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IKLAN IKLAN

Informasi & Konrmasi

0813 1684 7002

Bersama Bangun
Rumah Sakit Indonesia
di Hebron, Palestina

325.000.4724
101.000.5968.266

Salurkan Wakaf Anda melalui:

Penandatangan MOU
Pembangunan RS INDONESIA - HEBRON
antara ketua MUI dengan Walikota Hebron

donasi.tabungwakaf.com
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MOSAIC FIT N FRESH SOSOK BERANDA

Di musim penghujan, baju 
hangat tentu menjadi pilihan 
meredakan hawa dingin. Tak 
hanya menghangatkan, Anda 
juga bisa tampil modis. 

Meski di kondisi darurat, kita 
harus tetap sehat. Keluarga sehat 
membuat pikiran tenang, mampu 
bekerja dan  bangkit kembali.

Berkiprah hampir 5 tahun di 
belantika musik Tanah Air tak 
membuat Viza K.Mahasa berpuas 
diri. Dibawah V1MASTia apik 
memadukan musik kontemporer

DOLOK SANGGUL - Dompet
Dhuafa Waspada bersinergi
dengan UPZ PT Bank Sumut
menggelar Sunat massal di Kec. 
Dolok Sanggul, Kab. Humbang 
Hasundutan, Sumatera Utara.
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SALAM REDAKSI
Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum wr.wb, 

Pembaca yang budiman, 
 
Kegembiraan pergantian tahun dari 
2019 ke 2020 tidak berlangsung lama. 
Paginya bencana banjir melanda 
Jakarta, Banten dan Jawa Barat. 
Membuat semua orang menanggalkan 
kegembiraan dan sibuk memantau 
dampak bencana. 

Dompet Dhuafa sebagai lembaga 
kemanusiaan langsung menurunkan 
tim Disaster Management Center 
(DMC) memberikan respon 
membantu warga yang terdampak. 
Kisah heroik salah satunya adalah 
mengevakuasi bayi di malam hari di 
tengah medan yang sulit dan arus 
banjir yang deras. Kisah ini menjadi 
pokok bahasan Majalah Swara Cinta 
Edisi ini.

Selain itu, ada juga info diskusi 
perempuan tentang sastra di Masjid 
Panggung Cordofa, penanaman padi 
organik yang ramah lingkungan di 
Rejosari, Madiun. Juga ada informasi 
tentang kerjasama Dompet Dhuafa 
dan Pemerintah Kabupaten Magetan 
dalam membudidayakan susu sapi di  
Kampung Susu Lawu Singolangu. 
Tentu masih banyak informasi 
berguna dan bermanfaat lainnya.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Foto Cover : Dompet Dhuafa
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Kabupaten Bekasi (2-8 Januari 2020) 
Kabupaten Bogor (17-31 Januari 2020)
Kota Tangerang (1-14 Januari 2020)
Kota Tangerang Selatan (1-14 Januari 2020)
Kabupaten Lebak (15-28 Januari 2020)

STATUS TANGGAP DARURAT

Awal tahun, 01 Januari 2020, sejumlah wilayah di Jakarta, Bekasi dan Tangerang terendam 
banjir dengan tinggi air bervariasi. Di Kabupaten Lebak, Banten, banjir dan longsor yang 
melanda 12 desa di empat kecamatan akibat luapan Sungai Ciberang. Sedangkan di 
Kabupaten Bogor, banjir dan longsor melanda beberapa titik seperti di Kecamatan Nanggung

, 
Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Bojonggede

DKI JAKARTA, BANTEN
dan JAWA BARAT

TOTAL

Banjir & Tanah Longsor 

update 16.00 WIB
19 Januari 2020

Sumber Daya DMC Dompet Dhuafa

Dampak Kejadian

21.166
penerima manfaat

jiwa

Jumlah Penerima Manfaat
 ( periode 19 Januari 2020)

trail
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BINGKAI

BingkaiBingkai

PASIEN PENDAMPINGAN DISABILITAS 
MENTAL (PDM)
Bertempat di Yayasan Galuh, Rawalumbu, Bekasi 
Timur, Januari 2020. Pasien PDM saat makan siang 
yang dihidangkan oleh Darling Dompet Dhuafa

Romy
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Arus Utama

Malam hari langit dihujani 
kembang api, sebagai wujud 

kegembiraan menyambut pergantian 
tahun dari 2019 ke 2020. Meskipun 
hujan turun dari sore hari, dan langit 
diselimuti kabut tak menyurutkan 
langkah yang merayakan pergantian 
tahun.

Siapa yang menyangka kegembiraan 

DUKA AWALI 2020

itu menjadi kesedihan karena hujan 
deras dengan intensitas tinggi 
menyebabkan banjir di Kawasan 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 
Bekasi (Jabodetabek) bahkan sampai 
Lebak, Banten dan Jawa Barat.

Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mencatat jumlah 
korban meninggal akibat banjir dan 

longsor di Jabodetabek, Banten, dan 
Jawa Barat, 67 orang.

Kepala Pusat Data Informasi dan 
Humas BNPB Agus Wibowo dari 
keterangan tertulis,  menyatakan 
tambahan jumlah korban meninggal 
terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. 

"Lima hari pasca-bencana banjir di 

Arus Utama

Tak disangka kegembiraan pergantian tahun berubah menjadi petaka. Banjir di mana-mana. 
Dompet Dhuafa turun membantu sesama.

Jabodetabek dan sekitarnya, jumlah 
korban meninggal bertambah tujuh 
orang, yang semula 60 orang menjadi 
67 orang per tanggal 6 Januari 2020," 
kata Kepala Pusat Data Informasi dan 
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus 
Wibowo, Senin (6/1/2020).

Esok harinya, kata Agus, terjadi 
penurunan jumlah pengungsi yang 
cukup signifikan, semula 36.419 jiwa 
menjadi 14.535 jiwa. 

CUACA EKSTRIM

Di sisi lain, Agus meminta Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) seluruh Indonesia aktif 
menginformasikan peringatan dini 
cuaca ekstrim kepada masyarakat. 
Melalui peringatan dini tersebut, warga 
dapat meningkatkan kewaspadaan dan 
siap siaga.

Himbauan itu disampaikan terlepas 
dari hasil analisis BMKG mengenai 
kondisi dinamika atmosfer terkini. 
Laporan BMKG hari ini, Minggu (5/1) 
menunjukkan bahwa potensi hujan 
lebat di beberapa wilayah Indonesia 
masih terjadi dalam beberapa pekan ke 
depan.

RESPON DOMPET DHUAFA

General Manager Respon dan Recovery 
Disaster Management Center (DMC) 
Dompet Dhuafa, Shofa Al Quds 
menyebutkan banjir Jabodetabek lebih 
besar dari pada banjir terdahulu.

“Kalau melihat curah hujannya bisa 
sampai 377mm/hari, sebelumnya 
ditahun 2013 hanya sekitar 341mm/
hari. Bahkan kalau dari curah hujan 
2007 terlihat lebih besar,” ungkap 
Shofa kepada SwaraCinta. 

Sementara respon dari DMC, lebih 
lanjut dikatakan Shofa juga sudah 
tersebar ke beberapa wilayah, mulai 
dari wilayah Jakarta di Pos Cipinang 
Melayu, Ciliwung, IKPN Bintaro, 
wilayah Bekasi seperti Tambun, 
Rawasari. Untuk wilayah Tangerang, 
ada di wilayah Ciledug, sementara di 
Bogor, ada di Jasinga, Cigudeg, dan ada 
juga di Lebak, Banten.

“Sebetulnya bencana Lebak Banten 
sudah di-assesment oleh Dompet 
Dhuafa Banten, kemudian kalau dilihat 
dari cakupan banjir bandang yang 
cukup luas, mereka kontak ke pusat 
untuk mengirim personil tambahan 
kesana,” ucapnya.

“Personil inti DMC kan hanya 30 
orang, tapi setiap 1 PIC itu kan bersama 
dengan relawan ya kira-kira 10 orang, 
jadi tiap PIC itu kan ada dapur umum, 
tim medis, tim PFA, dan tim evakuasi, 
kalau dapur umum kita gandeng LPM, 
kalau kesehatan kita gandeng LKC, 
service motor kita menarik IK, jadi 
istilahnya merangkum semua aktifitas 
di Dompet Dhuafa dan kita DMC 
sebagai komandonya,” sambung Shofa.

Selain berkolaborasi di internal 
Dompet Dhuafa, DMC juga 
berkolaborasi dengan BNPB. DMC 
Dompet Dhuafa sudah resmi menjadi 
mitra dalam pengurangan risiko 
bencana. BNPB menyepakati nota 
kesepahaman saat Rakornas Peringatan 
Bulan Pengurangan Risiko Bencana di 
Pangkal Pinang, Bangka Belitung sejak 
Oktober 2019 lalu. – Maifil / Romi 
Syawal

① Salah satu rumah yang rusak akibat banjir bandang 
Banten

② Pos Pengungsian dari warga di atas tanah yang 
tidak stabil akibat banjir

③ Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Nasyid 
Majidi dan Dirut Dompet Dhuafa Imam Rulyawan 

berdialog dengan penyintas banjir Lebak.

Dompet Dhuafa
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Arus Utama

Banjir Jakarta di awal tahun 2020  
memunculkan kisah heroik para 

relawan.  Salah satunya kisah relawan 
Dompet Dhuafa yang tergabung dalam 
Tim Respon Disaster Management 
Center (DMC) yang melakukan proses 
evakuasi seorang bayi berumur enam 
bulan dan ibunya, pada pukul 03.00 
dinihari WIB. Mereka adalah  warga 
dari RT 08 RW 08, Kelurahan Cawang, 
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 

Bayi yang dievakuasi bernama Zafran. 
Ia diselamatkan melalui loteng yang 
ketika itu debit air hujan terus naik. 
Saat tim melakukan evakuasi kondisi 
bayi tidak mengalami kelaparan atau 
kedinginan, ibunya telah menyiapkan 
kebutuhannya sembari mengungsi 
walau saat proses evakuasi  gerimis 

RESPON BANJIR 2020

EVAKUASI BAYI 6 BULAN

terus turun. 

“Menjelang pukul 23.00 WIB orang tua 
bayi tersebut menelepon ke call center 
setempat. Ada beberapa tim evakuasi 
yang lain yang mendapat kabar ini, 
namun karena sudah larut malam dan 
arus cukup deras, mereka urung 
melakukannya. Akhirnya kita putuskan 
untuk lakukan evakuasi karena mereka 
sudah terjebak sejak subuh kemarin. 
Proses evakuasi selesai sekitar pukul 
03.00 WIB esoknya,” ujar Ade Tim 
DMC Dompet Dhuafa, Kamis (2/1).

Diceritakan Ade, Bayi Zafran 
diletakkan di ember plastik yang biasa 
digunakan tempat mandi, kemudian di 
bawah rintik hujan dan gelap malam, 
Zafran diapungkan menuju perahu 

karet 
yang 

menunggu di 
mulut gang.
Tangis bayi 
pecah ketika 
dibawa melintasi 
banjir. Suaranya 
meraung keras 
dan tim evakuasi 
terus meniti tali. 

Proses evakuasi agak sulit dilakukan 
oleh tim DMC Dompet Dhuafa karena 
arus deras, gang menuju rumah 
evakuasi lumayan sempit sehingga tak 
bisa dilalui perahu kayak yang ditarik 
dengan tali tambang sepanjang 100 m 
lebih. Posisi rumah bayi juga berada di 
bantaran sungai dan diapit oleh 
rumah-rumah lain yang mengalami 
banjir setinggi atap. – Ika

Subuh pertama di tahun baru 
menjadi awal pergerakan tim DMC 

untuk merespon peristiwa banjir di 
Jabodetabek. Salah satu korbannya 
termasuk bayi balita dan kelompok 
rentan seperti ibu hamil dan ibu 
menyusui. Kondisi air bersih yang 
minim serta pasokan bahan makanan 
yang terbatas, membuat mereka 
kesulitan memenuhi kebutuhan 
pokoknya.

Karena itu, tim kesehatan Dompet 
Dhuafa yang dipimpin langsung dr. 
Yeni Purnamasari, GM Kesehatan 
Dompet Dhuafa,  menyediakan menu 
MPASI untuk disalurkan kepada para 
ibu untuk buah hatinya di 
pengungsian. Aksi itu di jalankan 
dalam program Corner Gizi (Cozi).

Dikatakan, dr. Yeni Purnamasari, 

penyaluran  MPASI dilakukan di dua 
titik, dimana populasi ibu dengan bayi 
cukup banyak. Diantaranya Pos 
Cipinang Melayu dan Pos Balekambang 
Ciliwung. 

“Bahkan di Pos Balekambang Ciliwung, 
tim medis harus menghampiri ibu dan 
bayi hingga ke rumah mereka yang 
terendam banjir. Selain pemberian 
MPASI juga ada edukasi merawat bayi 
disaat seperti banjir sekarang,” ungkap 
dr. Yeni, Kamis (2/1).

Melalui Layanan COZI. Lanjut dr. Yeni, 
Dompet Dhuafa hadir untuk 
memberikan layanan konseling 
menyusui mobile dengan mengunjungi 
rumah-rumah terdekat Posko serta 
menyediakan MPASI homemade oleh 
tim konselor menyusui dari LKC 
Dompet Dhuafa. 

Layanan 
ini 
diharapkan dapat 
menjadi salah satu dukungan dalam 
membantu para penyintas banjir 
khususnya kelompok ibu hamil, ibu 
menyusui, bayi dan balita yang 
membutuhkan. Dukungan dan 
semangat untuk ibu hamil, ibu 
menyusui sangat diperlukan dalam 
kondisi tersebut dan juga pemenuhan 
MPASI (makanan pendamping ASI) 
yang sesuai dengan usia juga 
dibutuhkan.  – Romi Syawal

RESPON BANJIR 2020

COZI UNTUK PENYINTAS BANJIR

Dompet Dhuafa

① Tim DMC menyusuri banjir evakuasi warga 

② DMC evakuasi bayi 6 bulan

Arus Utama

① Penyintas balita saat menunggu di pos 
pengungsian Dompet Dhuafa

② Salah satu tim DMC sedang menyiapkan MPASI 
untuk ibu dan anaknya

Dompet Dhuafa
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Arus UtamaArus Utama

Banjir Jabodetabek awal tahun 2020, 
selain berdampak pada perumahan, 
perkantoran juga rumah sakit. Tim 
Disaster Management Center (DMC) 
Dompet Dhuafa melakukan evakuasi 
terhadap sejumlah pasien dari Rumah 
Sakit Kartika Pulomas, yang sudah 
terendam banjir sejak hari pertama di 
tahun 2020. 

"Tim mengevakuasi sejumlah pasien 
kemudian merujuk ke rumah sakit lain 
yang lebih aman dari banjir, salah satu 

pasien patah tulang, dievakuasi dengan 
menggunakan truk tinggi, karena 
ambulans sudah tidak bisa melewati 
banjir yang menggenangi sejumlah 
jalan di Pulomas, Jakarta Timur," 
ungkap Eka Suwandi tim DMC 
Dompet Dhuafa.

Ketika Evakuasi air yang merendam 
lantai 1 rumah sakit tersebut masih 
setinggi 10-15 sentimeter, tapi lama 
kelamaan air bukannya surut malah 
terus bertambah. Kondisi di pelataran 

parkir rumah sakit juga terendam air 
setinggi sekitar 1 meter.

Disampaikan Eka, total 40 pasien yang 
dievakuasi dari lantai 1 rumah sakit 
tersebut. – Zul

RESPON BANJIR 2020
DMC EVAKUASI PASIEN PATAH TULANG

Dompet Dhuafa

① Pasien RS Kartika Pulomas dievakuasi oleh tim 
DMC

Adanya banjir memanggil jiwa 
kemanusiaan masyarakat Jakarta 

dan sekitarnya. Salah satunya Dapur 
Keliling (Darling) Dompet Dhuafa yang 
bergerak cepat menuju pengungsian di 
Cipinang Melayu, Jakarta Timur. 
Kehadiran dapur keliling sangat 
membantu pemenuhan logistik dasar 
para penyintas banjir. Karena banyak 
dari mereka hingga kini kekurangan 
pasokan makanan.

“Penyintas banyak mengeluh belum 
makan dari semenjak banjir datang. 
Sebagian sudah mulai mengevakuasi 
diri sendiri sejak subuh tadi. Tentunya 
tidak bawa makanan sama sekali. 
Selagi menunggu tim logistik datang, 
Kami siapkan dapur pos hangat 
sementara,” terang Badie Uzzaman, 
salah satu tim Darling.

Di tengah aksinya membantu 
penyintas banjir, Darling Dompet 
Dhuafa juga menerima donasi dari 
komunitas Ertiga Club Indonesia 
(ERCI) Chapter Depok, yang telah 
menghimpun bantuan dari para 
member komunitasnya. Sabtu 
(4/1/2020) pagi, mereka menitipkan 
bantuan tersebut kepada Dompet 
Dhuafa di Pos Darling yang ada di 
Pengungsian Kampus Borobudur.

“Alhamdulillah, kita ada sekitar 150 
member di Depok, dan sejak hari 
pertama banjir, kita terpanggil untuk 
bisa ikut membantu. Kami himpun 
bantuan bersama dan kita salurkan 
langsung ke pos Darling Dompet 
Dhuafa yang ada di Cipinang. Semoga 
bisa membantu warga,” terang Syarif, 
Sekjen ERCI Chapter Depok, di sela 

penyaluran bantuan.

Selain ERCI Depok, donasi turut 
datang dari ikatan alumni mahasiswa 
Borobudur. Tujuan mereka sama, yaitu 
menyalurkan bantuan dari kalangan 
alumni kampus yang tengah menjadi 
pengungsian bagi warga sekitar.

Lebih dari empat hari, ratusan warga 
dari kelurahan Cipinang Melayu 
mengungsi di pelataran Masjid Raya 
Universitas Borobudur. Dompet 
Dhuafa sejak hari pertama, telah 
melakukan intervensi berupa bantuan 
evakuasi hingga logistik di wilayah 
Cipinang Melayu. – Zul

Dompet Dhuafa

① Dapur Keliling Dompet Dhuafa saat berada di 
pengungsian Cipinang Melayu, Jaktim

② Seorang penyintas saat mengambil minum di 
mobil Darlinguntuk ibu dan anaknya

RESPON BANJIR 2020
DARLING PENUHI KEBUTUHAN 
DASAR PENYINTAS BANJIR
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membantu mobilisasi warga terutama 
lansia dan anak-anak, karena akses 
jalan tertutup longsor.

"Bukit ini sebenarnya merupakan zona 
merah. Khawatir longsor semakin 
banyak jika intensitas hujan masih 
sering terjadi," sambung Ade.

Terdapat pengungsian sementara di 
atas bukit 

Cikontrak, warga 
Cigobang sebanyak 220 KK. Hadi, 
Ketua RW Cigobang, mengatakan, 
sebagian warga tersebut masih 
bertahan karena rumahnya tidak 
terdampak. Juga ada sebagian warga 
yang sudah pindah ke pengungsian 

lain, termasuk ke Pos Dompet Dhuafa 
di Ponpes Darul Mustofa Cipanas, 
Banten.

Saat ini, jumlah pengungsi di Pos Darul 
Mustofa Dompet Dhuafa sebanyak 556 
orang. Bantuan logistik para donatur 
juga terus bergulir, Dapur Umum 
menyediakan makanan sebanyak 1.300 
porsi ditambah donasi makanan 400 
porsi. Selain itu, Aksi Layanan Sehat 
dari tim Medis LKC (Layanan 
Kesehatan Cuma-cuma) Dompet 
Dhuafa turut terjun mengelola keluhan 
kesehatan masyarakat.

“Alhamdulillah, armada Darling 
(Dapur Keliling) hari ini juga telah 
hadir untuk support kebutuhan 
makanan pengungsi. Pada Minggu, 
selain Tim Rescue melanjutkan 
evakuasi dan menyusuri sungai, 

Dompet Dhuafa adakan aksi Taman 
Ceria, memfasilitasi kegiatan 
permainan anak-anak penyintas," tutup 
Ade. – Dhika Prabowo 

Banjir bandang yang terjadi di 
Kabupaten Lebak, Banten awal 

tahun 2020 lalu mengakibatkan 
sejumlah kerusakan di beberapa titik. 
Rumah dan jembatan rusak, jalanan 
longsor dan tertimbun tanah, 
sementara air sungai meluap sehingga 
menyebabkan banyak akses jalan 
terputus.

Seperti di area sungai Ciberang, 
Kampung Cikomara, Desa 
Banjaririgasi, Kecamatan Lebakgedong, 
aliran banjir menyebabkan sungai 

bertambah lebar dan kerusakan pada 
sisi muka sungai. Sehingga satu-
satunya jembatan sebagai akses warga 
menyeberang antar pemukiman, 
terputus di satu sisi.

Dompet Dhuafa merespon melalui tim 
Disaster Management Center (DMC) 
melakukan assessment sekaligus 
penyisiran untuk evakuasi di sana. 
Membantu mobilisasi warga yang 
menggunakan  konstruksi jembatan 
sementara, akses berlumpur dan 
berbatu.

"Masih banyak aktivitas warga yang 
berpindah tempat, tapi kesulitan 
membawa banyak barang, termasuk 
memboyong keluarganya keluar-masuk 
pemukiman, dan juga ada beberapa 
warga yang butuh pertolongan darurat 
karena sakit," ujar Erwandi ‘Bojek’ 
Saputra, Koordinator Tim Respon 
Banten DMC Dompet Dhuafa.

Sementara Rini, salah satu warga 
kampung Cikomara menceritakan 
peristiwa banjir bandang di rumahnya 
sekitar pukul 10.00 wib. 

“Pagi itu panik rumah kami banjir. 
Alhamdulillah rumah saya tidak rusak. 
Tapi kerusakan lebih banyak terjadi di 
rumah-rumah di pemukiman seberang. 
Masya Allah bisa sampai seperti itu,” 
ungkapnya.

Tim Rescue Disaster Management 
Center (DMC) Dompet Dhuafa 
menyisir area sungai Ciberang, misinya 
berlanjut menuju ke Kampung 
Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan 
Lebakgedong. Namun, seperti yang 

DOMPET DHUAFA RESPON 
BANJIR BANDANG LEBAK

sudah diperkirakan, banyak akses jalan 
yang terputus, tertimbun bahkan rusak 
akibat tanah longsor di sana.

“Tidak bisa dilalui kendaraan bermotor 
sama sekali. Kami putuskan lanjut 
tempuh ke atas (bukit) berjalan kaki,” 
jelas Ade, Koordinator Tim Evakuasi 
Banjir Bandang Lebak DMC kepada 
Swara Cinta. 

DMC berlanjut menelusuri di area 
bukit Cikontrak, tim melakukan 
pendakian sejauh 15 kilometer dengan 
berjalan kaki. Menempuh waktu 
selama 3 jam, sejak pukul 10.00-13.00 
wib, melewati jalur terjal nan curam, 
sementara hujan terus turun 
beberapa kali sehingga membuat 
jalur sangat licin berlumpur.

"Medannya sulit, memasuki jalur 
hutan. Lumpur ada yang sedalam 
lutut. Hujan turun membuat kami 
semakin siaga akan longsor susulan 
yang terjadi ketika mendaki," ungkap 
Ade.

Di antara perjalanannya, Tim Rescue 
beberapa kali melakukan evakuasi 
mendadak pada penyintas yang hendak 
keluar dari lokasi tersebut untuk hijrah 
ke tempat pengungsian baru. 
Kemudian tim memutuskan 

① Jembatan yang terputus dikarenakan derasnya 
banjir bandang 

② Respon DMC banjir bandang di Lebak, Banten 

③ Seorang relawan dari Dompet Dhuafa saat di pos 
pengungsian untuk memberikan healing kepada 

anak-anak

Romy

Tim Rescue Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa 
menyisir area sungai Ciberang, misinya berlanjut menuju ke Kampung 
Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong. Namun untuk ke 

sana banyak jalan yang terputus.

Khusus Khusus
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Khusus Khusus

Dari data pengungsi, diinfokan oleh 
Dompet Dhuafa Banten ada beberapa 
daerah yang mengungsi dengan jumlah 
total 836 orang, 196 KK, dengan jumlah 
Ibu hamil 6 orang, ibu menyusui 13 
orang, lansia 70 orang, anak-anak 93 
orang. Sedangkan jumlah dari beberapa 
kampung, tercatat dari kampung 
Koncang 15 orang, kampung Cigobang 
244 orang, kampung Jaha 42 orang, 
kampung Muhara 181 orang, kampung 
Cinyiru 351 orang, dan kampung 
Padurung 4 orang. – Romi Syawal

GANASNYA BANJIR 
MENERJANG TIDAK HANYA 
JEMBATAN DAN SEKOLAH

Sore itu di penghujung tahun 2019 
hingga awal tahun 2020, hujan 

mengguyur dengan derasnya di hampir 
semua daerah di Jabodetabek, tidak 
terkecuali di daerah Lebak, Banten. 
Swara Cinta bersama Disaster 
Management Center (DMC) Dompet 
Dhuafa menelusuri daerah yang paling 
terdampak salah satunya di kampung 
susukan, desa Bungur Mekar, 

Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, 
Banten, belum lama ini. 

"Rumah saya sudah gak berbentuk, 
atap saya juga ilang, pas banjir bandang 
itu datang saya lari ke atas,' kata 
Aliyudin, warga, sambil 
mengumpulkan genteng yang masih 
bisa dipakai. 

Dari pantauan Swara Cinta, banyak 
terlihat rumah-rumah yang sudah 
tidak berbentuk, lumpur pun masih 
terlihat menempel ditembok-tembok. 
Pohon-pohon kelapa terlihat berbaris 
menunduk, dan pohon yang masih 
berdiri terlihat betapa tingginya air 
menerjang dengan dahsyat. 

Di sisi kanan-kiri sejauh pandangan 
mata terlihat motor, mesin cuci, tv, 
lemari, sofa empuk pun tidak lagi bisa 
digunakan karena banyaknya lumpur. 
Untuk menuju ke kampung tersebut, 

trek yang dilalui juga bukanlah perkara 
gampang, karena ada jembatan yang 
biasanya dilewati oleh warga putus 
oleh ganasnya air.

Berpindah di pos penampungan 
Banten Dompet Dhuafa, Pondok 
Pesantren Darul Mustofa, kampung 
Hemberang, Desa Luhur Jaya. Ibu 
Sariah yang sedang menyuapi anaknya 
dengan tatapan kosong berbicara 
bagaimana dirinya yang sudah 1 pekan 
berada di pos pengungsian.

“Alhamdulillah makanan, baju anak, 
semua tercukupi, tapi saya memikirkan 
rumah saya yang tidak bisa ditinggali, 
gak tau sampai kapan di sini,” ucapnya 
lirih.

“Suami saya kerjanya hanya 
memanggul kayu, pas banjir kerjaannya 
tidak ada jadi hanya menerima 
bantuan saja,” sambungnya.

① Tim DMC bantu warga menyebrang sungai 
menggunakan perahu karet

 
② Tim Swara Cinta bersama rekan media akan 

menyebrangi sungai karena jembatan terputus akibat 
banjir 

③ Kondisi sekolah yang hancur parah di 
Darussa'adah, Sajira Barat

Romy

Akibat banjir bandang, banyak rumah penduduk yang 
dihanyutkan arus. Sisa-sisa bencana membuat miris.
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2120 Mosaic (Moslem And Moslimah Chic)Mosaic (Moslem And Moslimah Chic)

Di musim penghujan, baju hangat 

tentu menjadi pilihan meredakan 

hawa dingin. Tak hanya menghangatkan, 

Anda juga bisa tampil modis. Berbahan 

kaos atau rajut, jaket atau baju hangat 

hadir dengan berbagai variasi.

Model simpel klasik, membuat sebagian 

orang nampaknya memiliki Sweater 

Rajut. Bentuk yang mengerut, ada 

baiknya memilih ukuran lebih besar dari 

badan Anda agar nyaman dikenakan.

1. Sweater Rajut

Model Parka menjadi jaket yang mudah 

dipadukan. Bentuk yang simpel, bisa dikenakan 

bersamaan kaos santai. Lengkapi dengan 

kerudung pashmina atau jilbab segitiga, 

membuat Anda tetap hangat dan chic.

2. Jaket Parka

Jaket hoodie panjang sedang populer di 

kalangan hijabers. Padukan dengan celana 

atau rok, membuat Anda nyaman juga 

modis.

Butuh tampilan semi formal hingga resmi di 

musim hujan? Jaket kulit bisa menjadi 

pilihan. Memberi kesan mewah dan trendi 

mengenakannya.

4. Jaket Kulit

Variasi 
Baju Hangat di 
Musim Penghujan

3. Long Hoodie Jacket

Foto: Istimewa
Teks: Aryani Radita
Sumber: Dikutip dari berbagai sumber
Desain & Kreatif: Digdaya Publika
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mengalami lonjakan peserta.

“Jadi kita memang berharap 
(banyaknya peserta muda-

mudi) ini mampu menjadi 
pribadi yang 

berkarakter budi 
luhur. Tidak lupa 
untuk berbakti 
kepada agama, 
bangsa dan 
keluarganya,” jelas 
Herman.

Ada tiga kategori yang 
dilombakan yakni silat 

sendiri, berpasangan, dan 
kelompok. Tampak peserta yang 

terdiri dari anak-anak dan remaja 

The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), telah 
menetapkan beladiri pencak silat 
merupakan Warisan Budaya Tak Benda 
(Intangible Cultural Heritage) 
Indonesia, pada 12 Desember 2019. 

FESTIVAL SILAT JAMPANG KE-8 
TERUS LAHIRKAN PESILAT MUDA

Selaras dengan penetapan tersebut, 
Kampung Wisata Jampang Dompet 
Dhuafa yang menjadi wadah 
silahturahmi para pegiat 
pencak silat di 
Indonesia menghelat 
Festival Silat 
Jampang ke 8. 

Festival yang 
diselenggarakan 
pada Ahad (22/12) 
sedikitnya 
dimeriahkan oleh 
320 pesilat muda 
dari 22 perguruan. 
Menurut Ketua Kampung 
Silat Jampang (KSJ) Herman 
Budianto, festival silat ke 8 ini 

Budaya

sangat antusias mengikuti arahan 
jelang pertandingan. Masing-masing 
peserta memakai konstum pencak silat 
dan menunjukan gerakan khasnya. Tak 
ketinggalan para keluarga dan pelatih 
turut mendampingi para peserta. 
Bahkan ada yang masih coba 
mengingat gerakannya.

Herman menuturkan ada tiga hal yang 
akan menjadi penilaian juri yakni 
wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga 
terkait penampilan teknik dengan 
gerakan yang rapi dan tertib. Wirama 
menampilan teknik yang seirama dan 
serasi. Wirasa lebih menekankan pada 
gerak yang tidak saja harus sesuai 
irama, namun harus dilakukan dengan 
rasa (jiwa).

Yang berbeda dari perhelatan tahun 
lalu, ialah suasana budaya yang kental 
dan kuat mengingat Festival Silat 
Jampang ke 8 ini diadakan di Rumah 

Budaya

Budaya Jampang. Di sini KSJ tak hanya 
ingin menunjukan aksi bela diri semata 
tetapi juga ingin memperkenalkan ke 
masyarakat bahwa pencak silat juga 
meliputi seni.

Direktur Budaya dan Dakwah Dompet 
Dhuafa Ahmad Shonhaji  mengatakan 
bahwa pencak silat juga tidak hanya 
dinilai dari wirasa, wirama, dan wiraga 
saja. Namun kekhasan dari gerakannya 
yang sangat identik sekali dengan 
budaya-budaya Indonesia.

“Kita tidak hanya ingin menunjukan 
keindahan gerakannya dan kegagahan 
dalam silat. Tapi menunjukan lebih 
jauh sikap dan jati diri sebagai bangsa 
Indonesia,” jelas Ahmad Shonhaji. 

Dalam Festival Silat Jampang ke 8 ini, 
PPS Sekar Balebat Cisarua dinobatkan 
sebagai Juara Umum. Arya Maulana 
(15), murid dari perguruan tersebut 

mengungkapkan tidak mudah untuk 
bisa menang. Butuh latihan, disiplin 
dan kerja keras. Dari mulai 
menyesuaikan irama, mengingat 
gerakan dan memperkuat gerakan. Itu 
semua butuh waktu.

“Gerakan-gerakan tadi latihannya 
sampai sebulan,” jelas Arya. – FajarSekitar 320 Pesilat Muda 

dari 22 perguruan berlaga 
mempertahankan nama baiknya. 

Peserta Festival Silat ini terus 
bertambah setiap tahunnya.

① Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa, Drg. Imam 
Rulyawan saat membuka festival silat Jampang ke-8

② Pesilat saat menampilkan jurus silat jampang

③ Pesillat sedang menunjukkan keahlian bela 
dirinya

④ Pesilat wanita saat memperagakan jurus kipas

⑤ Salah satu pesilat saat memamerkan jurus

Adit
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Ekonomi

Adalah Maria Ulfa (34), beliau 
berasal dari Nagari Padang Laweh, 

Kec. Batipuh Selatan, Kab. Tanah 
Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ia yang 
akrab dipanggil Bu Maria ini 
merupakan salah seorang penyandang 
disabilitas, kondisi ini sudah dialami 
Bu Maria sejak lahir, kedua bagian kaki 
Bu Maria lumpuh total.

Kondisi kelumpuhan yang dialaminya 
tidak serta merta membuat aktifitasnya 

MARIA ULFA, MENDULANG PRESTASI 
DI TENGAH KETERBATASAN FISIK

terganggu begitu saja. Buktinya di 
bulan April 2019 lalu Bu Maria 
mengikuti Pekan Paralympic Daerah 
Sumatera Barat di cabang olahraga 
renang, dengan keuletan dan sikap 
percaya diri, akhirnya Bu Maria 
mampu mendulang dua medali emas. 
“Saya sangat bersyurkur, Alhamdulillah 
saya mendapatkan dua medali emas 
sekaligus di cabang renang,” tutur Bu 
Maria.

Semua prestasi yang diperoleh Bu 
Maria ini semuanya tidak terlepas dari 
support keluarga Bu Maria, terutama 
orangtua Bu Nuraina (62)  dan 
Suaminya Bapak Rudi Artono (41). 
Alhasil, disamping keterbatasan yang 
dimiliki Bu Maria, beliau masih 
mampu mengukir prestasi.

Suami Bu Maria, Bapak Rudi Artono 
yang hanya berprofesi sebagai 
pedagang sate keliling selalu 

Ekonomi

memberikan support kepada Bu Maria, 
tidak pandang kondisi yang tengah 
dialami Bu Maria. “Saya selalu 
support istri saya, 
kemanapun dia pergi 
saya selalu 
dampingi, seperti 
mengantarkan 
ke tempat 
perlombaan, 
saya selalu 
dampingi 
istri saya,” 
kata Pak 
Rudi.

Karena 
keterbatasan 
fisik, masa kecil 
Bu Maria lebih 
banyak dihabiskan di 
rumah hingga berumah 
tangga saat ini, jenjang pendidikan 
formal pun tidak pernah ditempuh Bu 
Maria. Tetapi berkat dorongan orang 

tua Bu Maria, Bu Nuraina (62) untuk 
mengajarinya di rumah, Alhamdulillah 

Bu Maria bisa baca tulis.

Aktifitas Bu Maria 
disamping sebagai 

atlit renang, Bu 
Maria 

berprofesi 
sebagai 
penjahit 
pakaian 
wanita. 
Disudut 
ruangan 
rumahnya, 

Bu Maria 
mulai menjahit 

pakaian orderan 
dari pelanggannya. 

Keterampilan menjahit 
ini sudah didapatinya sejak 

bergabung di Organisasi 
Perkumpulan Penyandang Disabilitas 
Indonesia (PPDI) Kab. Tanah Datar.

Sahabat baik, saat ini Bu Maria 
membutuhkan kursi roda serta 
bantuan modal jahitannya, dengan 
bantuan yang kita berikan bisa 
membantu Bu Maria dan teman 
Disabilitas lainnya lebih produktif 
mengembangkan usahanya. “Saya 
berharap mendapatkan kursi roda, dan 
saya bercita-cita memiliki usaha 
konveksi sendiri,” tutur Bu Maria. 
– Nasri

① IbuMaria saat melakukan keahliannya dalam 
menjahit pakaian

② Ibu Maria bersama suami saat memperlihatkan 
penghargaan dan medalinya

③ Ibu Maria Ulfa mendulang prestasi 

Dompet Dhuafa
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JAKARTA - Dompet Dhuafa bersama 
BNI Asset Management adakan 

diskusi rutin dengan tema “Investasi 
Wakaf Melalui Reksa Dana” di Bakso 
Boedjangan Pejaten, Jakarta. Kamis, 
(19/12/2019). 

Kolaborasi antara 
Dompet Dhuafa dan 
PT BNI Asset 
Management ini 
untuk 
penghimpunan 
dana wakaf 
produktif 
melalui investasi 
di reksa dana 
Syariah.

BNI-AM berperan 
sebagai manajer 
investasi pengelola reksa 
dana syariah menawarkan 

kepada para investor untuk melakukan 
wakaf produktif melalui uang kepada 
Dompet Dhuafa selaku nazhir 
(pengelola wakaf).

Manajer Retail Wakaf Dompet Dhuafa 
Sunarto mengajak pihak 

internal Dompet Dhuafa 
untuk manfaatkan 

dunia digital guna 
menumbuhkan 
Investasi Wakaf 
Tunai di Reksa 
Dana. 

Kini, 
perkembangan 

teknologi digital 
memungkinkan 

untuk membayar 
wakaf melalui 

teknologi finansial. 
Adanya produk finansial 

DOMPET DHUAFA DAN BNI ASSET MANAGEMENT 
KAMPANYEKAN DANA WAKAF PRODUKTIF

inovatif Inilah yang melatarbelakangi 
Dompet Dhuafa dan BNI Asset 
Management dalam berkolaborasi. 

"Ini merupakan kegiatan reguler yang 
ditujukan untuk pihak internal 
Dompet Dhuafa demi menjaga 
semangat visi-misi Dompet Dhuafa. 
Selain itu, kami juga mengajak para 
internal Dompet Dhuafa untuk 
manfaatkan dunia digital untuk 
investasi  wakaf tunai di reksa dana," 
ucap Sunarto. – Romi Syawal

Aktualita Aktualita

Dompet Dhuafa

① Dompet Dhuafa dan BNI Asset Management 
berpose seusai diskusi

② Penjelasan dari BNI Asset Management kepada 
peserta diskusi

JAKARTA -- Berdiri di atas lahan 368 
meter persegi di kawasan Gedung 

Filantrofi, Pejaten, dibangun sebuah 
bangunan berbahan kayu, ramah 
lingkungan dan tahan gempa, yaitu 
“Masjid Panggung Cordofa”. 
Dibangunnya Masjid tersebut guna 
diproyeksikan menjadi sarana ibadah 
bagi para amil Dompet Dhuafa. 

Selain menjadi fungsi tempat 
peribadatan, Masjid Panggung Cordofa 
juga memiliki fungsi sebagai Center of 
Excellence. Bukan hanya pembinaan 
dan peningkatan spiritual, namun juga 
penambahan wawasan khazanah 
keislaman, kebudayaan, maupun sastra. 
Demikian seperti yang diungkapkan 
oleh Inisiator sekaligus Pembina 
Dompet Dhuafa, Parni Hadi, saat 
meresmikan Masjid Panggung Cordofa 
(8/11/2019).

Masjid Panggung Cordofa mulai 
berjalan sebagai fungsi keduanya pada 
Kamis (26/12/2019) ditandai dengan 
mulainya diskusi budaya “Perempuan 
& Sastra”. Diskusi tersebut berisikan 
tentang kontribusi serta peran 
perempuan dalam sastra dan 

PARNI HADI: ISLAM ERAT KAITANNYA 

DENGAN BUDAYA

perkembangannya. Dengan 
menghadirkan sastrawan-sastrawan 
wanita, di antaranya Fatin Hamama R. 
Syam dan DR. Sastri Sunarti, serta 
musikus puisi Jodhi Yudo, diskusi 
dibuka secara umum untuk seluruh 
amil Dompet Dhuafa dan masyarakat 
umum.

“Bulan lalu Masjid Cordofa ini 
diresmikan. Saya mengharap nantinya 
masjid ini dijadikan sebagai tempat 
yang multifungsi. Ada diskusi-diskusi 
di dalamnya. Salah satunya adalah 
diskusi tentang perempuan dan sastra. 
Dan alhamdulillah hari ini terlaksana”, 
ucap Parni.

Parni melanjutkan, islam sangat erat 
kaitannya dengan islam. Tokoh-tokoh 
muslim terkemuka merupakan 
sastrawan-sastrawan hebat pada 
masanya, bahkan hingga sekarang.

“Semua tokoh-tokoh, ulama-ulama 
muslim kita itu sastrawan semua. 
Bahkan kitab suci kita Al-Qur’an itu 
merupakan sastra yang tinggi sekali di 
luar akal manusia. Dompet Dhuafa 
sebagai lembaga yang berlandasan 

islam jika tidak memerhatikan tentang 
sastra, saya rasa itu salah” lanjutnya. 

Dalam diskusi, Sastri 
Sunarti memaparkan, 

sejak dulu hingga 
sekarang pengarang 
perempuan 
Indonesia selalu 
berupaya 
menyuarakan 

hak-hak perempuan 
sesuai dengan konteks 

zaman dan sosial budaya. 
Ia kemudian melanjutkan 

pemaparannya dengan 
menunjukkan biografi tokoh-tokoh 
sastrawan perempuan Indonesia.

“Pada generasi ketiga, para penulis 
perempuan lebih tajam lagi menyoroti 
kebebasan terhadap isu feminisme 
kultural yang sering disebut dengan 
kesetaraan gender yang cenderung 
mengacu ke barat”, demikian cuplikan 
pemaparan Sunarti.

Pada sesi penutupan Parni 
mengatakan, di tahun 2020 depan 
akan dibentuk sebuah komunitas 
gerakan menulis yang beranggotakan 
insan-insan Dompet Dhuafa. Parni 
berharap Masjid Panggung Cordofa 
dapat menjadi tempat budaya dan 
sastra. 

“Nanti setelah tahun baru 2020, silakan 
mengikuti Gerakan Menulis. Silakan 
menulis apa pun. Prosa, puisi, atau apa 
pun itu. Kita jadikan Masjid Cordofa 
Dompet Dhuafa sebagai tempat 
budaya dan sastra. Setelah forum 
diskusi Perempuan dan Sastra ini, 
nanti juga ada gilirannya untuk para 
laki-laki, “Laki-laki dan Puisi”, 
tutupnya.

① Narasumber sedang berbagi inspirasi

② Inisiator, pendiri dan pembina Dompet Dhuafa 
Parni Hadi 

Dompet Dhuafa
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PALU - Pelatihan bertajuk “Ibu 
Pelopor Rekonstruksi diadakan di 

Sulawesi Tengah, 5-19 Desember 2019. 
Kegiatan digelar oleh Disaster 
Management Center (DMC) Dompet 
Dhuafa bersama 22 Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang berada di 
Sulawesi Tengah. Pelatihan ini dibuat 
supaya para ibu memahami konstruksi 
bangunan yang aman. 

BERDAYAKAN PEREMPUAN-PEREMPUAN 
TANGGUH PENYINTAS BENCANA PALU 

DARLING BERBAGI MAKANAN BERSAMA 
PENDAMPINGAN DISABILITAS MENTAL

"Jadi dari divisi recovery, kita dengan 
program ibu tangguh tersebut 
dimaksudkan agar para ibu-ibu tidak 
kalah dengan lelaki, jadi sebagai contoh 
bukan dilatih menjadi tukang tapi 
supaya mereka paham bagaimana 
standar pembangunan hunian, bahan 
yang bagus seperti apa, lokasi yang 
sesuai seperti apa,” ujar Erwandi 
Saputra atau biasa yang disapa Bojek.

Sedikitnya 50 peserta di lima desa 
Sulawesi Tengah terlibat dalam 
pelatihan yang juga ditujukan untuk 
memperingati Hari Ibu. Kelima desa 
tersebut adalah Desa Marana di 
Kabupaten Donggala, Desa Solouwe, 
Desa Lolu, dan Desa Beka di 
Kabupaten Sigi, serta Desa Balaroa di 
Kota Palu.

“Rata-rata peserta di sini kan mereka 
yang mendiami hunian-hunian 
sementara. Jadi jika mereka ingin 
membangun secara mandiri atau ada 

pihak yang ingin membangunkan 
rumah, mereka bisa mengawasi proses 
perencanaan hingga realisasinya. 
Apalagi para ibukan umumnya yang 
paling banyak berada di rumah,” 
sambung Bojek.

Para peserta diberikan banyak 
pemahaman mengenai rekonstruksi 
bangunan, diantaranya tujuh prinsip 
membangun rumah yang aman. Hal 
itu terdiri atas diskusi perencanaan 
dengan ahli bangunan, penentuan 
lokasi yang aman, bentuk rumah 
persegi dan sederhana, pondasi yang 
kuat, penggunaan material bermutu, 
penggunaan dinding kuda-kuda yang 
ringan dan mengikat setiap sambungan 
dengan kuat. – Romi Syawal

Aktualita

BEKASI – Bertempat di Yayasan 
Galuh, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, 

Bekasi Timur. Hampir 500 porsi 
makanan dihidangkan oleh Dapur 
Kelililng (Darling) Dompet Dhuafa 
untuk para Pendampingan Disabilitas 
Mental (PDM).

“Ini kan sudah terjadwal, 
biasanya kalau untuk 
yayasan, PDM hari 
Rabu, saat ini 
karena jadwalnya 
menyesuaikan 
dengan 
yayasannya,” 
ucap Priyanto 
Saputro, 
kordinator 
Darling, Minggu 
(12/1).

Priyanto menambahkan, 
untuk hari Jumat biasanya kita ke 
masjid-masjid tetapi tidak dalam 

jumlah besar, karena hanya untuk 
jamaah solat Jumat.

Untuk bulan Februari mendatang, 
lanjut dikatakan Priyanto, dikhususkan 
kepada daerah binaan untuk 
perkampungan kampung miskin.

“Bisa 1 bulan sekali, atau 2 
kali, banyak juga 

programnya ada 
konsultasi gizi juga 
nantinya,” 
tuturnya.

Ditempat yang 
sama, ketua 
Yayasan Galuh, 

Suhanda Genduh 
menjelaskan di 

tempatnya sudah 
banyak bantuan termasuk 

dari Dompet Dhuafa.

“Alhamdulillah, jadi intinya bantu 

membantu, Dompet Dhuafa 
membantu, Darling juga membantu, 
donatur membantu juga,” ujar 
Suhanda.

Akan tetapi, Suhanda menyayangkan 
bantuan oleh Pemerintah yang sudah 3 
bulan belum dikirim oleh Pemerintah.

“Yayasan ini maksimal muat 300 orang 
sedangkan ini sampai hampir 500, kita 
juga mikirin dana makannya gimana, 
jadi kami berharap bantuan 
pemerintah ada,” tutup Suwanda. 
– Romi Syawal

Dompet Dhuafa

① Para wanita tangguh penyintas bencana Palu saat 
mencoba membuat pondasi rumah

② Ibu-ibu penyintas sedang melakukan perencanaan

Romy

① Darling sedang membagikan makan kepada PDM 

② Pasien PDM menerima makanan

Lamusta
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MALAYSIA – Tim Disaster 
Management Center (DMC) 

Dompet Dhuafa senantiasa 
meningkatkan kapasitas organisasi dan 
anggotanya melalui berbagai aktivitas. 
Salah satunya pelatihan bertajuk 
“Building Better Capacity of National 
NGOs for response and Coordination 
in Humanitarian Crisis” yang diikuti 
lima orang staf DMC Dompet Dhuafa. 
Acara dilangsungkan di Hotel Sheraton 
Kuala Lumpur, Malaysia pada 15-20 
Desember 2019 lalu.

"Sebetulnya pelatihan ini untuk 
mengupgrade kemampuan anggota 
DMC dalam pengelolaan kegiatan 
bencana sesuai standar yang ada. Biasa 
yang kita lakukan menggunakan 
standar sphere, dengan contoh 
misalnya bagaimana MCK 1 pintu itu 
dapat melayani penyintas berapa 
orang, atau kebutuhan makan dan 
minumnya bisa berapa orang untuk 1 

TIM DMC DOMPET DHUAFA IKUTI 
PELATIHAN SKALA INTERNASIONAL 

hari," ungkap Erwandi Saputra atau 
yang biasa disapa Bojek, kordinator 
DMC di Malaysia ketika ditemui Swara 
Cinta.

Dilanjutkan Bojek, dalam acara 
tersebut para peserta diajarkan 
bagaimana mengelola keuangan pada 
saat emergency, evaluasi, logistik, dan 
program monitoring. Selain itu juga 
perlunya untuk memiliki nomor yang 
bisa dihubungi di situasi darurat di 
lokasi yang dikunjungi. Selain itu, 
penting pula untuk menjamin 
keamanan melalui asuransi.

"Dengan adanya pelatihan tersebut, 
kita juga coba terapkan di DMC 
sendiri, mungkin ada kegiatan yang 
mendekati tetapi diusahakan dapat 
menjadi lebih baik lagi ketika kita 
mengikuti pelatihan jadi kita akan 
sesuaikan dengan standar yang berlaku 
tersebut," sambung Bojek.

Sebelum berangkat pelatihan, para 
peserta diberi kursus daring mengenai 
respons di situasi darurat sebagai tanda 
bahwa mereka peserta yang tepat 
untuk dilatih. Terdapat dua puluh tiga 
peserta yang berasal dari tiga negara 
yakni Indonesia, Malaysia, dan Jeddah. 
Sementara penyelenggarannya 
dilakukan oleh International Medical 
Corp (IMC), Organisational of Islamic 
Cooperation (OIC), dan USAID. Selain 
empat staf DMC Dompet Dhuafa, dua 
staf Layanan Kesehatan Cuma-cuma 
(LKC) juga ikut dalam pelatihan.  
– Romi Syawal

Aktualita

IKLAN
Berantas
Buta Aksara
Quran!
Melalui metode praktis
di gadget anda
bersama Dompet Dhuafa
dan Learn Quran

donasi.dompetdhuafa.org/learnquran

Download sekarang!Download sekarang!

Dompet Dhuafa

① Para peserta dari Dompet Dhuafa saat mengikuti 
pelatiahan skala internasional di Malaysia
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MADIUN – Terdorong oleh 
kesadaran untuk mencintai 

kelestarian bumi, Dompet Dhuafa 
bekerjasama dengan LKP (Lembaga 
Kursus dan Pelatihan) Lembah 
Kamuning menyelenggarakan 
serangkaian pelatihan pertanian 
organik terpadu (POT) di 
Rumah Belajar Dompet 
Dhuafa (RBDD) Rejosari, 
Sawahan, Kab. 
Madiun.

Para petani 
mendapatkan 
pelatihan di dalam 
kelas mengenai cara 
mengenali tanah, 
pengelolaan tanah, 
pembuatan pupuk 
organik dan cara tanam 
yang benar. Pelatihan di dalam 
kelas yang berlangsung selama lima 
hari ini dibimbing langsung oleh pakar 
pertanian dari lembah Kamuning 
Farm, Sudarmoko.

Setelah pelatihan di dalam kelas, para 

petani melakukan praktek langsung di 
lapangan atau dikenal dengan sekolah 
lapangan. Petani Rejosari yang 
berjumlah 25 orang ini sangat antusias 
mengikuti semua rangkaian pelatihan, 
terbukti dari kehadiran mereka yang 
tak mengenal waktu untuk belajar dan 

juga langsung praktek di 
sawah demplot yang 

disediakan oleh 
Dompet Dhuafa.

Hari ini, Senin (6/1) 
para petani 
bersama inisiator, 
pendiri dan 
Pembina Dompet 

Dhuafa Parni Hadi, 
serta Kepala Dinas 

Pertanian Madiun 
beserta jajarannya 

melakukan penanaman 
perdana padi ramah lingkungan di 
Desa Rejosari Kecamatan Sawahan.

Di acara Tanam Perdana ini, Parni 
Hadi, jurnalis senior yang berasal dari 
Rejosari ini menyampaikan keinginan 

PENANAMAN PADI ORGANIK DIMULAI

kuatnya untuk membuat petani 
sejahtera dan mandiri. Dengan 
pelatihan dan praktek ini, pria yang 
selalu bangga menyebut dirinya sebagai 
anak desa ini berharap para petani bisa 
memiliki kemampuan bertani yang 
baik dan benar sehingga hasil tani bisa 
berlimpah dan petani sejahtera.

Sementara itu, Sudarmoko Pakar 
Pertanian dan Peternakan dari 
Kuningan Jawa barat, mitra DD di 
bidang pertanian mengatakan, “Untuk 
merubah sikap dan perilaku petani itu 
tidak mudah, semua membutuhkan 
waktu dan proses yang cukup panjang , 
dan adanya dukungan dari semua 
pihak, termasuk dari Dompet Dhuafa, 
petani yang ada di pedesaan nantinya 
bisa berkembang dan mampu 
meningkatkan kesejahteraan dan 
kemandirian”. – Maifil

Aktualita

Dompet Dhuafa

① Para peserta pelatihan langsung turun ke sawah

② Inisiator, pendiri, dan pembina Dompet Dhuafa 
Parni Hadi bersama Pimpinan Cabang Dompet 

Dhuafa Jatim

Fit n Fresh
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Fit n Fresh Fit n Fresh
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Aktualita

Dompet Dhuafa

① Kolaborasi Dompet Dhuafa dan Lembaga Amil 
Zakat (LAZ) seusai diskusi eliminasi TBC 2030

JAKARTA - Kesehatan merupakan 
dimensi utama dari Target 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
dan keberadaan lembaga zakat sebagai 
salah satu institusi pengelola dana 
umat memegang peranan penting 
dalam menjaga stabilitas sosial yang 
berkembang di masyarakat. Dengan 
semangat tersebut Dompet Dhuafa 
menginisiasi pertemuan dan diskusi 
dengan Lembaga zakat – filantropi 
Indonesia dalam program “Eliminasi 
TBC 2030“ bertempat di Hotel 
Maharadja, Jakarta (18/12).

"Sejak tahun 2013 bersama beberapa 
CSO/NGO lainnya telah tergabung 
bersama dalam Stop TBC Partnership 
Indonesia untuk kerja yang lebih 
terkoordinasi dan masif. Dompet 
Dhuafa menyadari bahwa kerja besar 
ini tidak mungkin dapat dilakukan 
sendiri bahkan terpisah-pisah, 
karenanya Dompet Dhuafa berperan 
aktif menginisiasi kolaborasi dan 
aliansi strategis dengan Lembaga 
kemanusiaan lainnya untuk turut 

berkontribusi membantu pemerintah 
dalam upaya eliminasi TBC 2030," ucap 
dr. Yenny Purnamasari, selaku GM 
Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa.

Saat ini, Indonesia masih harus 
menyelesaikan beberapa agenda yang 
belum terselesaikan (Unfinished 
Agenda) dalam Millenium 
Development Goals (MDGs) untuk 
mewujudkan SDGs 2016-2030. 
Sebagaimana disebutkan dalam 
Permenkes nomor 74 tahun 2015 
tentang Upaya Peningkatan Kesehatan 
dan Pencegahan Penyakit, bahwa 
promosi kesehatan harus dilaksanakan 
dalam bentuk pengembangan 
kebijakan publik yang berwawasan 
kesehatan, penciptaan lingkungan yang 
kondusif, penguatan gerakan 
masyarakat, pengembangan 
kemampuan individu dan penataan 
kembali arah pelayanan kesehatan.

Ditempat yang sama, Ketua Forum 
Zakat, Bambang Suherman 
menjelaskan Program eliminasi TBC 

bukan hanya tanggung jawab 
pemerintah tetapi juga tangung jawab 
segenap komponen lintas sektor dan 
multi stakeholder. Peran Lembaga 
zakat sangat strategis dan sejalan 
dengan mandatnya dalam pengentasan 
kemiskinan. 

"Upaya strategis dan konkret sangat 
penting dilakukan untuk 
mengelaborasikan seluruh potensi 
yang ada pada lembaga-lembaga zakat 
agar manfaat zakat lebih optimal 
dirasakan baik untuk muzakki terlebih 
lagi untuk mustahik. Upaya kolaborasi 
tersebut diharapkan mampu 
mempercepat, mengintegrasikan dan 
memperbesar terjalinnya sinergi antar 
organisasi pengelola zakat anggota 
FOZ dalam upaya eliminasi TBC 2030," 
ujar Bambang. – Romi Syawal

KOLABORASI DOMPET DHUAFA DAN 
LAZ ELIMINASI TBC 2030

Suheng (0812-8079-7980) 
Poppy (0812-800-10054) 
Andhika BP (0813-7419-0357) 

DIGDAYA PUBLIKA adalah sosial enterprise yang 
dikembangkan Dompet Dhuafa menjadi jasa 

penyedia konten media, periklanan, produksi 
video dan event organizer.   

L A Y A N A N  K A M I

I N F O  D D P U B L I K A

digdayapublika.com

@digdayapublika

Penerbitan
(Buku, Direktori, In house Magazine, 
Annual Report, Company Profile)

Video Production
(Company Profile, TV Program,
 TV Commercial)

Percetakan
(Print on demand, digital print)

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

Online Media
(Website, Medsos)

Jl. Pertanian III No.38, Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan 12520
      021- 27806660
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Berkiprah hampir 5 tahun di belantika 
musik Tanah Air tak membuat Viza K.
Mahasa berpuas diri. Dibawah 
V1MAST ia apik memadukan musik 
kontemporer dan bahasa Indonesia 
serta penggunaan musik tradisional 
pria kelahiran Jakarta 10 september 

VIZA K.MAHASA

MUSISI PENGAJAK MILENIAL 
BANGUN MASJID

Sosok

1987 itu sering tampil di ajang 
Internasional seperti Musica Del Mar 
di Spanyol, West Australian School 
Concert and many more!,Dukat Fest di 
Bosnia and Herzegovina dan 5th World 
Music Festival & Indonesia Trade Expo 
di Czech Republic. 

Berkat kepiawaiannya Viza pun kerap 
menyabet sejumlah penghargaan baik 
dari dalam mau pun luar negeri. Sebut 
saja dalam ajang Dukat Fest di Bosnia 
and Herzegovina, V1MAST berhasil 
memenangkan Special Award : The 
Best Ensemble Performe 2016 dan 

Sosok

Indonesia Representative for 5 th 
World Musik di Prague Czech Republik 
2017. Tetapi bagi Viza ada satu hal yang 
tak kalah penting, yakni membuat 
lagunya bermanfaat dan memiliki 
dampak positif bila didengar khalayak 
luas. Bak gayung bersambut, tepat pada 
Ramadhan tahun lalu V1MAST 
bersama Dompet Dhuafa memiliki satu 
visi, yaitu mengajak milenial untuk 
membangun masjid. Dalam 
perjalannya Viza pun menggandeng 
Enau untuk kolaborasi.

Dalam gerakan kebaikan itu, Viza 
menjagokan lagu berjudul 'Membaca 
Pertanda' yang diproduseri oleh Roby 
Satria sebagai ajakan agar milenial di 
seluruh Indonesia tergerak hatinya 
untuk sudi membangun masjid, 
khususnya masjid bagi para penyintas 
bencana alam di Palu, Donggala dan 
Lombok. Alasanya kata Viza, lagu 
tersebut memiliki makna tersendiri 
dan se-akan memiliki keterkaitan 
terhadap bencana alam yang terjadi di 
Indonesia.

"Dari lagu ini Saya ingin menyuarakan 
bahwa sebetulnya Allah sudah 

memberi banyak 
pertanda, lewat 
Al-Qur'an dan banyak 
hal namun kadang, 
manusia tidak peka," 
ujar vokalis bergenre 
World Music tersebut.

Secara spesifik, Viza 
mengatakan bahwa 
lagu 'Membaca 
Pertanda' adalah 
cerminan hubungan 
manusia dengan alam 
dan Tuhan yang 
dikemas secara general 
sehingga bisa 
menyentuh banyak 
kalangan tanpa 
pandang SARA. Viza 
mengaku berkolaborasi 
bersama Dompet 
Dhuafa dengan 
gerakan mulia 
#MilenialBangunMasjid 
secara tak langsung meningkatkan 
kecintaanya terhadap Ibu Pertiwi, di 
sisi lain jiwa sosial Viza juga kian 
terdongkrak dalam menghidupkan 
semangat gotong royong di kalangan 

milenial. 

Dengan kepedulian 
milenial, Viza berharap 
masjid di daerah 
bencana dapat menjadi 
landmark baru yang 
kaya budaya sekaligus 
memberikan 
pengalaman wisata 
religi di area pasca 
bencana. 

Ada pun lokasi 
pembangunan masjid 
pertama berada di Palu 
tepatnya Masjid Al – 
Huda, Bangga, Dolo 
Selatan. Masjid 
AL-Huda dipilih 
menjadi masjid 
pertama yang 
dibangun kembali 
karena Masjid Al-Huda 
merupakan satu-

satunya masjid di Desa Bangga, dan 
telah rusak karena tertimbun lumpur. 
Ada sekitar 300 -500 masyarakat yang 
menjadi jamaah di masjid ini. 

"Puncak dari gerakan ini kami akan 
sama-sama ke Dolo Selatan untuk 
melakukan peletakan batu pertama. 
Bersama Dompet Dhuafa dan énau 
kami lakukan penggalangan dana 
membangun masjid pasca bencana. 
Tapi ini bukan akhir melainkan awalan 
untuk meningkatkan kepedulian kita 
khususnya kaum milenial untuk ikut 
membantu sesama," ucapnya. – Aditya 
Kurniawan

① Viza merasa tergerak dalam membangun masjid 
khususnya untuk penyintas

② Visa K. Mahasa mengajak milenial untuk 
membangun masjid

③ Viza K. Mahasa berkolaborasi dengan 
Dompet Dhuafa membangun gerakan mulia 

#MilenialBangunMasjid

Viza K. Mahasa
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Sedih membaca artikel berjudul 
Plastic Waste Inputs from Land into 

the Ocean yang ditulis Jenna Jambeck 
dan beberapa rekannya.  Dalam artikel 
yang dipublikasi tahun 2015 itu, sontak 
Indonesia menjadi sorotan mata para 
pemerhati lingkungan.  Lagi-lagi, 
bukan hal baik yang muncul ke 
permukaan.  Jenna menulis bahwa 
negeri +62 ini bukanlah negara dengan 
jumlah penduduk terbanyak di kolong 
langit ini.  Kontradiktif dengan data 
yang diungkapnya : besaran sampah 
plastik di lautan lepas di Indonesia 
menduduki urutan terbanyak nomor 
dua setelah Tiongkok!

Yang menarik tentu reaksi beragam 
dari masyarakat.  Ada yang 
menyangkal.  Beruntung, cukup 
banyak pula yang bereaksi positif.  Dan 
itu ditunjukkan dengan apa yang 
terjadi selanjutnya.  Ada ajakan untuk 
melakukan aksi pembersihan sampah 
plastik di pantai terdekat.  Beberapa 
organisasi menggagas dan 
meningkatkan aktivitasnya mendaur-
ulang plastik.   Masyarakat pun bergiat 
menggunakan produk alternatif yang 
mengurangi penggunaan plastik sekali 
pakai.

Mungkin karena terpicu tulisan itu, 
muncul sosial bisnis di Indonesia, yang 
menamakan dirinya Evoware.  Di visi 
dan misinya, Evoware jelas-jelas 
menyebutkan : ‘Our products are eco- 
friendly, biodegradable or even edible 
and healthy for the body. We use 
seaweed as our raw material’.  Bukan 

Pengganti Plastik yang 
Lebih Ramah Lingkungan

tanpa alasan, perusahaan sosial ini 
menggunakan bahan baku rumput 
laut.  Inilah salah satu hasil laut yang 
banyak dijumpai di berbagai wilayah 
pesisir Indonesia.

Selama puluhan tahun, plastic sudah 
memanjakan kehidupan masyarakat.  
Hampir tidak ada produk rumah 
tangga yang bebas dari bahan yang 
sulit terdegradasi di tanah maupun di 

laut ini.  70 persen bahan makanan dan 
minuman pun, dikemas dengan 
menggunakan plastik.  Akibatnya, 
kemasan yang tidak dikonsumsi itu, 
dibuang di berbagai tempat, termasuk 
di laut.

Sengaja atau tidak, plastik berbagai 
ukuran masuk ke tubuh ikan-ikan di 

Oleh : Zainal Abidin Sidik
Direktur Mandiri Insan Berdaya - Dompet Dhuafa Social Enterprise (DDSE)

@zaidinsidik

lautan lepas.  Ikan-ikan itu memang 
ada yang tetap bisa hidup, tapi ada juga 
yang mati mengenaskan.  Jika kita 
tidak mampu mengurangi jumlah 
sampah plastic di lautan, pada tahun 
2050 nanti akan kita temukan lebih 
banyak plastik daripada ikan!

 Apa yang ditawarkan Evoware, 
sungguh tepat sasaran.  Rumput laut 
bisa jadi solusi pengganti penggunaan 
plastik, dengan kualitas yang nyaris 
sama, tetapi jauh lebih ramah 
lingkungan.  Lebih hebat lagi, dampak 
sosialnya sungguh besar.  Pasokan yang 
selama ini melimpah dan tidak 
tertampung, kini mulai meningkat 
permintaannya.  Para petani yang 
sebelumnya mendapat harga murah 
dengan sedikit pasokan yang bisa 
terjual, kini bisa sedikit tersenyum.  
Harapan peningkatan kesejahteraan di 
masa depan, semakin terbuka.

Evoware memang terobosan besar di 
dunia industri di Indonesia.  Tak 
sekedar bisa terurai secara alami di 
tanah maupun di laut, produk Evoware 
malah bisa ikut dikonsumsi.  Standar 
keamanan pangan HACCP, bisa 
terpenuhi.  Dan bagi negeri 
berpenduduk muslim mayoritas seperti 
Indonesia, produk Evoware dijamin 
halal.  Daya tahannya juga 
menakjubkan, karena bisa disimpan 
dalam jangka waktu 2 tahun, bahkan 
lebih.  Sudah pernah coba?

Sociopreneurship

IKLAN
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Menjamurnya komunitas sepeda 
motor, sudah menjadi sebuah 

tren dikalangan masyarakat urban 
pada umunya. Persamaan hobi hingga 
semangat religi, untuk 
menyebarkan dakwah juga 
menjadi latar 
belakangan dalam 
terbentuknya 
komunitas roda 
dua ini. Stigma 
negatif yang 
dulu sempat 
melekat pada 
anak motor pun 
sudah mulai 
menghilang, 
karena tidak lagi 
berkutat dalam 
urusan mesin dan 
komunitas. Saat ini banyak 
komunitas motor, yang berkumpul 
untuk menebarkan  kebaikan untuk 

BIKERS DAKWAH DAN DOMPET DHUAFA 
BERSAMA YATIM

sesama, seperti yang dilakukan 
komunitas “Bikers Dakwah”. 

Pada Sabtu, 14 Desember 2019, Bikers 
Dakwah merayakan ulang tahun 

pertama nya, bertempat di 
Royal Enfield, Kemang, 

Jakarta Selatan. Acara 
tersebut selain 

mengundang 
berbagai 
penyanyi dan 
ustadz, mereka 
juga  turut 
mengundang 

anak-anak yatim 
dari panti asuhan 

Daarul Rohman 
yang dikelola oleh 

Dompet Dhuafa. Mereka 
diundang untuk ikut 

meramaikan acara ini. Dalam 
kesempatan ini Bikers Dakwah 

bersama Dompet Dhuafa 
juga memberikan 
santunan kepada anak 
yatim berupa School Kit 
sebanyak 40 paket, serta 
pemberian sebuah sepeda 
listrik oleh Bikers 
Dakwah.

Selain itu, Bikers Dakwah 
bersama Dompet Dhuafa 
pun melakukan 
campaign bersama untuk 
perbaikan mushalla 
Nurul Iman di Ciomas, 
Bogor, Jawa Barat. Lokasi 
pemilihan perbaikan 
mushalla ini dipilih atas 
dasar kerusakan yang 
dialami serta posisi yang 
dinilai dekat dengan 
pemukiman warga 
sekitar. Kerusakan yang 

dialami oleh mushalla ini, cukup 
memprihatinkan sedangkan mayoritas 
warga sekitar melakukan kegiatan 
keagamaan mereka di mushalla ini. 
Bikers Dakwah menggandeng Dompet 
memberikan bantuan berupa uang 
tunai untuk perbaikan mushalla Nurul 
Iman di Ciomas, Bogor. Bantuan ini 
diharapkan dapat membuat warga 
sekitar dapat menunaikan kegiatan 
keagamaan dengan nyaman. 
(Fikraneesa)

Advetorial

① Bikers Dakwah saat memberikan santunan kepada 
anak yatim

② Salah satu anak yatim

Dompet Dhuafa

SERUNYA BERBAGI: SEHARI MENJADI 
RELAWAN BARENG DOMPET DHUAFA

Advetorial

JAKARTA — Pasca bencana banjir 
melanda segenap kota di Jabodetabek 

di awal tahun. Meninggalkan dampak 
yang besar. Salah satunya ialah dengan 
meninggalkan sampah dan lumpur.

Selaras dengan itu, Tokopedia bersama 
Dompet Dhuafa menggelar kegiatan 
Bersih Itu Sehat (BIS) di RT/RW: 
007/010, Cipinang Melayu, Makasar, 
Jakarta Timur, pada Minggu (5/1/2019). 
Kegiatan dibuka dengan 

mengoperasikan Dapur Keliling 
(Darling) terlebih dahulu dengan 
kegiatan memasak. Hal ini dilakukan 
untuk memberikan stamina bagi para 
relawan dan warga yang turut 
membantu kegiatan bersih-bersih.

“Program volunteer kita itu namanya 
Nakamate. Nah, harapannya jadi kita 
tidak hanya memberikan donasi saja. 
Kita ingin merasakan langsung 
pengalaman berbagi lewat kegiatan 

tersebut,” jelas Fardan, selaku CSR 
Tokopedia.

Kurang lebih membutuhkan waktu tiga 
jam untuk membersihkan Pos RW 
yang juga berperan sebagai ruang serba 
guna. Ruang PAUD yang berada di 
belakangnya juga menjadi sasaran.

Kegiatan ditutup dengan pemberian 
donasi hygiene kit kepada 140 
penerima manfaat di lokasi yang sama. 
Semua tampak bahagia menerima 
paket tersebut.

“Kemarin ketinggian banjir mencapai 
160 cm. Makanya banyak sampah di 
mana-mana. Adanya bantuan dari para 
relawan, turut meringankan beban 
kami di sini,” tutup Widodo, selaku 
Ketua RT setempat. (Dompet Dhuafa/
Fajar)

① Relawan Dompet Dhuafa bersama Tokopedia saat 
membagikan donasi 

② Dapur Keliling (Darling) Dompet Dhuafa

③ Warga yang mendapatkan donasi 

Dompet Dhuafa
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anak-anak yang akan dikhitan 
sebelumnya diberi semangat dan 
pemahaman terlebih dahulu oleh dr. 
Rizky selaku Tim Medis yang bertugas 
dari Bulan Sabit Merah Indonesia 
(BSMI). Rizky mengatakan bahwa tidak 
perlu takut kalau mau disunat.

“Adik-adik jangan takut karena beda 
metode sunat yang digunakan dulu 
dengan sekarang, kalau sekarang bisa 
lebih cepat sembuhnya dibanding dulu 
karena pakai metode laser,” jelasnya. 

Mewakili Badan Kenaziran Masjid 
(BKM) Raya Dolok Sanggul, Anggiat 
Manulang selaku sekretaris BKM 
mengungkapkan rasa terima kasih 
kepada Dompet Dhuafa Waspada dan 
UPZ PT Bank Sumut. “Kami sangat 
berterima kasih karena mau jauh-jauh 
datang kemari untuk melaksanakan 
acara ini ditempat kami, kami sangat 
senang dan turut bangga,” ucapnya. 
-[Maifil]

DOLOK SANGGUL - Dompet 
Dhuafa Waspada bersinergi 

dengan UPZ PT Bank Sumut 
menggelar Sunat massal di Kec. Dolok 
Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan, 
Sumatera Utara. 

Kegiatan dilaksanakan di Masjid Raya 
Dolok Sanggul, terdata sebanyak 102 
orang anak mengikuti kegiatan ini, 
Minggu (22/12).

Sulaiman, selaku Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Waspada mengatakan 
bahwa diadakannya kegiatan sunat 
massal  sebagai salah satu bentuk syiar 
Islam. “Sunat massal yang kita adakan 

bersama UPZ PT Bank Sumut ini 
merupakan  syiar kita kepada muslim 
disini dengan harapan anak-anak yang 
berasal dari kalangan mustahik bisa 
terbantu menjalankan khitan melalui 
sunnat massal ini,” ucapnya.

M. Syahbudin Kaban, selaku 
perwakilan dari UPZ PT Bank Sumut 
dalam sambutannya juga 
menyampaikan bahwa kegiatan sunat 
massal merupakan program yang 
dirutinkan. “Sunat massal ini salah satu 
program rutin kami yang memang 
tujuannya memudahkan masyarakat 
terutama di daerah minoritas muslim 
untuk mendapatkan pelayanan khitan 

gratis,” ucapnya. 

Syahbudin juga turut 
menjelaskan bahwa 
sumber dana kegiatan 
sunat massal ini berasal 
dari zakat para pegawai 
PT Bank Sumut. “Jadi 
sumber dana kegiatan ini 
dihimpun dari dana zakat 
pegawai,“ terangnya.

Dengan mengusung 
tema “Khitan Ceria”, 

SUNAT MASSAL DI DOLOG SANGGUL
DOMPET DHUAFA WASPADA

① Pose adik-adik beserta jajaran Dompet Dhuafa 
Waspada dan UPZ Bank Sumut

② Adik-adik yang akan disunat

Dompet Dhuafa

Beranda

kesejahteraan kami, meskipun 
pembangunan Kampung Susu Lawu 
Singolangu ini masih dalam proses, 
kami sudah merasakan dampaknya 
sekarang. Hasil olahan susu kami mulai 
mengalami peningkatan penjualannya. 
Melalui pembuatan taman dan 
gambar-gambar kekinian menarik 
wisatawan untuk datang berswafoto 
disini. Kami senang sekali Pak". Kata 
Mbah Wo sapaan akrab beliau. 

Mendengar testimoni yang 
disampaikan oleh Mbak Wo, Parni 
Hadi selaku Inisiator, Pendiri dan 
Pembina Dompet Dhuafa berkata, " 
Yang kami berikan ini adalah bagian 
dari amanah donatur, dengan program 
pemberdayaan kami yakin dapat 
membantu masyarakat dalam 
mencapai kesejataraan, tentu 
masyarakat dan pemerintah juga harus 
bergotong royong agar semunya bisa 
berjalan dengan lancar dan berkah 
untuk semua. Kedepan bersama 
dengan Pak Prowoto Bupati Magetan 
dan Jajaranya, kita akan bangun 
beberapa project, diantaranya adalah 
instalasi air, UPPO-Unit Pengolahan 
Pupuk Organik dan Program Aksi 
Layanan Sehat (ALS). Kenapa kok ada 
ALS, ini penting sekali bahwa 
masyarakat harus sehat. Jadi kalau 
ingin berdaya ya harus sehat jasmani ". 
-Rizky

MAGETAN - Raut muka bahagia 
terpancar pada wajah masyarakat 

Singolangu Desa Sarangan 
Kecamatan Plaosan 
Kabupaten Magetan. 
Pasalnya hari ini 
telah diresmikan 
program 
Agrowisata 
Kawasan 
Kampung Susu 
Lawu 
Singolangu. 
Program ini 
merupakan sinergi 
Pemerintah 
Kabupaten Magetan 
dengan lembaga filantropy 
Dompet Dhuafa. 

Acara peresmian Kampung Susu Lawu 

Singolangu dihadiri oleh seluruh 
jajaran Pemkab Magetan, mulai dari 

Dinas Parniwisata, Dinas 
Peternakan, Dinas 

Perhubungan, Dinas 
PU dan juga 

masyarakat 
setempat. Semua 
semangat 
bersinergi untuk 
membangun 
masyarakat 
Magetan lebih 

berdaya. 
"Alhamdulillah lo 

pak, saya mewakili 
masyarakat Singolangu 

mengucapkan banyak 
terimakasih kapada Pemkab 

Magetan dan Dompet Dhuafa yang 
telah peduli untuk meningkatkan 

KAMPUNG SUSU LAWU 
DI SINGOLANGU

DOMPET DHUAFA JATIM

① ② Muka ceria saat menyalami inisiator, 
pendiri,dan pembina Dompet Dhuafa Parni Hadi

③ Inisiator, pendiri dan pembina Dompet Dhuafa 
Parni Hadi bercengkrama dengan murid SMU

Dompet Dhuafa
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berdiskusi bersama ustadz-ustadz yang 
hadir untuk menyampaikan pesan 
dakwah setiap bulannya. 

“Setelah saya banyak berzikir dan 
bershalawat sangat membantu 
ketenangan hati,” kata bu Soliati

Rumah Singgah Pasien Dompet 
Dhuafa hadir membantu dan 
meringankan beban masyarakat dhuafa 
Sumatera Barat yang mendapat cobaan 
sakit dan dirujuk ke rumah sakit di 
Padang. -Nurul

PADANG -  Zikir menjadi jalan 
kebahagiaan untuk merengkuh 

kemenangan, ketentraman dan 
kesembuhan jiwa. Seseorang yang 
berzikir akan merasakan kedekatan 
dengan Tuhan, teduh dalam naungan-
Nya, dan hangat dalam dekapan-Nya. 

Demikian disampaikan Ustad Ihsan 
pada kajian rutin di hari Selasa di 
Rumah Singgah Pasien Dompet 
Dhuafa di Padang, bulan lalu. 

Dikatakan ustad, zikir dapat 
menyingkirkan kecemasan, ketakutan 
dan juga kegaduhan. Jiwa akan kembali 
tenang dan ringan saat menghadapi 
persolanan hidup dengan tidak 
melupakan zikir.

 “Zikir merupakan makanan jiwa yang 

harus dikonsumsi setiap hari. Tanpa 
zikir, jiwa akan melemah, semangat 
mengendur, cita-cita menjadi pendek, 
dan rendah. Ada kelezatan dan 
ketenangan dalam zikir yang tidak 
dimiliki oleh amalan lainnya. 
Rasulullah dalam hadisnya 
menyebutkan bahwa ada empat zikir 
yang paling dicintai oleh Allah. Empat 
yang dicintai tersebut adalah 
Subhanallah, Alhamdulillah, 
Laailahaillah, dan Allahu Akbar” tutur 
kata Ustadz Ihsan.

Ibu Soliati (42) adalah salah satu Pasien 
yang berada di Rumah Singgah Pasien 
Dompet Dhuafa Singgalang yang 
mendengarkan dengan seksama materi 
yang disampaikan oleh ustadz. 

Pasien di rumah singgah ini, rutin 

ZIKIR BERSAMA PASIEN RUMAH SINGGAH
DOMPET DHUAFA SINGGALANG

① Pasien rumah Singgah Dompet Dhuafa 

Dompet Dhuafa

IKLAN



Edisi 107 | Jan - Feb 2020

4948

Edisi 107 | Jan - Feb 2020

Beranda

Melalui laga amal ini, imbuh Andri, 
membuktikan aktivitas hobi bisa 
menambah nilai kebaikan di dalamnya. 
Laga amal juga menjadi salah satu cara 
kreatif peduli terhadap sesama.

Dalam laga tersebut, turut hadir 
beberapa nama pemain sepakbola 
profesional Liga 1 di Indonesia. Pemain 
Persib Bandung turut dalam laga amal 
tersebut seperti Abdul Aziz. Ada juga 
rapper Ebith Beat A.

Merespon banjir yang terjadi di Jawa 
Barat, salah satunya di Bandung Barat, 
Dompet Dhuafa Jabar mengerahkan 
tim kemanusiaan di beberapa lokasi 
terdampak yakni di Desa Mekarsari 
dan Desa Cipeundeuy Kecamatan 
Padalarang, serta Desa Margajaya, 
Kecamatan Ngamprah. 

Sejak malam tahun baru 2020 hingga 
sepekan di lokasi Dompet Dhuafa Jabar 
membantu mengevakuasi, 
membersihkan rumah-rumah dan 
fasilitas umum yang terkena banjir, 
serta memberikan bantuan makanan 
pendamping ASI bagi para balita 
terdampak banjir. - Yogi

BANDUNG - Dompet Dhuafa Jabar 
dan komunitas sepakbola 

Bandoeng FC menggelar laga amal di 
Lapang Sepakbola Lodaya, Kota 
Bandung, Kamis (9/1/2020) sore. Laga 
amal ini bertujuan menggalang donasi 
kepedulian untuk banjir di Jawa Barat 
dan Banten yang terjadi awal tahun 
2020 ini.

“Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan 
Dompet Dhuafa Jabar lewat main bola 
bareng sambil melakukan aktivitas 
kebaikan bersama. Ini laga spesial 
karena untuk membantu saudara-
saudara kita yang terdampak banjir di 
Jawa Barat dan Banten," terang 
perwakilan Bandoeng FC Imon, saat 
menyerahkan donasi simbolis kepada 
Dompet Dhuafa Jabar seusai laga amal 
digelar.

Imon menuturkan, donasi kepedulian 

Bandoeng FC berasal dari pengurus 
dan anggota Bandoeng FC yang 
dikumpulkan selama sepekan.

“Kami ajak seluruh pengurus dan 
anggota Bandoeng FC untuk bergerak 
berbagi dengan berdonasi. 
Alhamdulillah teman-teman antusias,” 
kata Imon.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 
Jabar, Andriansyah menuturkan, 
pihaknya terbuka dengan berbagai 
komunitas dalam aktivitas kebaikan 
dan kepedulian, termasuk komunitas 
sepakbola.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan 
Bandoeng FC yang mendukung 
nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas 
sepakbola. Laga amal ini menjadi 
buktinya," ujar Andri.

PEDULI BANJIR, BANDOENG FC 
GELAR LAGA AMAL

DOMPET DHUAFA JABAR

① Komunitas Sepakbola dan Bandoeng FC 
menggelar laga amal

Dompet Dhuafa

IKLANIKLAN
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Suntuk dengan kemacetan yang 
mendera Ibu Kota? Coba melipirlah 
sejenak ke daerah Sarinah, Jakarta. 
Sejak akhir tahun 2019 lalu, kawasan 
tersebut memiliki daya tarik baru yakni 
berdirinya Park and Ride Thamrin 10 
atau yang akrab disebut Thamrin Ten. 
Dari kabar yang beredar di media 
sosial, 'Ten' sendiri memiliki arti 
'Tenda'. Memang tak salah mengingat 

Thamrin Ten merupakan tempat 
kumpul-kumpul sembari menikmati 
ragam kuliner di pusat kota Jakarta 
dengan naungan tenda.

Park and Ride 
Thamrin 10 
berlokasi di Jalan 
Thamrin 10, 
Jakarta pusat. 
Persisnya di 
antara 
gedung 
Wisma 
Mandiri dan 
Sari Pacific 
Hotel. 
Berjarak tak 
lebih 100 meter 
dari perempatan 
lampu merah Sarinah. 
Bila ingin kongko di sini 
disarankan datang menggunakan 
angkutan umum. Tak terlampau jauh 
dari halte transjakarta BI. Bila ingin 

KONGKOW ASIK 
DIBEKAS 
LAHAN 
PARKIR

sedikit berolahraga, Anda bisa 
manfaatkan MRT dan turun di Stasiun 
Bunderan HI. 

Park and Ride Thamrin 10 memiliki 
luas lebih dari 8.000 meter persegi, 
tempat yang lahan parkir ini disulap 

menjadi taman wisata 
sekaligus tempat kuliner 

oleh PD. Pasar Jaya 
selaku pengelola. 

Tujuannya 
selain menekan 

pengguna 
kendaraan 
pribadi, juga 
ingin 

memaksimalkan 
keberadaan 

UMKM Jakarta 
khususnya yang 

bergerak di bidang kuliner.

Ada sekitar 54 tenant dan 10 foodtruck 
yang siap melayani warga, mulai pukul 

Destinasi

10.00 - 23.00 WIB setiap hari. Ada pun 
jajanan yang disajikan berupa kebab, es 
kopi, nasi goreng, daging-dagingan dan 
aneka makanan tradisional Indonesia. 

Sistem pembayarannya pun non tunai 
alias cash cless, Satu porsi makanan 
atau minuman dibandrol mulai dari Rp 
10 ribu hingga Rp 40 ribu per porsi. 

Park and Ride Thamrin 10 juga 
dilengkapi dengan fasilitas umum 
seperti tempat sampah, toilet serta 
mushola.

Saat malam tiba suasana Park and Ride 
Thamrin 10 kian memikat. Sinar lampu 
yang memancar bak membuat area 
nongkrong tersebut bermandikan 
cahaya. Selain itu, tiap menjelang sore 
hari Park and Ride Thamrin 10 
menyajikan live musik guna 
menghibur pengunjung. Kendati hanya 
dinaungi tenda, namun Anda tak perlu 
khawatir kehujanan saat makan 
mengingat area Park and Ride Thamrin 
10 telah dikonsep sedimikian rupa 
sehingga pengunjung aman bila hujan 
turun.  – Adtya Kurniawan

Destinasi

① Suasana tempat makan di Thamrin 10

② Ondel-ondel menjadi daya tarik tersendiri 

③ Mobil VW Combi yang dimodifikasi menjadi 
tempat jualan 

④ Thamrin 10, menjadi tempat kongkow baru di 
Jakarta

Adit
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Kabut pagi khas perbukitan masih 
menyelimuti rimba di wilayah 

Nagari Sirukam, Kecamatan Payung 
Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera 
Barat. Matahari seakan malu 
menunjukan dirinya kendati jarum jam 
sudah menunjukan pukul 7 pagi. 
Namun tanah merah yang becek tak 
membuat langkah kaki Samsinar 
berhenti.

BERKAH PELUH PETANI 
KOPI SIRUKAM

Lirih

Agak sedikit tergopoh, wanita berusia 
57 tahun itu menelusuri ladang 
kopi-nya yang masih basah dari 
guyuran hujan. Ketika sang surya 
semakin meninggi, uap panas tampak 
mengepul dari secangkir kopi yang 
diseduh Samsinar, sambil mengelap 
peluh di dahi, ia menyeruputnya.

Bagi Samsinar merawat tanaman kopi 
itu bak merawat anak sendiri. 

Melakukan dengan teliti, setiap hari, 
dan sepenuh hati dalam berbagai 
kondisi.

"Sebelum pondok yang sekarang ini 
ada, kami (Samsinar dan suami) cari 
kayu untuk membuat pondokan kecil. 
Ditutup pakai plastik sebagai atap, 
untuk berteduh dan istirahat dari 
panas dan hujan,” kenang Samsinar 
tengah udara siang yang sejuk.

Sebelum mengenal kopi, hidup keluarga Samsinar sangat susah. Tubuh semakin menua namun 
kondisi ekonomi tak kunjung membaik. Kini berbeda setelah dibina Dompet Dhuafa

Lirih

Di dalam pondok kayu kebanggannya 
itu, masih segar dalam ingatan 
Samsinar ketika pondok 
kesayangannya itu hancur di terpa 
hujan yang disertai angin kencang. 
Dalam sekejab atap pondok yang 
terbuat dari plastik itu pun jebol dan 
air masuk ke membanjiri pondok. Di 
rundung kebingungan, Samsinar masih 
bertahan dengan mengganti atap. 
Tetapi tiupan angin yang 
menguat, membuat 
pondok yang 
terletak di 
tengah kebun 
kopi Jorong, 
Desa 
Kubang 
Nan Duo 
itu roboh.

“Saya sudah 
kebasahan 
dalam kondisi 
lelah dan sangat 
ngantuk. Saya 
cuma bisa nangis 
karena sudah sangat 
kedinginan," kenang Samsinar.

"Biaya sudah habis, tentulah saya juga 

tidak sanggup kedinginan. Tapi saya 
tetap ke ladang terus dan tidak ingin 
berhenti. Hingga berdirilah pondok ini 
yang lebih besar dan kokoh," lanjutnya 
penuh semangat.

Sebelum bertani kopi, Samsinar 
berkegiatan di hutan sebagai 
pengangkut batu dan kayu bakar. 
Sedangkan Mawi, suaminya, berdagang 

ayam. Sebelum mengenal kopi, 
hidup keluarga Samsinar 

sangat susah. Tubuh 
semakin menua 

namun kondisi 
ekonomi tak 
kunjung membaik.

Hingga pada 2014, 
Samsinar dan 
suami hijrah 
bertani kopi atas 

rekomendasi 
menantunya yang 

turut membantu 
mencari informasi terkait 

peluang pasar tanaman kopi. 
Tekad Samsinar berbuah manis, ia 

mendapakan binaan dan bimbingan 
dari Dompet Dhuafa untuk mengelola 
perkebunan kopi. Kini di lahan kopi 

seluas 1/4 hektar itu senyum Sansinar 
kian terpancar.

"Itulah kami buka lahan ini untuk 
ladang kopi dengan harapan masa 
depan tidak susah nantinya. Namun 
kami di cemo'oh masyarakat sekitar. 
Orang-orang menganggap kehidupan 
kami yang sekedarnya tapi mau buka 
lahan seluas itu. Pikir mereka mana 
kami sanggup," seru Samsinar.

Seraya menghabiskan tetes-tetes 
terakhir kopi yang diseduhnya, 
Samsinar bertutur, "Ya Allah, Ya 
Tuhan.. Semoga berhasil besok biar 
jadi contoh orang banyak. Supaya 
orang-orang yang seperti kita dulu 
tidak susah juga hidupnya". –Dhika 
Prabowo

① ③ Petani kopi saat memetik biji kopi

② Petani Kopi saat mengaduk kopi

Dompet Dhuafa
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Halal dan hijrah kini memang 
sangat erat sekali kaitannya 

dengan sebuah tren gaya hidup yang 
terjadi di kota-kota seluruh Indonesia. 
Namun, Halal Expo Indonesia yang 
dilaksanakan pada Jum’at, 6-8 
Desember 2019, berusaha membawa 
persepsi yang berbeda. Kali ini, Halal 
Expo Indonesia menampakan sisi lain 
dari sebuah makna halal dan hijrah 
yang sebelumnya melekat erat pada 
tren gaya hidup menjadi sebuah 
gerakan sikap yang sesuai dengan 
ajaran Islam.

Acara ini selain menggandeng seluruh 
tokoh hijrah, komunitas hijrah, dan 
pemerintah, juga menggandeng 
lembaga sosial untuk ikut serta dalam 
kegiatan ini. Acara ini selain mengajak 

MILENIAL BANGUN MASJID X 
HALAL EXPO INDONESIA

masyarakat untuk merubah gaya 
hidup, acara ini juga mengajak 
masyarakat untuk lebih sadar terhadap 
lingkungan, serta mendorong 
masyarakat untuk berdonasi lebih 
banyak.

Dalam acara ini Dompet Dhuafa 
merupakan salah satu lembaga sosial 
yang tergabung dalam acara ini, diacara 
ini Dompet Dhuafa mengangkat tema 
Milenial Bangun Masjid. Tema ini 
dipilih atas dasar latar belakang 
mengenang satu tahun bencana di 
Palu, Sulawesi Selatan.

Pembangunan masjid As-Syakur ini 
dilakukan di area ‘istimewa’, karena 
pembangunan dilakukan di area 

pondok 
pesantren 
Tahfidz Qu’an 
untuk Dhuafa 
serta dekat 
dengan 
pemukiman 
masyarakat. 
Kedepannya 
masjid ini akan 
digunakan 
sebagai tempat 
anak-anak santri 
untuk menghafal 
Al-Qur’an. 
Lokasi kegiatan 
Milenial Bangun 
Masjid yang 
‘istimewa’ ini 
pun menarik 
banyak 
pengunjung 
untuk ikut 
berkontribusi 
dalam 

pembangunan masjid As-Syakur di 
Palu. Banyak pengunjung yang 
berharap agar nantinya santri-santri 
tersebut dapat menghafal Al-Qur’an 
ditempat yang layak dan nyaman.

Selama acara berlangsung dapat kita 
rasakan bersama bahwa terdapat 
suasana hijrah yang berbeda dengan 
kegiatan-kegiatan sejenis sebelumnya. 
Acara ini berhasil mengubah tren gaya 
hidup hijrah yang sebelumnya hanya 
dipandang melalui pakaian perlahan 
menjadi sikap bermasyarakat, 
mengatur keuangan, dan berhubungan 
dengan Allah SWT. (Firkraneesa)

Advetorial

① Halal Expo Indonesia saat memberikan donasi 
kepada Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa

IKLANIKLAN

donasi.tabungwakaf.com

WAKAF SEMAKIN MUDAH
Via Ammana Fintek Syariah

Informasi & Konrmasi

0813 1684 7002
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Di antara tujuan utama dan 
pertama dalam suatu masyarakat 

di dunia ini ialah menghendaki 
kehidupan yang sejahtera dan bahagia. 
Dalam tradisi masyarakat Muslim, 
kebahagiaan hidup yang dimaksud 
lazim diistilahkan dengan kebahagiaan 
dunia dan akhirat (sa‘âdah al-dârayn), 
sebagaimana terlegendakan dalam 
doa, ‚Rabbânâ âtinâ fi al-dunyâ 
hasanah wa fi al-âkhrah hasanah wa 
qinâ ‘adzâb al-nâr‛, (Wahai Tuhan 
kami, beri kami kebahagiaan di dunia 
dan kebahagiaan di akhirat, serta 
jauhkan kami dari siksaan api neraka).  
Untuk mencapai kehidupan yang 
sa‘âdah al-dârayn, Islam—di bawah 
kepe-mimpinan Muhammad Saw. 
berdasarkan wahyu Allah Swt.—telah 
meletakkan kerangka dasar bangunan 
perekonomian dan sistem keuangan 
yang benar-benar standar, sistemik, 
baku, serta abadi. Bangunan kokoh 
ekonomi dan keuangan yang dimaksud 
salah satunya adalah melalui institusi 
zakat, yang disyariatkan sejak tahun 
kedua Hijrah, berdekatan waktunya 
sebelum pewajiban ibadah puasa. 
ZIS (zakat, infak, dan sedekah) ini 
dijalankan oleh komunitas Muslim di 
seluruh penjuru dunia, termasuk di 
Indonesia yang potensi dana ZISnya 
benar-benar menjadi primadona 
dunia Islam disebabkan jumlah 
penduduk Muslimnya yang terbesar 
di seluruh dunia. Risalah ini mencoba 
mengungkap perihal dana ZIS 

dengan pendekatan yang lebih utuh 
dan menyeluruh sebagai salah satu 
bangunan ekonomi dan keuangan yang 
benar-benar bisa dijadikan contoh 
modal dan sekaligus model ekonomi 
dan keuangan yang mengedepankan 
asas ekonomi 
dan keuangan 
yang benar-
benar makmur, 
adil, dan 
merata. 

Zakat dan 
Kebenaran 
Pemaknaannya 
Kata al-zakâh 
 yang), الزكاة)
dalam Alquran 
diulang-ulang 
sebanyak 32 
kali dalam 19 
surah dan 32 
ayat, rata-rata 
digandengkan 
dengan kata 
al-shalâh (الصالة 
( yang dalam 
Alquran kata 
‚shalâh‛ juga 
diulang-ulang lebih banyak lagi, hingga 
67 kali. Belum termasuk kata ‚shalawât‛ 
(bentuk jamak dari kata shalâh), 
sebagaimana yang termaktub dalam 
surah al-Mu’minûn [23]: 9, Perangkaian 
kata zakat dengan kata ‚shalâh‛, ini 
menunjukkan bahwa salat dan zakat 

adalah dua hal berbeda yang harus 
selalu menyatu (disatukan). Terkait 
dengan kesatuan salat dan zakat, 
‘Abd Allâh ibn Mas‘ûd pernah berujar, 
‘Kalian umat Islam diperintahkan 
supaya menegakkan salat dan 

menunaikan 
zakat. Siapa 
yang tidak 
berzakat, maka 
itu tandanya 
tidak salat.‛ 
Secara literal, 
zakat berarti 
tambah 
(al-ziyâdah), 
tumbuh, 
subur, dan 
berkembang 
(al-nama’). 
Sedangkan 
secara harfiah, 
zakat berarti: 
bersih/suci 
(althahârah), 
berkah (al-
barkah), rapi, 
patut, dan 
damai atau (al-
shalâh). Dalam 

terminologi para ulama syariah/fikih, 
zakat diartikan sebagai: ‚nama/titelatur 
bagi sesuatu harta-kekayaan yang 
dikeluarkan oleh seseorang dari hak 
Allah untuk disalurkan kepada kaum 
fuqarâ’. Atau, zakat dalam perspektif 
syarak digunakan untuk menyebutkan 

Syariah
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ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH: MODAL 
DAN MODEL IDEAL PEMBANGUNAN 
EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN 

seperti: BAZIS (badan amil zakat, 
infak dan sedekah), LAZIS (lembaga 
amil zakat, infak den sedekah), panitia 
penerima zakat, infak dan sedekah, 
meskipun pada saat yang sama, tetap 
juga ada lembaga yang seakanakan 
hanya fokus pada pengurusan zakat 
tanpa menyebut infak dan sedekah.

Dalam Undang-undang dinyatakan 
bahwa infak adalah harta yang 
dikeluarkan oleh seseorang atau badan 
usaha di luar zakat untuk kemaslahatan 
umum. Sedangkan sedekah adalah 
harta atau non harta yang dikeluarkan 
oleh seseorang atau badan usaha di 
luar zakat untukmkemaslahatan 
umum. Yang jelas, kata shadaqah itu 
berasal dari kata al-shidq, yang berarti 
benar atau kebenaran. Kata sedekah 
menunjukkan atas kebenaran dan/atau 
pembenaran keimanan seseorang, baik 
dari sudut pandang lahiriah 
(pengakuan keimanan) maupun 
ekspresi batiniah (wujud 
pengorbanannya) melalui harta-benda. 
Dengan sedekah, muzakkî/
mutashaddiq menjadi bisa terbuktikan/
dibuktikan bahwa dia bukan laiknya 
tipe orang-orang munafik yang suka 
main mata dengan mengelabui 
orang-orang Mukmin dalam urusan 
sedekah. Begitulah cara agama Islam 
membimbing kepaduan antara 
pengakuan keislaman yang secara 
simbolik tersimbolkan dalam 
pengucapan dua kalimah syahadat dan 
pelaksanaaan salat lima waktu. 
Sementara dalam bentuk pengorbanan 
material ekonomi dan keuangan 
terwujudkan dalam bentuk 
pembayaran zakat, infak, dan 
sedekah… (Bersambung)

nilai/harga yang ditentukan dari harta 
yang Allah fardukan (wajibkan) untuk 
disalurkan kepada para mustahiq 
zakat. Kalangan ulama Hanâbilah, 
mentakrifkan zakat dengan, ‚Hak yang 
wajib ditunaikan terkait dengan harta 
tertentu untuk kelompok tertentu 
dan di waktu yang tertentu pula.‛ 
Harta ini dinamakan zakat, kata Ibn 
Qudâmah (541-620 H), karena harta 
zakat dapat menumbuhsuburkan harta 
kekayaan. Hal senada dikemukakan 
Mushthafâ al-Khinn dkk, ketika 
mereka menyatakan bahwa harta 
ini dinamakan zakat, mengingat 
harta asalnya tetap tumbuh karena 
keberkahan pengeluaran zakat, di 
samping karena doa orang yang 
mengambilnya. Sementara pada saat 
yang sama, zakat juga menyucikan 
semua harta yang masih tersisa 
dari kemungkinan syubhât yang 
menyelimuti. Bahkan, zakat dapat 
pula membersihkan jiwa muzakkî-nya 
sebagaimana firman Allah, ‚Qad aflah 
man zakkâhâ (Sungguh beruntung 
(berbahagia) orang yang membersihkan 
jiwanya).

Senafas dengan beberapa definisi 
fukaha di atas, Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat, zakat 
diformulasikan sebagai harta yang 
wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim 
atau badan usaha untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya 
sesuai dengan syariat Islam. Secara 
substantif, pada dasarnya sama dengan 
beberapa formula zakat yang 
dirumuskan pakarpakar hukum Islam 
klasik maupun kontemporer. Bedanya, 
para ulama dahulu sesuai dengan 
kondisi yang ada, hanya meletakkan 
pewajiban zakat kepada orang-
perorangan secara individu (wâjib ‘ayn). 
Sementara peraturan 
perundangundangan kini melibatkan 
kewajiban zakat terhadap badan usaha 
yang dimiliki orang-orang Muslim. 
Dari pengertian zakat di atas, dapatlah 
dikemukakan bahwa harta zakat pada 
hakikatnya adalah harta/dana yang 
diperoleh dari orang-orang Muslim 
perorangan maupun kolektif (badan 
usaha) yang dihimpun, dikelola, dan 

disalurkan secara profesional, 
prosedural, dan proporsional oleh 
perorangan maupun terutama oleh 
lembaga tertentu yang memiliki 
kewenangan untuk itu. 

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah 
di Indonesia sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 tahun 2011, dilaksanakan 
oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga 
Zakat. Memerhatikan pengertian zakat 
di atas, dapat diperjelas dan dipertegas 
lebih jauh bahwa pemaknaan formula 
zakat dari sisinya yang manapun, dapat 
dibuktikan kebenarannya, baik secara 
fisik material-nominal maupun secara 
psikis-kerohanian, mengingat semua 
itu bisa diuji secara empiris-matematis 
dan lebih dari itu dapat dirasakan dan 
dinikmati secara psikis. Maksudnya, 
bahwa zakat itu berarti tambah, 
tumbuh dan berkembang secara 
nominal, misalnya, bisa dibuktikan 
dengan mudah. Demikian pula dengan 
makna maknawi-hissi-nya yang bisa 
dirasakan dalam menjalani proses 
hidup dan kehidupan para muzakkî. 
Begitu luas memang ruang lingkup 
makna zakat ini, sampai-sampai kata 
zakat bisa juga digunakan untuk 
maksud sedekah wâjibah maupun 
mandûbah, di samping untuk makna 
nafkah, pemaafan (al-‘afw), dan 
kebenaran (al-haqq).

Dari sekian banyak kata yang searah 
dengan maksud zakat, kata infak 
dan kata sedekahlah yang paling 
erat. Begitu eratnya kata zakat dan 
sedekah, alMawardi (w. 450 H/1070 
M) menyamakan keduanya dalam 
ungkapan ‚sedekah adalah zakat dan 
zakat adalah sedekah‛ (al-shadaqah 
zakâh wa al-zakâh shadaqah). 
Keduanya, demikian al-Mawardi, 
hanya berbeda dalam nama atau 
sebutan, tetapi sama dalam arti dan 
tujuannya. Perangkaian kata infak 
dan sedekah pada lembaga-lembaga 
zakat—dalam hal ini, misalnya ZIS 
(zakat, infak dan sedekah) yang ada 
di Indonesia—semakin memperkuat 
jalinan tritunggal kata zakat, infak, dan 
sedekah. Terutama dalam penyematan 
nama-nama lembaga filontropi Islam, 

Syariah
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Sketsa

BANJIR sudah menjadi “tradisi” 
tahunan warga Ibukota. Di akhir 

atau awal tahun, musibah itu selalu 
melanda Jakarta, ini terjadi sejak jaman 
Belanda dulu, bahkan sejak mereka 
bercokol di Jakarta abad ke-17. Tapi 
karena penduduknya belum banyak, 
banjir Batavia dulu tak seluas dan 
separah Jakarta sekarang. Intinya 
adalah, urbanisasi dan kedisiplinan 
penduduk yang buruk, saling 
mendukung terjadinya banjir di 
Ibukota.

Banjir tahun baru 2020 kemarin, 
Pondok Flamboyan juga terkena. 
Beruntung lokasi rumah Pakde Gendro 
tergolong daerah tinggi, sehingga air 
tak sampai mampir ke rumah. Tapi 
sejumlah tetangganya, harus 
mengungsikan barang-barang dan 
dokumennya agar tak terjamah banjir 
yang masuk rumah. Pakde Gendro pun 

MENGATASI BANJIR
heran, kata Gubernur Anies Baswedan 
sunatullah air itu masuk ke dalam 
tanah, lha kok ini masuk ke rumah?

“Pak Gendro, ternyata ada seruan 
Gubernur agar setiap rumah 
membangun drainage vertikal, 
sehingga air hujan terserap ke bumi. 
Sebagai RT bapak sudah sosialisasikan 
pada warga belum?” tanya Bu Atikah 
setelah nonton TV, yang tengah 
tayangkan soal penanganan banjir di 
Jakarta.

“Belum! Wong dari RW dan Lurah juga 
belum menginstruksikan. Padahal 
iming-imingnya lumayan juga. Yang 
sudah bikin PBB-nya akan dapat 
diskon.” Jawab Pakde Gendro.

“Memangnya diskonnya berapa Pak? 
Paling Rp 100.000,- atau Rp 200.000,- 
sedangkan membangun sumur resapan 

dari gali tanah, pasang beton bergaris 
tengah 75 Cm sampai kedalaman 5 
meter saja bisa menghabiskan 
berjuta-juta, Pak!” ujar Bu Atikah 
sengit, menumpahkan uneg-unegnya.

Pakde Gendro tertawa melihat ulah 
istri, yang lagaknya sudah seperti 
pemborong saja, ahli mengkalkulasi 
harga. Seperti diberitakan di TV dan 
koran, Pemprov DKI berencana 
membangun 1,8 juta drainase vertikal 
di Ibukota. Dengan tehnologi semacam 
itu air hujan akan cepat terserap ke 
bumi.  Celakanya, sebelum 
pemasangan drainase vertical merata, 
banjir keburu melanda sejumlah 
wilayah Jakarta. Rakyat pun berteriak, 
mana drainase vertikal itu?

Banjir Tahun Baru se-Jabodetabek 
telah menyebabkan 30 jiwa melayang. 
Yang terjadi kemudian, para pejabat 

Sketsa

saling menyalahkan. Menteri PUPR 
Basuki Hadimulyono menyalahkan 
Gubernur DKI, kenapa program 
normalisasi kali tak dilanjutkan. 
Sedangkan Gubernur Anies 
beranggapan, normalisasi kali tak ada 
artinya bila Bogor tak dibenahi. Tentu 
saja Bupati Ade Yasin tak mau 
disalahkan. Bisa dimaklumilah, kondisi 
Bogor di atas Jakarta kan bukan 
maunya warga tapi takdir dari Allah.

“Kalau air bisa diajak ngomong, Bu 
Bupati perlu menasihati air, jangan 
terlalu jauh main ke Jakarta, nanti 
diomeli Gubernur DKI.” Ujar Pakde 
asal-asalan.

“Ah bapak bisa saja, memangnya cerita 
dongeng, semua benda dan hewan bisa 
bicara…” kata Bu Atikah sambil 
tertawa.

Belum juga selesai suami istri selesai 
“berdiskusi” Bang Somad, tukang 
sampah RT melapor ke Pakde Gendro 
bahwa di pojok tanah kosong sana kini 
mulai jadi pembuangan sampah liar. 
Artinya para pembuang bukan sampah 
warga Pondok Flamboyan, yang 
dikordinir oleh RT. Enak betul mereka, 
bisa buang sampah gratis, tak peduli 
mengotori pihak lain.

“Saya yang capek, Pak. Baru dipungut, 
datang lagi yang baru. Tapi jika 
dibiarkan, lingkungan jadi kotor, saya 
kena omel Pakde Gendro.” Keluh Bang 
Somad, sampai bikin Pakde Gendro 
tertawa.

“Heran saya, kok pada mau seenaknya. 
Apa perlu saya bertindak tegas, tembak 
di tempat pembuang sampah 
sembarangan?” kata Pakde Gendro 
berlagak serius. 

Bu Atikah dan tukang sampah kembali 
tertawa. Nembak pakai apa, senapan 
bajing? TNI bukan, polisi juga tidak, 
mana bisa mau nembak orang. 
Senapan dan pelurunya dari mana 
pula?

Pembuang sampah liar adalah 
gambaran warga kota yang disiplin 
kebersihannya rendah. Ini terjadi 
bukan saja di Pondok Flamboyan, tapi 
di mana saja. Mereka rajin bikin 
sampah, tapi tanggungjawab untuk 
membuangnya ke tempat yang tepat 
tidak ada. Ketemu balik pagar tembok 
jalan tol, ya di buang di situ. Ketemu 
kali dekat rumah, sampah juga 
dilempar ke sana. Dan karena 
pembuang sampah ke kali itu sudah 
bersifat masif, terjadilah banjir di 
mana-mana. Program drainase vertikal 

tak bisa 
lagi 
bicara.

“Kita 
harus 
bertindak 
tegas, 
Bu. Biar 
para 

pembuang sampah liar itu kapok 
dibuatnya,” kata Pakde Gendro.

“Caranya bagaimana? Kita paling 
mengimbau, toh tak tahu siapa 
pelakunya. Memangnya kita harus 
nongkrongi tanah kosong itu, agar 
jangan sampai dijadikan tempat buang 
sampah sembarangan?” ujar Bu Atikah, 
ada nada kurang setuju.

Tapi hari berikutnya Pakde Gendro 
sudah menenteng spanduk buatan 
print digital, lalu dipasang di arena 
tanah kosong itu dengan dibantu 
tukang sampah Bang Somad. Bunyinya 
adalah: BUANG SAMPAH 
SEMBARANGAN DIDENDA RP 
500.000,- Kata-kata itu bolehnya 
nyomot dari Pergub DKI No. 3 tahun 
2013. 

Pakde Gendro yakin betul dengan cara 
itu pembuang sampah liar akan kapok 
dibuatnya. Ternyata dugaan meleset. 
Beberapa hari berikutnya, pagi-pagi 
Bang Somad lapor bahwa ada 
gunungan sampah baru di lahan 
kosong itu. Kemungkinan ngangkutnya 
semalam pakai truk. 

Pusing Pakde Gendro, kok malah jadi 
begini? Tapi berdasarkan pelacakan, 
ditemukan bahwa pembuang sampah 
itu dari warga RW lain. Ternyata 
mereka konsekuen mau membayar 
denda Rp 500.000,- Lumayan, buat 
nambah isi kas RT.

“Aduh Pakde Gendro, bapak rugi 
bandar. Bawa sampah tersebut ke 
pangkalan sampah sebelum dibawa ke 
Bantar Gebang, 1 gerobak motor kena 
Rp 200.000,- Padahal itu paling tidak 
bisa 5 kali bawa, berarti Pakde Gendro 
malah kena Rp 1.000.000,-“ lapor Bang 
Somad tiba-tiba dan Pakde Gendro 
hanya bisa garuk-garuk kepala. 
– Gunarso TS

Istimewa
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Event 61 

MAJALAH SWARACINTA

KONTEMPLASIYayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 - 30 November 2019

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat          7.999.561.226 
Infak/Sedekah          1.478.903.052 
Infak terikat                15.518.632 
Wakaf          1.569.550.048 
Solidaritas Kemanusiaan              583.410.025 

Penerimaan Bagi Hasil                  3.992.697 
Pelunasan (Pemberian) Piutang         (1.535.575.648)
Penerimaan lain-lain                77.325.260 
Penggunaan :

Program Pendidikan         (2.331.633.176)
Program Kesehatan         (1.578.696.704)
Program Sosial Masyarakat            (435.069.627)
Program Ekonomi         (3.682.087.529)
Program Advokasi            (179.287.815)
Program Kemanusiaan            (425.701.684)

Program Pengembangan Jaringan            (426.046.876)

Sosialisasi ZISWAF         (1.827.172.878)
Operasional Rutin         (3.041.008.162)
Piutang Penyaluran            (534.358.128)
Uang Muka Kegiatan            (363.368.788)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi                       (4.631.746.075)
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

Penarikan (Penyaluran) Dana Bergulir             
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap            (124.800.000)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan         (1.575.094.168)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi         (1.699.894.168)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga            (321.831.059)
Penerimaan (Pelunasan) hutang jasa giro                  2.613.778 

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM              (20.826.879)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak                 (3.765.940)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan            (343.810.100)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas         (6.675.450.342)

Kas dan setara 01 November 2019 20.281.053.101 

Kas dan setara kas 30 November 2019         13.605.602.759   

IDN Times kembali menggelar 
Indonesia Millennial Summit (IMS 

2020) pada 17-18 Januari 2020. Belokasi 
di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, 
IMS hadir sebagai wadah diskusi nyata 
bagi para generasi millennial.

Seperti pada tahun sebelumnya, IDN 
Times menghadirkan sosok-sosok 
inspiratif dalam diskusi-diskusi pada 
IMS. Terdapat empat line-up utama 
pada IMS 2020, di antaranya Hijrah, 
Visionary Leaders, Future is Female, 
dan Talent Trifecta.

Dalam salah satu sesi diskusi di 
panggung Hijrah, IMS 2020 menggelar 
talkshow tentang filantrofi and 
humanity. Kali ini menghadirkan 
pembicara di antaranya Direktur 
Eksekutif Dompet Dhuafa Imam 
Rulyawan, CEO kitabisa.com Alfatih 
Timur, putri Gus Dur Alissa Wahid, 
dan anggota Baznas Mundzier Suparta.

“Filantrofi menjadi salah satu kegiatan 
yang digemari oleh generasi milenial. 
Tak heran, Indonesia mendapat 
julukan negara paling dermawan di 
Dunia,” sebut Imam Rulyawan.

MANFAAT ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA 
MILLENNIAL SUMMIT

Pernyataan tersebut diperkuat lagi 
dengan buku “Indonesia Millennials 
Report 2020” yang diterbitkan oleh 
IDN Research Institute. Kemudian 
Imam menceritakan, awal mula 
dirintisnya Dompet Dhuafa, bahwa 
sang inisiator Parni Hadi bersama 
rekan-rekannya terenyuh tatkala 
mendapati sekumpulan pemuda dan 
mahasiswa di Yogyakarta 
mengumpulkan dana untuk 
membiayai guru dan aktivis sosial di 
Gunung Kidul.

“Millenial sebenarnya sudah bangkit 
sejak 1993. Itulah yang menginspirasi 
berdirinya Dompet Dhuafa, yaitu 
penggalangan dana dari masyarakat 
dermawan untuk masyarakat miskin," 
terang Imam.

Ditanya oleh salah peserta tentang 
bagaimana penyaluran dana ziswaf, 
Imam menerangkan, pengelolaan dana 
ziswaf Dompet Dhuafa outputnya ada 
dua, yaitu Charity dan pendayagunaan. 
Yang bersifat Charity seperti dana-dana 
zakat, disalurkan dalam bentuk 
bantuan atau materi, yang manfaatnya 
mungkin hanya sekali. Sedang 
pendayagunaan, manfaatnya lebih 

besar. 
Sebab 

berupa aset 
dan modal. Dengan 
demikian, manfaat akan 
terus berkelanjutan dan 
berkembang atau 

istilahnya sustainable growth. Dalam 
hal ini yang dimaksudkan adalah dana 
wakaf.

Di akhir sesi, Imam mengutarakan 
kagumnya atas IMS yang dihelat oleh 
IDN Times. Ke depan, milennial akan 
menjadi generasi dengan kepekaan 
yang tinggi atas filantrofi, juga 
generasi-generasi setelahnya. 
Demikian tak luput dari peran media 
dalam menyiarkan kebaikannya.

"Dompet Dhuafa juga lahir dari media. 
Saya meyakini, media adalah corong 
syiar filantropi islam. IMS yang 
diadakan IDN, mudah-mudahan 
menjadi amal jariyah," ujarnya. 
- (Dompet Dhuafa/Muthohar)

Dompet Dhuafa

① Suasana acara di gelaran Indonesia Millennial 
Summit (IMS 2020)

② Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Imam 
Rulyawan saat berbicara mengenai zakat dan wakaf 

di Indonesia Millenial Summit
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REKENING ZAKAT

Bank Muamalat
301.001.5515

BNI Syariah
444.444.555.0

BNI
000.530.2291 

BCA Syariah
008.000.800.1 

Maybank Syariah
2700.000.003

Permata Syariah
097.100.1992

BRI Syariah
1000.782.919

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
860.0000.349.00

BRI
0382.010000.12300

Syariah Bukopin 
888.8888.102

Danamon Syariah
0058.333.279

REKENING WAKAF

Bank Muamalat
303.003.3619

BNI Syariah
009.153.8995

Maybank Syariah
2.700.001.382

CIMB NIAGA Syariah 
86.000.4734.900

Syariah Mandiri
7.000.493.133

BCA 
237.304.8887

 
Bank BCA 
237.227.2270

Bank Mandiri 
101.000.755.6010

 

Bank Mandiri
101.000.5968.266

 Bank Muamalat
314.000.7801

 

REKENING PESANTREN HAFIDZ VILLAGE

Mandiri 
101.00.984.0098.7

REKENING WAKAF RONTING
 

 Bank Muamalat
301.007.0543

BNI
016.453.2461

REKENING RS HASYIM ASYARI

Bank Muamalat
303.003.3426

REKENING WAKAF MASJID AL MAJID

REKENING RS HEBRON INDONESIA - PALESTINA

 Mandiri 
127.00.700.7000.6

BNI Syariah 
700.7000.117

REKENING KHADIJAH LEARNING CENTER

REKENING INFAK

Bank Muamalat
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

Syariah Mandiri
7.000.488.768

BCA
237.301.9992

 

Mandiri
101.00.81050.633

CIMB NIAGA Syariah
860.0000.36.700

BRI
0382.01.0000.13306

Maybank Syariah
2.700.006.333

Bank Syariah Mandiri
7.030.579.946

REKENING DOMPET BENCANA DUNIA

BCA
2.377878.783

Bank Muamalat
3.400.000.482

REKENING DOMPET DUNIA ISLAM

REKENING MOBIL JENAZAH

 BNI Syariah
0253.709.289

BNI Syariah
340.350.666.5

1.010.006.475.733
Bank Mandiri

REKENING INDONESIA SIAP SIAGA

BCA
2.373.047.171

Bank Mandiri
103.00.5577.5577

REKENING RONTING

BCA
2.373.045.454

REKENING MILLENIAL BANGUN MASJID

BCA
237.301.9992

Syariah Mandiri
7.000.488.768

REKENING SEDEKAH POHON

BCA
2.373.006.343

REKENING CAHAYA UNTUK INDONESIA

REKENING MULIAKAN YATIM

BCA
237.311.1180

Bank Muamalat
3.040.071.544

REKENING INFAK BUDAYA

BCA
237.334.5555

REKENING ATAS NAMA YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Bank Muamalat
325.000.4724
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REKENING CABANG-CABANG DOMPET DHUAFA
DI SELURUH INDONESIA

 CABANG DD JOGJA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

137.000.789.0078
802.015.8787
1.8888.9999.5

137.001.008.3190
802.00.999.42
1.5555.6666.8
56.10000.900
801.111.0000.82

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD SINGGALANG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

111.000.500.5000
234.666.666
2.1000.10500297.1
421.001.7712
543.01.000.64.007

111.000.500.4888
234.222.224
773.332.2211
2.1000.10500296.8

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD RIAU

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

444.667.7792
108.001.2604.139
820.11.000.11

444.667.888.7
108.001.2604.113
0696.01.000564.300

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Riau

 CABANG DD SUMATERA UTARA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

300.300.3155
106.001.094.9819
349.129.6672

300.300.3144
106.001.094.9793
349.129.6681

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD JAWA TENGAH

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

33.11.55.77.29
009.535.947.2
135.000.999.6875

33.11.55.77.41
009.535.948.1
135.000.999.6909

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD BANTEN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

245.4000.551
146.006.4444
308.001.3157

245.4000.331
9999.2525.8
155.000.2200.221

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD SULAWESI SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

801.004.8528
152.0022.9992.92
015.938.7145

801.004.8527
152.0011.7600.51
7.890.387.777

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD SUMATERA SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

113.000.765.3474
96.96.933.56

113.000.765.3482
96.96.933.78

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD LAMPUNG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

777.1717.009777.2727.005

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD JAWA BARAT

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

7.3333.4444.4
156.9.444.444

6.3333.4444.1

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD JAWA TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

142.000.733.3445
064.070.2222
7777.444.556

6666.555.442
142.000.766.666.1
064.047.2111

a.n Yayasan Dompet Dhuafa 

 CABANG DD KALIMANTAN TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

REKENING WAKAF

149.000.426.3895
700.389.3938
601.001.571.8

149.000.627.579.8
009.508.174.0

149.000.431.108.2
700.389.423.6
191.136.88.33
007.639.6049
009.508.0269
601.001.5717

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Tanah atau bumi  dalam pustaka 
kuno diidentikkan dengan 

perempuan atau ibu. Karena itu, ada 
istilah Ibu Pertiwi atau Motherland. 
Udara atau angkasa yang letaknya 
di atas diidentikkan dengan 
laki-laki atau bapak. Maka, doa 
orang purba dulu berbunyi: Ibu 
Pertiwi, Bapa Angkasa. Doa ini 
ternyata digunakan oleh orang-
orang dulu di seluruh dunia. 
Dalam sebuah penerbitan di 
Amerika Serikat tertulis doa suku 
Indian sebagai berikut: Mother 
Land and Father Heaven.

Perempuan juga diidentikkan 
dengan kesabaran, kerelaan, 
kepasrahan dan atau 
ketidakberdayaan. Persis seperti 
bumi kita: diinjak-injak, digali, 
dikencingi, digarap semaunya dan 
dipasangi paku-paku bumi untuk 
tiang pancang gedung-gedung 
pencakar langit. Tanah tidak 
mengeluh, menerima saja.

Tanah kita sudah lelah, over 
exploited, tanpa istirahat, dibanjiri 
pupuk dan obat kimia untuk kejar 
target produksi. Mari kembali ke 
alam, back to nature, mengolah tanah 
dengan penuh kasih melalui Pertanian 
Organik Terpadu (POT). 

Terdorong oleh kesadaran untuk 
mencintai kelestarian bumi, warisan 

lintas generasi, DD (Dompet Dhuafa) 
bekerjasama dengan LKF (Lembah 
Kamuning Farm) menyelenggarakan 
serangkaian pelatihan POT untuk 

membuat POC (Pupuk Organik Cair) 
melalui pembiakan MOL (Mikro 
Organisme Lokal) dari bahan-bahan 
alami yang banyak tersedia di desa- 
desa.

Salah satu pelatihan itu dilakukan 
di Rumah Belajar DD di Desa 
Rejosari, Kabupaten Madiun dari 
tanggal 12-15 Desember 2019, 

diikuti oleh sekitar 20 petani, 
laki-laki dan perempuan. 

Terlalu banyak zat kimia

Masalah terbesar di dunia 
pertanian saat ini adalah 
lelahnya tanah yang dibebani 
tanggung jawab, tetapi tidak 
dipelihara dengan baik. Di 
Desa Rejosari, Kab. Madiun, 
contohnya. Nasibnya sama 
dengan yang dialami petani di 
desa-desa lain. Tanah sawah 
mereka mengalami degradasi 
(penurunan) kesuburan. 

Hal ini ditandai dengan 
beberapa hal, antara lain sudah 
tidak ada lagi belut dan cacing 
di sawah. Petani sudah lama 
tidak menjumpai dan bisa 
merasakan lezatnya daging 
belut. Ketiadaan cacing 
pertanda tanah sawah di Desa 
Rejosari menuju kerusakan 
ekologi. Alam bereaksi sesuai 

apa adanya bila ada yang 
mengganggu ekologi.

Untuk memahami ekologi, pada 
pelatihan pertanian sehat ini 
dipraktekkan dengan simulasi yang 

GERAKAN MEMULIAKAN 
TANAH, TANDA BHAKTI KEPADA 
IBU PERTIWI
PARNI HADI
@ParniHadi01

Kontemplasi
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diperankan oleh para petani yang 
menjadi peserta. Dengan simulasi ini, 
diharapkan mereka bisa memahami 
dengan baik. Dalam mempelajari 
ekologi, orang harus tahu apa saja yang 
menyebabkan hancurnya mikro 
organisme.

Penyebab hancurnya jasad renik (mikro 
organisme) karena pupuk sintetis yang 
digunakan tanpa pendampingan 
aturan yang jelas. Ditambah lagi 
dengan ditumpahkannya insektisida 
dan herbisida ke tanah sawah tanpa 
pengawasan. Hal itulah yang menjadi 
sebab hancurnya kehidupan (biota) di 
tanah sawah dan putusnya rantai 
ekologi.

Pagi-pagi, 13 Desember 2019, di hari 
kedua pelatihan pertanian organik 
terpadu, para petani sudah antusias 
hadir. Mereka tak sabar ingin 
mengikuti pelatihan lanjutan yang 
membawa solusi bagi Desa Rejosari. 
Dampak dan manfaat pelatihan dari 
LKF dan DD, di bawah bimbingan 
langsung ahlinya, Sudarmoko, sudah 
dirasakan.

Pada hari kedua pelatihan para peserta 
semakin antusias. Kali ini instruktur 
pelatih dari LKF mengajak peserta 
melihat langsung bagaimana kondisi 
tanah sawah asal Desa Rejosari. Ada 

tiga tanah yang berbeda dimasukkan ke 
dalam media botol bekas air mineral. 
Di atas botol dipasang balon yang 
sudah ditiup. Selang beberapa menit, 
dua dari tiga balon mulai mengempis. 
Udara masuk ke tanah yang berada di 
dalam botol. Sedangkan satu balon dari 
botol yang berisi tanah sawah Rejosari, 
balonnya tidak mengempis, karena 
tanahnya tidak mempunyai rongga.

Tanah-tanah di Indonesia tergolong 
tanah asam yang miskin bahan 
organik. Menurut penelitian World 
Bank, kandungan bahan organik 
tanah-tanah khususnya di Jawa 
semakin menipis karena penggunaan 
pupuk kimia secara berlebihan dan 
kurang memasukkan bahan-bahan 
organik di lahan pertanian, pada 
dasarnya pupuk kimia memang 
diperlukan, namun harus seimbang. 
Berapa lama rehabilitasi tanah 
diperlukan? Cukup dua minggu 
dengan material yang lengkap, yaitu: 
kompos, zeolite, dan MOL. Bahan baku 
untuk pembiakan MOL melimpah di 
desa. 

Di hari ketiga pelatihan, para petani 
diajak untuk memahami materi isolasi 
bakteri yang akan digunakan untuk 
merehabilitasi tanah sawah. Bahan 
baku untuk merehabilitasi tanah 
adalah: bonggol pisang, rebung bambu, 

keong emas, daun 
kelor, nasi yang 
belum matang, 
buah-buahan sisa 
yang dibuang di 
pasar, dan buah 
maja.

Pembuatan Pupuk 
Cair

Tanggal 14 
Desember 2019, 
sejak pukul 08.00 
setelah pengarahan 
cukup, terus mulai 
pelatihan untuk 
mengerjakan 
pembuatan MOL. 
Buah maja yang 

hanya ada di kuburan, diambil dan 
dibuat MOL. Awalnya ada ketakutan, 
tetapi setelah diberi pengertian, 
sahabat-sahabat petani paham dan giat 
melakukan tugas. 

Bahan-bahan tersebut dipotongi, lalu 
ditumbuk dan dicampur cairan 
pususan beras, air kelapa dan molases 
(tetes tebu). Setelah itu akan 
berkumpul mikro organisme yang 
dapat membantu petani membuat 
makro hara:   N, P, dan K, serta mikro 
hara: Fe, Br, Mg, Su, C, dan sebagainya. 

Pupuk Organik Cair (POC) isinya 
bakteri yang kelak menolong petani  
membuat nutrisi tanaman N, P, K dan 
lain-lain. Ragi adalah jamur, jadi tidak 
digunakan. Bahan-bahan yang 
ditumbuk itu sudah penuh dengan 
bakteri. Bila diberikan makanan yang 
berkarbohidrat, bakteri berkembang 
biak luar biasa. Ada istilah di perguruan 
tinggi probiotic dan prebiotic. Probiotic 
adalah bakterinya. Prebiotic adalah 
makanannya. 

Bukti jika bakteri sudah banyak, pupuk 
cair dites elektro dan lampu menyala 
(lihat kolase foto). Ternyata cara untuk 
memuliakan Ibu Pertiwi tidak terlalu 
sudah dan murah. Mari kita mulai!
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