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BELANJA BERSAMA YATIM   Rp. 300.000/yatim

 PARCEL DHU'AFA   Rp.150.000/dhu'afa

 PEDULI GURU NGAJI   Rp. 300.000/guru

IFTHOR 1000 UMMAT 4 Kabupaten/Kota  Rp. 100.000/paket 

CINTA LANSIA & MUALLAF  Rp. 300.000,-/paket

Mengukir Senyum,
Merajut Bahagia

Segala puji bagi Allah, Robb Semesta alam, 
teriring shalawat dan salam kepada sang teladan 
manusia Rosulullah Muhammad SAW beserta 

segenap keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia 
hingga akhir zaman.
 Apa kabar pembaca ?. Pernahkah Anda membuat 
senyum mereka para dhuafa? Alhamdulillah...semoga kita 
juga masih punya harapan untuk menapaki hidup yang 
lebih baik di hari esok. Karena energi diri dan harapan 
merupakan “ bahan bakar” kehidupan. Adalah mukmin 
sejati tidak pernah sedikitpun merasa putus asa. “ 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah 
melainkan kaum yang kafir “ demikian firman Allah SWT. 
(QS Yusuf : 87 ).
 Kini atas ijin dan kuasa Allah kita telah memasuki  
tahun baru HIJRAH 1442 h, di zaman yang hiruk pikuk saat 
ini kita harus tetap memelihara harapan di jiwa dan raga 
kita. Lalu kemana kita “ mengisi ulang “ bahan bakar itu ? 
Untuk perbaikan diri kita ? Tak lain tak bukan hanya kepada 
Allah SWT, kita menge-charge energi hidup ini. Sebab, 
Allah SWT yang Maha Hidup tidak pernah lemah dan lupa. ” 
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala 
sesuatu” ( QS Al Ikhlash : 2 ). Sedang sumber harapan 
seorang mukmin adalah kehidupan akhirat. ” Sedang 
kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal” ( QS Al 
A'la : 17 ).
 Ketika kita bersungguh-sungguh dalam berjuang 
mengarungi hidup, maka Allah SWT akan memberi 
kelapangan jalan. Allah SWT berjanji, ” Dan orang-orang 
yang berjihad untuk ( mencari keridhoan ) Kami, benar-
benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan 
Kami. Dan sesunguhnya Allah SWT benar-benar bersama 
orang-orang yang berbuat baik” (QS Al Ankabut : 69 ).
 Karena itulah tidak ada kata ”terlambat” untuk 
perbaikan diri, untuk menjadi orang baik, untuk bisa masuk 
surgaNya, untuk mendapat keridhoanNya. Ruang Utama 
edisi kali ini mencoba untuk menghadirkan bagaimana 
agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang 
lain. Mohon doanya LAZDAI kini berusia 19 tahun tepat 
pada 29 Oktober 2020 yang lalu. Siapa yang paling 
berbahagia? Pemberi sedekah atau penerima sedekah? 
Juga mengingatkan akan pemuda Islam, pahlawan zakat, 
dan mari berdo'a untuk kebaikan kita semua agar hari esok 
lebih baik dari hari ini, baik prestasi pekerjaan kita, prestasi 
ibadah kita, maupun prestasii dalam berbuat baik kepada 
sesama.. Aamiin
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Sering sekali kita melihat pengguna 
facebook atau whatsapp menulis sebuah 
status untuk di bagikan dengan kalimat " 
Bahagia itu Sederhana" apa sih maksud 

kalimat tersebut? Mungkin banyak di antara kita 
tidak jelas mengungkapkan kalimat itu bahkan 
hanya ikut ikutan saja menggunakan kalimat itu. 
Mari kita belajar mengartikan.

Apa yang di maksud dengan Bahagia?
Bahagia adalah keadaan mental seseorang atau 
emosional yang dimiliki seseorang dalam 
keadaan yang baik yang ditandai dengan rasa 
kenyamanan. Setiap orang memiliki pengertian 
kebahagiaan sendiri ada mengartikan bahagia 
ketika mempunyai teman yang akrab yang selalu 
mendukung serta memberi semangat dengan 
apa yang kamu lakukan, saat bersamanya kamu 
bisa mengungkapkan rasa sedih, senang, 
bahagia dan tertawa bersama. Karena menurut 
kamu mereka mengerti tentang diri kamu dan 
memahami setiap apa yang kamu lakukan.
Ada yang mengartikan rasa bahagia itu dengan 
berkumpul bersama keluarga. Keluarga adalah 
harta yang paling berharga di dunia ini, karena 
orang yang pertama merangkul kita saat kita 
susah dan terpuruk adalah keluarga. Bahkan 
sebagian hidup kita adalah keluarga, saat 
melihat keluarga kita sedih sebagian dari hidup 
kita ikut merasa sedih dan terluka, tetapi 
sebaliknya ketika keluarga kita bergembira, 
bercanda dan tawa kita ikut merasakan 
kebahagiaan. Maka cintailah keluarga kita dan 
jangan pernah melalui waktu tanpa berkumpul 
dengan keluarga.

Bahagia selanjutnya ketika kita merasa di 
hargai dan dicintai. Semua orang di dunia ini pasti 
bahagia ketika di cintai dan di hargai. Karena saat 
apa yang kita telah lakukan dengan sepenuh hati 
di cintai dan di hargai oleh orang lain itu  bentuk 
penghargaan untuk kita, kita merasa bahwa kita 
ada , dan keberadaan kita di akui. Dan apa yang 
telah kita lakukan orang menyukainya. Lain kata 
ketika suatu pekerjaan yang telah kita lakukan 
dengan mengorbankan tenaga dan waktu tetapi 
orang lain menghiraukan pasti kita akan merasa 
putus asa dan merasa apa yang telah di kerjakan 
terasa sia - sia.

Arti bahagia untuk selanjutnya adalah ketika 
kita memberi untuk orang lain yang membu-

tuhkan dan butuh pertolongan. Semua orang 
pasti merasakan kebahagiaan di hati ketika kita 
mampu memberi kepada orang yang mem-
butuhkan. Hati kita merasa senang dan bahagia 
melihat orang yang kita bantu tersenyum. 
Misalkan kita melihat seorang kakek berjualan 
kerupuk dan duduk di depan penjual bakso, 
dagangan masih banyak dan kakek itu melihat 
kita makan? 

Ketika kita melihat keadaan seperti itu pasti 
hati kita tergerak untuk menawarkan bakso 
kepada si kakek dan membeli sebagian 
dagangannya walau sebenarnya kita tidak 
membutuhkan dan uang yang kita punya pas 
pasan. Tapi rasa apa yang terjadi setelah itu, 
coba rasakan ketika kakek mengucap syukur dan 
mendoakan kita, ada ribuan rasa bahagia yang 
singgah di hati dan mungkin terharu karena kita 
mampu memberi kebahagiaan untuk orang lain. 
Itu bahagia yang luar biasa yang dapat dirasakan 
ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain.

Dan terakhir arti bahagia itu ketika kita 
menjadi diri sendiri dan selalu sehat.

Bahagia menjadi diri kita sendiri tanpa 
mengikuti orang lain untuk mendapat peng-
akuan. Bahagia ketika kita bebas melakukan 
sesuatu tanpa ada yang mencampuri. Dan kita 
selalu sehat dalam melakukan aktivitas. Kamu 
bebas melompat, berlari, berjalan, atau 
melakukan hal yang kamu senangi. Kamu 
menikmati semuanya dengan kesehatan kamu. 

(K.Siana, Paguyangan, 8 Maret 2020 )

BAHAGIA  SEDERHANAitu

S

H. Yusuf Effendi - Direktur Lazdai Lampung

Muslimdaily.net – Sebagai Muslim, 
kita memiliki amanah sebagai 
khalifah Allah di muka bumi. Kita 
tidak lain diciptakan adalah untuk 
menyembahNya. Baik melalui 
amalan wajib seperti shalat, 
zakat, puasa, juga melalui 
amalan-amalan sunnah dengan 
berbagai keutamaannya. 

Agar langkah terasa ringan dan hati 
tenang ketika beribadah, kita harus 
menjadikan Ibadah kepada Allah 

sebagai sesuatu yang lekat dengan diri kita. 
Singkat kata, agar ringan dan tidak lagi ada 
kata beban, Ibadah harus menjadi gaya hidup 
seorang Muslim.

Apakah saat ini kita sudah sampai pada 
tahapan menjadikan badah sebagai gaya 
hidup?

Jika kita sudah merasa ringan dan enak 
dalam menjalankan ibadah, serta merasa 
amat kehilangan jika meninggalkannya, maka 
saat itulah ibadah telah menjadi gaya hidup 
kita. Bagi yang sudah merasakannya, kita 
harus mensyu-kurinya.

Apa itu gaya hidup? Mengapa Ibadah 
harus dijadikan gaya hidup? Gaya hidup 
adalah kebia-saan yang dengan senang hati 
kita lakukan. Kare-na dengan melakukannya 
kita menjadi lebih te-nang dan nikmat dalam 
bekerja dan beribadah. Begitu pula dengan 
zakat. 

Menurut Direktur Eksekutif BAZNAS, 
Teten Kustiawan, kenikmatan berzakat akan 
muncul ketika zakat sudah kita posisikan 
sebagai sebuah kebutuhan dan gaya hidup, 
bukan lagi suatu kewajiban yang membebani. 

Sebagai contoh adalah ibadah Umroh yang 
kini sudah menjadi lifestyle di masyarakat. 
Umrah kini tidak lagi memberatkan, justru 
menjadi indokator kesha-lehan seseorang Di 
Indonesia, zakat masih identik dengan 
Ramadhan dan hari raya idul fitri. Akan tetapi, 
di Malaysia, zakat identik dengan bulan 
November–Desember dikarenakan per-hi-
tungannya akan dibarengi dengan pemba-
yaran pajak. 

Di Indonesia, zakat masih belum menjadi 
gaya hidup. Oleh karenanya, perlu edukasi, 
sosialisasi dan juga fasilitas kemudahan bagi 
masyarakat untuk membayar zakat. Maka 
tugas seorang amil adalah memberikan 
kemudahan membayar zakat, menunjukkan 
manfaat zakat bagi ummat.Kebiasaan 
berzakat juga harus ditanamkan kepada anak2 
sejak dini. Dimulai dari mengajarkaan kepada 
mereka tentang semangat berbagi dan juga 
syariat tentang zakat. Perkenal-kan kepada 
anak bahwa zakat adaalah suatu kewajiban 
layaknya shalat lima waktu dan puasa 
Ramadhan. 

Dengan demikian, si kecil akan tumbuh 
sebagai Muslim yang sadar akan kewajib-
annya untuk berzakat.

Diintisarikan dari Majalah BAZNAS 

Agar Zakat Menjadi 
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FOKUS UTAMA

Bahagia 
Sahabat,
Bahagia itu sederhana lho,
Bagaimana bisa? 
Ada syarat-syaratnya :
1) Ketika ia dilahirkan dari hati
2) Dengan sabar dan syukur
3) Sabar saat keinginan belum sesuai kenyataan 

Syukur untuk segala hal yang telah di miliki, 

Ada 3 cara untuk bahagia
1. Energi = energi positif akan mampu membuat kita 

terus berkarya walau dengan segala keterbatasan 
nya

2. Antusias = Antusias dalam setiap gerak 
langkah..akan membuat beban terasa lebih 
ringan.

3. Empati = empati melahirkan kasih sayang..dan itu 
membahagikan.

Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, dan setiap 
manusia bisa merasakannya.  Bahagia itu perasaan 
positif yang  melahirkan energi positif. Sedangkan 
rahasia kebahagiaan adalah kebebasan. Rahasia 
kebebasan adalah kebenaran. 

Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan hati yang puas lagi diridhai; lalu masuklah ke 
dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke 
dalam surga-Ku (QS al-Fajr [89]: 27-30). 

Nelvi Yarni (amil LAZDAI Lampung)

Itu Sederhana Kok

Membuat Orang Lain Bahagia

ungguh ini adalah amalan yang mulia.
Keutamaan orang yang beri keba-
hagiaan pada orang lain dan meng-

angkat kesulitan dari orang lain disebutkan 
dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Allah senantiasa menolong hamba 
selama ia menolong saudaranya.” (HR. 
Muslim no. 2699).

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,

“Siapa yang biasa membantu hajat 
saudaranya, maka Allah akan senantiasa 
menolongnya dalam hajatnya.” (HR. Bukhari 
no. 6951 dan Muslim no. 2580).

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah 
adalah yang paling memberikan manfaat bagi 
manusia. Adapun amalan yang paling dicintai 
oleh Allah adalah membuat muslim yang lain 
bahagia, mengangkat kesusahan dari orang 
lain, membayarkan utangnya atau menghi-
langkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan 
bersama saudaraku yang muslim untuk 
sebuah keperluan lebih aku cintai daripada 
beri’tikaf di masjid ini -masjid Nabawi- selama 
sebulan penuh.” (HR. Thabrani di dalam Al 

Mu’jam Al Kabir no. 13280, 12: 453. 
Lihatlah saudaraku, bagaimana sampai 

membahagiakan orang lain dan melepaskan 
kesulitan mereka lebih baik dari i’tikaf di Masjid 
Nabawi sebulan lamanya.

Al Hasan Al Bashri pernah mengutus 
sebagian muridnya untuk membantu orang 
lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau 
mengatakan pada murid-muridnya tersebut, 
“Hampirilah Tsabit Al Banani, bawa dia 
bersama kalian.” Ketika Tsabit didatangi, ia 
berkata, “Maaf, aku sedang i’tikaf.” Murid-
muridnya lantas kembali mendatangi Al Hasan 
Al Bashri, lantas mereka mengabarinya. 
Kemudian Al Hasan Al Bashri mengatakan, 
“Wahai A’masy, tahukah engkau bahwa bila 
engkau berjalan menolong saudaramu yang 
butuh pertolongan itu lebih baik daripada haji 
setelah haji?”

Lalu mereka pun kembali pada Tsabit dan 
berkata seperti itu. Tsabit pun meninggalkan 
i’tikaf dan mengikuti murid-murid Al Hasan Al 
Bashri untuk memberikan pertolongan pada 
orang lain. 

Rajinlah membuat orang lain bahagia dan 
bantulah kesusahan mereka. Hanya Allah 
yang memberi taufik.

q

Coba bayangkan 
jika kita bisa meng-
angkat kesulitan 
orang yang kesu-
sahan, menge-
nyangkan yang 
lapar, melepaskan 
orang yang terlilit 
utang, membuat 
orang lain bahagia. 
Keutamaannya lebih 
baik dari melakukan 
ibadah i’tikaf di 
Masjid Nabawi 
sebulan penuh.

S



FOKUS UTAMA

Bahagia 
Sahabat,
Bahagia itu sederhana lho,
Bagaimana bisa? 
Ada syarat-syaratnya :
1) Ketika ia dilahirkan dari hati
2) Dengan sabar dan syukur
3) Sabar saat keinginan belum sesuai kenyataan 

Syukur untuk segala hal yang telah di miliki, 

Ada 3 cara untuk bahagia
1. Energi = energi positif akan mampu membuat kita 

terus berkarya walau dengan segala keterbatasan 
nya

2. Antusias = Antusias dalam setiap gerak 
langkah..akan membuat beban terasa lebih 
ringan.

3. Empati = empati melahirkan kasih sayang..dan itu 
membahagikan.

Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, dan setiap 
manusia bisa merasakannya.  Bahagia itu perasaan 
positif yang  melahirkan energi positif. Sedangkan 
rahasia kebahagiaan adalah kebebasan. Rahasia 
kebebasan adalah kebenaran. 

Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan hati yang puas lagi diridhai; lalu masuklah ke 
dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke 
dalam surga-Ku (QS al-Fajr [89]: 27-30). 
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Meneladani Sedekahnya 

Sahabat Nabi
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TELADAN

Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang mulia yang Allah 
pilih untuk menemani Nabi-Nya. Mereka adalah orang-orang yang 
menggabungkan ilmu dan amal dalam kehidupannya, mereka 
mengorbankan harta dan jiwa untuk Islam dan kaum muslimin. 
Oleh karena itu, merekalah tauladan kita setelah para Nabi dan 
Rasul. 

i antara teladan yang mereka berikan 
kepada kita adalah keteladanan dalam 
bersedekah. Demi Islam dan kaum 

muslimin, harta yang mereka yang mereka 
miliki seolah-olah tak berarti. Sebanyak 
apapun yang dibutuhkan untuk Islam dan 
kaum muslimin akan mereka berikan sesuai 
dengan apa yang mereka miliki. Bersamaan 
dengan itu, sedekah tersebut memiliki kualitas 
keikhlasan yang tak tertandingi. Semoga Allah 
meridhai mereka. Berikut ini di antara sedikit 
dari amalan sahabat Nabi dengan keadaan 
zaman mereka yang sulit dan kemampuan 
finansial mereka yang masih terbatas.

Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.
Ketika Abu Bakar radhiallah ‘anhu 

berkeinginan membebaskan Bilal radhiallah 
‘anhu dari perbudakan, Umaiyah bin Khalaf 
mematok harga 9 uqiyah emas. Dan dengan 
segera Abu Bakar radhiallah ‘anhu langsung 
menebusnya.
1 uqiyah emas     = 31,7475 gr emas
285,73 gr x Rp 400.000,00 = Rp 114.291.000,-

Umar bin al-Khaththab r.a.
Di dalam Kitab Jami’ Bayanil Ilmi wa 

F a d h l i h ,  k a r a n g a n  I b n u  A b d i l  B a r r, 
menerangkan bahwa Umar radhiallah ‘anhu 
telah mewasiatkan 1/3 hartanya (untuk 
kepentingan Islam) yang nilainya melebihi nilai 
40.000 (dinar atau dirham), atau totalnya 
melebihi nilai 120.000 (dinar atau dirham). Jika 
dengan nilai sekarang, setara dengan) 
510.000 gr emas = Rp 204.000.000.000,- (204 
Milyar)

Utsman bin Affan r.a.
Saat Perang Tabuk, beliau menginfakkan  

300 ekor unta, 
300 ekor unta x Rp 12.000.000,00 = Rp 

3.600.000.000,- ( 3 MILYAR) serta dana 
sebesar 1.000 Dinar Emas

1000 dinar x 4,25 gr = 4250 gr x Rp 
400.000,00 = Rp 1.700.000.000,- (1,7 

MILYAR)
Ubaidullah bin Utbah memberitakan, 

ke t i ka  te rbunuh ,  U tsman  radh ia l l ah 
‘anhumasih mempunyai harta yang disimpan 
penjaga gudangnya, yaitu: 30.500.000 dirham 
dan 100.000 dinar

Di zaman Rasul perak memiliki kekuatan 
beli yang sangat tinggi (595 gram perak = 85 
gram emas)

100.000 dinar x 4,25 gr = 425.000 gr emas 
x Rp 400.000,00 = Rp 170.000.000.000,-

30.500.000 dirham x 85/595 = 4.357.143 
dinar x 4,25 gr = Rp 18.517.857,8 x Rp 
400.000,-

Rp 18.000.000 x Rp 400.000 = Rp 
7.200.000.000.000,00 ( 7,2 TRILYUN)

Abdurrahman bin Auf r.a.
Ket ika menje lang Perang Tabuk, 

Abdurrahman bin Auf mempelopori dengan 
menyumbang dana sebesar 200 Uqiyah EmaS 
(1 uqiyah emas = 31,7475 gr emas) 

200 uqiyah x 31,7475 gr emas = 6.349,5 
gr x Rp 400.000,00 = Rp 2.539.800.000,- ( 2,5 
MILYAR)

Menjelang wafatnya, beliau mewasiatkan 
50.000 dinar untuk infaq fi Sabilillah

100.000 dinar x 4,25 gr = 425.000 gr emas 
x Rp 400.000,00 = Rp 170.000.000.000,- (170 
MILYAR)

50.000 dinar = 85.000.000.000,00
Ini baru satu amalan dari sekian banyak 

sedekah lainnya yang mereka lakukan, belum 

lagi amalan selain sedekah. Inilah upaya 
mereka berniaga dengan Allah Ta’ala, membeli 
surga-Nya yang mahal harganya.

Firman Allah SWT : “Sesungguhnya Allah 
membeli dari orang-orang mukmin, baik diri 
maupun harta mereka dengan memberikan 
surga untuk mereka… (QS. At Taubah : 111)

Perumpamaan orang yang meng-infak / 
sedekahkan hartanya di jalan allah seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada 
setiap bulir ada 100 biji. Allah melipatgandakan 
(pahala) bagi siapa yang dia kehendaki, dan 
allah maha luas pemberiannya dan maha 
mengetahui ( QS. Al Baqarah : 261 )

Bagaimana dengan saya, dan anda ?

(Sa id  Ya i  Ard iansyah dengan tambahan dar i  t im 
KisahMuslim.com)
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NAPAK TILAS LAZDAI

19 Tahun, Care & Share 
18 tahun sudah Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) Lampung bersama para 

donatur menapaki perjalanan berbagi peduli dengan sesama. Banyak peristiwa telah dilalui dan 
berbagai macam hal telah mengiringi selama kurun itu. Yang pasti perjalanan itu telah 

menjadikan LAZDAI sebagai lembaga yang makin terpercaya, amanah dan profesional. Untuk 
mengingat perjalanan lembaga tercinta, kami sajikan napak tilas LAZDAI.

Jln. Imam Bonjol Gang Karyawan 24, Tj Karang Barat, Bandar Lampung
-Pindah ke lokasi ini bulan Juni tahun 2002, agar lebih dekat dengan jalan raya. Kepindahan 
karena tawaran kebaikan dari relasi LAZDAI dengan harga sewa yang murah. Pada tahun 
2005 terjadi perubahan kepengurusan dari Abu Hanifah kepada Ketua Umum yang baru 
Yusuf Effendi dibantu Suharyanto, Asep Darna, Prih�ono, Rachmadi, Supriyadi, Joni 
Warman, Lukman , dan Cahyo AP.  Saat itu terjadi perubahan logo lama yang sederhana 
menjadi logo yang lebih inspira�f. Mulai terjadi peningkatan donatur dan program baru : 
dakwah dan bantuan ekonomi. Juga mulai membuat majalah Amal Insani. Jumlah donasi 
per tahun sudah mencapai 500 juta rupiah.

Jln. Rasuna Said No. 13 Teluk Betung Utara B. Lampung
-Pindah ke lokasi ini bulan Februari 2007, atas saran seorang donatur LAZDAI yang 
kemudian hari menjadi salah satu pengurus (Bapak Se�awan). Masih dibawah 
manajemen pak Yusuf Effendi, terjadi perubahan kepengurusan staf dengan 
bergabungnya bapak Nurhandoyo, Prastyo dan Habibie. Dan disupport oleh pak 
Se�awan, Dodi, Gus�.  Program yang dibakukan ada 4 yakni Sosial kemanusiaan, 
Pendidikan, Dakwah, Ekonomi. Majalah kian berkembang baik bentuk dan oplah 
hingga 2000 exp.  Jumlah donasi meningkat hingga 1 Milyar per tahun.

Perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok B 1 No. 11 Tanjung Karang Barat B. Lampung
-Atas kedermawanan seorang muzakki (keluarga Bapak Se�awan), LAZDAI diberi sebidang 
tanah hibah seluas 263 m2 dengan amanat untuk kegiatan sosial. Maka mulailah dibangun 
kantor 2 lantai untuk kegiatan pemberdayaan dhuafa. Maka pada bulan Juni 2009, 
mulailah menempa� kantor milik sendiri dengan nama Graha Zakat. Satu bidang barupun 
lahir yakni RPD LSC (Rumah pemberdayaan Duafa LAZDAI Spirit Centre).  Maka sejak saat 
itu LAZDAI semakin terasa manfaatnya bagi dhuafa di Lampung. Alhamdulillah sebanyak 
33.687 orang penerima manfaat ZIS telah merasakan manfaat zakat dan sedekah.

Napak Tilas MILAD LAZDAI (29 Oktober 2001-29 Oktober 2020) 

LIWA, LAMPUNG BARAT, adalah awal inisiasi berdirinya LPPI (Lembaga Penghimpun dan 
Pengelola Infak) saat terjadi gempa bumi di kota Liwa, kabupaten Lampung Barat tahun 
1994. Tahun 1999 setelah itu LPPI berkantor di Jalan Kelinci  25 Kedaton Bandar 
Lampung. Saat itu kepengurusan dijalankan oleh Junaedi Auly, Grafieldy Mamesah, 
Rudianto RM, Catur Widodo, Abu Hanifah, Sugeng Yoga Marsasi, dan Deden Wahyudin. 
Program utama saat itu adalah bantuan sosial untuk bencana dan bantuan pendidikan 
untuk anak-anak ya�m.

Jln.  Tamin Gang Sukses no. 1 Sukajawa, Tj Karang Barat , BANDARLAMPUNG
-Pindah ke Lokasi ini pada bulan Juli 1999, merupakan rumah tua dengan lokasi 
dekat dengan pemukiman padat. Tahun 2001 LPPI berubah menjadi Yayasan Amal 
Insani dengan SK Gubernur.  Saat itu kepengurusan harian dipercayakan kepada 
Abu Hanifah, Isa Yulis�awan dan staf juru pungut Prih�ono. Program utama 
adalah beasiswa Ya�m Dhuafa. (pro PYD).  Donasi per tahun 20 juta.

lppilppi
Gempa LIWA 

di LAMPUNG 

BARAT ,1994

0895616698912
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lppilppi
Gempa LIWA 

di LAMPUNG 

BARAT ,1994

0895616698912
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L A P O R A N 

QURBAN  BAHAGIA

Qurban dari Pelosok Hingga Pulau, LAZDAI Lampung 
Membuat Senyum Bahagia 4.590 Penerima Manfaat

QURBAN  BAHAGIA, YAKESMA dan LAZDAI 
Salurkan Kurban di Pringsewu Lampung

Tebar Hewan Kurban Kepada 353 Orang di Pelosok, 
DKM Sholahuddin Kantor Pajak Gandeng LAZDAI Lampung

Lampung, LAZDAI, 31 Juli -03 Agustus 2020. 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) 
Lampung, sebagai Lembaga sosial tidak hanya bergerak 
dalam layanan Zakat dan sedekah, tapi juga melakukan 
layanan penyaluran hewan Kurban bagi para mudhohy 
pada bulan Dzuhijjah 1441 H. Dengan mengusung tema 
“Qurban Bahagia, Qurbanmu jadi kebahagiaan bagi 
sesama”, LAZDAI Lampung melakukan aksi penyaluran ke 
11 titik dari 15 Kota/Kabupaten yang menjadi target dalam 
penyaluran daging qurban ke pelosok. Dan alhamdulillah 
mendapat respon positif dari berbagai donatur, lembaga 
dan instansi. Sebanyak 14 ekor sapi dan 20 ekor kambing 
telah tersalurkan kepada 4.590 penerima manfaat yang 
berhak dan membutuhkan dari kalangan dhu'afa, muallaf, yatim, guru ngaji pelosok, dan terakhir warga 
di pelosok Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran. 

“ Kami mengakhiri seluruh rangkaian Qurban Bahagia LAZDAI di Pulau Tegal, dan ini sangat 
spesial, jauh dari perkotaan dan masyarakat di sini sangat membutuhkan, Alhamdulillah, terimakasih 
kepada seluruh donatur dan pekurban, semoga berkah. Aamiin ,” sambut H.Yusuf Effendi, SE, direktur 
LAZDAI Lampung didampingi oleh Nurhandoyo ketua Pelaksana Qurban yang ikut langsung 
menyalurkan ke Pulau Tegal Pesawaran. [prh]

Lampung Timur & Lampung Selatan, 
LAZDAI, 01-02 Agustus 2020. DKM Shola-
huddin Kanwil DJ P Bengkulu dan Lampung  dan 
KPP Pratama Telukbetung serta KP2KP 
Sukadana Lampung Timur  di momen  Idul Adha  
tahun 1441 H ini,  mempercayakan penyaluran 
hewan kurban berupa 2 (dua) ekor sapi melalui 
LAZDAI Lampung. Selain karena program 
penyaluran Qurban LAZDAI ke pelosok kampung 
yang jauh dari perkotaan, LAZDAI sudah menjadi 
mitra zakat Kantor Pajak  dalam layanan jemput 

zakat di perkantoran Pajak. 
Bapak Sarwa Edi, dan Bapak Sumarsono  

sebagai wakil yang memberikan  amanah 
menyampaikan, “Silakan disalurkan untuk 
mereka yanag membutuhkan di daerah, kami 
wakilkan pak Arif dari KP2KP Sukadana Lamtim”. 
Dan lokasinya pun jatuh titik ke-1 di Lokasi tempat 
tinggal komunitas muallaf di Desa Gunung Pasir 
Jaya, Sekampung Udik RT 01 Dusun 3 Gang 
Sinar Lampung Timur, dan titik ke-2 di Dusun 
Sidorahayu, Desa Trimulyo, Kecamatan Tanjung 
Bintang, Lampung Selatan. “Ada 11 dari 15 
Kota/Kabupaten yang menjadi target kami dalam 
penyaluran daging qurban ke pelosok. Dan 
alhamdulillah untuk Lampung Timur dan Lam-
pung  Selatan ditutup oleh Kantor Pajak. Pene-
rima manfaat Lampung Tmur sebanyak 153 
orang, dan Lampung Selatan sebanyak 200 
orang. Terima kasih kepada DKM Sholahuddin 
Kantor Pajak  yang mendukung program ini dan 
semoga berkah bagi para pekurban sapi, semoga 
Allah SWT menerima amal kita dan daging kur-
ban bermanfaat untuk  mereka yang mem-
butuhkan. Aamiin,” sambut Nurhandoyo Ketua 
pelaksana Kurban LAZDAI 1441 H. �q

Pringsewu, LAZDAI, 03 Agustus 2020. 
Yayasan  Kesejahteraan Madani (YAKESMA) 
yang berkantor di Jakarta untuk  ketiga kalinya di 
momen  Idul Adha  tahun 1441 H ini, kembali 
mempercayakan penyaluran hewan kurban 
melalui LAZDAI Lampung. Kali ini YAKESMA de-
ngan Program SHK-Beduk Kurban 1441 H me-
nitipkan penyaluran melalui LAZDAI sebanyak 1 
ekor sapi dan 3 ekor kambing. Acara dilaksa-
nakan di Pringsewu Utara , Kabupaten  Pringse-
wu Lampung. Penyerahan daging diberikan 
kepada warga kurang mampu  sebayak 130 
penerima manfaat. 

Aria Rama (ketua pelaksana Qurban 

LAZDAI  Lampung w i layah  Pr ingsewu) 
mengatakan : “Terimakasih  atas amanah yang 
diberikan YAKESMA melalui LAZDAI Lampung”. 
Sementara ditemui juga di lokasi Pemotongan 
Pringsewu Utara tersebut Manager LAZDAI  
Lampung Prihtiono mengatakan  “ Alhamdulillah 
dengan Tagline Qurban Bahagia, tahun ini insya 
Allah LAZDAI menyalurkan hewan Qurban tidak 
hanya di Pringsewu melainkan di 11 titik 
Kota/Kabupaten di wilayah Lampung”.  Oleh 
karenanya  LAZDAI menyampaikan banyak 
terimakasih kepada pihak-pihak yang turut 
membantu mensukseskan program ini termasuk  
salah satunya YAKESMA.  q
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Bahagiakan Sesama dengan Ber-Zakat, JSIT Indonesia 
Wilayah Lampung Salurkan ZIS Melalui LAZDAI Lampung

Selama Ramadhan 1441 H LAZDAI Lampung Salurkan ZIS 
kepada 4.713 Penerima Manfaat di Lampung 

Lampung, LAZDAI, 21 Mei 2020 (28 
Ramadhan 1441 H). Jaringan Sekolah Islam 
terpadu (JSIT) Wilayah Lampung yang 
diketuai oleh Zulkarnain HK, S.Ag, secara 
resmi pada 3 (tiga) hari jelang  Idul Fitri (1 
Syawal 1441 H) menyerahkan dana hasil 
pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)  
dari  53 sekolah di bawah jejaring JSIT dari 
PAUD/TK, SD, SMP dan SMAIT sebesar Rp. 
357.145.591,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta 
seratus empat puluh lima ribu lima ratus 
sembilan puluh satu rupiah). Diserahkan  
melalui Lembaga Amil Zakat Dompet Amal 
Insani (LAZDAI) Lampung.  

Donasi diserahterimakan dari Ketua 
JSIT Wilayah Lampung Zulkarnain HK, S.Ag 
kepada Direktur LAZDAI Lampung H. Yusuf 
Effendi, S.E. “Alhamdulillah ditengah wabah 
corona, sosialisasi penghimpunan hanya 
melalui media online dapat berjalan dengan 
optimal. Kedepan kami berkomitmen 
memberikan pelayanan yang lebih baik 
dalam menghimpun zakat infak sedekah dari para walimurid, dewan guru, karyawan dan warga sekitar 
sekolah islam terpadu JSIT Indonesia Wilayah Lampung dan menyalurkannya kepada yang berhak 
menerima ,” tutur Joko Setiono, S.Pd.I, Ketua Panzis JSIT Indonesia Wilayah Lampung. �q

ZISLampung, LAZDAI, 25 Mei 2020. Bulan Ramadhan 1441 H telah berlalu. Begitu banyak 
harapan kita dengan melakukan kegiatan amal ibadah di bulan tersebut, sebagaimana banyak 
keutamaan dan pahala yang dijanjikan Allah SWT. Seiring dengan itu pula, berkat dukungan do'a, 
dana dan partisipasi para donatur baik perseorangan maupun corporate / lembaga, Alhamdulillah 
dengan izin Allah semua Program Kegiatan Ramadhan 1441 H LAZDAI Lampung  dengan tema 
Bahagia bersama Ramadhan telah terlaksana dengan baik. 

Kami telah sampaikan amanah donasi bapak ibu dalam program. Paket Buka puasa 100 
paket, Paket Bahagiakan Guru Ngaji 70 orang, Sebar Wakaf Qur'an  91 mushaf, Paket 
Bahagiakan Lansia dan Muallaf 100 orang, Paket Bahagiakan da'i  52 orang, Paket Bahagiakan 
dhuafa 905 org, Paket Bahagiakan Yatim 105 anak, Penyaluran Zakat Fitrah Fidyah Rp. 
285.779.000 ke-15 Kab/kota se-Lampung. 

Kami segenap Pengurus dan Duta Zakat Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI)  
mengucapkan “ Taqabbalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum, Taqabbal Yaa 
Kariim,   mohon maaf lahir dan bathin Terimakasih, Jazaakumullahu khairan katsiraa. Semoga 
Allah swt senantiasa memberikan keberkahan dari setiap dana yang telah kita keluarkan untuk 
para dhu'afa dan terus berlanjut lebih baik di masa yang akan datang. Aamiin. Terimakasih. 
LAZDAI LAMPUNG. www.lazdaipeduli.org. IG: lazdai_peduli. Fb: Lazdailampung.
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Banjir Bandarlampung, 
Relawan LAZDAI Bantu Korban dan Aksi Sosial

LAZDAI Sampaikan Amanah Wakaf Qur'an 
HASMI Bogor

LAZDAI Bantu Korban Puting Beliung di Tulang Bawang

LAZDAI Bantu Peralatan Rumah 
Korban Puting Beliung Tulang Bawang

Lampung, LAZDAI, 22  
Mei 2020. Program Reguler 
w a k a f  Q u r ' a n  k a l i  i n i 
menyampaikan amanah dari 
muwakif lembaga HASMI untuk 
rumah Tahfidzul Qur'an dan 
Ponpes yang ada di Lampung  
Gedong Meneng, Rajabasa. �q

Tulang Bawang, LAZDAI, 22 Mei 2020. Musibah angin puting 
beliung yang melanda dua kecamatan yang ada di Kabupaten 
Tulang Bawang yakni, Kecamatan Banjar Agung di Desa Tri Mulya 
Jaya, Desa Tri Tunggal Jaya, dan Desa Dwi Warga Tunggal Jaya. 
Kemudian, di Kecamatan Banjar Margo ada di Desa Purwa Jaya lalu 
mengakibatkan ratusan rumah rusak dan dua orang meninggal 
dunia. 

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
tercatat sebanyak 233 unit rumah rusak. Dengan rincian, 65 rumah 
rusak berat, 27 rumah rusak sedang, dan 141 rusak ringan. Selain 
rumah juga terdapat beberapa fasilitas umum yang juga turut di 
hantam angin puting beliung.

Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) Lampung 
kemarin meneruskan dan mengirimkan bantuan donasi dari para dermawan untuk paket makanan siap 
saji untuk masyarakat terdampak yang saat ini masih perbaikan rumah dan pembersihan puing-puing 
akibat angin puting beliung. “Pada tahap awal penyaluran makanan ini untuk meringankan masyarakat 
terdampak yang sedang fokus membersihkan puing dan reruntuhan, untuk selanjutnya kami terus 
berkoordinasi dengan duta zakat kami disana untuk aksi penyaluran bantuan selanjutnya” tutur 
Nurhandoyo selaku manager distribusi LAZDAI). “Terimakasih LAZDAI, donasi pangan sangat 
membantu kami disini“. Imbuh Padami (duta zakat LAZDAI).  q

Tulang bawang, LAZDAI, 6 JUNI 2020. Sebanyak 
3 kecamatan di Tulang Bawang, Lampung, kembali 
diterpa angin puting beliung, Kamis (4/6/2020). 
Penyaluran Bantuan Peduli Bencana Puting Beliung 
Tulang Bawang dilakukan melalui dutazakat Padami SK.  

Bencana mengakibatkan ratusan rumah dan 
fasilitas umum mengalami kerusakan serta 2 orang korban 
meninggal.Titik lokasi terdampak : Kampung Tri Mulya 
Jaya, Tri Tunggal Jaya, Purwa Jaya dan Dwi Warga 
Tunggal Jaya. LAZDAI memberi bantuan bahan 
bangunan. �q

 

Bandar Lampung, LAZDAI (2/6). KH. Ir. Abdul Hakim, MM selaku senator DPD RI menyalurkan 
zakat melalui LAZDAI untuk Program Pendidikan. Zakat di khususkan untuk keluarga terdampak Covid-
19 di Lampung. Penyaluran sekaligus dalam rangka reses Dewan di Daerah Pemilihannya. Dalam 
kondisi pandemi Covid-19 ini sangat banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi secara 
langsung juga berdampak pada keluarga yang anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri maupun 
swasta. Kebutuhan untuk daftar ulang, pembelian seragam, alat tulis sekolah dan biaya lain yang 
dibutuhkan anak-anak meskipun kondisi sekolah saat ini masih #dirumahAja.  

"Saya serahkan zakat saya melalui LAZDAI untuk program pendidikan Cerdaskan Ummat, semoga 
bermanfaat" ujar Ir. Abdul Hakim, MM. Yusuf Effendi, S.E. selaku direktur LAZDAI yang menerima juga 
menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan menitipkan zakatnya melalui LAZDAI. InshaAllah 
akan disalurkan sesuai dengan program yang di akadkan dan semoga memberi banyak manfaat untuk 
masyarakat, terutama saudara dhuafa yang terdampak Covid-19 saat ini. 

Program Pendidikan LAZDAI memberikan bantuan berupa beasiswa  melalui bantuan langsung 
maupun melalui Rumah Pemberdayaan Dhuafa dalam bentuk Sekolah Komputer dan Menjahit Gratis. 
Alhamdulillah RPD LAZDAI sudah berjalan 13 tahun (13 angkatan) dengan ratusan lulusan yang siap 
kerja dan berwirausaha di tengah masyarakat. (ali) www.lazdaipeduli.org

Bandarlampung, LAZDAI, 12 
Juni 2020.  Hujan deras dini hari, jam 
02.00 mengakibatkan banjir di beberapa 
kecamatan di Bandar Lampung. Banjir 
bandang yang menerjang membuat 
puluhan rumah rusak dan terendam. 
Maka LAZDAI menurunkan sejumah 
relawan membagikan nasi bungkus dan 
bantu bersih.

Kolaborasi Lembaga Buka Posko 
Logistik dan Dapur Umum di Dua 
Kelurahan Terdampak Banjir Bandang 
Bandar LampungBanjir bandang yang terjadi jum'at dini hari lalu mengakibatkan ratusan rumah warga 
terendam dan menyebabkan cukup banyak kerusakan. Melihat hal itu, beberapa Lembaga LAZ dan 
Lembaga Kemanusiaan serta ormas bersinergi dan saling bahu membahu membantu masyarakat 
terdampak musibah banjir bandang tersebut.

Kolaborasi antar lembaga tersebut menghasilkan beberapa program jangka pendek untuk 
memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak, diantaranya pakaian, makanan dan 
obat-obatan.Belasan lembaga yang berkolaborasi membuat posko logistik dan dapur umum di 2 daerah 
yakni Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Pasir Gintung, Bandar Lampung.  q

 

Anggota DPD RI Salurkan Zakat untuk 
Program Pendidikan LAZDAI Lampung



 

Banjir Bandarlampung, 
Relawan LAZDAI Bantu Korban dan Aksi Sosial

LAZDAI Sampaikan Amanah Wakaf Qur'an 
HASMI Bogor

LAZDAI Bantu Korban Puting Beliung di Tulang Bawang

LAZDAI Bantu Peralatan Rumah 
Korban Puting Beliung Tulang Bawang

Lampung, LAZDAI, 22  
Mei 2020. Program Reguler 
w a k a f  Q u r ' a n  k a l i  i n i 
menyampaikan amanah dari 
muwakif lembaga HASMI untuk 
rumah Tahfidzul Qur'an dan 
Ponpes yang ada di Lampung  
Gedong Meneng, Rajabasa. �q

Tulang Bawang, LAZDAI, 22 Mei 2020. Musibah angin puting 
beliung yang melanda dua kecamatan yang ada di Kabupaten 
Tulang Bawang yakni, Kecamatan Banjar Agung di Desa Tri Mulya 
Jaya, Desa Tri Tunggal Jaya, dan Desa Dwi Warga Tunggal Jaya. 
Kemudian, di Kecamatan Banjar Margo ada di Desa Purwa Jaya lalu 
mengakibatkan ratusan rumah rusak dan dua orang meninggal 
dunia. 

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
tercatat sebanyak 233 unit rumah rusak. Dengan rincian, 65 rumah 
rusak berat, 27 rumah rusak sedang, dan 141 rusak ringan. Selain 
rumah juga terdapat beberapa fasilitas umum yang juga turut di 
hantam angin puting beliung.

Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) Lampung 
kemarin meneruskan dan mengirimkan bantuan donasi dari para dermawan untuk paket makanan siap 
saji untuk masyarakat terdampak yang saat ini masih perbaikan rumah dan pembersihan puing-puing 
akibat angin puting beliung. “Pada tahap awal penyaluran makanan ini untuk meringankan masyarakat 
terdampak yang sedang fokus membersihkan puing dan reruntuhan, untuk selanjutnya kami terus 
berkoordinasi dengan duta zakat kami disana untuk aksi penyaluran bantuan selanjutnya” tutur 
Nurhandoyo selaku manager distribusi LAZDAI). “Terimakasih LAZDAI, donasi pangan sangat 
membantu kami disini“. Imbuh Padami (duta zakat LAZDAI).  q

Tulang bawang, LAZDAI, 6 JUNI 2020. Sebanyak 
3 kecamatan di Tulang Bawang, Lampung, kembali 
diterpa angin puting beliung, Kamis (4/6/2020). 
Penyaluran Bantuan Peduli Bencana Puting Beliung 
Tulang Bawang dilakukan melalui dutazakat Padami SK.  

Bencana mengakibatkan ratusan rumah dan 
fasilitas umum mengalami kerusakan serta 2 orang korban 
meninggal.Titik lokasi terdampak : Kampung Tri Mulya 
Jaya, Tri Tunggal Jaya, Purwa Jaya dan Dwi Warga 
Tunggal Jaya. LAZDAI memberi bantuan bahan 
bangunan. �q

 

Bandar Lampung, LAZDAI (2/6). KH. Ir. Abdul Hakim, MM selaku senator DPD RI menyalurkan 
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langsung juga berdampak pada keluarga yang anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri maupun 
swasta. Kebutuhan untuk daftar ulang, pembelian seragam, alat tulis sekolah dan biaya lain yang 
dibutuhkan anak-anak meskipun kondisi sekolah saat ini masih #dirumahAja.  

"Saya serahkan zakat saya melalui LAZDAI untuk program pendidikan Cerdaskan Ummat, semoga 
bermanfaat" ujar Ir. Abdul Hakim, MM. Yusuf Effendi, S.E. selaku direktur LAZDAI yang menerima juga 
menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan menitipkan zakatnya melalui LAZDAI. InshaAllah 
akan disalurkan sesuai dengan program yang di akadkan dan semoga memberi banyak manfaat untuk 
masyarakat, terutama saudara dhuafa yang terdampak Covid-19 saat ini. 

Program Pendidikan LAZDAI memberikan bantuan berupa beasiswa  melalui bantuan langsung 
maupun melalui Rumah Pemberdayaan Dhuafa dalam bentuk Sekolah Komputer dan Menjahit Gratis. 
Alhamdulillah RPD LAZDAI sudah berjalan 13 tahun (13 angkatan) dengan ratusan lulusan yang siap 
kerja dan berwirausaha di tengah masyarakat. (ali) www.lazdaipeduli.org

Bandarlampung, LAZDAI, 12 
Juni 2020.  Hujan deras dini hari, jam 
02.00 mengakibatkan banjir di beberapa 
kecamatan di Bandar Lampung. Banjir 
bandang yang menerjang membuat 
puluhan rumah rusak dan terendam. 
Maka LAZDAI menurunkan sejumah 
relawan membagikan nasi bungkus dan 
bantu bersih.

Kolaborasi Lembaga Buka Posko 
Logistik dan Dapur Umum di Dua 
Kelurahan Terdampak Banjir Bandang 
Bandar LampungBanjir bandang yang terjadi jum'at dini hari lalu mengakibatkan ratusan rumah warga 
terendam dan menyebabkan cukup banyak kerusakan. Melihat hal itu, beberapa Lembaga LAZ dan 
Lembaga Kemanusiaan serta ormas bersinergi dan saling bahu membahu membantu masyarakat 
terdampak musibah banjir bandang tersebut.

Kolaborasi antar lembaga tersebut menghasilkan beberapa program jangka pendek untuk 
memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak, diantaranya pakaian, makanan dan 
obat-obatan.Belasan lembaga yang berkolaborasi membuat posko logistik dan dapur umum di 2 daerah 
yakni Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Pasir Gintung, Bandar Lampung.  q

 

Anggota DPD RI Salurkan Zakat untuk 
Program Pendidikan LAZDAI Lampung



LAZDAI Berbagi 20 Paket 
Bahagiakan Lansia Dhuafa 

Alhamdulillah, LAZDAI Lampung mendapat Sertikat BWI 
dan Kini Resmi Menjadi Nadzir Wakaf

LAZDAI Santuni Syamsul, 
Siswa Korban Banjir & Longsor Tanggamus Peduli Da'iyah Kampus, 

LAZDAI Santuni Meti, 
Korban Kecelakaaan

Dengan Tagline “Tetap Semangat & Bertahan dalam Ujian” , 
Rumah Pemberdayaan Dhu'afa (RPD) LAZDAI Lampung Kembali 
Lepaskan 45 Orang Pemuda Mandiri, Soleh dan Siap Mandiri

 
Bandarlampung, LAZDAI, 20 Juni 2020.  

Di tengah suasana masih pandemi Covid19, 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani 
(LAZDAI) melaksanakan pelepasan siswa RPD. 
RPD LSC (Rumah Pemberdayaan Dhu'afa 
LAZDAI Spirit Centre) yang merupakan salah 
satu program unggulan LAZDAI dalam 
pemberdayaan ZIS dari para donatur dalam 
bentuk membina generasi muda putus sekolah 
tingkat SMP/SMA yang tidak bisa melanjutkan 
pendidikan formal ke jenjang berikutnya, yang 
kemudian  dididik di Gedung LAZDAI Centre, 
diarahkan dan di bekali dengan kemampuan 
dasar komputer (Design Grafis Multimedia) dan 
menjahit (Tata Busana) juga motivasi hidup 
selama 6 bulan dilanjutkan  dengan magang 
selama 2 bulan. 

Program ini berjalan sejak tahun 2010 dan 
sudah meluluskan total 330 orang alumni yang 
tersebar dan berprofesi mulai dari pengusaha 
muda, guru, karyawan, pekerja sosial dan 
lainnya.  Alhamdulillah bulan Syawal ini, LAZDAI 
Lampung kembali meluluskan (mewisuda) 35 
orang pemuda soleh Program Design Grafis dan 
Multimedia (DGM) dan 10 orang pemudi solihah 
Program Tata Busana. Wisuda dilaksanakan 
secara terpisah di 2 (dua) tempat yakni Kantor 
Gunung Terang dan Kantor Bilabong Kota 
Bandarlampung. 

“Jumlah pengangguran di Indonesia saja 
saat ini sebanyak 7,1 juta jiwa. Sementara 
LAZDAI baru meluluskan 375 siswa sholeh 
berdaya mandiri.Meskipun baru sedikit, inilah 
bukti konkrit LAZDAI Lampung memberdayakan 
dana zakat, infak sedekah para donatur  dalam 
membantu mengentaskan kemiskinan di Indo-
nesia berupa Sekolah Life Skill yakni Komputer 
dan Menjahit”  sambut H. Yusuf Effendi, SE dan 

H. Setiawan di tempat yang terpisah dalam waktu 
yang bersamaan.

“LSC (LAZDAI Spirit Centre) adalah tempat 
menggembleng mereka yang rerata usia muda, 
energik, agen perubahan dan calon pemimpin 
masa depan negeri ini. Maka kami sangat se-
mangat mengerjakan proyek amal ini, “_ungkap 
_Joni Warman, Kepala Sekolah RPD LSC. dalam 
laporannya. “Menjadi anak sholeh dan mandiri 
itulah target kami terhadap para pemuda. 

Dan atas nama LAZDAI Lampung kami 
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
baik donatur korporasi maupun perorangan dan 
amil yang berkontribusi apapun terhadap 
program ini, dari mulai awal seleksi hingga 
wisuda. Sungguh ini akan dibalas Allah SWT 
dengan balasan yang lebih baik, insyaaAllah 
aamiin” tutup H. Yusuf Effendi,SE selaku Direktur 
LAZDAI Lampung. Semoga kegiatan ini terus 
berjalan sebagi wujud kontribusi Lembaga Amil 
Zakat dalam membangun ummat kepada 
kehidupan yang lebih baik menyongsong masa 
depan gemilang. aamiin  q

Lampung Selatan, LAZDAI 17 Juni  
2020. LAZDAI Lampung salurkan zakat donatur 
dalam bentuk paket  di Desa Umbul Sari, 
Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. 

Sebanyak 20 paket sembako diantarkan 
langsung oleh relawan lazdai ke rumah-rumah 
lansia penerima manfaat Paket Bahagiakan 
Lansia Dhuafa.  [nh]

Bandar Lampung,  LAZDAI, 08 Juli 2020 Alhamdulillah, berkat ijin Allah swt,  LAZDAI 
LAMPUNG semakin bisa memberikan layanan kemudahan kepada masyarakat yang ingin berwakaf 
dengan melalui Nazir Wakaf LAZDAI LAMPUNG. Dengan menjadi nazir wakaf, LAZDAI LAMPUNG 
secara resmi bisa mengelola dana wakaf. 

Penyerahan sertifikat Nadzir Wakaf dilakukan oleh Bapak Firdaus mewakili Sekretaris Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bandarlampung, Bapak Panji kepada Ketua Harian LAZDAI LAMPUNG 
Bapak Prihtiono. Yayasan LAZDAI LAMPUNG terdaftar di BWI dengan nomor pendaftaran 
18.71.3.3.0050 yang di tetapkan di Bandarlampung, tertanggal 20 Maret 2020. [prh]

 

Bandarlampung, LAZDAI, 21 Agustus 2020. 
LAZDAI menyalurkan bantuan ziswaf Penyerahan Bantuan 
Pengobatan dan Perawatan untuk Meti (korban kecelakaan 
lalu lintas) yang merupakan daiyah kampus yang 
mengakibatkan cedera dan pendarahan pada bagian kepala 
sebelah kanan, yang kini sedang dalam masa pemulihan. 
Semoga Meti segera pulih seperti semula. aamiin.  q

Tanggamus, LAZDAI, 4 Agustus 2020. Hujan sore itu 
ternyata tidak seperti yang dikira. Banjir bandang yang membesar 
menghanyutkan bebatuan, bahkan pepohonan. Pepohonan yang 
menumpuk dibawah jembatan yang memisahkan Pekon Way 
Kerap dan Pekon Sedayu Kabupaten Tanggamus Lampung 
mengakibatkan air meluap dan merendam rumah-rumah 
disekelilingnya.Termasuk rumah Syamsul siswa kelas VI SDN 1 
Sedayu Kec Semaka Kab Tanggamus. Buku, pakaian, dan semua alat sekolahnya hanyut dibawa banjir 
termasuk handphone yang biasanya digunakan untuk belajar daring.

Hari itu Selasa 4 Agustus 2020 menjadi hari tak terlupakan bagi Syamsul, keluarga dan masyarakat 
Sedayu Kec Semaka Kab Tanggamus.Ratusan rumah terendam, puluhan rumah rusak berat, bahkan 
beberapa diantaranya hilang terbawa banjir bandang. Lazdai kembali salurkan bantuan kepada Syamsul dan 
masyarakat lain yang menjadi korban banjir bandang.Terimakasih donatur. q



LAZDAI Berbagi 20 Paket 
Bahagiakan Lansia Dhuafa 

Alhamdulillah, LAZDAI Lampung mendapat Sertikat BWI 
dan Kini Resmi Menjadi Nadzir Wakaf

LAZDAI Santuni Syamsul, 
Siswa Korban Banjir & Longsor Tanggamus Peduli Da'iyah Kampus, 

LAZDAI Santuni Meti, 
Korban Kecelakaaan

Dengan Tagline “Tetap Semangat & Bertahan dalam Ujian” , 
Rumah Pemberdayaan Dhu'afa (RPD) LAZDAI Lampung Kembali 
Lepaskan 45 Orang Pemuda Mandiri, Soleh dan Siap Mandiri

 
Bandarlampung, LAZDAI, 20 Juni 2020.  

Di tengah suasana masih pandemi Covid19, 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani 
(LAZDAI) melaksanakan pelepasan siswa RPD. 
RPD LSC (Rumah Pemberdayaan Dhu'afa 
LAZDAI Spirit Centre) yang merupakan salah 
satu program unggulan LAZDAI dalam 
pemberdayaan ZIS dari para donatur dalam 
bentuk membina generasi muda putus sekolah 
tingkat SMP/SMA yang tidak bisa melanjutkan 
pendidikan formal ke jenjang berikutnya, yang 
kemudian  dididik di Gedung LAZDAI Centre, 
diarahkan dan di bekali dengan kemampuan 
dasar komputer (Design Grafis Multimedia) dan 
menjahit (Tata Busana) juga motivasi hidup 
selama 6 bulan dilanjutkan  dengan magang 
selama 2 bulan. 

Program ini berjalan sejak tahun 2010 dan 
sudah meluluskan total 330 orang alumni yang 
tersebar dan berprofesi mulai dari pengusaha 
muda, guru, karyawan, pekerja sosial dan 
lainnya.  Alhamdulillah bulan Syawal ini, LAZDAI 
Lampung kembali meluluskan (mewisuda) 35 
orang pemuda soleh Program Design Grafis dan 
Multimedia (DGM) dan 10 orang pemudi solihah 
Program Tata Busana. Wisuda dilaksanakan 
secara terpisah di 2 (dua) tempat yakni Kantor 
Gunung Terang dan Kantor Bilabong Kota 
Bandarlampung. 

“Jumlah pengangguran di Indonesia saja 
saat ini sebanyak 7,1 juta jiwa. Sementara 
LAZDAI baru meluluskan 375 siswa sholeh 
berdaya mandiri.Meskipun baru sedikit, inilah 
bukti konkrit LAZDAI Lampung memberdayakan 
dana zakat, infak sedekah para donatur  dalam 
membantu mengentaskan kemiskinan di Indo-
nesia berupa Sekolah Life Skill yakni Komputer 
dan Menjahit”  sambut H. Yusuf Effendi, SE dan 

H. Setiawan di tempat yang terpisah dalam waktu 
yang bersamaan.

“LSC (LAZDAI Spirit Centre) adalah tempat 
menggembleng mereka yang rerata usia muda, 
energik, agen perubahan dan calon pemimpin 
masa depan negeri ini. Maka kami sangat se-
mangat mengerjakan proyek amal ini, “_ungkap 
_Joni Warman, Kepala Sekolah RPD LSC. dalam 
laporannya. “Menjadi anak sholeh dan mandiri 
itulah target kami terhadap para pemuda. 

Dan atas nama LAZDAI Lampung kami 
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
baik donatur korporasi maupun perorangan dan 
amil yang berkontribusi apapun terhadap 
program ini, dari mulai awal seleksi hingga 
wisuda. Sungguh ini akan dibalas Allah SWT 
dengan balasan yang lebih baik, insyaaAllah 
aamiin” tutup H. Yusuf Effendi,SE selaku Direktur 
LAZDAI Lampung. Semoga kegiatan ini terus 
berjalan sebagi wujud kontribusi Lembaga Amil 
Zakat dalam membangun ummat kepada 
kehidupan yang lebih baik menyongsong masa 
depan gemilang. aamiin  q

Lampung Selatan, LAZDAI 17 Juni  
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dalam bentuk paket  di Desa Umbul Sari, 
Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. 

Sebanyak 20 paket sembako diantarkan 
langsung oleh relawan lazdai ke rumah-rumah 
lansia penerima manfaat Paket Bahagiakan 
Lansia Dhuafa.  [nh]

Bandar Lampung,  LAZDAI, 08 Juli 2020 Alhamdulillah, berkat ijin Allah swt,  LAZDAI 
LAMPUNG semakin bisa memberikan layanan kemudahan kepada masyarakat yang ingin berwakaf 
dengan melalui Nazir Wakaf LAZDAI LAMPUNG. Dengan menjadi nazir wakaf, LAZDAI LAMPUNG 
secara resmi bisa mengelola dana wakaf. 

Penyerahan sertifikat Nadzir Wakaf dilakukan oleh Bapak Firdaus mewakili Sekretaris Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bandarlampung, Bapak Panji kepada Ketua Harian LAZDAI LAMPUNG 
Bapak Prihtiono. Yayasan LAZDAI LAMPUNG terdaftar di BWI dengan nomor pendaftaran 
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Bandarlampung, LAZDAI, 21 Agustus 2020. 
LAZDAI menyalurkan bantuan ziswaf Penyerahan Bantuan 
Pengobatan dan Perawatan untuk Meti (korban kecelakaan 
lalu lintas) yang merupakan daiyah kampus yang 
mengakibatkan cedera dan pendarahan pada bagian kepala 
sebelah kanan, yang kini sedang dalam masa pemulihan. 
Semoga Meti segera pulih seperti semula. aamiin.  q

Tanggamus, LAZDAI, 4 Agustus 2020. Hujan sore itu 
ternyata tidak seperti yang dikira. Banjir bandang yang membesar 
menghanyutkan bebatuan, bahkan pepohonan. Pepohonan yang 
menumpuk dibawah jembatan yang memisahkan Pekon Way 
Kerap dan Pekon Sedayu Kabupaten Tanggamus Lampung 
mengakibatkan air meluap dan merendam rumah-rumah 
disekelilingnya.Termasuk rumah Syamsul siswa kelas VI SDN 1 
Sedayu Kec Semaka Kab Tanggamus. Buku, pakaian, dan semua alat sekolahnya hanyut dibawa banjir 
termasuk handphone yang biasanya digunakan untuk belajar daring.

Hari itu Selasa 4 Agustus 2020 menjadi hari tak terlupakan bagi Syamsul, keluarga dan masyarakat 
Sedayu Kec Semaka Kab Tanggamus.Ratusan rumah terendam, puluhan rumah rusak berat, bahkan 
beberapa diantaranya hilang terbawa banjir bandang. Lazdai kembali salurkan bantuan kepada Syamsul dan 
masyarakat lain yang menjadi korban banjir bandang.Terimakasih donatur. q



LAZDAI Santuni  Mbah Darmi 
Korban Banjir & Longsor Tanggamus

LAZDAI Luncurkan Program Pembinaan Ekonomi Muallaf

IIB Darmajaya Sinergi dengan LAZDAI Laksanakan 
Bakti Sosial untuk Dhu'afa

 

Tanggamus, LAZDAI, 4 Agustus 2020. 
Penyerahan bantuan untuk Mbah Darmi, warga 
Semaka, Tanggamus yang rumahnya hancur 
diterjang banjir Selasa 4 Agustus 2020. Banjir ini 
menerjang ratusan rumah, dan diantaranya rumah 
Mbah Darmi. Tembok yg menjadi latar belakang 
adalah sebagian rumah yang tersisa. 

Mbah Darmi tinggal dengan cucunya, Amanda. 
Anak yatim piatu yang ditinggal ayah ibunya. �q

Santunan Untuk Anak Ustadzah

BKPRMI- Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan LAZDAI 
Bersinergi Penyaluran Paket Kebersihan untuk Masjid

Bandarlampung, LAZDAI, 25 Agustus 2020. Jelang 
akhir Agustus lalu, sebagai bentuk empati kepada salah satu 
Ananda Duta Zakat LAZDAI bu Badiah yakni Ahmad Muchlis 
Habibi bin Ibnu Hisyam yang  menderita sakit tumor atau 
kelainan darah, dilakukan santunan donasi untuk meringan-
kan pengobatan dan perawatan. 

"Jazakallahu fikum untuk Lazdai atas doa dan bantuan 
untuk Ananda Ahmad Muchlis Habibi bin Ibnu Hisyam, semoga 
Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih utama dan 
mulia di sisi-Nya untuk Lazdai dan para donatur, aamiin..."  q

Lampung , LAZDAI, 26 Agustus 2020. Badan Distribusi Paket Kebersihan dalam gerakan Masjid 
Bersih di Masjid Nurul Falah dan Masjid Nurul Ikhwan serta penyerahan wakaf buku pintar iman islam (1 
set) di TPA Nurul Ikhwan, Ganjar Agung 14/II kota Metro. Selain itu juga ke Musholla Baitul Huda dan 
Masjid Baiturrohim Way Ratai, Padang Cermin. q

 

Tanggamus, LAZDAI, 23 Agustus 2020.LAZDAI kembali 
memulai dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi 
muallaf. Program kali ini berbentuk pembudidayaan/ 
peternakan kambing yang akan digilir kepada seluruh muallaf 
yang tergabung dalam komunitas atau perkumpulan muallaf di 
Desa Dadapan dan Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumber 
Rejo Kabupaten Tanggamus. 

Pada tahap awal ini, Lazdai menitipkan 3 ekor kambing 
indukan dan 1 ekor kambing anakan untuk dibudidayakan 
dan/atau diternakan oleh anggota komunitas secara 
bergantian. Selanjutnya, Lazdai berharap program ini dapat 
berjalan dan berkembang dengan baik, sehingga komunitas 
muallaf di Sumber Rejo ini dapat menjadi produsen kambing 
yang dapat mencukupi kebutuhan kambing baik aqiqah, qurban 
dan lainnya di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.  q

Bandarlampung, LAZDAI, 27 Agustus 2020. Alhamdulilah, tanggal 27 agustus 2020 bertepatan 
dengan tanggal 9 muharram 1442 H Darmajaya dan LAZDAI bekerja sama untuk membagikan zakat 
berupa paket sembako sebanyak 30 paket sembako.  Hari ini insyaallah akan dibagikan kepada 30 
cleanser dan Office Boy Darmajaya.  

Ustadz Suratno (perwakilan Darmajaya) menyampaikan : “Mudah mudahan yang sedikit ini bisa 
membantu dan seluruh karyawan dan civitas akademik darmajaya bisa terus meningkatkan zakat infaq 
dan sedekahnya.  Sehingga,  bisa dirasakan oleh seluruh saudara saudara kita yang membutuhkan. 
Dan hari ini targetannya adalah untuk cleanser dan office boy, artinya apa?  

Jika kemarin mereka sudah dapat maka hari inu mereka boleh untuk menyalurkan kepada yang 
lebih berhak lagi. Artinya dari kami untuk kami. Dari semua untuk semua.Intinya agar semuanya 
bahagia, insyaallah dengan zakat infaq dan shadaqah harta menjadi berkah dan rezeki menjadi 
melimpah ruah insyaallah... Terimakasih..  Mohon maaf lahir dan batin.” Hadir dari LAZDAI ibu Nelvi 
Yarni, Rusdiyanto, Prastyo.  q



LAZDAI Santuni  Mbah Darmi 
Korban Banjir & Longsor Tanggamus

LAZDAI Luncurkan Program Pembinaan Ekonomi Muallaf

IIB Darmajaya Sinergi dengan LAZDAI Laksanakan 
Bakti Sosial untuk Dhu'afa
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75 Tahun Merdeka, 
LAZDAI Bahagiakan “Pejuang Keluarga” 

Bandarlampung, LAZDAI, 20 Agustus 
2020. Momen Kemerdekaan RI ke-75 adalah 
momentum tepat untuk ajak anak-anak generasi 
muda Islam isi dengan berbagai kegiatan positif 
dari mulai baca tilawah, kaligrafi dll. 

LAZDAI kembali berbagi kebahagiaan 
kepada anak-anak sekitar kantor LAZDAI 
Kelurahan Gunung terang Tanjung Karang Barat 
bandar lampung dengan kegiatan lomba 
menghafal al-qur'an dalam acara peringatan 
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H. 

Senyum mereka saat menerima hadiah dari 
LAZDAI pun terukir..terimakasih kepada para 
donatur. [prh]

Momen Kemerdekaan, LAZDAI Berbagi Ceria dengan Anak-anak TPA

Berjuang Demi Keluarga, LAZDAI Bahagiakan Bapak Darminto 
Sang “Pejuang” Keluarga

Momen Kemerdekaan, LAZDAI Salurkan 
Beasiswa Peduli Anak Bangsa

Momen Hari Perjuangan, LAZDAI Beri Hadiah untuk Pejuang Keluarga 

Lampung Selatan, LAZDAI, 21 Agustus 2020. 
Berbagi Kebahagiaan kepada anak-anak yang terus 
berjuang untuk pendidikan mereka dalam Program 
Beasiswa Peduli Anak Bangsa. 

Dalam momen perayaan hari kemerdekaan Indonesia 
yang ke 75 ini, Lazdai menyerahkan bantuan atau beasiswa 
kepada 2 orang anak yaitu, Egi Lestari, siswi kelas 3 SMPN 
Gunung Terang Kalianda dan Meme Nurhaylani, siswi kelas 
2 SDN Munjuk Sempurna yang keduanya beralamat di 
Dusun Tanjung Kelurahan Munjuk Sempurna Kecamatan 
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.  q

Pringsewu, LAZDAI, 17 Agustus 
2020. Adalah ibu Mugi Tumakninah, 
seorang janda dengan 6 orang anak yang 
beralamat di Desa Purworejo Kecamatan 
Gading Timur Pringsewu ini harus berjuang 
sendiri untuk mewujudkan cita-cita anak-
anaknya menjadi hafidz/ah. Beliau berjualan 
gas LPG  dan bensin eceran. 

Salut dan menghargai usaha dan 
perjuangannya itulah tepat 17 Agustus lalu, 
tim relawan LAZDAI mengunjungi beliau 
untuk bersilaturahmi dan memberikan 
hadiah kejutan kepada Bu Mugi seraya 
memberikan semangat dan apresiasi 
kepada beliau atas perjuangannya untuk 
keluarga. Alhamdulilah. q

Pringsewu, LAZDAI, 17 Agustus 
2020. Adalah Bpk Darminto (60thn) harus 
berjuang sendiri tinggal bersama 1 orang 
anak dan 1 cucu. buruh bengkel serabutan 
yang tinggal di Gadingrejo Pringsewu ini baru 
saja menjalani operasi katarak mata sebelah 
kanan dan harus terus kontrol untuk 
memastikan kesembuhannya dan dilanjutkan 
operasi mata sebelah kiri. 

Sekitar 3 bulan yang lalu beliau baru 
ditinggalkan istri untuk selama lamanya 
karena stroke yang diderita almarhumah.Mari 
bersama bahagiakan masyarakat yang 
membutuhkan. �q

Bandarlampung, LAZDAI, 20 Agustus 2020. Berbagai momentum Jumat 
berkah, kali ini  LAZDAI mendistribusikan nasi bungkus bantu masyarakat terdampak 
banjir dengan sedekah nasi bungkus minimal Rp 15.000,- dan kebutuhan lainnya. 
Mau ikutan?

Jum'at Berkah, Berbagi-Peduli
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TESTIMONI PENERIMA MANFAAT ZAKAT LAZDAI 

Anisa Nur Fadhila  
Mahasiswa UIN Lampung

 

 

Alhamdulillah, terimakasih donatur...
Alhamdulillah saya sangat berterimakasih dan 

bersyukur karena mendapat kesempatan untuk 
bergabung dalam salah satu program LAZDAI yaitu 
Procermat (PROGRAM CERDASKAN UMAT). 

Procermat sangat membantu bagi pelajar yang 
kurang mampu seperti saya karena dapat meringankan 
beban orang tua dalam keuangan, selain itu di Procermat 
juga mendapat banyak pelajaran karena sering diadakan 
kajian-kajian tentang keagamaan dan dapat mengenal 
teman-teman baru dari berbagai sekolah dan universitas. 

Sayangnya kini ada musuh tak terlihat yang menjadi 
penghalang bagi kita untuk bertemu (COVID19), semoga 
pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat 
menjalankan aktivitas seperti biasanya tanpa khawatir lagi 
dan dapat bertemu kembali di LAZDAI. 

Harapan yaitu semoga dapat menjalankan visi dan 
misi dengan amanah, dan dapat membantu kemaslahatan 
umat baik rohani, maupun jasmani, individual dan sosial, 
Aamiin.  q

Sistem Auto Zakat LAZDAI :
Upaya Optimalisasi Zakat Karyawan Perkantoran

ALUR AUTO ZAKAT

eiring dengan semakin sadarnya setiap 
muslim akan kewajiban zakat, infak dan 
sedekah karena pemahaman Islam yang 

semakin baik dan hidayah Allah SWT, maka 
segala perangkat kelembagaan dakwah untuk 
melayani kebaikan tersebut semakin tumbuh. Hal 
ini dapat terlihat dari kebijakan manajemen di 
banyak perkantoran baik swasta maupun pe-
merintah di Indonesia (termasuk Lampung) yang 
memudahkan pembayaran zakat karyawannya 
baik untuk penyaluran sendiri dalam bentuk CSR 
maupun bekerjasama dengan Lembaga Amil 
Zakat yang dipercaya seperti LAZDAI Lampung.

Salah satu bentuk kemudahan penyaluran 
zakat karyawan perkantoran ke lembaga amil 
zakat adalah dengan sistem Auto Zakat.

Sistem Auto Zakat dan Infak LAZDAI adalah 
sistem zakat (zakat profesi) dan infak dengan 
cara potong gaji langsung untuk seluruh 
karyawan perkantoran kerjasama dengan Bagian 
Keuangan kantor. Sistem ini memiliki keunggulan 
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Zakat dan Infak per bulan lebih 

disiplin.
2. Zakat dan infak per bulan lebih ringan 

daripada akumulasi tahunan.

3. Pemantauan dan penghimpunan dana lebih 
mudah.

Adapun pelaksanaan Auto Zakat LAZDAI   
adalah : 

Karyawan diedarkan isian surat / formulir 
kesediaan  (dari LAZ / Bagian Kerohanian Islam ) 
untuk Auto Zakat/ infak termasuk memilih/ 
menuliskan besar persen/ rupiah gaji yang ingin 
dizakatkan / dipotong. Apabila karyawan belum 
berzakat di tempat lain, besar otomatis potongan 
adalah 2,5 %. Namun jika karyawan sudah 
berzakat di tempat lain bisa ditawarkan kolom 
potongan untuk infak / sedekah sebesar 1%, 1,5 
% atau 2 % atau terserah yang bersangkutan. 

Setelah formulir / surat diisi kemudian 
diserahkan kembali ke Bagian Keuangan Kantor. 
Selanjutnya gaji karyawan akan dipotong sesuai 
dengan kesediaan. Dari bagian Keuangan ke-
mudian secara rutin mengamanahkan penya-
luran / pendayagunaan Zakat dan infak yang 
terhimpun ke LAZDAI. Dan secara rutin pula kar-
yawan akan mendapatkan laporan kegiatan dari 
LAZDAI dalam bentuk majalah / bulletin dwi 
bulanan atau via koran.

Untuk layanan ini silakan kontak LAZDAI di 
0721-7494477.

S

 

Mengisi
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Zakat / Infak /Sedekah

 

 

 

 

KEGIATAN
PEMBERDAYAAN 
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Via Majalah/Koran
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ati juga sumber kebahagiaan, jika kita 
mampu membersihkannya, namun 
sebaliknya merupakan sumber bencana 

jika menodainya. Aktivitas badan sangat 
tergantung lurus bengkoknya hati. Abu Hurairah 
Radhiallaahu anhu berkata, "Hati adalah raja, 
sedangkan anggota badan adalah tentara. Jika 
raja itu bagus, maka akan bagus pula tentaranya. 
Jika raja itu buruk, maka akan buruk pula 
tentaranya."

Tanda-Tanda Kerasnya Hati
Hati yang keras memiliki tanda-tanda yang 

bisa dikenali, di antara yang terpenting sebagai 
berikut :

1. Malas Melakukan Kataatan dan Amal 
Kebaikan

 Terutama malas untuk menjalankan ibadah, 
bahkan mungkin meremehkan nya, melakukan 
shalat asal-asalan tanpa ada kekhusyukan dan 
kesungguhan, merasa berat dan enggan, merasa 
berat pula menjalankan ibadah-ibadah sunnah. 
Allah telah menyifati kaum munafiqin. Firman-
Nya, artinya, "Dan mereka tidak mengerjakan 
shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) 
menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan 
rasa enggan." (At-Taubah : 54)

2.  Tidak Tersentuh Oleh Ayat Al-Qur'an dan 
Petuah

 Ket ika  d isampaikan ayat -ayat  yang 
berkenaan dengan janji dan ancaman Allah, 
maka tidak terpengaruh sama sekali, tidak mau 
khusyu' atau tunduk, dan juga lalai dari membaca 
al-Qur'an serta mendengarkannya, bahkan 
enggan dan berpaling darinya. Sedang kan Allah 
Subhannahu wa Ta'ala telah memperingatkan, 

artinya, "Maka beri peringatanlah dengan al-
Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku." 
(Qaaf : 45)

3.  Tidak Tersentuh dengan Ayat Kauniyah
Tidak tergerak dengan adanya peristiwa-

peristiwa yang dapat memberikan pelajaran, 
seperti kematian, sakit, bencana dan semisalnya. 
Dia memandang kematian atau orang yang 
sedang diusung ke kubur sebagai sesuatu yang 
tidak ada apa-apanya, padahal cukuplah 
kematian itu sebagai nasihat. "Dan tidakkah 
mereka (orang-orang munafik) memperhatikan 
bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap 
tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat 
dan tidak (pula) mengambil pelajaran?" (At-
Taubah :126)

4.  B e r l e b i h a n  M e n c i n t a i  D u n i a  d a n 
Melupakan Akhirat

 Himmah dan segala keinginannya tertumpu 
untuk urusan dunia semata. Segala sesuatu 
ditimbang dari sisi dunia dan materi. Cinta, benci 
dan hubungan dengan sesama manusia hanya 
untuk urusan dunia saja. Ujungnya, jadilah dia 
seorang yang dengki, egois dan individualis, 
bakhil dan tamak terhadap dunia.

5.  Kurang Mengagungkan Allah.
 Sehingga hilang rasa cemburu dalam hati, 
kekuatan iman melemah, tidak marah ketika 
larangan Allah diterjang, serta tidak mengingkari 
kemungkaran. Tidak mengenal yang ma'ruf serta 
tidak peduli terhadap segala kemaksiatan dan 
dosa.

6.  Kegersangan Hati
 Kesempitan dada, mengalami kegoncangan, 
tidak pernah merasakan ketenangan dan 
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kedamaian sama sekali. Hatinya gersang terus-
menerus dan selalu gundah terhadap segala 
sesuatu.

7.  Kemaksiatan Berantai
 Termasuk fenomena kerasnya hati adalah 
lahirnya kemaksiatan baru akibat dari kemak-
siatan yang telah dilakukan sebelumnya, sehing-
ga menjadi sebuah lingkaran setan yang sangat 
sulit bagi seseorang untuk melepaskan diri. 

Sebab-Sebab Kerasnya Hati
 Di antara faktor kerasnya hati, yang penting 
untuk kita ketahui yakni: 

1. Ketergantungan Hati kepada Dunia serta 
Melupakan Akhirat

 Kalau hati sudah keterlaluan mencintai dunia 
melebihi  akhirat ,  maka hat i  tergantung 
terhadapnya, sehingga lambat laun keimanan 
menjadi lemah dan akhirnya merasa berat untuk 
menjalankan ibadah. Kesenangannya hanya 
kepada urusan dunia belaka, akhirat terabaikan 
dan bahkan ter-lupakan. Hatinya lalai mengingat 
maut, maka jadilah dia orang yang 
panjang angan-angan. 
 Seorang salaf berkata, "Tidak ada 
seorang hamba, kecuali dia mem-
punyai dua mata di wajahnya untuk 
memandang seluruh urusan dunia, 
dan mempunyai dua mata di hati 
untuk melihat seluruh perkara akhirat. 
Jika Allah menghendaki kebaikan 
seorang hamba, maka Dia membuka 
kedua mata hatinya dan jika Dia 
menghendaki selain itu (keburukan), 
maka dia biarkan si hamba sede-
mikian rupa (tidak mampu melihat 
dengan mata hati), lalu dia membaca ayat, "Maka 
apakah mereka tidak memper-hatikan al-Qur'an 
ataukah hati mereka terkunci." (Muhammad : 24)

2.   Lalai
 Lalai merupakan penyakit yang berbahaya 
apabila telah menjalar di dalam hati dan 
bersarang di dalam jiwa. Karena akan berakibat 
anggota badan saling mendukung untuk 
menutup pintu hidayah, sehingga hati akhirnya 
menjadi terkunci. Allah berfirman, "Mereka itulah 
orang-orang yang hati, pendengaran dan 
penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan 
mereka i tu lah orang-orang yang lalai" 
(QS.16:108)
 Allah Subhannahu wa Ta'ala memberitahu-
kan, bahwa orang yang lalai adalah mereka yang 
memiliki hati keras membatu, tidak mau lembut 
dan lunak, tidak mempan dengan berbagai 
nasehat. Dia bagai batu atau bahkan lebih keras 
lagi, karena mereka punya mata, namun tak 
mampu melihat kebenaran dan hakikat setiap 
perkara. Tidak mampu membedakan antara yang 
bermanfaat dan membahayakan. Mereka juga 

memiliki telinga, namun hanya digunakan untuk 
mendengarkan berbagai bentuk kebatilan, 
kedustaan dan kesia-siaan. Tidak pernah 
digunakan untuk mendengarkan al-haq dari 
Kitabullah dan Sunnah Rasul Shalallaahu alaihi 
wasalam (Periksa QS. Al A'raf 179)

3. Kawan yang Buruk
 Ini juga merupakan salah satu sebab terbesar 
yang mempengaruhi kerasnya hati seseorang. 
Orang yang hidupnya di tengah gelombang 
kemaksiatan dan kemungkaran, bergaul dengan 
manusia yang banyak berku-bang dalam dosa, 
banyak bergurau dan tertawa tanpa batas, ba-
nyak mendengar musik dan menghabiskan hari-
harinya untuk film, maka sangat memungkinkan 
akan terpengaruh oleh kondisi tersebut. 

4. Terbiasa dengan Kemaksiatan dan 
Kemungkaran

 Dosa merupakan penghalang seseorang 
untuk sampai kepada Allah. Ia merupakan 
pembegal perjalanan menuju kepada-Nya serta 
membalikkan arah perjalanan yang lurus.
 Kemaksiatan meskipun kecil, terkadang 

m e m i c u  t e r j a d i n y a  b e n t u k 
kemaksiatan lain yang lebih besar 
dari yang pertama, sehingga semakin 
hari semakin bertumpuk tanpa terasa. 
Dianggapnya hal itu biasa-biasa saja, 
padahal satu persatu kemaksiatan 
tersebut masuk ke dalam hati, 
sehingga menjadi sebuah keter-
gantungan yang amat berat untuk di-
lepaskan. Maka melemahlah kebe-
saran dan keagungan Allah di dalam 
hati, dan melemah pula jalannya hati 
menuju Allah dan kampung akhirat, 
sehingga menjadi terhalang dan 

bahkan terhenti tak mampu lagi bergerak menuju 
Allah. 

5. Melupakan Maut, Sakarat, Kubur dan 
Kedahsyatannya.

 Termasuk seluruh perkara akhirat baik berupa 
adzab, nikmat, timbangan amal, mahsyar, 
shirath, Surga dan Neraka, semua telah hilang 
dari ingatan dan hatinya.

6. Melakukan Perusak Hati
 Yang merusak hati sebagaimana dikatakan 
Imam Ibnul Qayyim ada lima perkara, yaitu 
banyak bergaul dengan sembarang orang, 
panjang angan-angan, bergantung kepada selain 
Allah, berlebihan makan dan berlebihan tidur. 

Solusi
Hati yang lembut dan lunak merupakan 

nikmat Allah yang sangat besar, karena dia 
mampu menerima dan menyerap segala yang 
datang dari Allah. Allah mengancam orang yang 
berhati keras melalui firman-Nya, "Maka 

kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang 
membatu hatinya untuk mengingat Allah.Mereka 
itu dalam kesesatan yang nyata. (Az-Zumar: 22)

Di antara hal-hal yang dapat membantu 
menghilangkan kerasnya hati dan menjadi-
kannya lunak, lembut dan terbuka untuk me-
nerima kebenaran dari Allah yakni:

1.   Ma'rifat (mengenal) Allah
 Siapa yang kenal Allah, maka hatinya pasti 
akan lunak dan lembut, dan siapa yang jahil 
terhadap-Nya, maka akan keras hatinya. 
Semakin bodoh seseorang terhadap Allah, maka 
akan semakin berani melanggar batasan-Nya. 
Dan semakin seseorang berfikir tentang Allah, 
maka semakin sadar akan kebesaran Allah, 
keluasan nikmat serta kekuasaan Nya.  

2. Mengingat Maut
 Pertanyaan kubur, kegelapannya, sempit dan 
sepinya, juga penderitaan menjelang sakaratul 
maut termasuk ke dalam mengingat maut. 
Memperhatikan pula orang-orang yang telah 
mendekati kematian dan menghadiri jenazah. 
Hal itu dapat membangunkan ketertiduran hati 
kita, dan mengingatkan dari keterlenaan. Sa'id 
bin Jubair berkata, "Seandainya mengingat mati 
lepas dari hatiku, maka aku takut kalau akan 
merusak hatiku."  

3. Berz iarah  Kubur  dan Memik i rkan 
Penghuninya.

Bagaimana mereka yang telah ditimbun tanah, 
bagai-mana mereka dulu 
makan, minum dan ber-
pakaian dan kini telah hancur 
di dalam kubur, mereka ting-
galkan segala yang dimiliki, 
harta, kekuasaan maupun 
keluarga, lalu ingat dan 
berfikir, bahwa sebentar lagi 
dia juga akan mengalami hal 
yang sama.  

4. Memperhatikan Ayat-
ayat Al- Qur'an.

 Memikirkan ancaman 
dan janjinya, perintah dan 
larangannya. Karena de-
ngan memikirkan kandu-
ngannya, maka hati akan 
tunduk, iman akan bergerak 
mendorong untuk berjalan 
menuju Rabbnya, hati men-
jadi lunak dan takut kepada 
Allah. 
5. Mengingat Akhirat dan 

Kiamat
 Huru-hara dan kedah-
syatannya, Surga dengan 
ken ima tannya ,  ne raka 
dengan penderi taannya 

yang disediakan bagi para pelaku dosa dan 
kemaksiatan.  

6.  Memperbanyak Dzikir dan Istighfar
 Dzikir dapat melunakan hati yang keras. 
Karena i tu selayaknya seorang hamba 
mengobati hatinya dengan berdzikir kepada 
Allah, sebab ketika kelalaian bertambah, maka 
kekerasan hati makin memuncak pula.  

7. Mendatangi Orang Shalih dan Bergaul 
dengen Mereka.

 Orang shaleh akan memberikan semangat 
ketika kita lemah, mengingatkan ketika lupa, dan 
memberikan jalan ketika kita bingung dan 
pertemuan dengan mereka akan membantu kita 
dalam melakukan ketaatan kepada Allah 

8. Berjuang, Introspeksi dan Melihat 
Kekurangan Diri.

 Manusia, jika tidak mau berjuang, introspeksi 
dan melihat kekurangan diri, maka dia tidak tahu, 
bahwa dirinya sakit dan banyak kekurangan. Jika 
dia tidak merasa sakit atau punya kekurangan, 
maka bagaimana mungkin dia akan memperbaiki 
diri atau berobat? 

Wallahu a'lam, semoga Allah Subhannahu 
wa Ta'ala melunakkan hati kita semua untuk 
menerima dan menjalankan kebenaran, amin ya 
Rabbal 'alamin.

                  Sumber : Kutaib "Limadza Taqsu Qulubuna" Al-
Qism al-Ilmi  Darul Wathan.
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Solusi
Hati yang lembut dan lunak merupakan 

nikmat Allah yang sangat besar, karena dia 
mampu menerima dan menyerap segala yang 
datang dari Allah. Allah mengancam orang yang 
berhati keras melalui firman-Nya, "Maka 

kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang 
membatu hatinya untuk mengingat Allah.Mereka 
itu dalam kesesatan yang nyata. (Az-Zumar: 22)

Di antara hal-hal yang dapat membantu 
menghilangkan kerasnya hati dan menjadi-
kannya lunak, lembut dan terbuka untuk me-
nerima kebenaran dari Allah yakni:

1.   Ma'rifat (mengenal) Allah
 Siapa yang kenal Allah, maka hatinya pasti 
akan lunak dan lembut, dan siapa yang jahil 
terhadap-Nya, maka akan keras hatinya. 
Semakin bodoh seseorang terhadap Allah, maka 
akan semakin berani melanggar batasan-Nya. 
Dan semakin seseorang berfikir tentang Allah, 
maka semakin sadar akan kebesaran Allah, 
keluasan nikmat serta kekuasaan Nya.  

2. Mengingat Maut
 Pertanyaan kubur, kegelapannya, sempit dan 
sepinya, juga penderitaan menjelang sakaratul 
maut termasuk ke dalam mengingat maut. 
Memperhatikan pula orang-orang yang telah 
mendekati kematian dan menghadiri jenazah. 
Hal itu dapat membangunkan ketertiduran hati 
kita, dan mengingatkan dari keterlenaan. Sa'id 
bin Jubair berkata, "Seandainya mengingat mati 
lepas dari hatiku, maka aku takut kalau akan 
merusak hatiku."  

3. Berz iarah  Kubur  dan Memik i rkan 
Penghuninya.

Bagaimana mereka yang telah ditimbun tanah, 
bagai-mana mereka dulu 
makan, minum dan ber-
pakaian dan kini telah hancur 
di dalam kubur, mereka ting-
galkan segala yang dimiliki, 
harta, kekuasaan maupun 
keluarga, lalu ingat dan 
berfikir, bahwa sebentar lagi 
dia juga akan mengalami hal 
yang sama.  

4. Memperhatikan Ayat-
ayat Al- Qur'an.

 Memikirkan ancaman 
dan janjinya, perintah dan 
larangannya. Karena de-
ngan memikirkan kandu-
ngannya, maka hati akan 
tunduk, iman akan bergerak 
mendorong untuk berjalan 
menuju Rabbnya, hati men-
jadi lunak dan takut kepada 
Allah. 
5. Mengingat Akhirat dan 

Kiamat
 Huru-hara dan kedah-
syatannya, Surga dengan 
ken ima tannya ,  ne raka 
dengan penderi taannya 

yang disediakan bagi para pelaku dosa dan 
kemaksiatan.  

6.  Memperbanyak Dzikir dan Istighfar
 Dzikir dapat melunakan hati yang keras. 
Karena i tu selayaknya seorang hamba 
mengobati hatinya dengan berdzikir kepada 
Allah, sebab ketika kelalaian bertambah, maka 
kekerasan hati makin memuncak pula.  

7. Mendatangi Orang Shalih dan Bergaul 
dengen Mereka.

 Orang shaleh akan memberikan semangat 
ketika kita lemah, mengingatkan ketika lupa, dan 
memberikan jalan ketika kita bingung dan 
pertemuan dengan mereka akan membantu kita 
dalam melakukan ketaatan kepada Allah 

8. Berjuang, Introspeksi dan Melihat 
Kekurangan Diri.

 Manusia, jika tidak mau berjuang, introspeksi 
dan melihat kekurangan diri, maka dia tidak tahu, 
bahwa dirinya sakit dan banyak kekurangan. Jika 
dia tidak merasa sakit atau punya kekurangan, 
maka bagaimana mungkin dia akan memperbaiki 
diri atau berobat? 

Wallahu a'lam, semoga Allah Subhannahu 
wa Ta'ala melunakkan hati kita semua untuk 
menerima dan menjalankan kebenaran, amin ya 
Rabbal 'alamin.

                  Sumber : Kutaib "Limadza Taqsu Qulubuna" Al-
Qism al-Ilmi  Darul Wathan.
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