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Assalamu’alaikum wr.wb,  

Pembaca yang budiman, 

 

Salah satu syariat Islam yang memiliki 

dua dimensi, sosial dan ritual adalah 

Kurban.  Selain meneruskan sunnah Nabi 

Ibrahim dan memenuhi tuntunan Islam, 

ibadah ini memiliki dampak yang besar, 

baik sosial maupun ekonomi.  

 

Dari sisi ekonomi, perputaran uang dari 

transaksi jual beli hewan kurban sangat 

besar. Dari sisi sosial, ibadah kurban 

mengandung esensi kepedulian dan 

kebahagiaan. Ibadah kurban merupakan 

tanda syukur kita kepada Allah SWT yang 

dimanifestasikan dengan kepedulian.  

 

Selama ini, masyarakat yang paling 

banyak menunaikan kurban adalah 

kelompok kelas menengah atas yang 

tinggal di kota-kota, sehingga daging 

kurban pun menumpuk di kota. 

Sementara di daerah-daerah pelosok, di 

mana masyarakatnya jarang makan 

daging, justru sedikit yang berkurban, 

atau bahkan tidak ada.  

 

Melalui Tebar Hewan Kurban (THK), 

Dompet Dhuafa mengajak kita untuk ikut 

berbagi membentang kebaikan hingga 

pelosok Nusantara dengan kurban. 

Dengan demikian, tidak hanya orang kita 

yang bahagia, warga desa pun bisa 

merasakan hari raya yang sesungguhnya.  

 

Wassalamu’alaikum wr.wb.



REDAKSI
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Sapi Naik Perahu

Warga Pulau Tiga, berusaha 
menaikkan sapi  titipan donatur 
Dompet Dhuafa  ke atas perahu 
menuju salah satu pulau kecil di 
Kabupaten Maluku Tengah.

Al Muh
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Sudah tiga tahun sejak 

kurban THK Dompet Dhuafa 

terdistribusi di Desa Buru 

Tahan, Kecamatan Moyo Utara, 

Sumbawa, keluarga Uba bisa 

makan daging kurban. Biasanya ia 

hanya makan nasi, ubi, jagung atau 

sayuran yang ia tanam. Berkah dari 

pekurban yang telah menitipkan 

amanahnya melalui Dompet 

Dhuafa, benar-benar menjadi 

nikmat luar biasa untuk sesama, 

terutama keluarga Uba.

Uba sendiri sudah 32 tahun tinggal 

di rumah terpal. Menurut orang, 

Pak Uba merupakan orang yang 

paling papa di seantero desa. Tapi 

ia tidak merasa demikian. Ia selalu 

bersyukur dengan keadaan apa 

adanya. Meskipun kondisi berbeda, 

jangankan untuk makan enak, 

makan seadanya sudah menjadi 

luar biasa baginya dan keluarga.

Itu sekelumit kisah Uba dan 

keluarga, salah satu penerima 

manfaat dari kurban yang 

disalurkan THK Dompet Dhuafa 

tahun lalu. Tahun 2017 (1438 H), 

Dompet Dhuafa menerima 

amanah menyalurkan 12.500 ekor 

setara kambing.  Dan tahun ini  

Dompet Dhuafa menargetkan 

25.000 ekor. Dengan sebaran 

penyembelihan di 33 provinsi di 

Indonesia dan sejumlah negara 

yang sedang dilanda konflik dan 

bencana.

Urip Budiarto, General Manager 

Resource and Mobilization Dompet 

Dhuafa, yakin target tersebut akan 

tercapai. “Dompet Dhuafa sudah 

Kurbanesia, 
Menjawab Panggilan 

Zaman
banyak melakukan persiapan untuk melaksanakan program Tebar Hewan 

Kurban (THK) menyambut Idul Adha tahun 2018,” tekadnya ke Swara 

Cinta.
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Rekannya, Sekretaris THK Dompet Dhuafa, Dian Mulyadi 

membenarkan target tersebut. Ia berujar, pelaksanaan 

program THK tahun ini, insya Allah jauh lebih baik dari 

tahun sebelumnya. 

Tahun ini Dompet Dhuafa di samping menyalurkan 

kurban ke pelosok nusantara, tetap membantu 

negara-negara atau daerah-daerah yang sedang 

mengalami krisis kemanusiaan seperti Palestina, 

Somalia, Myanmar, Suriah, Kamboja, dan Mindanao.

“Jadi negara-negara yang sedang krisis kemanusiaan 

akan menjadi perhatian program Tebar Hewan Kurban 

Dompet Dhuafa,” kata Dian, Juli 2018 lalu.

Jumlah penerima manfaat THK tahun lalu mencapai 

900.000 jiwa di dalam dan luar negeri. Insya Allah tahun 

ini ditargetkan penerima manfaatnya mencapai dua kali 

lipat dari tahun lalu. 

Dian juga menerangkan, data jumlah hewan kurban 

dan penerima manfaat didapat berdasarkan laporan 

mitra Dompet Dhuafa di lapangan. Mitra Dompet 

Dhuafa sudah sangat teliti menghitungnya.

Dalam pelaksanaan program THK, dikatakan Dian, 

Dompet Dhuafa bekerjasama dengan peternak-

peternak binaan Dompet Dhuafa yang tersebar di 

berbagai daerah di Indonesia. Peternak-peternak 

Dan untuk mengikuti 
perkembangan trend belanja 

online, Dompet Dhuafa 
menggandeng e-commerce 

besar seperti tokopedia, 
bukalapak, blanja, elevania, 

dan lainnya. Donasi online via 
web Kurban

tersebut akan menjadi mitra utama Dompet Dhuafa 

untuk pengadaan hewan kurban. 

“Secara sistem sekarang Dompet Dhuafa jauh lebih baik, 

pendistribusian daging kurban sampai ke kampung-

kampung atau ke dusun-dusun, ke pelosok-pelesok,” 

jelasnya.

Sedangkan pelaksanaan program THK di dalam  

dan luar negeri itu selalu dihadiri perwakilan Dompet 

Dhuafa untuk menyaksikan langsung pelaksanaannya. 

Sehingga bisa dilaporkan secara real time karena 

kebutuhan transparasi data sangat tinggi. Para donatur 

Dompet Dhuafa juga sangat konsen dengan transparansi 

data. 
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kemUdahan beRkURban

Sebagaimana tahun lalu, pekurban Dompet Dhuafa 

diberikan berbagai kemudahan untuk  dapat 

menyampaikan niatnya menggapai keberkahan di Idul 

Adha 1439 H ini. 

Seperti disampaikan Urip, pekurban dapat menggunakan 

layanan elektronik banking dari beragam bank yang ada 

via menu transfer di ATM, Mobile Banking atau Internet 

Banking. 

Selain itu, katanya bisa juga melalui layanan langsung di 

Kantor Dompet Dhuafa dan konter kurban di beragam 

pusat keramaian (mall dan perkantoran). 

Dompet Dhuafa juga bekerjasama dengan beberapa 

pusat perbelanjaan besar seperti Carrefour, Lottemart 

dan Hypermart.

Dan untuk mengikuti perkembangan trend belanja 

online, Dompet Dhuafa menggandeng e-commerce 

besar seperti tokopedia, bukalapak, blanja, elevania, dan 

lainnya. Donasi online via web Kurban. DompetDhuafa.

org dan platform online BawaBerkah.org khusus kurban 

ke Palestina, Suriah dan Pengungsi Rohingya juga 

digalakkan.  [Maifil Eka Putra]
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Uba Bahagia dengan Daging Kurban

Pak Uba, demikian ia akrab 

dipanggil. Sudah 32 tahun 

tinggal di rumah terpal. 

Menurut orang Pak Uba merepakan 

orang paling papa di seantero desa. 

Tapi ia tidak merasa demikian. Ia 

selalu bersyukur dengan keadaan 

apa adanya. Meskipun kondisi 

berbeda, jangankan untuk makan 

enak, makan seadanya sudah 

menjadi luar biasa baginya dan 

keluarga.

“Kami ini paling miskin di desa ini, 

ya?. Yah, seperti ini tempat tinggal 

saya, ala kadarnya dari terpal saja,” 

ujar Uba, dengan tetap tersenyum 

ramah saat pertama kali bertemu 

dalam perjalanan Tebar Hewan 

Kurban (THK) Dompet Dhuafa di 

Sumbawa.

Kami terkejut bagaimana Uba dapat 

menceritakan kesulitan hidupnya 

dengan tutur yang sangat 

sederhana. Ternyata, hidup 32 tahun 

di rumah terpal tanpa listrik tak 

membuat karakter Uba rendah diri. 

Kami dikenalkan dengan sosok Uba 

oleh mitra peternak THK yang 

bertanggung jawab di kawasan 

tersebut. Menurut mitra tersebut, 

keluarga Uba sangat layak menerima 

kurban, dan memang benar setelah 

mengetahui langsung kondisi 

tempat tinggalnya. 

Di ingatannya semasa kecil, hanya 

satu pakaian yang dipunyainya. 

Pakaian itulah yang menempel di 

badannya setiap hari. Bahkan hingga 

saat ini, Uba tak pernah membeli 

baju baru, begitu pun dengan 

istrinya, Roh. Mereka hanya 

menerima pakaian-pakaian bekas 

pemberian tetangga.

Saat tim THK Dompet Dhuafa 

berkesempatan silaturahmi sekaligus 

menyerahkan daging untuk keluarga 

Uba, raut bahagia tak dapat 

disembunyikan dari wajahnya. Binar 

bahagianya sudah nampak sejak 

menyambut kedatangan kami di 

rumah terpalnya, yang menjadi 

pelindung dari panas dan hujan bagi 

keluarga Uba.

“Kami makan daging setahun sekali 

saja. Itu pun kalau ada yang kasih 

daging kurban,” tutur Roh, istri Uba 

yang juga murah senyum itu.

Sudah tiga tahun sejak kurban THK 

Dompet Dhuafa terdistribusi di desa 

Buru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, 

Sumbawa, keluarga Uba bisa makan 

daging kurban. Biasanya ia hanya 

makan nasi, ubi, jagung atau sayuran 

yang ia tanam. Berkah dari pekurban 

yang telah menitipkan amanahnya 

melalui Dompet Dhuafa, benar-

benar menjadi nikmat luar biasa 

untuk sesama, terutama keluarga 

Uba.

Terima kasih pekurban Dompet 

Dhuafa. Haru dan bahagia teriring 

dengan doa untuk Anda semua, 

salim dari Uba dan para penerima 

manfaat di Sumbawa. [Taufan Yusuf 

Nurgroho] 
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Uba Bahagia dengan Daging Kurban Setelah menempuh jalan 

berliku berdurasi lebih dari 

tujuh jam dari Bandara 

Komodo, Labuan Bajo, untuk tiba di 

Kampung Ronting, Satar Kampas, 

Lambaleda, Manggarai Timur, 

Nusa Tenggara Timur. Menjadi 

sebuah perjuangan tersendiri saat 

melakoni tugas sebagai tim Tebar 

Hewan Kurban (THK) Dompet 

Dhuafa. Kembali tak terbayang 

saat tiba di lokasi harus menjalani 

kehidupan dengan keterbatasan 

listrik dan sinyal jaringan komunikasi. 

Namun, keramahan masyarakatnya 

sontak melepas semua penat dan 

keterbatasan tersebut.

Malam pun berganti pagi yang hadir 

nan menawan. Matahari terbitnya 

memanjakan mata untuk menikmati 

setiap jengkal sudut desa dan 

pantainya. Anak-anak bergerombol 

tanpa alas kaki untuk menuju 

sekolah. Indahnya pesisir di 

Kampung Ronting semakin 

menambah semangat menebar 

berkah kurban, amanah para 

donatur. Senyum masyarakatnya 

tergambar jelas akan antusiasme 

menunggu berkah daging kurban 

dari pekurban THK Dompet Dhuafa 

yang akan disembelih esok hari.

Kembali genset bergemuruh dan tak 

lama gema takbir menyeru di malam 

10 Dzulhijah tersebut. Warga 

berbondong meramaikan shalat 

maghrib di masjid yang memang 

masih dalam tahap pemugaran, 

hingga sepanjang malam dan shalat 

Idul Adha keesokannya.

Benar, antusiasme warga memadat 

saat prosesi penyembelihan tiga sapi 

kurban amanah para pekurban THK 

Dompet Dhuafa, yang terdistribusi di 

Ronting. Pemandangan berbeda 

nan mempesona mengawali proses 

penymbelihan. Di mana proses 

penyembelihan biasanya 

dilaksanakan di kebun atau halaman 

luas. Kali ini, bibir pantai yang 

memang bersebelahan dengan 

Masjid Al Istiqamah, Ronting, yang 

tengah dipugar menjadi lokasi 

penyembelihan. Suguhan 

pemandangan yang luar biasa.

“Alhamdulillah adanya berkah 

hewan kurban dari THK Dompet 

Dhuafa menjadi motivasi bagi 

masyarakat. Jarang sekali masyarakat 

menikmati daging merah. Kalaupun 

kurban biasanya masyarakat cuman 

dapat segenggam, kini lebih dari 

dua kilogram setiap warga 

mendapat bagian,” ungkap Haji 

Syafrudin bin Haji Umar, ketua 

Majelis Takmir Masjid Al Istiqamah 

Ronting.

Tapi, kurban bukan perkenalan 

pertama Dompet Dhuafa dengan 

warga Ronting. Sekitar dua bulan 

sebelum Hari Raya Kurban 1438H, 

tepatnya saat tim Dompet Dhuafa 

mendapatkan kabar bahwa masjid 

satu-satunya di kampung tersebut 

nyaris roboh. Tak menunggu lama, 

gerakan kebaikan untuk memugar 

kembali masjid pertama di tanah 

Ronting tersebut.

Pundi-pundi donasi dari gerakan 

bersama pun terkumpul dengan 

cepat. Banyak hati tergerak untuk 

membangun kembali benteng 

keimanan umat Islam di Ronting 

yang juga merupakan pelindung 

dari abrasi pantai. Kemudian, setelah 

pembangunan kembali masjid 

tersebut berlangsung, berkah 

kembali hadir untuk masyarakat 

Ronting. Yaitu hadirnya kurban dari 

para pekurban THK Dompet Dhuafa, 

yang juga memberikan kesempatan 

masyarakat menikmati daging 

merah di hari raya penuh berkah. 

[Taufan Yusuf Nugroho]

Bahagia dengan Berkah Ganda
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Tuan Guru Amajena dengan 

nama asli Abdurrahman, 

berasal dari Gowa, Sulawesi 

Selatan dan merantau ke Bima. 

Dari Bima ia berlayar mencari ikan 

bersama murid-muridnya dan 

menemukan lahan datar yang masih 

hutan di Manggarai Timur. Di saat 

itulah timbul niat untuk membuka 

wilayah baru di sana.

“Tapi banyak pohon-pohon, Tuan 

Guru,” kata salah seorang murid yang 

ikut berlayar bersama Tuan Guru 

Amajena.

“Kita ronti (gunting-Red) saja,” jawab 

Tuan Guru Amajena.

“Dari ucapan Guru itu pulalah, 

akhirnya wilayah baru tersebut 

diberi nama, Ronting dan di sana 

didirikan Masjid Al Istiqamah untuk 

sarana ibadah,” cerita Syafruddin 

Abdurrahman mengisahkan asal 

mula Desa Ronting yang dirintis 

ayahnya di awal 1920-an kepada 

Swara Cinta, saat bertemu dengan 

Inisiator, Pendiri dan Pembina 

Dompet Dhuafa Parni Hadi di 

kediamannya, baru-baru ini. 

Kehadiran Syafrudin, sekaligus 

menyampaikan terimakasih warga 

Ronting kepada Dompet Dhuafa 

karena telah berkenan merestorasi 

Masjid Al Istiqamah peninggalan 

Tuan Guru Amajena yang sudah 30 

tahun lebih tidak diperbaiki karena 

keterbatasan dana. 

Masjid ini didirikan bersamaan 

Masjid Indah di Timur Indonesia
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dengan pendirian Desa Ronting, dan 

dibangun kembali  Mei 1941 dengan 

bahan kayu dan kemudian dibangun 

secara permanen 1983. Sejak Mei 

1985 baru bisa dipakai untuk shalat.  

Sejak tahun 1943-1983, masjid ini 

belum diberi nama hanya dipanggil 

Masjid Ronting saja. 

Setelah dipermanenkan barulah 

Tuan Guru Amajena memberi nama 

masjid ini dengan Masjid Al 

Istiqamah. Sejak dipermanenkan 

hingga tahun 2017 masjid ini belum 

mendapat sentuhan pembaharuan. 

Barulah tahun 2017 Dompet Dhuafa 

datang dan merestorasi masjid 

bersejarah ini.

“Kondisi masjid sudah 

memprihatinkan, 30 tahun kami 

berusaha memperbaiki namun 

keterbatasan dana membuat kami 

tidak berdaya,” jelas H. Syafruddin 

Abu sepupu Syafruddin 

Abdurahman yang juga ikut hadir di 

Jakarta.

Kini masjid itu sudah selesai 

dirapikan, dan sudah dimanfaatkan 

160 KK dengan 500 jiwa warga 

Ronting selama Ramadhan 1439 H 

lalu, masjid ini nampak indah dari 

sudut manapun, apalagi kubah 

merah putih yang memantulkan 

sinar di kala sunrise dan sunset yang 

terpancar dari laur. Masjid ini sangat 

didukung keindahan alam Desa 

Ronting. Desa ini termasuk desa 

dengan penduduk mayoritas 

muslim di Manggarai Timur.  

Bagi Dompet Dhuafa, masjid ini 

merupakan Mirror dari Masjid Al 

Madina, masjid yang didirikan 

Dompet di Zona Madina, Parung 

Bogor, yang diniatkan Dompet 

Dhuafa sebagai sentral kebudayaan 

Islam di Ronting. [Maifil Eka Putera, 

Foto : Dedi Fadlil]

Kondisi masjid sudah 
memprihatinkan, 30 
tahun kami berusaha 
memperbaiki namun 

keterbatasan dana 
membuat kami tidak 

berdaya.



Edisi 89 | JUL-AGU 2018

18 

MAJALAH SWARACINTA

EKBIS

Masyarakat Indonesia belum familiar dengan 

istilah halal finance. Padahal bila negara 

berhasil mengembangkan industri  halal 

finance seperti asuransi syariah, bukan tak mungkin 

umat islam dapat sejahtera sekaligus berhasil keluar dari 

jerat riba. Hal itu diungkapkan Advisor Asuransi Syariah 

Keluarga Indonesia ASYKI Agus Hariadi kepada Swara 

Cinta beberapa waktu lalu. 

Agus mengakui sulitnya mengembangkan asuransi 

syariah di Indonesia tak terlepas dari pola pikir 

masyarakat yang belum berubah. Permasalahannya kata 

Agus ialah masyarakat Indonesia yang bila mendengar 

kata ‘syariah’ langsung berkonotasi menyeramkan, 

negative, ekstrim dan identik dengan garis keras.

Hal tersebut terbukti dari pertumbuhan industri halal 

finance tanah air yang masih ditempati halal food 

diposisi teratas diikuti dengan halal travel, halal kosmetik 

dan media Islamic finance diurutan ke empat. Sejatinya 

lanjut Agus asuransi syariah telah muncul di tanah air 

pada dekade 90 an atau sudah lebih dari 20 tahun ada di 

Indonesia. 

Bila dilihat dari perkembangannya sudah saatnya 

asuransi syariah menjadi bagian dari gaya hidup 

masyarakat karena di lima tahun pertama adalah masa 

membangun awareness, lima tahun ke dua membuat 

halal finance sebagai gerakan sehingga bisa menjadi 

agenda penting di masa mendatang.

“Periode sekarang harusnya sudah menjadi bagian dari 

gaya hidup,” ujar Agus.

Agus mengatakan minimnya pengetahuan masyarakat 

terhadap asuransi syariah juga berdampak signifikan 

terhadap pertumbuhan turunannya di tanah air. Meski 

asuransi syariah telah ada sejak 20 tahun lalu namun 

market sharenya masih berada di angka 5 persen.

Asuransi Syariah Bukan 
Kegiatan Jual Beli
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“Tapi saya positif asuransi Syariah akan menjadi bagian 

dari gaya hidup halal masyarakat Indonesia. Ini didasari 

dari tumbuhnya gaya hidup halal di bidang-bidang lain. 

Meski masih kecil tapi ini peluang untuk dikembangkan,” 

ujar Agus.

Hambatan lainnya ialah banyak masyarakat yang masih 

mengartikan asuransi sebagai kegiatan jual beli. 

Menurutu Agus paradigma tersebut harus diubah, 

dengan asuransi syariah masyarakat bukan lagi diajak 

untuk jual beli tetapi kegiatan saling tolong menolong. 

Dengan mengubah niat dari melakukan jual beli menjadi 

tolong menolong, Agus yakin umat islam akan lebih 

sejahtera terlebih tak sedikit umat islam di tanah air yang 

menjadi dhuafa.

“Selama ini asuransi diartikan sebagai kegiatan jual beli, 

dengan asuransi Syariah paradigma tersebut diubah 

menjadi tolong menolong. Ini yang kami edukasi, kita 

bedakan niatnya. Karena niat awalnya adalah tolong 

menolong dari sini kita dapat pahala,” tambah Agus.

Kini sebagai bentuk keberpihakan asuransi syariah 

terhadap umat, ASYKI menjalin kerjasama dengan 

Dompet Dhuafa untuk menebar kebaikan dalam bentuk 

proteksi insani. Menurut Agus masyarakat dhuafa yang 

sulit secara ekonomi terkadang tidak mampu untuk 

melakukan proteksi diri melalui asuransi. Tapi dengan 

proteksi insani semua hal bisa terlindungi.

“Dengan investasi Rp 50 ribu per tahun masyarakat 

dhuafa sudah bisa mendapatkan sejumlah manfaat 

diantaranya santunan meninggal dunia akibat 

kecelakaan Rp 10 juta, meninggal dunia karena sakit Rp 5 

juta, cacat total kecelakaan Rp 10 juta dan fardu kifayah 

Rp 1 juta,” papar Agus.

Sementara itu dhuafa yang telah bergabung bersama 

proteksi insani juga terhitung telah ikut wakaf tunai 

sebesar Rp 5 ribu. Di sisi lain dhuafa yang terdaftar 

sebagai anggota proteksi insani juga berhak menikmati 

sejumlah fasilitas yang dimiliki Dompet Dhuafa dengan 

potongan harga khusus seperti akses ke RST, D’Fresh dan 

feature lainnya.

“Dengan asuransi syariah kita gerakan Indonesia 

bertaawun (kebaikan) program saling tolong menolong 

untuk kebaikan umat dengan proteksi insani,” tutup Agus. 

[Aditya Kurniawan]
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Baru saja menyelesaikan 

respon banjir bandang di 

Banyuwangi, Jawa Timur. 

Tepatnya di Kecamatan Singojuruh 

pada Jumat (22/6), di mana banjir 

melanda 3 dusun yaitu Dusun Garit, 

Karangasem, dan dusun Bangunrejo. 

Tim Mobil Darling (Dapur  Keliling) 

Dompet Dhuafa kemudian bergeser 

membantu   pengungsi di Dusun 

Banjar Wates Tengah, Desa Duda 

Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten 

Karangasem, Bali.

“Al hasil, kita segera menyeberang 

dari Banyuwangi ke Bali, tugas 

memanggil,” ungkap Rusdi, 

Pengemudi Darling. Ia didampingi 

Lukman dari Lembaga Pelayan 

Masyarakat yang ditugaskan untuk 

menjadi PIC Darling dan Maizar 

Helmi, Tim Respon Disaster 

Management Center (DMC) Dompet 

Dhuafa.

“Saat ini Darling berada di radius 17 

km dari puncak Gunung Agung, Bali. 

Darling Layani Masyarakat Jawa, 
Bali dan Sumatera
Karena banyaknya terjadi bencana di Indonesia, kehadiran Dapur Keliling 
(Darling) Dompet Dhuafa sangat terasa manfaatnya.
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Darling akan menjadi dapur umum 

yang menyediakan makanan bagi 

para pengungsi erupsi Gunung 

Agung”, pungkas Maizar.

Selain makanan, lanjutnya, Dompet 

Dhuafa pun menggulirkan sejumlah 

bantuan logistik untuk kebutuhan 

para pengungsi di tempat 

pengungsian dan peralatan posko 

pra bencana. 

Mangku Sukra, selaku Koordinator 

Pengungsian dan Pemimpin 

Upacara Adat Banjar Wates Tengah, 

mengatakan, kedatangan Darling 

Dompet Dhuafa membawa dampak 

antara lain bangkitnya semangat 

gotong royong warga dalam 

menyiapkan kebutuhan bersama 

selama terjadinya bencana.

“Di wilayah ini mengungsi 850 

orang. Bantuan dari Dompet Dhuafa 

sangat luar biasa. Terima kasih 

banyak para donatur, semoga selalu 

bisa mendampingi kegiatan-

kegiatan yang sudah disinergikan 

dari waktu-waktu sebelumnya” 

ungkap Sukra.

Sebelumnya Gunung Agung 

kembali erupsi pada Rabu (4/7) 

pukul 23:47 WITA dengan tinggi 

kolom abu teramati ± 1.000 m di 

atas puncak. Kolom abu teramati 

berwarna putih hingga kelabu 

dengan intensitas tebal condong ke 

arah barat. Erupsi ini terekam di 

seismograf dengan amplitudo 

maksimum 12 mm dan durasi ± 1 

menit 43 detik.

Pada Kamis (5/7) pukul 16:33 WITA 

Gunung Agung erupsi lagi dengan 

tinggi kolom abu teramati ± 2.800 m 

di atas puncak. Kolom abu teramati 

berwarna putih hingga kelabu 

dengan intensitas tebal condong ke 

arah barat. Erupsi ini terekam di 

seismograf dengan amplitudo 

maksimum 24 mm dan durasi ± 8 

menit 56 detik.

“Karena kondisi itu warga sekitar 

Gunung Agung panik dan khawatir, 

sehingga harus mengungsi ke 

tempat aman,” terang Sukra.

Alhamdulillah kondisi erupsi mulai 

menurun, sekitar (10/7) warga sudah 

banyak yang kembali ke rumah 

masing-masing. Darling, pun 

dipanggil untuk kembali ke markas 

Dompet Dhuafa, Jakarta. 

“Di tengah perjalanan pulang, kita 

dapat perintah untuk langsung 

menyeberang ke Sumatera, tepatnya 

Lampung Timur, untuk mendukung 

kampanye Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) Dompet Dhuafa. 

Darling bertugas menyediakan 

makanan sehat dan bergizi untuk 

masyarakat nelayan Desa Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, 

Kabupaten Lampung Timur,” ungkap 

Rusdi, Pengemudi Darling.

Meski sudah berminggu belum 

pulang ke rumah sejak bertugas ke 

Banyuwangi, Bali dan sekarang 

Lampung, ia mengaku 

menjalankannya dengan senang 

hati. Ia merasa puas ketika melihat 

senyum para pengungsi antri 

mengambil makan yang sudah 

diolah oleh Tim Darling. 

“Hanya dalam bilangan menit kita 

sudah bisa hadirkan dapur umum 

untuk mensuplai bantuan makanan 

untuk korban bencana. Kita parkir, 

bukan jendela dan nyalakan kompor 

gas yang sudah ada di mobil kita 

siap memasak makanan dari bahan 

mentah yang sebelumnya kita 

siapkan sebelum ke pengungsian,” 

terang Rusdi.
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“Bersama Gubernur Anies Baswedan 

diadakan buka puasa bersama 

pengungsi Kampung Akuarium dan 

Darling memberikan pelayanan 

penyediaan menu berbuka,” ungkap 

Lukman.

Darling ini berada di bawah 

pengelolaan Lembaga Pelayan 

Masyarakat Dompet Dhuafa 

(LPM-DD). Meski belum lama 

kehadirannya tapi sudah 

memberikan layanan antar pulau di 

Indonesia. Mulai dari Jabodetabek, 

Jogjakarta, Jawa Timur, Bali dan 

Sumatera.

Dikatakan Lukman, selain warga 

masyarakat yang memberikan 

apresiasi yang baik, dengan 

kehadiran Darling, Gubernur DKI, 

Dirjen Linjamsos Kemensos serta 

Mentri BUMN yang sempat 

berkunjung ke lokasi bencana selalu 

memberikan apresiasi ke Darling 

Dompet Dhuafa karena mengolah 

sendiri makanan sehat untuk warga 

yang dilanda bencana. 

“Sayang saat ini baru ada satu unit,” 

kata Lukman.

Karena besar manfaatnya dan 

memang negeri kita sering terjadi 

bencana dan membutuhkan 

kecepatan dalam memberikan 

pelayanan makanan untuk 

pengungsi, maka sangat dibutuhkan 

Darling-Darling lainnya lebih banyak 

lagi. Tentunya akan terwujud kalau 

ada yang membantu pengadaannya. 

[Maifil Eka Putra]

Memasak di Darling 
biasanya dilakukan 

secara gotong royong, 
agar menu yang 

disajikan sesuai selera 
masyarakat setempat

Dilanjutkan Rusdi, beberapa menit 

atau jam kemudian kita sudah bisa 

salurkan makanan kepada ratusan 

pengungsi. Selain menjadi 

Pengemudi, Rusdi terkadang ikut 

membantu warga yang mendapat 

jatah piket memasak di 

pengungsian. 

“Memasak di Darling biasanya 

dilakukan secara gotong royong, 

agar menu yang disajikan sesuai 

selera masyarakat setempat, Darling 

hanya menyediakan bahan dan 

fasilitas saja,” terang Rusdi, yang 

dicandai oleh teman-teman di 

lapangan sebagai ‘dokter spesialis 

tulang’ (maksudnya Rusdi sangat 

piawai mengolah segala tulang; 

tulang iga, tulang rawan dan 

tulang-tulang lainnya untuk 

dijadikan sup yang enak).

kebUtUhan Ramadhan

Kehadiran Darling sebenarnya 

belumlah lama. Hanya sejak awal 

tahun 2018, dan direalisasikan 

berdasarkan kebutuhan pada waktu 

ramadhan.

Demikian disampaikan Lukman, PJ 

Darling dari LPM Dompet Dhuafa 

kepada Swara Cinta. Dikatakan  

Lukman, Darling resmi diluncurkan 

pada ramadhan 2018 kemarin. 

Awalnya untuk mendukung buka 

puasa bersama di Kampung 

Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara 

kawasan yang digusur pemerintah 

Jakarta sebelumnya, yang sampai 

kini warganya masih tinggal di 

hunian sementara yang dibangun 

masa Gubernur Anies Baswedan.
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Secarik kertas itu memuat seruan yang sangat 

indah. Berangkat dari keteladanan yang sudah 

menjadi praktek keseharian keluarganya, kini 

Gubernur Anies menyerukan seluruh orang tua Jakarta 

untuk mengantar anak mereka di hari pertama sekolah.

Jika bisa diamini, semoga ini bisa menjadi penguat bagi 

anak–terlebih siswa baru–untuk melakukan penyesuaian 

diri di masa baru mereka. Apalagi bagi anak usia TK, 

ilmuwan bilang butuh sampai beberapa pekan bagi anak 

hingga bisa nyaman berpisah dari ayah bunda dan 

nyaman memasuki pekarangan sekolah.

Jadi teringat survey Wise Apple tahun 2017 lalu, apa sih 

yang paling bikin stres orang tua saat hari pertama 

sekolah tiba? Jawabannya adalah menyiapkan 

perbekalan, membangunkan anak, dan menyiapkan diri 

untuk membantu anak mengerjakan PR.

Pentingnya Mendampingi Anak 
di Hari Pertama Sekolah

1

2

3

4

Cek lokasi kelas

Ketahui Kantin

Peturasan

Berkenalan dengan calon wali 
kelas dan petugas keamanan

Bagus sekali sebetulnya ketika orang tua menyempatkan 

diri datang bersama anak-anak mereka sebelum hari 

pertama sekolah. Apa yang harus dilakukan? 

Jakarta sudah memulai tradisi yang 

membahagiakan ini. Kapan provinsi lain 

menyusul? [Reza Indragiri Amriel]
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Sehat Pasca Berkurban? 
Lakukan Cara Ini

Merayakan kemenangan dan berkurban.
Hari Raya Idul Adha, identik dengan makan-makanan berlemak. Tanpa 

disadari, mengonsumsi makanan mengandung lemak berlebih, 
dapat menyebabkan gangguan kesehatan

Ingin menikmatinya, namun kesehatan tetap stabil? 
Berikut tipsnya.

Pilih Daging Rendah Lemak

Lakukan Aktivitas Fisik

Konsumsi Panganan Antioksidan

Makanlah daging yang rendah kandungan lemaknya, 

yaitu bagian paha. Hindari bagian perut dan iga yang 

tinggi lemak. Selain itu, saat proses perebusan, buanglah 

air dan ganti beberapa kali untuk mengurangi kadar 

lemak.

Melakukan aktivitas fisik maupun berolahraga, dapat 

membantu membakar kalori dalam tubuh. Lakukan 

aktivitas fisik, sekitar 30 menit sampai 1 jam secara rutin.

Mengonsumsi teh tanpa gula baik untuk kesehatan. 

Kandungan antioksidannya mampu melunturkan lemak 

dalam tubuh. Selain itu, buah seperti apel atau pir, juga 

kaya antioksidan. Terlebih jika dikonsumsi bersama 

kulitnya.



Edisi 89 | JUL-AGU 2018

25 FIT N FRESHFIT N FRESH

MAJALAH SWARACINTAEdisi 89 | JUL-AGU 2018



Edisi 89 | JUL-AGU 2018

26 

MAJALAH SWARACINTA

MOSAIC (MOSLEM AND MOSLIMAH CHIC)

Setelan

Buat Ngantor

Hijab Kece
Bukan rahasia umum lagi bila kaum hawa kerap kesulitan memilah setelan 
hijab ketika ingin berangkat kerja. Tampil sempurna merupakan hal yang 
tak bisa ditoleransi kendati outfit tak menyanggupi untuk tampil menarik. 
Tapi tenang saja, berikut Swaracinta bagikan tips bagaimana tampil kece 

dengan busana casual untuk Ngantor :

Tunik dusty bergaris depan hingga menutup 

bagian lutut sampai area belakang betis 

dengan long pants bermodel balon berwarna 

charcoal. Semakin apik jika dibalut hijab motif 

flower berwarna senada dengan tunik. 

Terakhir untuk menambah kesan chic 

gunakan tas tangan berwarna gelap dan heels 

berwarna cokelat. 
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Atasan tunik brown model Panjang hingga menutup 

lingkar lutut dengan ornamen pita yang melingkar 

kian menambah kesan manis. Lebih serasi kenakan tas 

tangan berwarna senada dan long pants lancip di 

ujung kaki guna mendukung mobilitas. Gunakan 

pashmina berwarna kontras, totally chic. 

Bagi yang tak ingin tampil mencolok kenakan tunik berwarna gelap. 

Berikan sentuhan dengan corak berwarna cerah pada pagian depan 

hijab guna menambah unsur estetika. Penampilan kian beauty bila 

dipadukan dengan long pants grey dan heels hitam. Ditambah tas 

tangan berwarna khaki menjadikan gayamu makin stunning.

Outwear hitam dipadupadanan dengan flannel 

berwarna cerah. Untuk menghadirkan kesan 

elegant gunakan long pants berwarna gelap. 

Semakin sempurna bila mengenakan hijab simple 

segiempat berkelir pink berpadu hitam. Selain 

elegant, menggunakan outfit berkelir cerah dan 

gelap mampu menambah ras percaya diri dalam 

bekerja. 
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bantu korban

menggapai tanah suci

penipuan umroh

a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

www.bawaberkah.org/@KorbanTravelUmroh

Salurkan Donasi Anda Lewat:

253.709.289    304-007-154-4

www.bawaberkah.org
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Dompet Dhuafa Luncurkan Program 
STBM di Lampung Timur
maRgasaRi - Ratusan warga - terutama ibu-ibu dan 

anak-anak - Desa Margasari, Labuhan Maringgai, 

Lampung Timur, Propinsi Lampung, memenuhi  

lapangan Dinas Perikanan setempat, Sabtu (14/7/2018). 

Mereka menghadiri helat yang diadakan Dompet Dhuafa 

berkerjasama dengan Perhimpunan Dokter Umum 

Indonesia (PDUI) Lampung, Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kegiatan diawali dengan senam pagi, pemeriksaan ibu 

hamil dan balita, dilanjutkan dengan Gerakan 

Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemari) dari Dinas 

Perikanan setempat, serta pembagian telur untuk ibu 

hamil. Pembagian telur ini dimaksudkan sebagai upaya 

pencegahan stunting dimana Kabupaten Lampung 

Timur termasuk kawasan prevalensi tinggi stunting.  

Menariknya masyarakat nelayan juga mendapat 

pelayanan Dapur Keliling (Darling) Dompet Dhuafa. Di 

Darling ini masyarakat juga diajak untuk makan nasi ikan 

dan bakso ikan olahan masyarakat nelayan Margasari. 

Darling sengaja didatangkan Dompet Dhuafa ke 

Margasari setelah memberikan pelayanan pada 

pengungsi erupsi Gunung Agung, Bali, pekan 

sebelumnya. 

Kegiatan seremoni ini, dilanjutkan dengan peluncuran 

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang 

digawangi Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa dengan 

membagikan 2 tempat sampah (organik dan non 

organik) untuk 100 KK Warga Margasari. Ikut mensponsori 

kegiatan STBM Dompet Dhuafa ini CSR Kimia Farma 

dengan menyumbang Rp10 juta. 

Selain itu, Dompet Dhuafa secara simbolis menyerahkan 

bantuan 2 kloset untuk warga Margasari sebagai bagian 

dari Program STBM. Saat ini, menurut informasi warga, 90 

persen lebih warga Margasari masih Buang Air Besar 

(BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) di pinggir pantai. 
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Bantuan itu sebagai langkah inisiasi untuk 

memasyarakatkan penggunaan jamban untuk 

kebutuhan sanitasi warga.

General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa dr. Rosita 

Rivai menyampaikan, untuk melancarkan Program STBM 

ini Dompet Dhuafa bekerjasama dengan Perhimpunan 

Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan  Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI) Cabang Lampung Timur. 

“Tim ini terus berupaya melakukan pendekatan kepada 

masyarakat agar terciptanya pola kehidupan sehat dan 

bersih,” ungkap Rosita.

Tahun 2017, lanjut Rosita, sedikitnya 28 juta orang di 

Indonesia masih buang air besar (BAB) di tempat 

sembarangan alias tidak di jamban atau WC. Fakta itu 

disampaikan water.org sebuah lembaga nonprofit 

internasional (NGO) mengutip data dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

“Sementara itu juga terdapat beberapa wilayah di 

Kabupaten Lampung Timur yang memiliki tingkat risiko 

tinggi dalam buruknya sanitasi kesehatan bahkan status 

gizi sehat, maka itu Dompet Dhuafa bergerak melalui 

program STBM ini di Lampung Timur,” ucap Rosita. 

Sementara itu, dr Nila Sandrawati, M.Kes, Kadinas 

Kesehatan Lampung Timur, sekaligus Ketua PDUI 

Lampung Timur menyampaikan pentingnya masyarakat 

menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan 

lingkungan. 

“Kebersihan lingkungan dan makanan sehat bergizi akan 

membantu kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat tak 

peduli dengan itu maka angka kematian ibu hamil dan 

balita akan meningkat di Lampung Timur, karena mereka 

sangat rentan dengan kondisi kesehatan lingkungan dan 

pola makan,” jelas Nila.

Nila menyambut baik Program STBM Dompet Dhuafa di 

Lampung Timur, ia mengaku senang karena untuk 

menjaga kesehatan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh 

pemerintah saja tapi juga diharapkan partisipasi semua 

pihak.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung dr. Edwin Rusli, M.Kes 

yang juga Ketua PDUI Lampung. “Kolaborasi Dompet 

Dhuafa dengan PDUI IDI sangatlah tepat, ini merupakan  

Bakti Sosial ke 10 PDUI dalam rangka memperingati Hari 

Bakti Dokter Indonesia ke 110,” ungkapnya.

Turut menghadiri acara ini Camat Labuhan Maringgai 

Ismail,SE., sekaligus Plt Kepala Desa Margasari dr. Budi 

Arifianto Kepala UPTD PKM Labuhan Maringgai, dan dr. 

Danur Sriadi Bharata, Direktur Pelayanan Medis RS 

Akamedika Sribhawono Dompet Dhuafa, Lampung 

Timur 

Acara ini terlaksana atas koordinasi yang baik dari panitia 

tempat yang digawangi Tim dari RS Akamedika 

Sribhawono Dompet Dhuafa dr. Lia Ratna Adi bersama 

pemerintahan Desa Margasari, tim Puskesmas Margasari, 

Dinas Perikanan, Satuan Polairud Pos Margasari.  [Maifil 

Eka Putra]
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Beastudi Etos Tambah Kuota Jadi 20 Perguruan Tinggi

DMC Bersihkan Sisa 
Banjir Banyuwangi

bogoR -Tahun ini, Beastudi Etos menambah kuota 

menjadi 20 perguruan tinggi. Penambahan tiga kuota 

perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Negeri 

Lampung (UNILA), Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI), Universitas Halu Uleo (UHO). Tentu dengan 

penambahan kuota penerima menjadikan Beastudi Etos 

semakin luas menebar manfaat untuk memajukan 

pendidikan di Indonesia.

banyUWangi - Banjir bandang melanda Kabupaten 

Banyuwangi, Jawa Timur tepatnya di Kecamatan 

Singojuruh pada Jumat (22/6) pukul 08.40 WIB. Banjir 

melanda 3 dusun yaitu Dusun Garit, Karangasem, dan 

dusun Bangunrejo. Menurut data sementara dari BNPB 

setempat, banjir menyebabkan 328 unit rumah rusak 

dengan tingkat kerusakan bervariasi mulai dari rusak 

ringan hingga rusak berat.

Untuk menanggulangi bencana tersebut, tim Disaster 

Management Center (DMC) Dompet Dhuafa 

mengerahkan relawan untuk pembersihan sisa-sisa 

material banjir.

“Tim DMC bersama volunteer Dompet Dhuafa 

mengerahkan bantuan berupa tenaga relawan untuk 

melakukan aksi pembersihan sisa-sisa material banjir. 

Pada Rabu (27/6) tim melakukan aksi bersih-bersih di 

Dusun Bangunrejo, Desa Alasmalang, Kecamatan 

Singojuruh.” Ujar Abdul Aziz, tim DMC Dompet Dhuafa.

Di titik lain, DMC juga menurunkan personil dan bantuan 

untuk pencarian korban tenggelamnya kapal KM Sinar 

Bangun di Perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Tim 

memberikan bantuan relawan untuk proses pencarian 

korban, juga membuka posko dapur umum. [Dea]

Beastudi Etos merupakan program investasi sumber 

daya manusia yang berfokus pada pembinaan, 

pendampingan, dan pemberdayaan mahasiswa 

berprestasi dengan keterbatasan ekonomi. Selama 18 

tahun berjalan, Bestudi Etos sudah mencakup ribuan 

mahasiswa penerima manfaat yang tersebar di 17 

perguruan ternama di Indonesia.

Selain mendapatkan biaya pendidikan selama 8 

semester, mahasiswa penerima manfaat juga akan 

mendapatkan, uang saku sebesar Rp. 500.000/ bulan 

selama empat tahun, asrama mahasiswa selama 2 dua 

tahun, program pengembangan diri dan organisasi 

selama empat tahun, program pembinaan ,proyek 

gerakan sosial dan jaringan, bantuan prestasi dalam 

dan luar negeri, hingga bantuan penelitian skripsi. 

Pendaftaran sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 

3-21 Juli 2018. Yang berminat dapat mendaftar di  situs 

beastudiindonesia.net  [Zulfarizal]
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JakaRta -  Melalui konser “Membentang Kebaikan” 

yang dimeriahkan oleh penampilan Opick dan Rossa, 

Dompet Dhuafa bersama Pesantren Tebu Ireng ajak 

penonton bangun Rumah Sakit Hasyim Asyari di 

Jombang, Jawa Timur.

Direktur Dompet Dhuafa Filantropi Drg Imam Rulyawan 

MARS mengatakan RS Hasyim Asyari merupakan rumah 

sakit pertama yang dibangun dari dana masyarakat 

Indonesia secara kolektif, salah satunya dari 

penghimpunan dana dari konser “Membentang 

Kebaikan”.

“Indonesia telah merdeka dari penjajahan tetapi belum 

dari kemiskinan. Bersama Tebuireng kami ingin 

melahirkan sebuah kebaikan berupa Rumah Sakit Hasyim 

Asyari,” ucap Imam di Jakarta (9/7).

Imam menambahkan, konser membentang kebaikan 

bukan hanya untuk menggalang dana semata, 

melainkan juga bertujuan untuk menyatukan hati 

bangsa untuk peduli terhadap kaum dhuafa. Rencananya 

rumah sakit tipe C ini ditargetkan rampung dan mulai 

operasional pada Agustus tahun 2019. [Aditya Kurniawan]

.

Konser Membentang Kebaikan Ajak Penonton 
Bangun RS Hasyim Asyari 

Wujudkan Desa Tangguh dari Gagasan Masyarakat Desa

JakaRta - Di 25 tahun kedua, Dompet Dhuafa kembali 

menggencarkan pembangunan desa. Direktur Program 

Dompet Dhuafa Sabeth Abilawa mengatakan untuk 

mewujudkan desa tangguh dibutuhkan gagasan dari 

masyarakat desa untuk menggiatkan ekonomi setempat. 

Di sisi lain mengubah pola pikir masyarakat desa juga 

mesti dilakukan untuk mewujudkan desa tangguh. 

Pembangunan desa tangguh, lanjut Sabeth, merupakan 

sebuah program yang menjawab tantangan zaman yakni 

menurunkan angka kemiskinan.

“Untuk itu dibutuhkan gerakan Go Local. Yaitu melirik 

desa dan memunculkan potensinya,” ujar Sabeth di 

Jakarta (10/7).

Setelah potensi ditemukan, berikutnya pemberian modal 

usaha dan dilanjutkan dengan pencarian akses pasar. 

“Salah satu definisi desa tangguh adalah one village one 

product. Ini juga penting untuk membendung laju 

urbanisasi,” katanya. [Aditya Kurniawan]
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Dompet Dhuafa Lahir dari Rahim Mata Rantai Sejarah
SYUKURAN 25 TAHUN:

JakaRta – Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan mendukung 

kerjasama yang terjalin antara 

Dompet Dhuafa bersama Pondok 

Pesantren Tebuireng untuk 

menghadirkan RS Hasyim Asyari. Ia 

yakin kerjasama ini dapat 

mewujudkan impian warga 

Jombang terhadap layanan 

kesehatan yang mumpuni melalui 

pendirian rumah sakit tersebut. 

“Dompet Dhuafa hari ini berusia 25 

tahun dan telah menjadi institusi 

pengelolan ziswaf yang modern, 

telah menjadi simpul kepercayaan 

masyarakat menengah atas. Bukan 

karena orang-orangnyaa tetapi 

karena pengelolannya yang modern. 

Saya yakin Dompet Dhuafa bisa 

dirikan rumah sakit ini,” ucap Anies 

dalam sambutannya di acara Konser 

Membentang Kebaikan di Jakarta (9/7).

Anies mengaku kerjasama antara Dompet Dhuafa dan Tebuireng merupakan 

kombinasi yang menarik. Tebu Ireng telah mewakafkan tanah yang diibaratkan 

telah menyediakan sumur. Sedangkan Dompet Dhuafa akan menjadi salurannya 

dan donatur sebagai pengisi saluran tersebut. Saluran tersebut lanjut Anies 

diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

“Mudah-mudahan pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asyari menjadi penanda 

kebangkitan umat islam Indonesia. Di Jakarta kita jadi makmur, sekarang kita 

alirkan rezeki kita ke Tebuireng Jombang,” ujar Anies.  [Aditya Kurniawan]

Anies Baswedan Dukung Kerjasama Dompet 
Dhuafa dan Pesantren Tebu Ireng

bogoR – Dompet Dhuafa lahir dari 

rahim mata rantai sejarah. 2 Juli 1993, 

25 tahun yang lalu, Dompet Dhuafa 

dilahirkan oleh Koran Republika, 

sedangkan Republika dilahirkan ICMI, 

dan ICMI lahir pada masa 

pemerintahan Soeharto, dan 

Soeharto melanjutkan perjuangan 

kemerdekaan yang diproklamirkan 

Soekarno serta Soekarno 

melanjutkan perjuangan para 

pendahulunya

“ Soekarno sudah berhasil 

memproklamirkan 

kemerdekaan Indonesia. Tapi 

Dompet Dhuafa hingga hari 

ini masih terus berjuang 

untuk memerdekakan kaum 

dhuafa dari belenggu 

penjajahan kemiskinan,” 

ungkap Inisiator, Pendiri, Ketua Dewan 

Pembina Dompet Dhuafa Parni Hadi dalam 

syukuran ke-25 tahun Dompet Dhuafa, di 

aula Masjid Al Madina, Jampang, Parung, 

Bogor, Senin (2/7/2018).

Syukuran ini dihadiri pembina, pengurus, 

segenap manajemen, ratusan perwakilan 

amil dan karyawan Dompet Dhuafa serta 

alumni Dompet Dhuafa. Alumni Dompet 

Dhuafa yang hadir terlihat Eri Sudewo 

(Presiden Direktur Dompet Dhuafa 

1993-2003),  Rachmat Riyadi (Presiden 

Direktur Dompet Dhuafa 2003-2008), 

Ahmad Juwaini (Prisiden Direktur 2013-

2016). Dan juga terlihat hadir Nana Mintarti 

dan Arifin Purwakananta, yang pernah 

menjadi direksi Dompet Dhuafa . [Maifil Eka 

Putra]
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JakaRta -  Layanan Kesehatan 

Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa 

meraih penghargaan internasional 

Stevie Awards Asia Pacific dalam 

kategori program CSR terbaik. Dompet 

Dhuafa bersama PTT Exploration and 

Production Public Company Limited 

(PTTEP) selaku mitra kerjasama LKC 

Jakarta-Banten untuk Gerai Sehat 

Rorotan mendapatkan Silver Winner 

untuk kategori Innovation in 

Community Relation or Public Service 

Communication. Penghargaan 

tersebut diterima oleh perwakilan 

PTTEP di Mira Hotel Hongkong, Rabu 

(4/7).

Gerai Sehat (GS) Rorotan sendiri 

merupakan salah satu program 

layanan dari LKC Dompet Dhuafa 

Jakarta-Banten yang mulai beroperasi 

LKC Dompet Dhuafa - PTTEP 
Raih Penghargaan Internasional

Dompet Dhuafa, dr. Rosita Rivai, 

menuturkan, “Penghargaan tersebut 

adalah sebuah upaya untuk 

menjadikan LKC sebagai ujung 

tombak pengabdian Dompet 

Dhuafa kepada masyarakat. 

Penghargaan ini juga sebagai salah 

satu tanggung jawab kami untuk 

terus senantiasa memajukan dan 

memperbaiki pelayanan kepada 

dhuafa dan masyarakat lain yang 

membutuhkan layanan kesehatan.” 

[Dea]

bali -- Asap kawah bertekanan 

lemah tampak berwarna putih 

dengan intensitas sedang hingga 

tebal dan tinggi 1.500 m di atas 

puncak kawah Gunung Agung yang 

kembali erupsi pada 27 Juni 2018, 

Pukul 22.00 Wita. Gunung tertinggi 

di pulau Bali tersebut membuka 

rekahan di dasar kawah menjadi 

lebih besar, menyebabkan terjadinya 

erupsi secara terus-menerus, hingga 

pukul 12.00 Wita keesokan harinya.

Pada Jumat (29/6), Kepala Badan 

Geologi KESDM (Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral), Rudi 

Suhendar, mengatakan, fase erupsi 

Gunung Agung tersebut terjadi sejak 

tanggal 27 hingga 29 Juni 2018, dan 

berada pada tingkat aktivitas Siaga 

(Level III). 

Dengan informasi tersebut, pada 

Kamis (28/6), tim relawan 

kemanusiaan Disaster Management 

Center (DMC) Dompet Dhuafa yang 

sudah berada di lokasi bencana sejak 

awal Gunung Agung erupsi, segera 

berkoordinasi dengan pihak 

berwenang untuk melakukan 

tanggap darurat erupsi Gunung 

Agung.

DMC Respon Erupsi Gunung Agung Bali

MAJALAH SWARACINTA

“Alhamdulillah di awal ini kami 

mendistribusikan ribuan masker 

untuk masyarakat yang mengungsi 

sekitar 300 jiwa di Kantor Desa Ban, 

Kecamatan Kubu, warga dari Dusun 

Daye dan Dusun Pucang. Pun 

sejumlah bantuan logistik untuk di 

tempat pengungsian dan peralatan 

posko,” aku Fadilah, selaku Manager 

Respon DMC Dompet Dhuafa. 

[Dhika Prabowo]

pada tahun 2015. GS Rorotan 

merupakan bentuk kerjasama antara 

PTTEP dan Dompet Dhuafa dalam 

mendayagunakan dana tanggung 

jawab sosial atau corporate social 

responsibility (CSR). 

“Kami sangat bersyukur atas 

penghargaan internasional ini. Ini 

adalah pencapaian berharga bagi 

LKC, Gerai Sehat Rorotan, maupun 

Dompet Dhuafa. Juga bagi para tim 

dokter dan rekan-rekan tim yang 

selama ini berusaha memberikan 

pelayanan terbaik bagi masyarakat,” 

tutur Herdiansah, Direktur CSR 

Dompet Dhuafa Social Enterprise 

(DDSE).

Senada dengan Herdi, General 

Manager Program Kesehatan 
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Setelah berhasil menyabet gelar sarjana strata 

1 jurusan Administrasi Negara di Universitas 

Tirtayasa, Eman Sulaiman (32) memilih kembali ke 

desa.  Di kampung Eman fokus mendampingi petani dan 

ikut kegiatan riset bersama sejumlah peneliti asal Jepang 

di hutan Taman Nasional Ujung Kulon.

Kendati tak sesuai dengan ilmu yang ia timba di 

perguruan tinggi namun Eman mengaku senang karena 

dari kegiatan tersebut ia bisa melihat potensi desa. Usai 

merampungkan riset, di tahun 2010 Eman memutuskan 

untuk menekuni usaha madu hasil tangkapan alam. Bagi 

Manisnya Madu Odeng
Ubah Nasib Warga Desa Ujung Jaya

Eman madu merupakan sumber daya yang diberikan 

oleh alam untuk mengangkat derajat ekonomi 

masyarakat desa. 

Dengan menggunakan Teknik panen pandan lestari, 

madu yang dihasilkan Eman melimpah. Teknik tersebut 

mengajarkan untuk tidak memangkas habis sarang 

ketika dipanen, sehingga lebah akan kembali membuat 

sarang ditempat yang sama. Eman menjadikan Pulau 

Panaitan dan dataran Gunung Honje sebagai sarang 

lebah madu dengan masa siklus panen 1 tahun sekali 

tiap bulan Agustus dan September.

“Lebahnya jenis odeng atau Apis Dorsata. Satu satunya 

jenis lebah yang hidup di Asia, tidak bisa diternak, koloni 

banyak dan bisa banyak hasilkan madu,” ucap Ayah dua 

orang anak itu. 

Berkat menerapkan teknik panen pandan lestari di tahun 

2012 Eman berhasil memanen 26 ton madu dengan 

harga Rp 60 ribu per kilogram dan di ekspor ke Selangor 

Malaysia. Namun untuk mengembangkan usaha Eman 

terbentur sejumlah masalah klasik. Manajemen 

pemanenan, modal usaha dan kelompok petani madu 

yang belum terstruktur merupakan salah satu 

penyebabnya.

“Akhirnya saya bertemu dengan Dompet Dhuafa di 

tahun 2014, alhamduliah pertemuan ini sejalan dengan 

cita-cita saya yang ingin mengembangkan potensi desa 

dan menjadikan desa tangguh,” Kata warga Pandeglang 

tersebut. 

Setelah mendapat pembinaan, peralatan dan suntikan 

modal usaha sebesar Rp 140 juta dari Dompet Dhuafa, 

Eman bersama 23 KK warga desa membentuk Koperasi 

Hanjuang. Pelan tapi pasti, satu tahun berjalan Eman 

telah sanggup merangkul lebih dari 50 KK untuk 

bergabung besama koperasinya mengelola madu. 
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Akhirnya saya bertemu dengan 
Dompet Dhuafa di tahun 2014, 

alhamduliah pertemuan ini sejalan 
dengan cita-cita saya yang ingin 

mengembangkan potensi desa dan 
menjadikan desa tangguh

MAJALAH SWARACINTA

Di tahun 2018 setidaknya sudah ada tiga kampung 

meliputi Kampung Cikaung Girang, Taman Jaya, 

Cigorongdong di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, 

Pandeglang, Banten yang sudah terberdayakan dengan 

total penerima manfaat 116 KK. Meski cita-citanya 

mewujudkan desa tangguh kian terwujud, namun Eman 

tak cepat berpuas diri. Ia terus memperbaiki model 

pemanenan menjadi lebih higienis agar rasa madu tidak 

berubah dan dapat terserap pasar luas.

“Dulu panen di peras agar madu keluar, tidak higienis 

karena madu tercampur lilin sarang, anakan lebah ikut 

terperas sehingga menimbulkan bakteri. Warna madu 

juga jadi keruh dan yang paling bahaya madu 

berpermentasi sendiri, akibatnya aroma dan rasa madu 

berubah,” jelas Eman yang kini menjabat sebagai ketua 

Koperasi Hanjuang.

Sekarang lanjut Eman pemanenan madu menggunakan 

cara iris sarang. Sarang tersebut lantas diletakan diatas 

sebuah kain dengan ukuran kerapatan 80 lalu biarkan 

madu keluar dengan sendirinya. Cara pemanenan yang 

higienis juga berdampak signifikan terhadap madu yang 

diperoleh. Untuk musim panen tahun ini, Eman 

memperediksi bakal memperoleh 28 ton madu. Guna 

menggenjot hasil panen, Eman mendatangkan dua 

mesin pengolahan madu berkapsitas 1 ton per mesin. 

Madu yang telah diolah lantas Eman kemas ke dalam 

botol ukuran 250 ml seharga Rp 70 tibu per pcs berlabel 

madu odeng.

“Supaya hasil lebih banyak saya juga akan merangkul 

lebih banyak lagi warga desa untuk bergabung bersama 

koperasi. Catatan saya masih ada 237 warga desa yang 

secara individu memanen madu. Kalau ini digabungkan 

maka desa akan semakin tangguh,” jelas Eman.

Merasa madu yang diproduksi sudah cukup memenuhi 

standar pasar, Eman pun mulai melakukan ekspansi 

pasar. Bak gayung bersambut ikhtiarnya berbuah manis, 

sedikitnya tiap tahun Eman wajib memasok 4 ton madu 

kesebuah perusahaan kosmetik asal Swedia. Madu 

produksi Eman diyakini dapat mengatasi penuaan dini 

dan memperhalus kulit.

Bagi warga Pandeglang, khususnya masyarakat Desa 

Ujung Jaya madu bukan lagi komoditas biasa. Berkat 

madu kini taraf ekonomi mereka meningkat. Madu tak 

lagi dipandang sebelah mata, melainkan komoditi 

andalan warga Ujung Jaya demi menciptakan desa 

tangguh. Pada musim panen tahun 2017 kemarin 

Koperasi Hanjuang tutup buku dengan perolehan omset 

Rp 600 juta. [Aditya Kurniawan]
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Mengangkat Mualaf 
yang Tak Mampu Berdiri

Seorang lelaki putih bermata 

sipit menyambut kedatangan 

Tim Respon Darurat Kesehatan 

(RDK) LKC Dompet Dhuafa di 

sebuah kamar kos di daerah Sunter, 

Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. 

Sekilas lelaki asal Semarang itu tidak 

mengalami masalah apa-apa, 

namun ketika mulai berjalan, terlihat 

lututnya bergetar. Ukuran kakinya 

juga mengecil tanpa lekukan, 

mengingatkan pada ranting pohon 

jambu. Winata Wijaya (44) seorang 

peranakan Tionghoa yang kini 

menjadi mualaf.

Semua berawal dari tahun 2007, 

ketika dia bekerja sebagai teknisi 

listrik di Semarang. Saat itu dia 

mengerjakan plafon, tiba-tiba 

tangganya rubuh dan dia terjatuh. 

Konsekuensinya, tulang belakang 

dan kakinya remuk. Dia dipasangi 

pen dan menjalani perawatan.

Namun di tengah perawatan, 

ketidakmampuan secara ekonomi 

menjadikan dia harus berusaha 

menanggung biaya perawatan. 

Tepat di tahun sama, dia kemudian 

berobat ke Gorontalo lewat ajakan 

temannya. Di sana pula dia 

mendapatkan hidayah dari sebuah 

mimpi sehingga resmi memeluk 

Islam.
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“Malam itu saya merasa 

mendapatkan hidayah saat tidur, di 

sana saya lihat, saya mampu berdiri,” 

tuturnya pada Tim RDK Dompet 

Dhuafa.

Perjalanan panjang semangat untuk 

berobatnya juga membawa ke 

Bengkulu, di tempat itu dia 

mendapatkan perawatan alternatif, 

namun tidak efektif. Di tahun 2017, 

dia mendapatkan janji dari 

seseorang untuk mendapat 

pengobatan di Jakarta, namun 

hingga hari ini janji itu hanyalah janji 

tanpa jelas kepastiannya. Dia hidup 

sebatang kara, tanpa keluarga yang 

merawat.

“Keluarga saya terpisah dari kecil, 

maklum saya ini dari keluarga 

broken home dan saya sudah 

bercerai,” lanjutnya.

Kini dengan bantuan rekannya, 

Winata dapat tinggal di sebuah 

kosan di daerah Sunter, sambil 

mencari bantuan untuk perawatan 

dan biaya hidup selama di Jakarta.

 ***

 Tim Respon Darurat Kesehatan, Sigit 

BJ Sudrajat, kemudian menjemput 

Winata untuk dibawa ke Rumah 

Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompet 

Dhuafa, Parung.

Selang beberapa jam, Winata 

akhirnya sampai di Rumah Sakit 

Rumah Sehat Terpadu Dompet 

Dhuafa, Parung. Di sana Sigit 

membawanya ke poliklinik untuk 

diperiksa oleh dokter.

 “Pak Winata sudah menjadi 

perhatian kami beberapa waktu ini, 

dia seorang mualaf yang perlu 

dukungan moral,” papar Sigit.

Di sana dia diduga mengalami 

fraktur kompresi pada tulang 

belakangnya. Saat itu dia disarankan 

untuk dirujuk ke dokter ortopedi, di 

situ dia juga diarahkan untuk 

mempersiapkan BPJSnya. Dia hanya 

tertegun saat mendengar itu. Dia 

menuturkan, “BPJS saya sudah mati, 

sudah setahunan belum bisa 

dibayar,” tuturnya sambil menelan 

ludah.

Respon Darurat Kesehatan (RDK) adalah salah satu bentuk program 

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhuafa melayani masyarakat 

mampu dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan darurat. 

Utamanya masyarakat dhuafa.

“Bentuk pelayanannya, promotif, preventif, dan kuratif,” tutur Lini 

Gumilah selaku Kepala Bagian Kepesertaan dan RDK. 

Dia melanjutkan bahwa pelayanan RDK yang bersifat preventif yaitu 

mencegah pasien lebih buruk, mengurangi risiko kematian karena 

penyakit. Lanjutnya, promotif berupa mempromosikan kesehatan 

mengenai penyakit menular dan tidak menular, memberi tahu alur 

prosedur di rumah sakit, prosedur mendapat pelayanan di Dompet 

Dhuafa. Sedangkan layanan kuratif adalah memberikan pelayanan yang 

dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyakit pasien.

Dedikasi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma terhadap para dhuafa 

diwujudkan dalam program ini, di mana pelayanan RDK itu berjalan 

selama 24 jam dan memiliki call centre.

“ Kami memberikan pelayanan selama 24 jam dan melalui call centre. 

Lagi-lagi karena sakit itu tidak mengenal waktu kan?” lanjut Lini. [DT]

Winata kemudian meninggalkan 

rumah sakit dengan membawa 

sekantong obat-obat resep dari 

dokter tersebut, dengan sejumlah 

pertanyaan mengenai cara agar 

dapat sembuh.

“Saya memiliki mimpi kalau sudah 

sembuh, saya akan mencari uang 

untuk mendirikan pesantren,” 

ujarnya sembari menunduk.  

[Dhihram Tenrisau/LKC]

Respon Darurat Kesehatan (RDK)
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JakaRta - Anggota majelis 

keluarga Hasyim Asyari, Hasyim 

Karim senang  dengan akan 

berdirinya RS Hasyim Asyari. 

Pihaknya menyatakan siap 

mendukung RS Hasyim Asyari untuk 

berkhidmat memberikan layanan 

kesehatan terbaik untuk santri dan 

seluruh pasien dhuafa. 

Tebu Ireng Bahagia dengan Kehadiran RS Hasyim Asyari 

Dompet Dhuafa Rekrut 24 Kawan SLI
bogoR - Dompet Dhuafa melalaui 

Makmal Pendidikan merekrut 24 

orang Konsultan Relawan Sekolah 

Literasi Indonesia (Kawan SLI) 

Angkatan ke-2, awal Juli 2018. 

Kawan SLI ini bertugas menjalankan 

program Sekolah Literasi Indonesia 

di sekolah dampingan/inisiasi 

Makmal Pendidikan. 

Menurut  Syafei Al Bantanie selaku 

Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan,  

Kawan SLI  akan berperan sebagai 

coach, trainer, dan konsultan bagi 

guru dan kepala sekolah dalam 

rangka meningkatkan performa 

sekolah pada dua ruang lingkup: 

Sistem Pembelajaran dan Budaya 

Sekolah yang tentunya berdasarkan 

kekhasan literasi.

Sebelumnya, 24 orang Kawan SLI 

akan 

menjalani 

sebulan 

pelatihan dan 

dibina oleh 

tim konsultan 

Makmal 

Pendidikan 

sebagai bekal 

menjalankan 

program 

Sekolah Literasi Indonesia di sekolah 

dampingan/inisiasi Makmal 

Pendidikan.

Kawan SLI SLI akan dikirim ke  18 

wilayah di Indonesia seperti Kapuas 

Hulu (Kalimantan Barat), Sanggau 

(Kalimantan Barat), Nunukan 

(Kalimantan Utara), Indragiri Hulu 

(Riau), Kepulauan Meranti (Riau),  

Bima (Nusa Tenggara Barat), Malaka 

(Nusa Tenggara Timur), Konawe 

Selatan (Sulawesi Tenggara), Medan 

(Sumatera Utara), Ogan Ilir 

(Sumatera Selatan), Maluku 

Tenggara Barat (Maluku), Halmahera 

Selatan (Maluku Utara), Bengkulu 

Utara (Bengkulu), Indramayu (Jawa 

Barat), Bandung (Jawa Barat), 

Semarang (Jawa Tengah), Surabaya 

(Jawa Timur), dan Jakarta Pusat (DKI 

Jakarta). [Zul]

“Alhamdulilah dengan konser membentang kebaikan 

ikhtiar Dompet Dhuafa bersama Tebu Ireng dalam 

menggalang dana diberi kemudahan oleh Allah karena 

untuk kemaslahatan umat,” ujar Hasyim Karim di Jakarta 

(9/7). 

 Hasyim menuturkan kehadiran RS tersebut merupakan 

suatu hal yang didambakan dan cita-cita bersama 

segenap keluarga besar pondok pesantren. 

Selama ini lanjut Hasyim untuk menjaga kesehatan  para santri mendirikan 

pusat kesehatan santri (puskestren) yang telah berkembang menjadi klinik 

bernama Puskestren Pratama.

“Semoga dengan adanya rumah sakit kesehatan santri dan warga Jombang 

bisa meningkat. Tanah wakafnya sementara ada 1 hektar untuk rumah sakit, 

apa bila diperlukan lagi masih tersedia,” pungkasnya. [Aditya Kurniawan]
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madiUn – Dompet Dhuafa 

menambah satu lagi Gerai Sehat di 

Madiun, tepatnya di Desa Rejosari, 

Kecamatan Sawahan, Kabupaten 

Madiun, Jawa Timur. Gerai sehat ini 

memberikan layanan kesehatan 

cuma-cuma untuk dhuafa di sekitar 

Madiun.

Ketua Pembina Dompet Dhuafa 

Parni Hadi, didampingi Direktur 

Utama Dompet Dhuafa Filantropi 

drg. Imam Rulyawan, MARS dan 

Direktur Program Dompet Dhuafa 

Filantropi M. Sabeth Abilawa 

meresmikan pembukaan layanan 

Gerai Sehat itu, Juli 2018 lalu. Gerai 

sehat ini, berdiri di atas tanah dan 

bangunan yang diwakafkan 

wartawan senior dan inisiator, 

pendiri Dompet Dhuafa tersebut.

Selain rumah, Parni Hadi juga 

mewakafkan rumah joglo yang 

dulunya ia tempati sewaktu masa 

kecilnya untuk dijadikan tempat 

untuk belajar kebudayaan. Rumah 

tersebut, bersebelahan dengan klinik 

kesehatan Gerai Sehat Dompet 

Dhuafa Madiun.

Dalam sambutannya, Parni 

mengatakan, setiap orang pasti 

memiliki gagasan. Namun tidak 

semua orang mendapat kesempatan 

untuk mewujudkan kenyataan.

Oleh sebab itu, pria yang sebentar 

lagi berusia 70 tahun ini mengaku 

sangat bersyukur gagasan atau 

keinginannya dapat terwujudkan.

“Saya tidak akan melupakan leluhur 

saya. Saya bisa mencapai yang 

sekarang berkat doa para leluhur 

orang tua, kakek saya, berkat berkat 

Allah SWT. Umur saya sebentar lagi 

70 tahun. Saya sangat bahagia 

sekali,” katanya

Sementara itu, putranya Yos Wiyoso 

Hadi menuturkan, rumah joglo yang 

diwakafkan juga akan menjadi 

pengingat bahwa ayahnya yakni 

Parni Hadi pernah tinggal di tempat 

itu. Rumah tersebut, nantinya dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan 

bagi masyarakat di Desa Rejosari.

“Rumah ini akan menjadi tempat 

menyebarkan nilai-nilai Budaya Jawa 

yang islami, nasionalis dan universal. 

Rumah ini suatu saat akan menjadi 

tempat lahirnya para pemikir yang 

akan menyejahterakan petani di 

Madiun,” ucapnya.

Ia menuturkan, melalui pendekatan 

budaya diharapkan masyarakat 

semakin mengenal Dompet Dhuafa 

sebagaimana Sunan Kalijaga dalam 

peran dakwah menebarkan agama 

Islam di Pulau Jawa.

Gerai Sehat Madiun merupakan 

bagian dari pusat pemberdayaan 

masyarakat Dompet Dhuafa 

(Pusdayamas) sebagai bagian dari 

program pemberdayaan berbasis 

warga. Dan Desa Rejosari, Kecamatan 

Sawahan, Kabupaten Madiun 

menjadi tempat pemberdayaan 

berbasis wakaf yang pertama [Maifil 

Eka Putra]
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dePok -  Kampanye Shopee, situs 

belanja online dengan tagar 

#MemberiDariHati yang didukung 

oleh Dompet Dhuafa selama 

Ramadhan 1439 H atau 30 April – 31 

Mei 2018, telah berhasil 

menghimpun dana sebesar Rp 

291.030.000. Dana tersebut diniatkan 

untuk mendukung pendidikan dan 

perkembangan anak Indonesia.

Senin, (16/7/2018) Shopee dan 

Dompet Dhuafa mulai menyalurkan 

donasi tersebut dalam bentuk paket 

pendidikan untuk anak MI Nurul 

Huda, Depok.

General Manager Resource 

Mobilization Dompet Dhuafa, Urip 

Budiarto mengatakan, semangat 

berbagi dan membantu di bulan 

suci Ramadhan telah disebarkan 

melalui kampanye 

#MemberiDariHati bersama Shopee. 

Dikatakan Urip,  paket donasi 

pendidikan dari himpunan Shoppe 

ini akan didistribusikan ke sejumlah 

provinsi di Indonesia, yaitu Jawa 

Barat, Sumatera Selatan, Nangroe 

Aceh Darussalam, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku 

Utara, NTB dan Papua.

Rezki Yanuar, Country Brand 

Manager Shopee, mengapresiasi 

kerjasama dengan Dompet Dhuafa 

yang telah mendukung keberhasilan 

kampanye ini dimana terdapat lebih 

dari 2.500 donatur yang turut 

berpartisipasi. [Maifil Eka Putra]

Dompet Dhuafa dan Shopee Salurkan Donasi 

DDCU Latih Karyawan PT Arutmin Indonesia Kalsel

banJaR baRU - Bertempat di 

satu-satunya hotel syariah Dafam, 

yang terletak di kota Banjarbaru 

Kalimantan Selatan, jajaran 

supervisor dan manager PT Arutmin 

Indonesia mengadakan inhouse 

training selama tiga hari 4-6 Juli 

SDM dan coaching counseling di 

berbagai bidang industri.

“Setiap SDM membutuhkan ‘pit stop’ 

agar mampu bekerja dengan optimal. 

Mekanisme coaching dan counseling 

bisa menjadi salah satu tools yang 

digunakan atasan atau manajemen 

SDM untuk menggali akar problem 

yang dihadapi karyawan atau anggota 

tim,” ungkap Fatchuri. 

“Maturity is when you focus on the 

positive side of the people”, tambah 

Dian L. Izwar pakar konselor, 

mengungkapkan salah satu prinsip 

counseling ketika menghadapi kinerja 

SDM yang menurun.  [Prasetyo]

2018. 

Capacity building ini merupakan 

program sinergi dengan Dompet 

Dhuafa Corporate University dengan 

trainer Fatchuri Rosidin dan Dian L. 

Izwar, dua trainer pakar manajemen 



Edisi 89 | JUL-AGU 2018

BERANDA

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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JakaRta-Banyak yang beranggapan bahwa zakat 

hanyalah memberikan sebagian harta kepada yang 

kurang mampu. Namun sekarang, zakat dapat 

berkembang lebih luas, dan lebih efektif dalam 

meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Salah satunya 

adalah apa yang dilakukan Dompet Dhuafa bersama 

Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia 

(APPMI). 

Kolaborasi tersebut menghadirkan gelaran fashion 

muslim bertajuk Ramadhan Runway ‘Fusion Yaa Kareem,’ 

di Mall Kota Kasablanka. 

 

Berbagai produk fashion muslim ditampilkan dalam 

acara tersebut, termasuk kreasi dari produk 

pemberdayaan Dompet Dhuafa. Dalam pembukaan 

acara, mereka anak-anak dhuafa berprestasi yang 

merupakan siswa SMART Ekselensia Dompet Dhuafa juga 

menampilkan kesenian untuk memeriahkan acara. 

Tausiyah dan doa dari ustadz Corps Dai Dompet Dhuafa 

memberikan syiar Islam yang Rahmatan Lilalamin kepada 

pengunjung. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Zakat, 

Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dapat diberdayakan 

lebih luas.  

 

“Yang saya pakai ini adalah produk pemberdayaan, 

bahkan sudah go internasional dipakai desainer luar 

negeri. Ini semua adalah berkat Zakat donatur Dompet 

Dhuafa,” terang Sulis Tiqomah, Manager of Startegic 

Corporate Partnership Dompet Dhuafa dalam 

sambutannya di kegiatan Ramadhan Runway ‘Fusion Yaa 

Kareem,’ di Kota Kasablanka 5 -24 Juni lalu. 

 

Kegiatan Ramadhan Runway ‘Fusion Yaa Kareem’ 2018 

menyajikan banyak kegiatan, diantaranya fashion show, 

pameran, kompetisi busana muslim, pentas seni, dan tak 

lupa midnight sale yang siap memanjakan masyarakat 

Geliatkan Tren Fashion Muslim 
di Indonesia

46 ADvETORIAL
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yang ingin berbelanja di tengah malam dengan 

segudang diskon. Selain itu, gelaran tersebut juga 

melengkapi kehadiran konter-konter Dompet Dhuafa di 

pusat perbelanjaan untuk memudahkan masyarakat 

menyalurkan ZISWAFnya melalui lembaga terpercaya. 

 

“Sambutannya pun luar biasa, termasuk saat gelaran 

Midnight Sale. Sebagai referensi utama tren fashion 

muslim tahun depan, Ramadhan Runway 2018 

merupakan bagian penting dalam perjalanan Indonesia 

menuju kiblat fashion muslim dunia di tahun 

mendatang,” terang  Rudy Chandra, Ketua Asosiasi 

Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) DKI 

Jakarta. 

 

Selama 20 hari penyelenggaraan, pengunjung 

dimanjakan dengan  koleksi-koleksi yang 

menggambarkan kreativitas dan semangat para desainer 

untuk memberikan yang terbaik kepada para pecinta 

fashion muslim Indonesia. 

 

Kegiatan Ramadhan Runway ‘Fusion Yaa Kareem’ 2018 

juga merupakan dukungan terhadap industri busana di 

Indonesia, terkhusus tren busana muslim yang sekarang 

sedang bergeliat. Selain itu juga menjadi wadah syiar 

kepada masyarakat bahwa kebaikan ZISWAF dapat 

memantik keberdayaan sesama. Bahkan dengan cita-cita 

bahwa semua penerima manfaat (mustahik), kedepannya 

dapat menjadi muzakki yang akan berbagi kebaikan 

untuk yang lainnya.
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Budaya bukan hanya seni, 

tetapi meliputi banyak 

faktor. Budaya mencakup 

seluruh nilai yang menjadi pedoman 

untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas hidup yang 

bersumber dari cipta, karsa serta 

berlandaskan etika dan estetika. 

Hal tersebut diungkapkan Pembina 

Yayasan Jejaring Suluk Nusantara 

sekaligus inisiator Dompet Dhuafa 

Parni Hadi saat membuka acara halal 

bi halal di Pendopo Suluk Nusantara, 

Beji, Depok, Jawa Barat, Ahad, pekan 

kedua Juli 2018.

Menurut Parni, agar sesuai dengan 

kontekstual jaman now, suatu 

budaya mesti dikemas dengan 

sejumlah sentuhan inovasi. Inovasi 

tersebut diaplikasikan kedalam 

bentuk pembacaan ayat suci 

Al-Quran yang diterjemahkan 

kedalam Bahasa Indonesia, Jawa 

Kromo, Minang, Sunda dan NTT. 

Suluk sendiri kata Parni memiliki 

makna bukan sekedar pementasan 

budaya, melainkan sebuah jalan 

menuju tuhan melalui tembang 

penuh spiritual.

“Agama Islam lahir untuk 

menyempurnakan budaya, diutuslah 

Muhammad SAW oleh Allah ke 

dunia. Suluk bagian dari seni, seni 

bagian dari budaya. Budaya juga 

mencakup cara berpakaian dan toto 

kromo,” ujar Parni. 

Parni menambahkan bila selama ini 

budaya mencangkup P3, pelaku, 

penikmat dan pelestari, kini Parni 

mencanangkan program P4 yakni 

pelaku, penikmat, pelestari dan 

pemberdayaan. Pemberdayaan yang 

dimaksud Parni meliputi sosial dan 

ekonomi. Selain itu di dalam 

pemberdayaan juga terdapat 

P4 agar Seniman 
Lebih Berdaya 
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pembinaan karakter, pendidikan 

kejuruan, manajemen, modal awal 

dan advokasi.

“Seniman itu nguri-nguri ora nguripi 

(hidup-hidup tidak menghidupi), 

untuk itu seniman butuh 

pemberdayaan tanpa itu saya tidak 

tahu siapa yang mainkan gamelan. 

Maka jangan salahkan negri 

tetangga kalau ada yang mainkan 

gamelan. Dompet Dhuafa dititipkan 

donasi dan harus dimanfaatkan, 

salah satunya untuk budaya,” terang 

Parni.

“Jaman now harus realistis ada uang 

yang didapat secara halal, legal dan 

masuk akal karena seni itu masalah 

rasa, rasa itu lebih tinggi dari rasio,” 

tambahnya.

Agar program P4 tersebut berjalan, 

setidaknya dibutuhkan 5 dukungan. 

Pertama seniman budayawan yang 

kreatif, apresiasi publik, mendapat 

fasilitas dari negara, dunia usaha 

yang memberikan donasi dan peran 

publikasi media massa.

“Semua itu untuk memberdayakan, 

untuk kreatif seniman harus waras 

jasmani, rohani dan rejeki,” jelasnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Negara 

Maroko yang juga pecinta seni 

budaya Tosari Widjaja mengatakan 

apa yang dilakukan Suluk Nusantara 

merupakan kegiatan positif karena 

budaya dapat mengangkat 

peradaban bangsa di kancah 

internasional. 

“Karena olah pikir manusia saat ini 

cenderung pada perang, saling 

membunuh demi kekuasaan. 

Padahal apa yang diajarkan oleh 

Seniman itu nguri-
nguri ora nguripi 

(hidup-hidup tidak 
menghidupi), untuk itu 

seniman butuh 
pemberdayaan tanpa 

itu saya tidak tahu 
siapa yang mainkan 

gamelan. 

budaya nusantara adalah saling 

memaafkan dan cinta satu sama 

lain,” ucap Tosari. [Aditya Kurniawan]
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Taman Nawari, 
Destinasi Instagenic Teranyar di Yogyakarta

Satu lagi objek wisata hits di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Bila tahun lalu viral dengan wisata 

naik ke atas bukit lalu berswafoto dengan latar 

panorama alam, kini lain lagi. Di pertengahan tahun 

2018 taman bunga merupakan destinasi yang dicari 

netizen dan Taman Nawari adalah salah satunya. 

Kendati Taman Nawari merupakan objek wisata yang 

baru dibuka untuk umum pada bulan Juli lalu namun 

keberadaannya sudah viral di media sosial.

Dari Kota Yogyakarta Taman yang terletak di Desa 

Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul itu 

dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor 

selama 1 jam. Dengan menukar uang pecahan Rp 6 

ribu dengan tiket masuk, satu orang pengunjung akan 

dibawa melintasi jembatan kayu mini menuju Taman 

Nawari.

Edisi 89 | JUL-AGU 2018

Taman Nawari merupakan taman bunga matahari terbesar 

di Yogyakarta, berdiri di lahan seluas 1 hektar Taman 

Nawari ditumbuhi tak kurang dari 5 ribu batang bunga 

matahari setinggi 2 meter. Saking rapatnya jarak antar 

batang, membuat Taman Nawari tak ubahnya seperti 

hamparan permadani istana bila dilihat dari ketinggian.

Di era jaman now tak afdal rasanya bila berwisata tidak 

dibarengi dengan berselfie ria. Menjawab kebutuhan 

tersebut Taman Nawari menyediakan 4 spot foto berupa 

panggung kayu setinggi 1,5 meter dan satu spot foto 

berbentuk 1 panggung kayu utama berukuran besar 

dengan tinggi 3,5 meter yang terletak tepat di tengah area 

taman. 

Dengan berdiri di panggung, pengunjung seolah akan 

melayang di tengah hamparan bunga matahari. Di sisi lain, 
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lorong-lorong yang memisahkan 

antar batang bunga juga merupakan 

tempat favorit pengunjung yang 

ingin berswafoto. 

Supaya foto tampak kece, 

pengunjung bisa menyewa pakaian 

kimono khas negri matahari terbit 

seharga Rp 25 ribu. Itu sudah 

termasuk aksesoris seperti kipas 

tangan dan payung kertas berwarna 

merah. Bila ingin tampil dengan 

nuansa kearifan lokal, pengunjung 

juga dapat mengenakan baju lurik 

jawa dengan harga sewa yang 

serupa. 

Waktu terbaik mengunjung Taman 

Bunga Nawari adalah pagi-pagi 

sekitar jam 06.00 hingga maksimal 

pukul 09.00 pagi. Pada jam-jam 

tersebut, kondisi bunga matahari 

masih sangat segar setelah disiram 

dan cuaca pun belum terlalu panas. 

Sementara itu kondisi taman juga 

belum begitu ramai sehingga 

pengunjung akan bebas memilih 

spot foto tanpa harus antri dan 

meminimalisir hasil foto bocor. 

Namun bila tidak bisa datang pagi, 

sebaiknya datang setelah pukul 4 

sore.

Di sekitar taman bunga ini terdapat 

aturan yang telah dipasang di 

papan-papan kayu. Sebaiknya 

pengunjung membaca dengan 

seksama. Misalnya, ada aturan tidak 

boleh memetik atau menginjak. Bila 

melanggar dikenakan denda Rp 

50.000,- untuk setiap bunga yang 

dirusak. 

Puas bermain pengunjung bisa 

membawa pulang bibit bunga 

matahari dalam pot sebagai 

cinderamata seharga Rp 30 ribu per 

pcs. Bagi kamu yang ingin 

mendulang like dan follower di 

media sosial, Taman Nawari 

merupakan destinasi yang tepat, 

selain harga tiketnya yang 

terjangkau, foto kamu juga digaransi 

bakal viral. Tertarik mengunjungi 

Taman Nawari? [Aditya Kurniawan]

Aditya Kurniawan

Aditya Kurniawan

Taman Nawari 
merupakan taman 

bunga matahari 
terbesar di Yogyakarta, 

berdiri di lahan seluas 1 
hektar Taman Nawari 
ditumbuhi tak kurang 

dari 5 ribu batang 
bunga matahari 
setinggi 2 meter
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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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Umroh Promo

UMMAT

UMROH
TURKI

Hotel 

Pesawat

Start From

juta-an

Hotel 

Pesawat

Izin Umroh : 903 /2017
Izin Haji : 508 / 2017
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Kurban adalah peribadatan yang diunggulkan 

pada hari raya Idul Adha.  Idul Adha sendiri 

maknanya adalah, kembali berkurban, yakni 

menyembelih kambing, sapi, atau Unta, dengan syarat-

syarat tertentu setelah sholat Iedul Adha.  

Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ra. ia berkata, bahwa Nabi Saw 

bersabda: “Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan 

oleh manusia pada Hari Raya Kurban, lebih dicintai Allah 

selain dari menyembelih hewan Kurban. Sesungguhnya 

hewan kurban itu kelak di hari Kiamat akan datang 

beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-

kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu 

menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi 

Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan pahala 

qurban itu.” (HR. Tirmidzi, no: 1413)

Hikmah dan manfaat Kurban diantaranya adalah sebagai 

berikut.

1) Menempatkan cinta kepada Tuhan sebagai cinta 
tertinggi/teragung
Sejak diperintahkan, apa yang diminta dikorbankan 

adalah barang/sesuatu yang sangat dicintai/disukai, yang 

menunjukkan bahwa Allah sedang menguji apakah 

seorang hamba itu benar/sungguh-sungguh mencintai 

Allah diatas segalanya, mau mengorbankan apa saja 

untuk yang dicintainya, sekaligus menegaskan bahwa 

Allah adalah pemilik semuanya termasuk apa-apa yang 

ada/dititipkan pada manusia.

2) Mendapatkan bekal taqwa
Manusia hidup di dunia harus mencari bekal taqwa 

untuk keselamatan di akhiratnya, dengan menjalankan 

Kurban Ibadah Unggulan

perintah Tuhan, dan menjauhi larangan-Nya. Manusia 

yang bertaqwa akan tumbuh perasaannya bahwa ia 

adalah hamba/abdi dari Tuhannya. Berkurban 

merupakan bentuk ketaatan dan tunduk atas perintah 

Tuhan.

3) Sarana mendekatkan diri pada Tuhan
Kurban mempunyai akar kata qaruba, yang membentuk 

kata: qurb (dekat), taqarrub (mendekatkan diri), aqriba’ 

(kerabat). Seiring bertambahnya usia akan bertambah 

dekat pula dengan kematian, artinya makin dekat 

perjumpaan dengan Tuhan, dengan qurban minimal 

menjadikan ingat dan insaf, yang pada akhirnya 

berjumpa dengan-Nya dalam kebaikan.

4) Mengharapkan kesucian diri dan hartanya
Setiap kebaikan adalah sedekah, yang berfungsi untuk 

mensucikan diri dan harta. Ibadah Kurban adalah amal 

kebaikan yang amat disukai Allah di Hari Raya Iedul Adha 

(HR. Tirmidzi)

5) Sebagai penebus dosa, untuk mendapatkan 
pengampunan (HR. Al-Bazzar dan Ibnu Hibban)
“Hai Fatimah,berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah 

ia, sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu 

pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah 

lalu”

6) Memupuk sifat mahmudah dan memupuskan sifat 
mazmumah
Melaksanakan Kurban dengan penuh penghayatan 

dapat memupuk sifat mahmudah yang berupa ketaatan, 

ketundukan atas perintah-Nya, pemurah terhadap 

sesama, bertaubat, menambah rasa syukur, dan lainnya. 

Oleh : H Ahmad Fauzi Qosim
Aktifis Dakwah Dompet Dhuafa, Sekretaris DPS
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Disamping itu juga memupuskan sifat mazmumah 

seperti cinta dunia, kikir, pelit, sombong, dendam, hasad 

dengki, dll.

7) Meningkatkan kasih sayang
Tidak dipungkiri bahwa Kurban bermanfaat bagi sesama, 

menumbuhkan dan meningkatkan kasih sayang, 

utamanya antara yang kaya dan miskin, merekatkan 

hubungan yang renggang, wujud kebersamaan dan 

kerukunan, karena masyarakat saling bersilaturahim.

8) Syiar Islam, sunnah Nabi Ibrahim AS
Ibadah Kurban adalah syiar Islam yang melestarikan 

millah atau sunnah Nabi Ibrahim as, Nabi yang berjuluk 

Khalilullah (orang yang sangat dekat dengan Tuhan)

9) Pahala dan kemudahan meniti diatas shirat, dll
“Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada 

Hari Raya Kurban, yang lebih dicintai Allah selain 

daripada menyembelih haiwan Kurban. Sesungguhnya 

hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang 

berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan 

kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban 

itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima disisi 

Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan (pahala) 

kurban itu.” (HR.Al-Tarmuzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim), 

dalam riwayat lain “Muliakanlah kurban kamu karena ia 

menjadi tunggangan kamu di titian (shirat) pada hari 

kiamat.”

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

produksi video dan event organizer.
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Digdaya Dinamika Publika (DD Publika) adalah sosial enterprise yang 
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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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naik haji itu hukumnya wajib bagi 

yang mampu, itupun hanya sekali,  

selebihnya hanya sunat belaka. 

Rupanya umat Islam Indonesia 

makmur dan sejahtera sekali, 

terbukti banyak yang mampu 

berhaji berkali-kali, padahal dia 

bukan pejabat Ditjen Haji 

Kementrian Agama. Kalau orang 

Kemenag sih tak mengherankan, 

karena sedang bertugas, sehingga 

hajinya pun jenis haji abidin alias 

atas biaya dinas!

Jenis haji ditilik dari sudut 

pembiayaan memang macam-

macam. Ada haji sokeh alis 

sokongan wong akeh (dibantu 

banyak orang), karena dia jadi 

pembimbing jemaah. Haji Abubakar 

yaitu atas budi baik Golkar. Lalu ada 

lagi haji Mansur alias haji dari 

halaman digusur. Juga ada haji 

Kosasih lantaran ongkos dikasih. Tapi 

paling kasihan adalah  haji Rasid alias 

ora sida (tidak jadi berangkat), 

karena jadi korban penipuan biro 

perjalanan haji abal-abal.

“Pakde Gendro kapan berangkat 

haji? Kita siap antar ke embarkasi, 

biar ketularan bisa berangkat.” Kata 

Bang Kimun tetangga Pakde Gendro 

tiba-tiba, saat melihat RT-nya warga 

Pondok Flamboyan itu baca koran 

yang HL-nya berjudul Ongkos Haji 

untuk DKI Rp 34 juta.

“Maunya taun ini juga. Tapi seusiaku 

yang sudah oversek (lebih 50 tahun), 

masuk daftar tunggu sampai 19 

tahun, takut keburu dipanggil Sang 

Pencipta. Mending tidak berangkat 

saja....” jawab Pakde Gendro sambil 

tertawa.

Bang Kimun pun ikut tertawa, 

mereka senasib rupanya.  Di lubuk 

hatinya yang sedalam Danau Toba 

(450 M), sebetulnya pengin juga 

menunaikan rukun Islam ke-5 itu. 

Tapi sayang, niat sama semat (uang) 

tidak berbanding lurus. Kebanyakan 

niatnya tapi tak ditopang oleh 

banyaknya uang. Akhirnya Pakde 

Gendro – Bang Kimun hanya 

mampu menghibur diri, niat baiknya 

BERANGKAT HAJI
Shutterstock.com



Edisi 89 | JUL-AGU 2018

59 

MAJALAH SWARACINTA

SKETSA SKETSA

untuk berhaji sudah dicatat oleh 

Allah Swt.

Waiting list jemaah haji RI memang 

ora umum, bikin bulu roma bergidik. 

Makin banyak peminat, sementara 

kuota daerah itu sedikit, makin 

panjang antrean. Maka munculah 

daftar waiting list yang mengerikan 

itu. Misalnya saja, DKI Jakarta 19 

tahun, Jawa Tengah 21 tahun, DI 

Yogyakarta 22 tahun, Jatim 23 tahun, 

Jabar 14 tahun. Bahkan Sulawesi 

Selatan sampai 29 tahun.

“Salah pemerintah juga sih, kenapa 

mau naik haji bisa pakai DP dulu. 

Dulu Rp 20 juta, kini Rp 25 juta. 

Padahal di jaman Orba dulu nggak 

ada depe-depean, dana  cukup 

sesuai keputusan pemerintah, 

silakan daftar. Akibatnya sekarang, 

peminat mbludak dan Kemenag 

kuwalahan.” Kata Bang Kimun seperti 

pengamat ekonomi saja.

“Itu masih mendingan, dulu karena 

ada dana talangan haji dari bank, 

bayar Rp 2 juta saja sudah dapat 

kursi haji. Sisa dari dana tabungan 

haji yang ditentukan pemerintah 

sebesar Rp 20 juta, dibayari dulu 

oleh pihak bank. Sekarang pendaftar 

berkurang” Pakde Gendro 

melengkapi keluhan Bang Kimun.

Dana talangan dihapus sejak 2014, 

tapi Dana Tabungan Haji 

dipertahankan, dan kini sudah naik 

jadi Rp 25 juta, sepertinya ini 

disengaja. Dengan cara itu 

pemerintah punya dana segar lewat 

Dana Haji, tanpa pinjam ke Bank 

Dunia. Bayangkan, tahun 2018 ini 

Dana Haji diprediksi telah mencapai 

Rp 100 triliun, ini kan bisa diputar 

negara dulu.

Enak betul pemerintah, bisa pinjam 

uang jemaah tanpa bunga. Padahal 

ketika benar-benar berangkat haji 

entah kapan, jemaah harus 

menambah kekurangannya sesuai 

dengan biaya haji di tahun itu. 

Misalkan tahun 2025 biayanya 

mencapai Rp 75 juta, berarti jemaah 

harus menambah Rp 50 juta lagi, 

lebih besar dari uang mukanya. 

Maka biar adil, mestinya tabungan 

haji itu dikurs dolar saja, sehingga 

saat berangkat kelak, meski nambah 

tapi tak terlalu banyak.

“Jemaah haji kita makin banyak saja 

ya Pak. Tiap tahun kita bisa 

berangkatkan 221.000 jemaah. Itu 

pertanda ekonomi kita makmur. Tapi 

kok ada yang bilang daya beli rakyat 

menurun?” tanya Bu Atikah, ketika 

suaminya baru ngerumpi ke rumah 

warga. Bu Atikah baru saja nonton 

TV, baca berita tentang 

pemberangkatan haji kloter pertama 

musim haji 2018.

“Tapi percaya nggak Bu, dari ratusan 

ribu jemaah itu, belum tentu ada 

separonya yang diterima hajinya 

oleh Allah Swt. Sebab banyak pula 

orang naik haji bukan karena sadar 

akan kewajibannya, tapi banyak pula 

yang karena malu sama mertua, 

karena sekedar ingin disebut haji. 

Dulu ada teman sekantorku, baru 

dikasih tahu kantor taun depan 

berangkat haji atas biaya kantor, 

langsung bikin kartu nama “H. 

Widodo”. Padahal daftar saja belum.”

Bu Atikah ikut tertawa karenanya. 

Banyak orang yang naik haji sekedar 

mencari status, biar lebih dihormati 

di lingkungannya. Ada lho, orang 

baru pulang dari Mekah tak 

dipanggil haji, jadi tersinggung. 

Padahal menyandang gelar haji itu 

resikonya berat. Tak sekedar 

perilakunya harus menjadi lebih 

baik, siap tidak dengan peci putih  

dan jubahnya itu sewaktu-waktu 

ditodong jadi imam salat? 

“Bu, kita besok coba nengok teman 

kita di Depok, kabarnya Mas Saiful 

hendak berangkat haji tahun ini. Kita 

ikut senang, sekalian tanya kapan 

ratibannya.” Kata Pakde Gendro pada 

Bu Atikah.

Kebetulan hari itu hari Minggu, 

berangkatlah Pakde Gendro 

bersama istrinya ke Depok, ketemu 

teman sekantor yang kabarnya akan 

berangkat haji. Tapi tiba di sana 

sepi-sepi saja. Kata Saiful, dia sengaja 

tak berangkat tahun ini karena uang 

Rp 9 juta untuk membayar dana haji 

jadi Rp 34 juta disumbangkan 

tetangganya yang kelaparan.

“Aku tak tega rasanya, bisa berangkat 

haji, tapi ada tetanggaku yang tak 

bisa kasih makan keluarganya.” Kata 

Saiful.

“Betul sekali. Hadits Kanjeng Nabi 

juga mengingatkan seperti itu.” 

Jawab Pakde Gendro. [Gunarso TS]
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Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat       20.271.029.891 
Infak/Sedekah          2.312.765.446 
Infak Terikat             373.000.000 
Tebar Hewan Kurban                  4.575.000 
Wakaf          2.237.772.420 
Solidaritas Kemanusiaan             158.097.128 

Penerimaan Bagi Hasil               31.283.412 
Pelunasan (Pemberian) Piutang             154.740.841 
Penerimaan Lain-lain                     300.000 

Penggunaan :

Program Pendidikan        (2.600.711.247)
Program Kesehatan        (4.544.227.904)
Program Sosial Masyarakat        (2.403.400.042)
Program Ekonomi           (815.777.204)
Program Advokasi              (94.754.375)
Program Kemanusiaan        (1.080.897.760)

Program Pengembangan Jaringan           (472.937.308)

Penyaluran Kurban                (3.474.000)

Sosialisasi ZISWAF        (2.419.540.881)
Operasional Rutin        (3.362.061.085)
Piutang Penyaluran           (363.879.298)
Uang Muka Kegiatan        (1.548.131.050)
Barang Berharga Lainnya              (22.553.500)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi          5.811.218.484 
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Investasi

Penarikan (Penyaluran) Investasi             750.000.000 
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap           (160.381.400)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan        (2.657.574.250)
Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi        (2.067.955.650)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak Ketiga           (501.290.661)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang kepada Jejaring           (113.413.374)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Jasa Giro                  1.178.981 
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM           (260.530.813)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan           (874.055.867)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas          2.869.206.967 
Kas dan setara Kas 01 Mei 2018       18.538.194.194 
KAS DAN SETARA KAS PER 31 MEI 2018       21.407.401.161 

Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 Mei - 31 April 2018
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Bank Muamalat Indonesia
301.001.5515

BNI Syariah
444.444.555.0

Bank Negara Indonesia
000.530.2291 

BCA Syariah
008.000.800.1 

BII Syariah
2700.000.003

Permata Syariah
097.100.1992 

BRI Syariah
1000.782.919
Bank Syariah Mandiri

7.000.489.535

BCA
237.301.8881

Mandiri
101.00.98300.997 

Bank Mega
01.001.00.11.55555.0

CIMB NIAGA Syariah
502.01.00025.00.2

Bank Rakyat Indonesia
0382.010000.12300

Bank Syariah Bukopin 
888.8888.102

Bank Muamalat Indonesia
304.007.1777 

BNI Syariah 
340.350.777.2

BNI
000.529.9527

Danamon Syariah
005.8333.295 

Permata Syariah
097.100.5505

BRI Syariah
1000.782.927

Bank Syariah Mandiri
7.000.488.768

BCA
237.301.9992

Mandiri
101.00.81050.633

CIMB NIAGA Syariah
502-01.00026.00.8

Bank Rakyat Indonesia
0382.01.0000.13306

BII Syariah
2.700.006.333

Rekening Cahaya PeradabanRekening Zakat

Rekening atas nama Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening Infak

Bank Muamalat Indonesia
340.0000.483

BNI Syariah
0253.709.289

Mandiri
103.00.5577.5577

Rekening Indonesia Berdaya
BNI
023.962.3117

BCA
237.300.4723

Bank Muamalat Indonesia
303.003.3426

Mandiri
101.000.6812.851

Rekening Semesta Hijau

BNI Syariah
0253.710.921

BCA
237.304.5560

Mandiri
101.000.656.4049

Rekening Generasi Cemerlang

Bank Syariah Mandiri
7.000.523.757

Mandiri
101.00.05555.469

BCA
237.304.5454

BNI Syariah
1111.5555.64

Rekening Indonesia Sehat

Bank Muamalat Indonesia
340.0000.482 

BCA
237.787.878.3

Mandiri 
127.00.700.7000.6 

BNI Syariah 
700.7000.117

Rekening Dunia Islam

Rekening Khadijah Leaerning CenterRekening Bencana Indonesia
Mandiri
101.000.6475.733

BCA
237.304.7171

BCA
237.311.1180

Rekening Dompet Anak Yatim

Rekening Bencana Dunia

Bank Syariah Mandiri
7.030.579.946

Rekening Dompet Amerika
BCA
237.334.5555

Amazing Muslimah
BCA
237.300.6343

Mandiri
101.00.04491.922
(Swift Code: BMRIIDJA)

Bank Syariah Mandiri
7.000.524.292
(Swift Code: BSMDIDJA)

Rekening Dollar

Bank Muamalat Indonesia
304.003.1667

BNI Syariah
009.153.8995

Danamon Syariah 
005.8337.981

BII Syariah 
2.700.001.382

Bank Syariah Mandiri 
7.000.493.133

BCA 
237.304.8887

Bank BCA 
237.227.2270 

Bank Mandiri 
101.000.755.6010 

Bank BNI 
4427.38909 

Bank Muamalat 
314.000.7801

Rekening Wakaf

Rekening RS AKA Sribhawono

Bank Muamalat Indonesia
304.003.1667

Rekening Wakaf Masjid Al Madinah
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Ulama itu sama dengan orang 

berilmu, cerdik pandai atau 

cendekiawan. Tetapi, umum 

telah menyalah terjemahkan sebagai 

orang yang menguasai ilmu agama, 

wa bil khusus Islam. Mungkin, itu 

berkat pengaruh kuat Nadhlatul 

Ulama (NU).

Tentu, ulama meliputi penganut 

berbagai agama dan menguasai 

tidak hanya ilmu agama, tapi juga 

ilmu pengetahuan umum dan 

teknologi. Karena itu, ulama meliputi 

juga budayawan. Seseorang bisa 

menyandang atribut ahli agama dan 

spesialis ilmu tertentu. Kyai Gus 

Mus(tofa) Bisri, pimpinan sebuah 

pesantren di Rembang, Jawa 

Tengah, adalah seseorang yang 

menyandang atribut ahli agama dan 

budayawan.

“Ulama terburuk adalah yang 

mengunjungi penguasa, sedangkan 

penguasa terbaik adalah yang 

bertamu kepada ulama”, demikian 

kata Jalaluddin Rumi, guru spiritual 

Islam dan jenius sastra, dalam 

diskursus pertama di buku “Fihi ma 

Fihi”.

Maksud ungkapan itu bukan ulama 

tidak boleh mengunjungi penguasa, 

melainkan agar ulama tidak takut 

untuk menyampaikan kebenaran 

kepada penguasa hanya karena 

demi imbalan uang dan kedudukan 

resmi yang terhormat.

Para ulama sebelum Rumi sangat 

berhati-hati: mereka menjaja jarak 

dengan kekuasaan untuk 

mempertahankan martabat mereka. 

Mereka menolak pemberian, 

termasuk uang lelah karena 

mengajar. Itu dianggap sebagai aib. 

“Dodol ngelmu (jual ilmu)”, kata 

orang Jawa. Oleh karena itu, kitab 

“Wulangreh” memberi petunjuk 

carilah guru yang sudah “mungkul” 

(tidak berpikir) tentang  pemberian.

Dekat dengan penguasa dulu juga 

dianggap sebagai penyebab fitnah 

seperti Sabda Rasulullah 

Muhammad Saw: “Barang siapa 

berada di pintu penguasa, ia terkena 

fitnah (Riwayat Ahmad). 

Di zaman Orde Baru, sering 

terdengar anjuran agar umara 

(umaroh/pejabat pemerintah) 

mendekati ulama. Dan, anjuran itu 

betul-betul dilaksanakan,terutama 

menjelang Pemilu dengan tujuan 

untuk meraih suara para pengikut 

ulama, khususnya kyai, pimpinan 

pondok pesantren besar. Hasil 

pendekatan itu antara lain adalah 

bantuan yang mengalir ke ulama 

dan lembaga yang dipimpinnya, 

sang ulama direkrut menjadi 

pengurus partai penguasa atau 

lembaga yang dipimpin sang ulama 

menjadi binaan dan bahkan bagian 

dari partai penguasa.

Idealnya, memang ulama bersikap 

menjaga jarak dengan penguasa, 

bersikap independen dan netral 

kepada kekuasaan. Ulama sebaiknya 

berperan sebagai penjaga “nurani”, 

pengingat peguasa yang lalai. Ulama 

adalah bagian dari “The tiny creative 

miniority” atau kelompok tipis 

minoritas kreatif, yang berfungsi 

sebagai penggerak perubahan 

menuju kebaikan.   

Ulama yang sekarang masih 

memegang teguh fungsi itu, antara 

lain adalah Buya Syafii Maarif, 

mantan ketum Muhammadiyah, dan 

Romo Frans Magnis Suseno. Mereka 

berdua, bersama sejumlah kecil 

tokoh nasional lintas agama dan 

disiplin ilmu dan ideologi, tampil ke 

depan sebagai pengingat 

pemerintah jika situasi dianggap 

gawat. Contohnya, waktu terjadi 

upaya pelemahan KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi). Akibat 

menggugat pemerintah dan 

membangunkan kesadaran akan 

rasa keadilan, tokoh Islam dan 

ruhaniawan Katholik tersebut 

sempat dijuluki oleh seorang 

pejabat sebagai “gagak berjubah 

bangau”. Astagfirullah.
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di kita aja.
kurban

a.n. Yayasan Dompet Dhuafa Republika
237.301.4443
009.153.8940

Early bird*

Rp. 1.975.000,-
Rp. 1.799.000,-

Kambing
Standar

Rp. 2.975.000,-
Rp. 2.799.000,-

Kambing
Premium

Rp. 13.500.000,-
Rp. 12.799.000,-

Sapi

*Hanya untuk transaksi transfer bank langsung ke rekening Dompet Dhuafa
Berlaku sampai 5 Agustus 2018




