter karena ingin membantu 
mengobati orang lain.
 
“Saya ingin menjadi dokter, mamah 
saya waktu dulu meninggal karena sakit. 
Kebetulan di Makassar jarang ada dokter 
jadi ingin bantu orang lain agar tetap 
sehat,” ujarnya.
 
Kolaborasi yang solid dalam mendukung 
cita-cita anak yatim dapat membuka 
jalan kebahagiaan bagi mereka. Melalui 
kolaborasi dengan mitra Shopee, 
kegiatan bersedekah untuk mendukung 
pendidikan anak yatim menjadi semakin 
mudah dan kegiatan berbagi dapat 
dilakukan di mana saja dan kapan saja. 
 
“Semoga kolaborasi antara Shopee dan 
LAZ Al Azhar terus berjalan dengan baik, 
agar semakin banyak penerima manfaat 
yang terbantu, dan selanjutnya program-
program yang dapat dijalankan juga lebih 

bervariasi. Kami akan terus memberikan 
dukungan agar program donasi, zakat, 
infak, sedekah, dan wakaf di 
LAZ Al Azhar dapat semakin meningkat,” 
ungkap Timotius Fajar.

Care
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Muzakki Inspiratif

Ibu muda kelahiran 28 Januari 1990 
ini mulai memiliki ketertarikan pada 
dunia otomotif sejak duduk di bangku 

sekolah dasar (SD). Kecintaannya 
tersebut tumbuh dari pengaruh sang 
ayah, Chandra Gautama, yang juga 
merupakan seorang pembalap nasional. 
Selain itu, ia juga kerap menyaksikan 
ajang F1 dan balapan lainnya.
 
“Dulu pas saya kecil itu, ayah saya hobi 
sekali ngutak-ngatik mobil. Jadi, karena 
sering lihat ayah, saya akhirnya ikut-

ikutan ngoprek juga deh. Nah, dari sana 
saya mulai menyukai seputar mobil dan 
punya cita-cita pengen jadi pembalap 
mobil,” ungkapnya.
 
Tentu, keinginan Diandra menjadi 
seorang pembalap mobil didukung 
oleh orang tuanya. Diandra mulai 
aktif terjun balapan saat berada di 
sekolah menengah pertama (SMP) dan 
bergabung dengan Mercedes-Benz 
Club Indonesia. Menepis pandangan 
jika profesi pembalap pada umumnya 

memang diminati laki-laki, Diandra terus 
membuktikan bahwa perempuan pun 
bisa melakukan kegiatan yang biasa 
dilakukan laki-laki.
 
Menurut Diandra, hal ini menjadi peluang 
dan kesempatan besar untuk mencoba 
hal baru yang jarang diminati orang lain. 
Menjadi sosok pembalap wanita terbilang 
minoritas, tidak membuat Diandra putus 
asa untuk membuktikan bahwa wanita 
juga memiliki kemampuan untuk itu.
 

DIANDRA GAUTAMA, 
PEMBALAP YANG 
PUNYA SEMANGAT 
BERBAGI

Siapa yang tak mengenal sosok pembalap wanita Indonesia, Diandra Gautama? Bagi para 
pecinta dunia otomotif, pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya. Diandra Gautama 
merupakan seorang pembalap berbakat Mercedes-Benz 3.200cc kelas private asal Indonesia. 
Selain aktif sebagai pembalap mobil kelas private, ia juga menjadi model dan brand 
ambassador beberapa merk terkenal. Ternyata, Diandra juga memiliki jiwa sosial yang sangat 
tinggi dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang membantu masyarakat.



dengan kondisinya, terus kita bantu itu 
jadi kebahagiaan tersendiri saat kita bisa 
membantu mereka tentunya,” katanya.

Kemudian Diandra menyampaikan apa 
saja kiat berbagi yang ia jalankan, yaitu 
dengan mengutamakan orang-orang 
terdekat dan sekitar, sedangkan untuk 
orang lain bisa diamanahkan kepada 
lembaga terpercaya. Diandra sendiri 
merupakan salah satu muzakki aktif dari 
LAZ Al Azhar.
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“Memang menjadi pembalap wanita itu 
tidak mudah. Mungkin karena stigma 
yang beredar di masyarakat jika dunia 
otomotif itu berkaitan erat dengan laki-
laki saja. Tapi jika kita merasa punya skill, 
passion, dan percaya diri kenapa tidak 
dicoba dan fokus buat ngejar cita-cita 
tersebut,” ujarnya.
 
Ternyata, Diandra Gautama yang 
sukses dalam karirnya juga memiliki 
jiwa sosial yang sangat tinggi. Baginya, 
berbagi adalah kebahagiaan yang tidak 
terhingga. Menurutnya, memberikan 
bantuan kepada orang lain merupakan 
bagian dari kebahagiaan yang akan 
dirasakan oleh semua orang. Terlebih 
lagi, jika bantuan tersebut diberikan 
kepada keluarga atau sanak saudara 
yang sedang membutuhkan. Diandra 
percaya bahwa dengan memberikan 
bantuan kepada orang-orang terdekat, 
ia dapat merasakan kebahagiaan yang 
lebih besar dan memberikan manfaat 
yang lebih besar bagi semua orang. Sikap 
dermawan dan pemikiran positif seperti 
ini menjadi contoh dan inspirasi bagi 
banyak orang.

 “Saat kita melihat keluarga terdekat atau 
saudara yang mungkin sedang bersedih 

 Pengalamannya saat berbagi telah 
membuat Diandra merasakan ketenangan 
dan kebahagiaan.

“Kebahagiaan itu sendiri yang dirasakan. 
Karena pada dasarnya kebahagiaan batin 
itu tidak bisa diungkapkan dan juga 
nggak bisa dibeli. Semua itu hadir secara 
alamiah mengalir saja,” jelasnya.
 
Tips untuk tetap konsisten dalam 
berbagi adalah dengan memulainya dan 
tidak terlalu terpaku pada jumlah yang 
diberikan. Menurut Diandra, penting 
untuk memulai berbagi, meskipun 
hanya dengan jumlah kecil. Baginya, 
berbagi bukanlah masalah besarnya 
nominal, melainkan seberapa besar 
kemampuan kita untuk memberikan 
sebagian dari harta kita kepada orang 
lain. Sayangnya, masih banyak orang 
yang enggan berbagi karena merasa 
tidak memiliki harta yang cukup. Padahal, 
berbagi dengan nominal kecil pun dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi 
orang-orang yang membutuhkan.

Care
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Perwakilan Sulsel 

Sampai saat ini, sudah ada lima 
kecamatan yang terendam, yaitu 
Kecamatan Manggala, Ujung 

Pandang, Rappocini, Mamajang, serta 
Makassar, dengan total 45 kelurahan 
yang terdampak di 88 titik lokasi. Saat 
ini, terdapat 10 titik lokasi pengungsian 
dengan total 239 kepala keluarga dan 781 
orang yang mengungsi, Senin, (13/2).
 
Dalam menghadapi kondisi ini, 
LAZ Al Azhar Sulawesi Selatan bergerak 
cepat untuk membantu para korban 

TIM AL AZHAR TANGGAP BENCANA 
SALURKAN BANTUAN BAGI KORBAN 
BANJIR MAKASSAR
Hujan deras yang mengguyur Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar, 
telah menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir dengan ketinggian 
yang bervariasi antara satu hingga 1,5 meter.
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Adiyaksa mengungkapkan, “Kami sangat 
bersyukur atas bantuan yang diberikan. 
Akses untuk keluar dari sini untuk 
mencari berbagai kebutuhan pokok, 
terutama bahan makanan yang akan 
kami konsumsi, sangat terbatas dan 
cukup sulit.”

Abbas Nuntung, Koordinator 
LAZ Al Azhar, berharap bantuan yang 
disampaikan kepada para penyintas 
banjir tidak hanya berhenti di situ saja, 
tetapi juga ada pendampingan atau 
bantuan pascabanjir, seperti gotong-
royong membersihkan fasilitas umum 
atau memberikan bantuan lain yang 
dibutuhkan oleh para korban. Care

banjir dengan menyalurkan makanan siap 
saji di beberapa lokasi yang terdampak, 
seperti di Jalan Adhyaksa, Kecamatan 
Panakkukang dan lokasi pengungsian di 
Masjid Makka Al Mukarramah, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar.
Meskipun tim LAZ Al Azhar terbatas, 
mereka tetap berusaha saling membantu. 
Apalagi, untuk dapat mengakses lokasi 
pengungsian, mereka harus berjalan kaki 

beberapa meter melalui air setinggi satu 
meter, kemudian melanjutkan dengan 
menggunakan perahu karet.

Ibu Handayani, ketua RT di Jalan 
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Perwakilan Jateng

PEDULI LANSIA, LAZ AL AZHAR 
JAWA TENGAH GELAR LAYANAN 

KESEHATAN GRATIS
LAZ Al Azhar Jawa Tengah menggelar layanan kesehatan gratis peduli lansia di Desa 

Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah dalam rangka memperingati Isra Mikraj 1444 
H. Kegiatan tersebut dilakukan di Masjid Jami At Taqwa pada hari Ahad, 26 Februari 2023, 

mulai pukul 08.00 WIB.



“Alhamdulillah kegiatan dapat terlaksana 
dengan baik bersama warga di sini. 
Terima kasih kepada para donatur 
LAZ Al Azhar Jawa Tengah, semoga 
diberikan kesehatan dan kelancaran 
rezeki yang halal dan berkah,” ucapnya.

Sebanyak 150 peserta lansia turut 
hadir mengikuti pemeriksaan oleh 
dokter dan petugas kesehatan. 

Selain mendapatkan konsultasi dan obat-
obatan gratis, peserta juga mendapatkan 
siraman rohani pada kajian rutin di hari 
Ahad dan pemberian sembako.
 
Kepala Kantor Perwakilan LAZ Al Azhar 
Jawa Tengah, Agus Bangun Prabowo, 
mengungkapkan bahwa layanan 
kesehatan gratis tersebut merupakan 
hasil kerja sama antara LAZ Al Azhar 
Jawa Tengah, PMPA (Perhimpunan 
Mahasiswa Pecinta Alam) Vagus UNS 
Surakarta, dan pengurus takmir Masjid 

Jami At-Taqwa.
 
“Sejumlah layanan pemeriksaan 
kesehatan dalam kegiatan ini diberikan 
mulai dari pengecekan gula darah, 
pengecekan kolesterol, pengecekan 
asam urat, dan pengecekan kesehatan 
lainnya. Semoga dengan adanya 
layanan kesehatan gratis ini, para lansia 
yang kami prioritaskan kesehatannya 
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dapat memanfaatkan momen ini untuk 
berkonsultasi dengan para petugas 
kesehatan,” ujar Agus.
 
Ustad Sholeh, selaku Takmir Masjid At 
Taqwa mengungkapkan rasa syukur dan 
terima kasih kepada LAZ Al Azhar yang 
telah mengadakan kegiatan layanan 
Kesehatan gratis di Desa Parangjoro, 
Grogol, Sukoharjo.
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Perwakilan Yogyakarta

“Program visiting bertujuan untuk 
mempererat silaturahim, monitoring, 
penguatan kelembagaan, dan 

pembinaan lembaga amil zakat,” ujar 
Misbahrudin, di sela-sela kunjungan ke 
LAZ Al Azhar Yogyakarta.

 “Program ini sempat terhenti selama 
2 tahun karena pandemi Covid19. 
Alhamdulillah, tahun ini kita mulai lagi. 
Ada sembilan lembaga zakat yang kami 
kunjungi. Kebetulan di LAZ Al Azhar 
KPW Yogyakarta ini, kunjungan kami 

yang terakhir,” tambah Analis Kebijakan 
Seksi Pemberdayaan Zakat Bidang 
Penais Zawa Kanwil Kemenag DIY ini.
 
Sementara itu, Kepala LAZ Al Azhar 
KPW Yogyakarta Mukhlas Madani 

PERKUAT SILATURAHIM, KEMENAG 
DIY KUNJUNGI KANTOR LAZ AL AZHAR 
YOGYAKARTA

Kementerian Agama (Kemenag) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan 
ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar sebagai bentuk penguatan dan pembinaan 
bagi lembaga zakat yang berada di wilayah Yogyakarta, Kamis, (16/2). Program visitasi 
tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun satu kali untuk mengetahui perkembangan 
dan pengelolaan zakat yang ada di wilayah Yogyakarta.
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menyampaikan ucapan terima kasih 
atas silaturahim yang dilakukan oleh 
Kanwil Kemenag DIY, “Kami berharap 
dengan kunjungan dan pembinaan ini, 
akan memperkuat sinergi dan kolaborasi 
antara Kanwil Kemenag DIY dengan 

LAZ Al Azhar KPW Yogyakarta. 
Baik dalam hal-hal yang bersifat 
administrasi, edukasi, maupun 
pemberdayaan umat, dan masyarakat,” 
pungkasnya.

Dalam kunjungan ke LAZ Al Azhar 
KPW Yogyakarta, Misbahrudin, 
didampingi juga oleh Uswatun Hasanah, 
Esti Widayanti, Fauzan Musthafa, 
dan Subari.
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Perwakilan SumBar 

Jepri Julaia Pratama, ayah Rafli, 
sangat sedih dan hancur hatinya 
saat mengetahui bahwa anaknya 

divonis menderita kanker darah. Jepri 
bekerja sebagai buruh petani bawang 
di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, 
Sumatera Barat, dan ia harus berjuang 
keras untuk mengobati anaknya.

 Penyakit kanker darah yang dialami Rafli 
membuatnya harus menjalani kemoterapi 
setiap satu kali dalam sepekan. Menurut 
protokol nasional, kanker darah yang 
dialami Rafli harus menjalani kemoterapi 
sebanyak 17 kali.
 
Berbekal BPJS, Rafli mulai menjalani 

rangkaian pengobatan dan terus 
berjuang untuk sembuh. Meskipun 
begitu, tidak semua obat yang 
dibutuhkan dapat ditanggung oleh BPJS. 
Lokasi rumah sakit yang cukup jauh 
karena harus ditempuh selama 3 jam, 
membuat biaya transportasi setiap pekan 
menjadi mahal.

LAZ AL AZHAR SAMPAIKAN 
BANTUAN UNTUK RAFLI, ANAK 

YANG TERKENA KANKER DARAH
Rafli, seorang anak berusia 3 tahun, harus merasakan penderitaan yang berat karena 
menderita kanker darah yang menyebar di seluruh tubuhnya. Gejala sakitnya muncul 

pada Ramadan tahun lalu saat ia mimisan yang sulit dihentikan. Setelah tiga hari 
mimisan, terdapat lebam pada kaki Rafli dan wajahnya semakin pucat. 

Akhirnya, orang tua Rafli membawanya ke rumah sakit.
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Melihat kondisi tersebut, 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar 
menyalurkan bantuan kepada Rafli yakni 
berupa bantuan keperluan sehari-hari 
berupa susu, pampers, tisu, makanan, 
dan kebutuhan lainnya. Tidak hanya itu, 
bantuan lainnya juga diberikan berupa 
bantuan biaya pengobatan pada Selasa, 
8 Februari 2023.
 
Frando, Amil LAZ Al Azhar Kantor 
Perwakilan Sumatera Barat mengatakan 
bahwa ayah Rafli terpaksa berhenti 
bekerja sebagai buruh tani karena harus 
mendampingi Rafli setiap harinya. Hingga 
akhirnya beberapa bulan terakhir kedua 

orang tua Rafli hanya mengandalkan 
bantuan dari keluarga terdekat.
 
“Alhamdulillah, kami telah menyampaikan 
bantuan untuk Rafli. Mudah-mudahan 
bisa meringankan beban saudara kita 
untuk memenuhi kebutuhan Rafli 
dan juga memenuhi kebutuhan untuk 
kelangsungan kehidupan keluarga Rafli,” 
ujarnya.
 
Rafli, masih membutuhkan bantuan 
untuk terus menjalankan pengobatan 
kemoterapinya. Meskipun untuk biaya 
operasional rumah sakit Rafli ditanggung 
BPJS, tetapi di luar itu untuk operasional 

pasien dan obat-obatan penunjang 
lainnya diperkirakan menghabiskan biaya 
hingga ratusan juta rupiah.
 
Mari kita bantu Rafli pulih dan kembali 
ceria serta bermain seperti dulu. Care
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Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 
memang tak pernah kehabisan stok ubi yang manis, lembut, dan legit. Inilah 
yang membuat ubi Cilembu begitu disukai oleh masyarakat dari berbagai 
kalangan. Dahulu, ubi Cilembu hanya dijual dalam bentuk yang sederhana 
seperti dibakar atau dikukus, dan disajikan sebagai oleh-oleh bagi para 
turis lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, produk olahan ubi semakin 
bervariasi, seperti keripik ubi, dodol ubi, dan kremes ubi.

PRODUK UMKM BINAAN LAZ AL AZHAR 
DI DESA CILEMBU KINI MILIKI 
SERTIFIKAT HALAL

Sekilas Berita

LAZ Al Azhar dan YBM PLN 
telah memberikan program 
pemberdayaan yang berdampak 

besar pada Desa Cilembu. Salah 
satu hasilnya adalah pengembangan 
produk olahan ubi yang semakin 
beragam. Ubi Cilembu, yang juga 
dikenal dengan sebutan ubi madu, 
kini diolah menjadi berbagai varian 
keripik ubi yang memiliki cita 
rasa yang menggugah selera. Tak 
hanya itu, ada pula dodol ubi dan 
kremes ubi yang kini mendapatkan 
sertifikat halal untuk memastikan 
keamanan dan kualitas produk yang 

dikonsumsi.
Nurkirman, Da’i Sahabat 
Masyarakat (Dasamas) 
LAZ Al Azhar, mengungkapkan 
bahwa pengembangan produk 
olahan ubi ini merupakan cara 
agar produk bisa dinikmati dalam 
jangka waktu lama dan juga dapat 
menjangkau pasar global. Untuk 
memberikan ketenangan dan 
meningkatkan kepercayaan para 
konsumen, pendampingan produksi 
terus dilakukan sampai produk 
mendapatkan sertifikat halal.

“Mayoritas penduduk Indonesia 
adalah muslim, oleh karena itu kami 
terus berupaya untuk mencantumkan 
label halal pada produk-produk 
olahan ubi yang dikelola oleh UMKM 
dan KSM di Desa Cilembu, sehingga 
dapat membawa dampak positif 
pada peningkatan penjualan,” ujar 
Nurkirman.
 
Salah satu pembuat produk 
olahan dodol ubi Cilembu, Tuti, 
menyatakan bahwa setelah 
produknya mendapatkan sertifikat 
halal, ia merasa lebih percaya diri 
untuk terus melakukan kegiatan 
usaha pengolahan ubi Cilembu. Kini 
produknya dapat bersaing dengan 
para kompetitor besar lainnya 
dan ia merasa bersyukur karena 
telah mendapat pendampingan 
dari Dasamas LAZ Al Azhar untuk 
pengembangan usahanya.
 
“Alhamdulillah, berkat 
pendampingan Dasamas 
LAZ Al Azhar, produk saya kini sudah 
bersertifikat halal dari BPJPH dan 
berlaku sampai tahun 2026 nanti,” 
ungkap Tuti dengan penuh rasa 
syukur. Care
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Da’i Sahabat Masyarakat (Dasamas) LAZ Al Azhar mengajak para murid 
kelas 5 SDN 12 Sokop untuk mempelajari cara bercocok tanam cabai 
secara organik. Kegiatan edukasi ini dilakukan melalui praktik yang 
menyenangkan, di Balai Cahaya yang berada di Dusun Bandaraya, Desa 
Sokop, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

DASAMAS LAZ AL AZHAR KENALKAN 
DUNIA PERTANIAN KEPADA 
ANAK-ANAK DI DESA SOKOP

Sekilas Berita

Dalam kegiatan ini, anak-anak 
diajak untuk belajar bercocok 
tanam secara langsung 

dengan menggunakan media 
polybag yang terbuat dari daun 
sagu. Anak-anak sangat antusias dan 
turut aktif mengikuti setiap tahap 
kegiatan, mulai dari pemilihan daun 
sagu hingga ke proses pembuatan 
polybag persemaian.
 

Menurut Kriskama, salah satu 
Dasamas yang terlibat dalam 
kegiatan ini, pendekatan praktik 
langsung di lapangan sangat 
bermanfaat untuk melatih 
kecerdasan motorik anak-anak. 
Selain itu, kegiatan ini juga dapat 
memperkenalkan teknik menanam 
tanaman cabai yang baik dan 
membantu memunculkan kecintaan 
anak-anak terhadap dunia pertanian. Care

Lebih dari itu, kegiatan pertanian 
organik juga merupakan konsep 
pertanian pada tanah organik dan 
pupuk organik yang menghasilkan 
sayuran atau buah yang organik 
pula. Dengan memberikan konsep 
pertanian seperti ini, diharapkan 
para generasi muda, khususnya 
para murid di Desa Sokop, dapat 
memanfaatkan pekarangan rumah 
mereka untuk bercocok tanam.



Jika di bulan selain Ramadan 
kita semangat beribadah dan 
beramal shalih lainnya, maka 

di bulan Ramadan semangat 
itu mesti kita jaga dan bahkan 
kita upayakan untuk semakin 
ditingkatkan. Amalan wajib 
dikerjakan, amalan sunnah 
diupayakan. Di bulan Ramadan 
ini terasa spesial karena 
pahalanya dilipatgandakan. 
Bahkan ada malam qadar 
(lailatul qadar) dimana jika kita 
beribadah di malam tersebut 
dengan ikhlas dan sesuai 
tuntunan syariat, pahalanya 
setara dengan ibadah selama 
seribu bulan. Luar biasa. 
Semoga kita semua bisa 
mendapatkannya. Insya Allah.
 
Coba kita merenung, ini 
Ramadan yang ke berapa bagi 
kita? Tentu berbeda-beda 
tergantung usia dan sejak 
kapan mulai memanfaatkan 
Ramadan dengan ibadah shaum 
dan ibadah lainnya. Intinya, 
kita bersyukur bisa sampai ke 
bulan Ramadan ini. Lalu, kita 
berusaha mengisinya dengan 
beragam kebaikan.
 
Pernahkah kita muhasabah 
bahwa ini Ramadan kesekian 

kita, dan selama ini apakah 
sudah memanfaatkannya 
dengan benar dan baik? 
Bersyukur bila setiap Ramadan 
kita melaksanakan shaum 
wajib selalu full sebulan penuh, 
khususnya bagi muslim laki-laki. 
Bersyukur bila setiap Ramadan 
kita senantiasa beramal shalih: 
shalat tarawih, sedekah, 
berbakti kepada orang tua, 
mencari ilmu, banyak tilawah 
al-Quran, banyak mengkaji 
Islam, dan amalan shalih 
lainnya.
 
Jika ini adalah Ramadan 
keempat puluh, berarti 
selama empat puluh tahun 
kita melakukan amal shalih 
khusus di bulan Ramadan 
dengan pahala yang insya Allah 
berlipatganda. Jika ini adalah 
Ramadan ketiga puluh, berarti 
selama tiga puluh tahun kita 
menjejakkan kebaikan. Insya 
Allah. Begitu pula yang kedua 
puluh atau kesepuluh dan 
lainnya. Semua itu adalah jejak 
amal shalih. Bagaimana jika 
sekadar bilangan waktu saja, 
karena tak sepenuhnya diisi 
dengan kebaikan?  Istighfar 
dan muhasabahlah. Perbaiki 
dan berbenahlah agar lebih 
optimal memanfaatkan momen 

Ramadan. Itu sebabnya, amat 
disayangkan jika ini adalah 
Ramadan yang kesekian puluh, 
tetapi amal shalih hanya sedikit 
yang bisa dilakukan. Ruginya 
banyak.
 
Perbaiki Niat
 
Kaum muslimin yang sudah 
baligh dan berakal serta 
mampu melakukan shaum 
Ramadan, ini juga saatnya 
panen pahala. Bahkan bukan 
sekadar dari ibadah shaum, 
tetapi dari banyak amal 
shalih lainnya. Melaksanakan 
kewajiban shaum dengan 
iman dan mengharap pahala, 
maka dosa kita yang terdahulu 
akan diampuni oleh Allah 
Ta’ala. Dosa kita diampuni, 
sekaligus mendapat pahala. 
Alhamdulillah.
 
Dari Abu Hurairah radhiallahu 
‘anhu, ia berkata bahwa Nabi 
shalallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda (yang artinya), 
“Barang siapa berpuasa 
Ramadan atas dasar iman dan 
mengharap pahala dari Allah, 
maka dosanya yang telah lalu 
akan diampuni.” (HR Bukhari no. 
38 dan Muslim no. 760)
Mengenai hadits ini, begini 
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Oleh: O. Solihin
Instruktur Menulis Kreatif
Rumah Gemilang Indonesia
Kampus Depok
dan Sentra Primer

PANEN PAHALA DI RAMADAN
Alhamdulillah, sudah di bulan Sya’ban 1444 H. Tak lama lagi insya Allah kita bisa 

menikmati keberkahan Ramadan di tahun ini, dan memanfaatkannya dengan 
mengerjakan berbagai amal shalih selama sebulan penuh. Ini kesempatan 

yang tak boleh dilewatkan.

Inspirasi gemilang



penjelasannya, saya nukil dari 
laman muslim.or.id, bahwa 
yang dimaksud berpuasa atas 
dasar iman yaitu berpuasa 
karena meyakini akan 
kewajiban puasa. Sedangkan 
yang dimaksud ihtisab adalah 
mengharap pahala dari Allah 
Ta’ala. (Lihat Fathul Bari, 4: 
115).
 
Al-Khattabi berkata, “Yang 
dimaksud ihtisab adalah terkait 
niat yaitu berpuasa dengan 
niat untuk mengharap balasan 
baik dari Allah. Jika seseorang 
berniat demikian, ia tidak akan 
merasa berat dan tidak akan 
merasa lama ketika menjalani 
puasa.”
 
Hadits yang kita kaji di atas 
menunjukkan itulah orang 
yang berpuasa dengan benar. 
Puasanya dikatakan benar 
jika didasari atas iman dan 
puasa tersebut dilakukan 
ikhlas karena Allah, mengharap 
pahala-Nya, mengagungkan 
syari’at-Nya, bukan 
melakukannya atas dasar riya’, 
cari pujian atau hanya sekadar 
mengikuti kebiasaan orang 
sekitar.
 
Kalau seseorang mendasari 
puasanya karena dasar iman, 
mengharap pahala dan ridha, 
maka tentu hatinya semakin 
tenang, lapang, dan bahagia. Ia 
pun akan bersyukur atas nikmat 
puasa Ramadan yang ia dapati 
tahun ini. Hatinya tentu tidak 
merasa berat dan susah ketika 
menjalani puasa. Sehingga ia 
pun terlihat berhati ceria dan 
berakhlak yang baik. Lihat kitab 
Ramadan karya Dr. Muhammad 
bin Ibrahim Al Hamad, hlm. 18.

Selain itu, amalan shalih 
di bulan Ramadan akan 
dilipatgandakan. Dari Abu 
Hurairah, Rasulullah shalallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda 
(yang artinya), “Setiap amalan 
kebaikan yang dilakukan oleh 
manusia akan dilipatgandakan 
dengan sepuluh kebaikan 
yang semisal hingga tujuh 
ratus kali lipat. Allah Ta’ala 
berfirman (yang artinya), 
“Kecuali amalan puasa. Amalan 
puasa tersebut adalah untuk-
Ku. Aku sendiri yang akan 
membalasnya. Disebabkan dia 
telah meninggalkan syahwat 
dan makanan karena-Ku. Bagi 
orang yang berpuasa akan 
mendapatkan dua kebahagiaan 
yaitu kebahagiaan ketika dia 
berbuka dan kebahagiaan 
ketika berjumpa dengan 
Rabbnya. Sungguh bau mulut 
orang yang berpuasa lebih 
harum di sisi Allah daripada bau 
minyak kasturi.” (HR Bukhari 
no. 1904, 5927 dan Muslim no. 
1151)
 
Ibnu Rajab Al Hambali 
rahimahullah mengatakan, 
“Sebagaimana pahala amalan 
puasa akan berlipat-lipat 
dibanding amalan lainnya, maka 
puasa di bulan Ramadan lebih 
berlipat pahalanya dibanding 
puasa di bulan lainnya. Ini 
semua bisa terjadi karena 
mulianya bulan Ramadan dan 
puasa yang dilakukan adalah 
puasa yang diwajibkan oleh 
Allah pada hamba-Nya. Allah 
pun menjadikan puasa di bulan 
Ramadan sebagai bagian dari 
rukun Islam, tiang penegak 
Islam.” (Lathaif Al-Ma’arif, hlm. 
271)

Potensi mudahnya beramal 

shalih di bulan Ramadan ini 
memungkinkan juga untuk 
menjauhi maksiat. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda (yang artinya), 
“Apabila Ramadan tiba, pintu 
surga dibuka, pintu neraka 
ditutup, dan setan pun 
dibelenggu.” (HR Bukhari no. 
3277 dan Muslim no. 1079, 
dari Abu Hurairah radhiyallahu 
‘anhu)
 
Menukil dari laman rumaysho.
com, dijelaskan bahwa al-
Qadhi ‘Iyadh mengatakan, 
“Hadits di atas dapat bermakna, 
terbukanya pintu surga dan 
tertutupnya pintu Jahannam 
dan terbelenggunya setan-
setan sebagai tanda masuknya 
bulan Ramadan dan mulianya 
bulan tersebut.”
 
Lanjut al-Qadhi ‘Iyadh, “Juga 
dapat bermakna terbukanya 
pintu surga karena Allah 
memudahkan berbagai 
ketaatan pada hamba-Nya di 
bulan Ramadan seperti puasa 
dan shalat malam. Hal ini 
berbeda dengan bulan-bulan 
lainnya. Di bulan Ramadan, 
orang akan lebih sibuk 
melakukan kebaikan daripada 
melakukan hal maksiat. Inilah 
sebab mereka dapat memasuki 
surga dan pintunya. Sedangkan 
tertutupnya pintu neraka dan 
terbelenggunya setan, inilah 
yang mengakibatkan seseorang 
mudah menjauhi maksiat ketika 
itu.” (al-Minhaj Syarh Shahih 
Muslim, 7/188)
 
Yuk, semangat meraih pahala 
banyak. Ikhlaskan niat, dan 
saatnya panen pahala.
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No Sumber Dana Jumlah

1 Zakat Entitas 250.942.500

2 Zakat Maal 1.418.815.742

3 Zakat Fitrah 0

4 Infak Khusus 200.766.093

5 Infak Umum 68.582.412

6 Bagi Hasil Bank 561.219

7 Kemanusiaan 779.336.004

8 Wakaf 41.148.956

9 Fidyah 1.550.000

10 Kurban 0

11 Jasa Giro 218.254

TOTAL 2.761.921.180

No Tujuan Dana Jumlah

1 Layanan Mustahik 450.854.954

2 Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ 5.289.500

3 Operasional UPJ 11.850.000

4 Beastudi Pendidikan 5.620.000

5 BPU 1.000.000

6 Bantuan Karitas Dakwah 65.000.000

7 Pemberdayaan 176.380.100

8 Rumah Gemilang Indonesia 482.838.449

9 Fisabilillah Lainnya 62.617.720

10 Penyaluran Infaq Khusus:

a. Penyaluran Infak Khusus 612.883.600

b. Kemanusiaan 455.546.300

11 Penyaluran Kurban 2.300.000

12 Penyaluran Infak Umum 108.833.135

13 Sosialisasi ZISWAF 5.000.000

14 Penyaluran Wakaf Tunai 101.011.100

Sub Total Biaya Program: 2.547.024.858

Operasional dan ADM Lembaga:

16 Amil 334588857

17 Operasional 147.814.902

18 Administrasi Perbankan 1.844.795

Sub Total Biaya Operasional & Administrasi: 484.248.554

TOTAL 3.031.273.412

www.alazharpeduli.or.id
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Scan Me
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Rekening a.n YPI Al Azhar | Konfirmasi transfer melalui WA 
0812-1939-0233 atau DM Instagram @lazalazhar



Wakaf Pengeras Suara, Masjid dan Mushola

Wakaf Perlengkapan Sholat

Wakaf Sajadah dan Karpet

Wakaf Al Qur’an

Wakaf Sumur Bor

Wakaf Sekarang!

Wakaf Al Azhar wakafalazhar.com

PT Bank CIMB Niaga
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