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Assalamu’alaikum wr.wb,  

Pembaca yang budiman,

Sudah 25 tahun Dompet Dhuafa (DD) 

membentang kebaikan, bukan waktu 

yang singkat pula bagi sebuah 

lembaga sosial filantropi islam. Sarat 

pengalaman dan kematangan dalam 

mengemban amanah umat, sebagai 

penerima dan penyalur Ziswaf 

membuat DD semakin dipercaya. Kini 

dalam membentang kebaikan DD 

semakin inovatif baik dari segi 

penyaluran maupun penghimpunan.

Tidak hayal, DD sejauh ini mendapat 

banyak penghargaan dan pengakuan 

baik dalam dan luar negeri. Di mana, 

dalam SwaraCinta edisi ini, redaksi pun 

menghadirkan kabar itu ke pembaca. 

Tentu, penghargaan ini adalah 

persembahan terhadap donatur, mitra 

dan umat secara keseluruhan.

Nah, bersamaan dengan itu kita juga 

memasuki 1 Syawal 1439 H, setelah 

berjuang sebulan penuh Ramadhan. 

Kegembiraan dan kemenangan 

menjadi milik kita semua. Selamat 

Milad 25 Tahun Dompet Dhuafa dan 

Selamat Idul Fitri 1439 H, Taqabalallahu 

minna waminkum, taqabalalallahu ya 

kariim. 

Redaksi

Wassalamu’alaikum wr.wb.



RedAKSI

KORBAN LUKA-LUKA

43 Orang

Milestone
Program dompet dhuafa
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Mudik Membahagiakan

mUdik – Mudikers kembali 
memenuhi stasiun. Ritual tahunan ini 
membahagiakan karena silaturahmi 
dengan sanak keluarga di kampung 
halaman di momen Idul Fitri 1439 H.

Aditya Kurniawan
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Dompet Dhuafa (DD)  yang lahir 25 tahun 

silam, sampai saat  ini tidak hanya mampu 

bertahan, tapi juga berkembang dan maju 

mengikuti perkembangan jaman.  Kehadiran DD kala 

itu, tidak hanya menjadi oase di tengah ‘kejumudan’ 

sosial keagamaan kaum muslim. Namun, terobosan 

demi terobosan yang dilakukan DD telah mengantarkan 

kesadaran umat dalam menunaikan tradisi amal. 

Bahkan DD menjadi icon dari sebuah lembaga amil 

zakat, infak, shodaqah dan wakaf (ziswaf ) yang moderen 

di Indonesia.

Wajar bila dalam perjalanan panjang DD menuai 

berbagai penghargaan. Nyaris semua aktivitas DD 

mendapatkan apresiasi tinggi dari publik. Sebagian di 

antaranya dalam bentuk penghargaan yang diberikan 

secara formal dalam sebuah seremonial.

Tahun 2009, saat DD memasuki dasawarsa kedua, publik 

telah mengakui kepiawaian DD sebagai lembaga sosial 

yang dinilai mampu mengembangkan strategi branding 

yang baik. Adalah Majalah Marketing yang 

menganugerahi DD sebagai The Best in Experiental 

Marketing dalam ajang Marketing Award 2009.

Di dalam ajang yang sama, DD pun meraih The Best in 

Innovation Marketing. “Dompet Dhuafa patut dicontoh 

karena mampu menerapkan strategi fundraising mereka 

dengan baik,” ujar Managing Director Majalah Marketing, 

PJ Rahmat Susanto, waktu itu. 

Di tahun yang sama, DD sebagai sebuah organisasi juga 

telah mendapat pengakuan publik berupa sertifikat 

manajemen mutu ISO 9001:2008. Sertifikasi sistem 

manajemen mutu DD telah mencakup seluruh aktivitas 

operasional lembaga yakni fundraising, finance dan 

program. Meski baru beroleh sertifikat tahun 2009, 

manajemen DD sejatinya telah menerapkan sistem ini 

sejak tahun 2001 silam.

Masih di tahun 2009, DD  mendapat penghargaan dari 
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Museum Rekor 

Indonesia (MURI) 

sebagai pemrakarsa 

dan penyelenggara 

Tebar Hewan Kurban 

(THK) 2009 dalam 

kegiatan 

pemotongan dan 

pendistribusian 

hewan kurban 

terbanyak, yakni 

15.959 ekor kambing 

dan 589 ekor sapi 

dengan perolehan 

donasi sebesar Rp 18 

milyar lebih. 

Pada tahun 2010, DD 

kembali meraih 

penghargaan dalam 

bidang Social Entrepreneurship. Penghargaan itu 

diberikan kepada DD dalam rangkaian acara Talk Show & 

Appreciation Day: Indonesia Social Entrepreneurship 

Achievement 2010 di Shangri-La Hotel, Jakarta, pada 10 

Maret 2010. Majalah SWA selaku penyelenggara 

mendaulat DD sebagai pioneer pada kategori “Dana 

Sosial untuk Masyarakat”. 

Penghargaan yang sama juga diberikan Majalah 

Marketing kepada DD sebagai The Best in Social 

Marketing, dalam ajang Marketing Award 2010, di Jakarta 

pada 23 November 2010. Medio tahun 2011, DD 

dianugerahi penghargaan dari pemerintah Kabupaten 

Bogor atas jasa dan peran sertanya dalam pembangunan 

pendidikan. Penghargaan diberikan di pusat 

pemerintahan Kabupaten Bogor, Cibinong, bertepatan 

peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2011.

Sebulan kemudian, tepatnya 1 Juni 2011, DD juga 

mendapat gelar The Best Team Work 2011 dari Indonesia 

Contact Center Association (ICCA). Penghargaan itu 

diberikan ICCA kepada DD di Malam Anugerah Contact 

Center di Auditorium Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta, 1 

Juni 2011.

Di bidang usaha mikro pengembangan pangan, DD 

juga meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, 

Ahmad Heryawan sebagai Usaha Mikro Pengembangan 

Pangan Lokal Berprestasi yang diberikan pada 14 

Oktober 2011 di Gedung Sate, Bandung.

Pada tahun 2012, Majalah Wirausaha & Keuangan 

menobatkan Institut Kemandirian DD sebagai Lembaga 

yang menjadi Inspirasi Kemajuan Kewirausahaan di 

Indonesia. penghargaan itu diberikan dalam acara 

Indonesia Small and Medium Business Award 2012, di 

Hotel Grand Sahid Jaya, pada 16 Maret 2012. DD juga 

menyandang gelar sebagai Organisasi Nirlaba yang 

Unggul dalam Manajemen dari PPM Manajemen, dalam 

ajang Malam Penghargaan Anugerah Manajemen PPM 

2012, di Hotel Shangri-La, Jakarta, 11 Juli 2012

Sebagai lembaga non profit, DD dianugerahi sebagai 

Support and Improvment in Quality of Education dari 

CMO Asia yang diberikan dalam ajang 2nd Asia’s Best 

CSR Practices Awards 2012, di Park Royal, Singapura, 20 

Juli 2012. Di tahun yang sama, DD meraih Juara Pertama 

untuk kategori Social Trust Fund (STF) dari Kementrian 
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Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang 

diberikan dalam ajang Gelar Karya Pemperdayaan 

Masyarakat Award, yang digelar di JCC, 27-30 

September 2012.

Pada 4 Oktober 2013, DD kembali mengantongi 

sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, MUTU 

CERTIFICATION-KAN (Certificate No 175). Begitu juga 

untuk Divisi Pendidikan DD meraih sertifikasi 

manajemen mutu yang diberikan pada 27 Februari 

2013.

Pada April 2016 Dompet Dhuafa kembali mendapat 

penghargaan tingkat dunia. Penghargaan kali ini datang 

dari Dewan Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(ECOSOC) atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang 

konsen terhadap masalah-masalah perekonomian. 

 

Atas penghargaan tersebut Dompet Dhuafa berhak 

mendapatkan status konsultatif khusus. Dengan 

mengantongi status konsultatif untuk sebuah 

organisasi, memungkinkan 

Dompet Dhuafa untuk secara 

aktif terlibat ECOSOC dan 

badan-badan pendukungnya, 

serta dengan Sekretariat 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

terkait program, dana, dan 

agensi dengan berbagai cara.  

 

Status konsultatif juga 

memberikan informasi tentang 

cara untuk berpartisipasi dalam 

pekerjaan Dewan, termasuk 

peluang untuk Dompet Dhuafa 

berkonsultasi dengan Negara 

Anggota dan sistem 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada umumnya, berdasarkan 

sifat dan ruang lingkup 

pekerjaan yang dilakukan 

Dompet Dhuafa. Status 

konsultatif juga bisa digunakan 

untuk menjalin hubungan dengan lembaga kemanusiaan 

lain di dunia guna mencari informasi terkait isu-isu 

kemanusiaan.

Indonesia Quality Award Foundation (IQAF) memberikan 

penghargaan kepada Divisi Pendidikan DD yang telah 

menerapkan kinerja Malcom Baldrige for Performance 

Excellence dalam ajang Indonesia Quality Award 2014, di 

Hotel Mulia, Jakarta, 17 Nopember 2017.

Program Tebar Hewan Kurban (THK) pada tahun 2014 

berhasil membukukan rekor dari Museum Rekor 

Indonesia (MURI) untuk kategori Kambing Kurban 

Terberat. Pasalnya, kambing kurban yang disalurkan DD 

itu berbobot 130 kilogram. Penyerahan medali rekor 

MURI diterima Presiden Direktur DD, Ahmad Juwaini pada 

Minggu, 5 Oktober 2014 di halaman parkir Carrefour 

Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI pada 

tahun 2014 menobatkan DD sebagai penerima 

Penghargaan Mitra Bakti Husada 2014 Bidang Kesehatan. 
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Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Kesehatan Nila 

Farid Moeloek dan Menteri Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam malam 

Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Taman Mini 

Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 27 Nopember 2014.

Pada medio 2015, di ajang Indonesia Middle Class Brand 

Champion 2015 yang dihelat Majalah SWA di Jakarta, 11 

Juni 2015, DD meraih penghargaan Indonesia Middle 

Class Brand Champion 2015 untuk kategori Lembaga 

Amal Zakat, Infaq, Shadaqah Nasional. Sedangkan di 

perhelatan Indonesia Original Brand Award 2015 yang 

diselenggarakan Majalah SWA di Jakarta pada 26 Agustus 

2015, brand DD dinobatkan sebagai Indonesia Original 

Brand Award 2015.

Indonesia Quality Award Foundation (IQAF) pada 23 

Nopember 2015 menganugerahi Gold Award on 

Performance Excellence Growth. Dimana DD menjadi 

satu-satunya NGO yang turut concern di bidang 

pendidikan telah mampu membuktikan diri sebagai 

lembaga yang telah menerapkan sistem manajemen 

mutu berdasarkan Baldridge Excellence Framework (BEF). 

Kriteria ini yang dalam kegiatan IQA diberi istilah Malcolm 

Baldrige Criteria for Performance Excellence. 

Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 11 April 2016 

mencatatkan DD sebagai peraih rekor MURI sebagai 

pemrakarsa dalam kegiatan Pemeriksaan Penyakit Tidak 

Menular kepada Pengemudi Terbanyak, di Gerai Sehat 

Rorotan, Jakarta. 

Badan PBB yang menangani perlindungan pengungsi 

dan pencari suaka United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) memberikan Award of Recognition : 

the United Nations High Commissioner for Refugees in 

Appreciation for Its Assistance to refugees in Indonesia, 

kepada DD. Terkait hal ini DD menjadi satu dari lima 

lembaga yang mendapat penghargaan dari UNHCR yang 

diberikan dalam ajang UNHCR World Refugee Day, di 

Goethe Institute, Jakarta, 20 Juni 2016. 

Dalam ajang Anugerah Perlindungan Anak di Jakarta 

pada 27 Juni 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) memberikan penghargaan kepada DD yang 

dinilai memiliki konsentrasi tinggi dalam perlindungan 

anak. Penghargaan ini diraih DD atas kinerjanya dalam 

beberapa program  pemberdayaan dan perlindungan 

anak seperti; beasiswa, 1.000 Akta lahir untuk Anak 

Indonesia, School for Refugees dan program 

perlindungan anak lainnya.

Tahun 2016, DD sebagai lembaga kemanusiaan 

mendapat pengakuan internasional. Kali ini, DD 

mendapat penghargaan dari Ramon Magsaysay 

Foundation. DD dinobatkan sebagai The 2016 Ramon 

Magsaysay Awardees: Expanding The Transformative 

Impact of Zakat dalam malam penganugerahan di 

Culture Centre of Philippine, Manila, pada 31 Agustus 

2016.

Tahun 2017 lalu, DD juga dinobatkan sebagai LAZ 

Nasional dengan Operasional Kelembagaan Terbaik dari 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Baznas 

Award 2017 di Jakarta, 25 Agustus 2017. Di tingkat 

internasional, DD kembali mendapat penghargaan 

Appreciation for Kind Humanitarian Contribution and 

Support Emergency Relief Project to The Needy 

Refugees in Africa in year 2016, yang diberikan oleh 

International Islamic Youth Legue African Youth 

Development Centre, pada 31 Agustus 2017.

DD melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma 

(LKC) meraih Best Performance Program Prolanis 2017 

dari BPJS Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara 

Timur (NTB). Penghargaan Program Pengelolaan 

Penyakit Kronis (Prolanis) itu diterima DD dalam 

kegiatan Jambore Pelayanan Prima Divisi Regional XI 

2017. Prolanis adalah sistem pelayanan kesehatan dan 

pendekatan proaktif yang melibatkan peserta, fasilitas 

kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Setidaknya itulah sejumlah penghargaan yang telah 

diraih DD sebagai lembaga yang berkhidmat untuk 

kaum dhuafa yang telah membentang kebaikan selama 

25 tahun bersama Anda dan masih banyak lagi 

penghargaan yang tidak dapat disebutkan dalam 

tulisan yang terbatas ini.  [Maifil Eka Putra]
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Di masa kepemimpinannya, 

ada banyak program 

‘masterpiece’ DD yang 

diciptakan. Program yang cukup 

fenomenal dan menjadi icon 

lembaga kemanusiaan hingga hari 

ini, di antaranya Layanan Kesehatan 

Cuma-Cuma (LKC), Aksi Cepat 

Tanggap (yang melepaskan diri 

membentuk badan hukum sendiri) 

Meski sebagai pejabat 

antarwaktu, selama 

hampir setahun 

memimpin Dompet Dhuafa, yang 

menggantikan Eri Sudewo yang 

melanjutkan studi ke Manila. Ia 

melakukan penajaman-penajaman 

format Baitul Mal Watamwil (BMT) 

yang saat  itu memang belum ada. 

Padahal waktu itu pendirian BMT 

sedang marak.

Bahkan, di era 1996-1997, DD pun 

sempat bereksprimen menciptakan 

minimarket. Toko swalayan moderen 

bernama FES Swalayan. Swalayan ini 

dirintis DD di daerah Bekasi dan 

berkembang pesat pada masanya. 

Karena ada kendala, akhirnya DD 

memutuskan untuk menutup 

swalayan, setelah berjalan tiga 

dan masih banyak lagi.

Erie mendirikan Institut Manajemen 

Zakat (IMZ) pada tahun 1999. Pada 

tahun 2002, Erie juga membuat 

struktur manajemen Jejaring Multi 

Koridor (JMK) terdiri dari Jejaring 

Asset Sosial, Jejaring Pengelola Zakat 

dan Jejaring Asset Reform. Namun 

struktur ini berjalan hingga tahun 

2010.   

Tahun 2000, Erie bersama dr. Piprim 

Yanuarso Sp.A mengonsep layanan 

kesehatan gratis untuk kaum dhuafa, 

LKC. Selain mendirikan klinik sekelas 

LKC, waktu itu DD pun sudah gencar 

melakukan program Aksi Layanan 

Sehat (ALS). 

Di tahun 1994, DD merilis program 

Tebar 999 Hewan Kurban (sekarang 

THK). Di bidang pendidikan, tahun 

1993 DD mengembangkan program 

Beasiswa Prestasi mulai dari tingkat 

sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi.  

Menurutnya, yang dikutip dari buku 

DD Way, DD sengaja hadir untuk 

mengubah tradisi zakat yang masih 

dijalankan secara konvensional. DD 

mempublikasikan jumlah 

sumbangan yang diterima dan 

didistribusikan. Bahkan DD pun 

memberlakukan audit program dan 

keuangan yang dilaporkan ke publik.  

[Maifil Eka Putra]

ERIE SUDEWO 
(Presiden Direktur periode 1993–2003)

ZAIM UCHROWI 
(Presiden Direktur periode 1996-1997 (antar waktu))

tahun. 

Kemudian menerbitkan Kartu 

Ukhuwah. Sebuah member card 

yang dikeluarkan oleh DD untuk 

para donatur tetapnya dengan nama 

KartUkhuwah. DD bekerjasama 

dengan Bank Muamalat. 

Ide awalnya, dengan kartu 

ini untuk memudahkan 

muzaki membayar zakat. 

Menurut Zaim, DD punya 

tim yang betul-betul 

dream team yang sangat 

luar biasa pada masanya. 

Sehingga mampu membuat sebuah 

perwajahan baru lembaga amil 

zakat profesional. DD memiliki sayap 

marketing sosial. Ini hal yang sama 

sekali baru di dunia lembaga amil 

zakat yang sebelumnya dijalankan 

secara tradisional. [Maifil Eka Putra]

Jejak Pengabdian
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ISMAIL AGUS SAID 
Presiden Direktur periode 2008 – 2013 

Ismail Agus Said hadir menjadi 

bagian dari perjalanan sejarah 

Dompet Dhuafa (DD) kala 

memasuki tahun ke-15. Dulu 

sewaktu menjadi bankir, ia 

berpikir bagaimana menghimpun 

dan menyalurkan dana untuk 

mendapatkan keuntungan (profit) 

yang sebesar-besarnya. Begitu 

pula di DD, ia harus menghimpun 

dana, lalu disalurkan, namun untuk 

kebermanfaatan (benefit) bagi 

mustahik. Pada akhirnya, Majalah 

Forbes menyebutnya sebagai Social 

Banker.

Sejumlah program unggulan lahir di 

periode kepemimpinannya. Salah 

satunya adalah kawasan Zona 

Madina. Di mana cita-cita besarnya 

mewujudkan sebuah kawasan yang 

lengkap dengan fasilitas kesehatan, 

pendidikan, ibadah dan 

perekonomian. Termasuk kawasan 

wisata. 

Semasa kepemimpinannya, DD 

mendapat amanah besar berupa 

wakaf; wakaf sekolah Perguruan 

Islam Al Syukro Universal, wakaf 

gedung di daerah Karawaci 

Tangerang yang digunakan untuk 

Institut Kemandirian, kemudian, PT 

Holcim Tbk., pada 23 Agustus 2011 

secara resmi mewakafkan Sekolah 

Semen Cibinong kepada DD. 

Terobosan Ismail lainnya saat 

menahkodai DD adalah mengubah 

logo dari dua mata kail ke anak panah. 

Di mata Ismail, DD adalah lembaga 

besar yang kuat dan terkenal, jadi logo 

dua kail yang tentu memiliki filosofi 

menurutnya tidak cukup kuat. Ia pun 

minta ubah.

Pada masanya pula, Ismail melakukan 

‘ekspansi’ wilayah DD dengan 

membuka cabang atau perwakilan di 

sejumlah negara seperti Jepang, 

Korea Selatan, Australia, dan Amerika 

Serikat. Sejak 2013, Ismail pun 

menginisiasi lahirnya Dompet Dhuafa 

Corpora (DDC) yang saat ini dikenal 

DD Social Enterprise (DDSE). [Maifil 

Eka Putra]

RAHMAD RIYADI 
Presiden Direktur periode 2003 – 2008

 

Saat menahkodai Dompet 

Dhuafa (DD), lembaga 

filantropi ini sudah menginjak 

tahun ke-10. Di masanya itu, 

Rahmad menilai DD sudah maju dan 

terus berkembang. Paradigma zakat 

baru yang digagas DD sudah bagus. 

Tidak konvensional, tidak hanya 

charity saja, tapi ada pemberdayaan. 

Karena itu, untuk meningkatkan 

kualitas DD, Rahmad menggagas 

strategi yang dinamai V2G (Value 

Transformation, Volunteerism dan 

Grant Making). Dengan kata lain 

bahwa dengan strategi ini DD 

mentransformasi nilai bagi kaum 

dhuafa. Kedua, Volunteerism artinya 

DD tidak hanya amil, tapi melibatkan 

stakeholder. 

Ketiga yakni Grant Making, DD 

sebagai lembaga bisa 

menumbuhkan lembaga lagi.  

Sebuah program pemberdayaan 

ekonomi kaum dhuafa. Di mana 

waktu itu, masih sedikit sekali 

lembaga yang menjalankan seperti 

DD. Relatif masih hanya sekadar 

charity. “Tidak heran bila DD menjadi 

benchmark, karena DD sebagai 

pelopor penghimpunan zakat secara 

modern,” ujarnya.

Capaian pada masa 

kepemimpinannya adalah DD 

mendirikan sekolah unggulan 

bernama SMART Ekselensia 

Indonesia. SMART merupakan 

kepanjangan dari Sekolah 

Menengah Akselerasi Internat yang 

dibangun di daerah Parung, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada 

masanya juga, DD melakukan 

ekspansi ke luar negeri dengan 

membuka cabang DD di Hong Kong 

(DDHK). [Maifil Eka Putra]
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Begitu diangkat menjadi 

presiden direktur pada 

2013, Ahmad langsung 

memetakan sejumlah program 

yang musti diteruskan dan 

dikembangkan. Pada periode 

kepemimpinannya, selain 

meneruskan program yang 

sedang berjalan, DD fokus pada 

pembangunan Zona Madina, 

mendirikan Pusat Bantuan Hukum 

dan lembaga kajian sosial dan 

pembangunan. 

Di masanya pula dibentuk lembaga 

kajian sosial dan pembangunan 

yang dinamai Ideas. Sebelumnya DD 

sendiri sudah melahirkan lembaga 

kajian bernama Institut Manajemen 

Zakat (IMZ) yang memang concern 

terhadap dunia zakat. Kala itu, DD 

ingin lembaga yang dibentuk lebih 

kepada kajian sosial pembangunan. 

Ideas nama yang ditabalkan pada 

unit ini yang digawangi oleh Yusuf 

Wibisono, seorang dosen Universitas 

Indonesia. 

Menjelang akhir masa jabatan, 

Ahmad juga merancang kerangka 

dasar pendirian DD University. 

Menurutnya, jika selama ini DD 

dinilai berhasil mengelola kegiatan 

pendidikan level SMP/SMA juga 

mengembangkan IMZ, Sekolah 

Bisnis Umar Usman, Institut 

Kemandirian, maka DD pun 

bercita-cita bisa mengelola 

pendidikan formal setingkat 

perguruan tinggi. “Universitas ini 

rencananya akan diresmikan pada 

Juli 2018,” jelas Ahmad yang didapuk 

untuk menduduki posisi wakil rektor. 

“Saya mensyukuri bisa berada di DD. 

Karena DD sudah menjadi lembaga 

yang memproduksi kegiatan di luar 

pakem yang tidak dilakukan oleh 

generasi pada masanya. DD berani 

melawan kejumudan. Out off the 

box,” katanya. [Maifil Eka Putra]

AHMAD JUWAINI 
Presiden Direktur periode 2013-2016

IMAM RULYAWAN
Presiden Direktur periode 2016-sekarang

Imam Rulyawan adalah satu dari 

sekian banyak kader terbaik yang 

dimiliki Dompet Dhuafa (DD). 

Loyalitas dan dedikasinya terhadap 

dunia sosial yang disemainya 

di DD lebih dari satu dasawarsa 

pada akhirnya mengantarnya 

mengemban amanah memimpin 

DD sejak 2016 hingga sekarang.  

“Dua tahun terakhir ini kita semakin 

progresif mengembangkan program 

wakaf,” kata Imam yang sebelumnya 

selama dua tahun (2014-2016) 

duduk sebagai direktur program dan 

pengembangan sosial DD.

Dalam hal ini, kata Imam, DD tidak 

hanya menjaga atau memelihara 

aset wakaf, tapi menjaga dan 

mengembangkannya lebih produktif 

dan memberi kebermanfaatan yang 

besar baik bagi wakif, nadzir 

maupun kaum dhuafa sebagai 

penerima manfaat. 

Hari ini, lanjut Imam, DD juga 

mengembangkan wakaf uang. Di 

mana, secara akadnya uang menjadi 

objek wakaf, sehingga uang itu tidak 

bisa diwariskan, tapi diproduktifkan 

menjadi investasi yang memberikan 

keuntungan dengan diinvestasikan 

dalam program-program; 

pembangunan rumah sakit, 

membeli rumah sakit, perkebunan. 

Inilah salah satu terobosan DD 

sehingga bisa memberikan dampak 

bahwa dengan menggunakan 

instrumen wakaf uang bisa 

mensejahterakan masyarakat. 

Di masa kepemimpinannya, DD pun 

menjalankan model-model blanding 

finance, yakni dengan 

memanfaatkan sumber dana dari 

wakaf, zakat maupun komersil untuk 

mensejahterakan dhuafa. [Maifil Eka 

Putra]
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LAPSUS

Mata kanan saya kena tumor. Saya dirujuk oleh dokter di 
Sorong, Papua untuk berobat ke RSCM di Jakarta. Saya 

tidak punya biaya untuk tinggal di Ibu Kota, beruntung 
ada seorang ustad yang mengajak saya untuk tinggal di 
Shelter Sehati Dompet Dhuafa. Selain gratis saya juga 

mendapatkan fasilitas, dan makan sehari-hari. 

Berkat Dompet Dhuafa biaya pengobatan saya juga 
terasa ringan. Hubungan antar pasien juga sudah seperti 
keluarga sendiri. Setelah sembuh nanti saya punya cita-

cita ingin menjadi dokter mata agar orang tidak alami 
sakit seperti saya.

Saat kerja jadi buruh bangunan, tiba-tiba kaki saya 
tertusuk paku dan alami luka robek. Kata dokter luka saya 
mesti dioperasi, saya bingung harus berobat kemana 
karena tidak punya biaya dan masih punya tanggungan 
beli susu anak. Tapi alhamdulillah, bersyukur saya bisa 
jadi member RST Dompet Dhuafa. 

Biaya operasi dan obat semuanya sudah ditanggung. 
Dokter dan semua perawat juga baik, pelayanannya 
sangat memuaskan, padahal saya tidak bayar sama 
sekali untuk dirawat di sini. Saya ucapkan terimakasih 
untuk semua yang sudah bantu saya dokter, perawat, 
dan donatur.  Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan 
Dompet Dhuafa.

Rahman, Papua barat 
Mendiami di Shelter Sehati Dompet Dhuafa di 
Kawasan RSCM Jakarta Pusat

saiful anwar 
Buruh Bangunan dan Penjual Kelapa, 
Penerima Manfaat RS Rumah Sehat Terpadu 

Testimoni Penerima Manfaat
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Sebagian besar penjualan buah dikembalikan ke petani 
untuk memberdayakan lahan tidur. Dari penerima 
manfaat kini saya telah berubah menjadi pemberi 

manfaat. Saya yakin bila seluruh pertanian diterapkan 
konsep pemberdayaan seperti yang dilakukan Dompet 

Dhuafa, dipastikan kemiskinan tidak akan terjadi di desa.

Dampak positifnya mental kami untuk bertani berhasil 
bangkit karena adanya sistim tanam dan jual yang 
jelas. Secara ekonomi konsep pertanian ini sangat 

menguntungkan dan memiliki efek jangka panjang untuk 
entaskan kemiskinan.

Tidak pernah menyangka kalau saya sekarang bisa 
seperti ini. Menjadi pembudidaya kerang hijau dari tahun 
2000, tapi baru kali ini saya bisa menyekolahkan anak-
anak minimal hingga SLTA. Berkat pendampingan yang 
diberikan Dompet Dhuafa kini saya dipercaya menjadi 
Ketua kelompok dan paguyuban KSB. 

Hasil budidaya kerang kini lebih berlimpah dan dapat 
mempekerjakan lebih banyak masyarakat sekitar 
khususnya ibu-ibu. Alhamdulillah Dompet Dhuafa bisa 
membuat saya bersama nelayan lain lebih maju. Mereka 
memberikan bantuan modal, pembinaan, pengembangan 
program, hingga membantu memasarkan kerang hijau 
ini. Sekarang, Kami ingin terus mandiri dan ingin terus 
berzakat membantu sesama.

ade suherlan 
Program pemberdayaan kebun Indonesia 
berdaya Subang 

budi gunawan  
Program Pemberdayaan Nelayan Kerang 
Hijau, Serang, Banten
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Berkaca dari jalan dakwah para Sunan, seni 
yang dikembangan Dompet Dhuafa tidak hanya 

menampilkan pertunjukan semata tetapi ada dakwah 
yang terselip di dalamnya. Budaya seperti inilah yang 

bisa meluluhkan tatanan nilai yang ada di tanah air. 
Dengan dakwah seperti ini Islam dapat diterima di hati 
masyarakat nusantara, karena ia datang dengan damai 

dan masuk dengan seni yang menyenangkan.

Saya dukung program budaya Dompet Dhuafa karena 
mampu membangun peradaban yang penuh nilai, 
kasih sayang dan jauh dari kekerasan. Jika Islam 

datang dengan kekerasan tentu tidak akan diterima 
oleh rakyat nusantara.

Bisa mencicipi pendidikan di Pulau Jawa bagaikan 
mimpi. Tapi mimpi itu perlahan menjadi nyata ketika 
saya diterima menjadi siswa SMART Ekselensia Dompet 
Dhuafa. Mimpi itu kembali mendekati kenyataan saat 
saya diumumkan lolos SNMPTN Unpad jurusan Ilmu 
Komunikasi.

Pendidikan yang luar biasa ini bisa saya akses berkat 
Dompet Dhuafa. Meski harus meninggalkan keluarga di 
Sorong, Papua namun saya yakin ini adalah kesempatan 
terbaik yang diberikan Allah untuk menjemput mimpi. 
Walau dari daerah terpencil, tapi saya punya mimpi 
untuk menjadi menteri pariwisata. Terimakasih Dompet 
Dhuafa. Terimakasih untuk seluruh orang-orang yang 
selalu membantu saya, memberikan beasiswa, dan 
kesempatan bersekolah di SMART Ekselensia. 

bambang Wiwoho 
Budayawan Suluk Nusantara

m. Rofiq sidiq 
Siswa SMART Ekselensia, berhasil lolos SNMPTN 
2018, Ilmu Komunikasi UNPAD asal Sorong, 
Papua.



Sejak saya mengikuti pelatihan di Institut Kemandirian 
Dompet Dhuafa (IK), saya jadi bisa mereparasi 

komputer. Imipian saya sejak kecil yang berkeinginan 
bisa mengutak-atik perangkat elektronik kini 

terwujud. Setelah mendapatkan pelatihan dari IK 
rasa kepercayaan diri saya juga meningkat, saya tak 

lagi minder dengan yang lain meski fisik saya tak 
sempurna. Terimakasih Dompet Dhuafa atas dukungan 

dan bantuan kepada saya yang kurang mampu. 

Menjadi volunteer di bidang kebencanaan tak hanya 
sebatas menolong sesama, karena kita harus bisa 
memanusiakan manusia. Tahun ini Dompet Dhuafa tepat 
menginjak usia 25 tahun, dalam rentang waktu yang 
tidak sebentar Dompet Dhuafa telah hadir dan mewarnai 
berbagai lapisan kehidupan masyarakat dengan cara 
yang beraneka ragam. 

Terus lah menebar kebaikan dan konsisten dalam 
membantu sesama di mana pun walau suka mau pun 
duka. Di 25 tahun ke dua tingkatkan kompetensi dalam 
merespon bencana. Semoga para amil juga semakin 
profesional dalam membantu umat. Salam tangguh!

Hadad sasabil 
Penerima manfaat Institut Kemandirian 
Dompet Dhuafa Parung Panjang, Bogor, 
Jawa Barat 

ade indra saputra 
Relawan DMC
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Selama menjadi relawan dompet dhuafa saya bukan 
hanya bisa turun ke lokasi bencana dan melakukan 
berbagai kegiatan sosial. Lima tahun bergabung, DDV 
mampu membentuk karakter disiplin, tanggungjawab, 
kreatif dan inovatif dalam membuat beragam aktivitas-
aktivitas sosial. 

Secara tidak langsung Dompet Dhuafa juga melatih saya 
untuk mengembangkan bakat seperti membuat desain, 
konten acara, fotografi dan lebih percaya diri untuk 
melakukan banyak hal di depan banyak orang. Bersama 
Dompet Dhuafa saya bisa bertemu penerima manfaat 
secara langsung untuk menyampaikan amanah donatur.fajar firmansyah 

Koordinator Dompet Dhuafa Volunteer 
Jabodetabek (DDV)

21 LAPSUSLAPSUS

Digdaya Dinamika Publika (DD Publika) adalah sosial enterprise yang 
dikembangkan Dompet Dhuafa menjadi jasa penyedia konten media, periklanan 

produksi video dan event organizer.

Penerbitan (Buku, Direktori, In house Magazine, Annual Report, Company Profile)
Online Media (Website, Medsos)

Video Production (Company Profile, TV Program, TV Commercial)
Percetakan (Print on demand, digital print)

Desain Grafis (Logo, Corporate Identity, Promo Adv.)

DDPublika

Jl. Pertanian III No.38, Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan

Telp: 021- 27806660
Suheng (0812-8079-7980) 
Poppy (0812-800-10054)

LayananKami: Info:

www.ddpublika.com@ddpublika
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Kata
Lembaga yang terpercaya Dompet Dhuafa, tak 

diragukan, semuanya transparan, tampak jelas 
laporannya, lembaganya jelas, diaudit, resmi, 

terdaftar, legal. Apa maknanya, “Tidak ada 
alasan untuk tidak memberi”, Kelak masanya 

kita akan dituntut oleh Allah SWT.

Saya menduga kerja Dompet Dhuafa selama 
25 tahun tidak hanya sekedar membentang 

kebaikan, namun membentangkan harapan dan 
cita-cita, itu semua pasti dapat diraih jika kita 

melakukannya bersama-sama.

Ust. abdul somad, lc, ma,
Da’i Nasional

bambang Widjojanto
Mantan Komisioner KPK
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Mereka
Dompet Dhuafa menjadi contoh lembaga 

yang dikelola dengan prinsip-prinsip good 
government, adaptasi, inovasi, efisien, 
transparansi, akuntabilitas, dan hal ini 

menjadikannya sebagai lembaga sosial yang 
dipercaya. Teruslah berkembang, semakin 

banyak kemanfaatan yang diberikan semakin 
baik dan kita yakin Dompet Dhuafa akan 

menjadi yang terbaik

Ini harus dikembangkan lebih luas lagi di 
seluruh Indonesia. Semoga amanah ini 

menjadi berkah bagi kita semua. Dukung 
kesejahteraan ummat melalui Wakaf.

muhammad nuh
Ketua Badan Wakaf Indonesia

agus martowardojo
Gubernur Bank Indonesia
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Kata
Saya merasa bangga melihat Dompet 

Dhuafa dikelola secara profesional dengan 
tingkat akuntabilitas yang tinggi sehingga 

semakin dipercaya oleh ummat, dengan 
demikian Dompet Dhuafa cukup efektif dalam 

memobilisasi dana ziswaf.

Seharusnya tidak hanya berkontribusi seperti 
ini “Kenapa saya tidak turut berwakaf juga? 

Maka itu saya berfikir untuk berwakaf melalui 
karya-karya saya ini”. Maka, sayapun menjadi 
bagian Gerakan Sejuta Wakif Dompet Dhuafa.

sofyan djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

dwiki dharmawan
Musisi

LAPSUS
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Mereka
Dompet Dhuafa teruslah 

berkembang, adaptif, inovatif 
dan kreatif, terus belajar dari 

orang-orang dan lembaga yang 
hebat, sehingga semua orang 

bisa memetik manfaat dari 
Dompet Dhuafa.

Saya dan teman-teman mengucapkan terima 
kasih selama 25 tahun anda membentang 

kebaikan, mudah-mudahan kebaikan ini bisa di 
sambut oleh jamaah, oleh hamba-hamba Allah, 

dan mereka semuanya melakukan kebajikan. 
Jangan berhenti, apalagi volunteer-volunteer-
nya, istiqomah. Istiqomah ini jauh lebih mulia 

dari ribuan karomah. Kerja dengan ikhlas.

Jamil azzaini
Motivator

dik doank
Seniman

LAPSUS LAPSUS
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Padu Padan Kasual

Dusty Rose
Warna pink memang menjadi salah satu pilihan kaum hawa. Ingin 
memakainya, namun tidak ingin terlihat terlalu ‘girly’? Padu padan dengan 
celana pensil atau pipa, membuat penampilan terlihat kasual.
Berikut panduan bagi Anda yang ingin tampil santai, 
namun tak menghilangkan kesan chic.

tunik
Pilih warna sesuai 

kepribadian. Hindari 

warna terang. Warna 

cerah akan membuat 

penampilan semakin 

fresh. 

Celana Pensil
Warna abu-abu cocok dipadukan dengan 

dusty rose. Bisa memilih abu-abu muda atau 

pun tua.
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Pasmina
Tunik/blouse polos, cocok dipadukan dengan 

pasmina bercorak. Pastikan warna yang 

dipilih senada, agar tetap terlihat matching. 

Jika tidak terlalu menyukai banyak corak, bisa 

memilih motif bergaris atau lainnya senada 

tunik.

Ransel kanvas
Bagi Anda yang kurang 

menyukai tas jinjing, bisa 

memilih ransel berbahan 

kanvas. Menampilkan gaya 

kasual namun tetap chic. sepatu
Pemilihan sepatu kets 

memberi kesan sporty. Bisa 

juga memilih flat shoes warna 

senada.

aksesoris minimalis
Jika menyukai aksesoris 

tambahan, gelang atau 

kalung bisa melengkapinya. 

Pilih aksesoris degngan 

warna dan model minimalis, 

agar tidak terlihat berlebihan.

- Pilih warna pink yang cenderung dark untuk menghilangkan kesan girly
- Sesuaikan panjang tunik dengan tinggi badan
- Bentuk tunik ‘A’ cocok bagi yang bertubuh kurus, agar memberikan kesan berisi
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Google akhirnya mengumumkan Android 

P sebagai Developer Preview 1. Apa saja 

kelebihannya? Dave Burke, VP Engineering 

Android menyebut ada tiga fokus utama Google pada 

Android P kali ini, yaitu Intellegence (cerdas), Simplicity 

(sederhana), dan Digital Wellbeing (sangat digital). 

Deretan fitur baru pun disematkan untuk membantu 

pengguna ponsel Android lebih mudah saat 

pengoperasian, dan berikut beberapa fitur di antaranya,

adaptive battery
Dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) Android akan 

mempelajari aplikasi apa saja yang digunakan pada 

waktu dekat, serta aplikasi apa saja yang tidak digunakan 

dalam beberapa jam ke depan. Kemudian dari data yang 

ada, Android akan memprioritaskan baterai pada service 

aplikasi yang akan digunakan itu. Hal ini akan membuat 

Android P akan lebih awet hingga 30% tanpa 

mengganggu aktivitas keseharian pengguna.

navigation menu

Dengan tema simplicity, kali ini Android P membuat 

navigasi menu lebih simpel dengan menggunakan 1 bar 

tombol home seperti yang digunakan Apple untuk iOS 

untuk iPhone X. 

Sebagai ganti tombol menu yang dihilangkan, 

ditambahkan fungsi gesture untuk mempermudah 

pengguna mengakses recent apps yang sekarang 

disebut switcher dengan cara swipe ke atas. Dalam 

switcher pengguna bisa langsung mengkopi teks dari 

aplikasi yang tersedia tanpa harus membuka aplikasi 

tersebut.

dashboard
Dengan focus Android P yang ketiga, Google ingin 

membuat penggunanya tetap dapat memanfaatkan 

segala fitur teknologi yang ada dengan mudah namun 

tetap seimbang antara waktu yang digunakan antara 

penggunaan smartphone dengan waktu yang 

dihabiskan dalam dunia nyata bersama teman dan 

keluarga.

Jadi ada beberapa fitur yang ditambahkan, salah satunya 

adalah dashboard. Pada dashboard pengguna bisa 

melihat detail waktu yang dihabiskan di smartphone, 

dan berapa lama waku yang dihabiskan di masing-

masing aplikasi, serta berapa kali unlock smartphone 

dalam sehari, bahkan sampai berapa notifikasi yang 

diterima hari ini. 

app timer
Dengan fitur ini, pengguna dapat mengatur batas waktu 

penggunaan setiap aplikasi. Saat batas penggunaan 

aplikasi hampir habis akan muncul pemberitahuan 

bahwa penggunaan aplikasi sudah sampai batas waktu 

dan saatnya kamu rehat sejenak, serta icon aplikasi 

berubah menjadi abu-abu.

Itulah beberapa fitur baru yang ada di Android P 

Bagaimana pembaca, tertarik mencoba? [Zainal 

Muttaqin]

Google Luncurkan Android P,   Apa Keunggulannya?
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Sehat Pasca Idul Fitri
swaraCinta - Lebaran identik dengan kegiatan 

silaturahmi. Tak terlepas dari menyantap hidangan 

menggugah selera yang disajikan. Ketupat serta 

makanan bersantan, kue-kue kering manis yang begitu 

menarik. Namun perlu diwaspadai, berbagai hidangan 

itu dapat menjadi pemicu penyakit.

Merayakan kemenangan, hidangan makanan yang 

begitu istimewa dan beragam tidak bisa anda kontrol. 

Pola makan pun bisa berubah. Hati-hati, ancaman 

penyakit bisa saja datang tanpa terduga.

Berikut beberapa penyakit yang mengintai pasca lebaran:
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Kambuhnya Penyakit

Penyakit karena Kelelahan

Terganggu Saluran Pencernaan

Menikmati makanan dan minuman yang bervariasi. Asin, manis, 

gurih, bersoda, pedas, asam, mengandung lemak, hingga koleterol 

tinggi. 

Maka tidak heran, bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti 

kolesterol, asam urat, diabetes atau hipertensi, akan kambuh setelah 

lebaran. Maka perhatikan yang anda konsumsi.

Tradisi mudik dan silaturahim, tentu menjadi bagian yang tidak terlepas dari 

hari raya. Momen bahagia berjumpa dengan sanak saudara, juga teman 

lama. Terkadang membuat sebagian besar orang kelelahan dan kurang 

istirahat.

Bila tidak diimbangi pola makan sehat serta istirahat cukup, maka rentan 

terkena penyakit. Beberapa penyakit seperi flu, batuk, radang 

tenggorokan bisa mudah menyerang. 

Guna pencegahan, imbangi dengan konsumsi vitamin. Pola makan sehat dan 

istirahat cukup, tentu dapat terhindar dari penyakit.

.

Makan makanan pedas, berminyak dan mengandung santan, hampir pasti 

ditemui selama masa hari raya. Akibatnya pola makanan berubah, 

sehingga berdampak pada sistem pencernaan. 

Hal itu bisa diperburuk saat suasana lebaran atau suasana beberapa 

jam setelahnya, anda mungkin akan melihat sampah sisa makanan 

berserakan. 

Jika tidak segera diatasi, maka kuman dan penyakit dari sampah tersebut 

akan memengaruhi kesehatan. Terutama yang berkaitan dengan sistem 

pencernaan, jika kuman penyakit terbawa ke makanan. Ketika hal itu terjadi, 

penyakit seperti diare bisa menjangkiti.

Merayakan kemenangan tentu boleh saja, namun jangan sampai 
mengganggu kesehatan kita. Jangan lupa menjaga kesehatan ya..
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YLKI dan Filantropi Indonesia Bantu Jamaah Umrah 
yang Gagal Berangkat
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JakaRta – Tebar kebaikan di bulan suci Ramadhan, 

Dompet Dhuafa ajak puluhan anak Rumah Susun 

Tambora, Jakarta Barat buka puasa bersama (bukber). 

Direktur Dompet Dhuafa Filantropi drg. Imam Rulyawan, 

MARS mengatakan bukber ini merupakan program 

kolaborasi antara DD dan Pemprov DKI Jakarta sebagai 

bentuk membentang kebaikan di usia DD yang 

menginjak 25 tahun.

“Tambora merupakan daerah terpadat dan sering terjadi 

bencana kebakaran setiap tahunnya. Maka lokasi ini 

tepat untuk program bukber,” ucap Imam.

Melalui gerakan #25thnmembentangkebaikan Dompet 

Dhuafa bersama Pemprov DKI Jakarta akan terus 

mengajak masyarakat dhuafa menjadi lebih berdaya, 

dengan buka bersama di 223 RW di Jakarta, diharapkan 

masyarakat dhuafa dapat terbantu secara ekonomi. 

[Aditya Kurniawan]

JakaRta - Sejak Mei 2017 lebih dari 22 ribu konsumen 

gagal berangkat umrah melapor ke YLKI. Menyikapi 

kondisi tersebut, YLKI dan Filantropi Indonesia 

berkolaborasi dengan Rumah Zakat, Dompet Dhuafa dan 

FOZ membentuk Kemitraan untuk Filantropi dan 

Advokasi bagi Konsumen Korban Travel Umroh. 

Direktur Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan 

kemitraan ini bertujuan untuk menggalang dukungan 

masyarakat, sekaligus melakukan edukasi publik dan 

advokasi kepada pemerintah untuk membantu  ribuan 

konsumen korban travel umroh yang gagal berangkat ke 

tanah suci. Kemitraan yang akan berjalan selama 8 bulan 

ini akan mengembangkan program bersama yang diberi 

nama “Menggapai Tanah Suci”, sebuah program yang 

memadukan pendekatan filantropi, edukasi dan advokasi 

kebijakan.

“Melalui aksi filantropi sudah ada 90 calon jamaah umrah 

yang gagal berangkat, akan kami berangkatkan. Ke 90 

jamaah ini merupakan orang-orang yang sudah kami 

seleksi,” ujar Hamid di Jakarta (27/5).

Hamid menuturkan kemitraan ini bukan bertujuan untuk 

menggantikan peran pemerintah namun justru ingin 

menjewer pemangku kebijakan dalam hal ini Kemenag 

menyikapi banyaknya calon jamaah umrah yang gagal 

berangkat.

“Dari gerakan ini kami ingin menjewer pemerintah 

karena punya banyak sumber daya tapi tidak bisa 

bergerak, kita dari kalangan sipil ingin membuktikan 

bahwa kita bisa membantu mencarikan solusi,” ucapnya. 

[Aditya Kurniawan]
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JakaRta - Mempringati milad yang ke 30, Federal Oil 

menebar kebaikan dengan acara Gerebek Kampung 

Berbuka di sembilan daerah di Indonesia. Acara bagi-bagi 

hidangan berbuka tersebut hasil kolaborasi antara 

Federal Oil bersama Dompet Dhuafa.

“Kami sangat bersyukur di usia ke-30 ini dapat menggelar 

program buka bersama serentak di 30 titik berbeda di 

sembilan kota besar di Indonesia. Tentunya tidak terlepas 

dari dukungan para loyalis dan seluruh elemen-elemen 

Federal Oil, sehingga acara ini dapat terselenggara 

dengan lancar dan aman,” ujar Ivan Ally, Head of 

Promotion & Corporate Communication MPM Lubricants.

Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi Drg. Imam 

Rulyawan, MARS mengatakan acara Gerebek Kampung 

Berbuka juga dapat menjadi ajang mengembalikan 

semangat Gotong Royong di masyarakat. Para penerima 

manfaat kata Imam berasal dari kalangan dhuafa. – 

[Zulfarizal/DD]

Kolaborasi Federal Oil  dan Dompet Dhuafa 
Sediakan Menu Berbuka 

Dompet Dhuafa Pendidikan 
Umumkan Penerima Beasiswa Tahfizh

bogoR - Dompet Dhuafa Pendidikan mengumumkan 

penerima beasiswa Ekselensia Tahfizh School (23/5). 

Manajer Strategic Partnership Dompet Dhuafa 

Pendidikan Aza El Munadiyan mengatakan Ekselensia 

Tahfizh School (Etahfizh) merupakan program investasi 

sumber daya manusia setingkat SMP yang berfokus pada 

tahfidz-plus (Al-Qur’an, Islamic studies, dan leadership). 

 “Program tersebut merupakan sebuah inkubasi 

kurikulum khas Ekselensia untuk menghasilkan hafizh, 

berkompetensi dalam ilmu-ilmu ke-Islaman, dan unggul 

dalam kepemimpinan,” jelas Aza.

Berdasarkan hasil rapat penentuan tahap akhir pada 

14/5, diputuskan bahwa 6 calon siswa berhak menjadi 

peserta Ekselensia Tahfizh School tahun pelajaran 2018 

– 2019, yaitu: Bagus Pribadi (Palembang Sumatera 

Selatan), Sultan Ilyas Fadlurrahman, Bogor Jawa Barat, 

Usamah Imam Khomeini Al Kadafi (Yogyakarta), Ibrahim 

Al-Mutaqiy (Pasuruan, Jawa Timur), Muhammad 

Saifuddin (Kediri, Jawa Timur), Ihsan Muhammad 

Taqiyuddin (Surabaya, Jawa Timur).  [MS/LPI]
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Kolaborasi Dompet Dhuafa dan 
Supermal Karawaci untuk Gerakan Zakat

JakaRta -- Bertempat di Yayasan 

Bamadita Rahman, Cipayung, Jakarta 

(23/5), sebanyak 200 anak yatim 

berkumpul pada acara pemberian 

santunan dari Keluarga Muslim 

Citibank (KMC) berkolaborasi 

dengan Dompet Dhuafa. Santunan 

tersebut menyasar anak yatim piatu 

yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini adalah zakat dari karyawan 

muslim Citibank yang dihimpun 

Dompet Dhuafa dan disalurkan 

salah satunya untuk Charity kepada 

anak-anak yatim dan dhuafa. Kita 

bagi polanya, salah satunya di sini. 

Beberapa titik di daerah pun juga 

berkoordinasi dalam kegiatan 

tersebut,” jelas, Manager of Strategic 

Corporation Dompet Dhuafa, 

Sulistiqomah.

ketua Keluarga Muslim Citibank, Riko Tasmaya mengungkapkan pemilihan 

anak yatim sebagai penerima santunan adalah hal yang tepat. Ia berharap 

dengan santunan tersebut, dapat memotivasi anak-anak yatim untuk berdaya.

“Kita dasarkan bahwa merekalah yang membutuhkan perhatian kita. Kami 

ingin mereka dapat memberikan value atau nilai bagi kehidupan masyarakat 

lain,” terang Riko. [Zulfarizal/DD]

Citibank Bersama Dompet Dhuafa Bantu Anak Yatim

JakaRta - Ramadhan tahun ini, 

Dompet Dhuafa gandeng Supermal 

Karawaci dalam menebarkan 

semangat berzakat. Hal tersebut 

diawali oleh event kolaborasi 

dengan mengadakan buka puasa 

bersama bersama keluarga dhuafa. 

Di sisi lain pihak Supermal Karawaci 

juga mengajak  anak-anak dhuafa 

untuk bermain di Timezone.

“Kerja sama ini salah satunya 

diapliasikan dalam penyediaan 

booth zakat yang berlokasi di Atrium 

Tengah. Kami menargetkan Rp 150 

juta bisa diraih dari pengunjung 

mulai dari 14 Mei sampai dengan  14 

Juni 2018. Kami juga telah donasi 

value untuk Dompet Dhuafa senilai 

Rp 101.250.000”  ujar Heru Nasution 

selaku Managing Director PT 

Supermal Karawaci.

“Diharapkan dengan adanya booth, 

Dompet Dhuafa  mampu 

meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk menyalurkan 

Zakat, Infaq, Sedakah dan Wakaf 

(ZISWAF) kepada konter kami agar 

dapat berbagi bersama kaum 

dhuafa “ ungkap Urip selaku GM 

Mobilisasi ZIS. [Dea/DD]
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JakaRta - Laznas Chevron dan Dompet Dhuafa berkolaborasi untuk berbagi 

ilmu bersama 60 guru mengaji di kota Bekasi, Jawa Barat. Bertempat di aula 

Kantor Kementrian Agama Bekasi (27/5)  60 guru ngaji tersebut berkumpul 

untuk mengikuti Pelatihan Metode Iqra. 

Berbagi Berkah Ramadhan Melalui 
Pelatihan Metode Iqra

“Pelatihan ini membuat kami selaku 

guru TPA semangat dan berharap 

bisa diikutsertakan dalam pelatihan 

berikutnya,” terang Teti Kusniati, salah 

satu peserta pelatihan yang setiap 

harinya mengajar ngaji anak-anak di 

TPA Al Ikhlas,Bantargebang, Bekasi.

“Pendidikan ini tentu akan 

membantu peningkatan kualitas 

tenaga pengajar Al-Quran kepada 

anak-anak didik termasuk dalam 

manajemen TPA nya,” ujar Denis 

Sahrudin, Direktur Laznas Chevron.

Pelatihan ini, selain mengajarkan 

metode pengajaran, juga ada 

pelatihan manajerial dalam 

pengaturan dan pengelolaan TPA. 

Hal tersebut sebagai bentuk 

pengembangan agar TPA menjadi 

institusi yang profesional. [Zulfarizal/

DD]

balikPaPan - . Peduli kepada para 

penghafal Qur`an agar mereka tetap 

sehat, dan bergizi,. Dompet Dhuafa 

Australia bersinergi dengan Dompet 

Dhuafa Kaltim wujudkan program 

Tebar Sate Berkah Ramadhan di 

Wilayah Kalimantan Timur 

khususnya Kota Balikpapan.

Penyaluran Sate Berkah di 2 Pondok 

Tahfidz putra yaitu Tahfidz Al Ikhwan 

Pelayaran dan Tahfidz Usratul 

Mujaddidah dengan jumlah total 

santri 125 orang penerima manfaat, 

Ahad (10/6/2018). 

Antusias para santri luar biasa, 

karena jarang mereka makan makan 

yang bergizi apalagi yang 

disuguhkan adalah Daging Kambing 

Segar.

Syamsul Rizal Pj Program Sosial 

kepada Swara Cinta mengatakan, 

Dompet Dhuafa Australia Tebar Sate Berkah untuk 
Santri Tahfidz di Kaltim
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perjuangan Program Tebar Sate 

berkah ini luar biasa, sebab harus 

memilih kambing yang sehat 

kemudian di potong di subuh hari, 

dan di masak kemudian disalurkan 

pada saat berbuka puasa. [Maifil Eka 

Putra}
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JakaRta - Bersama Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan, Dompet Dhuafa mengajak warga Kampung 

Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara buka puasa 

bersama. Sore itu (30/5) Anies datang tepat pukul 

setengah 5 sore. Setibanya di Kampung Akuarium, Anies 

langsung menuju mobil Dapur Keliling Dompet Dhuafa 

(Darling), di sana Anies menyempatkan diri untuk ikut 

menyajikan hidangan berbuka. 

“Masaknya di sini semua?,” tanya Anies kepada petugas 

dapur keliling Dompet Dhuafa sambil memasukkan nasi.

Setelah itu, Anies menyapa warga yang sudah 

menunggunya di depan panggung. Ia menyalami warga 

yang hadir. Di depan puluhan warga Kampung Akuarium 

Anies mengungkapkan bahwa kini kehidupan warga 

Kampung Akuarium sudah jauh lebih baik.

Anies mengapresiasi Dompet Dhuafa yang telah 

menggelar buka puasa di beberapa RW di Jakarta. Ia pun 

memuji adanya Dapur Keliling (Darling) yang dirasa 

dapat membantu masyarakat dhuafa.

“Darling ini bahasa Indonesianya sayang, sepertinya 

makanannya enak,” tambah Anies.
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Usai memberi sambutan hangat kepada warga, Anies 

menerima ajakan swafoto warga yang sudah 

berkerumun. Ketika hari semakin sore, di dampingi 

Direktur Dompet Dhuafa Filantropi drg Imam Rulyawan 

MARS, orang nomor satu di Ibu Kota itu menuju Musola 

Al-Makmur untuk menunaikan solat ashar. Musola 

Al-Makmur merupakan musola baru warga Kampung 

Akuarium.

Jelang pukul 17:15 Anies kembali mendekat ke sisi kiri 

mobil darling, masih bersama drg Imam Rulyawan 

mereka lantas dicegat puluhan awak media yang sudah 

menunggu. Beragam pertanyaan dilontarkan, diiringi 

senyum Anies dan Imam menjawab dengan lugas.

Lima belas menit menuju adzan magrib berkumandang, 

Anies pamit meninggalkan Kampung Akuarium. Ia 

berpesan supaya apa yang telah dilakukan Dompet 

Dhuafa agar terus dijalankan demi kemaslahatan umat.

Anies mengapresiasi Dompet Dhuafa 
yang telah menggelar buka puasa di 

beberapa RW di Jakarta. Ia pun 
memuji adanya Dapur Keliling 

(Darling) yang dirasa dapat 
membantu masyarakat dhuafa.
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Mari Berbagi Keberkahan
Bersama BawaBerkah

Situs bawaberkah.org adalah website yang 
memudahkan lembaga sosial, komunitas maupun 
personal terverifikasi untuk menggalang dana 
zakat, sedekah dan wakaf secara online dengan 
transparan serta terpercaya. 

TENTANG BAWABERKAH

TRANSPARAN.  JANGKAUAN NASIONAL.  TERPERCAYA.  PROFESIONAL

bawaberkah.org  
bawaberkahorg

bawaberkahorg

bawaberkah.org

TERHUBUNG BERSAMA KAMI

Masuk ke browser, 
lalu ketik:
www.bawaberkah.org

Pilih menu daftar/masuk

Cek email anda dari 
info@bawaberkah.org 
dan klik link konfirmasi

Bagi pengguna baru, 
tersedia 3 pilihan log in 
melalui Facebook, Gmail, 
atau daftar manual dengan 
mengisi form di web
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ZAKAT
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BANTU
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BANGUN
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Masjid 
Tanpa Kubah
Saat pertama kali melihat bangunan ini dari luar, orang 

mungkin akan mengira bangunan ini adalah kantor 

pemerintahan, balairung atau bahkan restoran Padang. 

Tapi setelah memasukinya, kita akan tahu bangunan ini ternyata 

masjid raya.

Terletak di pusat kota Padang, di Jalan Khatib Sulaiman, 

Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Keunikan terlihat dari 

masjid ini, yakni tidak memiliki kubah seperti masjid pada 

umumnya. Denah masjid berbentuk persegi empat, dengan 

sudut lancip dan atap bergonjong layaknya rumah gadang. 

Meskipun tak memiliki kubah, masjid ini didesain sarat akan nilai 

keislaman. Salah satunya jika melihat masjid ini dari atas, 

nampak seperti kain yang dipegang dari berbagai sudut. 

Ternyata sang arsitek terinspirasi dari bentuk bentangan kain, 

ketika empat kabilah suku Quraisy di Mekkah berbagi 

kehormatan, memindahkan batu Hajar Aswad, dengan 

memegang masing-masing sudut kain. Sisi luar dinding masjid 

ini dihiasi ukiran khas Minang, berpadu kaligrafi lafadz Allah 

serta kalimat tauhid.

Berdiri di areal seluas 40.343 m2, masjid ini memiliki luas 

bangunan 4.430 m2. Memiliki tiga lantai dan mampu 

menampung sekitar 6000 jamaah. Selain sebagai tempat ibadah, 

masjid ini juga menjadi salah satu destinasi wisata kota Padang. 

[Almuh}
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Tips Mengelola Uang Lebaran Anak

Lebaran telah tiba. Anak-anak banyak 

mendapatkan uang hari raya, baik 

dari tetangga mau pun dari sanak 

saudara. Apakah anak-anak ini kita 

biarkan mengelola keuangannya 

sendiri? Usia sekolah dasar 

merupakan waktu yang tepat untuk 

mengajarkan anak mengelola uang 

lebaran. Berikut tips mengelola uang 

lebaran pada anak oleh Pemerhati 

Perkembangan Anak Meutia Geumai 

A dari Ummi TV.

musyawarah pada anak. 
Sebelum lebaran tiba ada baiknya kita 

bermusyawarah dulu pada anak, 

rencanakan pada anak akan digunakan 

untuk apa uang lebaran ini. 

Musyawarah bisa dilakukan saat bulan 

Ramadhan, lebih tepatnya lagi usai 

berbuka puasa agar pikiran anak bisa 

fokus.

setelah bermusyawarah, ajarkan 
konsep bbm pada anak.  
BBM yang dimaksud bukan bahan bakar 

minyak. B pertama yakni kependekan dari 

Beramal. Untuk beramal, beri pengertian 

pada anak jika uang yang didapat saat hari 

raya tidak semuanya milik sang anak. Tetapi 

ada bagian yang merupakan milik orang 

tak berpunya.
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Huruf b berikutnya adalah belanja, 
sebagai orang tua kita harus memberikan 

pengertian kepada anak cara belanja yang 

baik. Barang-barang apa saja yang bisa 

bermanfaat. Berikan edukasi, bahwa 

belanja harus sesuai dengan kebutuhan 

dan bukan keinginan. Hal ini wajib 

ditekankan pada anak supaya 

pengeluarannya dapat terkendali.

sedangkan huruf m mengandung arti 
menabung.  
Untuk menabung, anak harus diberi 

edukasi bahwa uang yang ditabung 

merupakan uang mereka yang disimpan 

untuk keperluan di masa mendatang. 

Sebagai orang tua, kita mesti transparan 

memberitahu anak jumlah uang yang telah 

ditabung. Sistem tabungan bisa dititipkan 

kepada orang tua atau menggunakan 

celengan. 

Di luar empat tips di atas, sebagai orang tua kita juga bisa 

memanfaatkan uang lebaran anak untuk modal usaha. 

Caranya ajarkan anak untuk berwirausaha. Dengan 

berwirausaha karakter anak akan terbentuk menjadi lebih 

mandiri dan mampu mengambil keputusan dengan 

cepat, tepat dan cermat. Untuk masalah apa yang akan 

diperjual belikan, sebaiknya tanyakan pada anak. Sebagai 

contoh ajarkan anak untuk membuat kerajinan bunga 

atau squishy karena ke dua item tersebut memiliki 

pangsa pasar anak-anak. Selain itu orang tua juga 

ajarkan batasan-batasan dalam membelanjakan uang 

untuk modal usaha agar si anak tidak boros. [Aditya 

Kurniawan]
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JakaRta - Sebagai bukti 

kepedulian terhadap isu 

kemanusiaan, Dompet Dhuafa pada 

Ramadhan 1439 H menebar 

kebaikan lewat program Tebar Parsel 

Ramadhan. Program ini juga 

menjangkau daerah konflik di Sittwe 

Myanmar, Gaza Palestina dan 

pengungsi Suriah.

Manajer Recovery dan Lingkungan 

Dompet Dhuafa Syamsul Ardiansyah  

menjelaskan, bahan makanan yang 

dibagikan terdiri dari kebutuhan 

pokok. Pembagian paket parsel 

Ramadhan ini ditujukan untuk 

meringankan beban muslim etnis 

Rohingya yang berdiam di 

pengungsian dalam menjalani 

kegiatan ibadah selama Ramadhan 

tahun ini. 

 

  

 

Selain paket makanan, Dompet 

Dhuafa juga menyiapkan ratusan 

paket alat-alat kebersihan 

(emergency hygiene kit). Khusus di 

Gaza Palestina Dompet Dhuafa 

menargetkan terdistribusinya 250 

paket parsel ramadhan.  

 

“Pembagian bahan makanan ini 

merupakan rangkaian kegiatan tebar 

parsel Ramadhan 1439 H yang 

diselenggarakan di Dompet Dhuafa 

di dalam maupun beberapa wilayah 

di luar negeri, semoga hal ini dapat 

membantu masyarakat etnis 

Rohingya, warga Gaza Palestina dan 

Pengungsi Suriah dalam balutan aksi 

kemanusiaan”, tutup Syamsul. [Dea]

Tebar Parsel Ramadhan dari Rohingya Hingga Palestina dan Suriah 

DD Kaltim Luncurkan Perahu Dakwah II 
bontang - Ratusan jamaah dari 

masyarakat Tihi-tihi Kota Bontang 

hadir di acara Kajian Buka Puasa 

Bersama (29/5) dengan pembicara 

Ust H Ahmad Fauzi Qosim, aktivis 

Dakwah Dompet Dhuafa dari 

Jakarta. 

Acara ini dirangkaikan dengan acara 

inti yaitu Launching Perahu Dakwah 

Dompet Dhuafa Kaltim 

“Membentang Kebaikan Sepanjang 

Perairan Bontang” di Masjid Al Bahri 

Kampung Tihi-tihi RT 17 Kec. Tanjung 

Laut Kota Bontang. 

Rahmat Kartolo penanggung jawab 

program Dompet Dhuafa Kaltim 

mengatakan, Tim Dompet Dhuafa 

Kaltim bersama 

Dompet Dhuafa 

Volunter 

berangkat dari 

pukul 15.15 

dengan 

menempuh 

perjalanan 

sekitar 45 menit 

menggunakan 

perahu.

“Rasa bahagia, terharu dan gembira 

ketika tim telah sampai di lokasi,  

beberapa warga dan anak-anak 

menyambut kedatangan kami dan 

menjamu hingga pukul 21.00 WITA. 

Yang sekaligus tim melaksanakan 

sholat tarawih bersama masyarakat 

Tihi-tihi, “ ungkap Rahmat.

Program Perahu Dakwah ini 

merupakan program Sinergi Dompet 

Dhuafa Australia dan Dompet Dhuafa 

Kalimantan Timur dalam mendukung 

program dakwah di wilayah perairan 

terutama wilayah yang susah di 

jangkau. [Maifil Eka Putra]
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Pawai Kepulangan Akbar digagas rakyat Palestina 

sejak 30 Maret lalu, yang diikuti seluruh 

masyarakat Palestina melalui aksi-aksi unjuk rasa 

di pinggiran timur Jalur Gaza. Aksi damai ini menuntut 

hak pengungsi Palestina untuk kembali pulang ke 

kampungnya dan pencabutan blokade Gaza.  Aksi 

ini telah mencapai puncak pada 14 dan 15 Mei  yang 

menyebabkan penjajah Israel, panik dan melakukan 

tindakan represif.

Seperti dilansir dari Pusat Informasi Palestina, dalam 

Pawai Kepulangan Akbar (14/5/2018) lebih dari 60 warga 

Palestina gugur di perbatasan timur Jalur Gaza, 

sementara korban luka mencapai lebih dari 3 ribu orang.  

Pawai ini dilangsungkan tanpa senjata, namun Israel 

membalasnya dengan peluru tajam.

Ahmad Abu Artaima, juru bicara Pawai Kepulangan 

Akbar mengatakan, pawai kepulangan telah menjadi 

komponen utama dalam arena perjuangan bersejarah 

rakyat Palestina. Pawai ini telah membuktikan 

kemampuannya menganggu penjajah Zionis dan 

menguras kekuatannya.

Dia menegaskan pentingnya menjaga kelangsungan 

pawai ini dan tidak membiarkan upaya mematikan ide 

dan gagasan ini. Dia menyerukan untuk mencari cara, 

metode, ide, gagasan dan sarana pawai yang 

meminimalisir darah yang tertumpah dan membuat 

penjajah Zionis mengalami kesulitan, namun mobilisasi 

berlanjut dan terus menguras kekuatan penjajah Zionis.

Abu Artaima menjelaskan bahwa ide dan gagasan pawai 

kepulangan ini telah mengembalikan vitalitas isu 

Berujung Syahid 

Palestina, menarik solidaritas dunia dengan segala 

bentuknya. Dia menegaskan pentingnya memperkuat 

opsi dan pilihan ini dengan meninjau kembali sebagian 

sarana yang meningkatkan korban jiwa.

Dia menyatakan bahwa kekuatan pawai ini adalah ada 

pada keberlanjutan dan keberlangsungannya yang akan 

terus dan berkembang, harapan pada hasil strategisnya 

dan tidak tergesa-gesa meraih hasilnya. Dia menegaskan, 

tidak ada keputusan resmi dari lembaga tinggi untuk 

pawai ini agar menyeberang pagar perbatasan seperti 

yang terjadi pada hari Senin (14/5/2018) lalu.

PAWAI KEPULANGAN 

Aksi Damai yang
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pawai kepulangan telah menjadi 
komponen utama dalam arena 
perjuangan bersejarah rakyat 

Palestina. Pawai ini telah 
membuktikan kemampuannya 

menganggu penjajah Zionis dan 
menguras kekuatannya.

PESAWAT KERTAS

Layang-layang adalah mainan yang menyenangkan. Tapi 

bagi warga Palestina mainan ini dirubah menjadi sarana 

perlawanan Palestina melawan pasukan penjajah Zionis 

yang bertindak represif terhadap aksi damai pawai 

kepulangan akbar di Jalur Gaza. 

Dulu, mainan ini hanya menjadi sarana perjuangan dan 

perlawanan Palestina. Ketika para pemuda Palestina 

menerbangkan layang-layang tersebut di udara dengan 

hiasan bendera Palestina. bukti keteguhan para pemuda 

Palestina berpegang teguh pada persoalan dan tanah 

airnya, tidak akan melepaskan hak-hak rakyatnya untuk 

selamanya.

Sarana perjuangan sederhana ini, belakangan ini telah 

berubah menjadi sarana perlawanan yang menakutkan 

dan meneror pasukan penjajah Zionis, para pemukim 

Yahudi dan otoritas penjajah Zionis dengan seluruh 

bentuk dan warna kebenciannya. Layang-layang kertas 

diberi ekor yang mudah terbakar dan dijatuhkan di lahan 

pertanian dan pemukiman penjajah zionis Israel.

Pesawat-pesawat kertas ini telah membakar jutaan meter 

persegi pertanian Israel dan merubahnya menjadi abu 

dan membuat pemukim Yahudi tidak nyaman tidur. 

[Maifil Eka Putra]
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Bisnis halal adalah 

penggabungan antara 

tiga unsur yang terdiri dari 

zat, prosesi dan bagaimana cara 

mengirim zat tersebut. Untuk itu 

dibutuhkan suatu wadah supaya 

ke tiga unsur tersebut dapat 

terdeliver dengan sempurna. Salah 

satu caranya antara lain dengan 

menggagas Indonesia Halal Expo. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Tim 

Indonesia Halal Lifestyle Centre, 

Guntur Subagya dalam Lunch Series 

Cari Cara persembahan KEB Hana 

Bank dan Digdaya Dinamika Publika 

di Jakarta Mei 2018.

Berbicara Halal Expo di Indonesia 

lanjut Guntur semuanya murni 

berjalan berkat partisipasi 

masyarakat yang sadar akan potensi 

bisnis halal, kendati memiliki 

prospek yang besar namun 

keberadaan Halal Expo nyaris tanpa 

dukungan dari pemerintah. 

Menurut Guntur meski Indonesia 

Mencari Jalan Menuju 
Gaya Hidup Halal 
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berpenduduk muslim terbesar di 

dunia namun tergolong sebagai 

negara yang tertinggal menggelar 

event Halal Expo.

“Baru sejak 2016 Indonesia baru bisa 

menggelar Indonesia International 

Halal Converence Expo padahal ini 

salah satu proses kita mendelivery 

zat tersebut,” ujar Guntur dalam 

paparannya.

Menyatut data yang dikantongi 

Guntur, Filipina, Thailand dan 

Australia, tiga negara tetangga 

Indonesia yang notabene 

berpenduduk non muslim sudah 

lebih dulu menggelar Halal Expo. 

Langkah itu juga diikuti oleh Jepang, 

Taiwan, Spanyol, Inggris, Korea dan 

Russia. Bahkan negara-negara 

tersebut telah memiliki kalender dan 

agenda resmi Halal Expo yang 

terjadwal setiap tahunnya.

“Australia membuat Halal Expo 

karena mereka adalah importir 

daging terbesar. Sedangkan negara 

lain membuat Halal Expo karena 

industry halal memiliki potensi yang 

besar di bidang pariwisata,” 

tambahnya.

Kendala terbesar mengembangkan 

Halal Expo di Indonesia kata Guntur 

ialah pola pikir masyarakat Indonesia 

yang memandang halal hanya 

sebatas di bidang kuliner/makanan 

saja. Padahal industri halal itu sangat 

besar meliputi perbankan, pakaian, 

jasa, hiburan dan lain sebagainya. 

“Mungkin Indonesia bisa meniru 

Thailand. Sebagai negara berbasis 

agriculture kita harus bisa mengolah 

produk pertanian menjadi siap 

konsumsi supaya memiliki nilai jual 

tinggi dan tentunya harus halal,” jelas 

Guntur.

Ditilik dari pertumbuhan industri 

halal per tahun 2017 – 2018 halal 

food menempati posisi teratas 

diikuti dengan halal travel, halal 

kosmetik dan media Islamic finance. 

Dari beberapa sektor, yang paling 

cocok dikembangkan oleh Indonesia 

tambah Guntur ialah dibidang 

wisata halal. Namun tinggal 

bagaimana pemerintah 

mengembangkan infrastruktur halal 

di Indonesia.

Guna menyadarkan masyarakat 

betapa pentingnya produk halal, 

Public Relation Hijabersmom 

Community Indonesia Nining Aidil 

menuturkan pembiasaan konsumsi 

produk halal bisa dimulai melalui ibu 

rumah tangga. Menurut Nining ibu 

adalah gawang masuknya produk 

halal ke dalam rumah. Caranya 

tambah Nining ialah dengan terus 

mengadakan edukasi dan kampanye 

melalui cooking class.

“Kita bisa pastikan produk halal dan 

memberi apresiasi produk halal. Bila 

kita sadar hidup halal maka ini akan 

menjadi dorongan bagi pihak luar 

untuk mensertifikasi produk halal,” 

jelas Nining.

Berbicara halal finance, Advisor 

Asuransi Syariah Keluarga Indonesia 

(Asyki) Agus Hariadi mengakui 

bahwa asuransi Syariah belum 

popular di Indonesia. 

Permasalahannya kata Agus ialah 

masryarakat Indonesia yang bila 

mendengar kata ‘syariah’ langsung 

berkonotasi menyeramkan. Padahal 

asuransi Syariah merupakan jalan 

keluar agar umat muslim terhindar 

dari riba.

“Dilihat dari perkembangan asuransi 

syariah selama 20 tahun terakhir, 

sekarang sudah saatnya menjadi 

bagian dari gaya hidup. Problem 

lainnya adalah market share masih 

berada diangka 5 persen. Tapi saya 

optimis asuransi Syariah akan 

menjadi gaya hidup halal 

masyarakat Indonesia,” ujar Agus.

“Selama ini asuransi diartikan 

sebagai kegiatan jual beli, dengan 

asuransi Syariah paradigma tersebut 

diubah menjadi tolong menolong. 

Ini yang kami edukasi, kita bedakan 

niatnya dari sini kita dapat pahala,” 

tambah Agus. 

Saat ini Dompet Dhuafa sudah 

memiliki unit proteksi atau asuransi 

syariah yang bekerjasama dengan 

Asyki. Layanan proteksi ini ditujukan 

untuk dhuafa juga umum termasuk 

karyawan. [Aditya Kurniawan]
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Kendala terbesar 
mengembangkan Halal 
Expo di Indonesia ialah 
pola pikir masyarakat 

Indonesia yang 
memandang halal hanya 

sebatas di bidang 
kuliner/makanan saja. 



PARNI 
HADI

@ParniHadi01

DD 25 TAHUN :
Menjawab 
Panggilan Zaman

50 

MAJALAH SWARACINTA

KONTeMPLASI

Edisi 88 | JUNI-JULI 2018

Waktu cepat berlalu. 

Seolah-olah terbang. 

Dompet Dhuafa (DD), 

2 Juli 2018 genap berusia 25 tahun 

dalam membentang kebaikan, 

melayani sesama terutama kaum 

dhuafa.

Berkat kepercayaan publik (Public 

trust) yang terus berkembang, 

banyak yang telah dicapai, tetapi 

lebih banyak lagi yang ingin digapai. 

Setiap jaman, mempunyai 

tantangan dan kesempatan sendiri. 

Demikian pula bentangan waktu 25 

tahun ke depan, 2018 -2043. 

Kini, ditengarai sebagai era milineal, 

serba digital, serba cepat, cermat 

dan tepat. Era informasi telah 

berganti menjadi era reputasi. 

Prestasi atau kinerja lebih dituntut 

dan efisiensi sudah menjadi suatu 

keniscayaan. 

Agar tidak terjebak dalam stagnasi 

atau kemandekan, orang harus 

melakukan prediksi atau langkah 

antisipasi. 

Modal terbesar DD untuk menjawab 

kepercayaan publik adalah SDM 

(sumber daya manusia) yang 

mumpuni secara profesional, 

berlandaskan iman atau spiritualitas 

yang handal.  Itu perlu dipersiapkan 

melalui pendidikan, pelatihan, diklat 

terus menerus. Untuk membentuk 

budaya kerja dan etos kerja yang 

sesuai.

Budaya kerja yang diperlukan adalah 

: jujur, disiplin, santun, bekerja keras, 

cerdas dan ikhlas serta 

bertanggungjawab.

Etos kerja yang perlu diamalkan 

adalah : cepat, cermat, tepat , hemat, 

bermanfaat dan bermartabat. Ini 

berlaku untuk seluruh SDM, mulai 

dari pimpinan tertinggi sampai 

pelaksana terbawah. Budaya kerja 

dan etos kerja adalah masalah 

mindsetting (pola pikir). Sesuai 

dengan tuntutan zaman terutama 

demi efisiensi, SDM DD perlu 

pelatihan multi tasking atau memiliki 

multi talenta/keterampilan, agar 

dapat melakukan berbagai tugas.

Bentuk korporasi atau lembaga 

usaha adalah tuntutan zaman, bagi 

setiap lembaga yang semula bersifat 

sosial sekalipun, untuk tetap eksis. 

Sejalan dengan tuntutan zaman itu, 

DD berupaya mengembangkan diri 

menjadi lembaga pemberdayaan 

yang menggabungkan ciri-ciri 

korporasi dan filantropis. 

Untuk itu, SDM DD harus dilatih 

prophethic socio-technopreneurship 

(kewirausahawanan yang 

menggunakan teknologi canggih 

atau digital, berjiwa sosial dan 

meneladani sifat mulia Rasulullah 

(kenabian). Setiap SDM DD 

diharapkan memiliki jiwa wirausaha 

dalam arti, harus mampu 

menghitung rasio laba dan rugi agar 

bisa mandiri atau berdaya dengan 

kemampuan memanfaatkan sumber 

daya yang tersedia. Bukan untung 

atau laba (profit) yang dikejar, tapi 

manfaat (benefit) untuk 

kesejahteraan dan kebahagiaan 

sesama.   

Dengan berbagai upaya ini DD 

mengokohkan jatidirinya sebagai 

sebuah lembaga filantropi Islam 

yang berkhidmat dalam 

pemberdayaan kaum dhuafa 

dengan pendekatan budaya melalui 

kegiatan filantropis (welas asih atau 

kasih sayang) dan usaha sosial 

profetik.

teRUs belaJaR
Ada dua kata kunci dalam risalah ini, 

yakni belajar dan mencintai. Apakah 

benar setelah eksis selama dua 

puluh lima tahun, Dompet Dhuafa 

atau DD masih perlu belajar. 

Jawabnya pasti: ya. DD atau siapa 

pun harus belajar sepanjang hayat 

agar tetap eksis sesuai tuntutan 

jaman. Apakah setelah dengan 

berbagai cara dan upaya melayani 

kaum miskin selama seperempat 

abad, DD masih harus belajar 

mencintai kaum dhuafa? Jawabnya 

lagi-lagi pasti: ya. Alasannya tiada 

kata yang lebih indah untuk 

diucapkan, didengar, ditulis dan 

dibaca, daripada  cinta. Bersamaan 

dengan itu pula, tiada sesuatu yang 
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lebih pelik daripada mewujudkan 

cinta sesuai yang diharapkan oleh 

kedua belah pihak: yang mencintai 

dan yang dicintai.

Berurusan dengan kaum miskin 

memerlukan kesabaran, keikhlasan 

dan kecintaan khusus. Karena 

kondisi sosial ekonomi, mereka bisa 

lebih mudah tersinggung, marah, 

“mutung” atau patah semangat. Oleh 

karena itu, para pelaksana tugas DD 

perlu terus belajar untuk 

menyesuaikan diri agar mampu 

mencintai kaum dhuafa melalui 

berbagai upaya-upaya dengan 

cepat, akurat, tepat, hemat, 

bermanfaat, bermartabat dan 

selamat dunia-akhirat.

Sebagai lembaga Dompet Dhuafa 

memang dirancang sebagai 

organisasi pembelajaran (a learning 

organization). Struktur organisasi DD 

sejak kelahirannya 2 Juli 1993 secara 

terus menerus mengalami 

perubahan dengan niat untuk 

menyesuaikan diri dengan 

semangat dan tuntutan jaman, 

tanpa meninggalkan jati dirinya 

sebagai lembaga pemberdayaan 

untuk kaum dhuafa. Struktur 

organisasi terus berubah menuju 

perbaikan, demikian pula nomen 

clature dan personalia yang 

mengawakinya.

Alhamdulillah, sejak dideklarasikan 

25 tahun lalu,  perubahan dan 

penyesuaian struktur organisasi 

DD- dengan segala trials and 

errors-terbukti berdampak positif. Ini 

bisa dilihat dari peningkatan jumlah 

dana yang dikumpulkan dan 

disalurkan, jenis pelayanan, jumlah 

muzaki dan mustahik, cakupan 

wilayah pelayanan, jumlah SDM, 

yang meliputi relawan dan 

karyawan/amil serta asset DD. Dari 

tahun ke tahun, angka-angka 

menunjukkan kenaikan secara terus 

menerus. DD berkat ridha Allah 

selalu mengalami pasang naik dalam 

capaian yang kasat mata,  semoga 

demikian pula manfaat yang 

dirasakan kaum dhuafa dan rahmat 

Allah yang melimpahi para muzaki, 

donatur dan para mitra kerja, amien.

Sebagai organisasi pembelajaran, 

DD telah menjadi tempat belajar 

banyak pihak, baik sebagai 

candradimuka awal (basic training 

ground) bagi amil pemula dan 

pendidikan lanjutan untuk awak DD 

sendiri dan lembaga sejenis serta 

lembaga pembanding dan pusat 

kajian bagi pihak luar. Alhamdulillah, 

menurut sejumlah testimoni, DD 

telah menginspirasi lahirnya 

lembaga sejenis  dan memperbaiki 

kinerja lembaga-lembaga sejenis 

yang sudah ada.

Sebaliknya, sebagai pembelajar 

sepanjang hayat, awak DD juga 

belajar dan menimba inspirasi dari 

berbagai pihak lain. Sebagai 

makhluk sosial, kita memang saling 

belajar  atau melakukan proses 

belajar bersama.

tUgas PRofetik
Memegang amanah sebagai 

pelaksana tugas (Peltu) DD pada 

dasarnya adalah mengemban tugas 

dan tanggungjawab profetik atau 

kerasulan/kenabian. Sebagai umat 

Islam, pengikut Rasulullah 

Muhammad SAW, kami dalam 

menjalankan tugas berusaha sebatas 

kemampuan yang ada meneladani  

empat akhlak mulia Beliau, yakni sidiq,  

tabligh, amanah dan fatanah.

Mengikuti teladan Rasulullah, semua 

tugas kami coba niatkan sebagai ibadah 

kepada Allah. Artinya, dengan berbekal 

kemampuan profesional kami mencoba 

melakukan tugas dengan keikhlasan, 

sukarela dan sukacita untuk menolong 

sesama dengan dan karena cinta 

sebagai ibadah kepada Allah, Sang Maha 

Pecinta untuk mewujudkan Islam 

sebagai rahmatan lil alamin.

Tentu, sesuai ketentuan yang berlaku, 

para Peltu mendapatkan imbalan yang 

wajar atas jasa yang diberikan. Tetapi, 

tujuan utama para amilin bukanlah 

mencari upah semata, melainkan rahmat 

Allah. Sekali lagi, di sini kami menyatakan 

ingin belajar dan terus belajar untuk 

dapat mencintai kaum dhuafa dengan 

sepenuh hati, keikhlasan, kesukarelaan, 

kesukacitaan dan kecintaan. Kami 

mohon maaf atas segala kekurangan 

dalam pelayanan kami. Dan, karena 

itulah kami perlu terus belajar untuk 

mencintai.

Capaian DD selama ini, kami yakini, 

bukan semata karena kemampuan kami, 

melainkan berkat rahmat Allah yang 

mewujud dalam kepercayaan publik 

(muzaki dan mustahik) dan mitra kerja 

atas kinerja kami. Atas segala dukungan 

dan kepercayaan para muzaki, mustahik, 

mitra kerja dan para Peltu, saya 

mengucapkan banyak terima kasih yang 

sedalam-dalamnya, semoga Allah 

membalas amal ibadah anda semua, 

amien. [Inisiator, Pendiri, Ketua Dewan 

Pembina Dompet Dhuafa]
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Menengok Keindahan
Mutiara Timur Hindia Belanda

Ingin menghabiskan masa liburan tanpa harus bermacet-macetan? Sambangi saja Kota Tua yang berada di 

Kawasan Beos, Jakarta Barat. Selain mudah diakses menggunakan berbagai moda transportasi massal, Kota Tua 

juga menghadirkan wisata edukatif yang cocok bagi keluarga. Di area seluas 1,3 Km persegi ini pengunjung dapat 

menikmati deretan bangunan bersejarah peninggalan pemerintah Hindia Belanda.
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Namun sangat disayangkan ketika 

SwaraCinta menyambangi Kota Tua, 

kawasan yang berada di area Kali 

Besar belum bisa diakses karena 

masih dilakukan revitalisasi. Dengan 

sepeda onthel, anda juga bisa 

request untuk diantarkan menuju 

Jembatan Kota Intan yang desainnya 

sangat serupa dengan jembatan-

jembatan yang ada di Negri Belanda. 

Bergeser ke sisi kiri Museum 

Fatahilah, ada Museum Wayang 

yang harga tiket masuknya sama 

dengan Museum Fatahilah. Meski 

Museum Wayang mendiami 

bangunan jadul, tetapi di dalamnya 

terdapat ruang teater 3 dimensi 

yang menyajikan tokoh wayang dari 

Pandawa Lima yang terkenal sakti 

mandraguna. Sebelum masuk ke 

dalam Museum Wayang, anda akan 

lebih dulu disambut puluhan 

burung merpati berkelir kelabu yang 

wara-wiri seakan menyambut 

pengunjung. Suasananya mirip 

dengan taman-taman yang ada di 

Eropa. 

Kini kawasan Kota Tua Jakarta 

terbilang lebih tertata, para 

pedagang kaki lima tak diberi 

kesempatan lagi menggelar 

dagangannya di dalam kawasan. Di 

setiap sudut juga nampak aparat 

keamanan berjaga-jaga. Bahkan di 

sebelah Museum Seni Rupa bediri 

pos informasi wisata. Tempat 

sampah juga telah banyak tersebar, 

membuat kawasan Kota Tua kian 

bersih.

Sebagai catatan, bila ingin 

mendapatkan momen foto yang 

bagus, datanglah pada pagi hari 

karena masih sepi pengunjung. 

Setiap harinya sejumlah Museum 

yang ada di kawasan Kota Tua buka 

dari  pukul 9 pagi hingga 3 sore. 

Namun khusus untuk akhir pekan 

jam operasional museum mulai dari 

jam 8 pagi sampai 5 sore. Untuk hari 

Senin semua museum tutup.  [Aditya 

Kurniawan]

Aditya Kurniawan

Sebut saja Museum Sejarah Jakarta 

atau yang lebih akrab disebut 

Museum Fatahilah. Dengan tiket 

masuk seharga Rp 5 ribu per orang, 

anda sudah bisa kembali ke masa 

saat VOC memerintah Batavia. Mulai 

dari peralatan rumah tangga, meja 

persidangan hingga pistol abad 

pertengahan dipajang dengan 

tatanan apik di dalam Museum. 

Jangan takut gerah, karena kini 

Museum Fatahilah telah dilengkapi 

pendingin udara. 

Bosan berjalan kaki? cobalah 

membonceng sepeda onthel untuk 

menyusuri tiap titik di Kota Tua. 

Cukup dengan tiket Rp 20 ribu per 

orang, anda akan dibawa keliling 

Kawasan Kota Tua. Kendati bukan 

ahli sejarah, hebatnya si abang 

pesepeda onthel bisa menerangkan 

secara detail sejarah dan seluk beluk 

Kota Tua. 

Aditya Kurniawan



www.tabungwakaf.com

009.153.8995
237.304.8887

a/n. Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Salurkan Wakaf Produktif Anda Melalui:

(Inspirator Sukses Mulia)

Jamil Azzaini

(Duta Wakaf Dompet Dhuafa)

Astri Ivo
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Saat ini sudah ada 59 masjid yang diinisiasi dan 

dikelola oleh WNI di seluruh kota di Korea Selatan. 

Sekitar 5 di antaranya sudah permanen dan 54 

masjid lainnya masih berupa flat yang disewa. Masjid-

masjid yang permanen sudah boleh menunjuk imam 

tetap dari dalam atau luar korea dan pengurusan visanya 

akan diterbitkan dengan sponsor dari Korea Muslim 

Federation (KMF)

Pendirian masjid-masjid di Korea berawal kegelisahan 

para WNI yang tidak mendapat keleluasaan beribadah di 

tempat-tempat kerja mereka dan tidak adanya tempat 

yang representatif untuk beribadah. Sebagian mereka 

bahkan mesti curi-curi waktu di saat bekerja untuk minta 

izin pergi ke toilet dan beribadah di ruang kosong di 

depan toilet atau mereka sekedar berwudu di toilet dan 

WNI Kelola 59 Masjid 
di Korea Selatan

shalat ditunaikan di samping mesin yang sedang bekerja.

Sulitnya beribadah membuat para WNI merasakan 

suasana hati yang sangat kering dan selalu merasa 

berdosa karena tidak melaksanakan ibadah. Kondisi-

kondisi seperti itu kemudian melahirkan keinginan para 

WNI yang jumlahnya lebih dari 35 ribu orang di Korea 

untuk menginisiasi pendirian masjid-agar tetap bisa 

menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim untuk 

beribadah kepada Allah selama berada di Korea.

Ide pendirian masjid mulai terealisasi bermula dari 

pertemuan-pertemuan sesama WNI di pabrik-pabrik 

mereka di sela-sela istirahat dan obrolan ringan beberapa 

WNI yang pernah merasakan jadi santri saat di Indonesia 

di media sosial. Obrolan yang awalnya hanya terjadi 
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antara beberapa orang terus disebar luaskan kepada WNI 

lainnya yang bekerja di pabrik-pabrik lain di satu distrik 

atau satu kawasan yang sama. Setelah disetujui banyak 

orang, mereka mulai membentuk panitia pengadaan dan 

menghimpun dana. Mereka lalu menyewa sebuah flat di 

apato-apato yang mudah mereka jangkau. Biasanya 

dipilih lokasi yang dekat dengan pabrik atau pasar. 

Setelah dapat flat yang disewa, mereka memodifikasi 

interiornya menjadi aula untuk ruang shalat, tempat 

berwuduk, ruang sekretariat yang sewaktu-waktu 

dijadikan sebagai kamar imam, ruang koperasi, dan 

dapur. Setelah masjid resmi dipakai, masjid ini lambat 

laun menjadi rumah kedua bagi WNI muslim bahkan 

muslim yang berasal dari berbagai negara yang ada di 

Korea. Di akhir pekan dan setiap malam Ramadhan 

mereka adakan kajian-kajian akbar dan mabit di masjid.

WNI yang bekerja di Korea umumnya tinggal di mes 

yang disediakan pabrik dan berlokasi di sekitar pabrik. 

Mereka tidak menyewa rumah sendiri. Sedikit sekali yang 

menyewa rumah dengan cara patungan di luar mes 

yang telah disediakan pabrik. Selama di Korea mereka 

tidak membawa keluarga karena mereka hanya 

mendapat visa tunggal bagi pekerja saja. Keberadaan 

masjid menjadi angin surga bagi mereka, karena di 

masjid mereka bisa bertemu sesama WNI dan nyaman 

beribadah.

Setelah masjid banyak bermunculan dan WNI sudah 

banyak yang ke masjid, mereka mulai berfikir membuat 

masjid permanen. Dan sejak tahun 2016 semangat WNI 

di Korea sudah meningkat, awalnya hanya menyewa 

gedung untuk menjadi masjid telah beralih untuk 

menjadikan permanen semua masjid-masjid yang ada. 

Saat ini para amir (Ketua DKM) bersama jamaah sedang 

berupaya membeli tanah dan membangun dengan 

swadaya sesama WNI dan atau melibatkan muslim dari 

negara lain termasuk muslim Korea.

Bagi masjid yang sudah permanen, mereka diizinkan 

oleh KMF untuk mengajukan permohonan 

mendatangkan imam dari Indonesia dengan sponsor 

visa dari KMF. Untuk menjadi imam tetap di masjid-

masjid di Korea, KMF mensyaratkan; Hafiz, menguasai 2 

bahasa, minimal S1 Fakultas ushuluddin, jurusan Quran 

hadis atau syariah kharismatik, bijak terhadap kearifan 

lokal (mayoritas jamaah masjid), mau belajar bahasa 

Korea dan berdakwah, serta tidak membawa 

kepentingan parsial.

Informasi keberadaan masjid yang diinisiasi dan dikelola 

oleh WNI terus meluas. Para WNI pun ramai yang 

memakmurkan masjid. Bahkan muslim dari berbagai 

bangsa lain ikut shalat dan berbuka di dalamnya. Seiring 

berjalannya waktu, masjid-masjid WNI di Korea mulai 

menjadi islamic center bagi warga Korea yang ingin 

mengenal islam dan menjadi muallaf. Alhamdulillah 

pertumbuhan muslim di Korea semakin hari semakin 

membaik. Rata-rata setiap minggu 2-3 orang warga 

Korea menjadi muallaf di Korea. [Alnof Dinar, Dai 

Ambassador Cordofa 2018]
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RitUal mudik Lebaran 1439 H kali 

ini lebih bermakna bagi semua 

elemen anak bangsa. Sebab THR 

(Tunjangan Hari Raya) yang selama 

ini hanya dinikmati PNS, para 

pegawai swasta dan buruh, kini 

dinikmati pula oleh kaum pensiunan 

dan tenaga honorer. Maka diprediksi 

arus mudik dan arus balik bakal lebih 

macet. Sebab banyak pula 

pensiunan dan pegawai honorer 

memanfaatkan rejeki tak terduga 

dari negara.

Lebaran kurang seminggu, suasana 

kompleks Pondok Flamboyan sudah 

mulai menyepi. Bahkan sejumlah 

warga sudah ada yang pamitan 

sekaligus titip rumah pada Pakde 

Gendro selaku penguasa wilayah. 

Padahal Pakde Gendro beserta 

keluarganya, ada atau tidak THR bagi 

kaum pensiunan, sudah bernawaitu 

juga mau pulang kampung ke 

Yogyakarta. Rencananya jalan darat, 

pakai mobil sendiri meski cuma 

Kijang kapsul tua. “Ini ada list GAR 

(Gerakan Amal Ramadan) dari Lurah, 

kita ngisi berapa Pak?” tanya Bu 

Atikah kepada suaminya, Pakde 

Gendro, yang baru saja masuk 

rumah.

“Cukup Rp 50.000,- saja. Sekedar 

contoh, kan nanti para pengisi 

ngikut saja, ngisi sejumlah itu. 

Sukur-sukur ada yang lebih.” Jawab 

Pakde Gendro.

“Nggak Rp 25.000,- saja Pak? Se DKI 

Jakarta kan bisa jutaan, jumlahnya 

bisa mencapai miliaran. Kita kan 

urusannya banyak.....” Bu Atikah 

mencoba menawar.

Biasa, kaum perempuan sangat 

concern dalam pengetatan 

anggaran. Setiap bulan Ramadan 

memang banyak pengeluaran tidak 

terduga. Ada list GAR, ada dari panti 

asuhan, bahkan list preman. Untung 

saja preman berkedok ormas tak 

sampai ke sini-sini. Yang 

mengherankan bagi Pakde Gendro 

dan istri, hanya pensiunan PNS 

bergolongan kecil, setiap menjelang 

Lebaran kok “diantri” juga. Rupanya 

mereka tahu Pakde Gendro juga 

baru terimaa THR dan sebentar lagi 

gaji ke-13.

Tahun ini PNS pegawai swasta dan 

buruh memang benar-benar 

dimanjakan. Cuti bersama saja 

sampai 10 hari. Maksud pemerintah 

sih baik, untuk mengurangi 

kemacetan arus lalulintas mudik dan 

MUDIK THR FULL 
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arus balik. Bahkan sebagian jalan tol 

sementara juga digratiskan. Maka 

bisa diprediksi, kemacetan di tol 

akan bertambah.

“Kan antrian di pintu-pintu tol tak 

ada lagi, jadi setiap kendaraan bisa 

melaju dengan cepat.” Kata Bu 

Atikah setelah lihat berita di TV.

“Itu kan teorinya. Di lapangan 

hambatan muncul di rest-rest area. 

Mereka parkir mengular, karena 

toilet yang jumlahnya tak memadai. 

Maka YLKI (Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia) pun 

mengecam kebijakan pemerintah 

penggratisan sejumlah tol yang tak 

sinkron dengan kondisi rest area. Jika 

toilet banyak, pengendara tak perlu 

berlama-lama dalam antrian,” 

penjelasan Pakde Gendro sudah 

seperti pengamat kebijakan publik 

saja.

“Kok Kapolri minta jangan mudik 

Sabtu tanggal 9 Juni 2018, Pak. Itu 

maksudnya bagaimana? Apa itu 

efektif? Orang Indonesia kalau hanya 

imbauan, mana digubris Pak.”

“Maksud Kapolri, tanggal 10 Juni kan 

dimulainya cuti bersama. 

Dikhawatirkan pemudik numpuk 

karena berangkat menjelang hari 

cuti bersama itu tadi.” Jawab Pakde 

Gendro sambil tersenyum.

Pakde Gendro terpaksa tersenyum, 

karena segera ingat dengan 

kepercayaan orang Banyumas, tidak 

boleh bepergian hari Sabtu Paing, 

karena itu hari pantangan leluhur 

mereka. Pakde Gendro lalu lihat 

kalender, untunglah Sabtu 9 Juni itu 

jatuh Sabtu Kliwon, sehingga tak ada 

yang perlu mencurigai bahwa 

Kapolri Tito Karnavian penganut 

“madzab” Banyumasan.

Jam sudah menunjuk pukul 16.00. 

Pakde Gendro keluar rumah, sekalian 

ngabuburit kata orang Sunda. 

Lingkungan sudah mulai lengang, 

karena sejumlah warganya sudah 

mudik duluan, mendahului imbauan 

Kapolri. Tapi di ujung gang sana 

tampak orang bergerombol 

mengerumuni mobil. Oo, rupanya 

Pak Hari baru beri mobil baru, untuk 

mudik. Hebat benar dia. Mau mudik 

saja harus mempersiapkan 

kendaraan baru. Padahal lihat 

kondisi rumahnya, lisplang pada 

somplak saja tak juga dibetuli.

“Baru lihat mobil baru Pak Hari, ya 

Pak? Makanya Pak, kita bikin tagar 

#Mei 2018 ganti mobil, biar seperti 

Pak Hari itu. Masak mau mudik kita 

pakai mobil tua.” Kata Bu Atikah saat 

suami kembali dari ngabuburit.

“Kamu jangan heran Bu, banyak 

orang yang hanya mau jaim (jaga 

imej) di kampung. Rumah rusak saja 

tak mampu betuli, tapi memaksakan 

diri kredit mobil. Perlu mana sih, 

mobil baru atau betuli rumah?”

Bu Atikah tidak menjawab, tapi 

batinnya mengatakan bahwa orang 

di era gombalisasi ini banyak yang 

siap malu demi penampilan. Contoh 

tetangganya itu tadi, sepertinya dia 

siap ditarik kembali mobilnya oleh 

leasing ketika baru nyicil dua tiga kali 

sudah macet. Yang penting tampak 

wah di kampung.

Bagi Pakde Gendro sih mau mudik 

kapan saja sebetulnya tak ada 

urusan, karena sudah bukan PNS 

aktif. Tapi sebagai warga negara 

yang patuh dengan imbauan 

Kapolri, Pakde Gendro beserta anak 

istrinya hendak mudik tanggal 10 

Juni saja. Nyetirnya gantian dengan 

Panjul, anak lelakinya. Jok belakang 

penuh dengan bawaan buat orang 

kampung. Biasa, setiap mudik harus 

jadi “sinterklas” di sana.

Mobil Kijang tua sudah dipanasi, 

untuk siap-siap berangkat sehabis 

subuh. Panjul yang pegang kemudi.  

Tiba-tiba datang Mak Ijah, nenek-

nenek tetangga Pakde Gendro. Dia 

datang dengan membawa kardus 

bekas supermie, tapi yang jelas 

isinya bukan bom.

“Pakde Gendro, boleh saya numpang 

ikut mudik? Kebetulan saya juga dari 

Kulon Progo,” kata si nenek seakan 

menghiba.

“Kenapa tidak, boleh Mbah. 

Kebetulan mobil juga masih longgar. 

Tumben-tumbenan mudik kali ini” 

kata Bu Atikah menjawab 

permohonan Mak Ijah.

“Kebetulan tahun ini sebagai janda 

pensiunan dapat THR. Ingin nengok 

cucu di kampung. He he.....”

“Pokoknya mudik THR full ya Mbah.” 

Kata Pakde Gendro sambil 

tersenyum. [Gunarso TS] 
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Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat          7.567.586.825 
Infak/Sedekah          1.902.724.067 
Infak Terikat             848.066.255 
Wakaf          1.588.303.465 
Solidaritas Kemanusiaan             151.743.814 

Penerimaan Bagi Hasil                  5.330.424 
Pelunasan (Pemberian) Piutang              (65.608.390)

Penggunaan :

Program Pendidikan        (2.878.965.482)
Program Kesehatan        (1.627.254.431)
Program Sosial Masyarakat           (778.417.322)
Program Ekonomi           (665.855.473)
Program Advokasi              (93.000.471)
Program Kemanusiaan        (1.254.256.180)

Program Pengembangan Jaringan           (294.908.519)

Sosialisasi ZISWAF        (1.572.357.852)
Operasional Rutin        (2.270.343.300)
Piutang Penyaluran              (24.769.714)
Uang Muka Kegiatan             367.781.750 
Asuransi dibayar dimuka                (5.418.000)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi          900.381.465  
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Investasi

Penarikan (Penyaluran) Aktivasi        (1.632.920.900)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap           (147.777.899)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan           (752.687.500)
Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi        (2.533.386.299)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak Ketiga           (406.779.790)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang kepada Jejaring             197.250.000 
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Jasa Giro                     196.660 
Penerimaan (Pelunasan) biaya ymh dibayar              (19.522.378)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan           (228.855.508)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas        (1.861.860.342)
Kas dan setara Kas 01 April 2018       20.400.054.536 
KAS DAN SETARA KAS PER 30 APRIL 2018       18.538.194.195 

Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 April - 30 April 2018
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JakaRta -- Selain 4P (product, price, 

place, dan promotion), Pertolongan 

Allah SWT, menjadi poin plus dari 

marketing mix dari PT. Paragon 

Technology and Innovation, yang 

menaungi Wardah Cosmetics. Tentu 

hal tersebut menjadi menarik, saat 

sebuah perusahaan menempatkan 

peran Sang Maha Kuasa, sebagai 

salah satu langkah dari strategi 

marketingnya.

Ya, memang benar hal tersebut di 

atas. Seperti penuturan langsung 

dari Nurhayati Subakat, selaku CEO 

PT. Paragon Technology and 

Innovation. Mengingat visi 

perusahaan tersebut adalah 

mengembangkan perusahaan 

dengan tata kelola yang baik dan 

menciptakan produk-produk terbaik 

yang bermanfaat tidak hanya bagi 

kita sendiri, tetapi juga masyarakat 

luas. Bahkan ketuhanan, 

keteladanan, kekeluargaan, 

tanggung jawab, fokus pada 

pelanggan, dan inovasi, menjadi 

value yang diusung. Selain itu, 

menurut Nurhayati Subakat, 

perusahaan juga menguatkan 

keteladanan sebagai pilar penting. 

Karena dengan memberi teladan 

yang baik, tentu akan 

mempengaruhi kebaikan bagi orang 

lain.

“Dalam perjalanan bisnis 

perusahaan, banyak jatuh bangun 

yang dilalui. Namun, setiap 

perjalanannya, kami juga sertakan 

Allah SWT di dalamnya. Jadi, banyak 

sekali kebetulan-kebetulan dalam 

perjalanan bisnis ini. Sehingga 

banyak pertolongan-pertolongan 

Allah membawa keberkahan 

Komitmen Berbagi dan Pertolongan Allah 

SWT Menjadi Pintu Berkah Wardah
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perusahaan. Kita ambil contoh, pada 

saat rebranding Wardah, tak lama 

dari itu hijabers juga booming. 

Dengan momentum yang pas, 

banyak masyarakat merasa bahwa 

Wardah dapat menjadi jawaban atas 

kebutuhan make-up para hijabers. 

Itu bagi kami adalah pertolongan 

dari-Nya,” ungkapnya.

Nurhayati Subakat juga 

menambahkan, saat perusahaan 

melaunching Wardah sekitar 1995, 

kami juga berkomitmen untuk 

menyisihkan penghasilan yang tidak 

hanya dari kewajiban berzakat, 

tetapi juga lebih dari itu. Menyentuh 

sektor pendidikan, kesehatan, dan 

pemberdayaan menjadi lini yang 

kami pilih dalam memberikan 

menumbuhkan perekonomian 

masyarakat. Dengan perusahaan 

tumbuh besar, masyarakat yang 

terbantu juga semakin banyak.

Inovasi dengan mengeluarkan 

produk baru dan berkualitas menjadi 

kunci PT. Paragon Technology and 

Innovation, melihat kompetisi pasar. 

Kemudian terus berkolaborasi 

Dompet Dhuafa. Bahkan kolaborai 

kedua lembaga tersebut, bergulir 

sejak 1996.

“Menggandeng Dompet Dhuafa, 

pastinya karena program-

programnya yang sama atau sejalan 

dengan visi dan misi program kami. 

Kemudian menurut saya, Dompet 

Dhuafa bagus dalam menjalankan 

amanah para donatur. Selain itu juga 

saya rasa tepat sasaran dalam 

menggulirkan program-programnya. 

Namun saya rasa, perlu banyak lagi 

jangkauan masyarakat yang 

tersentuh dari program Dompet 

Dhuafa, terutama di ranah 

Pendidikan. Sehingga semakin 

banyak juga langkah dalam 

memutus rantai kemiskinan,” tutur 

Nurhayati.

Ia pun 

menambahkan, bagi 

PT. Paragon 

Technology and 

Innovation, 

bekerjasama 

dengan lembaga 

kemanusiaan dan 

mendedikasikan 

perusahaan untuk 

dapat bermanfaat 

bagi orang banyak 

adalah salah satu 

sumber keberkahan. 

Maka tak perlu 

khawatir dengan 

berbagi dan 

bermanfaat untuk masyarakat 

banyak, akan mengurangi harta kita. 

Tetapi justru menjadi pintu 

keberkahan dan kelanggengan 

usaha. [Dompet Dhuafa/Taufan YN]

manfaat untuk orang banyak. 

Contohnya saja, dengan 

memberikan konsentrasi bantuan 

pada sektor Pendidikan dan 

pemberdayaan, tentu juga turut 

dengan lembaga-lembaga 

kemanuasiaan juga menjadi langkah 

untuk berbagi dan bermanfaat 

untuk orang banyak. Salah satunya 

adalah berkolaborasi dengan 

Dalam perjalanan 
bisnis perusahaan, 

banyak jatuh bangun 
yang dilalui. Namun, 
setiap perjalanannya, 

kami juga sertakan 
Allah SWT di dalamnya
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