Majalah Dakwah dan Silaturahim

Sesungguhnya yang benar benar milik kalian
wahai anak Adam adalah apa yang kau
Shodakohkan ( Wakafkan ) selain itu akan
lenyap
( HR Muslim )

Program Wakaf Tunai

Pembangunan Lahan 1200 M

AT TAFAKUR

Menjalin Tali Asih Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama
Edisi 17,Bulan April 2021

Keajaiban

2

Do’a

Alamat : Dusun Gempal RT 03 RW 09 Desa Pakusari,Kec. Pakusari
No

Luas Bangunan

Rp

1

1/4 M2

625.000

2

1/2 M2

1.250.000

3

1 M2

2.500.000

Kilas Balik Ramadhan
ZAKAT & PERHITUNGANNYA
Progres Pembangunan Graha Yatim Attafakur

Shodaqoh
bisa Scan Disini

Rekening Wakaf Tunai :
BNI Syari’ah : 3313243110 a/n Yayasan

Atau

Transfer ke : Bank BRI 6238-01-011827-53-9 a/n Yayasan
Bank Mandiri 1430018387595 a/n Yayasan

Support By :

Konfirmasi Tranfer Via Wa / SMS :

087857840018 Panti Putri ( Reni Suwarsih )
082310351010 Panti Putra ( Dety Heryati )
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Persada Jatim Indonesia

www.attafakurjember.org

Anda Selanjutnya
087857840018

@yayasanattafakur

ATTAFAKUR TV

(0331) 324311

PROGRAM WALI YATIM
Nama : M.Yoga Firmansyah
Status : Dhuafa
Kelas : VII

Nama : M.Noval
Status : Yatim Piatu
Kelas : VII
No.Rek : 0038361074

Nama : Adi Ferdiyansyah
Status : Dhuafa
Kelas : VI

Nama : Mita Amelia
Status : Yatim
Kelas : VII

Nama : Aini Lutyah
Status : Piatu
Kelas : X

Nama : Kamil. MAZ
Status : Yatim
Kelas : VIII

Nama : Moh. Khafabil
Status : Yatim
Kelas : VII
No.Rek.: 0038314521

Nama : Aprilia
Status : Dhuafa
Kelas : PAUD

Nama : M.Hikmatul U
Status : Yatim
Kelas : XI

Nama : M.Ilham
Status : Dhuafa
Kelas : TK

Nama : Alya Putri Melisani
Status : Yatim
Kelas : VI

Nama : Dewi Cahyati
Status : Yatim
Kelas : IV
Rek. : 0038316133

Rek.Donasi

BRI : 6238-01-011827-53-9
an.Yayasan
Mandiri : 1430018387595
an.Yayasan1
Rek.Wakaf Tunai

BNI Syari’ah : 331324311
an.Yayasan

Jemput ZIS :
1. Sigit Yudiprianto : 085258556829
2. Ahmad Sholeh : 082335554683
3. Muhtar Saﬁullah : 082337871950

Redaksi

Salam Redaksi
Assalamualaikum Wr Wb.
Puji syukur kepada Allah SWT yang
senantiasa memberi kita nikmat
Sehat,Nikmat iman dan nikmat Islam di
musim Pandemi Covid 19 ini,sehingga
kita masih bisa beribadah kepadanNya
dengan penuh keiklasan semata mata
karena mengharap keridhoanNya.
Solawat serta salam
senantiasa tercurah limpahkan kepada
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga
& para sahabatnya serta kita semua
sebagai umatnya yang kelak akan
mendapatkan Syafaatnya.
Alhamdulillah Edisi kali ini kita memasuki
bulan suci Ramadhan Bulan yang kita
tunggu kedatangannya,Semoga di bulan
yang penuh Berkah & Ampunan ini Amal
kebaikan kita dilipat gandakan
Pahalanya & di ampuni dosa dosa kita .
Pada Edisi kali ini kami menyajikan
kegiatan di Panti Asuhan Attafakur
selama bulan Pandemi Covid 19 apa
sajakah kegiatan di Attafakur? ,serta
artikel-artikel perkembangan Yayasan
yang mudah-mudahan bermanfaat
serta menambah wawasan untuk kita
semua.
Demikian sedikit sapa dari kami semoga
Allah SWT senantiasa memberikan
Ridho & pertolonganNya kepada kita
semua,sehingga kita tetap Istiqomah di
jalanNya.
Aamiin Yaa Robbal’alaamiin......
Wassalamualaikum WR Wb.....
Salam Redaksi

STRUKTUR YAYASAN
Penasehat :
Ust.Sholehuddin
Pembina :
Ust.Ade Eko Komara
Pengawas :
Shokidin
Ketua :
Ahmad Gozali
Wakil Ketua :
Abdurahman
Sekretaris :
Sigit Yudiprianto
Bendahara :
Ahmad Sholeh
Humas :
Komarudin
Kabag.Donatur :
Muhtar Saﬁullah
Penjab.Panti Asuhan Putra :
Deti Heriyati
Penjab.Panti Asuhan Putri :
Reni Suwarsih

Legalitas
Akte Notaris :

Bambang Hermanto SH.No.10,
Tahun 2015
SK.Menkumham :

AHU-0009825.10.04.Tahun 2015
Sekretariat :

Jl.Tidar, Lingk.Pelindu RT 02,
RW 05,Kel.Karangrejo,Kec.SumbersariJember.Tlp.( 0331) 324311
Panti Asuhan Putra :

Jl.Yos Sudarso 58,
Lingk.Gempal,Kel.Wirolegi,
Kec.Wirolegi-Sumbersari-Jember
Panti Asuhan Putri :

Jl.Letjen.S. Parman,Gg.X No.71
Sumbersari-Jember
Tlp. ( 0331 ) 5444649
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Keajaiban Do’a
kita hanya berserah diri kepada-NYA.
Memohon ampun dan pertolongaNYA,
meminta sesuatu yang diinginkan. Do'a adalah
sarana komunikasi dan interaksi manusia
kepada penciptanya dan upaya pendekatan diri
kepada Sang Maha Pencipta.

Setiap umat manusia pasti pernah melakukan
perbuatan do'a. Suatu perbuatan meminta,
memohon, menyeru dan memanggil yang
ditujukan kepada penguasa alam, zat yang
Maha segalanya, yang memiliki segalanya,
kekuasaan dan ampunan. Jika manusia tidak
pernah berdo'a berarti dia sombong dan tidak
mengakui adanya kekuasaan yang Agung yaitu
Allah swt.
Do'a termasuk inti dari ibadah, karena bacaan
dari setiap ibadah kita, sholat, puasa, zakat dan
haji dan ibadah lainnya mengandung do'a. Jadi,
do'a adalah ucapan pengakuan dan
permohonan bahwa kita sebagai hamba yang
lemah, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa,

Do'a juga merupakan senjata bagi umat
manusia untuk mencapai harapan dan apa-apa
yang diinginkannya. Allah berjanji akan
mengabulkan do'a hamba-hamba-NYA. Dalam
Al-qur'an Surat Ghaﬁr ayat 60, Allah swt
berﬁrman yang artinya, “Berdo'alah pada-KU,
Aku akan kabulkan do'a kalian. Sungguh orangorang yang menyombongkan diri karena
enggan beribadah kepada-Ku. Akan
dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan
hina”.
Banyak kisah-kisah di dalam Al-qur'an yang
menegaskan kejaiban sebuah do'a. Seperti
kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja
Namrud karena telah menghancurkan
berhalanya, berkat do'a kepada Allah api itu
tidak mampu membakarnya bahkan baju Nabi
Ibrahim pun masih utuh menempel di
badannya. Ada lagi kisah Nabi Musa yang
dikejar Raja Fir'aun dan sampailah ke tepi laut
merah, berkat do'a yang dipanjatkan Nabi
Musa dan pengikutnya yang taat, Allah

memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan
tongkatnya ke lautan, alhasil laut merah pun
terbelah menjadi jalan yang mudah dilalui dan
selamatlah beliau dan pengikutnya. Semua itu
terjadi karena do'a. Begitu ajaibnya, sehingga
sebuah doa akan mampu merubah segalanya
dan terkadang kita sendiri merasa sulit untuk
percaya.
Terkadang kita merasa tidak sabar manakala
do'a kita belum diijabah Allah swt. Terkadang
kita juga tidak sadar bahwa jawaban do'a kita
dikabulkan dalam bentuk lain. Karena Allah
Maha Tahu, Maha mengetahui kebutuhan
hambanya. Ada sebuah kisah sebut saja Bapak
Ahmad yang setiap pagi pergi ke kantor. Seperti
biasa Bapak Ahmad berangkat ke kantor
dengan berpamitan kepada Sang Istri dan
istrinya pun seperti biasa mencium tangan
suami kemudian berdo'a akan keselamatan
belahan hatinya. Di tengah perjalanan tiba-tiba
ban kendaraan Pak Ahmad kempes dan ternyata
jarak tempat tambal ban dengan lokasi
kempesnya ban sangat jauh sehingga beliau
harus berjalan kaki kesana. Dalam perjalanan
menuju bengkel Bapak Ahmad menggerutu
karena dia telah terlambat ke kantor. Lima belas
menit kemudian sampailah beliau ke bengkel
dan perjalanan pun dilanjutkan. Setelah lima
belas menit berjalan ada keramaian, sebuah
truk besar oleng dan melibas kendaraan
disekitarnya, telah terjadi tabrakan beruntun.
Seketika itu juga Pak Ahmad istighfar dan
bersyukur karena Allah telah mengempeskan
ban kendaraannya sehingga beliau selamat dari
musibah itu.

Sahabat, begitu dahsyat dan ampuhnya sebuah
do'a. Apalagi do'a itu dipanjatkan oleh seorang
ibu. Oleh karena itu orang tua harus berhati-hati
ketika berbicara kepada anaknya dan
memberikan nama yang baik karena nama itu
yang selalu disebut sepanjang hayat anaknya
dan akan menjadi do'a buatnya.
Selain ibu atau orang tua, ada do'a yang akan
langsung menembus ke langit, yaitu do'a orang
yang teraniaya dan do'a anak yatim. Ada sebuah
ungkapan yang mengatakan bahwa, “jika anakanak yatim berdo'a maka langit akan terbuka
hijabnya, dan doa itu akan menembus langit,
hingga langsung sampai kepada Sang Khaliq
yaitu Allah swt yang Maha Mengabulkan do'a”.
Di dalam Al-qu'an sendiri sebanyak 23 kali
menyebut kata”yatim”, maka memuliakan anak
yatim dapat menjadi ukuran kadar keimanan
seseorang dan menjadi wasilah do'a-do'a kita
terkabulkan. Wallahu”alam bishowab.
Disarikan dari beberapa sumber oleh Nur'Aini
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Ramadhan di Attafakur
puasa di bulan lainnya. Ini semua bisa terjadi
karena mulianya bulan Ramadhan dan puasa
yang dilakukan adalah puasa yang
diwajibkan oleh Allah swt pada hambanya.
Allah pun menjadikan puasa di bulan
Ramadhan sebagai bagian rukun Islam, tiang
penegak Islam.” (Lathaif Al-Ma'arif,
hlm.271).
Ramadhan tahun lalu ditengah

Pandemi Covid-19 yang baru saja mendarat

teraweh di Panti Asuhan Attafakur.

di Indonesia. Sosial Distancing

Terkadang kami diundang di kediaman

diberlakukan, mulai dari Sekolah, Pusat

donatur untuk buka puasa dan saling

perbelanjaan, Area publik, Lembaga

mengenal satu sama lain untuk membangun

Pemerintahan bahkan sampai tempat

kemestri dalam berdo'a dengan harapan

ibadah. Al hasil, sepi, sunyi dan lenggang di

terkabulnya do'a yang kami panjatkan.

tempat-tempat itu. Begitu pula kondisi di

Tahun lalu saat pandemi 2020,

Panti Asuhan Attafakur, sepi karena kita

beliau-beliau hanya mengirim makanan

berdo'a dan berbuka hanya dengan teman-

buka puasa saja kemudian berlalu. Sedih

teman sepanti saja. Panti Putra, Putri dan

rasanya, kami hanya saling sapa dari

Pengurus di Sekretariat mengadakan

kejauhan tanpa salaman. Kemudian kami

kegiatannya ditempat masing-masing.

keliling ke tempat anak asuh non panti untuk

Tidak seperti tahun sebelumnya, bulan

membagikannya kembali amanah yang

puasa biasanya kami do'a bersama dengan

diberikan jikalau ada kiriman yang

kawan-kawan anak asuh non panti, buka

lebih.Yah, jika ada yang lebih karena kita

puasa bersama sampai sholat mahgrib dan

tidak bisa memastikan jumlah kiriman yang

Bulan Ramadhan adalah bulan yang

datang. Kami terpaksa menikmati

sangat dinanti-nanti oleh kaum Muslimin.

perjalanan itu dan menganggap sedang

Dibukanya pintu surga selebar-lebarnya dan

“ngabuburit”.

ditutup rapat-rapat pintu neraka. Di bulan ini

Beberapa hal lagi yang kami rindu

kaum Muslimin berlomba-lomba dalam

kegiatan Ramadhan yaitu belanja baju

kebaikan, karena pada segala kebaikan akan

lebaran. Senang sekali bisa jalan-jalan

dilipat gandakan. Ibnu Raab Al Hambali

bersama donatur dan pengurus, kami diantar

mengatakan, ”Sebagaimana amalan pahala

jemput ke pusat perbelanjaan baju-baju

puasa akan berlipat lipat dibandingkan

lebaran dan diberikan kesempatan memilih

amalan dibulan lainnya, maka puasa di bulan

adalah sesuatu banget dan merasa istimewa.

Ramdhan lebih berlipat pahalanya dibanding

Ada beberapa teman kami yang baru
Kunjungan Kapolres & Dandim
Jember
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Sinergi
kami dikumpulkan bersama orang-orang
baik dan tulus ikhlas membantu. Ya Allah
terimalah amal baik beliau-beliau donatur
Yayasan Panti Asuhan Attafakur dan

Peranan LAZ Persada Jatim
Terhadap Yayasan Panti Asuhan Attafakur
para petugas maupun relawan yang

tempatkanlah beliau kelak ke Jannah-MU.
Semoga Pandemi ini cepat berlalu

bertugas pada LAZ adalah orang yang sudah

dan senantiasa diberikan nikmat sehat,

berpengalaman pada kegiatan bak sosial di

rejeki yang halal, barokah, melimpah

masyarakat bertahun-tahun lamanya.
Khususnya di Jember, sebuah daerah yang

menginjakkan kaki di Mall, baru merasakan

sehingga di Romadhon tahun ini

dinginya AC disana, baru merasakan naik lif

1442H/2021M dapat menjalankan ibadah

dan eskalator, sampai-sampai ada yang

Romadhan dengan tenang, khusyuk,

nangis karena takut dan akhirnya dibantu

maksimal hingga di ujung kemenangan Idul

oleh security mall. Ada rasa suka, cita, deg-

Fitri karena diterimanya segala ibadah dan

“Kerja sama untuk kesejahteraan

degan dan bahagia yang tak terkira saat itu.

diampuni segala dosa..

masyarakat Jember dan sekitarnya.”

Tapi hal ini tidak untuk Ramadhan 2020.

A a m i i n . . . a a m i i n . . a a m i i n . . . Ya a

Kami dipaksa keadaan untuk tetap di rumah

Robbal'alamiin.

saja, di Panti saja dan menunggu dengan

Selamat menjalankan ibadah puasa
di bulan Ramadhan 1442H.

syantik.

kebersamaan dengan kawan-kawan senasib
yang ada di luar Panti Asuhan dan bersama
Bapak/Ibu/Kakak Dermawan yang baik hati.
Memanjatkan do'a bersama, bersimpuh
bersama sampai meneteskan air mata haru

Surabaya. Akhirnya terbukalah peluang
untuk membantu masyarakat dalam

1. Sekilas LAZ Persada Ja m
Lembaga Amil Zakat atau disingkat dengan
L A Z , a d a l a h s e b u a h l e m b a ga ya n g
membantu Badan Amil Zakat Nasional

Kami sangat rindu Ramadhan
sebelum pandemi ini. Mengulang

jauh ke mur dari pusat LAZ Persada Ja m,

Oleh. Nur'ani

dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dari sekian banyaknya LAZ yang bertebaran
di Indonesia, terdapat satu lembaga yang
bertempat di seluruh Jawa Timur yaitu LAZ
Persada Ja m.

dan bahagia karena begitu banyak yang

LAZ Persada Ja m sendiri diresmikan dan

memperhatikan dan memperdulikan nasib

mendapatkan akta notaris pada Januari

kami, begitu besar dan agung Asma-NYA

2021 lalu. Walaupun terbilang cukup baru,

6

penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).
2. Menaungi 40 Yayasan di seluruh Jawa
Timur
Peran LAZ Persada Ja m ini adalah untuk
menaungi 40 yayasan yang tersebar di Jawa
Timur, salah satunya adalah Yayasan
A afakur. Sebuah yayasan yang sudah ak f
berkontribusi dalam kegiatan sosial di
masyarakat sejak tahun 2015 lalu.
Yayasan A afakur menerima bantuan
berupa dana maupun barang dari LAZ
Persada Ja m untuk dikontribusikan kepada
masyarakat yang membutuhkan. Sehingga
Yayasan A afakur mampu memberdayakan
lingkungan sekitar khususnya wilayah
Jember.
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PERINGATAN ISRA’ MI’RAJ
NABI MUHAMMAD SAW

Kegiatan Rutin Attafakur
Istighosah Rutin
Pelatihan Hadroh

Bimbingan Belajar
Santunan Kepada Anak Yatim Oleh
Bapak Pembina Yayasan Attafakur
Ust.Ade Eko Komara

Santunan Kepada Anak Yatim Oleh
Bapak Penasehat Yayasan Attafakur
Ust.Sholehudin

Santunan Anak Yatim

Grup Hadroh Anak - Anak Asuh
Panti Asuhan Attafakur

TPQ

Bhakti Sosial

Tausiyah Oleh Penasehat Yayasan
Panti Asuhan Attafakur Bapak
Ustad Sholehudin

Olahraga Setiap Minggu
88
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YANG BERKUNJUNG

Kunjungan & BakSos
dari CSR Bank Mandiri
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YANG BERKUNJUNG

Kunjungan & Bantuan Lampu
dari CSR PT.Hannochs

Kunjungan & BakSos
dari PMR SMAN 1 Jember

Kunjungan & BakSos
dari Mahasiswa UIJ Fak.Tarbiyah

Kunjungan & BakSos
dari Ta’mir Masjid Yonif Raider 509

Kunjungan & BakSos dari Mahasiswa
UNEJ Fak. Kimia

Kunjungan & BakSos dari Mahasiswa
UNEJ Fak. Electro

Kunjungan dari Alumni SMKK
Angkatan 83 Jember

Kunjungan & Sosialisasi
dari ACT Peduli Masyarakat

Kunjungan dari Kel.Ibu Tri Dalam
Rangka Tahlil Leluhurnya

Tasyakuran Ultah Adik Haﬁzah Ke 3
dan Ibu Endang

Tasyakuran Ulang Tahun Putra
Bapak Dandim Jember
La Ode Muhammad Arvard yang ke 12
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Update Pembangunan

YANG MENGUNDANG

Progres Pembangunan
Graha Yatim Dhuafa Attafakur
digunakan untuk kegiatan Ramadhan.
Sedangkan lantai 2 nya diselasaikan bertahab
sambil mengumpulkan dana pembangunannya.
Program ini pastinya akan melibatkan Sahabat
dan Saudara kembali untuk bersama-sama
menyelesaikan.

Undangan Lounching
Kantor LAZ Persada
Cab.Jember

Undangan Peringatan Isra’ Mi’raj
Yonif Raider 509 Jember

Undangan dari Ibu Selvi
Dalam Rangka Walimatul Khitan
Putranya

Undangan Tasyakuran Pembukaan
Warung Mang Sabay

Undangan dari Management
Hotel Aston

Undangan dari Bapak La Ode M.Nurdin
Komandan Kodim Jember
dalam rangka Penyaluran
Bantuan Terdampak Covid-19
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Pembangunan Graha Yatim Dhuafa Attafakur
di bulan April ini sudah memasuki bulan ke-6.
B e r k a t d u k u n g a n S a h a b a t A t t a f a k u r,
kekompakan Pengurus dan Do'a dari Anak
Asuh Attafakur dan pastinya Ridho Allah swt,
lantai 1 Graha Yatim Dhuafa Attafakur sudah
mencapai 95%. Pekerjaan yang tersisa tinggal
pengecatan dinding dan pemasangan pintupintu kamar.
Graha Yatim Dhuafa Attafakur dengan luas
bangunan 252 meter persegi dan tambahan
dapur , kamar mandi juga tempat cuci-cuci
kurang lebih 48 meterpersegi yang dibangun di
atas tanah milik Yayasan Panti Asuhan
Attafakur dengan luas kurang lebih 1.200
meter persegi ini hasil program wakaf tunai,
sedekah semen, sedekah keramik dam
sedekah-sedekah lainnya dari Sahabat
Attafakur dimanapun berada. Kami do'akan
semoga Allah menggantinya dengan kebaikan
buat Panjenengan semua beserta keluarga.
Sementara ini kita akan selesaikan
pembangunan lantai 1 nya agar dapat

Demi keamanan dan kenyamanan penghuni
Graha, pembangunan selanjutnya adalah pagar
depan dengan panjang kurang lebih 45 meter
dan tinggi pagar yang bervariasi. Hal ini
dikarenakan pagar bagian utara berada di
bawah jalan sehingga membutuhkan kurang
lebih 3,5 meter. Sedangkan pagar bagian
selatan berada diatas jalan. Pondasi yang kuat
dan kokoh sangat dibutuhkan untuk
menghindari longsornya jalan bagian utara dan
longsornya tanah Yayasan bagian selatannya.
Dengan luas tanah sedemikian rupa, sangat
memungkinkan dibangun berbagai sarana
pendukung, seperti mushola, aula atau tempat
kegiatan, sarana olah raga, sekolah dll. Hal
ini akan terwujud jika ada keselarasan dan
kekompakan diantara kita, Sahabat Attafakur,
Pengurus Attafakur dan Anak Asuh Attafakur
yang selalu mendo'akan. Semoga Allah
meridhoi perjalana kita dan apa-apa yang kita
upayakan.
Aamiin..aamiin..aamiin..yaaRobbalalamiin.
Ditulis oleh : M.Iqbal
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Zakat

Ada yang Wajib
Tetapi Bukan Sholat
“Wajib ditunaikan dan termasuk Rukun
Islam”
Apa itu ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)
Kesamaan ketiganya adalah memberikan
manfaat untuk diri kita maupun orang lain.
Namun, tahukah bahwa ketiganya sebenarnya
memiliki perbedaan? Nah, berikut adalah
perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Sedekah.
Zakat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh
seseorang dalam waktu tertentu dan untuk
golongan tertentu. Penunaian zakat ditentukan
melalui nishab (ketentuan minimum) yang jika
telah sampai pada nishab tersebut maka wajib
menunaikan zakat.
Infaq adalah pemberian nafkah kepada
seseorang. Ada yang bersifat wajib seperti
nafkah ayah kepada anaknya dan ada yang
bersifat Sunnah, seperti membantu nafkah anak
saudara. Infaq dapat berupa barang maupun
dana (uang).
Sementara sedekah adalah suatu pemberian
14

Yuk
Tunaikan Zakat

oleh seseorang yang tidak terikat oleh ketentuan
maupun batasan istilah. Semua pemberian yang
baik kepada orang lain dinamakan sekedah.
Bahkan senyuman kepada orang lain disebut
dengan sedekah.
Jika kita perhatikan dengan seksama, bahwa
zakat itu hukumnya sama dengan shalat yaitu
wajib. Tentunya penunaian zakat dapat
dilakukan apabila sudah mencapai nishabnya
(ketentuan minimum). Nah, bagaimana cara
menghitung nishab untuk penunaian zakat?
Perhitungan Zakat
Sebelum kita menghitung nishab, ada baiknya
kita mengetahui syarat-syarat yang menunaikan
zakat. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka dia
tidak wajib berzakat :
1. Islam
2. B a l i g h ; J i k a a n a k k e c i l t i d a k
diwajibkan berzakat
3. Merdeka
4. Harta milik sendiri
5. T i d a k m e m i l i k i h u t a n g y a n g
memberatkan
6. Sudah mencapai nishab; mencapai
titik minimum syarat dari harta yang
di-zakatkan.
7. Sudah mencapai haul; maknanya

sudah mencapai satu tahun. Untuk
Zakat barang/Maal maka ada
ketentuan lainnya.
Untuk pembahasan tentang perhitungan
Nishab akan menggunakan contoh perhitungan
Zakat penghasilan (profesi).

Sisa harta Rp 2.800.000,- x 12 bulan = Rp
33.600.000,-.
Nishab Emas 85 gram x harga emas saat ini
yaitu Rp 900.000 = Rp. 76.500.000,-

Nishab Zakat penghasilan adalah setara dengan
harga 85 gram emas yang berlaku di hari itu.

Karena sisa harta tidak mencapai nishab,
maka Pak Dul pada tahun ini tidak terkena
kewajiban zakat.

Misal:
Pak Dul seorang dosen pada PTN dengan
pangkat lektor, mempunyai seorang istri dan 2
anak.
Diketahui, pendapatan Pak Dul setiap bulan:

Namun jika ia mempunyai penghasilan
tambahan lain lagi, misal Rp. 3.600.000,/bulan (bersih), sehingga total penghasilan
bersihnya menjadi Rp. 6.400.000,-/bulan

-Gaji & Tunjangan
-HR.Gaji dari PTS lain
-HR. lain-lain
Jumlah

Rp. 3.500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.000.000,- +
Rp. 5.500.000,-

Pengeluaran Pak Dul setiap bulan:
-Pembelian Sembako
Rp. 1.000.000,-Biaya Sekolah, Listrik, Rp. 1.000.000,-Kredit Perumnas/Motor Rp. 700.000,- +
Jumlah
Rp. 2.700.000,Harga Emas murni (24 karat) saat ini adalah
Rp. 900.000,-/gram
Sehingga, sisa harta Pak Dul adalah:
-Pendapatan
-Pengeluaran
Jumlah

Rp. 5.500.000,Rp. 2.700.000,- Rp. 2.800.000,-

Maka ia terkena wajib zakat (karena Rp.
6.400.000,- x 12 bulan = Rp 76.800.000,sudah mencapai nishab).
Karena sudah mencapai nishab, maka Pak
Dul wajib menunaikan zakat sebesar 2,5%
dari penghasilannya.
Dengan demikian zakat pak Dul pada tahun ini
adalah Rp. 76.800.000,- x 2,5 % = Rp.
1.920.000,Sebenarnya, Zakat tidak hanya sebatas zakat
penghasilan saja. Adapun zakat yang
ditunaikan di saat bulan Ramadhan yaitu zakat
ﬁtrah dan ada pula zakat binatang ternak.
Tentunya semua zakat tersebut memiliki
ketentuan yang sudah ditentukan. Kecuali jika
pemberiannya tersebut berupa infaq dan
sedekah yang tidak ada ketentuan pasti dalam
penunaiannya. Terima kasih.

Pertanyaan: Berapa zakat Pak Dul tahun ini?
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CENTIG
TOUR WISATA
Umroh & Haji Khusus

Keuangan

Pemasukan
No
1

2
3
4
5
6

Saldo Bulan Lalu
Donatur Tetap
Donatur Baru
Donatur Insidentil
Kotak Peduli
Usaha Riil

Pengeluaran
No
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

16

Laporan Keuangan
Yayasan Panti Asuhan Attafakur
Bulan Februari 2021
Uraian

Jumlah

Uraian

Dapur Panti Putra,Putri & Sekretariat
Biaya Sekolah
Acara Bhakti Sosial
Listrik Panti Putra & Putri + Sekretariat
Speedy Kantor & Telp Kantor + 2 Panti
ATK & Alat Kantor
Gaji Guru Bimbingan Belajar
BOP
Cetak Stiker & Benner

Pengembengan Kotak Peduli
Perawatan Gedung Kantor & Panti Asuhan

Alokasi Pembangunan Asrama Yatim & Dhuafa
Jumlah
Saldo Akhir

Umroh Start Surabaya

Jumlah

Rp
462.000
Rp 9.825.000
Rp
350.000
Rp 36.873.000
Rp 23.791.000
Rp 1.325.000
Rp 72.626.000

Jumlah

Rp 9.017.000
Rp 6.192.000
Rp 13.410.000
Rp
979.000
Rp 1.221.850
Rp 2.546.000
Rp 3.500.000
Rp 1.197.000
Rp 1.511.000
Rp 2.500.000
Rp 3.240.000
Rp 25.482.000

Rp 70.795.850
Rp 1.830.150

22,5 jt
by
Sriwijaya
Airlines

24 jt
By
Garuda
Airlines

A

Halal & Barokah

QIQOH
TTAFAKUR

DP

5jt
FASILITAS
BINTANG 4
9 Hari All In

4 hr Mekkah 5 hr Madinah
Agen Jember ( Ade Eko Komara )
Wa 087720330651
Yayasan
Panti Asuhan Attafakur

1.500.000
Sudah Siap Saji

Type Harga Sudah
Kambing Masak

Tanah
Mobil
Motor

Sate

Gule + Kepala

Puas

1.500.000 300 Tusuk

1 Panci

Super

1.700.000 400 Tusuk

1 Panci

Istimewa 2.000.000 600 Tusuk

1 Panci

Free Sambal & Acar
Info Pemesanan
087857840018

Menerima Wakaf

Rumah

Hasil Masakan

( Reni Suwarsih )

Yayasan Panti Asuhan Attafakur

Menyediakan :

Berbagai Macam Gorden
dengan Berbagai Model
Sesuai Selera....
Harga Menyesuaikan
Gratis Ukur
10 x Bayar dengan
Minimal 6 Anggota dan
Tanpa Uang Muka

087857840018
( Reni Suwarsih )

