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Assalamu’alaikum wr.wb,  

Pembaca yang budiman, 

 

Setelah duka melanda Lombok, kini 

saatnya negri seribu masjid itu bangkit. 

Kendati hanya menyisakan luka dan 

puing-puing rumah yang berserakan, 

namun jangan sampai gempa bumi itu 

membuat kita lemah untuk menghadapi 

hari esok.  

 

Sudah tak sedikit lembaga kemanusiaan 

yang turun ikut membantu saudara-

saudara kita di Lombok, termasuk 

Dompet Dhuafa yang menerjunkan 

aneka respon mulai dari dapur keliling, 

hospital keliling hingga konsul trauma 

healing.  

 

Memasuki fase recovery, beberapa unit 

hunian sementara (rumtara) mulai 

didirikan untuk menaungi korban. Agar 

kehidupan mereka kembali normal, mari 

kita wujudkan berdirinya sekolah, masjid 

dan 300 unit rumtara lainnya agar para 

korban tak lagi harus tidur beratap tenda. 

 

Di sisi lain mereka juga masih 

membutuhkan perhatian kita dalam 

bentuk pemulihan psikologis dan 

ekonomi. Saatnya Lombok bangkit.

 

Wassalamu’alaikum wr.wb.
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Eretan,
Tak Lekang Zaman

Di tengah pesatnya pembangunan 
di Jakarta.  Ternyata eretan masih 
menjadi salah satu transportasi 
favorit warga Ibu Kota.

Aditya Kurniawan
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Luluh lantak sudah negeri 

seribu masjid Lombok, Nusa 

Tenggara Barat (NTB), akibat 

digoyang gempa 7 SR, beberapa 

waktu lalu. Setelah itu, gempa 

masih sering datang susul menyusul 

seakan tidak membiarkan negeri 

ini tenang. Penduduknya, terus 

berusaha keras mencari tempat 

aman. Mereka menganggap tinggal 

di dalam rumah sudah tidak aman 

hingga akhirnya memilih tidur di 

tenda-tenda. 

Hanya duka dan lara yang ada ketika 

menyaksikan bangunan tempat 

tinggal dan usaha, yang 

diperjuangkan selama ini hancur 

seketika. Sanak saudara yang tidak 

beruntung untuk menyelamatkan 

diri wafat dalam timbunan bencana. 

Sementara yang selamat masih 

harus menahan perih akibat luka 

berat mau pun ringan. Dalam 

catatan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) 

lebih dari 563 orang tewas dan 400 

ribu gedung termasuk masjid 

hancur.

Kehancuran gedung dan kehilangan 

saudara membuat jiwa masyarakat 

NTB seketika rapuh dan terguncang. 

Mereka seakan tak percaya apa yang 

sedang terjadi. Tapi itulah musibah, 

yang memaksa mereka harus 

tertunduk dan mengadukan hal ini 

kepada Sang Penguasa Alam, Allah 

SWT.

Dompet Dhuafa, sebagai lembaga 

kemanusiaan Islam di Indonesia, 

merespon cepat musibah tersebut 

dengan menerjunkan tim respon 

Disaster Management Center (DMC) 

dengan mendirikan posko bencana 

di NTB dan diikuti dengan evakuasi 

korban. Di kantor pusat, Dompet 

Dhuafa pun mulai berjibaku 

mengajak orang-orang baik untuk 

membantu, himbauan dilakukan 

secara daring dan luring. 

Segala jenis bantuan yang 

terhimpun didrop ke NTB baik dalam 

bentuk program maupun logistik. 

Dompet Dhuafa menyadari, gempa 

tidak saja menggoyangkan tanah di 

negeri seribu masjid ini, tapi juga 

mengguncang keras jiwa 

penduduknya. Karena itulah, sebagai 

aksi lanjutan Dompet Dhuafa 

menurunkan Corp Dai Dompet 

Dhuafa (Cordofa) untuk membantu  

menghilangkan trauma masyarakat 

pada masa recovery.

“Pertama kita mendirikan masjid 

darurat dengan tenda, sebagai pusat 

kegiatan trauma healing dan 

mengokohkan mental dan spiritual 

umat,” ujar Ahmad Fuazi Qosim, 

aktivis dakwah Cordofa kepada 

Swara Cinta.

Dikatakan Ahmad Fauzi, melalui 

masjid darurat ini Dompet Dhuafa 

berharap dapat mengokohkan jiwa 

umat untuk memulai kehidupan 

baru paska bencana. Hardy Gusman, 

PIC  Program Dakwah Cordofa untuk 

Korban Gempa Lombok 

mengatakan, selain masjid darurat 

Dai Cordofa juga turut membangun, 

TPA Ceria, Majelis Taklim, Pembinaan 

Kader Dakwah lokal, zikir dan tabligh 

akbar, serta daurah dai dan ulama 

“revitalisasi peran dai dan ulama 

sebagai pemimpin kultural pasca 

gempa” . [Maifil Eka Putra]

Masjid Darurat Pengokoh Jiwa
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Getaran gempa tidak hanya mengguncang bumi Lombok, tapi juga 
mengguncang jiwa seluruh warganya. Mereka butuh ketenangan jiwa.

Dakwah Menenangkan Jiwa
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Menyaksikan kerusakan dan 

kehilangan saudara yang wafat 

karena gempa, jelas menorehkan 

luka mendalam, belum lagi gempa susulan 

yang masih saja terus berlangsung, seakan 

membuat luka itu terus menganga.

“Yang kami butuhkan saat ini adalah 

ketenangan jiwa,” ungkap Safrudin, 

koordinator Posko Bencana Pamenang Barat, 

yang juga sekretaris Kecamatan Pamenang 

Barat, Lombok Utara menyampaikan aspirasi 

warga Lombok ke Dompet Dhuafa.

Karenanya, lanjut Safrudin, kehadiran Dompet 

Dhuafa yang membantu masyarakat Lombok 

Utara untuk bangkit dengan sentuhan 

dakwah sangat luar biasa. 

“Sejauh ini kami sudah merasakan program 

Dompet Dhuafa yang luar biasa, seperti;  

kurban, Aksi Layan Sehat (ALS), sekolah 

darurat, dan trauma healing yang tidak hanya 

untuk anak-anak, namun juga orang tua 

dengan zikir dan penguatan spiritual, karena 

saat ini yang kami butuhkan adalah “jiwa”, 

penting bagi kami ketenangan hati dan 

kemantapan iman,” urai Safrudin.

Benar, seperti yang disampaikan Safrudin, 

melalui masjid darurat yang didirikan, 

Dompet Dhuafa hadir menginisiasi program 

TPQ (Tempat Pengajian Qur’an) Ceria di 

Dusun Sembaro, Kec. Gangga. 

Hardy Agusman, PIC  Program Dakwah 

Cordofa untuk Korban Gempa Lombok 

mengatakan, selengkapnya yang dilakukan 

Dai Cordofa membantu muslim Lombok 

bangkit adalah dengan membangun Masjid 

Darurat, TPQ Ceria, Majelis Taklim, Pembinaan 

Kader Dakwah lokal, zikir dan tabligh akbar, 

serta daurah dai dan ulama “revitalisasi peran 

dai dan ulama sebagai pemimpin kultural 
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“Adek-adek mengalami trauma, kalau ada guncangan 

sedikit, mereka menangis. Saya kasihan, sampai 

sekarang adek-adek enggak ada kegiatannya. Makanya 

kami bersyukur sekali dengan program TPQ Ceria dari 

Dompet Dhuafa ini. Mereka bahagia sekali”, ujar Azmi, 

salah seorang pemuda di Dusun Sembaro yang turut 

menjadi relawan di TPA Ceria Dusun Sembaro.

Melihat anak-anaknya senang dan ceria plus tetap 

mendapat pendidikan agama, para orang tua korban 

gempa turut senang. Seperti terpantau di lapangan, 

banyak orang tua yang turut melihat anak-anaknya 

mengaji dari luar masjid darurat, mereka terihat senang 

melihat anaknya gembira. Dan bagi mereka baru kali ini 

melihat anak-anak muda mengajarkan anak-anak 

mereka. Selama ini, di masjid-masjid anak-anak mereka 

belajar mengaji kebanyakan gurunya tua-tua dan 

serius, tidak dengan kegembiraan seperti di masjid 

darurat.

ZikiR akbaR

Selain fokus kepada anak-anak, Cordofa juga 

menyelenggarakan zikir dan tausiyah untuk orang tua. 

Seperti yang dilakukan di Pamenang Barat. Ratusan 

pengungsi di Pamenang Barat juga menghadiri 

Taushiyah dan Zikir bersama KH Wahfiudin Sakam MBA, 

(Dewan Syariah Dompet Dhuafa). Zikir dan tausyiah 

dilaksanakan selepas shubuh (23/8) di Masjid Darurat 

Lapangan Polsek Pamenang Barat, Kab. Lombok Utara.

pasca gempa”

Untuk menjalan program ini, tim dari Corps Dai Dompet 

Dhuafa (Cordofa), mendatangkan aktivis dakwah dari 

Jawa dan Sumatera serta memberdayakan dai lokal, agar 

menumbuhkan rasa memiliki terhadap program ini.

Kegiatan demi kegiatan, disambut gembira oleh 

masyarakat Lombok korban gempa. Hal itu memicu 

semangat relawan dakwah untuk lebih giat lagi 

membantu korban gempa Lombok.

Saat ini, kata Hardy, ada 5 titik dari 10 titik target 

intervensi program dakwah Dompet Dhuafa untuk 

Lombok pada 3 bulan pertama, yaitu Tanjung, Gangga, 

Pamenang, Kekait dan Medana.

“Saya merasa haru, karena setiap kami datang, adek-adek 

langsung berlari menghampiri untuk bersalaman. Para 

orang tua mereka juga tersenyum senang. Kami 

berharap semangat ini terawat,” pungkas Hardy.

tPQ CeRia

Anak-anak yang selalu ceria, karena gempa seketika 

terpana. Mereka menyaksikan kekacauan, rumah hancur, 

guncangan dahsyat, kemudian tinggal di tenda 

pengungsian. Mereka tak bisa sekolah karena gedung 

sekolahnya hancur, mereka tak bisa mengaji karena 

masjidnya rubuh. 
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Dalam kajiannya, Kiyai Wahfi menyampaikan bahwa 

musibah bagi orang yang beriman adalah ujian dan bagi 

orang yang durhaka adalah uqubah atau hukuman. Maka 

bagi orang yang percaya Allah setiap musibah dihadapi 

dengan kesabaran, dan setiap rizki yang Allah 

anugerahkan direspon dengan penuh kesyukuran.

“Penting bagi kita untuk terus khusnudzan pada Allah, 

karena diri kita pasti akan mendapatkan cobaan atau 

ujian kehidupan, dan yakini bahwa kematian bukanlah 

akhir segalanya, justru awal dari kehidupan, karena 

sejatinya kehidupan yang abadi adalah akhirat yang akan 

kita rasakan nanti”, tambah Kiyai Wahfi.

Selesai di Masjid Darurat di Pamenang Barat, Lombok 

Utara; zikir akbar, tausyiah dan doa berlanjut ke tempat-

tempat lain di Lombok. Seperti juga diadakan di  Masjid 

Darurat An Nur, Kekait, Lombok Barat, Kamis (23/8).

Selain menghadirkan Dewan Syariah Dompet Dhuafa KH 

Wahfiudin Sakam MBA, untuk menggiatkan dakwah di 

pengungsian, khususnya di masjid darurat yang didirikan 

Dompet Dhuafa, juga diisi oleh da’i Cordofa dari 

Sumatera dan Jawa. Termasuk dai ambassador Dompet 

Dhuafa yang Ramadhan 1439 lalu bertugas di beberapa 

negara.

Salah satunya adalah Ustad Alnof yang ramadhan 1439 H 

lalu, bertugas di Korea Selatan. Dalam kajian malam di 

Masjid Darurat Dompet Dhuafa di Lokok Bengkok Dusun 

Sembaru Desa Segarakaton Kecamatan Gangga, Ustadz 

Alnof menegaskan, keharusan bagi setiap muslim untuk 

menjaga akidah. 

“Sesulit dan sepahit apapun kondisi yang dilalui harus 

tetap berpegang dengan kalimat tauhid. Tidak boleh 

ditukar dengan yang lain. Setiap pengungsi harus saling 

jaga dan peduli terhadap perkara akidah. Tidak boleh 

ditukar dengan apapun. Biarlah tidak mendapat apa-apa 

selama tetap istiqomah dengan kalimat tauhid!” ulas 

Ustad Alnof.

Hal itu disampaikan Ustad Alnof, karena ada beberapa 

laporan tentang adanya upaya pemurtadan yang 

berkedok bantuan kepada pengungsi. “Mereka 

memanfaatkan keadaan orang yang sedang susah secara 

ekonomi. Karena itu sangat penting upaya pengokohan 

iman bagi para pengungsi yang sedang dalam 

mendapat cobaan dan yang membuat mereka dhuafa 

dalam seketika,” ungkap Ustad Alnof.

Sebelum pengajian ditutup, ada seorang ibu berusia 

sekitar 60 an tahun bersuara dari arah jamaah 

perempuan.  Ia bertanya kepada Ustad Alnof.

 “Kita kan di tenda, isinya campur-campur, ada yang satu 

tenda terdiri dari beberapa KK dan ada juga yang satu 

tenda satu KK ada juga orangtua dan anak-anak di dalam, 

kalau suami minta, apa berdosa kalau istri menolak?” 

tanya ibu itu. 

Mendengar pertanyaan itu, semua jamaah dalam masjid 

darurat langsung heboh dan tertawa. Meskipun begitu, si 

ibu tetap saja dengan muka datar melanjutkan 

pertanyaan sampai selesai. Meski waktu Isya sudah 

masuk, pengajian malam itu tidak jadi ditutup. Ustad 

Alnof pun memberikan jawaban yang menenangkan 

jamaah. Setelah itu dilanjutkan shalat Isya setelah malam 

agak larut.  

Setelah menunaikan shalat Isya berjamaah, Ustadz Alnof 

yang sudah berada di Masjid Darurat sejak sebelum 

shalat Ashar, kemudian kembali ke Posko Dompet 

Dhuafa di Tanjung. Sepanjang jalan Ustad senyum dan 

senang mengenang selama pengajian jamaah terlihat 

senang dan gembira serta bersemangat melanjutkan 

kehidupan dan bangkit dari trauma bencana. 

Wallahualam. [Maifil Eka Putra]

Saya merasa haru, karena 
setiap kami datang, adek-adek 
langsung berlari menghampiri 

untuk bersalaman
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Masjid di Tengah Teluk 
Ketika berada di Sulawesi Tenggara, cobalah menyusuri teluk Kendari. 

Anda akan terpukau melihat sebuah masjid yang berdiri di tengah 
teluk. Begitu indah, apa lagi saat air pasang, tiang-tiang penyangga 

masjid akan sepenuhnya terendam air, hingga masjid itu benar-benar 
terlihat seperti mengambang di laut.

Masjid Al Alam Kendari. Namanya begitu pas seolah menyiratkan masjid itu 
menyatu dengan alam. Tapi rupanya nama Al Alam itu diambil dari nama 
Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, sang penggagas pembangunan 
masjid ini.

Mulai dibangun tahun 2010, masjid ini baru beroperasi 8 tahun kemudian. 
Mursyid Mustafa yang mengarsiteki masjid ini sengaja membuat 4 buah 
menara pada tiap sudut. Menara itu dirancang menyerupai hotel mewah 
seperti Burj Al Arab di Dubai. Meski pembangunannya belum rampung, 
masjid ini dinobatkan sebagai masjid dengan arsitektur terindah sepulau 
Sulawesi dan menjadi ikon wisata baru di Kendari. [Almuh]
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Tiada Hari Tanpa

 Perang Saudara

1

2

Anda memiliki dua atau lebih anak dalam usia 

tumbuh kembang? Jika iya, apa yang anda 

lakukan bila mereka bertengkar? Maklumlah, 

rivalitas antarsaudara kandung merupakan hal yang 

normal. Menurut para pakar kejiwaan dalam buku 

berjudul Growing Up Parent Guide anak usia 3 – 8 tahun 

saat bertengkar dengan saudaranya lebih memilih 

berkelahi (adu fisik) ketimbang perang mulut.

Pertengkaran kerap terjadi kendati hanya dipicu masalah 

sepele seperti memperebutkan mainan atau makanan. 

Namun hal itu sama sekali tidak terkait dengan masalah 

kontrol atau kendali diri melainkan karena anak-anak 

belum memiliki kemampuan untuk berbagi.

Hindari membanding-bandingkan anak yang satu 

dengan yang lain. Tinggalkan kebiasaan Anda yang 

lebih sering membela adik dari pada kakak bila terjadi 

perselisihan. 

Tumbuhkan kebiasaan saling memberi penghargaan 

kepada semua anak dalam berbagai hal. Penghargaan 

yang diberikan tak melulu dalam bentuk barang, 

namun bisa juga berupa senyuman dan kasih sayang.

Berikut beberapa tips agar anak tak selalu terlibat dalam 

perang saudara :
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3

4

5

6

7

Ajarkan anak-anak menyelesaikan tugas bersama 

saudara kandung dengan dampingan orang tua.  

Cara ini dapat memperkuat bonding dalam 

keluarga sehingga anak akan merasa selalu 

mendapatkan perhatian cukup.

Beri penghargaan setiap kali anak-anak mampu 

beradu argument tanpa diakhiri pertengkaran.

Bila anak sudah terlanjur larut dalam 

pertengkaran bahkan sudah dalam tahap baku 

hantam, pisahakan keduanya di ruang berbeda.  

Dengan begitu anak bisa diam sejenak untuk 

mengurangi tensi kemarahannya masing-

masing. 

Cara berikutnya adalah membiarkan anak-anak 

menuntaskan perselisihan mereka bersama, 

tetapi sambil diawasi oleh orang tua agar 

pertengkaran tidak menjurus kepada hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti melontarkan 

kata-akat kotor.

Latih dan ajarkan anak-anak untuk selalu 

mengucapkan terimakasih pada setiap kebaikan 

yang diterima. Dengan cara seperti ini, sang anak 

akan rendah hati dan tak ingin menang sendiri. 

Anak juga akan menjadi pribadi yang santun 

terutama bila sedang berhadapan dengan orang 

yang lebih tua.
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“Kami sedang menonton acara 

televisi, tiba-tiba deerrr.. Lari kami ini 

semua keluar rumah, jika telat sedikit 

saja mungkin kami sudah mati 

karena tembok belakang sudah 

runtuh jatuh semua,” ucap Harimurni, 

warga Desa Genggalang, Gangga, 

Lombok Utara.

Guna menyambung hidup, 

Harimurni terpaksa tinggal di 

kandang kambing dekat lapangan 

bersama keluarga. Setelah 2 pekan 

menghuni, kini kehidupan Harimurni 

perlahan membaik setelah Dompet 

Dhuafa memberi bantuan berupa 

hunian sementara (rumtara) ramah 

gempa.

Desa Genggalang termasuk wilayah 

yang jarang mendapat perhatian. 

Dari pusat Kota Mataram dibutuhkan 

waktu 2,5 jam membelah berbukitan 

sejauh 50 Km untuk sampai ke desa 

Genggalang.

“Enak, nyaman sekali. Ada listrik, air 

dan sanitasi,” kata Harimurni di dalam 

rumtara seluas 3 x 3 meter.

Direktur Mobilisasi Zakat Dompet 

Dhuafa Bambang Suherman 

mengatakan ada tiga tema besar 

yang diangkat Dompet Dhuafa 

untuk merecovery Lombok. Pertama 

yakni melakukan rekonstruksi hunian 

warga Lombok dengan 

Rumtara untuk Warga Lombok

Akan ada 10 sekolah 
yang dibangun. Bila 
satu sekolah 3 kelas, 

maka kami akan 
bangun 30  kelas.
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membangun rumtara atau rumah 

ramah gempa. 

Untuk fase awal lanjut Bambang, 

Dompet Dhuafa akan membangun 

sebanyak 300 unit untuk 300 KK di 

sejumlah daerah yang jarang 

mendapat distribusi bantuan seperti 

Kecamatan Gangga. Ada dua model 

rumtara, pertama tipe 28  dengan 

luas 7x4 meter dan tipe 36 luas 6 x 6 

meter.

Selanjutnya Dompet Dhuafa fokus 

membangun sekolah sementara 

setingkat Sekolah Dasar atau 

Madrasah. Hal itu kata Bambang 

diperlukan untuk mengembalikan 

psikologis anak-anak dalam konteks 

trauma healing. 

“Akan ada 10 sekolah yang 

dibangun. Bila satu sekolah 3 kelas, 

maka kami akan bangun 30  kelas,” 

ujar Bambang kepada Swara Cinta.

Terakhir Dompet Dhuafa  akan 

merespon dengan mendirikan 

“Kami berharap masyarakat ini bisa 

berpikir secara kolektif tentang 

bagaimana memperbaiki 

lingkungan di sekitarnya. Jadi nanti 

gerakan recovery ini lebih masif, 

tidak hanya bebasis rumah tetapi 

lingkungan,” jelas Bambang.

Di sisi lain Dompet Duafa juga 

menyediakan hospital keliling 

(hoping) berupa armada peti kemas 

yang dimodifikasi menjadi ruang 

tindakan medis saat darurat. Saat ini 

Hoping dioperasionalkan di RSUD 

Tanjung sebagai Fasilitas NICU yang 

saat ini memang sangat dibutuhkan 

RS. 

Semua Fasilitas medis akan 

disupport oleh RS karena 

operasionalnya akan langsung 

dilakukan oleh tenaga medis di 

RSUD Tanjung dibantu oleh relawan. 

[Aditya Kurniawan]

masjid darurat sebagai tempat 

masyarakat agar bisa kembali 

bersosialisasi. Bambang menuturkan 

bila korban bisa berkumpul dalam 

kerangka ibadah diharapkan bisa 

saling bertukar pikiran dan 

menguatkan diri. Dompet Dhuafa 

akan membangun 10 unit masjid.
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Bantuan Mengalir 
untuk Lombok

Takbir bergema di Masjid 

Darurat yang didirikan 

Dompet Dhuafa di Lombok. 

Hari Raya Idul Adha 1439 H sudah 

tiba. Kaum muslimin bersegera 

untuk melaksanakan shalat id di 

Masjid Darurat itu. Selesai shalat 

Id, para pengungsi kompak bahu 

membahu memotong hewan 

kurban yang dipersembahkan 

donatur Dompet Dhuafa, melalui 

Program Tebar Hewan Kurban (THK).

Kepedulian donatur Dompet Dhuafa 

selain donasi uang, juga diujudkan 

dalam bentuk persembahan hewan 

kurban untuk pengungsi bencana 

gempa di Lombok. Bagi pengungsi, 

hingga menikmatinya bersama di 

pengungsian,” aku Ramli, Kepala 

Dusun Embar-Embar, Desa Akar-

Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten 

Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, 

kepada Dompet Dhuafa, Rabu 

(22/8/2018). Ia juga menerangkan 

bahwa tahun lalu atau sebelumnya 

pun warga tersebut jarang 

merasakan ada kurban sampai ke 

desa mereka.

Dusun Embar-Embar hanyalah salah 

satu tempat dari banyaknya lokasi 

dan jiwa terdampak gempa bumi 

Lombok. Masih berduka dan tinggal 

di tenda pengungsian, kurban 

dikenyam walau gempa 

mengancam, bukan berarti menjadi 

alasan untuk tidak merayakan Idul 

Adha 1439 H. 

“Alhamdulillah kali ini justru para 

Setelah gempa yang bertubi-tubi melanda Lombok, 
Nusa Tenggara Barat (NTB), kepedulian dan rasa 
ikut berduka datang dari segala penjuru tanah air.

di balik ujian bencana yang mereka 

terima, bantuan berupa hewan 

kurban menjadi berkah sendiri.

“Menjadi salah satu berkah dari 

peristiwa gempa Lombok ini, kami 

jadi bersatu dan berkumpul, juga 

menerima kurban, mengolah, 

Menjadi salah satu 
berkah dari peristiwa 

gempa Lombok ini, 
kami jadi bersatu dan 

berkumpul, juga 
menerima kurban, 
mengolah, hingga 

menikmatinya 
bersama di 

pengungsian.
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warga dusun kami, walau sedang 

berada di lokasi pengungsian, tetapi 

kami dapat melaksanakan 

pemotongan hewan kurban hingga 

5 (lima) sapi dari Dompet Dhuafa 

disini dan untuk dibagikan kepada 

sekitar 340 KK warga dusun, 

termasuk Dusun Batu Gembung. 

Terima kasih Dompet Dhuafa dan 

para donaturnya, telah peduli pada 

kami disini bahkan jauh datang 

untuk membersamai kami,” ungkap 

Ramli, haru.

Selain tetap menjalankan respon 

bencana, dalam momen yang sama 

Dompet Dhuafa juga 

mendistribusikan sebanyak 200 ekor 

sapi dan 76 kambing kurban ke 

sekitar 30 titik khususnya di wilayah 

pengungsian bencana di Lombok 

sejak hari raya Idul Adha 1439 H 

yaitu Rabu (22/8/2018) hingga Sabtu 

(25/8/2018).

“Sejak Juli 2018 lalu kami telah 

bergerak untuk aksi respon 

kebencanaan di Sembalun. Dan 

sebelum hari raya, tim pelaksana 

tebar hewan kurban Dompet 

Dhuafa bersama para relawan dan 

mitra, juga sudah mempersiapkan 

kurban untuk Lombok. 

Alhamdulillah, ketika hari raya 

kurban, pun menjadi sinergi 

pergerakan kemanusiaan. Bahkan 

ada sapi-sapi yang distribusinya 

menyeberangi antar pulau,” pungkas 

Manajer DLTD (Dakwah dan Layanan 

Tanggap Darurat) Dompet Dhuafa, 

Shofa Al-Quds kepada Dhika 

Prabowo dari Swara Cinta.

Selain hewan kurban yang dititipkan 

ke Dompet Dhuafa, bantuan berupa 

uang dan barang juga banyak yang 

diterima Dompet Dhuafa baik 

perorangan maupun perusahaan 

dan organisasi. Ada yang berinisiatif 

menghimpun dana melalui media 

sosial. Seperti yang dilakukan 

Sekolah Al-Fath BSD. Para pelajar 

tersebut berhasil menghimpun dana 

donasi sebesar Rp. 28 juta. 

Penggalangan tersebut hanya 

bergulir dalam waktu satu malam.

Donasi tersebut dikumpulkan hanya 

satu hari, setelah gempa kedua 

Lombok terjadi. Dari kekuatan 

grup-grup Whatsapp dan sosial 

media, sekolah Alfath berhasil 

mengumpulkan donasi untuk 

Lombok sebesar Rp. 28.101.500,-. 

Dana tersebut kami kumpulkan 

dalam waktu satu hari. Dari seluruh 

siswa, mulai dari tingkat PG,TK SD 

dan SMP, semua tergerak untuk 

berdonasi,” terang Tety Yayah, selaku 

Ketua Komite Sekolah Alfath BSD, 

kepada reporter Swara Cinta, Zul. 

Donasi tersebut kemudian dititipkan 

kepada Dompet Dhuafa, yang 

diniatkan untuk disalurkan pada 

sektor pendidikan. 

Masih dari sekolah Syafana Islamic 

School Gading Serpong, Tangerang 

juga berdonasi uang senilai Rp. 25 

juta untuk masyarakat Lombok yang 

terdampak musibah gempa. Selain 

uang senilai RP. 25 juta, Syafana 

Islamic School juga menyalurkan 

bantuan berupa pakaian layak pakai, 

mukena, selimut dan kebutuhan 

lainnya yang juga sangat dibutuhkan 

pengugsi.

“Alhamdulillah hari ini kita salurkan 

donasi kepada saudara di Lombok. 

Semoga ini dapat membantu 

mereka dan bantuan bisa tersalurkan 

dengan maksimal,” terang Hamidah 

Liliarni, selaku Pulic Relation Syafana 

Islamic School kepada Zul dari Swara 

Cinta.

Uniknya, salah satu sumber dana 

donasi adalah hasil dari 

penggalangan dana dari tingkat TK, 

SD hingga SMP dengan total 1.350 

siswa. Ini menjadi salah satu metode 

untuk mendidik siswa agar peduli 

terhadap sesama dan 

menumbuhkan jiwa kemanusiaan 

mereka. Sebelumnya Syafana Islamic 

School juga sudah menyalurkan 

donasi untuk Lombok. Donasi dibagi 

menjadi beberapa gelombang, 

dimulai dari tanggal 11 Agustus 

2008 sampai tanggal 23 Agustus 

2018. 
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Ada juga yang langsung ke Posko 

Dompet Dhuafa di Lombok. Adalah 

Walikota Bandung Ridwan Kamil, 

berkunjung ke Lombok, pada Kamis 

(16/8). Kehadiran Kang Emil, begitu 

ia sering disapa, untuk menyerahkan 

donasi bantuan gempa Lombok 

yang dihimpun dari masyarakat 

Bandung dan sekitarnya. Bantuan 

senilai Rp. 2 milliar, berhasil 

dihimpun oleh total lebih dari 11.000 

donatur. Donasi langsung diterima 

oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, 

Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad 

Zainul Majdi.

“Bahkan ada donasi dari anak SD 

sebesar Rp. 10.000,-. Ia menyisihkan 

uang jatah ojek berangkat sekolah,” 

terang Ridwan Kamil, di sela 

kesempatan serah terima donasi 

tersebut.

Meski Donasi yang dihimpun 

Ridwan Kamil tersebut diterima 

Gubernur NTB, namun nantinya 

dana tersebut akan dikelola oleh 

Dompet Dhuafa untuk membantu 

warga terdampak gempa Lombok.

“Alhamdulillah masyarakat umum 

masih banyak yang memberikan 

dukungan kepada warga di sini 

(terdampak gempa Lombok). Karena 

faktanya masih banyak yang tinggal 

di luar rumah, dan sekarang sudah 

masuk musim hujan. Tentu mereka 

lebih membutuhkan dukungan kita 

semua,” terang Sabeth Abilawa, 

Direktur Program Dompet Dhuafa 

Filantropi, saat ditemui di 

kesempatan yang sama.

Di Jakarta Alunan ‘Sound of 

Humanity - Gempa Lombok’ 

memanggil dan membuka hati 

masyarakat Indonesia untuk 

sepenuhnya peduli kepada 

korban terdampak gempa 

bumi di Lombok. Terbukti pada 

malam suara kemanusiaan 

tersebut, masyarakat tergerak 

membantu korban terdampak 

gempa Lombok dan 

menyalurkan donasi melalui 

Dompet Dhuafa, salah satunya 

adalah penyaluran donasi dari 

Himpunan Mahasiswa 

Pascasarjana Fakultas 

Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesai (HMP 

FKM UI). Dalam seminggu 

himpunan mahasiswa tersebut 

mengumpulkan dana donasi 

sebesar Rp 3.350.000,- dan 

disalurkan melalui Dompet 

Dhuafa.

Dan sampai laporan ini ditulis, 

bantuan terus mengalir. 

Seperti disampaikan Sulis 

Istiqamah, Penanggungjawab 

penghimpunan donasi dari organisasi dan 

perusahaan Dompet Dhuafa, 21 Agutus 

lalu, LAZ Chevron menitipkan bantuan 

sebesar Rp65 juta untuk korban gempa 

Lombok. Dan ada juga dari PT Jamkrindo 

senilai Rp25 juta yang diterima Dompet 

Dhuafa 10 Agustus 2018.  [Maifil Eka Putra]
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Sejak Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri 

(PM) Mahatir Mohammad sejumlah kerjasama 

ekonomi dengan China dalam bentuk megaproyek 

dibatalkan. Alasannya negri jiran itu tidak mampu untuk 

membayarnya. Bukan rahasia umum lagi bahwa sejak 

tahun 2013, China di bawah kepemimpinan Presiden Xi 

Jinping memprakarsai megaproyek infrastruktur seperti 

jalan raya, pelabuhan, bandara dan rel kereta api yang 

diberi nama Sabuk dan Jalan (BRI). BRI nantinya akan 

mengoneksikan daratan Asia, Afrika dan Eropa bak jalur 

sutra masa lampau.

BRI merupakan kerjasama 

bisnis dalam bentuk pinjaman, 

bukan bantuan. Namun 

setelah lima tahun berlalu 

sejumlah negara kini mulai 

mempertanyakan apakah 

kerjasama itu memberikan 

manfaat bagi negara mereka. 

PM Pakistan yang baru terpilih, 

Imrah Khan seperti dilansir 

Reuters (4/9) mengaku akan 

meninjau ulang perjanjian 

kerjasama Pakistan-China 

karena khawatir Pakistan tidak 

mampu membayar pinjaman.

Tahun lalu Sri Lanka mesti 

menjaminkan pelabuhannya 

kepada Beijing selama 99 

tahun karena tidak mampu 

membayar pinjaman proyek 

senilai 1,4 miliar dollar AS. 

Bahkan pimpinan oposisi 

Maladewa Mohammad 

Nasheed menyatakan , 

langkah yang dilakukan China di Samudera Hindia  telah 

berujung pada “pengambilalihan lahan” dan 

“kolonialisme”.  Pasalnya 80 persen hutang Maladewa 

merupakan pinjaman China.

Sejumlah negara lain yang tidak mampu membayar 

utangnya dalam kerjasama dengan China adalah 

Djibouti, Mongolia, Laos, Montenegro, Tajikistan dan 

Kirgistan. Sementara itu negara Afrika lainnya Etiopia dan 

Zimbabwe yang merupakan peminjam utang besar dari 

China kini juga mulai merekontsruksi utangnya. Kini 

giliran Indonesia yang mesti mengambil sikap, bila 

Malaysia telah berani membatalkan kerjasama 

ekonominya dengan China dalam proyek kereta cepat 

karena diangap tak begitu penting. Lalu bagaimana 

dengan Indonesia yang per Mei 2018 lalu jumlah 

pinjamannya dengan China sudah mencapai Rp 206 

triliun?
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Semua Berutang 
pada China
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MOSAIC (MOSLEM AND MOSLIMAH CHIC)

Kreasi

Sarung Salur
Tak punya waktu banyak memakai kain ke pesta?

Kreasi sarung warna-warni bergaris, bisa menjadi pilihan. 
Dilengkapi blouse serta jilbab senada, membuat gaya semakin chic.

Blouse kerah shanghai, corak bunga di sisi 

leher, dada dan pergelangan tangan. 

Bluose Sifon
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MOSAIC (MOSLEM AND MOSLIMAH CHIC) MOSAIC (MOSLEM AND MOSLIMAH CHIC)

Sarung Salur 

Jilbab/Pasmina Sifon

Sepatu

Tas Tangan

Padukan dengan sarung salur warna cerah. 

Pilih senada warna blouse. Ikat dengan tali 

pinggang, atau seperti memakai sarung biasa.

Pilih jilbab berbahan sifon, atau yang sifatnya jatuh. 

Kreasikan dengan dua warna sebagai pemanis 

penampilan, senada blouse dan sarung.

Sepatu heels warna pastel, semakin 

mempercantik penampilan. 

Menutup penampilan, tas tangan 

bermotif melengkapi gaya berbusana.
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ARUS UTAMA

021 782 1373 0811 133 446 (Icha)

UMROH
TURKI

start from

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

PesawatHotel 

TANGGAL KEBERANGKATAN : 

22 DES 2018 - 03 JAN 2019

021 782 1373 0811 133 446 (Icha)

UMROH
TURKI

start from

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

PesawatHotel 

TANGGAL KEBERANGKATAN : 

22 DES 2018 - 03 JAN 2019

Izin Umroh : 903/2017
Izin Haji : 508/2017
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FIT N FRESH

Manfaat Mengonsumsi 

Kacang Hijau
Bagi Kesehatan

Tak hanya menjadi panganan biasa, camilan 

pagi atau sore hari. Mengonsumsi kacang 

hijau memiliki berbagai macam manfaat bagi 

kesehatan. Apa saja?

Edisi 91 | SEP-OKT 2018

Selain protein dan serat, kacang hijau mengandung beragam nutrisi, vitamin 
dan mineral. Seperti asam folat, magnesium, karbohidrat.

Beragam manfaat untuk tubuh dirasakan, dengan mengonsumsi secara teratur.
Bagi yang menjalani diet, kacang hijau mampu menurunkan berat badan.
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FIT N FRESH
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baik untuk Jantung
Kacang hijau mengandung 73% asam lemak tak 

jenuh, dan 27% asam lemak jenuh. Para ahli 

percaya, mengonsumsi kacang hijau secara rutin, 

dapat terhindar dari berbagai penyakit 

kardiovaskuler, seperti penyakit jantung dan 

tekanan darah tinggi.

mencegah kerusakan otak pada 
Janin
Terdapat asam folat, omega 3, serta omega 

6 yang tinggi di dalam kacang hijau. Bagi 

Anda yang sedang mengandung, kacang 

hijau bisa menjadi salah satu bahan pangan 

ideal. Tak lain karena asam folat merupakan 

senyawa yang baik, bagi perkembangan 

otak serta sistem syaraf janin.

mengatasi anemia
Dalam kacang hijau, terdapat kandungan zat 

besi. Karenanya, tidak heran jika konsumsi bahan 

pangan yang satu ini sangatlah disarankan bagi 

mereka yang menderita anemia. Mengapa? 

Karena asupan zat besi dalam jumlah yang 

cukup terbukti ampuh dalam meningkatkan 

produksi sel darah merah dan eritrosit di dalam 

tubuh.

membantu Penurunan berat badan
Saat mengonsumsi kacang hijau, produksi 

hormon cholecystokinin dalam tubuh akan 

terpacu. Hasilnya, Anda akan mudah merasa 

kenyang. Bagi mereka yang sedang berusaha 

menurunkan berat badan, sangatlah cocok 

dikonsumsi. Semakin banyak hormon 

cholecystokinin diproduksi, maka semakin kecil 

keinginan untuk mengemil atau banyak makan.

menghaluskan kulit dan 
menyehatkan Rambut
Kandungan vitamin D dan E yang tinggi pada 

kacang hijau, berkhasiat untuk melembapkan, 

menghaluskan, merawat, serta menjaga 

kesehatan kulit.

Selain itu, rutin mengonsumsi kacang hijau, 

dipercaya dapat mengendalikan produksi 

hormon pada kulit kepala, yang erat kaitannya 

dengan kesehatan serta pertumbuhan helai 

rambut. Karena senyawa zinc di dalamnya.

Untuk hasil maksimal, pastikan mengonsumsi 

olahan kacang  hijau rendah gula dan tanpa 

santan. Bisa juga mengonsumsi kacang hijau 

dengan merebusnya saja. [Aryani Radita]

sumber: Dikutip dari berbagai sumber
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Hoping Layani Khitanan Gratis dan Screening Katarak

DD Yogya Dropping Air untuk Gunung Kidul

lombok UtaRa - Minimnya akses kesehatan, Dompet 

Dhuafa bangun hospital keliling (hoping) untuk para 

korban gempa Lombok. Tak hanya kesehatan, hadirnya 

hoping ternyata juga menjawab problem budaya di sana. 

Anak-anak Lombok biasa di khitan tidak lebih dari usia 2 

tahun. Sejak pelayanan khitan dibuka, sudah 30 anak 

yang menerima manfaatnya. Hoping berada di dekat RS 

Tanjung, Lombok.

Dibantu tim relawan LOVER (Lombok Recovery) hoping 

juga melakukan kegiatan screening katarak bagi 

pengungsi yang beresiko mengidap katarak. Hal tersebut 

sebagai langkah preventif, mengingat kondisi 

pengungsian yang tidak ramah terhadap penderita 

katarak.

“Selain khitan, kita juga melaksanakan screening atau 

yogyakaRta - Kemarau  panjang membuat warga 

Gunung Kidul sulit mengakses air bersih . Mengantisipasi 

dampak kekeringan, Dompet Dhuafa tak kurang 

menerjunkan 50 tangki setara 300 ribu liter air bersih.

Koordinator aksi dari Dompet Dhuafa Yogya, Subadar, 

mengungkapkan 50 tangki air yang digelontorkan guna 

mencukupi kebutuhan air bersih untuk 3200 jiwa.

“Kegiatan dropping air bersih sudah kami gulirkan di 

Kecamatan Saptosari, Panggang, dan Purwosari 

Gunungkidul,” jelas Subadar (8/8).

BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan 

jatuh pada bulan Agustus. Artinya masa kekeringan akan 

masih berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Kami 

mengajak para donatur untuk bersama-sama 

bentangkan kebaikan dengan berbagi air untuk 

kehidupan. [Dompet Dhuafa/Bambang/Jogja]

pemeriksaan terhadap warga yang beresiko mengidap 

katarak di pengungsian. Ini sebagai langkah preventif 

dalam melayani kesehatan masyarakat terdampak 

gempa bumi Lombok,” Ujar GM Divisi Kesehatan Dompet 

Dhuafa dr.Rosita Rivai. [Zu]
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JakaRta-Dompet Dhuafa 

bekerjasama dengan PT. Weyland 

Indonesia Perkasa dan Perkumpulan 

Gerakan OK OCE meluncurkan WARJA 

(Warga dan Warung Jadi Sejahtera) 

(30/8). WARJA merupakan progam 

OK OCE dapat membantu pemerintah 

mendistribusikan bantuan kepada 

masyarakat yang tidak mampu,“ 

ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Direktur Dakwah dan Layanan 

Tanggap Darurat Dompet Dhuafa 

Ahmad Shonhaji, menurutnya WARJA 

merupakan program yang 

memberikan jaminan makan kepada 

kaum dhuafa, yang sekaligus 

memberdayakan warung makan kecil. 

“Dengan program tersebut, 

pengusaha warung mendapatkan 

peningkatan omset,” terang Shonhaji. 

[Zul]

WARJA, Berdayakan Warung Kecil Dhuafa

Tebar 18.558 Hewan Kurban Selama THK

JakaRta - Sejak digulirkan tahun 1994 Kurbanesia telah banyak 

menebar manfaat. Kini di 25 tahun keberadaannya, 

Kurbanesia kembali menyalurkan amanah donatur 

sebanyak 18.558 ekor setara kambing ke 34 provinsi dan 

5 negara.  Mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya 12.500 ekor.

Manager Program Ekonomi Dompet Dhuafa Kamaludin 

menuturkan Kurbanesia tidak hanya kegiatan kurban 

semata, melainkan juga pemberdayaan kepada para 

peternak. Dari tahun 1994 kini Dompet Dhufa telah 

berhasil mencetak 62 mitra usaha ternak di seluruh 

Indonesia dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1000 

orang dimana 30 persen di antaranya sudah mandiri. 

Terkait Tebar Hewan Kurban (THK) di Lombok, Kamaludin 

mengatakan Dompet Dhuafa menyalurkan 203 sapi. 

Guna memudahkan  distribusi, tim THK berkolaborasi 

dengan tim dari Disaster Manajemen Centre (DMC) yang 

sudah berada di Lombok menangani korban gempa.

“Kami tinggal memgkoneksikan mitra mandiri kami di 

Lombok untuk menyalurkan sapi ke lokasi bencana. Ini 

lah fungsi lain dari THK. Kita jadi bisa jadi cepat merespon 

bencana melalui momen Idul Adha,”kata Kamaludin 

dalam acara Diskusi Publik Kurbanesia Bangkitkan 

Kemandirian Peternak Indonesia, di Jakarta (6/9). [Aditya]

yang ditujukan untuk 

masyarakat pra-

sejahtera dan juga 

para pengusaha 

warung kecil. 

Penerima manfaat 

WARJA nantinya bisa 

mendapatkan satu 

porsi makanan dari 

warung makan mitra 

OK OCE per hari. 

Penanggung Jawab Program OK 

OCE Faransyah Jaya mengatakan 

rencananya program WARJA akan 

melibatkan 1000 warteg di Jakarta.

“Harapan kami warteg yang terdaftar 
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1.400 Penerima Manfaat Zona Madina Terima Daging Kurban

bogoR – Pada jumat 24 Agustus lalu 

Dompet Dhuafa mengirimkan 24 

konsultan relawan Sekolah Literasi 

Indinesia (Kawan SLI) ke berbagai 

pelosok nusantara.

Layaknya konsultan, Kawan SLI 

sekolah.

Koordinator Pendampingan SLI Andi 

Ahmadi mengatakan terdapat 

empat jenis sekolah yang menjadi 

sasaran SLI jika dilihat berdasarkan 

jenis penerima manfaatnya. Antara 

Dompet Dhuafa Kembali Kirim 24 Konsultan Relawan ke Pelosok Nusantara

bogoR -- Eti terus mengucap terimakasih 

ketika tim Tebar Hewan Kurban 

(THK) Dompet Dhuafa yang 

mendatangi kediamannya di desa 

Jampang, Parung, Bogor, Jawa Barat. 

Nenek berusia 75 tahun itu 

merupakan satu dari 1.400 penerima 

manfaat dari THK di kawasan 

Jampang.

“Terimakasih sudah mau mampir ke 

rumah reot saya,” ujar Eti sambil 

menyalami tim THK.

Direktur Zona Madina Yuli Pujihardi 

mengatakan tahun ini Zona Madina 

menyembelih 70 ekor kambing yang 

dagingnya dibagikan kepada 

masyarakat dhuafa, pondok 

pesantren, majelis taklim dan 

sebagainya. Zona Madina lanjut Yuli 

tahun ini kembali menjadi pusat 

sebaran daging THK.

“Alhamdulillah 

kami baru saja 

mendistribusikan 

ke lebih 1.400 

penerima 

manfaat THK di 

kawasan Zona 

Madina, 

Parung, Bogor. 

Terima kasih 

kami ucapakan 

kepada pengkurban yang telah 

mempercayakan kurban nya kepada 

kami,” terang Yuli. [Zul]

lain Sekolah Desa, Sekolah Kota, 

Sekolah Urban, dan Sekolah 

Beranda.

“Program ini dibuat sebagai jawaban 

atas rendahnya kualitas sekolah yang 

ada di Indonesia. Baik dari sisi 

pengelolaan sekolah, pembelajaran, 

maupun outputnya. Penerima 

manfaat dari program ini adalah 

sekolah-sekolah masyarakat 

marginal,” papar Andi (5/9).

Kawan SLI yang diterjunkan tahun 

ini merupakan angkatan kedua, 

sebelumnya Kawan SLI angkatan 

pertama ditempatkan di 10 provinsi 

di Indonesia. [Dompet Dhuafa 

Pendidikan]

memiliki tanggung jawab 

dalam membantu 

optimalisasi pendidikan 

untuk mewujudkan model 

sekolah berbasis 

masyarakat yang 

berkonsentrasi pada 

peningkatan kualitas 

kepemimpinan sekolah, 

sistem pembelajaran, dan 

pengembangan budaya 
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Sebagai fase lanjutan 

penanganan gempa Lombok, 

Forum Zakat (FOZ) menggelar 

Focussed Group Discussion (FGD) 

dengan tema sinergi nasional gempa 

Lombok guna merancang program 

recovery. Ketua Umum FOZ Bambang 

Suherman mengatakan setidaknya 

ada tiga point penting yang akan 

menjadi perhatian FOZ dalam fase 

recovery Lombok.

Pertama yakni menentukan kawasan 

masing-masing  LAZ baik desa mau 

pun dusun yang menjadi fokus 

pemulihan. Fase kedua menggulirkan 

program konstruksi dan fase terakhir 

ialah  penanganan kerentanan dan 

kesehatan. Dari ketiga point tersebut, 

lanjut Bambang pembangunan rumah 

sementara (rumtara) merupakan hal 

yang paling mendesak. 

Peran Lembaga Zakat dalam Recovery Lombok

Selain tiga point di 

atas FOZ juga akan 

menggulirkan 

recovery ekonomi. 

Bambang melihat 

potensi ekonomi di 

lapangan sangat 

memungkinkan 

diaktifasi kembali 

dengan model 

permodalan yang 

sederhana. 

Sementara itu 

khusus di wilayah 

Lombok Timur 

sangat 

dimungkinkan untuk pemulihan 

ekonomi dari sisi pertanian.

Radito Pramono Susilo dari BNPB 

mengatakan Lembaga zakat 

diharapkan dapat mengintervensi 

dalam hal perencanaan 

pembangunan dan memastikan 

batas waktu recovery. Di sisi lain 

masyarakat Lombok juga 

membutuhkan pendampingan 

konstruksi dan tata letak bangunan 

dan sanitasi.

“Akses air bersih juga merupakan 

kebutuhan masyarakat  yang 

mendesak. Diharapkan teman-

teman dari lembaga zakat bisa 

intervensi di isu tersebut,” paparnya. 

[Aditya]

MAJALAH SWARACINTA

“Semakin cepat kita memasukan 

keluarga ke dalam rumahnya maka 

akan semakin cepat pula recovery ini 

berlangsung. Sebab bila orang 

sudah punya rumah dalam kondisi 

apa pun mereka sudah merasa 

tenang dalam segi psikologis dan 

bisa berpikir untuk menata 

kehidupannya ke depan,” ujar 

Bambang (28/8). 

Terkait wilayah pemulihan FOZ 

menyasar tiga kabupaten yaitu 

Lombok Utara, Timur dan Barat 

dengan total penerima manfaat 

5000 KK. Rumtara tersebut tambah 

Bambang nantinya akan berdiri di 

lahan bekas rumah korban, dengan 

begitu korban diharapkan bisa 

tenang karena dekat dengan aset 

dan harta benda. Masa 

pembangunan rumtara diprediksi 

memakan waktu hingga 3 – 4 bulan.
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Ada yang menarik ketika peluncuran program 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 

Dompet Dhuafa di desa nelayan Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung 

Timur, Lampung, medio Juli 2018 lalu. 

Ketika pembawa acara meminta seorang ustad untuk 

naik ke panggung dan membacakan doa. Dari kursi tamu 

berdirilah orang yang dipanggil tersebut yang tidak lain 

adalah ustad Abdul Rahman, beliau seorang tuna daksa. 

Ia tidak memiliki tangan, sehingga ketika berdoa ia 

menggunakan kakinya untuk memegang microphone.

Bagi masyarakat setempat, Ustad Maman, begitu ia akrab 

dipanggil, bukan orang asing lagi. Ia adalah guru bagi 

anak-anak nelayan setempat. Ustad Mamanlah yang 

mengajarkan mereka mengaji dan shalat. Ia sangat 

disegani penduduk setempat.

Ustadz Abdul Rahman
Agen Perubahan Desa Margasari

Boleh dibilang ustad Maman adalah tokoh masyarakat 

dan agen perubahan di Desa Margasari, petuahnya 

sangat didengar masyarakat. Karena itu pulalah kepada 

beliau Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa melabuhkan 

bantuan untuk memberikan seperangkat closed toilet. 

Agar Ustad Maman dan keluarga dapat memiliki sanitasi 

yang nyaman.

Ketika ditanyakan kepada Ustad Maman, kemana ia 

buang hajat selama ini. “Sama dengan warga lainnya, 

kami buang hajat ke tepi pantai. Saya sering terjatuh 

karena saya tidak memiliki tangan untuk berpegangan 

ketika buang hajat di pantai,” kisah Ustad Maman kepada 

Swara Cinta.

Kalau ditanyakan pula kenapa tidak membuat toilet di 

rumah, Ustad Maman beralasan belum punya uang yang 
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cukup. Saat ini, ia tengah merehab rumahnya yang 

tadinya dari papan dan tidak permanen, sekarang sudah 

dibangun memakai bata.

“Kami sedang membangun rumah, dan alhamdulillah 

Dompet Dhuafa datang membantu membangunkan 

toilet,” ungkap Ustad Maman.

Memiliki toilet sendiri bagi ustad Maman merupakan 

impiannya dari sejak kecil, karena kondisi fisiknya, 

membuat Ia harus berjuang lebih keras untuk buang 

hajat ke tepi pantai. Tapi di Desa Margasari, 90 persen 

lebih warga tidak memiliki toilet di rumahnya. Aktivitas 

Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) masih 

dilakukan di tepi pantai. 

“Rumah warga yang memiliki toilet hanya pejabat yang 

ditugaskan ke desa tersebut, seperti guru dari luar, polisi, 

petugas kesehatan dan lainnya, “ ungkap Ustad Maman.

Karena itu, setelah merasakan nyamannya memiliki toilet, 

Ustad Maman bertekad akan membantu Dompet 

Dhuafa dan petugas kesehatan setempat untuk 

mensosialisasikan penggunaan toilet kepada warga asli 

Margasari.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang 

membantu Ustad Maman, digawangi Divisi Kesehatan 

Dompet Dhuafa. Di Margasari, dibagikan 2 tempat 

sampah (organik dan non organik) untuk 100 KK Warga 

Margasari yang ikut disponsori CSR Kimia Farma dengan 

menyumbang Rp 10 juta.

Dikatakan Rosita, tahun 2017, 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).

“Terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Lampung 

Timur 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.

Risiko tinggi dalam buruknya sanitasi yang disebutkan 

Rosita, termasuk desa nelayan Margasari ini. Karena itulah 

Dompet Dhuafa hadir di sini membantu dan 

membimbing warga untuk melaksanakan pola hidup 

sehat dan bersih. [Maifil Eka Putra]

General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa dr. Rosita 

Rivai menyampaikan, Dompet Dhuafa bekerjasama 

dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) 

dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lampung 

Timur untuk terus berupaya melakukan pendekatan 

kepada masyarakat agar terciptanya pola kehidupan 

sehat dan bersih.
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ambon - Seram Bagian Barat. Dompet 

Dhuafa bersama Wardah Beauty, 

melaksanakan sholat Ied Adha di 

masjid Al BARKAH sudah ada sejak 

pada tahun 1974 yang berada di 

Dusun Tatinang, Desa Waisala, 

Kecamatan Huamual Belakang, 

Kabupaten Seram Barat. Rabu (22/8)

Pada Ied Adha 1439 H Dompet 

Dhuafa yang dipercayakan oleh para 

donatur untuk mendistribusikan 

hewan kurban sebanyak 3 ekor Sapi 

dan 2 ekor kambing untuk di berikan 

kepada masyarakat sekitar Dusun 

Tatinang yang wilayah terpencil di 

bagian paling barat di kabupaten 

Seram. 

Sholat Ied Adha  di mulai pada pukul 

09.00 WIT. Dalam pelaksanaan Sholat 

Ied Adha  masyarakat Dusun 

Tatinang tidak mendatangkan imam 

sholat iead Adha dari luar dusun 

melainkan Tokoh agama yang ada 

untuk memimpin pelaksanaan 

Sholat Ied Adha mengingat akses 

menuju dusun Tatinang yang sulit di 

jangkau. Dompet Dhuafa juga tidak  

hanya menebarkan hewan kurban 

semata, tetapi juga memberdayakan 

para peternak binaan yang 

tergabung dalam program 

Kampung Ternak Nusantara. 

Setelah melaksanakan sholat Ied 

Adha masyarakat bersama Dompet 

Dhuafa, Wardah , Komunitas Hijabers 

dan para Donatur menyaksikan 

bersama Penyembelihan  Hewan 

Kurban. Daging kurban akan di 

berikan kepada 73 Kepala  Keluarga 

yang berada di Dusun Tatinang. 

Selain itu masyarakat diajak untuk 

memasak  langsung daging sapinya 

bersama para donatur.

Pemotongan hewan kurban di 

dusun Tatinang sangat berbeda 

dengan wilayah yang lainnya. 

Hewan kurban  digiring oleh 

masyarakat sekitar mengelilingi 

masjid sebanyak 3 kali sambil  

diiringi oleh rebana yang di mainkan 

oleh ibu - ibu dusun Tatinang 

beserta suara takbir. Setelah 

mengelilingi masjid hewan kurban 

“Dompet Dhuafa Bersama Wardah Beauty 
Distribusikan Daging Kurban di Dusun Tatinang”

38 ADVETORIAL
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siap untuk disembelih.

“Karena salah  satu bentuk 

transparansi kepada para donatur 

bukan hanya hard copy atau tulisan 

saja tetapi melalui kegiatan secara 

langsung dan melibatkan para 

donatur mengetahui penyerahan 

daging kurban tepat sasaran.” Ucap 

Anna PIC  wisata kurban 2018.

Untuk wilayah Maluku mengalami 

kenaikan kuota hewan kurban dari 

tahun lalu. Pada tahun  sebelumnya 

ada 25 ekor Sapi  dalam penyebaran 

hewan kurban untuk tahun ini  

meningkat menjadi  kuota regular 

30 ekor Sapi di 28 desa atau dusun , 

2 kabupaten Seram bagian barat 

dan Maluku tengah serta 7 

kecamatan yaitu kecamatan. 

Waisalah , kec. Seram barat , kec 

kairatu, kec seram Utara, kec. 

Amahai, kec. Kotamasoi.

Para masyarakat Dusun Tatinang 

sangat antusias melihat 

pemotongan Hewan kurban  yang 

di lakukan.  Penyembelihan hewan 

kurban tepat Pukul 10.00 WIT. 

Terdapat 2 ekor kambing dan 3 ekor 

sapi yang ada di dusun TATINANG. 

Nantinya para warga akan 

mendapatkan daging Kurban.

“Kami merasa bangga dengan 

adanya pemotongan hewan kurban 

di dusun kami. Semoga kedepannya 

makin banyak lagi hewan kurban 

sekaligus bantuan untuk dusun ini.” 

39 ADVETORIAL ADVETORIAL

Ucap Icu  tokoh pemuda dusun 

Tatinang.

“Saya sangat bangga terhadap tim 

dompet dhuafa yang membawa 

sapi dengan ketinting, ini 

merupakan suatu  amal Soleh yang 

insya Allah akan menjadi tabungan 

kita untuk di akhirat nanti. Dan ini 

juga sebagai habluminanas yang 

mempererat ukhuwah Islamiyyah 

kita sebagai manusia. “ Ucap Lisa 

Namuri Spoke Person Wardah 

Beauty.
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Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama 

pena Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan 

Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai 

wartawan, penulis, dan pengajar. Buya Hamka, adalah 

seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu. Hamka 

tercatat sebagai penulis Islam paling prolifik dalam sejarah 

modern Indonesia. 

Karya-karyanya mengalami cetak ulang berkali-kali dan 

banyak dikaji oleh peneliti Indonesia, Malaysia, dan 

Singapura. Tulisannya telah menghiasi berbagai majalah dan 

surat kabar. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan 

formal, Hamka mempunyai banyak akses keilmuwan karena 

kemampuan membacanya yang luas. 

Hamka kecil dipanggil Malik. Kesukaannya di bidang bahasa 

membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab. Dari 

pelajaran yang diikutinya, ia hanya tertarik dengan pelajaran 

Arudh yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab.

Karena kehebatannya, kini DNA dan Dompet Dhuafa 

bersama bawaberkah.org terinspirasi untuk 

berkolaborasi membuat film Malik: The Making of 

Buya Hamka. Film yang bakal mengisahkan masa 

kecil hingga remaja Buya Hamka bisa menjadi salah 

satu konten menghibur dan inspiratif untuk keluarga 

dan masyarakat Indonesia tentang pengasuhan 

anak, penguatan karakter anak, dan pengenalan 

sejarah.

“Untuk itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan 

hati, Film Malik The Making of Buya Hamka kami 

galang investasi produksinya secara terbuka bersama 

Anda dan masyarakat luas,” ujar Hakam dari 

Bawaberkah.org.

Karena produksinya bersifat patungan, nantinya 

keuntungan dari film ini akan digunakan untuk 

menyalurkan 1.000 Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka 

ke pesantren-pesantren dan sekolah di penjuru 

Indonesia.

Sementara itu juga akan dilakukan roadshow film 

Malik: The Making of Buya Hamka ke sekolah, 

pesantren dan kota-kota yang belum memiliki 

bioskop. Terakhir biaya produksi yang kembali dari 

hasil film, akan digunakan kembali untuk pembuatan 

film-film inspiratif Buya Hamka dan atau ulama lain. 

[Aditya Kurniawan]

Buya Hamka
The Making of
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Tak dapat dimungkiri bila 

smarphone memberikan 

penggunanya kebebasan 

untuk ‘mengoprek’ OS agar sesuai 

dengan keinginan pengguna. 

Namun sadarkah Anda kalau ada 

sejumlah aplikasi yang dapat 

membahayakan pengguna dan 

smartphone. Berikut 5 aplikasi 

berbahaya tersebut :

1. aplikasi Penghemat 
baterai
 

Aplikasi ini dipercaya ampuh 

memperlama daya tahan baterai 

yang dimiliki sebuah smartphone. 

Ternyata, aplikasi ini tidak 

memberikan efek siginifikan 

terhadap masa pakai baterai. 

Bahkan, beberapa pengguna banyak 

yang mengeluhkan aplikasi yang 

bertengger di Google Play Store ini 

justru membuat smartphone lebih 

panas.

2. aplikasi gratisan
 

Jangan pernah tergiur dengan yang 

namanya aplikasi gratisan. 

Kebanyakan aplikasi yang sudah di 

crack ini bisa saja sudah terinfeksi 

malware yang siap menyerang 

sistem. Pastikan aplikasi yang ingin 

diunduh ke perangkat Android 

dikembangkan oleh perusahaan 

yang jelas.

3. aplikasi Cuaca
 

Tak perlu mengunduh aplikasi cuaca 

karena Android sendiri sudah 

menyediakan aplikasi cuaca bawaan 

yang lebih terpercaya ketimbang 

buatan perusahaan lain. Terlebih, 

aplikasi cuaca yang beredar di Play 

Store membutuhkan informasi lokasi 

perangkat agar lebih akurat.  

Akibatnya sudah tak sedikit 

pengguna yang mengaku menjadi 

korban pencurian data

4. aplikasi Pembersih
 

Banyak orang yang tertipu terhadap 

aplikasi ini. Memang, aplikasi ini 

cukup membantu dalam 

membersihkan hal-hal yang kurang 

berguna di sistem smartphone. 

Tetapi bila dicermati, aplikasi 

pembersih justru lebih banyak yang 

menawarkan iklan. Tak heran bila 

secara tak sadar iklan selalu muncul 

di layar smartphone Anda.

5. aplikasi Pinjaman Uang
 

Terbaru dan yang tengah heboh 

adalah aplikasi pinjaman uang di 

smartphone yang bisa membaca 

kontak hingga aktivitas pengguna. 

Aplikasi berbahaya tersebut dapat 

langsung mengirimkan pesan lewat 

SMS dan aplikasi olah pesan pada 

kontak yang disimpan di 

smartphone korban. Cara kerjanya 

adalah melalui permission yang 

harus Anda aktifkan sebelum 

menggunakan aplikasi pinjaman 

uang.

Lima Aplikasi yang Berisiko Membahayakan Smartphone
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Jumat (17/8) pagi, warga Desa Rembige, Kecamatan 

Tanjung, Lombok, NTB, berduyun-duyun datang ke 

pos pengungsian utama. Ada yang berpakaian rapih 

dan beralas kaki namun tak sedikit juga yang hanya 

mengenakan kaos oblong. Baik tua mau pun muda 

semua membaur kendati duka akibat gempa belum 

hilang namun rasa nsionalisme tetap dipegang ketika 

detik-detik peringatan kemerdekaan didengungkan.

Tanah lapang bekas sekolah yang tadinya luluh lantak 

disulap menjadi tempat upacara bendera. Guna 

membangkitkan keriangan para pengungsi, Dompet 

Dhuafa berinisiasi menggelar aneka perlombaan usai 

upacara. Antara lain lomba membuat tumpeng, makan 

kerupuk, tarik tambang dan perlombaan lain khas tujuh 

belasan.

Sorak sorai ibu-ibu yang beradu cepat membuat 

tumpeng terdengar nyaring hingga luar lapangan. 

Mereka diinstruksikan  membentuk kelompok lomba 

berdasarkan pos pengungsian. Meski sebatas lomba 

antar pengungsian namun para ibu sangat antusias 

layaknya mengikuti kompetisi tingkat nasional.

“Alhamdulillah, senang sekali kita hari ini, bisa sejenak 

melupakan gempa,” ujar Siti Walidah, salah satu peserta 

lomba tumpeng dari ‘Tim Berduka’.

Anak-anak dan kaum bapak juga tak lepas dari rasa 

gembira. Meski peluh membasahi kening, namun 

perlombaan tarik tambang yang diikuti sejumlah remaja 

turut menarik perhatian. Di sisi lain momen ketika 

anak-anak kesulitan menggapai kerupuk juga memantik 

warga untuk sejenak melupakan musibah yang 

menghantam kampung halaman mereka.

“Seneng, bisa lomba-lomba. Paling suka yang makan 

kerupuk tadi,” cerita Fajrin, salah satu peserta di kategori 

anak. [Zul]

Lomba Tujuh Belasan di Pengungsian 
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bayan, lombok UtaRa - Ada 

nuansa yang berbeda saat kurban di 

Lombok tahun ini. Bukan sekedar 

menyembelih hewan kurban, namun 

ada rasa haru dan senyum 

kebahagiaan dari wajah warga 

korban gempa.

Senyum kebahagiaan itu salah 

satunya juga dipicu oleh kehadiran 

public figure asal Aceh yang 

kondang di dunia kuliner, yakni Benu 

Buloe. Benu mengaku terpanggil rasa 

kemanusiaannya untuk terjun 

membantu pemotongan hewan 

kurban di Lombok.

Selain membuat warga tersenyum, 

kehadirannya pun menjadi sebuah 

semangat dan penghibur bagi warga 

Lombok yang kini tengah 

mengungsi.

“Tahun lalu, saya pun merayakan idul 

adha di Sembalun, bersama Dompet 

Dhuafa dan melakukan kegiatan 

yang hampir sama seperti tahun ini. 

Bedanya, kali ini saya di Lombok 

Utara dan dengan panggilan 

kemanusiaan, dalam situasi bencana. 

Saya juga ikut patungan sapi 

bersama teman-teman,” Ujar Benu 

(8/8).

Di Lombok Benu tak hanya 

membantu warga Lombok 

memotong hewan kurban tetapi 

juga ikut mendistribusikan dan 

memasak daging kurban untuk 

dihidangkan bersama di posko 

pengungsian Dusun Embar-Embar 

dan Dusun Batu Gembung, 

Kecamatan Gangga.

“Sejenak kami seperti lupa bahwa 

sudah mengungsi selama tiga 

minggu dan masih di tengah 

keadaan bencana. Alhamdulillah, 

sebuah berkah karena hari ini warga 

dapat membaur menikmati momen 

lebaran kurban bersama,” ungkap 

Ramli, Kepala Dusun Embar-embar.

Bersama Benu Buloe, Dompet 

Dhuafa melaksanakan pemotongan 

kurban lima ekor sapi dan 

didistribusikan kepada 190 KK 

penerima manfaat di Dusun 

Embar-Embar dan 150 KK di Dusun 

Batu Gembung sebanyak 150 KK. 

[Dhika Prabowo]

Benu Buloe Ikut Distribusikan Daging Kurban di Lombok
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Bertepatan dengan hari 

raya Idul Adha 1439 H, aksi 

kemanusiaan dan Kurbanesia 

yang dilakukan Dompet Dhuafa 

melebur menjadi satu dalam 

momen membentang kebaikan 

untuk Lombok (24/8).

Di Kota Mataram, Lombok, NTB 

Dompet Dhuafa menyembelih 5 

ekor sapi, dimana dagingnya 

dibagikan kepada ratusan korban 

gempa Lombok di pengungsian. 

Ada pun di wilayah Marong Jamak 

Utara, Selaparang, Dompet Dhuafa 

membagikan daging kurban kepada 

600 KK. 

Di sisi lain 250 KK yang tinggal di 

wilayah Suradi Barat juga menerima 

daging kurban. Sementara di daerah 

Kerak Kelok 350 KK turut tersenyum 

usai menerima daging kurban. 

Khusus di Dusun Embungpas 

Dompet Dhuafa menebar daging 

kurban untuk 800 KK.

“Kami mengira tidak dapat 

merasakan momen kurban seperti 

hari ini karena sedang dalam 

keadaan bencana. Namun 

alhamdulillah kami menerima 

bantuan dan perhatian lebih dari 

Dompet Dhuafa. Hari raya yang 

menakjubkan, senang sekali rasanya,” 

ungkap Kamarudin, Kepala 

Lingkungan Marong Jamak Utara, 

Kota Mataram.

Bukan hanya wilayah pelosok atau 

kabupaten saja yang terkena 

dampak gempa bumi Lombok, Kota 

Mataram pun tak luput dari 

goyangan gempa sejak akhir juli lalu. 

Ahmad Yamin, selaku Koordinator 

Lapangan DMC (Disaster 

Management Centre) Dompet 

Dhuafa, mengatakan sebelum hari 

raya tiba, tim pelaksana tebar hewan 

kurban Dompet Dhuafa bersama 

para relawan dan mitra, juga sudah 

mempersiapkan kurban untuk 

pengungsi Lombok.

“Alhamdulillah sebanyak 200 sapi 

kami distribusikan untuk semua 

wilayah Lombok saat hari raya Idul 

Kami mengira tidak 
dapat merasakan 

momen kurban seperti 
hari ini karena sedang 

dalam keadaan 
bencana. Namun 

alhamdulillah kami 
menerima bantuan dan 

perhatian lebih dari 
Dompet Dhuafa

Adha 1439 H. Hingga masa Tasyrik 

yaitu Sabtu pemotongan masih 

berlangsung,” pungkas Yamin. [Dhika 

Prabowo]
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Tunaikan Wakaf Anda
BCA 237.304.8888.7 Muamalat 303.003.3426  

a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

ronting
Bangun

Gerbang Timur Nusantara
ronting

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali ga perkara (yaitu): 
sedekah jariyah (wakaf) , ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” 

(HR. Muslim no. 1631)

www.tabungwakaf.com
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Pencerahan Hati 
di tengah Alam Asri 

Edisi 91 | SEP-OKT 2018

Hiruk-pikuk kehidupan Kota kerap membuat 

manusia lebih sering mengabdi pada hal-hal 

duniawi. Akibatnya tak jarang yang akhirnya 

menghalalkan segala cara demi mengejar nafsu dan 

kesenangan sesaat. Namun bagi Anda yang ingin 

terlepas dari belenggu kesibukan dunia, coba lah 

melancong ke arah selatan Jakarta.

Di kawasan Babakan Madang, tepatya di Desa Sumur 

Batu, Sentul, Jawa Barat terdapat sebuah komplek 

peristirahatan yang menyatu dengan alam. 

Landscapenya yang berhadapan langsung dengan 

deretan bukit Sentul, turut menambah asri suasana. Tak 

hanya menjual panorama, tempat peristirahatan yang 

bernama Dangau Aulia Sentul ini juga memiliki program 

untuk pencerahan hati.

Program pencerahan hati biasanya dilakukan dari Jumat 

sore atau Sabtu pagi hingga Ahad sore. Program ini 

dimulai dengan proses penjernihan hati melalui sholat 

qiyamul lail, tadarus, mendengarkan tausiah, outbound 

lalu diteruskan melalui penataan hati untuk kemudian 
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ditingkatkan kualitasnya bersama 

para ustad dan ustadzah berkualitas 

yang dihadirkan oleh Dangau Aulia 

Sentul.

Rangkaian pencerahan hati akan 

diakhiri melalui pendalaman materi 

terhadap seluruh aspek kehidupan 

dan menggali potensi diri dengan 

hati. Tetapi bila Anda yang hanya 

memiliki waktu luang sempit, Anda 

bisa mengambil paket satu hari di 

Dangau Aulia yang dimulai dari sore 

hingga esok pagi. Ada juga paket 

wisata berkonsep menata hati, 

tarqiyah, manasik umroh/haji, belajar 

dan mengajarkan Al Quran metode 

Al Jauhar serta tata cara thoharoh 

dan shalat sesuai sunah Nabi 

Muhammad SAW.

Tak hanya untuk orang dewasa, 

Dangau Aulia Sentul juga memiliki 

paket wisata hati khusus untuk 

anak-anak melalui program Liburan 

Cerdas Ceria. Di sisi lain bangunan 

berkonsep Joglo khas Jawa yang 

menjadi tempat peristirahatan turut 

menjadi primadona di luar sederet 

program pencerahan hati yang 

ditawarkan Dangau Aulia Sentul. 

Tak tanggung-tanggung pengelola 

Dangau Aulia Sentul sengaja 

memindahkan rumah joglo tersebut 

dari daerah Kulon Progo DIY ke 

Sentul. Kini Joglo berusia 100 tahun 

itu kembali berdiri gagah menjadi 

ruang makan dan ruang pertemuan 

di Dangau Aulia Sentul. Nuansa 

kolosal Jawa juga nampak pada 

perabotan dan interior setiap 

bangunan yang semuanya 

menggunakan kayu jati. 

Kuliner di Dangau Aulia Sentul juga tak neko-neko. 

Semua penganan akan disajikan menggunakan bumbu 

warisan leluhur dalam bentuk aneka masakan tradisional 

nusantara. Terkait paket wisata, Dangau Aulia Sentul 

membuka ‘pendaftaran’ mulai dari harga Rp 135 ribu – Rp 

250 ribu per orang. Tertarik untuk mencerahkan hati 

selama satu malam? Yuk kita datang ke Dangau Aulia 

Sentul.
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bogoR - Pentingnya mempersiapkan generasi muda yang 

peka terhadap perkembangan zaman, pada 1-2 

September 2018, Beastudi Indonesia Dompet Dhuafa 

menyelenggarakan Strategic Leadership Training (SLT) 

1.0 bertajuk “Berpikir Strategis dan Bergerak Taktis”. 

Acara yang diadakan di Teater Zikir Zona Madani itu 

dihadiri oleh 64 mahasiswa yang telah diterima 

sebagai penerima Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTI 

NUSA) dari 18 kampus di Indonesia.

“SLT 1.0 bertujuan memberikan berbagai perspektif 

tentang kepemimpinan dan perubahan sosial yang 

dapat dilakukan oleh pemuda,” kata Bayu, selaku 

Manajemen BAKTI NUSA, seperti tertulis dalam akun 

resmi Dompet Dhuafa (5/9).

Kegiatan ini bertujuan memahami perubahan 

perspektif kepemimpinan sesuai perubahan zaman 

dan tren masa depan agar para peserta mampu 

memiliki kemampuan berpikir strategis, bergerak 

taktis, dan membangun aliansi strategis dengan lintas 

stakeholder dalam menyelesaikan isu-isu perubahahan 

dan kemanusiaan. 

Dihadiri oleh pembicara kompeten di bidangnya acara ini 

juga bertujuan untuk melatih generasi muda untuk 

membela, melayani, dan memperjuangkan masyarakat 

hingga mencapai aspek transformatif dan melayani dalam 

profil kepemimpinan BAKTI NUSA.

SLT 1.0 bertujuan memberikan 
berbagai perspektif tentang 

kepemimpinan dan perubahan 
sosial yang dapat dilakukan oleh 

pemuda

Wujudkan Generasi Andal,

Dompet Dhuafa Gelar Strategic Leadership Training 1.0
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Tatinang 
Spot Wisata Menyenangkan di Pulau Seram 

Pulau Seram Bagian Barat, 

merupakan salah satu wilayah 

di bagian timur Indonesia, 

yang menyimpan sejuta keindahan 

alam. Salah satunya pantai Tantinang 

yang berada di Dusun Tatinang, 

Desa Waisala, Kecamatan Huamual 

Belakang, Kabupaten Seram Bagian 

Barat. Yang dapat ditempuh sekitar 5 

jam dari pusat kota Ambon. 

Ombak Pantai di Tantinang tidak 

terlalu tinggi, sehingga aman untuk 

berenang dan bermain di tepiannya. 

Desa Tantinang selain terkenal 

dengan panorama pantai juga 

terkenal dengan penghasil minyak 

kayu putih yang dikabarkan dapat 

Kami sangat senang 
dengan program 

Dompet Dhuafa yang 
menyerahkan hewan 
kurban kepada warga 
sini. Sehingga kami 
dapat merasakan 

kurban seutuhnya, dan 
terlebih bahagia kami 

menyantap daging 
kurban

MAJALAH SWARACINTA
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memproduksi 10 ton per tahunnya.

Dusun yang terdiri dari 73 kepala 

keluarga bermata pencaharian 

nelayan dan berkebun tersebut, 

sudah ada sejak tahun 1913. 

Tatinang merupakan dusun tertua di 

antara dusun di sekitarnya. 

Masyarakat asli Tatinang merupakan 

pendatang dari Buton, Sulawesi.

“Dusun Tatinang merupakan 

perkampungan yang keseluruhan 

masyarakatnya beragama Islam. 

Walaupun di kampung kami 

jumlahnya tidak terlalu banyak, 

tetapi masyarakat di sini sangat taat 

beribadah. Dengan keterbatasan 
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menginap dan 

berbaur dengan 

warga di pulau ini.

Hewan kurban 

dibawa ke Dusun 

Tatinang, diangkut 

menggunakan 

perahu mesin 

atau dikenal 

dengan sebutan 

Donson. Perahu 

tersebut biasanya 

dapat memuat 

penumpang 

sekitar 15 orang. 

Kali ini, demi 

menebar 

kebahagian 

Aditya Kurniawan

fasilitas umum yang kami miliki, tapi 

kami sangat bersyukur untuk selalu 

menjaga kerukunan antar 

masyarakat,” ungkap Wahid, selaku 

Kepala Dusun.

Luas wilayah Tatinang sendiri sekitar 

255 Meter persegi. Yang menyimpan 

sebagian kecil dari keindahan 

Maluku. Selain itu, masyarakat 

Tatinang juga membudidayakan 

ikan Kerapu, sebagai salah satu 

potensi perikanan yang memberikan 

income besar bagi pendapatan asli 

daerah (PAD).

“Pendampingan kepada nelayan 

ikan kerapu untuk menjaga kualitas 

produksinya, mulai pemilihan 

perairan, pemilihan bibit, perawatan, 

hingga hasil panen kami tangani 

dengan sungguh-sungguh. Karena 

ini adalah potensi besar desa kami,” 

tutur Tyo, selaku Sekretaris Dusun 

Tatinang.

Bagi yang ingin berkunjung ke 

kawasan ini, dapat naik kapal 

penumpang dari Ambon dengan 

tiket Rp100.000 sekali jalan.

Wisata Kurban

Warga Dusun Tatinang, Pulau Seram 

bagian Barat, Selasa (21/8) pagi, 

sibuk mempersiapkan diri 

menyambut kedatangan tamu ke 

kampungnya. Tamu itu adalah 

peserta wisata kurban dari Jakarta 

yang dibawa Dompet Dhuafa 

bersama Wardah dan Hijabers ke 

dusun itu.

Ada sekitar 20 tamu yang hadir, 

mereka tidak saja berwisata ke 

kampung Tatinang, tapi juga 

membawa hewan kurban untuk 

dipotong di pulau ini. Tamu 

perahu digunakan untuk 

mengantarkan sapi kurban dari 

Peserta THK Dompet Dhuafa ke 

Dusun Tatinang.

“Kami sangat senang dengan 

program Dompet Dhuafa yang 

menyerahkan hewan kurban kepada 

warga sini. Sehingga kami dapat 

merasakan kurban seutuhnya, dan 

terlebih bahagia kami menyantap 

daging kurban,” ucap Iza, warga 

Dusun Tatinang.

Syahrul bendahara Desa Tatinang, 

mengungkapkan rasa senangnya, 

karena tahun-tahun lalu warga Desa 

Tatinang hanya menyembelih 

kambing, namun berkah dari Wisata 

Kurban dari Dompet Dhuafa dan 

Wardah ini, kini warga Dusun 

Tatinang dapat menikmati daging 

sapi. [Maifil / Moch Fatzry Iqbal Hsb]
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Moko mengatakan pekerja 

Indonesia tak perlu risau 

perannya tergantikan 

oleh robot ketika menyongsong 

era industri 4.0. Guna menyambut 

datangnya era tersebut, Kemenperin 

telah menyiapkan 5 langkah jitu di 

antaranya dengan cara peningkatan 

kualitas SDM dengan pendidikan 

vokasi industri menuju dual sistem.

“Hal ini kami tempuh agar para 

lulusan SMK dapat mengisi dunia 

industri dengan mudah sesuai 

dengan permintaan pasar,” ungkap 

Moko.

Selain itu juga dilakukan 

pembangunan politeknik dan 

lembaga kejuruan, menciptakan 

konsep link and match di tingkat 

SMK, mendirikan pelatihann sistem 3 

in 1 dan mensertifikasi kompetensi. 

Moko menambahkan agar tidak 

tertinggal, Indonesia juga telah 

mengantongi 5 kunci industry 4.0 

yakni konektivitas, logical layer, 

wearable, advanced robotic dan 3D 

printing.

“Ini untuk menyelaraskan standar 

digital dengan norma dunia,” kata 

Moko. 

Ada pun sektor industri yang bakal 

disasar dalam menyongsong era 4.0 

adalah industri bidang makanan, 

kimia, tekstil, otomotif dan 

elektronik. Supaya berjalan cepat 

Kemenperin juga memberikan 

insentif kepada pelaku usaha yang 

menerapkan era industri 4.0.

“Kita masuk ke industri 4.0 agar industri Indonesia 
tidak tertinggal oleh negara lain,” ujar Kepala 

Litbang Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual 
Kementerian Perindustrian Moko Pamungkas dalam 

diskusi bertajuk ‘Potret Buram Pekerja Indonesia 
realita menuju era industri 4.0’ di Jakarta (4/9).

Mungkinkah Indonesia 
Masuk Era Industri 4.0 ?
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persen di antaranya berada di sektor pertanian yang 

berpenghasilan rendah. Hal ini kemudian menjadi cikal 

bakal kesenjangan ekonomi,” ujar Yusuf.

Yusuf melihat pekerjan Indonesia terkonsen pada jasa 

dan produksi berpenghasilan rendah. Hal itu terjadi 

bukan karena pekerja Indonesia malas, tetapi tingkat 

pendidikan yang rendah sehingga pekerja tidak 

memiliki pilihan untuk mendongkrak penghasilan.

“Saya melihat industri 4.0 akan menjadi sangat mewah 

bagi sebagian besar pekerja Indonesia,” ucapnya. 

Semakin tingginya angka tenaga kerja Indonesia yang 

bekerja di luar negri juga diindikasikan sebagai ‘jalan 

terakhir’ akibat dari sulitnya pekerja yang memiliki taraf 

pendidikan rendah mendapatkan pekerjaan 

berpenghasilan tinggi.

“Migrasi ini terjadi karena sebagian besar tenaga kerja 

terperangkap di sektor pendapatan rendah. mereka 

migrasi terpaksa karena tekanan ekonomi,” paparnya.

Kendati migrasi menjadi jalan keluar untuk menumbuhkan 

kesejahteraan, namun tetap saja masalah struktural tidak 

terpecahkan karena pekerja Indonesia yang berada di luar 

negri berpendidikan rendah. Ketika nanti Indonesia 

menerapkan industri 4.0 Yusuf melihat agar isu upah 

minimum tetap tidak boleh dikesampingkan.

Menurut penelitian yang dilakukan IDEAS bergeraknya 

roda ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak didorong 

oleh besarnya konsumsi, bukan produksi. Bila upah 

minimum stagnan, bukan tak mungkin ekonomi bangsa 

akan lesu meski telah memasuki era industri 4.0. [Aditya 

Kurniawan]

Direktur IDEAS 

Yusuf Wibisono 

menilai Indonesia 

belum siap 

memasuki era 

industri 4.0. 

Adanya anomali 

terhadap transisi 

struktural 

ketenagakerjaan 

di Indonesia 

merupakan salah 

satu 

penyebabnya. 

Alih-alih 

memasuki 

industri bernilai 

tambah tinggi 

yang padat 

modal dan padat 

teknologi, pekerja 

Indonesia justru 

semakin 

bergantung pada 

sektor jasa 

bernilai tambah 

rendah.

“Tenaga kerja 

Indonesia 30 

Tenaga kerja Indonesia 30 
persen di antaranya berada di 

sektor pertanian yang 
berpenghasilan rendah. Hal ini 
kemudian menjadi cikal bakal 

kesenjangan ekonomi

55 IDEALEKTIKA
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Gempa susul-menyusul di Lombok. Kesempitan 

hidup datang tak terperi. Semua pihak--bisa 

dibilang demikian--datang mengulurkan 

bantuan. Bisa dibayangkan, sumbangan berupa barang 

yang paling banyak diterima para korban gempa 

Lombok adalah mi instan, beras, popok, dan benda-

benda kebutuhan harian lainnya.

Juga gampang untuk direka: perusahaan mi instan akan 

juga mengirim berkardus-kardus mi, perusahaan obat 

akan mendistribusi obat-obatan, perusahaan susu akan 

mendatangkan susu. 

Bagaimana dengan perusahaan rokok? Apakah mereka 

juga mengirim bantuan dalam bentuk berjuta-juta 

batang rokok ke lokasi pengungsian? Toh secara getir 

harus diakui, rokok kadung menjadi bagian dalam menu 

harian sangat banyak orang di negeri ini.

Kehadiran perusahaan rokok di wilayah bencana bukan 

omong kosong. Di Kolombia, misalnya, Diana Nina 

Munoz (2015) menyimpulkan tidak sedikit otoritas lokal 

dan nasional yang memosisikan perusahaan rokok 

sebagai mitra dalam upaya mencapai tujuan 

pembangunan daerah dan nasional. Juga, sering kali 

perusahaan rokok menggandeng pihak pemerintah 

maupun lembaga swadaya masyarakat dalam program-

program kesejahteraan masyarakat, termasuk yang 

secara langsung menyasar kaum papa dan para korban 

bencana alam. Berkat ‘jasa-jasa’ yang didedikasikan oleh 

perusahaan rokok, instansi pemerintah pun 

menganugerahkan penghargaan kepada perusahaan 

dimaksud.

Pertalian sedemikian rupa jelas dibutuhkan oleh 

perusahaan rokok. Selama masa bencana letusan 

Gunung Merapi, salah satu perusahaan rokok dengan 

sempurnanya mengirim pekerja bala bantuan, 

mendirikan tenda-tenda pengungsian, dan menyediakan 

kendaraan untuk evakuasi korban. Logo perusahaan 

rokok maupun logo yayasan milik perusahaan rokok 

Amankan Pengungsi Lombok dari Rokok

terpampang di semua perabotan tersebut. Dengan 

berkegiatan filantropis si daerah bencana, perusahaan-

perusahaan rokok mengirim pesan sekaligus 

mengumpulkan bukti bahwa mereka adalah sama persis 

dengan dunia usaha lainnya. Yakni, mereka berbisnis 

mencari keuntungan seraya memeragakan--seolah-olah-

-kepedulian sejati pada warga yang berduka terpapar 

bencana.

Atas dasar itu, sesungguhnya amat penting apabila 

dana-dana tanggung jawab sosial baik dari perusahaan 

rokok maupun yayasan yang dibiayai perusahaan rokok 

tidak disalurkan sebagai bantuan bagi pengungsi 

bencana. Korban bencana tidak sepatutnya 

dimanfaatkan sebagai isian daftar penerima kebaikan 

perusahaan maupun yayasan semacam itu. Andai itu 

belum memungkinkan, patut kiranya diberlakukan 

aturan main bahwa perusahaan rokok maupun yayasan 

milik perusahaan rokok tidak memasang atribut mereka 

dalam bentuk apa pun pada segala bantuan mereka di 

lokasi pengungsian. Semestinya, karena partai politik saja 

dilarang memajang logo mereka di kamp pengungsi, 

apalagi perusahaan rokok dan yayasan terkait 

perusahaan rokok.

‘kebutuhan’ Pengungsi 

Pada sisi lain, banyak pula para pengungsi bencana alam 

yang memasukkan rokok ke dalam daftar ‘kebutuhan 

pokok’ mereka. Itu yang tergambar dalam riset Jennifer Q. 

Lanctot dkk. (2013). Menjadikan pengungsi badai Katrina 

sebagai subjek penelitian, para ilmuwan tersebut 

menemukan lebih dari separoh mantan perokok 

mengalami kekambuhan. Dengan alasan stres, sedih, dan 

merasa desakan yang tak tertahankan, rokok kembali 

menari di jemari dan bara kembali menyala di bibir para 

pengungsi itu. Begitu pula di kalangan pengungsi yang 

masih aktif mengisap rokok, aktivitas merokok mereka 

kian menjadi-jadi. Lebih dari separoh mengaku 

mengonsumsi rokok dalam jumlah semakin banyak sejak 

bencana berlangsung, yaitu rata-rata hingga lebih dari 

Oleh : Reza Indragiri Amriel
Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
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setengah bungkus per hari per orang.

Tidak sebatas pada fase bencana. Pascabencana, bahkan 

hingga dua tahun berselang, 44 persen lebih dari 143 

keluarga yang diteliti dalam situasi banjir Buffalo Creek 

(Virginia Barat) juga melapor bahwa aktivitas merokok 

mereka semakin tinggi. Demikian temuan Matthew T. 

Feldner, Kimberly A. Babson, dan Michael J. Zvolensky.

Data di atas sama sekali tidak patut disepelekan. Apalagi 

memahami begitu vitalnya tindak-tanduk orang tua 

sebagai acuan perilaku anak, orang tua yang merokok tak 

terelakkan merupakan faktor yang sangat kuat 

memengaruhi anak-anak untuk juga menjadi pecandu 

rokok. Spesifik dalam situasi bencana, anak belajar dari 

orang tua mereka di zona pengungsian bahwa rokok 

merupakan penawar mujarab atas segala perasaan 

negatif yang muncul. 

Kecenderungan untuk menjadi pecandu rokok juga 

semakin tinggi apabila guncangan stres pascatrauma para 

korban bencana tidak teratasi secara baik. Ini sesuai 

simpulan bahwa orang-orang yang menderita guncangan 

stres pascatrauma, termasuk trauma terkait bencana, 

menunjukkan perilaku merokok lebih tinggi ketimbang 

mereka yang tidak mengalami guncangan tersebut.

Mencegah para pengungsi agar tidak mengatasi kekalutan 

dengan melarikan diri ke rokok, menangkal para mantan 

perokok mulai menjadi perokok kembali di tenda-tenda 

pengungsian, perlu menjadi bagian dari rehabilitasi psikis 

para korban bencana alam. Jangan sampai nantinya para 

korban berhasil menjadi penyintas bencana alam, namun 

pada saat yang sama terlanjur tenggelam sebagai korban 

bencana rokok.

Allahu alam.
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IDUL Fitri 1439 H sudah lama 

lewat, tapi mendadak di 

lingkungan Pondok Flamnboyan 

malam itu terdengar suara ledakan 

mercon bertalu-talu, sambung 

menyambung. Ternyata sumber 

suara dari kampung sebelah, suara 

mercon warga yang baru saja 

menyambut kepulangan keluarga 

naik haji. Bagi orang Betawi, pulang 

haji tanpa sambutan suara mercon 

jadi kurang afdol rasanya.

“Uang kok dibakar-bakar tanpa guna, 

kan itu pemborosan Pak. Padahal 

dalam Islam hidup boros sangat 

dilarang,” Komentar Bu Atikah yang 

malam mendengar suara dar-der-

dor memekakkan telinga.

“Kalau yang boros orang tak mampu 

seperti kita memang tidak boleh, 

sebab tak punya bahan cadangan 

ekonomi. Tapi bagi Bang Asmawih 

dari kampung sebelah, ya nggak 

apa, wong duitnya nggak berseri.” 

Jawab Pakde Gendro, terkesan asal 

jawab saja.

Yang baru pulang haji memang 

Bang Asmawih, orang Betawi paling 

kaya di kampung sebelah. Pakde 

Gendro juga kenal baik dengan 

orang itu. Tanahnya banyak di 

mana-mana. Padahal kebanyakan 

berada di kawasan elit. Maka meski 

pun didiamkan saja, tiap tahun 

harganya merangkak naik. Dulu 

yang hanya ratusan ribu permeter, 

kini bisa berpuluh juta mendekati 

Pondok Indah.

Mobilnya selalu berganti-ganti, 

setiap ada mobil seri baru, selalu 

punya dia. Di rumah juga sering 

digelar pengajian dengan ustadz 

kelas TV. Cuma sayangnya, meski 

kaya raya, dia belum juga 

menunaikan rukun Islam yang ke 

lima. Alasannya, percuma naik haji 

jika ada tetangga di lingkungannya 

yang kelaparan.

“Kan Bang Mawih bisa survei, mana 

tetangga yang miskin, santuni 

mereka. Dan sahlah naik haji 

sampeyan.” Kata Pakde Gendro sekali 

waktu ketemu dengannya.

“Memangnya saya lembaga survei? 

Orang Indonesia mana mau disebut 

miskin, bisa tersinggung dia. Ha ha 

ha.....,” jawab Bang Asmawi sambil 

tertawa lepas.

Bang Mawih juga mengecam orang 

naik haji karena memaksakan diri. 

Setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan 

Ibadah Haji) Rp 25 juta saja harus 

pinjam sana-sini. Begitu berangkat 

haji 15 tahun kemudian, kembali 

kelabakan karena tak punya 

persiapan sama sekali. Padahal naik 

haji itu syaratnya kan kalau mampu, 

sehingga tak boleh memaksakan 

SEPULANG HAJI
Ilustrasi : www.cakrawalamedia.co.id
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diri.

Yang paling berat bagi Bang Mawih, 

bergelar haji justru menjadikan 

dirinya “tersandera”, sebab mau 

berbuat yang nyerempet-nyerempet 

sedikit, jadi harus ingat gelar hajinya. 

Haji kok begitu. Padahal usahanya 

bisa berkembang sedemikian rupa, 

juga diakuinya karena berani 

nyerempet-nyerempet sedikit 

tersebut.

“Jika berpikiran terlalu bersih seperti 

sampeyan, usaha perbankan bisa 

bubar tuh. Sebab usaha bank tak 

lepas dari soal bunga dan bunga, 

dan itu namanya riba” kata Pakde 

Gendro.

“Tapi itu kan sekarang ada solusinya, 

lewat bank syariah.” Bang Mawih tak 

mau kalah.

Sebagaimana lazimnya lelaki banyak 

duit, Bang Asmawih dengan 

uangnya yang tanpa berseri tak 

hanya berinvestasi untuk urusan 

bisnis, tapi juga perempuan. Bini 

resminya satu, tapi yang kawin siri 

tak diketahui berapa. Itu pun masih 

kurang, nggak mau kalah sama 

Puspo Wardoyo juragan ayam bakar 

Wong Solo. Sebetulnya istri pertama 

tidak ridla Bang Asmawih kolektor 

bini, tapi ketimbang dianya dicerai, 

ya terpaka harus mengalah. 

Diam-diam kini Bang Mawih sedang 

mendekati seorang janda cantik 

laksana artis sinetron 5.000 episode. 

Sayangnya Hajah Fatimah menolak 

cinta Bang Asmawih karena belum 

haji. Sudah kaya raya begitu kok 

belum tergerak naik haji. Dia sendiri 

yang janda miskin, sudah hajah. 

Orang mati nantinya kan dibawa 

amalnya, bukan harta miliknya.

“Saya malu Bang, punya suami kaya 

tapi belum haji. Lihat tuh, yang 

belum berangkat haji saja pada 

pakai peci putih, karena ingin dikira 

haji.” Kata gebedan Bang Asmawih.

“Okelah, Dik Fatimah. Saya akan 

berangkat, demi kamu semuanya 

akan kulakukan. Cinta itu musti 

berkorban, ho ho…ho ho….” Jawab 

Bang Asmawih sambil 

mendendangkan penggalan lagu 

Ebied G. Ade.

Buat DKI Jakarta antrian haji regular 

bisa sampai 18 tahun ke depan, wah 

janda Fatimah keburu tua atau 

disamber orang. Ikut haji khusus 

(ONH Plus), juga nunggu 7 tahun. 

Soal ongkos Rp 150 juta tak masalah, 

tapi lagi-lagi keburu Fatimah 

diserobot lelaki lain. Bagaimana akal 

ya? 

Tapi dasar milik, tiba-tiba ada 

tawaran dari Kedutaan bisa 

berangkat haji 1439 H ini asal bayar 

Rp 200 juta, kebetulan ada seat 

kosong. Ya sudah, demi Hajah 

Fatimah, dia persiapkan segalanya. 

Dari paspor sampai ilmunya orang 

akan berhajil lewat buku panduan 

haji.

“Waduh, bacaan doanya banyak 

banget. Nggak hafal gua, Pakde 

Gendro.” kata Bang Asmawih saat 

sohibnya menghadiri ratiban di 

rumahnya.

“Kalau nggak hafal, baca doa 

sapujagad sajalah. Allah kan tidak 

mempersulit hamba-Nya…” hibur 

Pakde Gendro.

Bang Asmawih berangkat haji juga 

jadinya. Tiga minggu kemudian 

sudah kembali dan disambut denga 

mercon. Pakde Gendo dan Bu Atikah 

hari berikutnya datang ke rumahnya 

untuk memberikan ucapan selamat. 

Tapi ternyata dia tak juga pakai peci 

putih dan pakai jubah. Masih seperti 

biasa, baju koko dan peci hitam.

“Maaf Pakde Gendro, saya belum 

pantas disebut haji. Sebab begitu 

tiba di Jedah saya jatuh sakit dan 

masuk rumahsakit. Selama musim 

haji saya terkapar di ranjang, tak bisa 

ke mana-mana. Seperti apa Masjidil 

Haram dan masjid Nabawi, saya tak 

tahu. Bagaiana syai, tawaf dan 

melempar jumrah, saya juga tak 

tahu. Saya sehat lagi setelah musim 

haji selesai,” kata Bang Asmawih 

penuh penyesalan.

Pakde Gendro dan Bu Atikah hanya 

bisa saling berpandangan. Mau 

komentar sejujurnya takut 

menyinggung perasaan. Tapi itulah 

teguran Allah Swt pada hambanya. 

Naik haji bukan lilahita”lla, tapi li 

janda fatimahi……[Gunarso TS]
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Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat         7.958.051.255 
Infak/Sedekah         2.725.185.888 
Infak Terikat            167.701.888 
Tebar Hewan Kurban         4.253.313.490 
Wakaf         1.722.838.785 
Solidaritas Kemanusiaan            400.648.918 

Penerimaan Bagi Hasil               28.201.200 
Pelunasan (Pemberian) Piutang           (264.665.312)
Penerimaan Lain-lain                 3.902.000 

Penggunaan :

Program Pendidikan       (3.062.117.994)
Program Kesehatan       (3.663.932.856)
Program Sosial Masyarakat       (2.623.683.027)
Program Ekonomi       (1.682.165.507)
Program Advokasi             (78.150.420)
Program Kemanusiaan       (1.004.516.487)

Program Pengembangan Jaringan           (344.529.336)

Penyaluran Kurban           (520.632.754)

Sosialisasi ZISWAF       (2.143.295.060)
Operasional Rutin       (2.114.193.312)
Piutang Penyaluran           (161.055.958)
Uang Muka Kegiatan             (81.344.817)
Barang Berharga Lainnya                 4.998.000 

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi           (479.441.416)
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Investasi

Penarikan (Penyaluran) Wakaf Produktif       (6.540.000.000)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap             (88.500.000)
Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi       (6.628.500.000)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak Ketiga             (71.477.527)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Jasa Giro                 4.226.053 
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM             (10.610.069)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan             (77.861.543)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas       (7.185.802.958)
Kas dan setara Kas 01 Juli 2018       50.792.944.054 
KAS DAN SETARA KAS PER 31 JULI 2018       43.607.141.096 

Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 Juli - 31 Juli 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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Wajah Indonesia adalah 

wajah desa. Dengan 

hampir 75.000 jumlah 

desa di seluruh Indonesia, desa 

adalah lumbung suara yang selalu 

diperebutkan dalam pemilihan 

umum karena sangat menentukan 

terpilihnya anggota legislatif dari 

tingkat daerah sampai pusat.

 Sistem Pemilihan Umum yang 

menganut satu orang, satu suara 

(One man, one vote) sudah 

dilaksanakan untuk memilih lurah 

atau kepala desa (Pilkades) sebagai 

bentuk kearifan lokal yang menjadi 

tradisi sebelum Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 

1945. 

Bung Karno, penggali Ideologi 

Pancasila, dalam pidatonya tanggal 1 

Juni 1945, yang kemudian dikenal 

sebagai hari lahir dasar falsafah 

bangsa Indonesia itu, mengatakan 

Pancasila dapat diperas menjadi Eka 

Sila, yakni gotong royong, semangat 

untuk saling tolong-menolong 

antara penduduk desa. Jadi, desa 

adalah sumber asal Pancasila. 

Karena itu, pengentasan kemiskinan 

melalui pemberdayaan desa adalah 

aksi nyata dalam pengamalan 

Pancasila dan Dompet Dhuafa (DD) 

telah berupaya untuk melakukannya. 

Delapan puluh persen wilayah 

Indonesia adaah desa, namun 

perpindahan penduduk dari desa ke 

kota tak bisa lagi dibendung 

mengingat kemiskinan yang kian 

tajam.

Data BPS per September 2017 

menunjukkan bahwa dari 26,58 juta 

penduduk miskin Indonesia, 16 juta 

di antaranya tinggal di desa. 

Pertanyaannya, mengapa orang 

yang tinggal di desa semakin 

miskin? Padahal, di desalah semua 

sumber daya alam berada. 

DD hadir untuk berkhidmat 

mengembalikan kedaulatan desa 

dalam arti sosial ekonomi, budaya 

dan politik. DD bisa menjadi akronim 

dari “Demi Desa”. Negara dan kelas 

atasnya, termasuk penguasa politik 

Ekonomi Sosial dan budaya 

berhutang banyak pada desa. 

Bahkan, untuk memerdekakan 

negeri ini kontribusi terbesar 

diberikan oleh orang-orang desa 

dengan menyumbangkan yang 

terbaik dari sumber dayanya untuk 

perjuangan meraih dan 

mempertahankan kemerdekaannya.  

Pada Perang Kemerdekaan Tentara 

Republik bergerilya dan dihidupi 

oleh orang orang desa, meliputi 

pasokan logistik, kebutuhan sehari 

hari, perlindungan, dll. Jadi 

kemajuan yang dicapai negeri ini, 

berkat pengorbanan orang-orang 

desa.  Orang kaya di kota, di dalam 

dan luar negeri, menikmati 

kemakmuran hidup berkat 

pengorbanan orang desa, antara lain 

dalam bentuk bahan baku dan 

tenaga kerja orang desa yang 

dibayar murah.

Desa mengalami Brain Drain. Bakat 

dan otak terbaik yang dilahirkan 

oleh desa diambil alih oleh kota (di 

dalam dan luar negeri), pindah 

mencari kehidupan yang lebih baik 

demi kesejahteraan dan gengsi yang 

lebih tinggi. Inipun juga disadari 

atau tidak adalah kontribusi desa 

terhadap kota. 

Brain Drain terjadi juga didorong 

oleh semakin menyempitnya lahan 

pertanian karena dibagi kepada 

anak-anak sebagai ahli waris. Untuk 

meningkatkan produksi pertanian di 

lahan yang semakin mengecil 

DARI DESA, DEMI DESA
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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

luasnya dilakukan intensifikasi 

dengan penambahan pemakaian 

pupuk, pestisida dan menambah 

frekwensi panen.

Pengalaman panjang DD selama 25 

tahun (1993-2018) dengan program 

pengentasan kemiskinannya banyak 

sekali bersentuhan dengan desa dan 

para pemangku kepentingannya. 

Program Klaster Masyarakat Mandiri 

(KMM) contohnya, di mana DD 

memilih beberapa desa yang dihuni 

penduduk dengan angka 

kemiskinan tinggi. Banyak di 

antaranya di luar jangkauan 

intervensi pemerintah pusat. 

Desa-desa ini menjadi sasaran 

pendampingan DD melalui 

pendekatan adat budaya, ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, dan agama 

secara serempak. Sekaligus, holistik 

dan integralistik. 

Banyak kendala selama berkiprah 

bersama akar rumput desa. Ini 

memang bukan sesuatu yang 

mudah, sebab tantangan utamanya 

adalah perubahan pola pikir 

(mindset) masyarakat. Acapkali 

masyarakat di tingkat bawah susah 

menerima hal-hal yang baru dan 

kemauan untuk berubah, malas 

untuk berpikir yang agak rumit dan 

berat, kurang motivasi untuk diajak 

berinovasi, dan cenderung nrimo 

ing pandum (fatalism). 

Beberapa program yang digulirkan 

menampakkan hasil, terutama 

perubahan tingkat pendapatan 

komunitas yang didampingi. 

Misalnya, program pendampingan 

nelayan pengrajin kerang hijau di 

wilayah Kasemen, Serang, Banten; 

peternak sapi perah di Sukabumi; 

petani program Green Horti di 

Cianjur; dan beberapa daerah 

lainnya. Setelah melalui proses 

pendampingan selama setahun, 

pelatihan, dan pembentukan 

koperasi di komunitas tersebut 

rata-rata pendapatan mereka 

meningkat dari penghasilan di 

bawah garis kemiskinan, naik 

menjadi 60-70 persen.
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