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Semua sumbangan, zakat, infak, shodaqoh,
dan wakaf, 100% akan disalurkan. Tanpa dipotong gaji amil.
Gaji amil berasal dari sumber lain.
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Dari Pengurus
na itu, LAZ Al Hilal berusaha membuat programprogram yang bisa menyentuh masyarakat kalangan
bawah.
Sejak Maret 2020, Al Hilal merespon dampak
pandemi Covid-19 dengan berbagai program. Dimu
lai dengan berbagi ribuan nasi kotak makan siang
untuk ojek, pedagang keliling, dan masyarakat yang
terdampak. Pembagian 5000 botol sabun cuci ta
ngan dan Hand Sanitizer, pembagian 10.000 mas
ker, penyaluran 50 ton beras, pembagian 15.000
celana dalam dan Healthy Kit untuk santri peng
hafal Al-Qur’an. Serta banyak lagi program bantuan
lainnya. Semua program itu bisa terlaksana karena
zakat, infak, dan wakaf dari bapak dan ibu sekalian.
Di tahun 2021 ini Covid belum hilang.
dampak ekonominya juga semakin terasa. Kita perlu
meningkatkan rasa kepedulian kepada lingkungan
sekitar. Semoga bantuan kita sedikit meringankan
beban masyarakat yang terkena Covid-19. Kami
juga mengajak para donatur untuk terus meningkatkan kepekaan dan kepedulian dengan aksi yang
nyata untuk masyarakat sekitar.
Alhamdulillah, di masa pandemi ini Masjid
Marwah sudah mulai digunakan, walaupun belum
selesai. Keberadaan Masjid ini sangat dibutuhkan
untuk santri dan masyarakat sekitar. Insya Allah,
tahun 2021 akan segera dibangun asrama santri
Pesantren Al Hilal yang bisa menampung 100 santri baru. Semoga Allah SWT memudahkan dan meringankan langkah kita dalam membangun asrama
santri Pesantren Al Hilal. Kami mewakili Pengurus
dan Santri Yatim Al Hilal mengucapkan jazakumul
lah khairan katsiran atas bantuan donatur dan re
lawan Al Hilal, hanya Allah yang mampu membalas
kebaikan semuanya.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah
SWT, atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya
yang berlimpah kepada kita semua. Setiap nafas
dan kesempatan hidup adalah nikmat yang patut
kita syukuri. Semoga kita bisa mensyukuri semua
nikmat Allah SWT dengan terus ibadah, taat, dan
menebar manfaat di dunia ini. Sholawat serta salam
senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi
Agung Muhammad SAW, teladan dalam kehidupan
yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia
maupun di Akhirat.
Pesantren Al Hilal dirintis sejak 18 tahun
yang lalu, tepatnya tahun 2002 di Desa Rancapanggung Cililin Bandung Barat. Sejak awal didirikan,
Al Hilal fokus dalam pengasuhan dan pengajaran
anak yatim dan penghafal qur’an (tahfidz qur’an).
Saat ini Al Hilal setiap harinya mengasuh 80 anak
yatim dari berbagai pelosok negeri dan 300an santri
tahfidz penghafal qur’an yang tersebar di 3 pondok
yang dimiliki Al Hilal, yaitu Pesantren Al Hilal 1 Rancapanggung, Pesantren Al Hilal 2 Cibiru, dan Pesan
tren Al Hilal 3 Gegerkalong. Alhamdulillah, pada tahun 2019 sudah resmi menjadi Lembaga Amil Zakat
dari BAZNAS dan Kementerian Agama, juga sebagai
Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di Badan Wakaf
Indonesia. Kami haturkan jazakumullah khairon ka
tsiran kepada semua donatur, relawan Al Hilal, dan
semua pihak yang sudah bahu membahu membantu setiap proses perkembangan Pesantren Al Hilal.
Tahun 2020 merupakan tahun yang berat
bagi hampir semua penduduk dunia termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa oleh hampir semua lapisan masyarakat. Lapisan
masyarakat bawah paling berat merasakan dampak
pandemi ini. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) atau lockdown berpengaruh kepada
semua sektor usaha, walaupun ada sebagian kecil
yang mengambil kesempatan mencari untung. PHK
dan hilangnya penghasilan sangat berpengaruh kepada kemampuan daya beli masyarakat. Oleh kare-

Wabillahi Taufiq Walhidayah Walinayah
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Iwan Setiawan
Direktur Laziswaf Al Hilal
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SEJARAH AL HILAL

Acara pertama diadakan pada hari pertama
Idul Adha tahun 2002 tanggal 22 Februari. Kita meng
adakan penyembelihan qurban 2 ekor domba. Hasil
dari penjualan obat penguras septic tank. Keuntung
annya alhamdulillah bisa qurban 2 ekor domba.
Setelah qurban, kami sekeluarga mulai men
cari informasi anak yatim di sekitar rumah itu. Dari
berbagai sumber ada 5 anak yatim dengan 3 ibu.
Saat itu karena terbatas dananya, mereka hanya
diberi beras 1 karung dan uang 1 kali dalam sebulan.
Itu terus dilakukan selama satu tahun.
Tahun 2003, mulai ada sumbangan dari
teman-teman saya dan juga teman dari orangtua,
masih sedikit dan sebagian besar dari usaha kelu
arga. Tahun 2003 sampai tahun 2006 istiqamah
mengasuh 5 anak yatim, buat
pengajian,
dan
santunan
untuk biaya hidup dan sekolah
mereka. Tahun 2006 kita buat
TPA di rumah separuh bilik
separuh tembok itu. Kemudian
bikin pengajian semacam TPA
setiap habis maghrib. Jumlah
santri kala itu 20 anak, 5 anak
yatim ditambah 15 orang anak
tetangga.

Oleh : Hendra Setiawan

Apa itu Al Hilal ? Bagaimana sejarah didirikannya ? Bagaimana awal mulanya ?
Ceritanya sangat panjang. Dirintis sejak 2002.
Awalnya belum ada namanya. Saya masih ingat tahun 2002 adalah kegiatan pertama. Diadakan di
rumah peninggalan nenek. Sebuah rumah sederhana berdinding bambu. Terletak di Desa Rancapang
gung Cililin Bandung Barat. Setelah kematian nenek,
kami sekeluarga memikirkan rumah nenek ini untuk
apa. Hasil diskusi sekeluarga memutuskan untuk dijadikan semacam TPA dan bila memungkinkan panti
asuhan.
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Al Hilal 1
Sampai tahun 2009, anak-anak yang ikut
mengaji bertambah sekitar 40an anak. Dari sana
kita mulai mikir, apa rumah tua itu dibangun ulang
atau bagaimana ? Diputuskan untuk dibangun ulang
dengan merubuhkan bangunan lama.
Waktu itu bulan Januari tahun 2009, saya
menerbitkan Al-Qur’an Jabal untuk pertama kali,
dan alhamdulillah mendapatkan untung 90 juta
rupiah. Timbul pertanyaan lagi. Bangun 1 lantai
atau 2 lantai ya, “ah kayanya 1 lantai saja karena ga
mungkin kita akan lebih besar.” Maka dibangunlah
sebuah bangunan 1 lantai dari hasil penjualan AlQur’an Jabal.
Setelah bangunan itu jadi dan tempatnya
bagus, ternyata anak yang daftar terus bertambah
sampai 50an santri. Karena tempat yang terbatas
dan anak-anak ngaji semakin banyak, kita silaturahmi
ke tetangga karena takutnya mereka terganggu.
Alhamdulillah, tetangga mempersilahkan halaman
rumah mereka dipakai untuk menghafal Al-Qur’an.

2010, ba’da subuh saya jalan-jalan ke RT 4 di wilayah
sekitar rumah saya, wilayah yang sangat jarang saya
kunjungi waktu itu. Di RT 4 itu ada tulisan “Rumah
Dijual”, rumahnya jelek tapi di bagian belakang ada 2
lantai, pasti mahal rumahnya pikir saya, sampai saya
berulang kali melirik rumah tapi tidak berani masuk
karena takut mahal. Tiba- tiba ada ibu keluar dan
mengajak untuk melihat rumah.
Singkat cerita saya tawar menawar dengan
pemilik rumah, dan jadi membeli rumah itu dengan
harga 130 juta + biaya notaris dari harga yang
ditawarkan sebelumnya yaitu 250 juta. Luar biasa
takdir Allah punya keinginan dan digerakkan hati
untuk pergi ke RT 4, harga dari 250 sampai 130 juta.
Rumah itu rencana akan dipakai untuk pengajian
Pondok 2 Cibiru. Setelah beli rumah itu, langsung
kita buat pengajian anak-anak di rumah orang tua,
karena rumah yang dibeli dalam kondisi yang kurang
bagus.
Kita ingin langsung pindah, tapi rumahnya
perlu dirapihkan. Namun, setelah dihitung dan
diperiksa bahkan manggil kontraktor ternyata bia
yanya mahal. Kemudian bapak saya bilang, biar kita
kerjakan dengan cari tukang sendiri, nanti diawasin
sama bapak, biar ada kerjaan karena sebentar lagi
pensiun. Setelah itu, kita cari tukang 6 orang, dan
diputuskan untuk bongkar total kecuali bagian
belakang. Sayang karena masih bagus dan 2 lantai.

Al Hilal 2
Dari tahun 2002 sampai 2010, rutin bolak
balik dari rumah di Cibiru ke Al Hilal 1 di Cililin.
Perjalanan naik motor 2,5 jam. Dulu seminggu sekali
saya ke Cililin. Ternyata lumayan lelah. Waktu habis di
jalan. Timbul pikiran kenapa tidak buka lagi pesantren
anak yatim yang dekat dengan rumah. Puasa tahun
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Jadi setelah 3 bulan dibeli, barulah rumah
itu dibongkar. Pengajian tetap berjalan di rumah
orang tua saya. Rumah itu dibangun lagi kurang
lebih 9 bulan. Jadi pengajian di rumah orang tua
saya sekitar 1 tahun. Sama seperti di Cililin, kita
ada 5 anak yatim di sekitar rumah rw 14 dan rw
15, bedanya ngaji setiap seminggu sekali dan
dikasih uang dan beras agar mereka termotivasi.
Sama seperti pembangunan Pondok 1 Cililin, biaya
pembangunan Pondok 2 juga dari keuntungan
penjualan Al-Qur’an Penerbit Jabal. Setelah pondok
2 selesai dibangun 2010 akhir, maka 2011 awal

pemimpin dan ingat satu nama Iwan Setiawan.
Saya bilang “Mas Iwan kita ingin bikin yayasan yang
profesional, saya jelasin apa yang saya lakukan sejak
2002 sampai 2011. Sebenarnya mas Iwan sudah
tahu apa yang saya lakukan, tapi saya ceritakan
singkatnya, luar biasanya mas Iwan tanpa berpikir
panjang mengiyakan dan setuju.
Tiga hari kemudian saya pulang. Besoknya
saya ajak bertemu mas Iwan, karena harus punya
tim. Beliau ajak temannya, namanya Handriana. Kita
ngobrol bertiga panjang lebar tentang bagaimana
membuat semacam panti asuhan.

mulai diadakan pengajian di Pondok 2 Cibiru yang
selama ini dilaksanakan di rumah orang tua.

Setelah itu, diajaklah empat orang lagi
alumni SSG DT (Santri Siap Guna) empat orang itu
yaitu Andri, Agus, Supri, dan Febi. Kemudian kita
mencari tempat ke Kopo, Surapati Core, keliling
Bandung, akhirnya menemukan tempat dan
menyewa rumah di Gegerkalong Hilir.
Tahun 2012, kita menyewa sebuah rumah
di Jl. Gegerkalong Hilir 205 Bandung. Tempat itu
menjadi Kantor dan Pondok Al Hilal 3. Alhamdulillah,
di tahun 2017, kita membeli sebuah bangunan di Jl.
Gegerkalong Hilir 155A Bandung, dan tahun itu pula
kantor Al Hilal pindah dari kantor lama ke kantor yang
baru. Sedangkan Pondok Al Hilal 3, setelah delapan
tahun mengontrak akhirnya punya sendiri, dan
pindah ke jl. Sarikaso Raya No 12 Sarijadi Sukasari di
awal tahun 2020.

Kantor Al Hilal dan Al Hilal 3
Awal tahun 2011, saya dapat kunjungan
dari Pak Heri Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Pada
awalnya, beliau itu mau membeli Al-Qur’an. Setelah
ngobrol banyak, saya terinspirasi banget dengan
Pak Heri. Tidak lama setelah itu, saya putuskan
untuk datang ke Nurul Hayat Surabaya untuk belajar
langsung di sana, dan diterima dengan baik selama
tiga hari. Nurul Hayat dulunya kecil tidak seperti
sekarang. Saya ditempatkan di kamar kecil tapi
nyaman. Akhirnya habis maghrib, di kamar kecil itu
menelepon teman saya di Bandung untuk menjadi
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Sejarah Nama Al-Hilal
Setelah bangun Pondok 2 Cibiru, kita
memutuskan untuk bikin badan hukum, dibuat
sebelum pondok 3, sekitar tahun 2012. Kita masih
bingung nama yayasannya apa, dan dibuatlah
Yayasan Al Hilal. Kenapa Al Hilal ? Jujur saya
terinspirasi dari Bani Abbasiyah.
Bani Abbasiyah, awal dinisbahkan bukan oleh
pimpinan pertama Bani Abbasiyah, tapi dinisbahkan
kepada kakek buyutnya yaitu Ibnu Abbas.
Kekhalifahan Bani Abbasiyah didirikan setelah
Khalifah Ali dan kekhalifahan Bani Umayah. Waktu
itu, Ibnu Abbas merasa Bani Umayah tidak sesuai
dengan ajaran Islam, tapi beliau tidak bisa berbuat
apa-apa melihat keadaan tersebut. Yang dia lakukan
adalah menceritakan visi misinya ke anaknya
untuk kemajuan Islam. Dia ingin menumbangkan
Bani Umayah tapi tidak punya kemampuan dan
kekuatan. Kemudian menceritakan kepada anaknya,
jika dia punya kemampuan dan kekuatan harus
menumbangkan Bani Umayah dan mendirikan
khalifah yang lebih baik lagi.
Karena anaknya tidak sanggup, anaknya
menyampaikan ke anaknya lagi dan seterusnya.
Konon sampai kepada 14 generasi. Di generasi ke-14
lah visi misi yang disampaikan oleh kakek buyutnya
itu bisa terlaksana, hingga Bani Umayah dapat
ditumbangkan. Kemudian mereka menamakan diri

dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah walaupun
tidak lebih baik dari Bani Umayah.
Kita ambil hikmahnya dari kisah tersebut,
namun bukan ditumbangkannya Bani Umayah
yang diambil hikmahnya. Tetapi saat kita melihat
fenomena saat ini, dan kita tidak sanggup
mengubahnya, maka kita sampaikan ke anak
kita, mudah-mudahan anak kita bisa melakukan
perubahan. Kalau anak kita tidak bisa, maka harus
menyampaikannya ke turunannya dan seterusnya.
Dari kisah tersebut, akhirnya saya beri
nama Hilal, nama anak saya. Kenapa? Karena saya
merasa cita-cita besar saya sepertinya tidak sampai
selesai saat saya hidup, meskipun saya tidak dapat
menyelesaikannya semoga dapat diselesaikan oleh
anak saya, kalaupun tidak, diteruskan lagi oleh cucu
dan seterusnya. Tapi bapak saya bilang, “Ga enak
kalau tidak ada AL nya.” Disepakatilah namanya
Al Hilal dan diajukan ke notaris. Kemudian notaris
bilang, “Nama Al Hilal sudah banyak harus beda,
kalau sama nanti ditolak”. Notaris inisiatif sendiri,
“Al Hilal Rancapanggung.” Itulah nama resmi Al Hilal.
Jadi selama sekitar lima tahun sampai tahun 2018,
kita membina tiga pondok dengan nama Al Hilal.
Bangun Pesantren dan Masjid
Pondok Al Hilal Cililin itu rumahnya kecil, mau
bangun yang besar itu ga ada lahan. Alhamdulillah,
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ada Kepala Desa jual lahan bersertifikat, dan kita
beli harganya 110 juta sekitar 1000 meter lebih
dari keuntungan Penerbit Qur’an Jabal. Tanahnya
sudah rata dan bagus tapi kita belum berani bangun
pondok disana. Tapi pengajar kita namanya Ust. Arif
bilang, “Pak, kita bikin pesantren yuk yang mukim.”
Ustaz Arif ini ngajarnya sore di Al Hilal, pagi siang
malam di tempat lain. Kemudian saya bilang,
“Ustaz, saya mungkin bisa bangun, tapi yang kelola
siapa?” Kemudian ustaz Arif menawarkan diri untuk
mengelola pesantren. Saya bilang, “Antum nanti
yang kelola dan tinggal disana loh”, dan beliau siap.
Akhirnya bismillah, dari keuntungan Penerbit
Qur’an Jabal juga kita bangun pesantren. Ketika
proses bangun itu, mulai banyak yang nyumbang.
Ada sumbangan dari para donatur. Tidak banyak.
Masih sedikit. Supaya irit biaya, pembangunan itu
tidak memakai kontraktor dan diawasi langsung
oleh orang tua saya dengan total biaya sekitar 700
juta rupiah.
Setelah selesai pembangunan tahun 2017,
mulailah diisi oleh anak-anak yatim yang mukim.
Saya masih was-was untuk pengelolaan pesantren,
akhirnya saya minta mas Iwan dan kang Supri
ngantor di Al Hilal Cililin selama setahun untuk
membantu Ustaz Arif. Kemudian setelah terbangun
organisasinya, mas Iwan dan kang Supri kembali ke
Kantor Al Hilal Gegerkalong.
Tahun 2018, kita ingin beli lahan sekitarnya
untuk perluasan pesantren, tapi harganya naik
empat kali lipat. Dulu, daerah belakang pasar
sepi sekali, semuanya takdir Allah tanah sebelah
pesantren akhirnya kita beli seluas 6000 meter, dan
saya berharap bisa 1 hektar.
Jumlah santri di Al Hilal saat ini yang
tercatat 35 anak yatim mukim, 8 anak yatim dikirim
ke Pesantren Gontor, 22 anak yatim non mukim,
300 santri tahfidz dengan total 365 santri. Tahun
2019, kita mulai bangun Masjid di Pesantren Al Hilal
Cililin. Saat ini pembangunan masjid belum selesai
100%. Untuk bagian dalam baru mencapai 90% dan
bagian luar 50 %. Jum’at tanggal 30 Oktober 2020
dilaksanakan peresmian masjid dan shalat jum’at
pertama untuk internal, mudah-mudahan tahun

2021 pembangunan selesai 100%. Setelah selesai
pembangunan masjid, insya Allah akan dilaksanakan
pembangunan asrama pesantren yatim.
Al Hilal Menjadi Lembaga Amil Zakat dan Nazhir
Wakaf Uang
Selama bertahun-tahun itu, teman-teman
menyarankan Al Hilal menjadi Lembaga Amil
Zakat. Awalnya saya menolak karena tidak mau
minta-minta, tapi teman-teman meyakinkan. Prin
sip saya kalau ada yang nyumbang kita terima
tapi bukan minta-minta, ini prinsip ya. Saya baru
memutuskan untuk Lembaga Amil Zakat itu pada
tahun 2018, waktu itu bulan Ramadhan di Masjid
Salman ITB saya lihat selembaran “Rumah Amal
Salman sebentar lagi akan menjadi Lembaga Amil
Zakat tingkat provinsi.” Wah... Rumah Amal Salman
sebesar ini belum menjadi LAZ.
Kemudian saya bilang ke mas Iwan untuk
urus Al Hilal menjadi amil zakat. Kita cari kenalan dan
teman kita di Baznas. Setelah kita tempuh prosedur
dan persyaratannya dengan berbagai proses, survey,
dan lain-lain sekitar 7 bulan, akhirnya di bulan Maret
2019 resmi menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat
provinsi. Setelah resmi menjadi LAZ, kita juga urus
pendaftaran sebagai Nazhir Wakaf Uang di Badan
Wakaf Indonesia. Alhamdulillah, Desember 2019
kita resmi disahkan oleh pemerintah, dan terdaftar
sebagai Nazhir Wakaf Uang. Secara lembaga, Al Hilal
sudah terdaftar di Kemenkumham, Kementerian
Sosial, Kementerian Agama, dan sekarang sedang
mengurus izin pesantren.
Visi Misi Al Hilal
Tiga pesantren Al Hilal ini akan tetap diper
tahankan. Ada ide juga untuk membuat pesantren
putri, tapi saya tidak memaksakan karena membuat
pesantren khusus putri lumayan berat. Di cililin itu
pesantren (mukim) khusus putra, kalaupun nanti
membuka pesantren khusus putri, tempatnya tidak
akan dekat dengan pesantren putra. Belajar dari
Pesantren Gontor, untuk membuka pesantren putri
perlu menunggu 60 tahun, baru ada santri putri yang
jaraknya cukup jauh sekitar 100 km dari pesantren
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putra. Walaupun belum ada pesantren putri, kita
sudah mengkader. Sejak 2012, adik saya dikirim
untuk belajar ke Gontor Putri, 2014 keponakan di
kirim Gontor Putri, alhamdulillah keduanya sudah
lulus. Sekarang anak saya di Gontor Putri juga.
Di atas, saya menyebut Gontor karena saya
perlu benchmark untuk buat pesantren, pesantren
seperti apa? Visi misi kita adalah membuat pesantren
anak yatim, yang syukur-syukur bisa besar seperti
Pesantren Gontor. Kita pakai benchmark nya Gontor
karena biar memudahkan, walaupun tidak 100 % kita
meniru Gontor dengan keterbatasan yang kita miliki.
Saat ini, ada 8 anak-anak yatim kita yang
sedang belajar di Gontor dan pesantren alumni
Gontor. Alur pengkaderan di Al Hilal itu setelah lulus
setingkat SMP di Pesantren Al Hilal, kita kirim untuk

melanjutkan sekolah di Gontor. Setelah lulus dari
Gontor, kalau anak-anak ini sanggup, kita kirim
kuliah ke Al-Azhar Mesir.
Tapi kita juga tidak memaksakan anakanak kita untuk ke Mesir, kalau anak-anaknya tidak
sanggup. Tapi cita-cita kita seperti itu, tiga tahun
(SMP) di Al Hilal, empat tahun (SMU) di Gontor +
pengabdian 1 tahun, dan melanjutkan kuliah di
Al-Azhar Mesir. Setelah lulus dari Al-Azhar Mesir,
bayangan saya inilah generasi kedua yang akan
meneruskan kepemimpinan di Pesantren Al Hilal,
mudah-mudahan terlaksana, kita akan semampunya
kalau ada dana akan kita lanjutkan.
Begitulah sejarah Al Hilal, semoga menjadi
informasi yang bermanfaat bagi semuanya, donatur,
relawan, dan pembaca majalah Al Hilal.
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Pembangunan Masjid Marwah
Sudah lama para pengurus Al Hilal ingin punya masjid di lingkungan pesantren. Setelah 17 tahun,
alhamdulillah Al Hilal mulai membangun masjid. Selain digunakan untuk ibadah dan tempat menghafal Qur’an, anak yatim dan santri tahfidz, masjid ini
nantinya akan dibuka untuk umum, masyarakat sekitar dan musafir yang dalam perjalanan bisa melaksanakan shalat di masjid pesantren Al Hilal.
Saat ini pembangunan masjid baru mencapai 70%. Walaupun masih belum selesai, tanggal 30
Oktober 2020 dilaksanakan shalat Jum’at pertama.
Masjid ini diberi nama Masjid Marwah. Harapannya
bisa menjadi kebanggaan dan syiar Islam.
Masjid ini dibuat senyaman mungkin untuk
melaksanakan ibadah. Luas bangunan 500 m, dua lantai utama untuk shalat dengan kapasitas ±400 jamaah
shalat dan tempat parkir yang luas untuk jamaah.
Masjid ini lokasinya strategis.
- Di tengah lingkungan pesantren
- Di pinggir jalan

- Di dekat pasar
- Dekat dengan pemukiman warga
Sehingga banyak pihak yang akan rutin menggunakan
masjid ini.
Dengan dibangunnya masjid pesantren ini,
Insya Allah menjadi ladang amal jariyah para pewakaf yang pahalanya akan mengalir terus sampai
yaumul akhir, dan semoga dapat menghasilkan ge
nerasi qur’ani, berakhlak baik, berprestasi, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.
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Pengajian Rutin Malam Jum’at
di Pesantren Al Hilal
Pengajian dan doa bersama di malam Jum’at
sudah menjadi kebiasaan rutin bagi anak yatim dan
santri penghafal Qur’an di Pesantren Al Hilal. Pe
ngajian malam Jum’at dilaksanakan di tiga tempat,
yaitu Pesantren Al Hilal 1 Cililin, Pesantren Al Hilal 2

menjelang isya, dan diakhiri dengan shalat isya berjamaah atau sekitar pukul 20.00 WIB. Acara diawali dengan pembacaan Al-Qur’an yakni surah-surah
pilihan seperti surah Yaasiin, surah ar-Rahman, dan
surah-surah lainnya, kemudian dzikir, dan ditutup

Cibiru, dan Pesantren Al Hilal 3 Gegerkalong. Ketiga
pesantren itu setiap malam Jum’atnya selalu diramaikan oleh alunan dan dzikir anak-anak yatim dan
santri penghafal Qur’an.
Selain diramaikan oleh anak-anak yatim dan
santri penghafal Qur’an, turut hadir juga ibu-ibu
wali santri dan warga sekitar untuk ikut mengaji dan
berdoa bersama anak-anak yatim dan santri penghafal Qur’an. Mereka datang dengan membawa
berbagai macam makanan untuk konsumsi pengajian dan doa bersama.
Diawali dengan shalat maghrib berjamaah,
acara pengajian dimulai dari ba’da maghrib hingga

dengan doa bersama dan shalat isya berjamaah.
Dengan dipimpin oleh masing-masing pim
pinan pesantren dan asatidz, anak-anak yatim dan
santri penghafal Qur’an juga turut mendoakan para
donatur agar selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Mereka melakukan hal tersebut selain sudah menjadi tradisi, juga tidak terlepas untuk
meraih fadhilah-fadhilah yang akan didapatkan apabila mengaji dan berdoa bersama atau berjamaah.
Di masa pendemi Covid 19, pengajian dan doa
bersama malam Jum’at tetap dilaksanakan dengan
tetap menjaga jarak, membatasi jumlah, dan yang
paling utama menjaga kebersihan bersama.
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Ketika Allah Rindu Kita Menjadi Lebih Baik…..
Kehidupan dunia dengan hiruk pikuk kesibuk
annya, kenikmatan dan kesenangan dunia yang
sangat melenakan kita. Sesungguhnya manusia
cenderung lupa kepada Allah ketika dunia di ta
ngan. Sebagimana firman Allah dalam Al-Qur’an,
“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.” (QS.
at-Takaatsur: 1). Manusia banyak yang lalai dan
menjauh dari Allah ketika diuji dengan kelapangan
harta, kesehatan badan, ketampanan rupa, penghormatan dan pujian manusia. Kadang-kadang nikmat dan harta yang kita miliki membuat hati kita
sombong dan jauh dari Allah. Kita merasa bahwa
apa yang kita miliki adalah hasil jerih payah kita, hasil ikhtiar, dan kepintaran kita.
“Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bagian dari-Nya. Sesung
guhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang
nyata (terhadap rahmat Allah).” (QS. az-Zukhruf:
15).

Ketika kita berada di puncak kesenangan dan
kebahagiaan, maka Allah menyapa kita, agar tidak terlalu tinggi mendaki angan-angan semu dan
melenakan. Tahukah wahai sahabatku, Allah rindu
kita merintih butuh kepada Allah. Allah rindu pada
kita. Disaat kita tenggelam dalam gemerlap harta,
kesibukan yang bersifat duniawi, kita selalu membusungkan dada, menegakkan kepala tanpa pernah
menoleh ke belakang, dan melupakan tujuan hidup
kita yang hakiki. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, “Pergilah pada hamba-Ku, lalu timpakanlah
berbagai ujian padanya, karena Aku ingin mende
ngar rintihannya.” (HR. Thabrani dari Abu Umamah)
Dalam kitab Nashoihul ‘Ibad, Karya Syekh
Nawawi al-Bantani yang merupakan syarah atas kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqolani
(Ibnu Hajar al-Asqolani) dijelaskan, terdapat 3 kriteria seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah
untuk menjadi orang yang baik. Syekh Nawawi berkata:
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1. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi orang baik, maka Allah menguatkan
agamanya.
Ciri yang pertama adalah agama seorang hamba tersebut dikuatkan oleh Allah. Dikuatkanlah keimanannya. Sehingga hamba tersebut
tetap teguh menapaki jalan kebaikan, meskipun
godaan malang melintang. Sesuai dengan sabda
Nabi Muhammad SAW:
“Barang siapa yang dikehendaki menjadi baik
maka dikuatkanlah ia dalam perkara agama.”
2. Dizuhudkanlah hamba tersebut di dalam perkara
dunia.
Hamba yang baik, adalah hamba yang tidak tergiur sedikitpun akan gemerlap dunia. Ia berpikir
bahwa dunia hanyalah tempat singgah semata.
Hanya perkara yang fana. Hamba yang baik ha
nya mengingat satu perkara, yaitu janji Allah
akan kehidupan akhirat yang kekal adanya. Ia
ingat betul akan peringatan Rasulullah SAW tentang perkara dunia, bahwa:

“Cinta dunia adalah pokok dari segala keburuk
an.”
3. Dan diperlihatkanlah aib-aib dalam dirinya sendiri.
Hamba yang baik tidak sibuk dengan sesuatu
yang tidak berguna. Mencari-cari aib sesamanya.
Membicarakan keburukan orang lain. Terlebih,
merasa dirinya lebih baik dan memandang orang
lain terlalu buruk. Sungguh, hal tersebut jauh
dari diri seorang hamba yang baik. Hamba yang
baik adalah hamba yang tidak pernah membi
carakan keburukan orang lain.
Ia oleh Allah disibukkan dengan aib-aib pribadi
nya. Ia disibukkan dengan berintrospeksi diri,
Muhasabatun Nafsi. Mencari-cari kekurangan
diri sendiri untuk kemudian ia perbaiki agar kelak
ia benar-benar menjadi hamba yang baik. Hal ini
senada dengan perkataan ulama ahli hikmah:
“Beruntunglah bagi orang yang disibukkan de
ngan aib pribadinya dari pada aib-aib manusia.”
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Menghadapi penyebaran virus corona yang
makin meluas membuat hampir seluruh masyarakat
di seantero jagat ini resah, termasuk di Indonesia.
Tak terkecuali anak-anak santri di Pesantren Al Hilal,
namun, tak ingin ikut dalam keresahan menghadapi
wabah virus ini, anak-anak santri Pesantren Al Hilal
membuat kebiasaan baru dalam keseharian belajar
mengajar.
Pengurus pesantren dan tim asatidz
membimbing anak-anak santri untuk beradaptasi
dengan kebiasaan baru ini, berikut kebiasaan baru
yang dilakukan oleh santri di Pesantren Al Hilal
yaitu dengan memakai masker, sering mencuci

tangan dengan air bersih, sabun cuci tangan dan
handsanitizer setidaknya selama 20 detik sebelum
melaksanakan kegaiatan belajar mengajar yang
sudah disediakan oleh pesantren.
Selain itu dalam kegiatan belajar mengajar
diberlakukan protocol covid 19 seperti pembatasan
jumlah santri yang belajar setiap harinya, menjaga
jarak antar santri selama proses belajar dan waktu
belajar santri. Yang tadinya setiap hari sekitar 100
lebih santri belajar dibatasi menjadi 20 santri dan
itupun dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga
yang tadinya mereka setiap hari bertemu ustadznya
menjadi 2 kali dalam seminggu bertatap muka.
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Belajar Adab Mencari Ilmu
dari Ngaji Kitab Kuning
Santri yatim dan tahfidz Pesantren Al Hilal
memiliki program pengajian kitab kuning. Salah satunya telaah kitab Ta’lim Muta’alim. Kegiatan pengajian kitab kuning ini dilakukan setiap Senin sore di
bimbing langsung oleh pimpinan Pesantren Al Hilal
Ustadz Arif Rahman Hakim dan asatidz. Para santri
dapat memahami dan belajar adab dari kitab Ta’lim
Muta’alim.
Menurut Syaikh Burhanuddin dalam kitab
Ta’lim Muta’alim menghormati guru ada beberapa
caranya yaitu jangan berjalan di depannya, duduk di
tempatnya, memulai mengajak bicara kecuali atas
perkenan darinya, berbicara macam-macam dari
nya, dan menanyakan hal-hal yang membosankannya. Cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga
ia sendiri yang keluar dari rumah.
Selanjutnya, inti dari kitab tersebut menjelaskan bahwa seorang santri kepada guru diajarkan untuk melakukan hal-hal yang membuatnya
rela, menjauhkan amarahnya dan menuruti perintah yang tidak bertentangan dengan agama.
“Ulama-ulama terdahulu selalu memberikan per-

hatian besar jika berkaitan dengan menghormati
guru. Apalagi di pesantren dikenal dengan adanya
keberkahan yaitu bertambahnya kebaikan dalam
hidup.” Ujar Ustadz Arif Rahman
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4 Alasan Berzakat Melalui Lembaga
Ada sebagian orang bertanya-tanya “Me
ngapa kita harus membayar zakat di lembaga? Padahal kan, bisa langsung diberikan kepada orang
yang dianggap sebagai mustahik”. Menanggapi
pertanyaan seperti ini, Badan Amil Zakat Nasional
mencoba menjawab mengapa masyarakat perlu
menunaikan zakat di lembaga. Berikut empat alasan mengapa perlu berzakat melalui lembaga:
1. Lebih dekat dengan sejarah Islam
Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat
dengan sistem pengelolaan zakat di masa pemerintahan Islam. Sebab jika dilihat dari sejarahnya, zakat dikelola langsung secara kolektif
oleh lembaga pemerintah yang benama Baitul
Maal.
2. Praktis dan memudahkan
Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan serta lebih terjamin tepat sasaran dalam pengalokasian dana zakatnya dibandingkan
jika disalurkan sendiri.

3. Syiar keteladanan bagi mereka yang belum berzakat
Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat berzakat dan memberikan keteladanan
bagi mereka yang belum menyadari kewajiban
membayar zakat diantara kaum muslimin.
4. Dana terhimpun bisa dialokasikan secara proporsional
Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis
ekonomi umat, karena dana bisa terhimpun
dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional. Hal tersebut tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan.
Demikianlah empat alasan berzakat di lembaga,
simak video untuk dapatkan referensi lainnya.
Sumber : https://baznas.go.id/
Al Hilal adalah Lembaga Amil Zakat resmi dibawah
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
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Membiasakan Santri

Saum Sunnah Senin Kamis
Saum atau puasa bagi orang Islam adalah
menahan diri dari makan dan minum serta
segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa,
mulai dari terbit fajar hingga terbenam, dengan
syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan
seorang muslim. Saum merupakan salah satu dari
lima Rukun Islam
Saum sunnah adalah puasa yang apabila
dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak di
kerjakan tidak apa-apa dalam artian tidak dosa juga.
Banyak macam-macam saum sunnah diantaranya
saum sunnah Senin Kamis. Saum sunnah ini biasa
dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya.
Kegiatan saum sunnah juga biasa dilakukan
oleh santri yatim di Pesantren Al Hilal, santri
dibiasakan untuk selalu melaksanakan saum
sunnah Senin Kamis seperti yang dicontohkan oleh
Rasulullah SAW. Dengan saum sunnah Senin Kamis
santri yatim dilatih untuk bisa dan dapat menguasai
diri untuk selalu berbuat kebaikan, membiasakan
menahan nafsu, mendidik jiwa untuk dapat
memegang amanah dengan sebaik-baiknya.
Pengurus selalu membimbing dan men
dampingi serta mengingatkan kepada santri bah
wasanya, dengan membiasakan saum sunnah Senin

dan Kamis, insya Allah akan dipermudah dalam
belajar dan dilancarkan dalam menghafal segala
sesuatu terutama menghafal Al-Qur’an. Karena
Pesantren Al Hilal adalah pesantren yang salah satu
kegiatannya adalah menghafal Al-Qur’an.
Walaupun banyak kegiatan di pesantren
tetapi mereka tetap semangat menjalani saum
sunnah Senin Kamis dan tetap ceria bersama
teman-temannya di pondok. Saum sunnah Senin
Kamis sudah menjadi rutinitas santri yatim
Al Hilal di setiap pekannya.
Dan yang paling penting
agar santri membiasakan
diri untuk tetap istiqamah
menjalankan ibadah sunnah
mencontoh teladan Nabi
Muhammad SAW.
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Wisuda Tahfidz Akbar Pesantren Al Hilal 2
Tepat di hari Minggu tanggal 29 Desember
2019, Pesantren Al Hilal 2 Cibiru telah selesai
menyelenggarakan acara istimewa. Begitu istimewa
dan sentimentilnya hingga membuat banyak orang
tua wali santri mencucurkan air mata. Campur aduk

Bapak H. Nandang selaku Ketua Yayasan dan Bapak
H. Iwan Setiana Ketua Harian Al Hilal. Dan fotofoto bersama diakhiri dengan sungkeman kepada
orangtua oleh peserta wisuda tahfidz diiringi
dengan pembacaan puisi yang begitu menyentuh

antara bahagia, haru, dan bangga atas pencapaian
putra-putrinya. Acara ini adalah kegiatan penga
kuan, bahwasanya para santri telah berhasil
menghafalkan Al-Qur’an, bahkan ada yang mampu
menghafal 6 Juz, MasyaAllah…
Prosesi wisuda dimulai dari dipanggilnya
peserta wisudawan wisudawati ke atas panggung
sesuai dengan hafalan juz nya, setelah itu dilanjutkan
pembacaan surah Al-Mulk oleh peserta wisuda
tahfidz, lalu kemudian penyerahan selendang, bing
kisan, dan mahkota kepada wisuda tahfidz oleh

hati, dengan suasana bahagia, haru dan bangga
sebagai orangtua.
Bagi sebagian orangtua santri, ketegangan
melihat putra putrinya diwisuda, sama rasanya
seperti menunggu pengumuman hasil lomba
olimpiade dan semacamnya. Mulasnya, deg-de
gannya. Semua khusyuk berdoa untuk putra
putrinya. Hanya saja, acara ini terasa jauh lebih
emosional. Karena apa? Pertanggungjawabannya
langsung kepada Sang Maha Pencipta, Allah Swt…
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Acara dimulai dari pukul 09:00 s.d 14:15.
Agenda pertama dalam acara ini ialah Instrumen
Lengser oleh santri-santriah untuk menyambut
Ketua Yayasan serta Pengurus masuk ke Aula
dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci AlQur’an oleh santri bernama Sya’ban, kemudian
sambutan-sambutan dari ketua Yayasan yaitu
bapak H. Nandang dan ketua pelaksana Ustadz Isef
Paozi. Setelah sambutan yang sekaligus sebagai
pembukaan acara disambung dengan menyanyikan
lagu Indonesia Raya oleh santri-santriah Al Hilal dan
seluruh peserta yang hadir.
Dari banyaknya acara yang ditampilkan oleh
santri Al Hilal seperti paduan suara, tari saman,
pidato sunda, dance Kun Anta, Tablig Akbar dan lain
sebagainya, yang paling special dari acara Wisuda
Tahfidz Akbar kali ini ialah adanya pemeriksaan
kesehatan gratis yang disupport oleh tim dari Bulan
Sabit Merah Indonesia (BMI).
Step by step, itulah yang dilakukan asatidz/
asatidzah Pesantren Al Hilal 2 Cibiru dalam mendidik
para santrinya agar mencintai Al-Qur’an. Dewan
Asatidz mengakui bahkan telah membuktikan
bahwa kemampuan menghafal Al-Qur’an seorang
anak sangat berpengaruh pada kecerdasan inte
lektual mereka. Buktinya adalah, para santri yang
memiliki prestasi tinggi secara akademis maupun
non akademis. Mayoritas yang berprestasi tinggi
adalah siswa yang berhasil memenuhi target hafalan
Al-Qur’an. Subhanallah.
Inilah awal mula ketika menghafal Al-Qur’an
menjadi bagian terpenting dari kehidupan seharihari seorang manusia. Saat nilai-nilai Al-Qur’an
dijunjung setinggi-tingginya, dijadikan pedoman
dalam setiap langkah hidup sampai dibawa mati.

Saat ilmu yang terkandung di setiap ayatnya ditelaah
dan dipelajari.
Tentu saja menjadikan ilmu Al-Qur’an se
bagai bagian terpenting dalam hidup seorang
muslim tidak terjadi begitu saja. Perlu ada penge
nalan. Menanamkan keyakinan akan kebenarannya.
Membuat anak-anak terpesona pada isinya. Dan
tak ada cara yang lebih efektif selain melakukannya
secara rutin dan terus menerus serta mengulang
hafalan sambil menambahkan satu dua ayat baru
setiap harinya. Begitu terus diulang-ulang hingga
menjadi rutinitas, menjelma jadi kebiasaan hingga
akhirnya membudaya .
Tapi harus diingat, itu semua tidak akan
terjadi secara instan. Butuh pengenalan, ketela
danan, pembiasaan serta penumbuhan kecintaan
terhadap Al-Qur’an. Anak perlu memiliki penga
laman yang positif secara terus-menerus berin
teraksi dengan Al-Qur’an. Karena kecintaan terha
dap apapun hanya bisa tumbuh melalui pengalaman
yang positif dan menyenangkan, bukan melalui
paksaan dan ancaman.
Semoga kelak ketika mereka dewasa, Al
Qur’an-lah yang menjadi panduan jalan hidupnya.
Sekian puluh tahun mendatang, mereka yang
akan berperan menjadi penerus bangsa ini. Ketika
masa itu tiba, ayat-ayat Al-Qur’an-lah yang akan
menuntun mereka dalam menjalankan amanah
yang diembannya. Di tangan generasi Qur’ani
inilah, kemakmuran dan keberkahan negeri ini akan
terwujud. Aamiin.
Jazakumullah khair kepada semua yang
sudah menyisihkan rezekinya, tenaga serta waktunya
demi keberlangsungan acara ini. Semoga kebaikan
yang sudah diberikan dibalas dengan kebaikan yang
berlipat ganda, Aamiin Aamiin ya Rabbal’alamiin.
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Bagaimana Pandemi Covid-19
Mengubah Kebiasaan
COVID – 19 (Corona(CO), Virus(VI),
Disease(D, penyakit) yang ditemukan pada
2019) dan masuk ke Indonesia di awal tahun
2020 sangat berpengaruh pada tatanan
kehidupan hampir di seluruh dunia dan
sangat terasa sekali dampaknya di dalam
kehidupan kita di Indonesia. Tidak hanya
sendi ekonomi yang kacau balau, tapi dalam
berbagai hal juga berubah. Dari mulai cara
kebiasaan dalam diri pribadi kita seperti
memakai masker, sering mencuci tangan,
menjaga jarak dalam berhubungan sosial
hingga cara kita memandang kehidupan
juga ikut berubah! Dan ini memang yang
alam siapkan untuk kita semua. Perubahan
kebiasaan ini terjadi karena beberapa hal,
bisa karena ada kesadaran dari diri sendiri
lewat informasi dan pengetahuan, juga
bisa berubah karena ada yang mengajak
untuk berubah, dan juga terpaksa karena
adanya aturan yang harus dituruti bahkan
ada sanksi apabila kita melanggarnya.
Perubahan kebiasaan ini cepat atau
lambat akan menjadi kebiasaan kita seperti
sebelum adanya Covid-19 ini sehingga
kita dituntut untuk lebih proaktif dalam
menjalani kehidupan. Kita dituntut untuk
lebih bekerja keras dan cerdas dalam
menghadapi keadaan sekarang ini. Akan
ada bisnis yang menghilang dan ada bisnis
yang baru bermunculan, ada profesi yang
baru dan ada bidang profesi yang mulai
lenyap. Kejadian seperti ini membuat
manusia dituntut untuk berpikir cerdas
dan beradaptasi dengan kondisi yang tidak
pasti seperti sekarang ini.
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Tangkal Corona, Santri Yatim
Menanam Jahe Merah
Salah satu cara untuk menjaga tubuh tetap
sehat, terutama di masa pandemi Virus Corona,
santri Pesantren Al-Hilal 1 ditemani dengan asatidz
menanam jahe di kebun belakang pesantren. Kegiatan tersebut dilakukan di masa liburan sekolah
santri selama pandemi ini. Jahe adalah tumbuhan
yang mempunyai khasiat dan manfaat yang sangat
tinggi untuk kesehatan tubuh. Di masa pandemi ini,
imunitas tubuh perlu dijaga, salah satunya dengan
minum minuman yang terbuat dari jahe.
Selain bermanfaat untuk tubuh, jahe juga
salah satu tumbuhan/tanaman yang namanya disebut-sebut Al-Qur’an dan juga digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengobatan.

Dari Abu Sa’id Al Khudri dia menceritakan:
“Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW satu karung jahe. Beliau memberikan
kepada setiap orang satu potong untuk dimakan,
dan aku juga mendapatkan satu potong untuk kumakan.” (HR. Abu Nuaim)
Menurut Pimpinan Pesantren Al Hilal 1
Ustadz Arif Rahman Hakim, selain memanfaatkan
waktu luang, menanam tumbuhan juga memiliki
nilai untuk melatih santri dalam tanggung jawab dan
kemandirian. “Santri Yatim diberi amanah mengurus
tanaman yang ditanam. Setelah merasakan manfaatnya, kita juga akan terus menanam lagi tumbuhtumbuhan lain yang bermanfaat.” Ujarnya.
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Hasilnya, nanti akan dinikmati bersamapara santri sehingga mereka merasakan manfaat
langsung dari apa yang mereka tanam, dan juga
agar tubuh mereka tetap sehat terjaga.
Aktivitas bercocok tanam dapat meningkatkan fisik anak sekaligus meningkatkan kesehatan.
Selanjutnya dari bercocok tanam ini juga, bisa menjadi sebuah terapi bagi anak dengan kemampuan
fisik terbatas.
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Mengenalkan Santri Pada Organisasi
Sebagai santri maupun pelajar di sebuah pesantren dan sekolah, tugas utamanya adalah belajar,
belajar dan belajar. Namun, disamping kesibukan mereka dalam belajar mengajar, santri khususnya anakanak yatim yang mukim di Pesantren Al Hilal, mereka dikenalkan dengan organisasi. Harapannya, dengan
dikenalkannya organisasi kepada santri akan memperluas wawasan berfikir, belajar disiplin, memiliki jiwa
kepemimpinan, dan menjadikan pribadi yang pandai mengatur waktu.

Dari sinilah santri diajarkan bagaimana berorganisasi, caranya membagi waktunya, melihat ke urgent-an sebuah aktivitas, dan melatih diri mengatur waktunya sendiri. Di Pesantren Al Hilal 1, anak-anak
yatim dikenalkan dengan organisasi dengan dibentuknya Organisasi Pelajar Pesantren Al Hilal (OPPAL).
Pada tanggal 14 Agustus 2020 dilaksanakan Pelantikan Organisasi Pelajar Pesantren Al Hilal. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Pesantren Al-Hilal 1, pengurus, asatidz, dan anak-anak yatim serta santri
tahfidz Al Hilal 1. Pelantikan ini berlangsung dengan khidmat. OPPAL ini dibentuk sejak tahun lalu, alhamdulillah tahun ini bisa dilaksanakan kembali pelantikan OPPAL untuk santri yatim Al-Hilal 1.
Keberadaan OPPAL tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari anak-anak yatim dan santri, sebab
OPPAL turut bantu mengurus dan menggerakkan seluruh aktivitas santri, sehingga para santri dapat belajar mengurus diri sendiri. Dengan mengenalkan organisasi kepada santri, diharapkan menjadi bekal bagi
mereka kelak di kemudian hari.
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Wisata Qur’an Penghafal Al-Qur’an Pesantren Al-Hilal
Sebelum Covid datang, yaitu di Desember
2019, santri Al Hilal telah melaksanakan kegiatan
Wisata Qur’an Penghafal Al-Qur’an yang berlokasi di
Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Acara ini diikuti
oleh 30 anak yatim dan santri penghafal Qur’an Al
Hilal, asatidz dan beberapa relawan Al Hilal. Seluruh
peserta berangkat dari Bandung pukul 06.00 dan
tiba di TMII pukul 08.30.
Kegiatan ini meliputi Wisata Qur’an
mengunjungi Museum Bayt Al-Qur’an dan Museum
Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah, Wisata
Edukasi ke Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga,
serta mengunjungi Reakreasi air di Snowbay
(berenang). Acara ini merupakan wujud peng
hargaan atas tercapainya hafalan Al-Qur’an mereka,
edukasi mengenai Al-Qur’an, bagaimana Al-Qur’an
tersebut dibuat, dan sejarah Al-Qur’an di Indonesia.
Selain itu juga, dengan kegiatan ini anak-anak
dapat mengenal bangunan masjid dari zaman
dahulu hingga sekarang, serta yang terpenting yaitu
menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur’an.
Kunjungan pertama yaitu ke Museum
Bayt Al-Qur’an. Disana anak-anak mendengarkan
dan mencatat semua informasi dari pemandu
yang menceritakan sejarah penulisan Al-Qur’an,
serta penjelasan mengenai Al-Qur’an dari mulai

yang terbesar dan terkecil yang ada di Indonesia.
Karya-karya unggulan para ulama dan intelektual
muslim Nusantara sejak abad ke-17 sampai ke20 yang bernilai historis dapat disaksikan disini.
Warisan budaya berupa mushaf, manuskrip AlQur’an, arsitektur, seni rupa Islami yang memiliki
keindahan seni juga tersimpan. Bayt Al-Qur’an dan
museum Istiqlal, memang menghadirkan pesona
untuk direnungkan. Anak-anak yang setiap harinya
bergelut dengan Al-Qur’an menjadi tahu tentang
sejarah Al-Qur’an, khususnya yang ada di Indonesia.
Setelah ke Bayt Al-Qur’an, kegiatan selan
jutnya yaitu mengunjungi museum Istiqlal, di da
lamnya terdapat bangunan-bangunan masjid
tempo dulu, bedug dari pohon kelapa, miniatur
masjid Istiqlal dan masjid Demak serta masjidmasjid bersejarah lainnya. Selain itu juga terdapat
kaligrafi yang sangat indah hasil karya anak bangsa
yang mengikuti perlombaan kemudian dipajang di
museum Istiqlal.
Kegiatan selanjutnya yang sangat menarik
antusias anak-anak yaitu mengunjungi dunia air
tawar dan serangga. Disana mereka dapat melihat
ikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya
seperti piranha, aligator, dll.
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Ketika hari mulai siang, anak-anak istrahat
makan dan shalat di mushola, kemudian berdoa
bersama dengan Bapak Chatim dari Dunia Air Tawar
& Serangga. Setelah istirahat, kegiatan dilanjutkan
dengan menuju wahana berikutnya yaitu ke
Snowbay dengan menggunakan kereta yang sudah
disewa untuk mengelilingi TMII.

terakhir dari rangkaian kegiatan yang
mereka jalanin dan anak-anak diberi kebebasan
untuk berenang serta bermain sepuasnya hingga
waktu ashar. Kemudian setelah shalat ashar dan
makan, anak-anak kembali pulang ke Bandung pada
pukul 17.00

Snowbay ini merupakan tujuan wahana.
Alhamdulillah anak-anak senang dengan kegiatan
ini dan semoga adanya Rihlah ini menjadi sarana
untuk mereka agar lebih giat lagi dalam menghafal
Al-Qur’an, dan mereka pun mempunyai kesempatan
yang sama sepeti anak lainnya dapat berekreasi.
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Membentuk Karakter Santri Yatim dan Tahfidz
Dengan Belajar Beladiri
Pesantren Al Hilal Yatim, Tahfidz, Gratis
melakukan pembinaan dan pelatihan dalam membentuk karakter santri melalui salah satu ekstrakulikuler ilmu beladiri tradisional yang ada di Indonesia,
salah satunya adalah pencak silat. Kegiatan tersebut
rutin dilakukan setiap satu minggu satu kali
Dalam kegiatan tersebut, para santri yatim
dan tahfidz mendapatkan arahan dari Padepokan
Silat yang ada di Sindangkerta. Salah satu padepokan yang berada dibawah asuhan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Barat. Pengasuh Pesantren
Al Hilal, Salman Al Farisi berharap para santri dapat
menyalurkan kreatifitas, menambah keterampilan,

dan menjadikan bekal positif di masa yang akan
datang. “Nilai positif yang diajarkan dalam beladiri
silat ini dapat berupa budi dan bakti. Seperti filosofi
dari silat yaitu budi, bakti, dan sakti. Budi mengajarkan untuk memiliki akhlak yang baik. Sedangkan bakti mengajarkan untuk peduli pada sesama,”
jelasnya.
Selain untuk membangun karakter para santri, ekskul ini juga diharapkan dapat menjadi bukti
dalam melestarikan seni budaya sunda. Para santri
mendapatkan pelajaran baik teori maupun praktik
dasar beladiri pencak silat.
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Kajian Bulanan Al Hilal Cara Cerdas Menjadi Ikhlas
Syaikh Ibnu Rajab pernah berkata bahwa
tidak ada amalan hati yang paling berat melainkan
ikhlas. Maka dari itu belajar mengenal ikhlas sangat
penting, karena sebanyak apapun amal yang dilakukan jika tidak ikhlas tidak akan ada nilainya bagi
Allah SWT.
Hal tersebut mengemuka pada kajian di Pondok Pesantren Al Hilal 3 pada Minggu (09/02/2020)
di Jalan Sarikaso Raya nomor 12 Bandung. Kajian dipimpin oleh Ustadz Saefuddin Abdul Fatah,
pimpinan Pondok Pesantren Daarul Ihsan.
“Belajar ikhlas itu penting, karena kegagalan dalam
berikhlas bisa saja terjadi di awal, di tengah, atau di
akhir.” Ujarnya.
Maksud dari kegagalan di awal, ustadz yang
biasa disapa Ust. Aef menjelaskan dengan contoh
yang mudah diterima oleh para jamaah pengajian
yang mayoritas ibu-ibu. Misalnya seperti meniatkan
mengikuti kajian karena malu, itu sudah bisa dianggap gugur keikhlasannya.
Pada kesempatan tersebut, Ustadz Aef
memberikan tujuh cara cerdas menjadi ikhlas. Yang
pertama merahasiakan amal. Seperti halnya dalam
hadis Muslim riwayat Bukhari terdapat potongan
hadis yang berbunyi, “Tujuh golongan yang akan
mendapatkan naungan ‘Arsy Allah Ta’ala dimana
tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah
Ta’ala, yaitu: … Seorang yang bersedekah dan dia
sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak meng
etahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.”
Ust. Aef melanjutkan cara yang kedua yaitu abaikan manusia, maksudnya jangan berharap
penilaian dari pandangan manusia. Beliau mengingatkan kisal Lukmanul Hakim bersama anaknya saat
berpindah dari satu desa ke desa lain menggunakan

keledai. Dari cerita tersebut dapat terlihat bagaimana manusia memandang seseorang tidak selalu dalam pandangan yang baik.
Dilanjutkan cara ketiga yaitu menyepelekan
amal-amal yang sudah dilakukan. Amal bukanlah
penjamin seorang hamba masuk surga, karena yang
lebih banyak menjadi penjamin ialah rahmat Allah
SWT seperti dalam hadis, “Tidak akan memasukkan
ke surga amal-amal kalian, kecuali Allah meliputi
rahmat-Nya.”
Cara keempat yaitu melupakan amal,
setelah melakukan amal-amal baik usahakanlah
untuk segera melupakannya. Hindari sifat dan sikap
takabur terlebih sifat ujub. Selanjutnya mengharap
pahala, dalam poin ini Ust Saefuddin menceritakan kisah Rabiatul Adawiyah dengan sajaknya yang
paling terkenal akan kecintaannya kepada Allah.
Ustadz Aef melanjutkan cara keenam yaitu harus
takut ditolak. Dan cara yang terakhir berdoa agar
diberikan keikhlasan oleh Allah SWT.
Kajian ini ditutup dengan pengenalan program keberlangsungan Pesantren Al-Hilal 3 untuk anak-anak yang ada di lingkungan masyarakat,
dilanjutkan dengan sesi foto bersama para jamaah
ibu-ibu. Ustadz Muhtady pimpinan Pesantren Al
Hilal 3 berharap kegiatan pengajian ini dapat terus
menjadi ajang silaturahmi antara pesantren dengan
masyarakat dan wali santri.
“Anak itu lebih sering dengan orangtua.
Oleh sebab itu perlu ada hubungan baik antara
orangtua dan ustadz demi keberhasilan tujuan bersama yaitu pengajian Al-Qur’an dan penghafal AlQur’an. Dari pengajian ini diharapkan dapat menjadi wasilah terhubungnya tali silaturahmi antara kita
semua.” Tuturnya.
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Tasmi’ul Qur’an Santri Penghafal Qur’an
Tasmi’ul Qur’an adalah salah satu rutinitas yang wajib diikuti oleh seluruh santri. kegiatan
tasmi’ul qur’an adalah kegiatan untuk mengevaluasi kualitas hafalan yang telah dimiliki. Pada kegiat
an tersebut seluruh peserta dituntut untuk dapat
melantunkan seluruh hafalan Qur’an yang dimilikinya sebaik dan selancar mungkin di hadapan
seorang ustadz pentasmi’ dengan didampingi oleh
orang tua masing-masing.

Kegiatan tasmi’ul Qur’an salah satu kegiatan pekanan untuk santri yatim di Pesantren
Al-Hilal 1 Cililin. Setiap pekan semua santri akan
mengikuti tasmi ketika hafalannya sudah tercapai.
Santri melaksanakan tasmi’ul Qur’an dan disimak
oleh ustadz pentasmi’ dan semua santri. Ada yang
langsung lancar dengan 1 juz satu kali duduk, ada
juga yang harus diulang untuk mendapatkan bacaan yang baik.

Seluruh siswa peserta tasmi’ begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini tercermin
dari kesunguhan mereka saat menunggu giliran
tampil. Mereka nampak bersungguh-sungguh dalam melantunkan hafalannya sebelum benar-benar
disimak oleh ustadz pentasmi’ dan semua santri.

Tasmi’ul Qur’an ini sangat penting untuk
santri penghafal Al-Qur’an, karena, agar bisa terus
terjaga hafalannya, istiqomah untuk murojaah, dan
melatih mental untuk bisa menampilkannya di depan semua santri .
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Berwakaf Meski di Waktu Sulit
“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah,
dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik“. (QS.
al-Baqarah 195)
         	 Ayat ini seringkali hanya dijadikan dalil haramnya mengonsumsi yang merusak atau membahayakan. Padahal frase ‘Jangan jatuhkan dirimu ke
dalam kebinasaan‘ dikaitkan dengan perintah berinfak sebelumnya. Maka secara korelatif, beribadah
harta, khususnya yang sukarela, menghindarkan diri
dari kebinasaan harta atau kebangkrutan. Demikian
hadis Rasulullah SAW mengingatkan akan adanya
dua malaikat yang berdoa setiap pagi; untuk yang
mengeluarkan harta (dermawan) dan untuk yang
menahan harta (bakhil).
         	 Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Nabi
saw bersabda, “Ketika hamba berada di suatu pagi,
ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah,
berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin
memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang
lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan
bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).”
(HR. Bukhari Muslim)
          Tercatat lebih dari 184 kali penyebutan kata
‘infak’ dengan seluruh turunannya. Namun ayat ini
memiliki kekhasan tersendiri, yaitu perintah berin-

fak di ayat ini, dikaitkan dengan ancaman kebinasaan bagi yang enggan menjalankannya. Terlebih
ayat ini merupakan ayat pertama perintah berinfak
berdasarkan urutannya dalam mushaf.
          Memang terdapat beberapa penafsiran
terhadap frase ‘Janganlah menjerumuskan dirimu
ke dalam kebinasaan’. Mayoritas ulama, menurut
Imam Al-Qurtubi, berpendapat bahwa konteks ayat
ini berkenaan dengan infak yang dikhawatirkan
menyebabkan kefakiran atau kebinasaan. Anggapan
yang keliru tentang berinfak ini tentu bertentangan
dengan berbagai ayat lain yang justru memerintahkan berinfak menurut kemampuan.
          Bahkan Ibnu Abbas ra berkata, “Berinfak
lah meskipun hanya dengan satu saham. Jangan
sampai ada yang berkata: “Saya tidak punya apaapa yang bisa saya infakkan“. Justru beberapa sahabat menangis saat tidak ada yang dapat diinfakkan, “Dan tidak ada (pula dosa) atas orang-orang
yang datang kepadamu (Muhammad), agar engkau
memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau
berkata, “Aku tidak memperoleh kendaraan untuk
membawamu,” lalu mereka kembali, sedang mata
mereka bercucuran air mata karena sedih, disebab
kan mereka tidak memperoleh apa yang akan mer
eka infakkan“. (QS. at-Taubah: 92).
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Karenanya, Imam Hasan Al-Bashri menuturkan, “Ayat ini berbicara tentang larangan bersifat
bakhil.”
        	 Justru ujian terberat adalah beribadah harta di saat sulit, atau di saat khawatir menjadi mis
kin. Keadaan ini hanya ada pada ibadah harta yang
bersifat sukarela, seperti wakaf, infak, dan sedekah.
Wakaf lebih digalakkan karena berkesinambungan
dan berkelanjutan manfaatnya, malah bertambah
dan meningkat aset yang dapat dimanfaatkan untuk
jangka panjang.
Wakaf berbeda dengan zakat. Saat tidak
punya harta tidak perlu berzakat karena ada nishab
yang ditetapkan. Demikian juga kewajiban zakat
hanya dibebankan bagi yang mampu. Sedangkan
wakaf bersifat sukarela, sehingga tidak dihitung besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, serta baik
dalam keadaan lapang maupun sempit.
         	 Oleh karena itu, Al-Qur’an mengapresiasi
dua keadaan manusia yang beramal harta secara
sukarela; di kala lapang maupun sempit, senang
maupun susah, berkemauan maupun tidak berkemauan. Karena ibadah harta yang paling utama justru saat seseorang takut miskin dan berharap kaya.
Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang sa-

habat bertanya tentang infak yang lebih bernilai
dan berpahala besar, “Hendaklah engkau berinfak
dalam keadaan berat karena khawatir menderi
ta kefakiran, dan engkau sangat mengharapkan
kekayaan“. ( HR. Muslim)
        	 Karena bersifat sukarela, maka berwakaf
tidak mengenal waktu dan keadaan; kapan saja,
berapa saja, dalam keadaan bagaimanapun. Seseorang akan teruji sifat dermawan atau bakhilnya justru dengan ujian ibadah harta yang bersifat sukarela, seperti wakaf, atau infak sedekah yang bersifat
umum.
          Terlebih akhir ayat menyebut perintah untuk mampu terus bersikap ihsan dalam bab ibadah
harta, karena Allah SWT sangat mencintai orangorang yang mampu bersikap ihsan. Ihsan dalam
konteks wakaf adalah bagaimana seseorang tetap
bersedia berwakaf dengan kepemilikannya yang tidak dibatasi. Saat itulah ia dikategorikan termasuk
‘Muhsinin’.

Dr. Atabik Luthfi, MA
(Anggota Badan Wakaf Indonesia 2017-2020)
Sumber : www.bwi.go.id
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SANTRI WAJIB MANDIRI
Alhamdulilah santri Al Hilal sudah me
nerapkan program “Santri Bersih” dimana santri
belajar untuk mandiri dalam banyak hal, seperti
membereskan tempat tidur, nyapu, ngepel dan
menyuci baju.
Kenapa santri perlu belajar mandiri?
Kemandirian merupakan aspek kehidupan manusia
yang harus dilatih pada anak usia dini agar
tidak menghambat tugas-tugas perkembangan
selanjutnya. Kemandirian anak ditandai dengan
adanya kemampuan untuk melakukan aktivitas
sederhana sehari-hari. Kemandirian akan dicapai
oleh anak melalui proses belajar atau pendidikan.
Kemandirian perlu diajarkan pada anak.
Tanpa diajarkan, anak-anak tidak akan mengetahui
bagaimana harus membantu dirinya sendiri. Anakanak yang tidak dilatih mandiri sejak usia dini
akan menjadi individu yang tergantung sampai ia
remaja bahkan dewasa nanti. Bila kemampuan-
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kemampuan yang seharusnya sudah dikuasai anak
pada usia tertentu dan anak belum mau melakukan,
maka si anak bisa dikategorikan sebagai anak yang
tidak mandiri.
Kemandirian berkaitan erat dengan ke
mampuan menyelesaikan masalah. Perilaku mandiri
ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk
mengambil inisiatif dan mengatasi masalah, penuh
ketekunan, memperolah kepuasan dari usahanya,
serta ingin melakukan sesuatu tanpa bantuan orang
lain.
Kemandirian berdampak positif bagi per
kembangan anak, sehingga sangat baik jika ke
mandirian ini diajarkan pada anak sedini mungkin
dengan disesuaikan dengan kemampuan dan usia
anak. Sifat mandiri sebagaimana kondisi psikologis
yang lain dapat berkembang lewat latihan terusmenerus dan teratur sehingga akan menumbuhkan
kebiasaan dan lama-kelamaan akan menjadi kepri
badian individu.
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Memperingati Kemerdekaan
di Masa Pandemi
Tanggal 17 Agustus adalah hari bersejarah
bagi Bangsa Indonesia, serta memiliki sejarah yang
cukup panjang, yang banyak menguras korban jiwa
serta harta benda yang telah dilakukan oleh para
pahlawan kita. Sudah sepantasnya kita mengisi dan

Berbicara mengenai peringatan kemer
dekaan terlintas di benak kita akan berbagai lomba
permainan dan semangat untuk ikut andil di dalamnya. Setiap tahun masyarakat Indonesia antusias
dalam menyambut hari kemerdekaan. Ada yang

memperingati kemerdekaan ini dengan bersatu
padu dalam satu tujuan yaitu menuju bangsa yang
maju.

sekedar meramaikan hingga membentuk panitia
khusus untuk mengadakan lomba yang melibatkan
semua lapisan masyarakat. Setiap rumah, gedung,
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dan sepanjang jalan dipasang bendera dan umbul-umbul.
Bagaimana
dengan
peringatan
kemerdekaan tahun ini di Pesantren Al Hilal? Tidak
seperti tahun tahun lalu sebelum adanya pandemi
Covid 19. Kegiatan menyambut kemerdekaan di
Pesantren Al Hilal tidak melibatkan masyarakat untuk menghindari kerumunan banyak. Santri yang
mengikuti pelombaan diharuskan benar-benar sehat dan mematuhi aturan kesehatan yang telah dibuat oleh panitia, seperti memakai masker, mencuci
tangan, dan menjaga jarak.
Agar selalu menjaga jarak, panitia menyiap
kan perlombaan yang sifatnya tidak berkerumun
demi menghindari sentuhan antar santri. Seperti
lomba tilawah, lomba adzan, lomba cerdas cermat
dan lomba mewarnai santri usia TPA, untuk perlombaan di dalam ruangan (Indoor). Untuk perlombaan
di luar (outdoor), panitia juga menyiapkan lomba
seperti lomba panahan, lomba kelereng, lomba
balap karung memakai helm dan lomba makan ke
rupuk. Peringatan acara kemerdekaan ini disambut
dengan antusias oleh santri Al Hilal.
Setelah rangkaian perlombaan selesai
dilaksanakan, anak-anak yatim dan santri Al Hilal
berkumpul untuk mendoakan para pahlawan yang
telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk
bangsa ini. Sedangkan untuk pembagian hadiah
bagi pemenang lomba dilaksanakan berbarengan
dengan acara Doa Akbar 10 Muharram atau tanggal 29 Agustus. Memupukkan rasa nasionalisme
perlu diterapkan pada seluruh santri agar memiliki
pandangan positif, optimis dan cinta pada bangsa
sehingga bisa menjadi generasi penerus yang membanggakan bangsa ini.
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Kisah Seorang Laki-laki yang Bersedekah
Salah Sasaran
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah
Muhammad SAW pernah mengabarkan tentang
seorang laki-laki yang begitu semangat bersedekah.
“Laki-laki itu mengatakan bahwa dia akan bersedekah malam itu.” Saat malam tiba, dia keluar dari
rumahnya dengan membawa sedekahnya, dia berikan sedekahnya kepada seorang wanita yang ia
temui. Ketika waktu pagi tiba, ramai orang-orang
memperbincangkannya bahwa seseorang telah bersedekah di malam hari diberikan kepada seorang
wanita pezina.
Laki laki tadi berkata, “Ya Allah! Segala puji
hanya milik-Mu, sedekahku ternyata jatuh ke ta
ngan seorang wanita pezina. Khawatir amalannya
menjadi sia-sia, ia betekad nanti malam akan bersedekah lagi. “Saya benar benar akan bersedekah
lagi,” ujarnya. Malam tiba ia Kembali keluar rumah
dengan membawa sedekahnya, kemudian sedekah
itu diberikannya kepada seseorang.
Ketika waktu pagi tiba, kembali orang-orang
memperbincangkannya bahwa seseorang telah
bersedekah di malam hari dan diberikan kepada
orang kaya. Laki laki tadi berkata, “Ya Allah! Segala puji hanya milik-Mu, ternyata sedekahku salah
sasaran, sedekahku diberikan kepada orang kaya”.
Ia benar benar ingin sedekahnya tepat sasaran dan
diterima Allah SWT. Ketika malam tiba, ia keluar de
ngan membawa sedekahnya. Dihampirinya seorang
pria yang tampak membutuhkan, dengan segera ia
memberikan sedekahnya. Rasa bahagia ia rasakan
dihatinya karena berhasil bersedekah kepada yang
membutuhkan. Ketika waktu pagi tiba, ia mende
ngar orang-orang ramai membicarakan tentang se
seorang yang telah bersedekah kepada pencuri semalaman.
Si laki-laki itu kaget bukan kepalang, ia yakin yang dimaksud orang-orang adalah dirinya. Si
laki-laki itu tertegun, rupanya sedekahnya lagi-lagi

salah sasaran. Laki laki itu berkata, “Ya Allah segala
puji bagi-Mu, ternyata sedekahku jatuh kepada seorang wanita pezina, orang yang kaya, dan seorang
pencuri.” Lalu laki-laki tadi didatangi oleh (malaikat)
kemudian dikatakan kepadanya bahwa sedekahnya
benar-benar diterima, sedekahmu kepada wanita
pezina semoga dia menjaga dirinya dari perbuatan
zina karena sedekah itu. Sedekahmu kepada orang
kaya, semoga dapat memberikan pelajaran baginya
agar menginfakkan harta yang telah Allah berikan
kepadanya. Sedekahmu kepada pencuri, semoga
dapat mencegah si pencuri dari perbuatannya dan
meninggalkan pencurian karena sedekah itu.

Sumber : Diambil dari Ringkasan Shahih
Muslim karya Imam Al Mundziri
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Muhadatsah Melatih Santri Berbicara Bahasa Arab
Keterampilan berbahasa merupakan kete
rampilan penting yang harus dikuasai di zaman
modern seperti sekarang ini. Bahasa adalah modal
awal bagi seseorang untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk menguasai
teknologi. Oleh karenanya hal ini tidak hanya berupa tuntutan, tetapi sudah menjadi kebutuhan.
Menyadari hal itu, Pesantren Al Hilal juga
menjadikan program keterampilan berbahasa Arab
menjadi salah satu keterampilan yang wajib dipelajari. Karena selain mereka belajar ilmu-ilmu keagamaan dan kitab suci Al-Qur’an, mereka juga diharapkan mampu menguasai keterampilan bahasa
Arab sebagai bekal saat mereka terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan pelatihan berbahasa itu adalah melalui muhadatsah atau percakap
an dalam bahasa Arab. Dalam kegiatan ini para
santri diberikan materi percakapan bahasa Arab
kemudian diajarkan bagaimana cara pengucapannya serta pengunaan dalam kegiatan sehari-hari.
Setelah itu, para santri mempraktekkan percakapan
itu secara berpasangan dengan temannya.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu pekan
sekali, setiap pekan ada pergantian materi perca
kapan itu sendiri. Diharapkan dari kegiatan ini para
santri mendapatkan pengetahuan baru dalam percakapan bahasa Arab dan mempraktekannya dalam
kegiatan sehari-hari, juga tergugah rasa keingintahuan dalam mempelajari dan mendalami kete
rampilan berbahasa, khususnya bahasa Arab.
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Menghafal Isi Kitab
Tuhfatul Athfaal
Membaca Al-Qur’an dengan benar dan
sesuai dengan kaidah tajwid adalah sebuah kewajiban. Hal ini akan mendatangkan berlipat pahala
kebaikan, juga menjaga dari kesalahan dalam arti

kitab Tuhfatul Athfaal. Kitab karya Syaikh Sulaiman
Al-Jamzuri yang membahas kaidah-kaidah ilmu taj
wid ini merupakan salah satu kitab rujukan bagi
siapa saja yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Ki-

maupun makna. Karena, salah dalam membaca bisa
mendatangkan salah arti terhadap ayat yang dibaca
tersebut.
Hal ini juga tidak luput diajarkan di Pesan
tren Al Hilal. Sebagai pesantren yang mempunyai
program khusus Tahfidzul Qur’an, maka sudah menjadi kewajiban untuk mempelajari ilmu tahsin dan
tajwidul qur’an. Kegiatan menghafal yang benar harus didasari ilmu tahsin dan tajwid yang benar, agar
terhindar dari kesalahan membaca maupun kesa
lahan menghafal.
Salah satu program yang diajarkan untuk
menunjang hal tersebut adalah mempelajari matan

tab yang berisi syair dan seringkali diajarkan dalam
bentuk nadzam (semacam syair yang dibaca menggunakan nada atau irama) menjadikan kitab ini mudah diingat dan dihafal.
Tentunya tidak hanya dihafal, kitab ini juga
dipelajari dan dibahas maknanya, sehingga para
santri diharapkan mengetahui dan memahami
kaidah-kaidah tajwid dan mampu menerapkan
nya saat ia membaca Al-Qur’an. Selain itu, dengan
menghafal matan kitab ini, diharapkan para san
tri kelak mampu mengajarkannya kembali di masa
yang akan datang.
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Latihan Ceramah
Para santri yang berada di Pesantren Yatim
Al Hilal mengadakan muhadoroh setiap pekannya
di Masjid Marwah yang berada di Pesantren Al Hilal 1 Cililin, Jalan Belakang Pasar Rancapanggung,
Bandung. Setiap komponen acara seperti Master
of Ceremony, Tasmi’ul Qur’an, hingga Da’i dilakukan oleh santri yatim. Kegiatan tersebut sudah rutin
dilakukan dan menjadi program unggulan di Pesan
tren Al Hilal.
Menurut salah satu pengurus Pesantren Al
Hilal, Salman Al Farisi, program tersebut bertujuan
agar para santri dapat bermanfaat di masyarakat.
Selain itu melatih mental mereka dalam berbicara
di depan umum. “Menambah wawasan santri juga,
karena temanya tidak ditentukan oleh asatidz.”
Ujar Salman.
Dengan diadakannya muhadoroh ini, harap
annya santri Pesantren Al Hilal mempunyai mental
yang kuat dan teribiasa berbicara di depan umum.
Para santri secara bergiliran mendapatkan bagian
dari muhadoroh. Sehingga mereka dapat mendapat
kan pengalaman dan pembelajaran yang sama.
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Santri Yatim dan Tahfidz Al Hilal

Hidupkan Olahraga Memanah
Santri yatim dan tahfidz Pesantren Al Hilal
menghidupkan olahraga memanah dalam bentuk
kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan pada sore
hari disela waktu belajar. Para santri mendapatkan
bimbingan dari Ustadz Salman Al Farisi.
Menurut pengasuh Pesantren, Yedi Abdul
Latief kegiatan ini memiliki tujuan untuk melatih
konsentrasi dan keterampilan para santri. “Selain
itu juga para santri mendapatkan edukasi melalui
nilai-nilai yang diajarkan dalam olahraga panahan.”
Ujarnya saat diwawancarai.
Para santri menggunakan peralatan panah-

an secara bergantian setelah mendapatkan arahan
dari pembimbing. Setelah selesai berlatih tak lupa
pembimbing memberikan evaluasi kepada para
santri agar untuk kegiatan panahan selanjutnya
dapat lebih baik lagi.
Seperti diketahui, memanah merupakan
salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadis, “Ajarilah anak-anak
kalian berkuda, berenang, dan memanah.” (HR.
Bukhari, Muslim). Maka dari itu, Pesantren Al Hilal
memiliki ekskul kegiatan ini sebagai sebuah upaya
untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW.
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Keutamaan Sedekah Di Masa Sempit
“Ustadz, saya mau infaq untuk masjid,” kata
tukang becak itu sambil menyerahkan enam lembar
uang kertas warna biru bergambar I Gusti Ngurah
Rai. “Kok banyak, Pak?” Sang Ustadz tahu, uang Rp
300.000 cukup banyak untuk seorang tukang becak.
“Ini uang BLT yang baru saya terima Ustadz,” jawab
tukang becak, membuat mata Sang Ustadz berkaca-kaca. “Sudah lama saya ingin menyumbang masjid ini Pak. Saya tiap hari mengayuh becak di daerah
sini. Cukup jauh dari rumah. Saya sangat memerlukan masjid untuk ganti baju, mandi dan sebagainya.
Awalnya saya pernah ke masjid lain untuk mandi,
tapi beberapa hari kemudian saya dimarahi. ‘Masjid
ini bukan tempat mandi!’”
“Lalu saya datang ke masjid ini karena de
ngar dari teman, Masjid Jogokariyan sangat ramah
untuk siapa saja. Dan saya membuktikannya. Saya
mandi pagi dan siang hari tidak ada yang memarahi. Bahkan dipersilakan jika butuh sesuatu. Saya jadi
suka dengan masjid dan suka shalat jamaah, Ustadz.
Sejak saat itu saya sangat ingin berinfak untuk masjid ini jika punya uang. Dan alhamdulillah sekarang
saya dapat BLT,” Sang Ustadz tak kuasa menahan
tangis karena haru.
Kisah di atas viral dan banyak netizen memberikan komentar positif bahkan tidak sedikit meng
aku terharu ada juga yang menangis. Mungkin kisah
sedekah terasa biasa jika yang melakukanya orang
yang kaya. Tetapi kisah nyata tukang becak di Yogyakarta di atas menginspirasi karena indahnya ke
tulusan seorang tukang becak dengan penghasilan
yang tidak menentu juga kondisi keluarga yang serba kekurangan, tetapi tergerak menyisihkan rezeki
yang dimilkinya untuk bersedekah. Masya Allah...
Bersedekah kadang-kadang terasa berat,
banyak godaan dan bisikan di hati yang membuat
kita urung melakukan sedekah, tetapi dengan kesungguhan hati dan keyakinan akhirnya kita bisa
melakukannya. Tetapi lain lagi jika kita harus bersedekah padahal kondisi kita juga sedang sulit.
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Bukan perkara gampang bagi kita bisa ber
bagi padahal kita sendiri sedang kesulitan. Karena
hal inilah Rasulullah SAW pernah bersabda tentang
keutamaan sedekah di saat sempit.
Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, ”Satu dirham dapat mengungguli seratus ribu
dirham.” Lalu ada yang bertanya, ”Bagaimana itu
bisa terjadi wahai Rasulullah?” Beliau jelaskan,
“Ada seorang yang memiliki dua dirham lalu mengambil satu dirham untuk disedekahkan. Ada pula
seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia
mengambil dari kantongnya seratus ribu dirham untuk disedekahkan.” (HR. An-Nasai dan Ahmad).
Hadis di atas menggambarkan bahwa sedekah dalam keadaan sempit walaupun sedikit bisa
mengalahkan sedekah yang banyak di waktu la
pang. Hal ini bukan berarti sedekah di waktu lapang
tidak penting, tetapi jika kita biasa sedekah di waktu
sempit, di saat kita juga membutuhkan pasti akan
lebih peduli dan banyak berbagi lagi Ketika dalam
keadaan lapang dan berlimpah.
Hal lain yang bisa kita ambil pelajarannya
adalah sedekah tidak boleh menunggu lapang, jus
tru dengan sedekah di saat yang sulit nanti Allah
akan berikan kelapangan. Sedekah tidak boleh
menunggu kaya, justru ketika kita terbiasa sedekah walaupun kita miskin nanti Allah akan berikan kekayaan. Nilai sedekah kita kepada sesama
bukan hanya dinilai dari jumlahnya tetapi dari ke
tulusan kita dan perjuangan kita untuk bisa berbagi memiliki nilai tersendiri. Pada saat kondisi susah
kebanyakan manusia mementingan dirinya sendiri.
Hanya orang-orang yang berhati mulia tetap akan
peduli dan berbagai kepada sesama walaupun diri
nya juga sedang dalam kedaan susah.
Pada masa pandemi saat ini, ditambah
dengan resesi ekonomi yang semakin menekan kehidupan masyarakat, kepedulian harus tetap dipupuk. Justru saat inilah waktu yang tepat untuk berbuat baik.

Masyarakat yang sedang kekurangan dan
kehidupannya sempit semakin banyak saat ini dan
kesempatan untuk kita yang masih diberikan keluangan rezeki untuk membantu. Mulailah dari apa
yang kita mampu, misalnya berbagi beras dengan
tetangga yang jompo, berbagi makanan kepada
keluarga yatim dan banyak hal sederhana tetapi banyak makna bisa kita lakukan. Mulailah dari
lingkungan terdekat kita, mungkin tetangga, teman
dekat kita atau teman di pekerjaan yang sedang
membutuhkan. Yang terakhir, mulailah saat ini juga!
Karena besok belum tentu kita masih diberi umur,
kalaupun kita masih ada usia belum tentu kita sehat
dan ada rezeki untuk dibagikan.
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Gebyar Muharram 1442 H
Bulan Muharram adalah bulan pertama
di tahun Hijriyah. Bagaimana sejarah bulan Muharram, apa saja keutamaan dan amalan sunnah
pada bulan ini ?
Kalender Hijriyah dimulai dari bulan Muharram. Ia merupakan bulan yang mulia dalam pandangan Allah SWT. Ia memiliki berbagai keutamaan
dan mempunyai sejarah penting dalam sejarah
umat Islam. Bulan Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan
Muharram, karena sejak zaman dulu, pada bulan ini
dilarang berperang dan membunuh. Larangan itu
terus berlaku hingga masa Islam. Bahkan bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram.
Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram
1442 H, semaraknya tahun baru selalu dirayakan
umat manusia di seluruh dunia. Ditambah lagi,
kerlipan langit mewarnakan ratusan kembang api,
sorak-sorai, dan pekikan terompet. Betapa tampak
bahagianya semua yang merayakan.
Meski tak semeriah perayaan tahun baru
Masehi, karena Indonesia dan seluruh dunia sedang
dihadapkan dengan wabah virus Covid-19. Umat Islam tetap bersukacita menyambut Tahun Baru Islam

1442 Hijriyah. Santri Al Hilal menyemarakan bulan
Muharram dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Tasmi’ul Qur’an Santri Yatim Al Hilal
(Pondok Pesantren Al Hilal 1 Cililin | 26 Agustus
2020)
2. Khataman Al-Qur’an 30 Juz Santri Yatim dan
Penghafal Al-Qur’an
(Pondok Pesantren Al Hilal 2 Cibiru | 27 Agustus
2020)
3. Gerakan Santri Cinta Masjid
(Pondok Pesantren Al Hilal 3 Gegerkalong | 28
Agustus 2020)
4. Buka Bersama Shaum Asyura
(Serentak di 3 Pondok Pesantren | 29 Agustus
2020)
5. Doa Akbar serentak di 3 pondok
Kegiatan penyambutan Tahun Baru Islam 1
Muharram 1442 H ini digelar untuk memupuk dan
menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada
Allah SWT. Di awal Tahun Baru Islam ini, kita semua
berharap agar dapat menjadi pribadi yang lebih
baik lagi di tahun yang akan datang.
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Santri Dilatih Menjadi Imam Shalat
Pesantren Al Hilal 1 Cililin memiliki sebuah
program Mencetak Imam Masjid. Program ini juga
menjadi salah satu program yang dimiliki oleh Pesantren Al Hilal, dengan harapan suatu saat nanti
anak-anak santri bisa dan siap apabila terjun di ma
syarakat.
Program ini ditujukan untuk santri putra
yang duduk di kelas 8 atau yang medekati usia akil

baligh. Selain sebagai bentuk pelatihan dan pembelajaran, program ini juga memiliki tujuan untuk
mempersiapkan para santri agar berpartisipasi untuk terjun langsung di masyarakat sebagai imam
masjid. Bukan hanya itu, menurut pimpinan Pesantren Al Hilal, Ustadz Arif Rahman Hakim, dari
program ini juga para santri diuji mengenai tingkat
kekuatan hafalan surah Al-Qur’an. “Ada banyak tujuannya seperti melatih keberanian dan percaya
diri juga menjadi sarana menguji kekuatan hafalan
Qur’an santri,” katanya.
Sebelum menjadi imam shalat berjamaah di
Pesantren Al-Hilal, santri yang mendapat bagian sebagai imam akan melewati proses pembinaan dan
persiapan, agar dapat meminimalisir kesalahan saat
shalat berjamaah berlangsung. Setiap harinya, para
santri secara bergiliran menjadi imam dan makmum
yang diikuti oleh seluruh santri dan para asatidz.
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Aqiqah Al Hilal Unit Usaha Milik Al Hilal
Al Hilal sebagai yayasan selain mengurus
pesantren, juga memiliki unit usaha yaitu pelayanan
jasa aqiqah. Usaha ini merupakan bentuk pe
ngembangan yang Al Hilal lakukan agar dapat
meningkatkan kualitas yayasan dalam merawat
anak-anak yatim yang menimba ilmu di Al Hilal.
Usaha aqiqah ini juga dinamakan Aqiqah Al Hilal.

Salman bin Amir Addhobi. Dalam hadis itu, Salman
bin Amir Addhobi berkata bahwa Nabi Muhammad
SAW bersabda,
“Bersamaan lahirnya anak laki-laki itu ada
aqiqah, maka tumpahkanlah [penebus] darinya
darah [sembelihan] dan bersihkan darinya kotoran
[cukur rambutnya].” (HR. Bukhari)

Ibadah aqiqah sendiri merupakan sunnah
muakkad yang artinya sunnah yang sangat
ditekankan untuk dikerjakan. Dalil kesunahan
aqiqah merujuk ke hadis yang diriwayatkan dari

Kemudian, binatang yang disyariatkan untuk
aqiqah adalah kambing. Bagi anak laki-laki, sebaik
nya diaqiqahi dengan dua ekor kambing, sementara
anak perempuan hanya seekor. Anjuran ini ada di
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dalam hadis yang memuat sabda Nabi Muhammad
SAW yang berbunyi,
“Barangsiapa yang ingin menyembelih un
tuk anaknya maka hendaknya ia menyembelih un
tuknya. Untuk anak laki-laki dua kambing, dan
untuk anak perempuan seekor kambing.” (HR. Abu
Daud)
Fitrahnya, setiap anak yang dilahirkan itu
tergadai. Oleh sebab itu, ajaran dari Nabi Muham
mad SAW yang memerintahkan umatnya untuk
melaksanakan ibadah aqiqah sebagai bentuk rasa
syukur yang bertujuan untuk menghilangkan segala
gangguan dari fisik bayi yang dilahirkan. Selain itu,
tujuan sedekah dalam aqiqah juga bisa terlaksana.
Usaha Aqiqah Al Hilal yang telah berdiri
sejak tahun 2013, telah banyak melayani keluarga
di Bandung bahkan luar kota. Untuk pemesan
dari luar kota biasanya berniat menyedekahkan
masakan daging sembelihannya kepada anak-anak
yatim Al Hilal dan insya Allah akan selalu didoakan.
Tentunya hal ini sangat mempermudah keluarga
yang memiliki kesibukan dan tidak punya waktu
untuk melaksanakan syukuran secara pribadi.

Al Hilal yang pada notabenenya merupakan yayasan

Tasyakuran Aqiqah Putra Citra Kirana bersama
dan Santri Yatim

kan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap doa

untuk santri yatim, mempermudah keluarga yang
beraqiqah dan ingin menyalurkan sedekah daging
aqiqahnya kepada anak yatim. Begitupun dari
Pesantren Al Hilal yang menyelenggarakan pengajian
tasyakur untuk kelahiran putra Citra dan Rezky. Keene
Atharrazka Adhitya, begitu nama yang dikaruniakan
pasangan artis tersebut terhadap putranya yang lahir
pada tanggal 28 Agustus 2020 di Jakarta.
Tasyakur aqiqah Keene Atharrazka Adhitya
diselenggarakan pada Jum’at, 02 Oktober 2020 ini
dilaksanakan di asrama Pesantren Al Hilal 1 Cililin
serta melakukan siaran daring bersama keluarga
dari Citra dan Rezky. Pengajian berlangsung khidmat
dan khusyu. Diawali dengan salam pembuka, doadoa oleh santri dan pengajar Al Hilal serta nasyid
dari para santri.
Diharapkan,

dengan

melibatkan

anak

yatim yang juga sebagai santri hafidz ini, ibadah
aqiqah yang dilaksanakan akan semakin terasa
kebermanfaatannya untuk kita. Terlebih, berdasar
anak yatim itu selalu didengarkan oleh Allah SWT.

Ibadah aqiqah perdana yang dilakukan oleh
keluarga artis Citra Kirana dan Rezky Adhitya yang
dilaksanakan di Aqiqah Al Hilal diadakan secara
terpisah dari kediaman mereka di Jakarta. Karena,
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Mutiara Hadis

Menghindari Wabah
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas RA
bahwa Umar bin Khatab pernah pergi ke Syam.
Setibanya di Sargha, dia disambut oleh para pemim
pin pasukan, antara lain Abu Ubaidah bin Jarrah dan
kawan-kawan mereka. Mereka memberitahukan ke
pada Umar bahwa wabah penyakit telah berjangkit
di Syam. Umar mengatakan, “Panggil kemari
orang Muhajirin kelompok awal!” Aku kemudian
memanggil mereka, lalu Umar meminta pendapat
mereka. Umar memberitahu mereka bahwa
wabah penyakit telah terjangkit di Syam. Mereka
berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan,
“Anda telah keluar untuk melaksanakan tugas
agama, menurut kami Anda tidak perlu menarik
pasukan pulang”. Sebagian lain berpendapat,
“Anda membawa sejumlah pasukan dan para
sahabat Rasulullah SAW, maka kami berpendapat
sebaiknya Anda tidak menyodorkan mereka kepada
wabah penyakit”. Kata umar, “Kalian boleh pergi”.
Selanjutnya Umar mengatakan, “Panggillah kemari
tokoh-tokoh Quraisy yang ada disini, yang pernah
berhijrah sebelum penaklukan Mekah!” Jabir
berkata, “Aku pun memanggil mereka.”

Setelah itu Umar berseru kepada pasukan
muslimin, “Besok pagi aku akan pulang, maka
pulanglah kalian semua!” Abu Ubaidah bin Jarrah
berkata, “Apakah kita lari dari qadar Allah?”
Umar menjawab, “Mengapa bukan selain kamu
yang bertanya seperti itu, hai Abu Ubaidah?”
(Umar tidak ingin berbeda pendapat dengan
Abu Ubaidah) “Ya kita lari dari qadar Allah
menuju qadar Allah. Tahukah kamu seandainya
kamu memilih unta, lalu dia turun ke suatu
lembah yang memiliki dua sisi, yang satu subur
dan yang satu tandus, bukankah itu juga kamu
mengembalakannya dengan qadar Allah?” Maka
datanglah Abdurrahman bin Auf yang tadinya
dia tidak ada di situ karena ada keperluan lain.
Abdurrahman bin Auf berkata, sesungguhnya aku
memiliki ilmu tentang masalah ini, aku pernah
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila
kamu sekalian mendengar bahwa ada wabah
penyakit sedang berjangkit di suatu daerah, maka
janganlah kalian datang kesitu. Dan apabila wabah
penyakit tersebut telah berjangkit di suatu daerah
Dua orang pun diantara mereka tidak sedangkan kalian ada disitu maka janganlah kalian
ada yang berbeda pendapat. Mereka berkata, keluar dari situ menuju daerah lain (agar wabah
“Menurut kami, sebaiknya Anda tarik saja tidak semakin menyebar).” maka Umar bin Khatab
pasukan muslimin untuk pulang dan janganlah RA memuji Allah kemudian dia pulang. (Ringkasan
Anda hadapkan mereka kepada wabah penyakit”. Shahih Muslim 2219/98 – Imam Al Mundziri)
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Rutinitas Lari Pagi di Hari Ahad
Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa
yang kuat. Ungkapan tersebut sering digunakan
untuk mengaitkan olahraga dengan kesehatan, baik
kesehatan jasmani maupun kesehatan jiwa atau
rohani. Kita perlu berolahraga untuk mendapatkan
tubuh yang sehat dan kuat. Bila tubuh kita sehat
dan kuat, maka jiwa kita pun akan sehat dan
pikiran pun akan jernih. Hidup kita juga akan lebih
bermanfaat. Sebaliknya, jika kita sakit, maka pikiran
akan terganggu, belajarpun tidak bisa konsentrasi
dan tidak maksimal.
Anak-anak yatim Al Hilal di sela kesi
bukannya belajar dan aktifitas lainnya, rutin di
setiap Ahad pagi melaksanakan kegiatan lari pagi.
Anak-anak berkumpul ceria di lapangan sebelum
melakukan lari pagi. Pagi itu kebersamaan mereka
sungguh membuat ramai suasana pondok. Bahkan,
saat berlari pagi melalui jalanan desa dan daerah
pesawahan pun mereka terus berdendang sambil
membuat irama tepuk tangan.
Setelah berkeliling melaksanakan lari pagi,
santri berkumpul kembali untuk mendengarkan
beberapa informasi dan sedikit motivasi betapa
pentingnya hidup sehat, rutin berolahraga, santri
pun melanjutkan aktifitasnya dengan bersih-bersih

di lingkungan sekitar pesantren dan berolahraga
lainnya.
Kebanyakan kegiatan berolahraga digelar
pada Ahad, baik pagi maupun sore, karena Ahad
merupakan hari libur santri dari aktivitas belajar
mengajar di sekolah maupun asrama. Jadi, waktu
berolahraga di hari itu tersedia lebih panjang. Yang
pasti, Al Hilal berupaya mencetak setiap santrinya
terutama anak-anak yatim menjadi mukmin yang
kuat, tidak hanya kuat iman, ilmu, dan amalnya,
tapi juga kuat hati, akal dan pikirannya, serta sehat
jasmani dan rohaninya.
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Gerakan Santri Cinta Masjid
Alhamdulilah, Pesantren Al Hilal 3 melakukan program Gerakan Santri Cinta Masjid atau disingkat GSCM, 28 Agustus 2020, di Cigugur Girang
RT 03/RW 09 kabupaten Bandung. Santri mendatangi salah satu masjid yang bernama Masjid ALIKHSAN.
Dari awal sampai santri bergegas untuk
menjalankan gerakan santri cinta masjid yaitu de
ngan bersih-bersih masjid, serta membersihkan
area halaman masjid. Semua santri di bagi Tim, agar
mempersingkat waktu agar bisa digunakan shalat
Jum’at oleh masyarakat setempat.
Setelah selesai, santri melakukan penya
luran di antaranya wakaf Al-Qur’an dan penyerahan
sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Setelah selesai
di masjid Al-Ikhsan, santri pergi ke beberapa surau
di dekat masjid Al-Ikhsan. Di dua mushola inipun
santri melakukan penyaluran di antaranya wakaf
Al-Qur’an dan penyerahan sabun cuci tangan dan
hand sanitizer. Alhamdulilah, dengan adanya prog
ram ini santri menjadi lebih peka tentang bagaimana pentingnya memakmurkan masjid, mencintai
masjid yang ada di sekitar kita.
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Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang
peringatannya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal
1442 dalam penanggalan Hijriyah atau 29 Oktober
2020. Kamis, 29/10 malam Pesantren Al Hilal 3 Sa-

di mulai dari ba’da ashar hingga menjelang maghrib.
Selepas melaksanakan shalat maghrib, kegiatan dilanjut dengan nonton bareng sejarah Nabi
Muhammad SAW hingga tiba waktu shalat isya.
Sedangkan acara puncaknya di malam hari santri

rikaso mengadakan acara peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW dengan membuat program yang
menarik untuk santri Pesantren Al Hilal 3, salah satunya mengundang seorang pendongeng bernama
kak Edi.
Kegiatan ini dimulai sehabis shalat ashar, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh
santri, dilanjut dengan mendengarkan kisah Nabi
Muhammad SAW dari mulai dilahirkan hingga diangkat menjadi Rasul, dan juga dongeng yang disampaikan oleh kak Edi dan boneka Alif. Kegiatan ini

ikhwan dan akhwat berkumpul untuk melaksanakan
istigosah, dzikir dan bersholawat kepada baginda
Muhammad SAW. Dilanjut dengan mahalul Qiam
berdoa untuk negeri kita, pesantren kita dan untuk
donatur agar Allah SWT memberikan pertolongan,
kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat.
Semoga dengan keberkahan amalan dari
gema istigosah dan sholawat, dan juga meng
ulang kisah perjuangan Baginda Muhammad SAW
menambahkan wawasan dan kecintaan, kerinduan
kita kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.
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Inilah Doa yang Sering Dibacakan Rasulullah
Setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah
SAW disebut sebagai sunnah Rasul dan jika dilakukan oleh umat Islam maka bernilai pahala. Setiap
doa yang diucapkan oleh Rasul semuanya adalah
baik, namun ada beberapa doa-doa yang sering dibacakan oleh beliau dan sudah sepatutnya kita sebagai umatnya untuk mengikuti.
Setiap muslim mendambakan kebaikan di
dunia dan akhirat. Dan hal tersebut yang diucapkan
dalam doa. Tidak hanya itu setiap keluh kesah yang
dihadapinya dalam mencari penghidupan pun selalu dibacakan dalam doa. Kebiasaan berdoa dilakukan pada setiap ba’da shalat 5 waktu atau shalat
sunnah, doa Rasulullah ini dapat dijadikan sebagai
pelengkap doa-doa kita saat shalat.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana upaya untuk mendapatkan
kebaikan dunia dan akhirat. Dan doa ini pun salah
satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul. Dari
Anas, ia berkata, “Doa Nabi shallallahu alaihi wa
sallam yang paling sering diucapkan ialah, “Ya Allah,
Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa
neraka.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kebaikan di dunia memiliki arti akan kebutuhan manusia seperti sehat, rezeki yang berkah

dan halal, tempat tinggal yang nyaman, istri dan
anak-anak yang shalih shalihah, ilmu yang bermanfaat, ketentraman hati, dan masih banyak lagi.
Kemudian kebaikan di akhirat, Ibnu Ka
tsir rahimahullah memiliki pandangan, “Kebaikan
di akhirat yang tertinggi ialah berhasil masuk surga
dan menikmati kondisi-kondisi yang menyertainya
seperti perasaan aman dari ketakutan yang paling
dahsyat di Arasy, dimudahkan dalam proses hisab
(perhitungan amal), dan lain-lain kejadian-kejadian
yang menyenangkan di akhirat kelak.”
Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan
bahwa pernah terjadi peristiwa saat Rasulullah mengunjungi seorang yang sedang sakit. Kondisinya
sudah sangat parah kemudian bertanya awal mula
terjadi penyakit tersebut, “Apakah engkau berdoa
atau meminta sesuatu kepada Allah (sebelum
nya)?” tanya Rasulullah. Lelaki tersebut menjawab,
ya, sebelumnya aku berkata, “Ya Allah, hukuman
yang akan Engkau timpakan kepadaku di akhirat,
segerakanlah atas diriku di dunia ini.” Maka Rasulullah berkata, “Subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya, mengapa engkau tidak berdoa,
“Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiro
ti hasanah waqina ‘adzabannar”.
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Bangun Masjid di Pedalaman Halmahera
Awal tahun 2020 menjadi momentum suka
cita bagi saudara-saudara muslim di daerah terpencil di Maba tengah Desa Bangul Kec. Halmahera Tengah Maluku Utara. Mereka akan memiliki bangunan
masjid yang baru, yang terbuat dari tembok.
Ustadz Supri selaku koordinator pemba
ngunan Masjid Al Hilal mengatakan, “sebelumnya di
tempat itu berdiri sebuah mushola, bangunan lama
yang terbuat dari kayu dibangun tahun 1994, yang
hanya berukuran 5x6m dan menjadi satu satunya
mushola di daerah tersebut”. Kondisi mushola pada
saat itu sudah memprihatinkan, atapnya bocor,
dinding papan sudah rusak
Biaya menjadi faktor penting dalam pembangunan mushola. Dengan tidak adanya biaya yang
cukup, pembangunan mushola hanya menjadi cita-cita warga setempat. Kerinduan warga kampung

terhadap kehadiran masjid membuat mereka patungan dan bergotong royong ikut membantu pembangunan masjid. Sayangnya, penghasilan mereka
yang tinggal di desa terpencil tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan. Menuju ke
tempat pembangunan masjid membutuhkan waktu berjam-jam dari kota. Hal inilah yang menjadikan
LAZ Al Hilal tergugah untuk membangun sebuah
masjid di daerah tersebut.
Tempat ibadah bagi saudara muslim di pedalaman Halmahera ini terbangun dari penggalangan
dana para donatur yang dihimpun oleh LAZ Al Hilal.
Membutuhkan waktu sekitar 7 bulan penggalangan
dana dan pengerjaan agar masjid selesai dibangun.
Alhamdulillah, saat ini Masjid Al Hilal sudah berdiri
kokoh di daerah tersebut.
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1520 Qur’an dan Iqro Untuk Muslim di Pelosok Halmahera
Suatu kebahagiaan ketika kita bisa berbagi
dan menyalurkan mushaf Al-Qur’an untuk saudara- saudara muslim dan mualaf hingga pelosok
negeri, baik daerah minoritas maupun pedalaman.
Perjalanan berliku, menyebrangi sungai, masuk
keluar hutan, jarak tempuh yang memakan waktu
berjam-jam menjadi hal yang biasa dialami oleh tim
Sebar Wakaf Qur’an Al Hilal. Selain fokus mengasuh
anak yatim dan penghafal Qur’an, Al Hilal sangat
menaruh kepedulian terhadap pentingnya memberikan bantuan berupa mushaf Al-Qur’an kepada
yang membutuhkan.

Ternyata masih banyak saudara muslim kita
di pelosok yang membutuhkan Al-Qur’an, tidak hanya individu tapi Masjid, Taman Pendidikan Qur’an,
pesantren, rumah tahfidz dan tempat belajar ngaji lainnya juga sangat membutuhkan kitab suci AlQur’an. Sulitnya akses ke kota dan juga harga yang
jauh berbeda dengan di pulau Jawa, membuat me
reka sangat sulit mempunyai mushaf Al-Qur’an.
Di sisi lain animo umat Islam menyalurkan
bantuan wakaf Qur’an begitu besar. Umat Islam sa
ngat memahami begitu besar pahala yang Allah be
rikan kepada mereka yang berwakaf Qur’an. Wakaf
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Al-Qur’an merupakan salah satu amal jariyah dan
akan menjadi sumber pahala yang Insya Allah terus
mengalir bagi orang-orang yang melaksanakannya.
Agustus 2020, LAZ Al Hilal mengirimkan
1520 mushaf Al-Qur’an serta Iqro yang dititipkan
dari wakif ke Halmahera, Maluku Utara. Untuk
dibagikan kepada mualaf suku Tugotil yang tinggal
di pedalaman hutan Halmahera.
Suku Tugotil ini adalah suku yang tinggal di
dalam hutan Halmahera. Dai Islam dan pendakwah
agama lain berlomba-lomba untuk membina mer-

eka. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari umat
Islam mereka bisa pindah agama. Kepedulian dan
perhatian terhadap umat Islam sangat diperlukan
di daerah seperti ini. Orang-orang seperti mereka di
pelosok apalagi mualaf yang baru mengenal Islam
harus didukung bahwa mereka tidak sendiri berjuang.
Itulah salah satu tujuan LAZ Al Hilal mengirimkan wakaf Qur’an ke daerah-daerah terpencil di pelosok negeri ini, cahaya Islam melalui Al-Qur’an harus
menyala meski dari daerah terpencil sekalipun.
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Qurban Untuk Anak Yatim,

Penghafal Qur’an
Idul Adha atau bulan haji tahun 2020 adalah tahun yang memang menjadi sejarah bagi umat
muslim di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia.
Karena adanya pandemi Covid-19 ini pelaksanaan
ibadah haji harus tertunda sampai tahun depan.
Ribuan umat muslim Indonesia yang sudah menunggu hingga 10 tahun batal berangkat ke tanah suci
untuk menunaikan rukun islam yang ke-5 ini. Dikala
kondisi ekonomi bangsa sedang porak-poranda, ada
beberapa kabar dari penjual hewan qurban perihal
penurunan penjualan hewan qurban tidak seperti
tahun tahun sebelumnya.
Al Hilal melalui program Qurban untuk Anak
Yatim, Penghafal Qur’an dan yang terdampak covid
19, alhamdulillah dapat memberdayakan peternak
hewan qurban di desa, karena hewan qurban yang
dibeli berasal dari pedesaan. Kami bersyukur dan
mengucapkan terima kasih kepada para donatur

atau muqorib yang terus mempercayakan pelaksanaan ibadah qurban di Pesantren Al Hilal. Tujuh
ekor sapi dan empat puluh ekor domba disembelih
di hari Tasyrik tanggal 11 Idul Adha 1441 H. Walaupun harus tetap mejaga prosedur pelaksanaan se
suai aturan di masa pandemi Covid-19, alhamdulillah pelaksanaan qurban berjalan dengan lancar.
Salah satu muqorib yang datang langsung
untuk menyaksikan pemotongan hewan qurban
sangat bahagia karena hewan qurban yang disembelih dapat dirasakan oleh anak-anak yatim, penghafal Qur’an dan masyarakat di pedesaan. “Alhamdulillah qurban tahun ini saya bisa berbagi dengan
anak-anak yatim, dhuafa dan penghafal Qur’an, biasanya saya melaksanakan qurban di masjid dekat
komplek, tapi karena di kota sudah banyak saya
memutuskan untuk qurban di Pesantren Al Hilal”
ujarnya.
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Pelaksanaan qurban al Hilal dilaksanakan di
Pesantren Al Hilal 1 Cililin Bandung Barat. Panitia
qurban terdiri dari pengurus dan karyawan al Hilal
serta dibantu oleh beberapa warga sekitar.

Daging dari hewan qurban yang diamanahkan akan dibagikan kepada anak yatim, dhuafa,
penghafal qur’an dan masyarakat yang terdampak
wabah virus Covid-19.
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HLC. Latihan Pengkaderan Pemuda Muslim
Hilal Leadership Community (HLC) komunitas relawan Al Hilal telah menyelenggarakan kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Pesantren
Al Hilal 3 tepatnya di Jalan Sarikaso Raya nomor
12 pada Minggu, (02/02/2020). Kegiatan tersebut
merupakan rangkaian dari kegiatan penggantian
kepengurusan HLC baru oleh Yayasan Al Hilal.
Pada kesempatan tersebut hadir pula Direktur Yayasan Al Hilal, Iwan Setiawan untuk membe
rikan sambutan dan penyerahan Surat Keputusan
(SK) secara simbolis kepada Ketua Terpilih HLC. Dalam sambutannya, Iwan menjelaskan bahwa baik
kepengurusan lama dan baru harus saling bersinergi. “Pengurus inti yang lama silahkan berkiprah di
Al Hilal, bisa menjadi penasihat, teman diskusi atau
menjadi pembicara pada kesempatan tertentu,”
ujarnya.
Selain menyampaikan pesan tersebut, Direktur LAZISWAF Al Hilal pun berharap HLC memiliki
visi dan tujuan yang sama dengan Yayasan Al Hilal
yaitu untuk mengasihi, mencintai, menyantuni anak
yatim dan menjadikan para santri sebagai penghafal
Al-Qur’an tanpa memikirkan biaya pendidikan.

Lanjutnya, HLC ini memiliki program penya
luran lembaga dakwah dalam bidang kesehatan,
ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Ia berharap
kepengurusan masa khidmat 2020 dapat memanfaatkan kesempatan tahun ini dengan baik.
“Jadikan tahun ini sebagai laboratorium
(praktik-red) tempatnya untuk tampil berani. Semoga kepengurusan sekarang lebih baik dari pengurus
sebelumnya. Harus bertambah iman, ilmu, pengalaman, dan kebermanfaatan.” Harapnya.
Selain serah terima jabatan, kegiatan ini
juga diisi dengan talkshow bersama Alumni HLC 2,
Budi Budiawan. Ia berpesan bahwa leader itu bukan berarti pemimpin saja di dalam organisasi, tetapi sebagai pelaksana sekalipun harus mempunyai
jiwa leader.
Tak hanya itu, Budi pun menyampaikan
harapannya agar para pengurus HLC ini dapat
memanfaatkan kesempatan untuk berdakwah,
berkontribusi, dan bermanfaat. Sebagai informasi
kepengurusan sebelumnya yang diwakilkan oleh
Muhammad Salman Nasir dapat menyelenggarakan
12 program dengan salah satunya adanya pelaksanaan Hilal Leadership Training ke-13, 14, dan 15.
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Pembagian Paket Sembako

Untuk Anak-anak Korban Banjir Bandang Sukabumi
Banjir bandang menerjang wilayah Cicurug,
Kabupaten Sukabumi. Ratusan rumah terendam
dan beberapa di antaranya mengalami kerusakan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Sukabumi merilis data perkembangan
penanganan dampak bencana banjir bandang di
tiga kecamatan Kabupaten Sukabumi. Di mana jumlah warga yang terdampak banjir bandang mencapai sebanyak sebanyak 283 kepala keluarga (KK)
atau setara 924 jiiwa.
Sahabat Al Hilal Sukabumi diresmikan pada
tanggal 10 Oktober 2020, dan diisi dengan kegiatan
membantu membagikan santunan paket sembako,
Al-Qur’an serta pakaian dalam untuk anak-anak
yang terdampak.

Peresmian Sahabat Al Hilal Sukabumi adalah upaya untuk memudahkan kegiatan-kegiatan
sosial di daerah Sukabumi yang berada di bawah
naungan LAZ Al Hilal. Sahabat Al Hilal Sukabumi diinisiasi oleh Remaja Sukabumi yang mendaftarkan
diri ke Ketua Koordinator Sahabat Al Hilal. Mereka terdiri dari para remaja Sukabumi yang senang
berkegiatan sosial, mereka menjadi Sahabat Al Hilal
Sukabumi agar bisa menyebarkan kebermanfaatan
Al Hilal di Sukabumi. Adapun program pembagian
santunan untuk anak-anak korban banjir bandang
Sukabumi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan para pengurus posko bencana banjir
yang dilakukan oleh para anggota Sahabat Al Hilal
Sukabumi.
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Ajal yang Ditangguhkan
Suatu ketika dalam dzikirnya kepada Allah
SWT, Nabi Ibrahim dihampiri oleh Malaikat Izrail
seraya bertanya, “Wahai Ibrahim, siapa gerangan
pemuda yang bersamamu tadi?” “Pemuda tadi?”
Tanya Ibrahim kepada Izrail. “Dia adalah teman ka
rib sekaligus murid saya”. “Ada keperluan apa dia
menemuimu barusan?” Tanya Izrail kepada Ibrahim
penasaran. “Dia memberitahuku bahwa esok dia
akan menikah dengan salah seorang perempuan
yang sudah ia khitbah”. Izrail pun berkata, ”Sayang
sekali Ibrahim, umur anak muda itu tidak akan sampai besok pagi”. Tak lama setelah berkata demikian
Izrail pergi meninggalkan Ibrahim sendirian.
Sesudah bertemu Izrail, hampir saja Ibrahim
pergi untuk menemui pemuda itu dan memberitahukannya agar nanti malam dia melangsungkan
pernikahannya, tidak usah menunggu sampai esok
hari, karena besok adalah hari kematiannya. Tetapi
Ibrahim segera sadar diri dan mengurungkan niat
nya. Ibrahim berpikir bahwa kematian adalah rahasia Ilahi, biarkanlah anak muda temannya itu me
nemui kematiannya sesuai dengan takdir yang telah
ditentukan oleh Allah.
Esok paginya Ibrahim dengan mata kepala
nya sendiri menyaksikan pemuda sahabat sekaligus
muridnya tersebut masih bisa melangsungkan pernikahannya.

Hari demi hari berjalan sebagaimana biasa,
bilangan minggu, bulan dan tahun pun berlalu, namun pemuda itu masih juga tetap hidup. Ibrahim
seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya
itu. Bahkan pemuda itu tetap hidup hingga umurnya
70 tahun. Karena rasa penasaran yang mengganggu
dirinya, Ibrahim bertanya-tanya, “Apakah Izrail tidak
berbohong kepada dirinya ketika menyampaikan
bahwa umur pemuda itu tidak akan sampai besok
pagi?”
Izrail pun mendatangi Ibrahim dan menjawab bahwa dirinya sungguh-sungguh akan mencabut nyawa pemuda tersebut, akan tetapi Ketika
ia akan mencabut nyawa pemuda itu, Allah mencegahnya. Ibrahim pun bertanya, “Apa gerangan yang
membuat Allah menahan tanganmu sehingga eng
kau tidak jadi mencabut nyawa pemuda tersebut
ketika itu?” Izrail pun menjawab, “Wahai Ibrahim,
pada malam menjelang pernikahannya, pemuda itu
menyedekahkan separuh dari hartanya kepada fakir
dan miskin. Karena itulah Allah memutuskan untuk
memanjangkan umur pemuda tersebut hingga engkau masih melihatnya hidup sampai saat ini”.

(Buku Keajaiban Menyantuni Anak Yatim – Mujahidin Nur)
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Pelatihan Digital Marketing
Untuk Penyandang Disabilitas di Garut
Digital Marketing atau pemasaran secara
digital bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik/internet dengan beragam taktik marketing dan media
digital dimana dapat berkomunikasi dengan calon
konsumen yang menghabiskan waktu secara online.
Ada beragam akses untuk para calon konsumen
agar dapat melihat penawaran, seperti website,
blog, media sosial (Instagram, Whatsapp, Line, dsb).
Dari beberapa akses itulah mereka akan berkomunikasi kepada kita.
Alhamdulilah, pada tanggal 3 September
2020, Al Hilal mengadakan pelatihan Digital Marketing untuk Penyandang Disabilitas di Garut. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, dan para
peserta sangat antusias sekali. Meskipun saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini memiliki
keterbatasan diri, namun tidak menghalagi mereka
untuk terus berkarya dalam memaksimalkan kemampuan mereka bisa melakukan apapun seperti
halnya orang pada umumnya.

Pelatihan Digital Marketing untuk Penyandang Disabilitas ini diharapkan bahwa mereka bisa
melakukan banyak hal dan bisa memanfaatkan
dunia digital terutama di masa pandemi ini. Selain
mendapatkan ilmu tentang digital marketing, ma
sing-masing peserta juga mendapatkan bingkisan
dari LAZ Al Hilal untuk dibawa pulang ke rumah.
Insya Allah kegiatan seperti ini akan terus
dilaksanakan oleh Al Hilal agar saudara kita yang
memiliki keterbatasan bisa berkarya seperti yang
lainnya. Terima kasih untuk donatur yang telah
memberikan rezekinya untuk berbagi kepada me
reka. Jazakumullah Khair
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Penyaluran Air Bersih Gratis
Memang aneh, di suatu daerah kelebihan
air sampai banjir, tapi di tempat lain kekurangan air
sampai kekeringan.
Jum’at, tanggal 9 Oktober 2020 Komunitas
Al Hilal Sumedang menyalurkan bantuan air bersih
gratis untuk warga yang sumber airnya mengalami kekeringan dan sedikit menampung air bersih.
Selain menghadapi masa sulit di masa pandemi
Covid-19 ini beberapa desa di Sumedang mengalami kekeringan dan krisis air bersih, salah satunya di
Dusun Situnagara Desa Situraja Utara Kecamatan
Situraja, Kabupaten Sumedang. Warga mengalami krisis air bersih sehingga sulit mendapatkan air
bersih untuk dikonsumsi.
Komunitas Al Hilal Sumedang dengan para
relawan mencari dan memberikan info desa mana

saja yang mengalami kekeringan dan krisis air
bersih. Kemudian kami pengurus komunitas Al Hilal Sumedang berinisiatif untuk melakukan kegiatan
penyaluran ini secara gratis untuk desa-desa yang
kekurangan air bersih dengan menyediakan mobil
tangki air sumbangan dari salah satu donatur. Warga yang mengalami kekeringan berkumpul di suatu
tempat yang disediakan dengan membawa ember
dan tempat untuk mengisi air.
Kegiatan ini adalah salah satu kepedulian
sahabat komunitas Al Hilal Sumedang kepada warga yang kekurangan air bersih. Dan harapannya
semoga keberadaan komunitas Al Hilal Sumedang
bisa bermanfaat bagi masyarakat yang berada di
wilayah Sumedang.
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Jahe Hangat
dan Teh Gratis Untuk Umum
Merebaknya pandemi corona, penting bagi

Demi menjaga kesehatan serta agar imuni-

kita untuk melakukan berbagai tindakan pencegah-

tas tubuh tetap terjaga, setiap pagi Al Hilal menye-

an, dengan memakai masker, menjaga jarak sosial,

diakan minuman jahe hangat dan teh gratis di de-

sering mencuci tangan dengan air mengalir dan

pan kantor Al Hilal Jl. Gegerkalong Hilir no 155A

tidak menyentuh wajah kita bila berada di luar ru-

Bandung dan Pesantren Al Hilal 1 Cililin. Keterse-

mah. Namun, bila pola hidup yang tidak sehat dapat

diaan jahe hangat ini sangat bermanfaat bagi mas-

berdampak negatif bagi tubuh kita.

yarakat yang melewati, terutama yang beraktifitas

Jahe adalah rempah-rempah yang mudah

di pagi hari, selain untuk kesehatan, “Minum jahe

ditemukan dan banyak di Indonesia. Jahe sudah

di pagi hari ternyata membuat badan segar untuk

sejak zaman dahulu kala digunakan sebagai obat

aktifitas seharian,” ujar salah seorang pengunjung

dan untuk terapi kesehatan. Teh sudah sejak lama

pasar yang lewat.

dipercaya berdampak positif bagi kesehatan. Minu-

Semua sepakat bahwa mewabahnya virus

man kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia

corona ini membuat beberapa aspek kehidupan

setelah air putih ini tidak hanya dapat membantu

menjadi kacau terutama aspek ekonomi. Maka dari

melepas dahaga, tetapi juga bisa memberikan man-

itu kita semua wajib menjaga tubuh kita agar tetap

faat untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita.

sehat dan kuat.
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Program Tahsin Untuk Dewasa dan Wali Santri
Selain setiap harinya disibukkan dengan
pengajian anak-anak, Pesantren Al Hilal 3 Sarikaso
pun mengadakan program Tahsin Untuk Dewasa
yang diikuti oleh masyarakat umum terutama ibuibu wali santri di lingkungan sekitar pesantren.
Sehubungan dengan masa pandemi Co
vid-19, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok
pengajian. Dibimbing oleh ustadz dan pengajar,
program tahsin tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara membaca Qur’an yang baik,
dari mana asal suara huruf hijaiyah yang ada dalam
Al-Qur’an.
Program tahsin ini khusus untuk orang dewasa terutama wali santri yang anaknya mengaji di
Al Hilal. Program ini dilaksanakan setiap Sabtu pagi

dengan tetap menaati protokoler kesehatan dan
dengan jumlah peserta yang tetap dibatasi. Prog
ram ini dibuat karena kami ingin ada sinergi yang
sama antara rumah dan pesantren tentang cara
membaca Al-Qur’an, karena saat di rumah anak
mempunyai waktu yang banyak dibanding belajar
di pesantren yang hanya beberapa jam saja.
Alhamdulillah, program ini disambut de
ngan antusias oleh masyarakat terutama wali santri
yang memang ingin membetulkan bacaan Qur’an
serta ingin lebih menanamkan kecintaan Al-Qur’an
terhadap anak-anaknya. Semoga dengan ilmu yang
didapatkan menciptakan generasi Qur’ani yang di
cintai Allah SWT.
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Viral

Foto Seorang Anak Pemulung
Sedang Baca Qur’an
Awal November 2020, seorang anak tiba-tiba
viral di media sosial. Ia adalah pemulung yang menjadi perhatian masyarakat karena fotonya yang sedang
membaca Qur’an viral. Dalam foto tersebut diketahui
lokasinya di Jalan Braga Kota Bandung. Senin 2 November 2020, tim Al Hilal bergerak mencari anak tersebut
ke lokasi tepatnya di Jalan Braga dan sekitarnya, tapi
sayang tidak membuahkan hasil.
Takdir berkata lain, keesokan harinya tim
Al Hilal hendak ke Subang untuk memberikan bantuan wakaf Al-Qur’an, healty kit, beras dan bantuan lainnya ke tiga pesantren. Di perjalanan pulang,
tepatnya di daerah Cikole, Lembang salah satu pe
ngurus melihat pemulung yang mirip dengan foto
yang sedang viral itu. Kemudian anak itu didekati,
lalu ditanyakan apakah anak tersebut membawa AlQur’an atau tidak, kemudian anak tersebut diminta

untuk membaca-baca Al Qur’an dan anak tersebut
difoto dari samping oleh tim kemudian setelah dilihat kembali ternyata ada kemiripan.
Diketahui anak itu bernama Gipa Algipari alias Akbar. Anak ini berasal dari Garut, tinggal
dengan kakek dan neneknya. Tujuan awal ia pergi
ke Bandung untuk mencari kerja. Jarak dari Garut
ke Bandung 50 km, Ia berjalan kaki selama seminggu, kakek dan neneknya mengizinkan pergi dengan
syarat tidak boleh lepas shalat dan harus selalu
baca Qur’an. Diajaklah anak itu ke Pesantren Al Hilal, awalnya tidak bersedia ikut, tapi karena di mobil
ada tulisan pesantren, akhirnya anak itu mau ikut
juga. Di pesantren Al Hilal diberikan makanan, baju
ganti dan menginap satu malam. Besoknya tim Al
Hilal mengantar pulang ke rumah kakek neneknya
di Garut.
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Dengan viralnya berita tentang anak ini,
membuat Kantor Al Hilal di jl. Gegerkalong Hilir No.
155A dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai
bidang, mulai dari wartawan lokal maupun nasio
nal untuk meliputi beritanya dan berbagai lembaga
yang menawarkan sekolah, pesantren hingga me
nawarkan pekerjaan. Gipari sudah berbulan-bulan
di jalanan, banyak hal yang sudah dialami, keras nya
hidup di jalanan, tidur dimana-mana, tanpa alas
tanpa atap, gangguan banyak orang dewasa dan sebaya sudah dialami.
Setelah melalui pertimbangan matang oleh
para pengurus Al Hilal, Rabu (4/11) Gipari diantarkan pulang ke rumah kakeknya di Garut, supaya bisa
bertemu dengan keluarganya. Disana kami bertemu
dengan keluarganya ngobrol panjang lebar, memverifikasi kebenaran cerita yang disampaikan oleh
Akbar. Kakeknya menyampaikan bahwa akbar sejak
beberapa tahun ini memang sudah jarang di rumah,
kalaupun pulang hanya sebentar, setelah itu pergi
lagi, sekolahpun hanya sampai kelas 4 SD.
Gifari sudah bertahun-tahun jadi pemulung, jika dilihat kondisi keluarga termasuk keluarga
kurang mampu. Kerasnya hidup di jalanan tentu tidak bisa kita mengharapkan anak yang manis manja
seperti anak rumahan. Semua tawaran untuk Gipari

kami sampaikan ke keluarganya, mulai dari tawaran
sekolah, pesantren hingga tawaran pekerjaan. Insya
Allah Al Hilal juga akan tetap mengawal supaya beliau bisa berada di tempat yang tepat. Sementara ini
Al Hilal memberikan bekal untuk seluruh keluarga
nya. Titipan donasi dari para donatur kami berikan
ke keluarganya untuk kebutuhan hidup selama di
Garut.
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Kisah Pedagang Madu
Al-Layth ibn Sa’d (Wafat 175 H) adalah peda
gang madu. Suatu hari kapal yang ditumpanginya
bersandar di pelabuhan dan menurunkan barang
termasuk madu dagangannya. Melihat banyaknya
galon-galon madu milik Al-Layth ibn Sa’d, datanglah
seorang nenek renta membawa botol kosong minta
diisikan madu. Akan tetapi Al-Layth ibn Sa’d menolak untuk memberi madu pada wanita tua itu.
Kemudian Al-Layth ibn Sa’d memerintahkan
kuli pemanggul mengamankan barang dagangannya
dan menyuruh salah seorang dari mereka mengantarkan satu galon/ gentong madu ke rumah wanita
yang memohon tadi. Melihatnya pekerja itu keheranan dan bertanya kepada Al-Layth ibn Sa’d, “Tadi
nenek itu hanya minta satu botol madu dan engkau
tidak mau memberi, sekarang engkau suruh aku untuk mengantarkan padanya madu satu gentong besar?” Al-Layth ibn Sa’d pun menjawab, “Wanita tadi
hanya meminta menurut kesanggupannya, sedangkan aku bisa memberi menurut kesanggupanku”.
Seandainya pemberi sedekah itu benar-benar mengerti bahwa setiap sedekahnya akan lebih
dulu sampai ke tangan Allah sebelum tiba di tangan
fakir, niscaya mereka akan rasakan bahwa lezatnya
memberi itu berkali lipat besarnya dibandingkan
lezatnya menerima.
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75 Ribu Kg Beras

Untuk Guru Al-Qur’an, Anak Yatim dan Penghafal Qur’an
Virus Corona atau Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Sejak masuknya virus ini ke Indonesia pada awal tahun 2020
dan semakin merebaknya wabah virus ini tentunya
begitu sangat berpengaruh dan menjadi pukulan
keras bagi banyak orang, dampaknya sangat terasa ke masyarakat terutama di kalangan masyarakat
bawah.
Di antaranya adalah guru ngaji, anak yatim
dan dhuafa. Penghasilan guru ngaji di daerah tidaklah seberapa, mereka menyambung hidup dari
iuran para orang tua yang menitipkan anaknya untuk mengaji. Bayangkan dengan adanya wabah virus Covid-19 ini, pengajian pun dihentikan, banyak
masjid-masjid ditutup. Akibatnya guru ngaji tidak
bisa mengajar seperti biasa karena anak-anak di
liburkan. Selain ibadah yang dibatasi, penghasilan
mereka pun terhenti.
Begitu pula dengan anak-anak yatim yang
hanya mengandalkan seorang ibunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat dhuafa

yang kehidupan sehari-harinya dalam kekurangan,
di masa pandemi ini semakin bertambah.
Yayasan LAZ Al Hilal mengeluarkan program
pembagian 50.000 kg (50 Ton) Beras Untuk Anak
Yatim, Guru Ngaji dan Dhuafa. Berfokus di daerahdaerah pelosok di Bandung, Cimahi, Cililin & sekitarnya. Dengan adanya program ini, harapannya semoga dapat meringankan beban anak yatim, guru
ngaji dan dhuafa.
Bantuan beras ini disalurkan dalam beberapa
tahap dari bulan Juni hingga November 2020. Bantuan beras diberikan sebagai wujud kepedulian Al Hilal
kepada anak yatim, guru ngaji dan dhuafa. Pembagian
beras dilakukan dengan cara door to door oleh pe
ngurus Al Hilal dan melibatkan relawan Al Hilal. Tim Al
Hilal bergerak mengunakan kendaraan dan langsung
mendatangi rumah-rumah para penerima beras. Ma
sing-masing penerima, mendapatkan bantuan beras
sedikitnya lima kilogram.
Alhamdulillah, dengan adanya program ini
turut membantu meringankan beban masyarakat
bawah terutama di masa pandemi ini.
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15.000 Celana Dalam Untuk Santri Penghafal Qur’an
Mungkin para pembaca sering dengar dan

santri di lingkungan pesantren. Puluhan pesantren

sudah umum diketahui bahwa para santri yang hi

dan panti asuhan di Bandung Raya dan sekitarnya

dup di pondok pesantren “wajib” untuk kena penya-

serta beberapa daerah di luar bandung didatangi

kit gatal-gatal atau budugan yang merangsang pen-

langsung oleh tim penyaluran Yayasan LAZ Al Hilal

deritanya untuk menggaruk kulit karena gatal-gatal.

untuk diberikan celana dalam yang dibagikan ke

Penyakit ini mudah menyebar kepada santri lain

santri. Pembagian celana dalam mungkin hal baru

di asrama, panti asuhan dan pondok pesantren.

bagi mereka, tapi ternyata sangat bermanfat bagi

Konon katanya, jika tidak menderita penyakit gatal

kesehatan santri.

berarti belum afdhal jadi santri, entah benar atau

LAZ Al Hilal melalui program “Pembagian

tidak, pandangan ini sudah biasa di kalangan santri.

15.000 Celana Dalam” berharap dengan adanya

Terkait hal tersebut, LAZ Al Hilal berinisiatif

program ini menjadi salah satu cara untuk mence-

membuat program pembagian celana dalam untuk

gah terjadinya gatal-gatal di lingkungan pesantren.
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10.000 Masker Gratis
Untuk Masyarakat
Pemakaian masker wajah adalah salah satu
cara yang direkomendasikan untuk mengurangi
resiko penularan wabah virus Covid-19. Seperti
diketahui, penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini bisa menular melalui percikan air liur dan
udara saat kita batuk dan berbicara. Oleh karena itu
pemakaian masker menjadi salah satu cara pencegahan yang dianjurkan oleh berbagai lembaga ke
sehatan. Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh
masyarakat menggunakan masker dalam setiap aktifitasnya. Himbauan itu muncul setelah penyebaran virus ini semakin meluas di berbagai wilayah di
Indonesia.
Yayasan LAZ Al Hilal sebagai salah satu lembaga amil zakat turut membantu mencegahnya
penyebaran virus corona ini dengan membagikan

10.000 masker gratis untuk masyarakat. Pembagian masker ini dilaksanakan di Pesantren Al Hilal
1, Pesantren Al Hilal 2, Pesantren Al Hilal 3, dan
Kantor Pusat Al Hilal. Masker dibagikan di kepada
anak yatim dan santri penghafal Qur’an Al Hilal di
3 pondok, warga sekitar pesantren, ojek online dan
juga masyarakat yang membutuhkan. Masker juga
dibagikan langsung oleh para pengurus dan relawan
Al Hilal yang langsung turun ke jalan.
Dengan pembagian masker gratis ini, semoga masyarakat semakin sadar betapa pentingnya
pemakaian masker di masa pandemi yang dihadapi saat ini. Masker bukan hanya menjaga kita dari
tertularnya virus dari orang lain, tapi juga menjaga
orang lain dari kemungkinan adanya virus dalam diri
kita.
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5.000 Botol Sabun Cuci Tangan dan Handsanitizer
Untuk Masjid Se-Bandung Raya
Dalam upaya mencegah penyebaran wabah
virus Covid-19, Yayasan LAZ Al Hilal membagikan
5000 botol sabun cuci tangan serta 5000 botol Hand
sanitizer untuk masjid yang berada di wilayah Ban
dung Raya (Kota Bandung, Cimahi, Kab. Bandung
dan Kab. Bandung Barat) serta masyarakat sekitar
Kantor dan Pesantren Al Hilal.
Pembagian sabun cuci tangan dan handsanitizer untuk Masjid se-Bandung Raya serta
dibagikan langsung oleh pengurus, karyawan dan
dibantu oleh relawan Al Hilal yang datang langsung
ke masjid-masjid demi mencegah penyebaran virus
corona. Pembagian ini diharapkan dapat membantu masjid-masjid yang berada di wilayah Bandung
Raya dalam mengedukasi masyarakat agar selalu
mencuci tangan dalam setiap aktifitasnya terutama
jamaah masjid.
Adapun untuk warga dan masyarakat sekitar, pembagian dilakukan di beberepa tempat se
perti di Kantor LAZ Al Hilal, Pesantren Al Hilal 1
Cililin, Pesantren Al Hilal 2 Cibiru, dan Pesantren
Al Hilal 3 Sarikaso. Tujuan pembagian sabun cuci
tangan dan handsanitizer ini agar masyarakat le
bih menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran
virus baik untuk dirinya maupun orang lain. Sebe-

lum mengambil sabun cuci tangan semua warga di
wajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu di
persilahkan mengambil satu persatu supaya tidak
berkerumunan. Upaya ini di lakukan untuk mencegah atau memutus rantai penularan Covid-19.
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Healthy Kit Untuk Santri Indonesia
Selain kebersihan lingkungan, kebersihan
badan pun harus kita jaga. Menjaga kesehatan
badan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Selain merupakan anugerah yang diberikan
sang pencipta kepada hamba-Nya, kesehatan badan
harus tetap dijaga agar kita terhindar dari penyakit.
Karena kesehatan tidak ternilai harganya. Terkadang
pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat tersebut dan ketika sakit kita baru sadar dan merasakan
betapa kesehatan itu sungguh sangat berharga.
Pesantren adalah tempat di mana anakanak santri tinggal dan belajar jauh dari pengawasan orang tua, sehingga tidak sedikit santri yang
kurang memperhatikan kesehatannya. Sering kita
mendengar ada santri terkena penyakit kulit, gatal
gatal dan lainnya. Padahal kesehatan adalah hal

yang harus diperhatikan agar tubuh tetap sehat dan
kuat, sehingga tetap semangat dalam belajar me
ngajar di pesantren.
Al Hilal melalu divisi penyaluran LAZ Al Hilal menyiapkan dan membagikan ribuan Healty Kit
yang berisi sabun mandi untuk kesehatan, pakaian
dalam, masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan,
dan vitamin C untuk dibagikan ke santri di pesan
tren, panti asuhan, rumah tahfidz dan tempat belajar lainnya.
Dengan memberikan healty kit ini semoga
dapat memberikan salah satu perlindungan kesehatan untuk para santri dan mencegah penyakit yang
biasa dialami oleh santri. InsyaAllah dengan pembagian healty kit ini membuat mereka lebih sehat dan
aktivitas mereka akan lebih nyaman.
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1.500 Paket Nasi Kotak
Untuk Ojek, Pedagang Keliling
dan Penunggu Pasien di Rumah Sakit
Nasi ialah makanan pokok sebagian besar
masyarakat Indonesia. Orang Indonesia tidak bisa
dilepaskan dari nasi, dimanapun berada nasi adalah
makanan yang wajib yang harus selalu ada. Sehingga kaluar istilah, “Kalau belum makan nasi berarti
belum makan”. Hal itu membuktikan betapa pentingnya nasi bagi masyarakat Indonesia.
Pandemi COVID 19 ini sangat berpengaruh
terhadap tatanan kehidupan masyarakat, terutama
dikalangan masyarakat bawah. Banyaknya orang
yang kehilangan mata pencaharaian akibat dampak
dari wabah ini, sehingga beralih profesi menjadi
ojek baik online maupun offline. Sekolah-sekolah
yang libur sesuai anjuran pemerintah, yang juga
berdampak pada para pedagang kecil dan pedagang
keliling yang biasa berjualan keliling sekolah, pemasukannya merosot tajam akibat liburnya sekolah.
Serta pasien dhuafa yang sedang dirawat di rumah
sakit, sehingga keluarga yang menunggu pasien tentunya membutuhkan bantuan dari kita.
Dari kasus ini, Yayasan LAZ Al Hilal berinisiatif untuk membagikan 1.500 nasi kotak gratis un-

tuk ojek online maupun offline, pedagang keliling,
penunggu pasien dhuafa, serta masyarakat yang
terdampak di titik tertentu di Bandung Raya, dan
Rumah Sakit. Paket ini pun disediakan di Kantor Pusat Al Hilal dan juga di Pesantren Al Hilal. Dengan
pembagian nasi kotak ini, semoga dapat sedikit
membantu meringankan beban masyarakat yang
kurang membutuhkan, karena di masa pandemi ini
semakin terasa beratnya perjuangan hidup.
Isep Paozi koordinator pembagian nasi kota
gratis mengungkapkan bahwa di rumah sakit khususnya yang dirawat di kelas 3 diisi banyak pasien
dari keluarga dhuafa, sehingga untuk membayar
biaya rumah sakitpun sangat berat, untuk makan
mereka mengaturnya dengan mencari harga yang
murah bahkan ada penunggu pasien yang hanya
makan satu kali dalam sehari.
Sambil membagikan nasi kotak, kami juga
mengimbau kepada masyarakat untuk terus mentaati anjuran pemerintah seperti menggunakan
masker, sering mencuci tangan pakai sabun, dan
menjaga jarak.
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Kisah Teladan Wakaf Abu Thalhah
Dikisahkan, Abu Thalhah (Zaid bin Sahl) seorang sahabat dari kalangan Anshar yang memiliki
kebun bernama Bairuha’ yang terletak tidak jauh
dari Masjid Madinah, sebagai harta paling dicintai
dan dibanggakannya.
Suatu waktu, Rasulullah SAW biasa masuk
ke dalamnya dan berteduh di sana serta minum dari
airnya. Tak lama setelah kejadian itu turun ayat AlQur’an yang berbunyi,
“Sekali-kali kamu tidak sampai pada ke
baikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkah
kan sebagian harta yang kamu cintai.” (QS. Ali Imran: 92)
Setelah ayat diatas sampai ke telinga Abu
Thalhah (Zaid bin Sahl), kemudian ia bergegas mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, “Aku ingin
mengamalkan apa yang diperintahkan Allah untuk
menyedekahkan apa yang kita cintai, wahai Rasulullah. Dengan harapan mendapatkan kebaikan sekaligus sebagai simpanan di sisi Allah. Maka ambillah
dan letakkan ia di tempat yang pantas menurutmu.
Terimalah kebun Bairuha’, satu-satunya harta yang
aku miliki, sebagai sedekah. Aku serahkan kepada

Anda untuk dibagi-bagikan kepada orang yang mem
butuhkan.”
Dengan gembira dan penuh sukacita, Rasulullah menyambut sedekah itu dan menguasakan
teknis pembagian kebun itu kepada Abu Thalhah
sendiri dan sambil berkata, ”Inilah harta yang diberkahi. Aku telah mendengar apa yang kau ucapkan
dan aku menerimanya. Aku kembalikan lagi kepadamu dan berikanlah ia kepada kerabat-kerabat terdekatmu.”
Rasulullah hanya menyarankan agar harta
itu dibagikan kepada keluarga Abu Thalhah yang
terdekat dan sangat membutuhkan, terlebih dulu,
baru kepada orang lain. Abu Thalhah juga memberikan bagian kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah
memberikan bagiannya tersebut kepada seorang
penyair, Hassan bin Tsabit al-Anshari. Serta di antara orang yang menerima lainnya adalah Zaid bin
Tsabit dan Ubay bin Ka’ab.
Sumber : (HR Muslim) https://www.bwi.go.id/
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50.000 Wakaf Al-Qur’an Untuk Santri Pelosok Negeri
Dampak dari pandemi virus corona yang
berkepanjangan menyebabkan aktifitas belajar
mengajar tatap muka di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia terhenti, sehingga sekolah dan
lembaga pendidikannya diliburkan oleh pemerintah. Sebanyak 50.000 Al Qur’an wakaf dibagikan
selama tahun 2020 untuk santri tahfidz, Pesantren,
TPA, MDTA dan Rumah Tahfidz yang mayoritas dirumahkan selama masa pandemi ini.
Pembagian Al Qur’an dibagi dalam beberapa tahap untuk disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia yang diawali dengan pembagian Al Qur’an
se-Bandung Raya (Kota bandung, Kab. Bandung, Cimahi dan Kab. Bandung Barat) dilaksanakan di bulan Mei di tiga tempat pesantren Al Hilal. Setelah
Idul Fitri, Al Hilal kembali mengadakan pembagian
Al-Qur’an untuk pulau sumatera mulai dari Lampung, Palembang, Riau, Padang, Medan, hingga

Aceh. Dan diakhiri dengan pembagian Qur’an untuk
santri di Jawa Barat dan Banten.
Untuk pembagian Al-Qur’an se-Bandung
Raya para pemohon diundang untuk mengambil Al
Qur’an di tempat yang sudah ditetapkan oleh LAZ Al
Hilal yaitu Kantor LAZ Al Hilal, Pesantren Al Hilal 1
Cililin dan Pesantren Al Hilal 2 Cibiru. Adapun untuk
pembagian Al-Qur’an untuk pulau Sumatera, Jawa
Barat dan Banten, Al-Qur’an dikirim oleh tim LAZ
Al Hilal Bandung ke alamat pemohon melalui jasa
pengiriman paket setelah melalui verifikasi data
pemohon. Alhamdulillah, lebih dari 1000 lembaga
penerima wakaf Qur’an titipan dari para donatur Al
Hilal telah diterima.
Insya Allah di tahun 2021, Al Hilal akan me
nyalurkan 100.000 mushaf Al Qur’an di pulau Sumatera yang akan disalurkan secara langsung ke
Pesantren, Rumah Tahfidz, TPA dan Masjid.
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Perjalanan
2014 - 2021
Sebar Wakaf Al-Qur’an

Sebar Wakaf Qur’an atau Penyaluran wakaf
Al-Qur’an merupakan salah satu program utama
Yayasan LAZ Al Hilal. Al-Qur’an yang terkumpul dari
titipan para donatur akan disalurkan ke masjid,
madrasah, pesantren, anak yatim dan dhuafa
di berbagai daerah yang sangat membutuhkan.
Selain Al-Qur’an, kami pun membagikan Iqro serta
beberapa buku (kitab islam). Di wilayah muslim
yang masih banyak kekurangan Al-Qur’an. Bahkan
kondisi Al-Qur’an yang tersedia di masjid pun sudah
tidak layak.
Alhamdulilah, Al Hilal membuat program
yang bernama Sebar Wakaf Qur’an, dimana Al

Hilal membuka tempat bagi siapapun yang ingin
berpartisipasi untuk menitipkan wakaf Al-Qur’an
yang akan disalurkan ke wilayah-wilayah di pelosok
Indonesia sebagai upaya agar seluruh umat
muslim yang berada di Indonesia tetap senantiasa
selalu dekat dengan Al-Qur’an serta semakin kuat
persaudaraan dengan sesama muslim.
2014
Sejak tahun 2014, setiap tahunnya Al Hilal telah
menyalurkan puluhan ribu Wakaf Qur’an untuk
berbagai daerah di Indonesia. Diawali dengan
membagikan wakaf Qur’an ke daerah Cisarua,
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Bandung Barat pada Tahun 2014. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di bulan Ramadhan dan bersamaan
dengan acara buka bersama peduli yatim.

tahun. Dan diakhiri dengan membagikan Al-Qur’an
di sepanjang Jawa Barat bagian selatan di akhir
tahun 2017.

2015
Selanjutnya sebar wakaf Qur’an mulai menyebar
ke daerah yang berada diluar Bandung. Di mulai di

2018
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Al Hilal kem
bali membagikan Al-Qur’an wakaf di Subang, Pa

kampung Buleud Tarogong Garut awal tahun 2015,
Ciwidey, Ciamis dan Pangandaran di tahun yang
sama dengan membagikan ribuan Al-Qur’an ke
masjid, masjid yang kekuraangan Al-Qur’an.

ngalengan, Flores NTT dan Lombok NTB. Nama
terakhir adalah salah satu tempat pembagian
terbesar sebar wakaf qur’an Al Hilal. Kenapa?
Masih ingat bukan kejadian gempa bumi Lombok?
Kejadian yang menyisakan duka bagi tanah air

2016
Di tahun 2016 setelah membagikan wakaf
Qur’an ke masjid, mushola dan pesantren di
Desa Bojongpicung dan Sukaratu Cianjur. Al Hilal
mencanangkan program Wakaf Qur’an Nusantara,
agar penyebaran Al-Qur’an lebih luas dan lebih
banyak penerima manfaatnya. Pada saat itu, Pulau
Alor Nusa Tenggara Timur adalah tujuan pembagian
wakaf Qur’an, dengan sasarannya adalah saudara
muslim dan mualaf di beberapa pulau dan pelosok
Alor.
2017
Pada tahun 2017, Al Hilal mulai membagikan wakaf
Qur’an di Sindangkerta Bandung. Diawal tahun
serta diluar pulau jawa yaitu Aceh, Ternate dan di
pedalaman Halmahera Maluku Utara di pertengahan

89

sampai saat ini. Ya, banyak sekali korban, kerusakan
ekosistem, dan lain sebagainya.
Di tengah bencana yang hebat masih
ada pertolongan Allah SWT yang menunjukkan
kekuasaan-Nya dengan masih berdirinya masjidmasjid dan pondok pesantren penghafal al-Qur’an.
Namun tak sedikit dari mereka yang al-Qur’annya
rusak, hilang, dan terkena puing-puing bangunan.
Dalam kejadian tersebut, para korban tetap
semangat untuk membaca dan menghafal AlQur’an. Bagaimana tidak, sebab Al-Qur’an adalah
obat hati yang mampu mengobati ditengah Gempa

Lombok. Berangkat dari keyakinan ini LAZ Al Hilal
bergerak untuk membagikan Al-Qur’an dengan
program “1 RUMAH 1 QUR’AN UNTUK LOMBOK”.
Al Hilal mengirimkan 3 Tim Sebar Wakaf Qur’an
untuk melakukan perjalanan menuju Lombok
Nusa Tenggara Barat. Dengan membawa lebih dari
10.000 Al-Qur’an serta 1.100 Iqra untuk anak-anak
di pengungsian.
2019 Palu
Perjalanan tim dari yayasan LAZ Al Hilal dalam sebar
wakaf Al-Qur’an tidak berhenti sampai disini, Al Hilal
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masih menjalankan amanah dengan membagikan
Al-Qur’an titipan dari wakif untuk disalurkan kepada
masjid yang membutuhkan. Terutama daerah pelo
sok dan yang terkena musibah.
Kisah pilu dari Lombok belum berakhir,
gempa bumi kembali terjadi diikuti dengan tsunami
yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia,
bagian utara pada tanggal 28 September 2018.
Meluluhlantakan Palu dan Donggala.
Akibat guncangan gempa bumi itu, beberapa
saat setelah puncak gempa terjadi muncul
gejala likuefaksi (pencairan tanah) yang memakan
banyak korban jiwa dan material.
LAZ Al Hilal turut andil dalam membantu
saudara-saudara di Palu, yaitu dengan membagikan
3000 Al-Qur’an untuk para pengungsi yang berada
di Palu, Sigi dan Donggala.

2020
Tahun 2020 rencananya akan dilaksanakan sebar
wakaf Qur’an yang monumental, yaitu dengan
melaksanakan tour perjalanan sepanjang Pulau
Sumatera mulai dari Provinsi Lampung hingga
Provinsi Aceh. Tapi Allah berkehendak lain, wabah
virus Covid-19 masuk dan menyebar di Indonesia,
saat itu, pemerintah mengeluarkan himbauan
untuk tidak bepergian jauh, menjaga jarak, sosial

distancing dan lain sebagainya sehingga rencana
yang sudah dibuat tidak dapat terlaksana demi
mencegah dan menghindari penyebaran virus
tersebut.
Dengan tidak terlaksananya sebar wakaf
keliling Sumatera, tidak menjadikan penyaluran
wakaf ini terhenti. Alhamdulillah selama tahun 2020
Al Hilal dapat membagikan 50.000 wakaf Qur’an

2019 Papua
Tahun 2019 merupakan perjalanan terjauh selama
enam tahun terakhir dalam sebar wakaf Qur’an.
Penyaluran wakaf Al-Qur’an dilaksanakan mulai dari
ujung timur Indonesia, bumi cendrawasih Papua atau
yang dulu dikenal dengan Irian Jaya, bahkan sampai
dengan perbatasan Indonesia – Papua Nugini.
Al-Hilal menyalurkan wakaf Qur’an untuk
saudara muslim dan mualaf di Papua bersamaan
dengan waktu pelaksanaan qurban tahun 2019
yang dilaksanakan di beberapa distrik di Kabupaten
Keerom papua

yang merupakan titipan dari para donatur untuk
disalurkan untuk santri di pesantren, rumah tahfidz,
madrasah dan tempat belajar lainnya Se-Bandung
Raya, Jawa Barat dan Banten, Kota Kota di Pulau
Sumatera dan muslim serta mualaf di Halmahera
Maluku Utara.
Sebar

Wakaf

Qur’an

InsyaAllah

akan

terus dilaksanakan, agar cahaya Al-Qur’an terus
menerangi negeri ini. Terimakasih kepada seluruh
donatur yang telah berpartisipasi. Jazakumullah
Khairan Katsiran.
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50.000 Quran Wakaf

Untuk Pelosok Lampung
Team sebar wakaf Al-Qur’an berangkat
menuju Lampung pada Selasa (12/01/2021). Kegiatan sebar wakaf Al-Qur’an yang dilaksanakan
pada tanggal 12-20 Januari 2021 ini dipimpin oleh
Ketua Harian Yayasan Al Hilal Hendra Setiawan.
Keberangkatan team sebar wakaf Al-Qur’an
yang dimulai dari Kantor Pusat Al Hilal ini akan
transit terlebih dahulu di Merak, Banten sebelum menyebrang ke Lampung dengan menggunakan kapal ferry. Karena penyebaran Al-Qur’an
akan dilaksanakan pada Rabu (13/01/2021).
Tujuan dari sebar Wakaf Al-Qur’an ke Lampung ini pun yaitu untuk membagikan Al-Qur’an ke
Pesantren, Masjid, Majelis Taklim, TPA/TPQ, Rumah
Tahfidz, dan lain sebagainya. Pemberangkatan yang
dilaksanakan oleh enam orang team sebar wakaf
Al-Qur’an ke Lampung pada hari Selasa pun terdiri
dari Ketua Harian Yayasan Al Hilal Hendra Setiawan,
Direktur LAZISWAF Al Hilal Iwan Setiawan, Manajer
Penyaluran dan Wakaf Andri KN, Ferdian, dan Yogi
sebagai tambahan team.

Dalam sebar wakaf Al-Qur’an ke Lampung ini pun Yayasan LAZ Al Hilal membagikan
sejumlah 50.000 Al-Qur’an. Dalam penyaluran
yang dilaksanakan selama kurang lebih selama delapan hari ini pun menggunakan armada yang berupa dua mobil team serta lima truk
untuk mengangkut Al-Qur’an kitab serta Iqro.
Kegiatan pertama setelah tiba di Lampung pada
tanggal 14 Januari 2021 yaitu membagikan AlQur’an untuk Daerah Kalianda - Telukbentung tepatnya di Masjid Darussalam Sidomulyo dan Masjid
Nurul Hidayah Tarahan. Dilanjutkan pada tanggal 15
Januari 2021 di Bandar Lampung, team Sebar Wakaf
Al-Qur’an Lampung menyebarkan Al-Qur’an ke Komunitas Tangan Diatas, cabang Lampung.
Selanjutnya, team Sebar Wakaf Al-Qur’an
Lampung menyebarkan Al-Qur’an untuk daerah
Bandar Lampung - Metro. Tepatnya Masjid SD Islam Az Zahra Bandar Lampung, Pesantren Fattah
Suffah Hizbullah Nattar, RMI NU Nurul Huda Branti pada tanggal 16 Januari 2021.
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Al Fattah Suffah Hizbullah Nattar, RMI NU
Nurul Huda Branti pada tanggal 16 Januari 2021.
Pada 17 Januari 2021, team Sebar Wakaf
Al-Qur’an Lampung menyebarkan Al-Qur’an untuk daerah Sukadana - Metro. Tepatnya Masjid
Wahdatul Ummah Metro, Masjid Al Istiqomah
Sukadana, Masjid Nurul Barokah Sukadana.
Kegiatan terakhir team Sebar Wakaf Al-Qur’an
di Lampung pada tanggal 18 Januari 2021 sebelum Kembali ke Bandung yaitu menyebarkan
Al-Qur’an untuk daerah Sukadana – Maringgai.
Tepatnya di Ponpes Darul Hidayah Maringgai.
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Dari Masjid ke Masjid
Dari Pesantren ke Pesantren di Lampung
Selama delapan hari mengemban amanah
untuk membagikan wakaf Al-Qur’an ke berbagai
daerah di Lampung, hari ini Selasa (19/01/2021) tim
Sebar Wakaf Qur’an kembali ke Bandung.
Pada saat pulang, tim Sebar Wakaf Qur’an
kembali menggunakan kendaraan roda empat
serta menyebrangi lautan menggunakan kapal
Feri. Setelah delapan hari di Lampung, tim Sebar Wakaf Qur’an berhasil menyebarkan wakaf
yang berupa buku kitab, iqro, serta Al-Qur’an di
berbagai titik daerah Lampung, seperti wilayah
Kalianda, Tarahan, Teluk Betung, Bandar Lampung, Natar, Branti, Metro, Sukadana, Way
Areng, Pesawaran, serta Labuhan Maranggai.
Sungguh, dalam program Sebar Wakaf
Qur’an ini, tim berhasil menyerahkan 33.000 jumlah
Al-Qur’an, 6.000 jumlah buku kitab dan Iqro dengan
membawa alat transportasi kendaraan mobil roda
empat sebanyak dua, dan truk roda enam sebanyak
empat. Dengan total penyaluran 3.4 miliyar rupiah
dari seluruh donatur, tim dari program Sebar Wakaf
Qur’an Yayasan LAZ Al Hilal, sukses melaksanakan
penyaluran wakaf Qur’an.

Dari program Sebar Wakaf Qur’an yang
disalurkan untuk wilayah Lampung, Yayasan LAZ
Al Hilal berhasil menyebarkan wakaf Qur’an untuk
600 lembaga, seperti pesantren, Rumah Qur’an,
TPA/TPQ, masjid, serta lembaga-lembaga lainnya.
Dari program Sebar Wakaf Qur’an pula sebanyak
40.000 penerima wakaf Qur’an dari berbagai
daerah yang berada di Lampung telah merasakan
manfaat dari program Sebar Wakaf Qur’an ini.
Di saat akan kembali lagi ke Bandung, Direktur LAZISWAF Al Hilal Iwan Setiawan mengu
capkan rasa syukurnya, karena program Sebar
Wakaf Qur’an untuk wilayah Lampung berjalan
dengan lancar sesuai dengan rencana. Tak lupa,
dalam kesempatan tersebut, beliau mengucapkan
rasa terimakasihnya untuk para donatur yang telah
berpartisipasi dalam program Sebar Wakaf Qur’an
ini, dan menyampaikan beberapa salam yang di
sampaikan oleh para penerima wakaf untuk donatur Sebar Wakaf Qur’an.
“Alhamdulillah, Sebar Wakaf Qur’an su
dah berjalan dengan lancar sesuai dengan ren
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cana. Alhamdulillah, tim Sebar Wakaf Qur’an

amanah, tentunya kami pasti memiliki kekurangan,

dalam keadaan sehat walafiat, dan semua Al- maka dari itu dari hati yang terdalam mohon maaf
Qur’an, buku-buku islami, dan Iqro sudah di

yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dari apa

sampaikan kepada masyarakat Lampung. Al

yang kami lakukan selama mengemban amanah

hamdulillah,” ujar Direktur LAZISWAF Al Hilal.

kurang lebih selama delapan hari keliling Lampung

“Kami ucapkan terimakasih kepada pa
ra donatur, para wakif Al-Qur’an yang sudah
menitipkan sedekah wakaf Al-Qur’an. Mudahmudahan kebaikan dan amal sholeh Bapak/Ibu
dan sahabat-sahabat sekalian dibalas dengan
limpahan keberkahan, kemudahan dalam setiap
langkahnya, kesehatan lahir dan batin, dan semua
doa-doa diijabah. Jazakumullah Khair,” lanjutnya.
Program Sebar Wakaf Qur’an pun tidak
selamanya berjalan dengan mulus, dan masih
banyak kekurangan yang mungkin disengaja atau
pun tidak disengaja. “Selama kami menjalankan

untuk menyampaikan amanah dari Bapak, Ibu, serta
sahabat-sahabat Al Hilal semuanya,” ujar Direktur
LAZISWAF Al Hilal.
Pelaksanaan program Sebar Wakaf Qur’an
yang telah dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari
2021 ini, tentunya banyak sekali pengalaman yang
luar biasa yang dirasakan oleh tim Sebar Wakaf
Qur’an. Tentunya, dalam wakaf Qur’an yang
diterima pun diharapkan agar para penerima wakaf
mendapatkan manfaat yang luar biasa dari program
Sebar Wakaf Qur’an Lampung.
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Shalat Jum’at Pertama
di Masjid Marwah

Pesantren Al HIlal

Jumat 13 Robiul awal 1442 H atau 30 September 2020 adalah hari yang sangat bersejarah
bagi Pesantren Al Hilal, karena di hari itu dilaksanakan Shalat Jum’at Pertama di Masjid Marwah
Pesantren Al Hilal, masjid yang sudah lama di
dambakan oleh segenap keluarga besar pesantren.
Pengurus, asatidz, dan anak-anak yatim santri Al Hilal sangat antusias dan bahagia dengan berdirinya
masjid ini.
Dalam pelaksanaan shalat Jumat pertama
ini, khotib dan imam dipimpin langsung oleh ustadz
Arif Rahman selaku pimpinan Pesantren Al Hilal. Ibadah shalat Jum’at ini hanya diikuti oleh inter-

nal Pesantren Al Hilal seperti pengurus, anak-anak
yatim santri Al Hilal, dan beberapa pekerja bangunan untuk menghindari dan mencegah penularan
wabah virus Covid-19.
Bapak Haji Nandang selaku Ketua Yayasan
Al Hilal dalam sambutannya sebelum pelaksanakan
shalat Jum’at mengungkapkan “Semenjak 18 tahun
dirintis Al Hilal tidak mempunyai masjid, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan shalat Jum’at
di masjid kita sendiri, masjid ini dinamakan Masjid Marwah, Marwah artinya kemuliaan, kebanggan, harga diri. Semoga dari masjid ini terpancar
kemuliaan, menyiarkan perintah-perintah Allah,
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bisa menjadi masjid yang mulia, dan masjid yang
dibanggakan umat Islam”. Beliau juga menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam proses pembangunan
masjid ini.
Shalat Jum’at pertama di Masjid Marwah
ini bukan hanya dinantikan oleh pengurus Yayasan
Al Hilal saja, namun para santri yatim Al Hilal juga
menantikan hal itu terlihat dari antusias para santri
yatim yang berbondong-bondong ingin menghadiri
shalat Jum’at pertama mereka yang setelah dinanti-nantikan dalam waktu yang lama. Namun sesuai
anjuran protokol kesehatan jumlah yang hadir di
batasi. “Alhamdulilah akhirnya shalat Jum’at tidak

perlu jalan kaki jauh karena sekarang ada masjid di
lingkungan pesantren kita” Ucap Ramdan salah satu
anak yatim asal Cianjur yang di Pesantren Al Hilal.
Tentunya di masa pandemi ini, penyelenggaraan shalat di masjid diharuskan memenuhi protokol kesehatan yang ketat karena semakin tinggi
grafik positif Covid-19, sebelum masuk ke area masjid wajib mencuci tangan dengan sabun yang telah
disediakan.
Pada kesempatan itu selain pelaksanaan
shalat Jum’at pertama, juga dilaksanakan peresmian
masjid ini sebagai tanda bahwa masjid ini sudah
bisa dipakai untuk shalat dan kegiatan ibadah lainnya. Turut hadir Wakil Bupati Bandung Barat Bapak

97

Hengky Kurniawan Chova, ulama, kiayi, dan tokoh
masyarakat Rancapanggung di hari yang bersejarah
ini. Dalam sambutannya Hengky menyampaikan
bahwa “masjid sebagai salah satu pusat kegiatan
umat menempati peranan sangat penting dalam
proses perubahan sosial, terutama membangun aspek moral dan perilaku islami.”
Pelaksanaan pembangunan Masjid Marwah
mulai dilaksanakan awal tahun 2019, hingga saat ini
pembangunan masjid belum selesai dan masih terus
dilakukan. Pembangunan Masjid Marwah tersebut
berada di atas lahan 216 M2 dan luas bangunan masjid mencapai 648 M2. Dua lantai utama untuk shalat
dilengkapi dengan tempat wudhu, kamar mandi, serta tempat parkir untuk pengunjung masjid.

Biaya pembangunan ini berasal dari dana
pribadi pengurus yayasan dan ditambah dana
wakaf titipan dari para dontaur. Masjid Marwah
dapat menampung sekitar 400 jamaah masjid baik
dilingkungan sekitar pesantren maupun masyarakat
yang melintas di sekitar Masjid Marwah.
Ustadz Arif Rahman mengatakan sambil te
rus menyelesaikan pembangunan, Masjid Marwah
ini akan di gunakan untuk internal pesantren, pe
ngurus, anak yatim santri Al Hilal dan pekerja ba
ngunan masjid. Masjid belum bisa digunakan untuk
umum karena pandemi Covid-19 ini belum berakhir.
Insya Allah setelah pandemi ini berakhir masjid akan
dibuka untuk umum, sehingga siapapun bisa melaksanakan shalat di Masjid Marwah ini.
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Penyerahan Dana 1,2 Milyar
Untuk Gaji Amil Tahun 2021
Selasa 1 Desember 2020, H. Nandang selaku
Ketua Yayasan Al Hilal mengeluarkan kebijakan baru
perihal hak amil di LAZ Al Hilal, kebijakan baru ini yaitu bahwa gaji amil LAZ Al Hilal di tahun 2021 tidak
mengambil dari sumbangan atau hak amilin yang biasanya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat pada umumnya. Untuk gaji amil di tahun 2021 di Yayasan LAZ
Al Hilal yaitu dari keuntungan Penerbit Jabal dan usaha Aqiqah Al Hilal. Sehingga seluruh donasi masuk di
Al Hilal akan digunakan untuk penyaluran ke anak yatim, penghafal Qur’an, dhuafa dan program lainnya.
Tujuannya dalam mengeluarkan kebijakan ini
yaitu untuk menanamkan dalam diri para pengurus
(Amil) bahwa sumbangan dan donasi ini adalah titip
an, amanah yang harus dijaga. Kepercayaan donatur yang telah bersedekah, zakat maupun wakaf di
Al Hilal adalah suatu kehormatan dan kebanggaan
buat kami Al Hilal. “Betapa terhormatnya orang yang
memberi dan tidak meminta-minta. Lembaga sosial
harus menyadari, tidak perlu bangga bila dapat sumbangan besar dari donator, itu sumbangan bukan hasil kerja pengurus, bukan hasil dagang pengurus, hasil kerja orang lain, itu adalah amanah titipan semata
dan tanggung jawabnya besar.” Ucap Ketua Yayasan
Al Hilal.

Pada kesempatan ini H. Nandang selaku ke
tua Yayasan Al Hilal secara resmi menyerahkan dana
sebesar 1,2 Milyar kepada LAZ Al Hilal yang diwakili
oleh H. Iwan Setiawan selaku Direktur LAZ Al Hilal
dan juga disaksikan oleh seluruh karyawan LAZ Al
Hilal.
Jadi di tahun 2021, gaji karyawan Al Hilal
tidak akan mengambil sedikitpun dari donasi yang
masuk, sedekah, zakat atau wakaf, namun dari
keuntungan Penerbit Jabal dan juga Aqiqah Al Hilal.
Semua sumbangan 100% akan difokuskan untuk di
gunakan dalam kegiatan Pesantren Yatim Al Hilal,
santunan anak yatim, penghafal Qur’an, dhuafa dan
penyaluran program Al Hilal lainnya.
H. Nandang, Ketua Yayasan Al Hilal berharap
para pengelola zakat pusat, provinsi, maupun kabupaten serta LAZ yang sudah dapat sertifikasi agar
mengikuti kebijakan baru ini “Tujuannya agar tanggung jawabnya bisa ditunaikan dengan baik dan kinerja pengelolaan zakat semakin baik, profesional,
tepercaya,” dengan itu semakin banyak masyarakat
yang akan percaya untuk memberikan haknya kepada lembaga atau yayasan sosial.
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Keistimewaan dan Keutamaan Wakaf
Bila dibandingkan dengan sedekah dan
hibah, wakaf memiliki banyak keistimewaan,
kelebihan dan keutamaan. Selain memiliki semua
keutamaan sebagaimana sedekah dan hibah, wakaf
memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan
sedekah dan hibah, antara lain:
1. Bagi orang yang berwakaf (wakif), pahalanya
akan terus mengalir sekalipun ia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda,
“Apabila manusia meninggal dunia, maka ter
putuslah semua amalnya kecuali tiga (macam),
yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir terus),
ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang
mendoakannya”. (HR. Muslim).
Dibandingkan sedekah dan hibah, manfaat
waqaf jauh lebih panjang dan tidak terputus
hingga generasi mendatang, tanpa mengurangi
hak atau merugikan generasi sebelumnya, serta pahalanya yang terus mengalir dan berlipat,
walau wakif (orang yang mewakafkan) telah
meninggal dunia.
2. Harta benda yang diwakafkan tetap utuh terpelihara, terjamin kelangsungannya dan tidak bisa
hilang atau berpindah tangan. Karena secara
prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarrufkan
(dijual, dihibahkan, atau diwariskan).
3. Manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak,
bahkan lintas generasi, karena kepemilikan harta
wakaf tidak bisa dipindahkan. Materi yang diambil dan dinikmati oleh penerima wakaf adalah
manfaat dari harta wakaf saja, sementara harta
yang diwakafkan tetap utuh dan langgeng.

4. Setiap saat wakaf menebarkan kebaikan dan
meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir miskin, anak ya
tim, janda, orang yang tidak punya pekerjaan,
para pejuang di jalan Allah, pengajar, penuntut
ilmu, dan lain sebagainya.
5. Wakaf akan terus memajukan dakwah, menghidupkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan potensi umat, menyejahterakan umat,
memberantas kebodohan, memutus mata rantai kemiskinan, memupus kesenjangan sosial.
6. Balasannya adalah surga
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari
Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas
langit dan bumi yang disediakan bagi orangorang yang bertakwa (yaitu) orang -orang yang
menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang mena
han kemarahannya dan memaafkan (kesalahan)
orang lain. Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imran: 133-134)
7. Dilipatgandakan hingga 700 kali lipat
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)
orang-orang yang menafkahkan hartanya di
jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir
tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan
(ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki,
Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 261)
(Sumber : Badan Wakaf Indonesia)
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Pelatihan

Hilal Leadership Training (HLT) Ke-16
Hilal Leadership Community kembali menggelar program kepemimpinan. Pelatihan kepemim
pinan ini biasa disebut dengan Hilal Leadership
Training (HLT) yang didakan oleh komunitas Hilal
Leadership Community (HLC) yang berada di bawah
naungan LAZ Al Hilal. LAZ Al Hilal sudah menyelenggarakan pelatihan Hilal Leadership Training ini sejak
tahun 2013 dilaksanakan di beberapa daerah di antaranya Cililin, Cibiru dan Gegerkalong.
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan mulai 1
Desember hingga 5 Desember 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh 42 ikhwan dan akhwat. Kegiatan ini
dilaksanakan secara online dan offline. Untuk kegiatan online dilakasanakan melalui webinar zoom
yang diisi oleh beberapa pemateri yang handal.

Adapun kegiatan offline dilaksanakan di Pesantren
Al Hilal Sersan Bajuri Bandung. Dikarenakan Kota
Bandung sekarang sudah memasuki zona merah,
maka perlu di terapkan protokol dan akhirnya tim
HLC (Hilal Leadership Community) memutuskan untuk membatasi jumlah dalam kegiatan offline.
Dalam melakukan kegiatan offline, panitia
sangat ketat dalam mematuhi protokol kesehatan,
peserta wajib memberikan hasil Swab Test untuk
syarat awal, lalu melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum memasuki area tempat kegiatan dan wajib menggunakan masker.
Kegiatan ini merupakan kegiatan HLC (Hi
lal Leadership Community) yang ke-16. Kegiatan ini
ada di setiap tahunnya dengan tema yang berbeda.
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Kali ini tema adalah “Generasi Anak Muda Yang Ber
akhlak Qur’ani” kegiatan ini dilaksanakan dengan
tujuan untuk mengajak para generasi muda dalam
memunculkan semangat dalam berdakwah islam,
dan diharapkan dapat memberikan contoh untuk
para pemuda calon pemimpin dalam memilih sebuah kegiatan yang bisa mengembangkan bakatnya
dalam membentuk jiwa kepemimpinan yang berbasis islam. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari, pada
hari Senin sampai Jum’at (kegiatan online) dan Sab-

tu (kegiatan offline) Kegiatan online dilaksanakan
dari pukul 16.00 s.d 17.30 WIB dan offline pukul
08.00 s.d 12 .00 dengan dibagi ke dalam dua kelompok Ikhwan dan akhwat.
“Semoga program-program seperti ini terus
bisa berlanjut, sehingga para pemuda dapat me
nyiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang,” Ucap salah satu
pengurus HLC (Hilal Leadership Community)

Semua sumbangan, zakat, infak, shodaqoh,
dan wakaf, 100% akan disalurkan. Tanpa dipotong gaji amil.
Gaji amil berasal dari sumber lain.
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Rapat Kerja Al Hilal 2021
Bandung – Tanggal 07-08 November 2020,
Al Hilal menggelar Rapat Kerja untuk evaluasi prog
ram selama 2020 dan pembahasan program selama tahun 2021 mulai dari Departemen Kepesantrenan, LAZISWAF, dan Dana Usaha. Rapat kerja ini
dilaksanakan di Pesantren Al Hilal Sersan Bajuri
Bandung, dihadiri seluruh pimpinan departement,
para manager beserta staff yang sudah dipilih untuk
mendampingi manager.
Evaluasi Kegiatan Tahun 2020
Hendra Setiawan, founder Al Hilal dalam
pemaparannya saat membuka rapat kerja ini mene
gaskan sejumlah hal. Untuk program selama 2020
menurut beliau hampir semua kegiatan yang telah
direncanakan tidak dapat diwujudkan karena ada
hambatan pandemi Covid-19.
Di departemen LAZISWAF, walaupun ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan, dite
ngah pandemi ini Al Hilal tetap melakukan banyak
kegiatan yang bermanfaat, khususnya dalam me
nyalurkan program bantuan untuk anak-anak yatim,
dhuafa dan masyarakat yang terdampak Covid-19
seperti pembagian 50 ton beras, 50.000 wakaf AlQur’an, 15.000 celana dalam, 10.000 masker, 5000

sabun cuci tangan dan antiseptic, 1.500 nasi kotak
dan program lainnya.
“Program LAZISWAF Al Hilal sudah banyak
yang direncanakan namun pada akhirnya munculnya virus Covid-19 yang membuat kegiatan banyak
tidak dapat dilakukan, maka dari itu di tahun 2021
Al Hilal harus mempunyai strategi program yang
dapat membuat Al Hilal lebih baik dari tahun 2020”
Pungkasnya.
Untuk kegiatan kepesantrenan, Alhamdulillah anak-anak yatim dan penghafal Qur’an bisa berjalan dengan baik serta menyesuaikan aturan yang
ditetapkan pemerintah selama pandemi Covid-19 ini.
Al Hilal Siap Untuk Memperkuat Program Tahun
2021
Semua departemen yang telah ditetapkan
oleh Al Hilal melalui divisinya masing masing memaparkan program-program atau strategi yang
akan diajukan untuk tahun depan, divisi yang sudah
ditetapkan adalah Fundraising, Keuangan, Markom,
Wirausaha, Kepasantrenan, dan sebagainya.
Setelah memaparkan program masing-ma
sing dan strategi setiap divisi dalam intinya adalah
Al Hilal akan melanjutkan program yang di lakukan
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tahun sebelumnya, mengemas program yang akan
membuat citra Al Hilal menjadi lebih baik lagi, salah
satunya yaitu menetapkan bahwa tidak akan menggunakan hak amil atau sumbangan dari donatur
seperserpun, 100% dana yang masuk akan digunakan seluruhnya untuk program-program dimana
program tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti anak yatim, penghafal Qur’an, dhuafa
dan yang membutuhkan. Sedangkan untuk gaji amil
di tahun 2021 berasal dari Yayasan bukan dari sumbangan.
“Al Hilal sebagai yayasan yang bergerak di
bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Al
Hilal sendiri ingin berkontribusi secara nyata dalam

mengatasi berbagai masalah yang di hadapi oleh
masyarakat” Ucap Hendra Setiawan, founder Al Hilal
Salah satu kegiatan besar yang akan di
lakukan pada tahun depan, dan pengurus secara
langsung akan turun ke lokasi untuk menyalurkan program yaitu Sebar 100.000 Al-Qur’an wakaf
ke pelosok pulau Sumatera, yang Insya Allah akan
dilaksanakan di awal tahun 2021 ke provinsi Lampung dan akan dilanjutkan ke daerah lainnya di pulau Sumatera.
Agar program tahun 2021 dapat berjalan
efektif, Al Hilal akan memperluas kerja sama antar lembaga sosial, atau komunitas-komunitas lalu
meningkatkan nilai branding, melibatkan donatur
serta membangun dan menjaga kepercayaan donatur terhadap Al Hilal.
“Untuk memperkuat dan memperluas jangkauan program, Al Hilal juga terus membangun
komunikasi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, mencari sebanyak-banyaknya relasi, dan me
libatkan public figure untuk turun program Al Hilal
dan memfokuskan kegiatan kepasantrenan dimana
wajib memperhatikan santri-santri Al Hilal untuk
mendapatkan pendidikan yang lebih baik selama di
Al Hilal.”
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