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Bunyi benturan palu yang 
beradu dengan batu terdengar 
sayup-sayup. Tiap desingannya 
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terlampau banyak, Sarono 
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Assalamu’alaikum wr.wb,  

Pembaca yang budiman, 

 

Duka kembali melanda Indonesia. 

Gempa berkekuatan 7 SR mengguncang 

Lombok pada pekan pertama Agustus 

lalu. Ratusan orang tewas, ribuan 

luka-luka, dan ratusan ribu lainnya 

mengungsi di tenda-tenda dengan 

fasilitas terbatas.

Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) menaksir, kerugian 

akibat gempa ini lebih dari Rp 5 triliun. 

Selain fasilitas dan sarana publik, puluhan 

ribu rumah warga rata dengan tanah.

Semaraknya hari kemerdekaan negara 

kita, gempitanya Asian Games di Jakarta 

dan Palembang, serta riuhnya pemilihan 

presiden dan wakil presiden jangan 

sampai membuat kita abai terhadap 

saudara-saudara kita di Lombok. Mari, 

bahu membahu, singsingkan lengan 

baju, agar mereka terbantu.

 

Wassalamu’alaikum wr.wb.

mailto:kemanusiaan.id@gmail.com


REDAKSI
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Semarak 
HUT Kemerdekaan

Menjelang HUT RI yang ke 73, setiap 
warga ikut ambil bagian dalam 
semarak Kemerdekaan. Tak terkecuali 
dengan para penjual pohon pinang.

Aditya Kurniawan
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Minggu pagi yang 

seharusnya menjadi hari 

untuk bercengkrama 

dengan keluarga justru berakhir 

duka. Tepat pukul 06.47 WITA 

Lombok, ibu kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat diguncang 

gempa berkekuatan 6,4 SR. Meski 

goyangannya tak berpotensi 

tsunami namun cukup membuat 

warga Lombok histeris. Di balut 

hawa dingin pagi hari, teriakan 

warga Lombok dan sekitarnya pecah 

di tiap sudut kota.

 “Rumah saya hancur semuanya. 

Tidak bisa ditinggali bersama 

keluarga kembali. Saya pun belum 

bisa ke sekolah,” ujar Ria salah satu 

anak di pengungsian korban Gempa 

Lombok, Desa Sajang, Sembalun.

Saat goyangan berhenti wajah 

bocah itu masih menyiratkan 

kesedihan. Senyumnya sesekali 

mengembang sambil menahan air 

mata yang mulai membasahi pipi. 

Ria merupakan satu dari ratusan 

anak NTB yang menjadi korban 

gempa berkekuatan 6,4 SR itu.

Tak hanya meninggalkan kesedihan, 

gempa tersebut juga mendatangkan 

kehancuran bagi rumah-rumah 

warga Lombok. Setelah gempa 

pertama, masih disusul gempa 

susulan (aftershock) sebanyak 77 kali 

sampai pukul 10.00 WITA, dengan 

goyangan terbesar 5,7 SR. Setelah 1 

minggu warga Lombok merasa 

aman, gempa dengan kekuatan 

yang lebih besar dan berpotensi 

tsunami kembali menghampiri 

Lombok. Dengan magnitudo 7,0 SR 

air mata warga Lombok kembali 

menetes. Sirene tanda tsunami pun 

meraung-raung di pesisir pantai 

utara.

Sementara itu sebagian warga yang 

semula sudah kembali menghuni 

rumah, terpaksa harus tidur lagi di 

pengungsian karena tempat 

peraduannya ambruk nyaris rata 

dengan tanah. Peristiwa ini 

mendorong tim relawan 

kemanusiaan Dompet Dhuafa di 

Lombok Timur langsung turun 

membantu penanganan korban 

dengan mengevakuasi sejumlah 

warga dan mendirikan posko 

bencana.

“Tim relawan di Lombok Timur 

langsung turun membantu evakuasi 

pasien di Puskesmas Sembalun dan 

mendirikan tenda untuk 

pengungsian,” ujar M. N. Awalludin, 

Direktur Disaster Management 

10 ARUS UTAMA
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Center (DMC) Dompet Dhuafa.

Hingga saat ini, DMC terus bergerak 

dan melakukan koordinasi dengan 

para relawan dan mitra-mitra lokal di 

Lombok Timur terkait dengan 

penanganan pasca bencana. 

Pemetaan kebutuhan juga menjadi 

agenda penting dari respon darurat 

bencana dengan kordinasi bersama 

BPBD.

“Kami juga terus berkoordinasi 

dengan relawan, mitra-mitra lokal 

dan BPBD di lokasi. Sehingga dapat 

dipetakan kebutuhan dan respon 

terbaik untuk para korban,” 

tambahnya.

Di luar memberikan respon saat 

darurat bencana, DMC lanjut 

Awalludin juga menerjunkan tim kaji 

cepat sekaligus mengangkut logistik 

bagi warga terdampak yang 

membutuhkan bantuan. Dari 

pantauan lapangan DMC di wilayah 

yang terkena dampak gempa bumi, 

masyarakat dan para korban 

memerlukan suplai untuk 

kebutuhan medis, tenda 

pengungsian hingga kebutuhan 

logistik darurat lainnya.

“Kebutuhan medis darurat, obat-

obatan, tenda pengungsian dan 

logistik makanan menjadi prioritas 

saat ini. Lantaran lebih dari 1.000 

rumah rusak berat dan tentunya tak 

dapat berfungsi sebagai hunian,” 

jelas Awalludin. 

Awalludin menambahkan selain 

bantuan logistik dan material, para 

korban juga membutuhkan 

dukungan moral dalam menghadapi 

bencana. Untuk itu Dompet Dhuafa 

turut menerjunkan psikolog sebagai 

upaya mengurangi rasa trauma, 

terutama korban dari kalangan 

anak-anak. Psikolog selaku 

Koordinator Psycological dari 

Dompet Dhuafa Maya Sita Darlina, 

Spsi mengatakan dengan pemulihan 

psikologis diharapkan kondisi 

kejiwaan anak-anak tak terus diliputi 

rasa trauma akibat gempa.

“Kami akan mengedukasi warga 

lokal untuk bisa mendampingi 

pelaksanaan program ini saat 

dibutuhkan di waktu selanjutnya ke 

dalam berbagai program healing 

seperti berlatih relaksasi dan 

lain-lain” ujar Maya ketika merespon 

korban gempa di wilayah Dusun 

Lebah Dayah, Sembalun Lawang, 

Lombok Timur.

Direktur Program Dompet Dhuafa 

Sabeth Abilawa mengatakan untuk 

penanganan kesehatan korban 

gempa Lombok, Dompet Dhuafa 

turut menerjunkan 2 dokter spesialis, 

2 dokter umum dan 2 perawat dari 

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma 

(LKC) Jakarta dan Sulawesi Selatan 

guna menjangkau wilayah yang 

masih terisolir akibat gempa.

“Sejak hari kedua pasca gempa bumi 

5 Agustus 2018, Dompet Dhuafa 

telah menurunkan tenaga medis 

terbaiknya yang berasal dari Layanan 

Kesehatan Cuma-Cuma dari bebrapa 

wilayah di Indonesia. Seperti dokter 

spesialis Bedah, Spesialis Anastesi, 

Urolog, Spesialis Rehab Medik, dan 

spesialis ortopedi,” ucap Sabeth.

Di sisi lain, sebagai bentuk respon 

lanjutan Dompet Dhuafa juga 

mengirim mobil dapur keliling 

(Darling). Dengan menempuh jarak 

1.300 Km dari Jakarta menuju 

Lombok kehadiran Darling 

diharapkan mampu membantu 

mobilisasi bantuan pangan bagi 

para pengungsi yang tersebar di 

wilayah Lombok. Sebagai langkah 

jangka panjang Dompet Dhuafa 

berencana akan merehabilitasi 

ribuan rumah dan fasilitas umum 

yang rusak berat akibat gempa. 

[Aditya Kurniawan]

ARUS UTAMA
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Di penghujung bulan Juli 2018, Lombok 

digoyang gempa berkekuatan 6,4 SR. Menurut 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) pusat gempa berada pada jarak 47 KM arah 

Timur kota Mataram, ibu kota Provinsi NTB, pada 

kedalaman 24 KM.

Melansir data dari Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah NTB, bencana tersebut menewaskan 436 orang 

sedangkan 1.353 korban lainnya mengalami luka-luka. 

Di sisi lain gempa tidak hanya meninggalkan duka, 

tetapi juga mengakibatkan kerusakan materi terhadap 

rumah-rumah warga dengan titik kerusakan terparah 

terkonsentrasi di di wilayah Lombok Utara dan Lombok 

Timur. 

Satu minggu berselang tepatnya pada tanggal 5 

Agustus 2018, pukul 18.46 WIB Nusa Tenggara Barat 

kembali dihantam gempa dengan kekuatan yang lebih 

besar dan berpotensi tsunami. Dalam sekejab, rumah-

rumah warga yang semula berdiri gagah, kini ambruk 

nyaris rata dengan tanah. Berdasarkan laporan dari para 

Camat dan Bupati Lombok Utara, hingga tiga hari pasca 

gempa berkekuatan 7,0 SR sedikitnya 347 orang tewas, 

1.477 warga lainnya mengalami luka berat dan ringan 

serta memaksa 156.003 penduduk Lombok tidur di 

pengungsian. 

“Data tersebut dilaporkan pada pertemuan para camat 

bersama bupati hari ini,” kata Kepala BPBD Lombok 

Utara Iwan Asmara, Rabu (8/8).

Namun mengapa Gempa Lombok begitu merusak? 

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan 

Dini Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan 

tertulisnya memaparkan, ada 3 faktor utama yang 

menyebabkan gempa Lombok begitu merusak:

Gempa Lombok merupakan gempa kerak dangkal 

dengan kedalaman hiposenter 24 kilometer. 

Hiposenter yang dangkal semacam ini 

menyebabkan nilai percepatan getaran tanah 

masih cukup tinggi di permukaan. 

Mengacu peta tingkat guncangan (shake map) 

BMKG, tampak sebagian besar wilayah Lombok 

Utara dan Timur mengalami guncangan yang 

mencapai skala intensitas VI-VII MMI. Dengan 

estimasi percepatan getaran tanah (PGA) mencapai 

di atas 120 gal, sudah memenuhi syarat untuk terjadi 

kerusakan pada bangunan.

Kontur tanah di Lombok didominasi oleh kawasan 

perbukitan yang tersusun dari batuan gunung api 

seperti lava, breksi, dan tufa. Jenis batuan tersebut 

sangat rentan untuk bergerak dan retak bila dihajar 

oleh goyangan gempa bumi seperti yang terjadi 

akhir Juli lalu.

Topografi wilayah Lombok dengan kontur lembah 

dan perbukitan juga turut memicu kerusakan di 

Kota Lombok. Efek topografi permukaan dapat 

memicu terjadinya amplifikasi guncangan yang 

lebih besar dalam arah horizontal dari pada vertikal, 

Dampak
Dahsyat Gempa 
Lombok
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semakin curam lereng, maka makin besar 

amplifikasinya.

Faktor terakhir adalah kondisi bangunan atau rumah 

di Lombok yang berdiri tidak sesuai dengan standar 

aman gempa bumi. Tingkat kerusakan bangunan 

akibat gempa tidak hanya disebabkan oleh besarnya 

magnitudo dan jaraknya dari episenter, tetapi 

kondisi topografi, tanah setempat, dan mutu 

bangunan sangat menentukan tingkat kerusakan.

“Sebagai pembelajaran, tampaknya perlu terus 

digalakkan sosialisasi mitigasi gempa bumi yang 

berkelanjutan terkait langkah aman dalam menghadapi 

gempa, serta pentingnya membangun rumah tahan 

gempa,” ujar Daryono.

Daryono menambahkan tingganya korban jiwa 

sebenarnya bukan disebabkan oleh gempa, tetapi akibat 

bangunan yang roboh dan menimpa penghuninya. Jika 

warga belum mampu membangun rumah tahan 

gempa, maka pilihan lainnya adalah membangun 

rumah dari bahan kayu atau bambu yang didesain 

menarik. Membuat bangunan rumah tembok dengan 

mutu yang rendah tanpa besi tulangan yang kuat, 

hanya akan membuat penghuninya menjadi korban 

saat terjadi gempa.

Secara tektonik, Lombok merupakan kawasan seismik 

aktif. Lombok berpotensi diguncang gempa karena 

terletak di antara 2 pembangkit gempa dari selatan dan 

utara. Di selatan terdapat zona subduksi lempeng 

Indo-Australia yang menunjam ke bawah Pulau 

Lombok, sedangkan dari utara terdapat struktur geologi 

Sesar Naik Flores (Flores Back Arc Thrusting). 

“Sesar naik ini jalurnya memanjang dari laut Bali ke timur 

hingga Laut Flores. Sehingga tidak heran jika Lombok 

memang rawan gempa karena jalur Sesar naik Flores ini 

sangat dekat dengan Pulau Lombok,” jelas Daryono.

Sementara itu bila diperhatikan peta aktivitas 

kegempaan atau seismisitas Pulau Lombok, tampak 

seluruh Pulau Lombok memiliki banyak sebaran titik 

episenter. Ini artinya, ada banyak aktivitas gempa di 

wilayah tersebut. Meskipun kedalaman hiposenternya 

dan magnitudonya bervariasi, namun tampak jelas 

wilayah lombok adalah wilayah aktif gempa. 

Terkait gempa susulan, Daryono memastikan gempa 

susulan yang terjadi kekuatannya tidak akan sebesar 

gempa utamanya. Ia menduga gempa utama dari 

rentetan gempa yang terjadi di Lombok adalah yang 

terjadi pada 5 Agustus lalu.. 

Kondisi alam semacam ini merupakan sesuatu yang 

harus diterima, sehingga mau tidak mau, suka tidak 

suka, semua itu adalah konsekuensi yang harus 

dihadapi sebagai penduduk yang tinggal dan 

menumpang di batas pertemuan lempeng tektonik. 

Jalan keluarnya adalah harus terus meningkatkan 

kapasitas dalam memahami ilmu gempa bumi, cara 

selamat menghadapi gempa dan bagaimana 

memitigasi gempa bumi. [Aditya Kurniawan]
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Hibur Anak Sembalun

Di antara bangunan rumah 

yang nyaris ambruk dihajar 

gempa, berdiri sebuah 

tenda cokelat beralas plastik. 

Menjelang siang keriuhan kian 

terasa dari balik tenda seluas 3 x 

6 meter persegi itu. Canda tawa 

anak-anak yang saling bersahutan 

terdengar nyaring, tanda keriangan 

telah kembali pada anak-anak 

korban gempa Lombok.

“Pada dasarnya sama, dari beberapa 

bencana baik itu gempa atau banjir, 

anak-anak sangat mudah untuk 

dibangkitkan kembali,” Kata Kak Seto 

Mulyadi, Ketua Lembaga Pendidikan 

Anak Indonesia (LPAI) dalam aksinya 

di posko utama pengungsian Dusun 

Sajang, Desa Sembalun, Lombok, 

NTB.

Menurut Kak Seto meski 

mengembalikan semangat 

anak-anak itu mudah namun jangan 

dianggap remeh karena akan 

memiliki dampak jangka panjang 

untuk tumbuh kembang anak bila 

tetap dibiarkan. Kegiatan ini lanjut 

Kak Seto juga berguna agar anak 

kembali tenang, gembira dan tidak 

merasa sendiri dalam menghadapi 

musibah. 

“Juga agar aspek tumbuh-kembang 

dan keceriaan mereka selama di 

tempat pengungsian tetap terjaga, 

sehingga tetap tangguh 

menghadapi musibah”, ujarnya.

Sudah lebih dari lima hari anak-anak 

di wilayah Dusun Sajang, Sembalun 

tidak bersekolah lantaran gempa 

bumi berkekuatan 6,4 SR yang 

terjadi Minggu (31/7) menghantam 

Lombok. Dalam kondisi darurat di 

pengungsian, psikologis anak perlu 

mendapat perhatian khusus. Selain 

membangun keceriaan anak, Kak 

Seto juga menanamkan 

pengetahuan dan nilai-nilai positif 

agar anak sadar bencana.

“Di ruang ramah anak ini kami tidak 

sendiri tetapi juga ada tim dari 

Psychological First Aid (PFA) dan 

tentunya Dompet Dhuafa. Tim 

gabungan ini mengemban tugas 

pokok untuk membawakan 

dongeng ceria, bernyanyi dan 

bercerita bersama,” tambah Kak Seto.

Kak Seto menuturkan perlunya 

pendampingan psikologis bagi 

anak-anak pasca bencana dan 

keluarga menjadi banteng utama 

agar anak dapat kembali riang. Guna 

memulihkan trauma psikologis perlu 

treatment lebih lanjut sesuai dengan 

masalah yang ditimbulkan. Setelah 

rasa percaya diri dan keriangan 

kembali pada diri anak, Kak Seto 

mengaku apa yang dilakukan 

Dompet Dhuafa sangat luar biasa. 

[Aditya Kurniawan]

Saat Kak Seto

Pada dasarnya sama, 
dari beberapa bencana 

baik itu gempa atau 
banjir, anak-anak 

sangat mudah untuk 
dibangkitkan kembali
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Hibur Anak Sembalun Minggu pagi (29/7) udara 

sejuk masih enggan pergi 

dari Sembalun, Lombok 

Timur, NTB. Meski sang surya 

masih mengumpat malu dibalik 

bentangan awan, namun Hamdan 

telah disibukan oleh ternaknya.  

Sebagai mitra peternak hewan 

kurban Dompet Dhuafa, sejak subuh 

Hamdan sudah berkutat dengan 

tumpukan rumput untuk pakan 

kambing

Namun ketika jarum jam tepat 

menunjukan pukul 06.47 WITA, 

aktivitas Hamdan mendadak 

berhenti. Rumput yang 

digenggamnya ia hempaskan, 

dengan sigap Hamdan langsung 

berlindung dari guncangan gempa 

bumi berkekuatan 6,4 SR yang 

menggoyang Lombok.

Setelah guncangan berhenti, 

Hamdan menyaksikan 

pemandangan yang tak biasa. Ia 

terkejut ketika sejumlah rumah 

tetangganya nyaris ambruk rata 

dengan tanah. Menurut catatan 

Disaster Management Centre (DMC) 

Dompet Dhuafa, wilayah Lombok 

Timur tempat tinggal Hamdan 

merupakan salah satu wilayah paling 

terdampak hantaman gempa. 

Melihat tetangganya membutuhkan 

pertolongan membuat rasa 

kemanusiaan Hamdan tergerak. Ia 

mantap menjadi relawan gempa 

Lombok lalu mendirikan posko 

darurat dibantu oleh aparat dan 

relawan lainnya.

“Saya juga berikan pertolongan 

tingkat pertama pada korban luka 

dan ikut mengevakuasi warga yang 

masih terjebak di reruntuhan 

bersama DMC,” ujar Hamdan di 

sela-sela kegiatannya membantu 

korban gempa.

Peternak Jadi Relawan

Hingga 3 hari pasca bencana 

Hamdan bersama Dompet Dhuafa 

telah membuka posko darurat, 

posko hangat dan dapur umum di 

beberapa titik pengungsian di 

Lombok Utara dan Lombok Timur 

yang memiliki jumlah pengungsi 

hingga lebih dari 1.000 jiwa. [Aditya 

Kurniawan]

 Gempa Lombok
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Dimas Alkhairsyah

Jika di Jawa ada keraton sebagai tempat tinggal raja, di Sumatera 

khususnya di wilayah Melayu Islam, ada Istana untuk sultan. Salah 

satunya Istana Kesultanan Siak Sri Inderapura, yang terletak di pusat 

kota Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Istana Siak Sri Inderapura dibangun 

pada era Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1889. Istana ini mendapat 

julukan Istana Matahari Timur atau Istana Asserayah Hasyimiah.

Beda daerah tentu saja beda warna arsitektur bangunan. Kalau di Jawa 

bentuk bangunan keraton menyerupai candi, di Melayu bangunan istana 

menyerupai masjid atau bangunan-bangunan di Timur Tengah, bahkan 

sedikit sentuhan bergaya Eropa.

Pada masa kejayaannya, Kesultanan Siak Sri Inderapura terkenal dengan 

kerajaan bahari yang menguasai Selat Malaka, jalur pelayaran Sumatera 

dan Kalimantan. Hal itu juga yang membuat Istana Siak menghadap 

langsung ke sungai Siak, yang dulu merupakan jalur kapal-kapal besar 

melintas menuju laut Selat Malaka.

Raja terakhir dari kesultanan Siak adalah Sultan Syarif Kasim II. Beliau turut 

andil dalam kemerdekaan Indonesia, dan mendukung terbentuknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas jasanya tersebut, 

kemudian namanya diabadikan menjadi Bandar Udara di Pekan Baru, 

Riau. [Almuh]
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PARENTING

Tips Membantu Anak Berdamai
dengan Kekalahan

1

bakal mendapat perhatian positif dari siapa pun. Anak 

cenderung bersifat introvert dan sulit move on.

Berikut beberapa tips membantu anak berdamai 

dengan kekalahan : 

Keinginan anak usia 3 – 8 tahun untuk selalu 

menang harus dikendalikan. Hal itu perlu agar 

anak tidak terdorong untuk menghalalkan segala 

cara. Terlebih gempuran game daring yang melekat pada 

gawai mengajarkan untuk memakai segala kesempatan 

agar bisa memenangi permainan. Namun bagaimana 

bila anak kalah? 

Psikolog perkembangan anak dari Boston yang juga 

menjabat direktur Parenting Child Development at the 

First Years inc , Mauren O’Brien PhD seperti dikutip dari 

buku Parent Guide Growing Up menyebutkan, di usia ini 

anak-anak secara alami ingin menjadi yang terbaik atau 

tercepat untuk segala hal yang mereka lakukan. Mampu 

memenangkan sesuatu akan membuat anak merasa 

mengendalikan lingkungan.

Sebailknya kekalahan amat terasa menyakitkan bagi 

anak. Anak akan merasa dirinya payah karena tidak 

mampu mengendalikan lingkungan dan merasa tidak 

Tekankan pada anak bahwa hal yang paling 

terpenting ialah the best  bukan kemenangan. 

Menjadi lebih baik akan lebih bermanfaat ketimbang 

meraih kemenangan. Terlebih bila kemenangan itu 

diraih dengan cara-cara di luar ketentuan.
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2

3

4

5

6

7
Biarkan sesekali anak kalah. Setelah kalah saatnya kita 

sebagai orang tua memberikan motivasi. Ajak anak 

untuk introspeksi diri. Dengan begitu komunikasi 

antara anak dengan orang tua akan lebih intens dan 

dapat membuat tumbuh kembang anak menjadi 

pribadi yang pemaaf namun unggul.

Akui perasaan kecewa anak saat kalah. Di sisi lain 

sebagai orang tua juga harus menekankan bahwa 

kalau si anak ingin teman-temannya bersikap baik, ia 

pun juga harus bersikap baik.

Ajarkan anak menghormati perasaan teman. Orang 

tua bisa berkata pada anak “teman mu yang kalah itu 

mungkin sedih, ayo kita hibur dia.”

Hargai kemajuan anak. Bila anak mengucap kata-kata 

demikian “Papah tadi aku kalah dalam lomba lari di 

sekolah, tapi lombnya seru dan menarik,” kita sebagai 

orang tua harus merespon perkataan anak dengan 

benar. Arahkan pandangan kita pada wajah anak 

sambil membalasnya dengan ucapan yang riang.

Dukung anak melakukan kegiatan kompetisi yang 

sesuai dengan tahap prkembangannya. Pahami apa 

yang diharapkan dari suatu kegiatan, apa yang 

mungkin terjadi dan strategi apa yang harus 

dilakukan.

Dorong anak untuk bersifat adil dengan bermain 

sesuai aturan. Katakan pada anak “Kalau ada yang 

curang pertandingannya diulang ya,” kata-kata 

tersebut akan lebih didengar anak, apalagi bila 

diucapkan dengan nada yang lembut.
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KHUSUS

Guna menyambut hajatan 

akbar Asian Games 

2018 Pemprov DKI 

Jakarta berbenah diri. Mulai dari 

merenovasi sarana dan prasarana 

olahraga, membenahi pedestrian, 

membangun wisma atlet hingga 

mempercantik kampung dengan 

balutan warna yang mencolok. 

Salah satunya ialah Kampung di 

bilangan Jembatan Marto, tepatnya 

di RT 001, RW 07 Kelurahan 

Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

kini kampung itu lebih hidup 

berkat guratan cat warna-warni 

yang menempel di setiap sudut 

lingkungan.

Sebelum wilayah Serdang ditunjuk 

sebagai tempat berdirinya Wisma 

Atlet, wilayah Serdang merupakan 

kampung padat penduduk. 

Bangunannya tidak teratur, kesan 

kumuh sangat melekat pada 

kampung tersebut. Sebagai langkah 

nyata guna mempercantik landscape 

Jakarta, Pemprov DKI menggandeng 

pabrikan cat kenamaan untuk 

mengubah wajah kampung menjadi 

kampung tematik.

“Asian Games ini merupakan even 

yang diperhatikan Asia dan Dunia. 

Sebuah kerja besar bangsa 

Indonesia yang disaksikan dunia. 

Warna-Warni Asian Games

Asian Games ini 
merupakan even yang 
diperhatikan Asia dan 
Dunia. Sebuah kerja 

besar bangsa 
Indonesia yang 

disaksikan dunia. 
Salah satunya adalah 
area Kemayoran ini
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Salah satunya adalah area 

Kemayoran ini,” ungkap Gubernur 

DKI Jakarta Anies Baswedan saat 

menyambangi Kampung Serdang 

akhir Juli lalu.

Tembok-tembok pembatas antar 

kampung yang tadinya penuh 

dengan aksi vandalisme kini 

berubah, setelah dipoles tampak 

Kaka sedang melambaikan tangan. 

Kaka merupakan salah satu ikon 

Asian Games 2018 berwujud badak 

jawa yang melambangkan kekuatan. 

Di sudut lainnya terlihat ada 

Bhin-Bhin dan Atung yang ikut 

mewarnai tembok setinggi 3 meter 

tersebut.

Di seberang tembok yang 

dipisahkan oleh jalan raya 

terbentang pedestrian cantik 

bergambar aneka logo cabang 

olahraga yang dipertandingkan 

dalam ajang lima tahunan itu. Masuk 

ke dalam area kampung yang 

dibelah oleh Kali Sentiong, 

keberadaan tembok dan jalan 

kampung yang dicat aneka warna 

kian marak. Ada rumah yang dicat 

dengan motif polkadot, persegi 

hingga dibalut oleh logo cabang 

olahraga.

“Kampung ini sekarang jadi lebih 

enak dipandang, kan nanti Jakarta 

mau didatangi tamu asing,” kata 

Masroh salah seorang warga 

setempat.

Selain rumah, pedestrian dan jalan 

kampung, jembatan yang 

membentang di atas kali berwarna 

hitam di tepi kampung juga tak 

luput dari balutan warna. Hal serupa 

juga tampak pada turap di pinggir 

kali. Simbol-simbol beraroma Asian 

Games semakin terasa, aroma dan 

auranya juga kian dekat. Semuanya 

seakan telah siap menyambut 

gelaran olahraga terbesar di benua 

Asia itu. Sukses Asian Games 2018. 

[Aditya Kurniawan]
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Teh hijau telah lama dikenal sebagai pengganti minuman seperti kopi dan 
lainnya. Dinilai lebih sehat karena rendah kandungan kafein, dan mengandung 
antioksidan alami sangat kuat yang disebut polifenol.  Sebuah penelitian yang 

dilakukan di University of Oklahoma Health Sciences Center menunjukkan, 
mengonsumsi teh hijau 4 cangkir sehari baik untuk kesehatan.

Lalu apa saja manfaat teh hijau?

Khasiat Alami Mengonsumsi Teh Hijau

Beragam khasiat mengonsumsi teh hijau bagi 

kesehatan. Menikmatinya juga harus dengan 

cara yang sehat. Agar tetap memberikan khasiat 

bagi tubuh, kandungan gula dalam teh serta campuran 

lainnya harus diperhatikan.

Hindari meminum teh dalam kondisi panas. Beberapa 

penelitian menyebutkan, terdapat resiko kanker jika 

meminum teh dalam suhu tinggi. Tunggu beberapa saat, 

hingga suhu nyaman, lalu nikmati teh hijau untuk 

kesehatan Anda.
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beragam manfaat teh Hijau:

-  Kandungan flavonoid (fitokimia yang ditemukan dalam 

produk tanaman) memiliki sifat antioksidatif (penangkal 

radikal bebas) dan anti karsinogenik (pencegah kanker)

-  Memiliki aktivitas antibakteri, antivirus dan antijamur

-  Membantu mencegah penyakit degeneratif (turunan), 

seperti diabetes mellitus dan hiperkolesterolemia

-  Membantu menurunkan tekanan darah tinggi, dan 

menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner

Itulah beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan. Bagi 

yang menjalani program diet, penurunan berat badan dapat 

diperoleh dalam waktu 8 minggu. 

Berat badan secara umum, lingkar perut, dan massa lemak 

tubuh ditemukan menurun setelah mengonsumsi teh hijau.

Namun tentu saja, hal ini harus disertai dengan asupan 

makanan seimbang dan baik. Begitu juga jumlah yang harus 

diminum, dan bagaimana cara penyajiannya. [Aryani Radita]
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Indonesia merupakan negri yang rentan diterpa 

bencana. Guna mengantisipasi dampak dari bencana 

tersebut kamu bisa memanfaatkan teknologi yang 

ada pada smartphone. Berikut 4 aplikasi yang wajib 

dimiliki saat bencana alam.

1. aplikasi Radio
Saat terjadi bencana alam tentu akan semakin sulit untuk 

mengakses informasi. Sinyal internet yang hilang 

merupakan salah satu alasan kamu mesti punya aplikasi 

radio. Radio merupakan fitur esensial yang hadir pada 

kebanyakan perangkat smartphone. Kamu bisa 

mendapatkan informasi bencana alam dari berbagai 

stasiun radio lokal secara real-time.

2. info bmkg
Sebagai lembaga pemerintah yang memantau kondisi 

cuaca, iklim, kegempaan dan tsunami, Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga 

merilis aplikasi yang bisa membantu kamu, yakni Info 

BMKG. Dalam aplikasi ini kamu bisa mengamati informasi 

bencana alam di suatu lokasi hingga 3 hari ke depan. 

Ada juga peringatan terkini saat terjadi bencana alam di 

4 Aplikasi yang Wajib Dimiliki saat Bencana Alam

seluruh wilayah Indonesia seperti gempa bumi.

3. Zello, aplikasi android untuk Walkie-talkie
Selain pemadaman listrik, kamu pasti kesulitan sinyal saat 

terjadi bencana alam. Zello bisa jembatan untuk kamu 

berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Aplikasi ini 

memiliki fungsi mirip seperti walkie-talkie. Zello sendiri 

memiliki keunggulan yang bisa dipakai dalam kondisi 

ekstrem. Aplikasi bencana alam ini bisa dipakai dalam 

kondisi sinyal lemah. Bahkan bisa dipakai pada jaringan 

2G.

4. aplikasi maps dan navigasi
Saat terjadi bencana alam, yang perlu kamu lakukan 

pertama kali adalah mencari tempat perlindungan yang 

aman. Untuk mempermudah kamu bisa menggunakan 

aplikasi maps dan navigasi. Google Maps dan Waze 

menjadi dua aplikasi populer yang dapat kamu andalkan 

untuk mencari rute tercepat dan paling aman. Google 

Maps sendiri menyediakan fitur offline, sangat cocok saat 

terjadi bencana. [Aditya Kurniawan]
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Tubuhku Terbakar 
hingga 67 %

Agustus 2017 mungkin 

menjadi bulan yang tidak 

pernah dilupkan Dulloh 

Apria. Sore menjelang Magrib, 

warga Bandingan Dusun III RT 

19 RW 06 Desa Karang Jambu, 

Kecamatan Karang Jambu, 

Kabupaten Purbalingga, Jawa 

Tengah dikagetkan dengan 

teriakan keluarga Pak Darso, 

anak mereka yang berusia 14 

tahun terperosok di tempat 

pembakaran sekam.

Alhasil dari pinggang hingga 

ujung jari kaki Dulloh melepuh, 

bengkak berisi cairan kebau-

abuan. Lima bulan Dulloh 

menjalani rawat inap dan 

diselingi rawat jalan intensif di 

salah satu RS khusus bedah di 

kota Purbalingga. 

“Hutang keluarga ini menumpuk 

untuk memenuhi kebutuhan 

berobat Dulloh. Rp 500 ribu sekali jalan,” kata Darso ayah 

Dulloh.

Satu tahun berlalu, kondisi Dulloh masih harus menjalani 

perawatan lanjutan rawat jalan di Poli Bedah Plastik RS 

Margono Soekardjo Purwokerto. Beruntung Dulloh 

bertemu dengan banyak relawan. Saat ini sudah hampir 

empat bulan Dulloh dan keluarganya menempati Rumah 

Singgah Pasien LKC Dompet Dhuafa (DD) Jateng, di 

Purwokerto. 

Selain armada ambulans yang siaga 24 jam, bahan habis 

pakai untuk perawatan luka setiap hari juga ditanggung 

Dompet Dhuafa. Kendati Dulloh menempati ruang 

singgah sederhana namun raut kebahagiaan terpancar 

dari raut wajahnya.

Jeritan kesakitan akibat goncangan menapaki jalanan 

terjal menuju rumah sakit sudah tak lagi sering terdengar. 

Dulloh kini butuh dukungan untuk sembuh. Selain 

dukungan material, support moral juga diharapkan agar 

ia tak minder bila bersanding dengan teman sebayanya.

Mendatangkan relawan psikolog anak dan pendongeng, 

merupakan salah satu cara yang dilakukan Dompet 

Dhuafa sebagai upaya pemulihan psikologis akibat 

trauma.

“Setidaknya derita kesakitan ketika harus ditandu dari 

rumah ke jalan besar untuk naik ambulans sudah tidak 

lagi dirasakan. Tubuh Dulloh terbakar hingga 67 %,” Ujar 

Titi Ngudiati dari LKC Purwokerto, Jawa Tengah. [Aditya 

Kurniawan]
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MOSAIC (MOSLEM AND MOSLIMAH CHIC)

Paduan Merah untuk

Pesta
Warna merah identik dengan nge-jreng. 

Tak sedikit dari Anda, yang mungkin sungkan memakai warna ini.
Jika dipadukan dengan pas, warna merah terlihat elegan dan chic. 

Blouse kerah shanghai, dengan paduan corak 

di sisi leher dan dada. bisa memilih model 

blouse kurung, atau lengan kalong.

Bluose Sifon

Kain Batik 
Padukan dengan kain batik warna cerah. Pilih 

warna dasar kain, senada warna blouse. 

Kenakan kain bentuk simpel, seperti memakai 

sarung. Ikat dengan tali pinggang.
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Jilbab/Pasmina Sifon 

Tas Tangan 

Sepatu

Dress sifon cocok dipadukan dengan jilbab berbahan 

sifon pula. Modelnya yang jatuh membuat penampilan 

semakin anggun.

Tas tangan bertali rantai, cocok bagi Anda 

yang ingin bergaya simpel.

Menutup gaya berbusana, sepatu merah marun semakin 

mempercantik penampilan. Heels, wedges atau pun flat 

shoes bisa Anda kenakan sesuai selera.

Tips:

- Untuk mempermudah pemakaian kain, bisa dibentuk menjadi 

kain berjahit

- Posisikan kain lebih panjang beberapa cm, agar saat mengenakan 

sepatu, panjang kain pas

- Paduan dengan celana pipa juga cocok, bagi Anda yang tidak 

ingin memakai kain

- Bros minimalis sebagai pelengkap jilbab
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Ayo Daftar Segera

HAJI KHUSUS

HAJI&

Pass Travelnya berizin
Pass Jadwalnya
Pass Terbangnya
Pass Hotelnya
Pass Visanya

"Dan Sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umroh karena ALLAH.

makkah *5 madinah *5 hotel transit Arafah

muzdalifah mina

(QS. Al - Baqarah : 196)

Fasilitas

Izin Umroh : 903 /2017
Izin Haji : 508 / 2017

Harga Mulai 

021 782 1373 0811 133 446 (Icha)

Ayo Daftar Segera

HAJI KHUSUS

HAJI&

Pass Travelnya berizin
Pass Jadwalnya
Pass Terbangnya
Pass Hotelnya
Pass Visanya

"Dan Sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umroh karena ALLAH.

makkah *5 madinah *5 hotel transit Arafah

muzdalifah mina

(QS. Al - Baqarah : 196)

Fasilitas

Izin Umroh : 903 /2017
Izin Haji : 508 / 2017

Harga Mulai 

021 782 1373 0811 133 446 (Icha)

Izin Umroh : 903/2017
Izin Haji : 508/2017
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Ekonomi Kurban untuk Kemaslahatan Umat

Hari Raya Idul Adha tidak semata sebuah ritual 

keagamaan saja. Melainkan terdapat unsur yang 

dapat membangkitkan kesejahteraan umat 

melalui ekonomi kurban. Hal itu dipaparkan oleh Direktur 

IDEAS Yusuf Wibisono dalam acara konferensi pers 

Kurbanesia di Jakarta. 

Menurut Yusuf, potensi ekonomi kurban di Indonesia 

sangat besar dan ini menjadi menarik karena cara 

filantropi Islam yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa 

memiliki metode untuk menguatkan potensi tersebut, 

yakni Tebar Hewan Kurban (THK).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan IDEAS, di tahun 

2017 diperkirakan ada 6,9 juta umat muslim yang 

berkurban. Diprediksi pada tahun 2017 lalu ada uang 

umat yang bergulir ke para peternak sebesar Rp 28,3 

triliun dengan rincian  1,4 juta ekor hasil penjualan sapi 

dan 5,5 juta ekor kambing.

“Ini potensi tahunan, setiap tahun seperti ini bahkan 

angkanya lebih besar,” ucap Yusuf dalam paparannya di 

acara press conference Kurbanesia di Jakarta (26/7).

Yusuf berujar, bila ekonomi kurban ini terus dikelola 

secara berkesinambungan, seperti yang dilakukan THK, 

bukan tak mungkin umat Islam bisa lebih sejahtera. 

Masalahnya tambah Yusuf distribusi daging kurban yang 

belum merata. Mengintip catatan IDEAS, dari tahun 1990 

kurban terkonsentrasi hanya di kawasan Jabodetabek di 

Pulau Jawa dan kota Batam serta Medan untuk di Pulau 

Sumatera. 

Padahal, kata Yusuf, daerah yang justru jarang 

mengonsumsi daging berada di wilayah NTB, Sulteng, NTB 

dan Kalimantan dengan per kapita konsumsi daging per 

tahun terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat indeks 

0,003.

“Terjadi kesenjangan luar biasa. Harus ada upaya secara 

sistemik dan masif untuk mendistribusikan daging kurban,” 

jelas Yusuf.

Guna membangkitkan gairah dan memaksimalkan 

potensi ekonomi kurban, peternak-peternak kecil di 

Indonesia yang jumlahnya mencapai 13 juta KK mesti 

diperkuat. Dari jumlah peternak tersebut 5 juta KK 

diantaranya memelihara sapi, 2,7 juta KK beternak 

kambing, 0,6 juta KK membiakan domba dan 0,4 juta 

fokus menternak kerbau. Problem lainnya terdapat pada 

jarak antara lokasi ternak dan market yang berjauhan, hal 

ini membuat ongkos kirim membengkak dan berdampak 

pada harga jual.

“Kalau sapi mahal bukan karena peternak jual mahal tetapi 

ongkos kirimnya yang tinggi. THK adalah inovasi sosial 

yang sangat baik untuk memperkuat ekonomi kurban 

hingga ke pelosok,” tutup Yusuf. [Aditya Kurniawan]
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Suku Mausu Ane Kelaparan
Dompet Dhuafa Terjunkan Tim Kemanusiaan

Dompet Dhuafa Jateng 
Resmikan Tiga Kampung 
Ternak Binaan

Bencana kelaparan melanda warga Suku Mausu Ane 

di pedalaman Pulau Seram, Seram Utara Timur Kobi, 

Kabupaten Maluku Tengah. Akibat peristiwa tersebut tiga 

orang di antaranya tewas. 

Melihat kondisi Suku Mausu Ane yang kian 

memprihatinkan, Dompet  Dhuafa Sulawesi Selatan pada 

Minggu (29/7) merespon cepat dengan menerjunkan 

Pada Idul Adha 1439H, Dompet Dhuafa Jawa 

Tengah, menggelar sarasehan peternakan (29/7). 

Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku 

kepentingan se-Kota Semarang.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi agenda peresmian 

Program Kampung Ternak Dompet Dhuafa Jawa Tengah 

yang sudah berjalan setahun lalu. Lurah Karang Malang, 

Wahyu Mahardi mengaku bangga bahwa program 

Kampung Ternak yang berada di desanya mampu 

mengubah taraf ekonomi warganya.

“Saya bangga program Kampung ternak ini mampu 

mengubah ekonomi warga di Kelurahan Karang Malang. 

Kami membuka lebar kesempatan untuk kerjasama atau 

mengembangkan program pemberdayaan bersama 

Tim Kemanusiaan yang terdiri dari dokter, perawat, dan 

satu koordinator dengan membawa logistik dan 

obat-obatan.

Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan mapping 

area dengan berkoordinasi bersama perangkat 

pemerintah. Selanjutnya menetapkan posko darurat 

untuk dukungan logistik dan berbagai kebutuhan. 

“Tim respon cepat sudah kami berangkatkan. Pertama 

tim Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan kami gerakkan. 

Kebutuhan medis dan logistik menjadi bekal utama 

pada respon kali ini. Setelah mendapat update 

informasi dari lokasi, kami akan menyusun respon 

lanjutan dan mengirimkan tim kedua, dengan 

membawa bekal kebutuhan masyarakat di sana,” 

ungkap Doni Marlan, selaku GM Pengembangan 

Jaringan Dompet Dhuafa Filantropi. [Taufan YN]

Dompet Dhuafa,” ungkap Wahyu Mahardi.

Hingga saat ini, Program Kampung Ternak Dompet 

Dhuafa Jawa Tengah telah memiliki tiga kandang. Total 

kambing berjumlah 65 ekor yang dikelola oleh 16 

penerima manfaat dari Dukuh Gedungan, Karangmalang, 

dan Mijen. [DD Jateng/TYN]
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Jamin Mutu, Tim QC THK Menyebar Hingga Pelosok

Konfrensi SLI Pertemukan 54 Kepala Sekolah dari 
Seluruh Indonesia

Demi menjamin amanah para donatur Tim Quality 

Control (QC) Tebar Hewan Kurban (THK) menyebar 

ke 55 wilayah di penjuru Indonesia selama 12 hari. Tim 

tersebut bertugas untuk memantau jumlah ketersediaan 

dan kondisi kesehatan calon hewan kurban berdasarkan 

syariat.

Sebanyak 54 kepala sekolah dari berbagai sekolah di 

Indonesia berkumpul dalam Konferensi Nasional Sekolah 

Literasi Indoensia (SLI) di Bogor, Jawa Barat. Dengan tajuk 

“Suara Hati Para Pemimpin Sekolah” seluruh peserta 

disuguhi berbagai kegiatan yang mampu 

mengembangakan daya kreativitas dan pengembangan 

pembelajaran.

Konferensi nasional SLI merupakan bentuk implementasi 

dari tugas makmal pendidikan Dompet Dhuafa guna 

membentuk model pendidikan yang profesional dan 

kokoh baik untuk pelaku mau pun siswa.

“Seorang guru harus menguasai ilmu sedalam-dalamnya. 

Jika guru tak mampu menguasai ilmu apa yang mau 

diperoleh siswa didik kelak? Buang keegoisan, kuasai 

ilmu, kuasai komunikasi agar budaya sekolah bisa lebih 

baik lagi,” ujar Agung Pardini, selaku General Manager 

Sekolah Model Dompet Dhuafa Senin (23/7).

Usai mengikuti Konferensi SLI para peserta diharapkan 

mampu memahami kompetensi kepala sekolah, 

memahami tugas dan fungsi kepala sekolah, memahami 

pengelolaan sekolah yang tersistem, dan mendapatkan 

inspirasi tentang proses menginisiasi maupun 

pengelolaan sekolah. [Zul]

Ke 55 wilayah tersebut meliputi Provinsi Sumatera 

Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan 

Ambon, dimulai sejak 30 Juli hingga 10 Agustus 2018.

Tahun ini Dompet Dhuafa menargetkan menebar 

25.000 hewan kurban dalam skala nasional. Melalui 

tahapan proses QC, besar harapan Dompet Dhuafa 

dapat menebar manfaat dengan melakukan 

pendistribusian hewan kurban secara merata kepada 

seluruh masyarakat yang membutuhkan dengan 

kualitas terbaik. 

Dengan begitu, seluruh masyarakat mampu merasakan 

manfaat hari raya kurban dan ikut melaksanakan ibadah 

kurban, sekaligus berlomba dalam membentang 

kebaikan. [Dhika Prabowo]
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Sebagai wujud kepedulian 

terhadap kesehatan gratis, 

Layanan Kesehatan Cuma-cuma 

(LKC) Dompet Dhuafa, menggelar 

Donor Darah di Ciputat, Tangerang 

Selatan Rabu (25/7). Aksi donor 

darah ini hasil sinergi dengan PMI 

(Palang Merah Indonesia) untuk 

kemudian disalurkan kepada mereka 

yang membutuhkan.

Ariyanto, salah satu pendonor darah 

mengaku bahwa kegiatan ini 

merupakan layanan sederhana 

namun sangat bermanfaat. Melalui 

donor darah, Ariyanto merasa telah 

berbagi kepedulian kendati tidak 

mennggunakan uang.

“Kebetulan kegiatan ini juga dekat 

dengan lokasi kerja saya. Jadi saya 

dapat meluangkan waktu untuk 

saling membantu melalui donor 

darah. Semoga dengan diadakannya 

kegiatan tersebut, orang-orang 

sekitar sini juga semakin peduli dan 

turut berpartisipasi,” ungkap 

Ariyanto.

Penanggung Jawab kegiatan Donor 

Darah LKC Zahra Najma menuturkan 

kegiatan yang rutin dilakukan tiap 3 

bulan sekali ini selalu banyak diikuti 

oleh masyarakat yang mendonorkan 

darah.

“Alhamdulillah hari ini cukup banyak 

LKC Gelar Kegiatan Donor Darah Rutin Bersama PMI

Hari Anak Nasional, Dompet Dhuafa Ajak “Anak Hebat” Tamasya ke Ancol

Sebanyak 35 anak Berkebutuhan Khusus (Anak Hebat) 

berkesempatan tamasya ke wahana Seaworld, Ancol. 

Kegiatan ini digagas oleh Dompet Dhuafa dalam rangka 

menyambut Hari Anak Nasional.

Antusiasme anak-anak terhadap wahana Seaworld Ancol 

sangat tergambar jelas dari ekspresi wajah mereka yang 

semringah. Ada yang berlari-lari sambil menunjuk ikan di 

balik kaca akuarium, sampai berteriak-teriak untuk 

mengekspresikan rasa gembira mereka.

“Alhamdulillah senang sekali anak saya diajak tamasya ke 

Seaworld Ancol. Kami belum pernah kesini. Terimakasih 

banyak Dompet Dhuafa dan donatur, karena telah peduli 

kepada anak-anak kami yang berkebutuhan khusus di 

momen Hari Anak Nasional,” ucap salah satu orang tua 

yang anaknya menderita kelainan mental Sabtu (21/7).

Nur Taufan, selaku penanggung jawab kegiatan ini 

mengatakan, kegiatan tamasya ke Ancol tak terlepas dari 

perayaan Hari Anak Nasional. Oleh karena itu sebagai 

bentuk kepedulian terhadap anak-anak Indonesia, 

Dompet Dhuafa mengajak anak-anak berkebutuhan 

khusus untuk mencicipi kebahagiaan. [Taufan]

yang mendonorkan darahnya, 

terutama generasi muda,” ujarnya. 

[Dhika Prabowo]
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Dompet Dhuafa dan Transmart Carrefour Kolaborasi Tebarkan Kurban

Solihin (30), lemas tak berdaya 

ketika menyadari bahwa rumah 

dan harta bendanya lenyap ditelan 

Si Jago Merah. Selain Solihin, empat 

keluarga lainnya di Desa Bojong 

Koneng, Babakan Madang, Bogor 

juga bernasib serupa. 

Total ada 12 jiwa yang menjadi 

korban, mayoritas dari mereka 

LPM Bantu Anak Korban Kebakaran 
Kembali Bersekolah

Dompet Dhuafa melalui program 

Tebar Hewan Kurban (THK), 

dan PT. Trans Retail Indonesia 

(Transmart Carrefour), kembali 

menggelar Qurban Festive 2018. 

Melalui sinergi tersebut, masyarakat 

dapat menyalurkan kurban melalui 

gerai kurban yang ada di 105 gerai 

Carrefour, dan Transmart yang 

tersebar di Indoensia. 

Qurban Festive 2018 merupakan 

gelaran ke-6 kalinya semenjak 

bergulir pada 2013 lalu. 

“Tujuan kami untuk memudahkan 

seluruh konsumen dan masyarakat 

yang akan membeli dan 

menyalurkan hewan kurban ke 

seluruh Indonesia, bahkan luar 

negeri,” terang Satria Hamid, 

selaku Vice President 

Corporate Communications 

Transmart Carrefour (24/7).

Satria mengatakan dengan 

adanya kegiatan Qurban 

Festive, akan membuat 

masyarakat lebih mudah dan 

murah untuk berkurban. 

“Jadi, di sela berbelanja di 

Transmart Carrefour, 

masyarakat dapat langsung 

menunaikan kurbanya melalui kasir 

di lokasinya berbelanja,” jelas Urip 

Budiarto, selaku GM Resources 

Mobilization Dompet Dhuafa.

Berkurban melalui gerai Dompet 

Dhuafa di Carrefour, secara tidak langsung 

juga ikut membantu perekonomian 

peternak lokal. Karena hewan kurban yang 

disediakan oleh Dompet Dhuafa adalah 

hasil pemberdayaan peternak-peternak 

lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. 

[Zulfarisal]

bekerja sebagai buruh bangunan 

dan buruh tani. Musibah ini juga 

memaksa 3 bocah dari keluarga 

Solihin, Oyan dan Amri tak dapat 

bersekolah karena peralatan 

didiknya teah berubah menjadi abu.

Mengetahui hal tersebut, pada hari 

Senin (23/7) Nur Taufan dari 

Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) 

Dompet Dhuafa segera 

mengirimkan sejumlah bantuan 

berupa peralatan sekolah seperti alat 

tulis, seragam, dan sepatu.

“LPM Dompet Dhuafa dukung 

pembelian perlengkapan sekolah 

kepada ke tiga anak tersebut. 

Alhamdulillah mereka akan 

bersekolah lagi besok,” Ucap Taufan. 

[Zul]
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Tahun ini Tebar Hewan Kurban 

(THK) Dompet Dhuafa 

menargetkan 25.000 ekor hewan 

kurban disebar ke seluruh pelosok 

negeri. Direktur program Dompet 

Dhuafa M. Sabeth Abilawa 

mengatakan ada lima manfaat yang 

dapat dipetik bila berkurban melalui 

THK. 

Pertama yakni mewujudkan 

pemerataan daging kurban dengan 

mendistribusikan daging ke wilayah 

yang membutuhkan. Kedua 

masyarakat mendapatkan laporan 

kurban secara transparan sehingga 

keterpercayaan tetap terjaga.

Berikutnya melalui THK masyarakat 

diajak untuk turut membantu 

memberdayakan peternak lokal yang 

sudah melalui tahapan seleksi serta 

pendampingan oleh Dompet Dhuafa. 

Lima Manfaat THK
tercipta kebutuhan gizi yang cukup.

“Kita tanamkan semangat kurban ini 

tidak semata transaksi jual beli tetapi 

bisa untuk membantu agar banyak 

masyarakat dapat merasakan hewan 

kurban,” ujar Sabeth (26/7). [Adit]

Djampang Archery Community 

(DAC) Dompet Dhuafa 

mengadakan 3rd Djampang Field 

Archery Competition. kompetisi ini 

digelar pada 28 Juli ini sebagai salah 

satu ajang berkumpulnya komunitas 

panahan tradisional dari seluruh 

Indonesia. 

Diprediski sebanyak 250 pemanah 

dari berbagai komunitas di seluruh 

Indonesia, Malaysia dan Thailand 

turut hadir guna memenuhi 

tantangan dan menunjukan 

kemampuanya di Zona Madina, 

Parung, Bogor.

Djampang Archery Community Tantang 
Komunitas Panah Internasional

MAJALAH SWARACINTA

Dengan mengangkat tema “Field 

Archery” atau panahan lapangan, 

para peserta dituntut untuk 

membidik sasaran di alam terbuka. 

Berbagai tantangan seperti 

menembak benda bergerak, replika 

kelinci dan rusa, sampai memanah 

dari ketinggian semakin 

menyemarakkan kegiatan tersebut.

“Ini kali ketiga DAC mengadakan 

kompetisi, dan trennya selalu bagus. 

Pesertanya dari setiap gelaran juga 

semakin bertambah,” terang direktur 

Zona Madina, Yuli Pujihardi.

Selain bertarung merebutkan juara, 

3rd Djampang Field Archery 

Competition ini bertujuan untuk 

memfasilitasi bertemunya berbagai 

komunitas panahan di tanah air. [Zul]

Empat masyarakat mendapatkan 

hewan kurban yang berkualitas.

Terakhir dengan THK masyarakat 

dapat mendukung ketahanan 

pangan nasional dengan adanya 

penyebaran kurban yang merata. Di 

sisi lain juga diharapkan mampu 
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Bunyi benturan palu yang beradu dengan batu 

terdengar sayup-sayup. Tiap desingannya selalu 

diikuti dengan debu yang menyeruak. Bila debu 

terlampau banyak, Sarono segera menyiramnya dengan 

air yang ia bawa dari rumah menggunakan jeriken kecil.

Kendati Sarono tak dapat melihat lagi sejak tahun 1995 

namun ia tak patah arang menyambung hidup. Menjadi 

pemecah batu bermula ketika Sarono tersandung batu 

saat pulang berdagang pisang. Sarono lalu membungkuk 

sambil memegang batu tersebut dan berdoa.

“Ya Allah, terima kasih ya Allah, semoga Engkau 

memberikan rezeki dari sini (batu-batu). Mudah-

mudahan dari darah kotor yang keluar ini bisa 

mengurangi dosa saya,” kenang pria yang akrab disapa 

Rono itu kepada Swaracinta.

Sarono
Tuna Netra Pemecah Batu yang Asuh 184 Anak Yatim

Berangkat dari kejadian tersebut, Rono lalu pindah 

haluan menjadi pemecah batu. Batu-batu itu Rono 

dapatkan dari toko material di dekat rumahnya di 

bilangan Cipinang Jaya, Jakarta Timur.  Bebatuan yang 

terdiri dari pecahan batako, bata merah dan konblok itu 

lalu dipecahkan Rono hingga menjadi butir-butiran, 

kemudian disaring hingga menjadi pasir halus. Pasir 

tersebut lantas dijual kepada siapa pun yang mau 

membelinya.

Rono tidak mematok harga untuk pasir tersebut. 

Menurut Rono, asalkan konsumen senang dan Allah 

meridhoi maka sudah cukup bagi dirinya. Tak hanya 

kebutaan, cobaan hidup Rono kian berat ketika sang istri 

didiagnosa tak dapat memiliki keturunan. Meski berat, 

namun hari demi hari tetap dijalani Rono dengan ikhlas.  
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Ada yang kuliah di Pasar Rebo, 
ada juga yang sudah kerja di 

Tip Top. Gajinya dia Rp 1,7 juta 
Alhamdulilah sudah punya 

duit sendiri

MAJALAH SWARACINTA

“Uang hasil jual batu nggak tentu tapi Alhamdulilah 

mencukupi saya, istri dan anak-anak yatim dhuafa yang 

saya rawat,” ujar pria berusia 60 tahun itu.

Semangat Rono menjemput rezeki mempertemukannya 

dengan dua orang anak yatim di tahun 2005.  Karena iba 

akhirnya Rono memutuskan untuk merawat kedua 

bocah tersebut. Meski rumah Rono hanya seluas 10 x 3 

meter persegi tak menyurutkan niat mulianya untuk 

membantu anak yatim lainnya. Selain anak yatim kini 

Rono juga merawat anak-anak dhuafa di sekitar 

Prumpung dan Cipinang. 

“Termasuk juga dhuafa. Dhuafa ini kan orangnya susah, 

ada bapaknya, tapi enggak diurusin,” kata Rono yang kini 

membuat suatu komunitas bernama Yatim Mandiri.

Menurut Rono karena keterbatasan hunian, anak-anak 

yatim dan dhuafa yang masih punya orangtua, tetap 

tinggal bersama orang tuanya. Tetapi pintu rumah Rono 

selalu terbuka lebar bila ada anak yatim dan dhuafa yang 

ingin sekedar main atau mengisi perut.

Untuk merawat anak asuhnya, Rono mengaku tidak 

pernah sama sekali meminta bantuan donatur. 

Melainkan para donatur yang mencarinya. Donatur Rono 

tak hanya dari Ibu Kota, tapi juga ada dari Singapura. 

Bahkan untuk memudahkan, kini Rono sudah memiliki 

rekening bagi para donatur jika ingin membantu 

merawat anak-anak.

Jumlah anak asuhnya terus bertambah setiap tahun, 

hingga kini mencapai 184 orang. Kebaikan hati Rono 

merawat anak yatim dhuafa berbuah manis, menurutnya 

sudah ada anak asuhnya yang bisa kuliah dan tak sedikit 

yang sudah bekerja karena telah berhasil disekolahkan 

Rono hingga lulus.

“Ada yang kuliah di Pasar Rebo, ada juga yang sudah 

kerja di Tip Top. Gajinya dia Rp 1,7 juta Alhamdulilah 

sudah punya duit sendiri,” tukas Rono.

Menurut Rono, dititipkan anak yatim dan piatu 

merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan. Rono 

sadar, sebelum dirinya mengalami kebutaan ia mengaku 

sangat jauh dari Allah. Lupa untuk beramal dan sangat 

dekat dengan kehidupan premanisme. Tak menyalahkan 

takdir, berkat kebutaan Rono justru bersyukur karena bisa 

dekat dengan Allah. [Aditya Kurniawan]
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Dari tampak luar bangunan 

seluas 5 x 4 meter persegi 

itu tak ubahnya sebuah 

gudang. Tak memiliki jendela, berada 

di sudut dan terkesan rapuh karena 

hanya dibentengi oleh bilik bambu 

yang mengelilingi dindingnya. 

Namun bila pintu dibuka, ratusan 

tanaman jamur berkelir putih 

yang mendiami 4 rak bambu siap 

menyapa anda. 

Itulah secuil potret rumah jamur di 

Kawasan Terpadu Zona Madina, 

Parung, Bogor, Jawa Barat. Corporate 

Secretary Zona Madina Faisal 

Rahman mengatakan rumah jamur 

di Zona Madina sejatinya sudah ada 

sejak tahun 2015, tetapi lokasinya 

bukan berada di dalam kawasan 

Zona Madina melainkan tersebar di 

sejumlah rumah warga binaan Zona 

Madina di Desa Jampang, Parung.

Khusus Rumah Jamur yang berdiri di 

dalam kawasan Zona Madina, lanjut 

Faisal merupakan buah kerjasama 

antara Dompet Dhuafa dan Mandiri 

Amal Insani (MAI) melalui dana 

hibah program sebesar Rp 32 juta 

dan baru beroperasi usai idul fitri 

Juni lalu. Faisal menambahkan 

Rumah Jamur tersebut akan 

difungsikan sebagai galeri dan 

sarana edukasi bagi setiap 

Rumah Jamury
Wahana Edukasi Baru di Zona Madina
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wisatawan yang mengunjungi 

kawasan wisata Zona Madina.

“Jadi di sini galeri saja. Untuk proses 

pembibitan hingga siap display 

tetap dilakukan oleh masyarakat 

binaan kami di Jampang,” ujar Faisal 

kepada Swara Cinta.

Faisal menuturkan kendati Rumah 

Jamur dari luar terlihat mini namun 

kemampuannya untuk menampung 

jamur tergolong besar, yakni bisa 

mencapai 1.000 bibit jamur. Untuk 

varietas yang dikembangkan, Faisal 

mengaku membudidayakan jamur 

jenis tiram. Selain masuk kategori 

jamur konsumsi, pemilihan jamur 

tiram juga didasari oleh beberapa 

faktor, salah satunya keunggulan 

tiram yang dapat dipanen setiap 3 

hari sekali. Di luar pemeliharaan 

yang intens, kunci keberhasilan 

panen waktu singkat ialah ruang 

tempat penyimpanan jamur yang 

mesti lembab dan harus gelap. 

“Setiap pagi dan sore kami sirami 

jamurnya. Setelah itu ruang 

penyimpanan harus ditutup lagi,” 

papar Faisal.

Faisal berujar bila selama 

dikembangkan jamur berada dalam 

baglog, kini lain cerita. Agar terlihat 

lebih eye catching Rumah Jamur 

telah membuat gebrakan dengan 

mengemasnya menggunakan box 

yang memiliki model kekinian dan 

mudah dijinjing. Untuk tiap satu 

kilogram jamur dibandrol dengan 

harga yang cukup terjangkaun Rp 14 

ribu.

Bagi anda yang ingin belajar 

langsung tata cara membudidaya 

jamur dan mencicipi prosuk 

olahannya, silahkan datang 

langsung ke Rumah Jamur Zona 

Madina.

“Produk olahan jamur ini ada yang 

sudah kami sulap jadi kripik, katsu, es 

krim dan crispy,” jelas Faisal. [Aditya 

Kurniawan]

...kendati Rumah Jamur 
dari luar terlihat mini 

namun kemampuannya 
untuk menampung 

jamur tergolong besar, 
yakni bisa mencapai 

1.000 bibit jamur.
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Setelah mendapatkan pendampingan dari Dompet 

Dhuafa sejak tahun 2015 lalu, puluhan peternak 

yang berada di Desa Cirangkong, Cijambe, Subang, 

Jawa Barat  siap suplai 300 ekor kambing untuk ikut 

berpartisipasi dalam Tebar Hewan Kurban (THK).

Ketua kelompok Paguyuban Mandiri Peternak 

Cirangkong Amud menuturkan suplai ternak untuk THK 

dari peternakannya terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Di tahun pertama, peternak Cirangkong 

ikut suplai sebanyak 31 ekor kambing yang diperoleh 

dari 5 anggota kelompok. 

Tahun berikutnya, yakni di tahun 2016 peternak 

Cirangkong kembali dituntut untuk memenuhi 

permintaan 65 ekor kambing THK dari 10 orang anggota 

yang bergabung. Peningkatan permintaan untuk THK 

kembali terjadi di tahun 2017. Dengan jumlah anggota 

yang belum bertambah, peternak Cirangkong diwajibkan 

mensuplai 83 ekor kambing.

“Untuk THK sekarang ini, anggota kelompok kami ada 35 

orang dan dipercaya untuk suplai 300 ekor kambing 

untuk THK,” ujar Amud kepada Swara Cinta.

Amud berharap baik kualitas mau pun kuantitas kambing 

untuk THK dapat terus meningkat dari tahun ke tahun 

sejalan dengan permintaan hewan kurban yang terus 

alami kenaikan. Amud menambahkan berkat permintaan 

kambing yang terus meningkat kini kesejahteraan 

sebagian anggota kelompok Cirangkong juga terangkat. 

Kini mereka tak lagi dihantui oleh tengkulak yang kerap 

membeli kambing dengan harga yang tidak kompetitif.

“Semoga bila sekarang terima 300 ekor kambing, tahun 

depan bisa lebih dari itu  atau minimal tetap di angka 

300 sebagai wujud pemberdayaan warga Desa 

Cirangkong,” ucapnya. [Aditya Kurniawan]

Semoga bila sekarang terima 
300 ekor kambing, tahun depan 
bisa lebih dari itu  atau minimal 

tetap di angka 300 sebagai 
wujud pemberdayaan warga 

Desa Cirangkong,

Peternak Cirangkong Suplai 300 Ekor Kambing THK
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Zona Madina ajak 

masyarakat mengenal 

desa pemberdayaan 

melalui kegiatan Djampang 

Charity Run. Event ini dibuka 

untuk umum dengan konsep 

“fun run” mengelilingi suasana 

desa pemberdayaan Zona Madina 

Dompet Dhuafa di wilayah Jampang, 

Parung, Bogor Jawa Barat. 

Selain trak yang berbeda dengan 

event lari pada biasanya, Djampang 

Charity Run juga membuka peluang 

masyarakat untuk ikut berdonasi 

dalam program kesehatan Dompet 

Dhuafa. Ketika mendaftar, peserta 

sudah otomatis tercatat sebagai 

donatur untuk program kesehatan 

Dompet Dhuafa.

Di sepanjang lintasan lari juga 

disediakan kotak-kotak amal untuk 

memudahkan masyarakat yang 

ingin ikut berdonasi. Djampang 

Charity Run sedikitnya diikuti oleh 

lebih dari 300 orang, mulai dari atlet, 

pelajar, bahkan anggota militer. 

Peserta dibagi menjadi 2 kategori, 

kelompok jarak 10 Km dan 

kelompok yang ikut berlari dengan 

lintasan  lebih pendek, 5 Km.  

Direktur Zona Madina Yuli Pujihardi 

menuturkan lintasan yang dilalui 

pelari merupakan lintasan wisata 

pemberdayaan.

“Selain untuk mendukung gerakan 

Indonesia Sehat, acara ini juga untuk 

mengenalkan Kampung Wisata 

Djampang yang merupakan brand 

wisata pemberdayaan yang dikelola 

oleh Zona Madina Dompet Dhuafa” 

ujarnya. [Aditya Kurniawan]

Kenalkan Desa Pemberdayaan Lewat Djampang Charity Run
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Musim kemarau mulai 

memicu kekeringan 

di sejumlah daerah di 

Indonesia. Tak terkecuali delapan 

kecamatan di Kabupaten Sragen, 

Jawa Tengah, utamanya yang 

terletak di utara dekat Daerah Aliran 

Sungai Bengawan Solo.

Menurut data yang dihimpun 

Disaster Management Center (DMC) 

Dompet Dhuafa, di Kabupaten 

Sragen, Jawa Tengah, musim 

kemarau telah berlangsung selama 4 

bulan. Terdapat 22 desa di 8 

kecamatan yang penduduknya 

mulai kesulitan mendapatkan air 

bersih, dengan titik terparah desa 

yang berada di utara daerah aliran 

sungai Bengawan Solo. Yakni 

desa-desa yang mendiami kawasan 

Kecamatan Kalijambe, 

Sumberlawang, Tanon, Miri, 

Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar, 

sulit mendapatkan air bersih.

Sementara itu terdapat 350 jiwa di 

Desa Dawung, Kecamatan Jenar 

yang mengalami kekeringan akibat 

terputusnya akses sumber air setelah 

sumur bersama warga terkena 

longsor. Mengingat air adalah salah 

satu sumber kehidupan. Sejak Kamis 

(26/7), Dompet Dhuafa melalui tim 

respon DMC mengirimkan 32.000 

liter air bersih ke lima kecamatan di 

Sragen.

Direktur Program Dompet Dhuafa 

Sabeth Abilawa menuturkan setelah 

Dompet Dhuafa menerima kabar 

ada 1.600 jiwa kesulitan mengakses 

air bersih di wilayah Sragen, tim 

respon segera bergerak cepat 

melakukan dropping air ke lokasi.

“Alhamdulillah hingga hari Jumat, 

(27/7), sudah lima kecamatan kita 

suplai air bersih. Targetnya semua 

tersuplai air bersih dan bergulir 

beberapa waktu kedepan,” ujar 

Sabeth.

Semoga bantuan air bersih yang 

digulirkan dapat meminimalisir 

dampak kekeringan di Sragen. Di sisi 

lain dalam menghadapi musim 

kemarau 2018, DMC melalui 

program Air Untuk Kehidupan 

sedikitnya telah mendistribusikan 

5000 liter air bersih di sejumlah 

wilayah seperti Desa Dukuh Glagah 

(Kec. Tangen). Sebagai respon jangka 

Dompet Dhuafa Alirkan            32.000 Liter  Air Bersih Ke Sragen

Alhamdulillah hingga 
hari Jumat, (27/7), sudah 

lima kecamatan kita 
suplai air bersih. 
Targetnya semua 

tersuplai air bersih dan 
bergulir beberapa 

waktu kedepan
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Dompet Dhuafa Alirkan            32.000 Liter  Air Bersih Ke Sragen
Panjang, DMC juga melakukan 

assessment tempat untuk 

pengadaan tandon air bersih.

Lalu pada hari Sabtu, 28 Juli 2018, 

distribusi air bersih juga dilaksanakan 

di Desa Tangkil (Kec. Sragen) dan 

Desa Baleharjo (Kec. Sukodono), 

masing-masing 8000 liter air bersih. 

Sebelum bencana kekeringan 

menimpa kita, yuk kita bersyukur 

terhadap nikmat air bersih yang 

Allah berikan dengan 

memanfaatkannya sebaik mungkin 

dan melestarikan alam agar air 

bersih terus ada. [Taufan YN]
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Pekan ke tiga di bulan Juli pemerintah Jepang 

mengeluarkan peringatan bagi warganya 

untuk waspada terhadap ancaman gelombang 

panas yang mematikan. Badan meteorologi setempat 

menyatakan tempreatur di wilayah Kumagaya dan 

Saitama yang berada di luar Tokyo mencapai 41 derajat 

celsius. Hal tersebut merupakan rekor suhu panas 

tertinggi dibandingkan tahun 2012 lalu yang mencapai 

40 derajat celsius.

Akibat gelombang panas yang mematikan itu sedikitya 

40 orang tewas. Sebelum bulan berganti ke Agustus, 

Kantor berita Kyodo kembali menyebutkan 11 orang 

tewas di sejumlah wilayah di Jepang. Di antara korban 

yang tewas merupakan seorang pria yang habis berjalan 

selama 20 menit dari sekolah ke taman.

Pejabat kantor meteorologi setempat Minako Sakurai 

mengatakan warga yang berada di kawasan dimana 

46 GLOBAL

Gelombang Panas Ancam 
Olimpiade 2020
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tempreatur menyentuh angka 35 derajat celsius  ke atas 

harus berhati-hati untuk menghindari pitam panas 

(heatstroke). Ia menambahkan hari-hari yang sangat 

panas akan terus berlanjut sampai dengan bulan 

Agustus.

Kenyataan ini membuat khawatir pemerintah Jepang 

yang akan menjadi tuan rumah  Olimpiade tahun 2020. 

Menurut agenda, Olimpiade akan dihelat pada tanggal 

24  Juli – 9 Agustus, periode di mana tempreatur minimal 

akan mencapai 37 derajat celcius dan kelembapan akan 

naik hingga 80 persen. Dibandingkan gelaran Olimpiade 

sebelumnya, Olimpiade Tokyo 2020 merupakan yang 

paling berat.

Guna menangkal suhu panas seperti dikabarkan AFP, 

Komite Olimpiade  Internasional sepakat mempercepat 

waktu penyelenggaraan lari marathon menjadi pukul 7 

pagi dan akan mengubah olahraga atletik lainnya 

menjadi lebih pagi. 

“cabang-cabang olahraga yang mesti diwaspadai adalah 

yang berada di luar stadion, seperti marathon, layar, kano 

dan golf,” Kata Tetsuo Egawa, Direktur Senior Strategi 

Perencanaan Tokyo 2020.

Di sisi lain dampak yang paling mengkhawatirkan adalah 

para penonton yang tak terbiasa dengan cuaca panas 

akan terkena pitam panas. Terlebih bagi para penonton 

yang mesti menyaksikan pertandingan melalui layar lebar 

di luar arena. Untuk itu pemerintah Jepang akan 

memperbanyak tenda berpendingin udara dan mengecat 

aspal dengan lapisan antipanas di sepanjang jalur 

marathon. 

Sementara itu gelombang panas juga menghantam 

Yunani di daratan Eropa yang menyebabkan kebakaran 

hutan dekat Ibu Kota Athena. Kerusakan terparah terjadi di 

resor Kota Mati di wilayah Rafina sekitar 50 kilometer dari 

Athena. Peristiwa ini menelan korban jiwa hingga 93 

orang. [Aditya Kurniawan]

Olimpiade akan dihelat pada 
tanggal 24  Juli – 9 Agustus, 

periode di mana tempreatur 
minimal akan mencapai 37 

derajat celcius dan kelembapan 
akan naik hingga 80 persen
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Pemerintah Indonesia acap kali menyebut bahwa mata uang rupiah 

tidak melemah tetapi Dollar AS yang terus menguat. Namun apakah 

benar demikian dan bila kurs rupiah terus melemah terhadap Dollar 

AS apa dampaknya bagi pelaku bisnis start up tanah air? 

Berikut wawancara Swaracinta dengan peneliti ekonomi dari Institute 

Development for Economics and Finance Indef Bhima Yudhistira Adinegara 

terkait alasan kurs rupiah berada di angka Rp 14.500 terhadap Dollar AS dan 

tips bagaimana pelaku start up menghadapi gejolak kurs rupiah yang terus 

terjun bebas.

apa yang membuat Rupiah terus melemah terhadap dollar as ?

Ada tiga faktor domestik yang membuat rupiah terus melemah terhadap 

Dollar AS yakni triple defisit yang dialami Indonesia sejak 3 tahun terakhir 

dan tahun 2018 adalah yang terparah. Defisit perdagangan semester satu 

tahun ini tembus 1 Miliar Dollar AS sedangkan tahun lalu di periode yang 

sama surplus 7 miliar Dollar AS

Rupiah Melemah, 
Bagaimana Nasib Start Up? 

Bhima Yudhistira Adinegara



Edisi 90 | AGU-SEP 2018

49 

MAJALAH SWARACINTA

EKONOMI BISNIS EKONOMI BISNIS

Faktor kedua adanya defisit transaksi berjalan. Banyak 

dana dari investor asing yang keluar dari Indonesia 

mencari pasar yang di nilai lebih kuat secara ekonomi. Hal 

itu bisa membuat defisit transaksi berjalan Indonesia bisa 

sampai 2,5 persen dari PDB tahun ini. 

Faktor ketiga defisit dari sisi transaksi jasa karena 

banyaknya kapal asing yang hilir mudik melakukan 

kegiatan ekspor impor dan mereka maunya di bayar 

menggunakan Dollar AS. Bila ketiganya surplus Rupiah 

akan  cenderung imun bahkan bisa terjaga dengan 

prediksi di angka Rp 13 ribu. 

sampai kapan rupiah akan terus melemah?

Pelemahan Rupiah terjadi akibat akumulasi dari struktur 

ekonomi Indonesia di tahun-tahun sebelumnya yang 

rapuh. Saya melihat tren melemahnya Rupiah akan terus 

terjadi sampai tahun 2019. Prediksi Indef sampai bulan 

Desember 2018 Rupiah akan berada di angka Rp 14.700 

terhadap Dollar AS dengan batas aman Rp 15 ribu. 

dampak apa yang akan timbul bila  
melewati batas aman?

Bila Rupiah melebihi Rp 15 ribu banyak perusahaan 

swasta yang berhutang ke luar negeri dalam bentuk valas 

akan gulung tikar karena pendapatan mereka diperoleh 

dari rupiah. Selisih konversi kurs yang akan digunakan 

membayar valas akan kian melebar. Dampaknya 

pinjaman utang ditahan atau perusahaan gagal bayar. Tak 

menutup kemungkinan kejadian seperti di tahun 1998 

terulang. Dampak yang paling mengerikan ialah sampai 

pada PHK karyawan untuk efisiensi asset.

apakah ada dampak positif akibat melemahnya 
Rupiah terhadap dollar as bagi industri start up?

Ada dampak positif dan negatif, tergantung orientasinya 

ekspor atau domestik. Bila orientasi penjualannya ke 

dalam negeri tentu bahan baku akan menjadi mahal, 

harga jual produk ikut mahal akibatnya daya beli 

masyarakat menurun. Namun bila pangsa pasarnya 

ekspor justru akan mendatangkan keuntungan.

Dampak positif kedua adalah bila pelaku start up disuntik 

oleh investor asing. Karena bila dikonversikan ke dalam 

rupiah akan menjadi sangat besar. Dampak positif ketiga 

khusus bagi pelaku start up yang bergerak di bidang 

pariwisata.

Saat Rupiah terus melemah wisatawan asing merasa 

daya belinya naik. Mereka menjadi bisa lebih lama tinggal 

di Indonesia. Mulai dari restoran, akomodsi perhotelan 

dan tur pariwisata yang berorientasi pada tamu asing 

akan sangat diuntungkan.

apa tips menghadapi melemahnya Rupiah 
terhadap dollar as?

Pertama pelaku start up harus membuat kontrak jangka 

panjang dengan supplier dengan menggunakan kurs 

rupiah saat itu. Kedua pelaku start up mesti membagi 

pangsa pasar agar mampu merambah pasar luar negeri. 

Dengan begitu ketahanan bisnis akan lebih kuat dan itu 

sudah dilakukan oleh Go Jek yang sudah mampu 

mendatangkan devisa ke Indonesia

Terakhir dari segi cash flow harus dibagi antara Rupiah 

dan valas dalam hal ini Dollar AS. Valas dibutuhkan untuk 

melakukan kegiatan ekspor, apalagi tren Dollar AS akan 

terus menguat. Bila cash flow dijaga dalam bentuk 

Rupiah dan Dollar AS maka bisnis akan sulit goyah bila 

Rupiah terus melemah.

apa yang harus dilakukan pemerintah agar start 
Up tidak tumbang menghadapi gejolak ini?

Kuncinya pemerintah harus mendorong ekspor produk 

start up. Saya melihat produk start up Indonesia sudah 

dalam bentuk barang jadi bernilai jual tinggi. Belakangan 

terjadi tren Halal Lifestyle di seluruh dunia. 

Pemerintah bisa mendukung ekspor produk halal 

Indonesia melalui insentif keringan pajak mengingat 

biaya logistik dan bea masuk di negara tujuan yang 

mahal. Jadi bea masuk ditanggung pemerintah, bahan 

baku diberi keringanan. Pemerintah harus jadi jembatan 

untuk membantu start up. [Aditya Kurniawan]
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Pendidikan merupakan suatu 

pilar kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Meski 

begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa 

kondisi pendidikan di Indonesia 

belumlah merata. Kesempatan 

mengenyam bangku pendidikan 

masih belum merata disebabkan 

beberapa hal terutama kondisi 

ekonomi. Untuk itu, sebagai salah 

satu upaya pengentasan kemiskinan, 

Dompet Dhuafa terus berusaha 

untuk memberikan perhatian dan 

dukungan maksimal untuk program 

di bidang pendidikan.

 Di bulan Ramadhan yang lalu, 

Dompet Dhuafa berkesempatan 

untuk bekerjasama dengan salah 

satu provider telekomunikasi 

Indonesia, Three, untuk memberikan 

Parsel Pendidikan kepada anak-anak 

yang membutuhkan. Three, lewat 

kampanye Ramadhan Berbagi 

Berkah yang digaungkan selama 

kurang lebih 1 bulan, berhasil 

menghimpun dana kurang lebih Rp 

1 Milyar. Dana tersebut dihimpun 

dari transaksi pembelian paket data 

para pelanggannya.

“Three sebagai provider yang dekat 

dengan anak-anak muda pada bulan 

Ramadhan lalu mengajak anak-anak 

muda untuk sama-sama berbagi dan 

peduli terhadap pendidikan di 

Indonesia. Dengan menyisihkan 10% 

dari setiap pembelian paket data 

selama bulan ramadhan, para 

pelanggan telah ikut serta dalam 

memajukan pendidikan Indonesia.” 

Ujar Arum K. Prasodjo, Deputy GM 

Brand Communication PR & Media 

Three.

Dana sebesar kurang lebih Rp 1 

Milyar tersebut disalurkan melalui 

tiga lembaga salah satunya adalah 

Dompet Dhuafa. Dana yang 

terhimpun dikonversikan kedalam 

bentuk parsel alat-alat pendidikan 

seperti tas, alat tulis, buku, dan 

peralatan sekolah lainnya.

“Kami memilih Dompet Dhuafa 

karena kami tahu Dompet Dhuafa 

juga memiliki semangat yang sama 

untuk memajukan dunia pendidikan. 

Juga karena kredibilitas dan 

transparansi yang Dompet Dhuafa 

miliki, maka kami memilih Dompet 

Dhuafa sebagai salah satu partner 

penyaluran program ini.” tambah 

Arum. 

Menurut Sulistiqomah, Manager of 

Strategic Corporate Partnership 

Dompet Dhuafa, parsel pendidikan 

ini nantinya akan dibagikan kepada 

anak-anak di 3 titik Area Penyebaran 

yakni Area Sumatra-Lampung, Area 

Jawa-Purwokerto, Area Sulawesi_

Makassar dengan perincian 

masing-masing titik mendapat 300 

parsel.

“Harapannya, semoga kerjasama ini 

bisa terus berlanjut dengan 

penerima manfaat yang lebih 

banyak lagi. Semoga kebaikan yang 

dilakukan oleh Three bisa diduplikasi 

oleh korporat lain, sehingga semakin 

banyak masyarakat yang terbantu.” 

ujar Urip Budiarto, General Manager 

Resource Mobilization Dompet 

Dhuafa. [Dompet Dhuafa/Dea]

Dukung Pendidikan Anak Indonesia, 
Three dan Dompet Dhuafa Sebarkan Parsel Pendidikan
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Plesir Gratis di

Pesisir Makassar 
Ingin plesiran tanpa bikin kantong jebol? Datang saja 

ke Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagai poros 

pembangunan di Indonesia Timur, Kota Makassar memiliki 

sederet destinasi wisata ciamik yang tentunya ramah bagi 

saku wisatawan. Salah satunya ialah Pantai Losari yang terletak 

di sebelah barat kota yang berhadapan langsung dengan 

selat makassar. Untuk mencapai Pantai Losari cukup mudah 

karena letaknya strategis dan dilalui berbagai angkutan 

umum mulai dari bus hingga pete-pete (angkot). 

Sebagai land mark,  Pantai Losari dulunya dijuluki sebagai 

pantai dengan meja dan warung terpanjang di dunia. Bahkan 

hingga kini, julukan tersebut masih bisa dilihat dari jejeran 

tenda kaki lima yang menyajikan penganan khas Makassar 

seperti kudapan pisang epe. Sepintas Pantai Losari hanyalah 

sebuah pantai yang dikelilingi tanggul beton penahan abrasi 

dan reklamasi, landscapenya tak jauh berbeda dengan Pantai 

Ancol di Jakarta. 

Sebagai land mark,  Pantai 
Losari dulunya dijuluki 

sebagai pantai dengan meja 
dan warung terpanjang di 

dunia. Bahkan hingga kini, 
julukan tersebut masih bisa 

dilihat dari jejeran tenda kaki 
lima yang menyajikan 

penganan khas Makassar

MAJALAH SWARACINTA
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Namun yang menjadi daya tarik 

pengunjung adalah guratan awan 

berwarna jingga kemerahan 

berpadu biru langit yang selalu 

menyapa wisatawan setiap 

menjelang senja. Semburat sinar 

matahari yang memancar halus dari 

ujung cakrawala seakan mengajak 

wisatawan untuk sejenak melupakan 

hiruk pikuk kehidupan perkotaan 

yang sarat problematika.

Tak salah bila Losari diberi julukan 

sebagai pantai yang menenangkan 

dan romantis di Kota Makassar. 

Untuk menikmati sunset tersebut, 

wisatawan tak dipungut biaya bersejarah yang menjualng tinggi, 

sementara itu tembok setinggi 

sekitar 3,5 meter tampak 

mengelilingi kawasan Fort 

Rotterdam. Guna menyempurnakan 

plesir, sempatkanlah berswafoto 

dengan icon Fort Rotterdam, yakni 

bangunan megah berlantai dua 

yang berdiri tunggal tepat di bagian 

tengah banteng yang dulunya 

merupakan tempat tinggal pejabat 

tinggi pemerintah Hindia Belanda.

Di dalam arena banteng wisatawan 

juga dapat menjumpai Museum La 

Galibo yang menceritakan budaya 

masyarakat Sulawesi Selatan dari 

masa kerajaan hingga jaman 

modern. Secara umum bangunan-

bangunan di dalam kawasan 

Benteng Fort Rotterdam berada 

dalam kondisi utuh dan terawat dan 

akan menjadi lebih indah bila 

dibingkai ke dalam cerita perjalanan 

anda. Yuk melancong ke Makassar. 

[Aditya Kurniawan]

Aditya Kurniawan

Aditya Kurniawan

Aditya Kurniawansepeser pun alias gratis. Destinasi 

gratis berikutnya di pesisir Kota 

Makassar ialah Benteng Fort 

Rotterdam yang berjarak 1 KM dari 

Pantai Losari. 

Benteng yang dibangun pada tahun 

1545 oleh Raja Gowa ke-9 I 

Manrigau Daeng Bonto Karaeng 

Lakiung Tumapa’risi’ kallonna ini 

menyimpan sejarah suku bugis 

berikut mahakaryanya perahu pinisi. 

Bila ingin mengeksplore Fort 

Rotterdam wisatawan cukup 

mengisi buku tamu di pintu masuk 

banteng setinggi 3 meter.

Memasuki bagian dalam Fort 

Rotterdam, wisatawan disambut 

sebuah taman hijau nan asri yang 

berada di tengah-tengah benteng. 

Taman itu dikelilingi oleh bangunan 
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Tak mudah bagi Syahrizal 

Rachim bisa menginjakan 

kaki di Universitas Padjajaran, 

Bandung, Jawa Barat. Di balik 

pencapaian itu, pria yang akrab 

disapa Rizal ini sempat mengalami 

lika-liku hidup yang pelik. Rizal mesti 

berpindah-pindah rumah akibat 

tempat tinggalnya terkena imbas 

penggusuran. 

Pekerjaan sang ayah yang hanya 

sebagai ojek turut terdampak karena 

setiap kali pindah, sang Ayah harus 

merelakan kehilangan 

pelanggannya. Di tengah himpitan 

ekonomi yang melanda, beruntung 

Rizal merupakan salah satu siswa 

yang berprestasi. 

Ketika masih SMP, ia menjadi juara 2 

Olimpiade Siswa Nasional (OSN) di 

Kabupaten Bogor. Ia juga berhasil 

meraih penghargaan jurnalistik 

tingkat nasional, dan anugerah 

penulis opini terbaik dari 

Kemendikbud RI di Solo, Jawa 

Tengah. 

Capaian itu terus berlanjut di masa 

SMA bersama SMART Ekselensia. 

Rizal menduduki jabatan sebagai 

pengurus OSIS dan didaulat menjadi 

ketua sebuah kegiatan tingkat 

nasional. Selain itu, ia juga menjadi 

juara OSN Kabupaten di bidang 

kebumian dan menjadi salah satu 

Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat. 

Atas Prestasinya Rizal berhasil 

diterima di jurusan Hukum 

Universitas Padjajaran melalui jalur 

SNMPTN sekaligus mendapat 

beasiswa Pendidikan dari SMART 

Ekselensia selama kuliah. Di sisi lain 

Rizal juga termasuk wisudawan 

terbaik ketika lulus dari sekolah 

SMART.

Di Universitas Padjajaran Rizal ingin 

mewujudkan cita-citanya menjadi 

Jaksa Agung. Ia ingin berkontribusi 

untuk memajukan negara melalui 

bidang hukum dan meningkatkan 

Wisudawan Terbaik SMART 
Ingin Jadi Jaksa Agung

rasa adil bagi seluruh rakyat 

Indonesia.

“Semoga benih-benih 

kebermanfaatan yang telah ditanam 

oleh SMART Ekselensia Indonesia 

tidak akan pernah hilang dan terus 

membentang segala kebaikan ke 

seluruh penjuru dunia,” harapnya. 

[Zul]



PENDIDIKAN

Suka makan pizza, pasta, dan steak tapi ngga 
pernah cukup? 

Di Pronto! kamu bisa makan berbagai pilihan pizza dan 
hidangan Italia sepuasnya hanya dengan

Mall  Pondok Indah 1 Lantai  2,  Jakarta Selatan 12310 
Telp.  (021) 7506985

@prontobuffet prontobuffet
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Masyarakat dunia memperingati 100 tahun 

lahirnya pejuang kemanusiaan asal Afrika 

Selatan Nelson Mandela, Rabu (18/7). 

Mandela terkenal gigih dan pantang menyerah serta 

rela mengorbankan hidupnya untuk membasmi 

rezim apartheid di negerinya, memperjuangkan HAM, 

perdamaian dan rekonsiliasi di seluruh dunia.

Nelson Mandela yang lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 

Juli 1918 dan meninggal di Johanesburg, 5 Desember 

2013 adalah seorang revolusioner, antiapartheid dan 

politisi di negaranya yang menjabat presiden kulit hitam 

pertama (1994 – 1999), terpilih melalui keterwakilan 

penuh dalam pemilu multiras.

Terlahir dari keluarga kerajaan Thembu dari suku Xhosa, 

Mandela belajar ilmu hukum di Universitas Fort Hare dan 

Universitas Witwatersrand. Saat menetap di Johanesburg 

ia terlibat kegiatan politik antikolonial dan bergabung 

dengan partai Kongres Nasional Afrika (ANC) dan 

menjadi pendiri Liga Pemuda ANC.

Setelah kaum nasionalis Afrikaner dan Partai Nasional 

berkuasa pada 1948 dan memberlakukan kebijakan 

apartheid, popularitas Mandela melejit pada kampanye 

pembangkangan pada 1952 dan terpilih sebagai 

Presiden ANC pada tahun yang sama.

Selaku pengacara ia dituduh melakukan sejumlah 

kegiatan yang dianggap menghasut, dan sebagai ketua 

ANC diadili pada pengadilan pengkhianatan namun 

divonis tidak bersalah.

Meski awalnya berunjuk rasa tanpa kekerasan, ia dan 

Partai Komunis Afrika Selatan mendirikan partai militan 

Umkhono we Sizwe (MK) pada 1961 dan memimpin 

kampanye pengeboman terhadap target-target 

pemerintahan, sehingga pada 1962 ditahan dan 

dihukum penjara seumur hidup atas tuduhan melakukan 

sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintah.

Sebagian hidupnya (27 tahun) dihabiskan di penjara, 

pertama di Pulau Robben, lalu Penjara Pollsmoor dan 

Penjara Vicor Erster, baru kemudian atas desakan 

Mengenang Seabad Pejuang Kemanusiaan
internasional dibebaskan pada 1990.

Mandela terpilih sebagai presiden pada 1994 dan 

membentuk pemerintah persatuan nasional dan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menginvestigasi 

berbagai pelanggaran HAM oleh rezim-rezim 

sebelumnya.

Ia juga memperkenalkan kebijakan reformasi lahan, 

pemberantasan kemiskinan, dan perluasan cakupan 

layanan kesehatan.

Namun Mandela juga menuai kontroversi. Para kritikus 

menyebutnya sebagai teroris dan simpatisan komunis, 

meski begitu, ia memperoleh pengakuan internasional 

atas sikap antikolonial dan antiapartheid yang 

diperjuangkannya, tercermin dari 250 penghargaan 

termasuk Hadiah Nobel Perdamaian pada 1993, Medali 

Kebebasan dari Presiden AS dan Order of Lenin dari Uni 

Soviet.

Di bawah pemerintahan Mandela, anggaran 

kesejahteraan terus membaik hingga akhir 

pemerintahannya. Pemerintah memperkenalkan 

kesetaraan bantuan bagi masyarakat, termasuk bantuan 

untuk kaum difabel, perawatan anak, pengembalian 

tanah serta dana pensiun lansia yang sebelumnya 

diberikan berbeda-beda bagi kelompok-kelompok ras 

Afsel.

Namun di sisi lain, periode kepemimpinan Mandela juga 

diwarnai sejumlah persoalan di dalam negeri. Sejumlah 

kritikus menuduh pemerintah Mandela berbuat sedikit 

untuk meredam wabah HIV/AIDS di negara itu. Mandela 

kelak mengakui bahwa ia secara pribadi mengabaikan 

persoalan ini. Mandela juga dikritik karena dianggap 

gagal membasmi kejahatan yang menempatkan Afsel 

sebagai salah satu negeri dengan angka kejahatan 

tertinggi di dunia. Pemerintahan Mandela dibanjiri 

skandal korupsi dan dia sendiri dianggap “lembek” 

terhadap praktek korupsi dan ketamakan.

Pada September 1998, Mandela ditunjuk sebagai Sekjen 

Gerakan Non-Blok dengan menggelar konferensi 
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tahunan di Durban. Ia memanfaatkan acara ini untuk 

mengkritik “kepentingan sempit dan chauvinistik” 

pemerintah Israel yang dinilainya menghambat negosiasi 

untuk mengakhiri konflk Israel- Palestina dan memaksa 

India dan Pakistan berunding untuk mengakhiri konflik 

Kashmir.

Mandela mempererat hubungan ekonominya dengan 

Asia Timur, terutama dengan Malaysia, walaupun 

terganggu oleh krisis keuangan Asia pada 1997 dan 

memicu kontroversi karena berhubungan baik dengan 

Presiden Suharto yang dianggap bertanggung jawab 

atas sejumlah pelanggaran HAM. Mandela secara pribadi 

juga membujuk Suharto agar menarik pasukannya dari 

Timor Timur.

Dalam acara peringatan 100 tahun Mandela di stadion 

Kriket Wanderers, Johannesburg, Rabu, mantan Presiden 

AS Barack Obama mengingatkan pada generasi muda Afsel 

bahwa almarhum mulai berkiprah memperjuangkan 

pembebasan negerinya pada usia yang amat muda, 

memunculkan gelombang harapan seluruh warga dunia 

saat ia dibebaskan pada 1990.

Sementara Sekjen PBB Antonio Guterres menilai Mandela 

sebagai contoh terbaik pembela keadilan dan kesetaraan, 

karena walau di bui bertahun-tahun ia tidak pernah 

menjadi tawanan masa lalunya. “Amat jarang, sosok yang 

menjadi penggerak orang untuk terus bermimpi dan 

menggerakkan mereka untuk beraksi, “ ujarnya.

Mandela, sosok yang disegani dan dihormati kawan dan 

lawan, sedangkan pengorbanan dan jasanya 

memperjuangkan kesetaraan dan kemanusiaan akan selalu 

dikenang seluruh umat manusia. [AP/AFP/Reuters/ns]
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ANGKA 17 itu memang 

angka keramat bagi bangsa 

Indonesia. Bung Karno 

tahun 1945 menentukan hari 

Proklamasi RI tanggal 17 Agustus 

karena merujuk Qur’an yang 

diturunkan pada 17 Ramadan. Tapi 

angka 17 menjadi memalukan bagi 

bangsa Indonesia, ketika kontingen 

olahraga kita di Asian Games 2014 

(Korsel) hanya masuk di ranking 17. 

Maka ketika ketemu atlet-artis di 

Istana Bogor beberapa waktu lalu, 

Presiden Jokowi menggebrak para 

atlet Indonesia dengan mengatakan, 

“Kita harus masuk di 10 besar, kalau 

nggak mau ditaruh mana muka 

kita?”

Jauh sebelum Presiden membakar 

semangat para atlet, rakyat di 

seluruh penjuru tanah air sudah 

nampak begitu bersemangat 

sambut Asian Games 2018. Berkat 

pawai obor Asian Games yang 

digelar di kota-kota penjuru 

Indonesia, di mana-mana rakyat 

mengalami demam Asian Games. 

Lebih-lebih kota Jakarta dan 

Palembang yang menjadi tuan 

rumah gelaran bergengsi di Asia itu.

“Mural itu apa sih Pak, kok kata-kata 

itu mendadak jadi perbincangan 

orang,” kata Bu Atikah pada Pakde 

Gendro.

“Mural itu budi pekerti, etika....,” 

jawab Pakde Gendro sekenanya.

“Itu sih moral, Pak. Saya juga tahu 

itu.” Jawab Bu Atikah sambil 

cemberut.

Pakde Gendro tertawa. Dia memang 

sengaja menguji pengetahuan 

umum istrinya. Jangan sampai 

kebanyakan nonton sinetron TV, 

tahunya hanya gosip artis melulu. 

Lalu Pakde Gendro pun menjelaskan 

berdasarkan definisi yang diperoleh 

pada Mbah Google, mural adalah: 

menggambar atau melukis di atas 

media dinding, tembok atau 

permukaan luas. Bu Atikah pun baru 

paham, dan kemudian manggut-

manggut seperti Pak Harto.

“Oo, pantesan di tembok-tembok 

jalan besar banyak tulisan dan 

gambar warna-warni bertemakan 

Asian Games 2018. Gambarnya 

bagus-bagus juga tuh Pak.”

“Itulah yang kita nggak nyangka. 

Yang bikin kebanyakan para petugas 

Pasukan Oranye (PPSU). Ternyata 

petugas kebersihan Ibukota ini juga 

banyak yang berjiwa seni.” Tambah 

Pakde Gendro.

Pakde Gendro sendiri sebagai Pak RT 

juga ikut demam Asian Games. 

Pinggul trotoar kecil di jalan 

lingkungan komplek Pondok 

ASIAN GAMES KE-18
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Flamboyan dicat warna-warni 

macam pelangi di langit. Tapi baru 2 

hari jalan sudah ditegor Pak Lurah. 

Katanya tidak boleh, standar cat 

pinggul trotoar adalah hitam putih. 

Terpaksa Pakde Gendro kerahkan 

warganya untuk kembali mengecat 

ke hitam putih. Tentu saja harus 

keluarkan anggaran lagi. Yang 

untung pabrik cat tentu saja.

“Pakde Gendro saja baru tingkat RT 

sudah pusing, apa lagi gubernurnya 

ya.” Kata RW Salamun saat melintas 

depan rumah Pakde Gendro.

“Tapi gubernur kan bisa gunakan 

APBD. Sedangkan kita, jangankan 

untuk yang beginian, iuran 

kebersihan saja tak semua bayar.” 

Kata Pakde Gendro.

Menghadapi gelaran Asian Games 

ke-18 ini Gubernur DKI Anies 

Baswedan memang lebih pusing 

ketimbang Gubernur Sumsel Alex 

Nurdin. Soalnya beban tanggung 

jawab Jakarta lebih besar ketimbang 

Palembang. Di kota empek-empek 

ini ada sungai Musi, tapi tidak bikin 

pusing gubernurnya. Sedangkan 

Jakarta, kali Sentiong yang biasa 

disebut Kali Item, jadi masalah 

karena genangan airnya 

menimbulkan bau busuk. Padahal 

tak jauh dari situ ada Wisma Atlet 

yang dihuni ribuan atlet Asian 

Games dari negara-negara Asia.

Jika waktu longgar, tentunya kali itu 

bisa dibersihkan pakai alat-alat berat. 

Tapi karena mendesak, petugas 

PPSU mana mungkin dipaksa jadi 

Sangkuriang Sakti yang mampu 

membersihkan Kali Item hanya 

dalam semalam. Sudah dicoba 

dengan ditutup jaring hitam, tapi tak 

menyelesaikan. Diglontor air dari kali 

lain oleh Kementrian PUPR, juga 

belum beres. Baru setelah ditaburi 5 

kuintal bubuk Deogone barulah bau 

busuk itu hilang dan Ketua DPRD 

DKI berani makan tongseng 

kambing di tepian Kali Item.

“Ketua DPRD-nya kenyang makan 

tongseng, gubernurnya sempat 

kenyang dibully di medsos.” Kata Bu 

Atikah tanpa ekspresi.

“Hussy! RT sebagai aparat DKI yang 

tanpa gaji harus melarang orang 

nyinyir.” Potong Pakde Gendro cepat.

Gelaran Asian Games ke-18 

merupakan kehormatan besar bagi 

bangsa Indonesia. Indonesia yang 

kedua kalinya dapat kepercayaan ini. 

Tahun 1962 ketika Indonesia belum 

lengkap infrastrukturnya, di bawah 

Bung Karno mampu 

menyelenggarakan dengan sukses. 

Apa lagi sekarang,  infrastrukturnya 

sudah demikian maju, tentu harapan 

Presiden Jokowi masuk 10 besar bisa 

terwujud.

“Kapan kita bisa mencoba LRT 

Kelapa Gading – Rawamangun, Pak. 

Ongkosnya hanya Rp 12.000,- “ 

rengek Bu Atikah pada suaminya.

“Kebetulan Pak RW juga mau 

mengajak ke sana, njajal kemegahan 

LRT yang dibangun dipercepat 

untuk para atlet Asian Games.” Jawab 

Pakde Gendro.

Pakde Gendro sore harinya iseng-

iseng mendatangi rumah Pak RW 

Salamun. Tapi kata istrinya sedang 

makan-makan di warung asinan 

“Sedap Rasa” di depan kompleks. 

Katanya bersama para atlet Asian 

Games. Atlet Asian Games nyasar ke 

Pondok Flamboyan? Kok Pak RW dan 

Pak Lurah tak ada pemberitahuan? 

Saking penasaranya, Pakde Gendro 

langsung menuju ke warung 

dimaksud.

Ternyata benar Pak RW Salamun 

bersama sejumlah warga sedang 

menikmati asinan buah-buahan 

bersama warga yang lain. Rupanya 

Pak RW jadi cukongnya. Kehadiran 

Pakde Gendro segera disambut 

dengan meriah, bak pejabat saja 

laiknya.

“Mana atlet Asian Games yang kata 

Bu RW pada mampir ke sini?” tanya 

Pakde Gendro masih penasaran.

“Ah, nggak ada itu Pakde. Semua 

warga  biasa, nggak ada artis dan 

atlet Asian Games yang pernah 

dijamu Jokowi di Istana Bogor.” Pak 

RW memberi penjelasan.

Pakde Gendro lalu menyapukan 

pandangan ke seluruh pengunjung 

yang tengah menikmati asinan 

betawi itu dengan lahap. Lalu 

katanya setengah menggerutu, 

“Kalau ini sih bukan Asian Games, 

tapi asinan nggames (doyan 

sekali)…..” [Gunarso TS]
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Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat       36.606.303.285 
Infak/Sedekah         3.329.463.546 
Tebar Hewan Kurban               12.850.000 
Wakaf         2.262.322.441 
Solidaritas Kemanusiaan         1.080.023.558 

Penerimaan Bagi Hasil               35.150.756 
Pelunasan (Pemberian) Piutang           (894.290.890)
Penerimaan Lain-lain               11.000.000 

Penggunaan :

Program Pendidikan           (918.590.636)
Program Kesehatan       (2.674.900.023)
Program Sosial Masyarakat       (2.341.614.363)
Program Ekonomi           (355.807.230)
Program Advokasi           (140.151.129)
Program Kemanusiaan           (324.041.118)

Program Pengembangan Jaringan           (521.410.168)

Sosialisasi ZISWAF       (4.033.206.272)
Operasional Rutin       (1.828.752.499)
Piutang Penyaluran       (1.249.539.958)
Uang Muka Kegiatan       (1.686.647.010)
Barang Berharga Lainnya                 6.264.000 

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi          26.374.426.290  
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Investasi

Penarikan (Penyaluran) Investasi           (100.000.000)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap             (29.761.764)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan       (1.350.000.000)
Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi       (1.479.761.764)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak Ketiga         4.617.432.044 
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Jasa Giro             (61.103.077)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM             (65.450.598)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan         4.490.878.369 
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas       29.385.542.894 
Kas dan setara Kas 01 Juni 2018       21.407.401.160 
KAS DAN SETARA KAS PER 30 JUNI 2018       50.792.944.054 

Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 Juni - 30 Juni 2018
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Berpegang teguh pada 

tauhid (keesaan Tuhan), 

Jalaluddin Rumi, mistikus 

besar Islam, berpendapat bahwa 

seluruh benda yang tergelar di jagat 

raya ini adalah manifestasi (tajalli) 

atau pengejawantahan Tuhan. 

Allah tidak mewujud, tapi meliputi 

seluruh wujud, begitu antara lain 

tertulis dalam “Fihi ma Fihi”, salahsatu 

kumpulan karya sastra sufistiknya.

Dengan maksud yang sama, orang 

Jawa mengatakan: “Gusti Allah ora 

maujud, nanging nglimputi sakehing 

wujud”. Rumi juga mengatakan, 

Tuhan tidak dapat dibayangkan 

seperti apa. “Apa pun bayangan 

Anda tentang Tuhan, Ia berbeda 

dengan itu”, begitu konsep awal 

kaum sufi.

Ki Narto Sabdo, almarhum, dalang 

jenius asal Klaten, Jawa Tengah, 

menceritakan kerumitan 

memahamai manifestasi Tuhan itu 

dengan cangkriman (teka-teki) 

guyonan antara punakawan Petruk 

dengan cantrik (santri) Begawan 

Abiyasa. “Ana kanthi kang tansah 

kinanti-kanthi, nanging yen didumuk 

dudu” (Ada teman yang selalu 

(diajak) ikut serta, tetapi, jika diraba 

bukan).

“Apakah itu?”, tanya cantrik setelah 

pusing berpikir tujuh keliling. Jawab 

Petruk entheng (ringan): “Bayangan 

(ayang-ayang). Memang betul, 

bayang-bayang bukanlah eksistensi 

yang sebenarnya apa yang 

membayang. Orang Jawa 

menyimpulkan: “Gusti Allah tan keno, 

kinoyo ngopo (Allah, tidak bisa 

direka-reka)”. Tidak bisa 

dibandingkan dengan apa pun. 

Beyond intellect. Di luar jangkauan 

nalar.

Tapi, berdasar keyakinan keesaan 

Tuhan, Rumi mencoba merangkum 

berbagai pemahaman hasil rekaan 

manusia tentang Tuhan dengan 

mengatakan: “Apa pun pemahaman 

Anda tentang Tuhan, Dia mesti 

seperti itu, karena Tuhan adalah 

pencipta semua pemahaman itu”.

Seluruh makhluk Allah tidak sama 

dengan Dia, tetapi mereka tidak 

dapat lain daripada Dia. Begitu 

terungkap dalam “Fihi ma fihi”, yang 

juga diterjemahkan sebagai “It is 

what It is” or “In it What is It” (Itu 

adalah Apa itu atau Di dalam Itu, 

Apa Itu”. Sebuah rumusan yang 

rumit, pelik untuk difahami oleh 

awam. Tapi, justru karena itu, 

sejumlah orang  tertarik untuk 

menelisik apa yang pelik itu.

kesemPatan UntUk beRbUat 
kebaikan 

Berpedoman faham semuanya 

adalah manifestasi Tuhan, maka 

Rumi berpendapat, orang beriman 

memanifestasikan iman dan 

testimoni positif akan eksistensi 

Tuhan. Sebaliknya, kaum atheis juga 

manifestasi adanya Tuhan dengan 

penolakan akan adanya Tuhan. 

Dengan adanya penolakan itu, maka 

eksistensi Allah menjadi diketahui. 

Seperti gelap membuktikan adanya 

terang, buruk menjadi sarana untuk 

mengakui adanya baik. Semua 

kebalikan menjelaskan kebalikannya.

Allah bersifat Maha Baik, Maha 

Pengasih dan Penyayang. Hadirnya 

koruptor dan munculnya orang-

orang yang anti korupsi adalah 

sunatullah, hukum Allah. Demikian 

pula dengan gerakan 

pemberantasan kemaksiatan. Aksi 

dan reaksi merupakan bagian dari 

manifestasi Allah sendiri, yang 

menyerukan manusia untuk 

melakukan amar makruf, nahi 

munkar (mengajak orang berbuat 

baik dan memerangi kebatilan).

Itulah  cobaan, ujian, tantangan dan 

peperangan dalam hati manusia 

sepanjang zaman, setiap detik untuk 

memilih berbuat baik atau 

sebaliknya. Di sinilah hikmah  

berpuasa, yakni melatih manusia 

untuk mengendalikan nafsu pada 

waktu yang telah ditentukan. 

Beberapa hal yang halal pada waktu 

siang hari, yakni makan, minum dan 

menggauli istri pada siang hari, 

menjadi haram pada siang bulan 

Ramadhan.

MENCOBA MEMAHAMI 
MANIFESTASI TUHAN ALA RUMI



Edisi 90 | AGU-SEP 2018

65 

MAJALAH SWARACINTA

KONTEMPLASI KONTEMPLASI

Setelah berbuka puasa, semuanya 

itu menjadi halal kembali. Islam 

mengajarkan, pengendalian  hawa 

nafsu, bukan penghilangan hawa 

nafsu seperti ajaran agama lain. 

Nafsu adalah sunatullah dan 

dengannya manusia dan dunia 

berkembang. 

Kejahatan dan hal-hal yang tidak 

baik membuka kesempatan bagi 

manusia untuk berbuat kebaikan 

dengan memerangi dan 

memperbaiki atau mengubahnya.     

Tentang adanya orang kafir, Allah 

bersabda dalam Al-Qur’an, Surat 

Yunus, ayat ke-99, yang artinya: “Dan, 

kalau Tuhanmu menghendaki, 

tentulah beriman semua orang di 

muka bumi seluruhnya. Apakah 

engkau hendak memaksa manusia 

supaya menjadi orang-orang 

mukmin?” (QS 10:99).

Beriman atau tidaknya seseorang 

adalah atas perkenan Allah. Jika 

orang belum mendapat hidayah 

Allah, maka segala upaya untuk 

membuatnya beriman akan sia-sia. 

Sebaliknya, jika Allah sudah 

berkekendak, maka segalanya 

menjadi mudah. Dengan alasan 

yang mungkin tampak sederhana, 

seseorang dapat berubah akidah. 

Sesungguhnya, Allah itu Maha 

Mutlak dan Maha Berkehendak.

Dengan alasan untuk membantu 

agar orang-orang tidak pusing dan 

terjerumus dalam rumusan yang 

rumit, sejumlah guru agama 

menasehati: “Sudahlah, percaya saja 

Rukun Iman yang enam dan jalani 

dengan tekun Rukun Islam yang 

lima”. Rukun Iman meliputi: percaya 

adanya Allah, malaikat dan para 

utusan (rasul)-Nya, kitab-kitab 

suci-Nya, qadar (nasib baik dan 

buruk) dan Kiamat (Hari Akhir). 

Rukun Islam meliput: Syahadat, 

sholat, zakat, berpuasa dan 

menunaikan ibadah haji.

“Jalani saja syariat dengan tertib, 

nanti insya Allah akan sampai juga 

pada tahapan tarikat, hakikat dan 

makrifat atas perkenan Allah”, bunyi 

nasehat yang lain lagi. Tapi, adanya 

orang-orang yang berusaha 

mengetahui kegaiban Allah itu juga 

sunatullah. Kaum sufi dengan 

caranya sendiri meyakini: “Aku (Allah) 

adalah Perbendaharaan 

Tersembunyi, lalu Aku menciptakan 

makhluk, maka kepada Ku mereka 

mengenal”. Ini nampaknya merujuk 

Surat-Adz Dzariyaat, yang artinya: 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku”. (QS 51:56). Wallahu 

a’lam bishshawwab.
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