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MOSAIC FIT N FRESH SOSOK BERANDA

Celana kulot menjadi salah satu 
fashion item yang wajib dimiliki 
oleh para hijaber. Nyaman dan 
stylish, celana kulot pun sontak 
jadi tren dan jenisnya pun 
semakin beragam.

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

Berbicara mengenai keikhlasan,
kerelaan, bukanlah perkara hal
yang mudah bagi setiap orang. 
Namun tidak bagi relawan 
Disaster Management Center 
(DMC) Dompet Dhuafa.

BENGKULU – Tim Dompet 
Dhuafa menyusuri wilayah sulit 
diaksesyang terdampak banjir 
bandang di Bengkulu, bulan lalu.
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Assalamu’alaikum wr.wb, 

Pembaca yang budiman, 
 
Setelah bencana melanda  yang 
terpenting adalah memulihkan 
keadaan seperti sedia kala atau 
menjadi lebih baik bagi para 
penyintas.  Karenanya, Dompet 
Dhuafa dengan tagline “Siaga 
Bencana“ terus berupaya 
menghimpun sumber daya dan 
kampanye untuk membantu penyintas 
pasca bencana.

Mau tahu apa saja yang dilakukan 
Dompet Dhuafa dalam memulihkan 
keadaan penyintas pasca bencana? 
Ulasan ini dapat dibaca pada laporan 
utama pada edisi ini. 

Sementara itu, ancaman kehilangan 
generasi di Indonesia karena ancaman 
stunting juga menjadi momok. Di 
Laporan Khusus edisi ini, SwaraCinta 
juga memaparkan tentang Stunting 
nan seperti gunung es mengancam 
generasi mendatang. Tentunya kita 
juga akan tahu bagaimana Dompet 
Dhuafa berjibaku memerangi stunting 
ini.

Di edisi ini juga ada data Publik 
Expose tentang jumlah 
penghimpunan, penyaluran dan 
prestasi yang sudah diraih Dompet 
Dhuafa selama 2019. Tentunya  tidak 
ketinggal khabar tentang berbagai 
aktivitas Dompet Dhuafa lainnya, 
yang dapat dibaca di edisi ini.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Foto Cover : Dompet Dhuafa
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Tingkat serapan penyaluran tahun 2019 sebesar 93.26%
atau kinerja penyaluran Dompet Dhuafa sangat efektif

menurut rasio Allocation to Recollection Zakat Core Principle

PENGHIMPUNAN & PENYALURAN

Jejak Dompet Dhuafa Menapaki Sosial Kemanusiaan

Dompet Dhuafa di umur ke 27 tahun ini, terus berinovasi dalam 
beragam program dan layanan terbaik, khususnya yang selaras 
dengan dengan target pencapaian SDGs. Juga berkomitmen untuk 
menjaga amanah masyarakat dengan menjaga tata kelola lembaga. 

Oleh karenanya, Dompet Dhuafa ingin memberikan apresiasi kepada 
para donatur (baik individu, komunitas serta korporasi), mitra kerja, 
para mustahik, dan semua pihak yang terus mendukung 
program-program Dompet Dhuafa sehingga dapat terus 
#MembentangKebaikan. 
(Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, Nasyith Majidi dalam 
Public Expose,

TOTAL
PENERIMA
MANFAAT 34 PROVINSI

SE-INDONESIA 20NEGARA
DI DUNIA

2.475.028 JiwaPENERIMA MANFAAT & SEBARANNYA
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BingkaiBingkai

KURSI RODA DAN ASA
Agus (71) sedang membersihkan kursi roda untuk 
dijual. Ia bersyukur di umurnya yang sudah sepuh 

dirinya masih kuat berjalan tanpa kursi roda. 

Romy
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Arus Utama

Bencana beruntun dari tahun 2018 
hingga sekarang, menyisakan 

puing-puing kesedihan dan duka yang 
menganga. Ribuan pengungsi di Palu 
masih hidup di tenda darurat dan 
rumah sementara, begitu juga di 
Lombok belum semua pulih seperti 
sedia kala. 

Sementara yang terbaru, banjir Jakarta 
dan Jawa Barat, diikuti banjir bandang 
di Lebak, Banten, awal tahun 2020 
yang menghancurkan banyak rumah 
warga dan fasilitas umum.

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, 
Nasyith Majidi kepada SwaraCinta 

menguraikan langkah-langkah konkret 
yang diambil Dompet Dhuafa untuk 
pemulihan bencana ini.

"Dompet Dhuafa menyiapkan dan 
harus menyiapkan segala sesuatu yang 
menunjang hal itu, baik dari ilmu 
pengetahuannya, infrastrukturnya, 
maupun kolaborasi dengan tim-tim 
yang memang sangat mumpuni," 
ujarnya menegaskan.

Dalam artian secara konkret melihat 
bencana di Jepang kita selalu 
menyiapkan, misalnya pendidikan 
kebencanaan dan pengetahuan, bahkan 
ke anak usia dini juga dilakukan. 

Dan ini yang terpenting juga, bukan 
dari sisi pemerintah saja tetapi dari 
masyarakatnya, . Know how nya sudah 
diajarkan, kalau ada gempa begini, 
kalau ada banjir mesti gimana, 
sehingga tidak ada kepanikan yang 
sangat. 

"Yang jadi masalah itu ketika kita 
terjadi bencana ada kepanikan 
sehingga korban tambah banyak tapi 
ketika ada bencana tidak ada 
kepanikan, insya Allah mitigasi 
terhadap bencana bisa terus berjalan," 
sambung Nasyith.

Bahkan para relawan juga diperkuat 
dengan pelatihan terus menerus. 
Tanpa itu, tidak akan mungkin akan 
bisa siap. "Dan kalau menahan bencana 
itu, juga tidak akan mungkin," 
tutupnya. – [Maifil dan Romy Syawal]

Arus Utama

Bencana yang datang silih berganti membuat Dompet Dhuafa 
selalu siaga. Selain respon dan pemulihan Dompet Dhuafa 
juga melakukan kampanye mitigasi bencana. 

PEMULIHAN INDONESIA

Dompet Dhuafa

① Para pekerja sedang membangun rumah 
kembali sehabis gempa

Meski hampir dua tahun bencana 
gempa, likuifaksi, dan tsunami di 

wilayah Sulawesi Tengah berlalu. 
Banyak korban yang masih mendiami 
hunian sementara (huntara), namun 
ribuan masih bertahan di tenda 
pengungsian.

Menurut data Koalisi Masyarakat Sipil 
Korban Gempa Likuifaksi Palu, Sigi, 
dan Donggala (Pasigala Center), sekitar 
4.000 keluarga yang menjadi korban 
tidak mendapat hunian sementara 

PEMULIHAN GEMPA SULTENG

BANGUN 1.000 HUNIAN TETAP

(huntara) dan masih mendiami tenda 
pengungsian. (ABC, 27 September 
2019).

Prihatin memang, menurut ABC, 
banyaknya masyarakat yang masih 
dipengungsi karena kurangnya data 
yang belum terverifikasi di pemerintah 
setempat. “Antara data yang 
terverifikasi dan datang pengungsi di 
lapangan berbeda,” tulis ABC. 

Namun demikian, meskipun faktanya 
hal ini merupakan persoalan data yang 
berbeda, akan tetapi bagi Dompet 
Dhuafa dalam menyikapan hal  ini  
tetap sama, yaitu persoalan 
kemanusiaan.

Karena itu, Dompet Dhuafa melalui 
unit Disaster Management Center 
(DMC) yang focus dalam mitigasi, 
respon dan pemulihan bencana, untuk 
membantu penyintas Palu akan fokus 

pada Hunian Tetap (Huntap) dan juga 
perbaikan sarana umum.

"Targetnya 1000 huntap dan saat ini 
kita sedang bangun mock-up 5 Huntap 
di Sigi," terang Ahmad Lukman, 
penanggung jawab pemuluhan Palu 
dari DMC Dompet Dhuafa kepada 
SwaraCinta, di kantornya, Januari 2020 
lalu.

Apa yang dikatakan Lukman, 
dikuatkan oleh Manajer Respon DMC 
Dompet Dhuafa, Shofa Al Quds. 
Menurut Shofa di awal pemulihan di 
Palu, Dompet Dhuafa sudah 
membangun 200 Rumah Hunian 
Sementara (Rumtara) bekerjasama 
sama dengan Wahana Visi Indonesia 
(WVI), di desa Marana, dan Lolu 
kabupaten Sigi. 

Nah, dari Rumah Hunian Sementara 
kita kan beralih ke Rumah Hunian 

Ribuan lebih pengungsi gempa 
dan tsunami Sulawesi Tengah 

yang masih hidup di tenda 
pengungsian. Dompet Dhuafa 
targetkan bangun 1.000 hunian 

tetap untuk mereka.
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Dompet Dhuafa

③ Hunian Tetap (Huntap) menjadi program DD di 
Palu.

② Para pekerja sedang membangun huntap.

① MTs Tarbiayatul Islamiyah, salah satu sekolah 
permanen yang sudah dibangun.

Tetap (Huntap). Dompet Dhuafa 
memprogramkan membangun 1.000 
Huntap di Sigi dan sekitarnya. 
Sebelumnya Dompet Dhuafa sudah 
membangun 3 sekolah permanen di 
Palu ; Madrasah Ibtidaiyah Nunu, 
Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat di 
Pengawu, Madrasah Tsanawiyah di 
Sirenja, Donggala. 

“Ada juga 8 sekolah darurat, mushalla 
darurat.  Dan ada MCK 40 pintu, 2 
klinik, dan sumur bor,” ungkap Shofa.

BENCANA 

Matahari mulai sembunyi di ufuk 
barat, Jumat, 28 September 2018. Kaum 
muslimin bergegas mempersiapkan 
diri untuk menunaikan shalat Magrib. 
Berebut dengan suara azan gawai pun 
berbunyi. Info yang datang 
menyampaikan kabar pilu. Khabar itu 
berasal dari Badan Meterologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan 
relawan Dompet Dhuafa di Sulawesi 
yang mengabarkan baru saja terjadi 
gempa 7,7 SR di Palu dan Donggala 
yang berpotensi tsunami.

Sesaat kabar ini terhenti, karena 
terputus aktivitas shalat Magrib. 
Namun setelahnya, tim respon 
Dompet Dhuafa mulai berkerja. Dari 
kantor pusat Disaster Management 
Center (DMC) Dompet Dhuafa 

merekomendasikan Tim Respon segera 
meluncur menuju Sulawesi Tengah. 
Baik dari pusat Jakarta, maupun dari 
Dompet Dhuafa Cabang Sulawesi 
Selatan dan Kalimantan 
Timur. 

Esoknya, 29 
September, Tim 
Respon 
Dompet 
Dhuafa mulai 
bergerak 
melalui darat, 
laut dan 
udara.  Karena 
kota Palu 
lumpuh, bandara 
pun tutup. Kota 
terdekat dengan Palu, 
bandaranya yang masih 
buka yaitu Gorontalo dan 
Makassar. Tim Respon dari DMC 
Dompet Dhuafa Pusat memilih 
menuju Makassar, selanjutnya 
bergabung dengan Tim Respon 
Dompet Dhuafa Cabang Sulawesi 
Selatan melanjutkan perjalanan 
melewati darat.  Ambulans Jenazah 
lengkap dengan logistik serta tim 
medis  diberangkatkan dari Makassar 
melalui darat. Sedangkan tim respon 
lainnya dari Kalimantan Timur 
bergerak menuju Palu melalui jalur 
laut.

Melintasi jalur darat bukan tidak ada 
kendala. Setelah tim mendekati Palu 
ataupun Donggala, perjalanan tim 
sempat terhenti karena beberapa ruas 

jalan yang rusak karena 
gempa. Namun, tim 

dengan sabar 
menunggu upaya 

perbaikan jalan 
selama 
berjam-jam. 
Namun, 
akhirnya jalan 
pun selesai 
diperbaiki dan 

tim dapat 
melanjutkan 

perjalanan 
menuju titik 

bencana. 

Demikian sejumput kisah 
gambaran awal bencana bencana 
gempa, likuifaksi, dan tsunami di 
wilayah Sulawesi Tengah waktu itu, 
dan Dompet Dhuafa dengan sigap 
menanggapinya. – Maifil dan Romy 
Syah

Banten kini berbenah kembali, 
ungkap Manajer Operasional 

Disaster Management Center (DMC) 
Dompet Dhuafa, Shofa Al Quds 
menjelaskan apa saja yang dilakukan 
Dompet Dhuafa dalam proses 
pemulihan di Lebak, Banten kepada 
Swara Cinta, Januari 2020 lalu.

"Setelah respon kemaren, proses 
recovery kita mulai. Ada perbaikan 

PEMULIHAN BENCANA LEBAK

BANGUN 100 HUNIAN TETAP

sarana MCK di 2 titik, membangun 
mushalla sementara di Lebak dan 
Bogor.  Untuk ini DMC  kerja bareng 
bersama temen-temen DD Jabar," 
ungkapnya ketika ditemui di markas 
pusat DMC beberapa waktu lalu.

Di saat terjadi bencana beruntun di 
Nusantara, kata Shofa, di awal tahun 
ini. Diawali dengan bencana banjir di 
berbagai wilayah, terutama di kawasan 
Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, pada 
1 Januari 2020. Disusul bencana 
longsor dan banjir bandang di Lebak 
dan Bogor, Sangihe Sulawesi Utara dan 
sejumlah wilayah lain.

DMC Dompet Dhuafa berkerja keras 
melakukan evakuasi, menyuplai 
logistik, dan kebutuhan dasar bagi 
warga seperti air bersih, pos 
penampungan pengungsi, medis dan 
perahu karet untuk sarana transportasi 
warga. DMC juga melakukan 

koordinasi dengan BNPB dan instansi 
terkait.

Seperti yang sudah diberitakan 
sebelumnya, bahwa di Kabupaten 
Sajira, Lebak, Banten ada jembatan 
yang putus. Padahal jembatan tersebut  
menjadi penghubung utama antar 
kecamatan Sajira ke Sobang, Muncang, 
dan Leuwidamar. 

Namun menurut Shofa, perbaikan 
jembatan tersebut akan diambil alih 
pemerintah, sedangkan DMC sudah 
melakukan assesment untuk 
pembuatan jembatan gantung 
permanen bukan darurat di dekat 
lokasi tersebut. Dengan lebar 1,5 meter 
untuk peruntukan hanya motor dan 
pejalan kaki, bukan kendaraan roda 4.

Ketika ditanya mengenai rencana 
membangun hunian tetap (huntap) di 
Banten, Shofa mengatakan timnya 

Setelah di awal tahun mengalami 
duka karena bencana banjir 

bandang di Lebak, saat ini proses 
recovery (pemulihan) pun mulai 

terlihat. Dompet Dhufa bantu 
pemerintah membangun fasilitas 

umum dan 100 Hunian Tetap 
(Huntap)
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sudah siap. “ Kita 
menargetkan ada 
100 huntap di 
Banten. Namun 
masih ada kendala 
pada tanah relokasi 
yang jelas,” jelas 
Shofa.

Kebanyakan warga 
di sana, lanjutnya,  
rata-rata sebelum 
bencana warga 
membangun rumah 
di bantaran sungai. 
Nah, untuk 
selanjutnya kita 
tidak ingin 
membangun di situ 
karena rentan 
terimbas bencana 
lagi dan ketika 
ditanya ke 
pemerintah tentang 
akan direlokasi ke 
mana, hingga kini 
Dompet Dhuafa 

belum mendapatkan peta lokasi yang 
pasti.

“Memang betul Dompet Dhuafa akan 
bangun 100 huntap di tanah milik 
warga. Tapi kalau tanahnya di lokasi 
rawan bencana tentu kita tidak 
merekomendasikan dibangun lagi di 
sana. Kita tidak mau asal relokasi juga 
nanti bisa ternagun di tanah orang lain, 
malah jadi sengketa,” ungkap Shofa.  

Jadi untuk pemulihan, kata Shofa, yang 
sudah berjalan ada  membangun 
sekolah permanen di 5 titik, MCK, dan 
membuat 2 sumur bor di pengungsian 
Dodeklapur. – Maifil dan Romy Syah

Dompet Dhuafa

③ Proses pemasangan rangka atap untuk hunian 
tetap.

② Pekerja sedang mengerjakan hunian tetap untuk 
penyintas.

① Pondasi awal pembangunan hunian tetap 
(huntap).

IKLAN
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GUNUNG ES PENYEBAB 
HILANGNYA GENERASI BARU

Stunting menjadi prioritas masalah 
kesehatan di Indonesia, karena hal 

tersebut bedampak kepada penciptaan 
Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. 
Dampak kesehatannya; anak menjadi 
gagal tumbuh, perkembangan kognitif 
atau intelegensinya berkurang, berisiko 
penyakit yang tidak menular, belum 
lagi masalah dampak ekonomi.

Dokter Yenni Purnamasari MKM, GM 
Kesehatan Dompet Dhuafa kepada 

SwaraCinta menyampaikan, jika tidak 
dicegah negara akan mengalami lost 
generation 20-30 tahun mendatang. 

Coba saja bayangkan, kata dr Yeni, 
kalau seseorang ternyata di usia 
produktifnya mengalami stunting, dia 
tidak hanya pendek tetapi 
mempengaruhi produktifitas termasuk 
kecerdasannya, hal tersebut akan 
menjadi beban di masa depan. 

IKLAN

Lansia
Cikarang Barat 

Nek Jenong

UNTUK LINDUNGI MEREKA
Sedekah

"Setiap donasimu akan memberi perlindungan 
jiwa untuk mereka selama setahun"

700.049.1677
a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Rekening Sedekah:

sertakan kode unik 4 di akhir
donasi anda

Scan QR Code dengan

08111 544 488
021-2787 4080

Informasi & Kon�rmasi:
Memandang stunting itu seperti 

fenomena gunung es, yang terlihat 
di luar hanya sebagian kecil saja, 

padalah di bawah; permukaan, 
yang tidak tampak malahan jauh 

lebih besar.
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“Ini yang menjadi latar belakang 
kenapa Dompet Dhuafa concern 
terhadap pencegahan. Fokus kita 
bukan berarti meniadakan 
penanganan, ketika kita menemukan 
kasus di lapangan, penanganan akan 
tetap dilakukan di wilayah intervensi 
program, namun fokus utamanya di 
pencegahan,” ucap dr. Yeni.

Cara Pencegahan

Untuk pencegahannya, lanjut dr. Yeni, 
Tim Kesehatan Dompet Dhuafa akan 
melakukan optimalisasi di 1.000 hari 
pertama kehidupan dari mulai ibu 
hamil, melahirkan, anaknya lahir 
sampai usia 2 tahun. 

“Kalau si ibu lagi hamil berarti kita 
akan melakukan pemantauan melekat 
kehamilannya, kemudian memberikan 
edukasi gizi selama hamil, cek 
pemenuhan asupan gizi seimbangnya 
termasuk pemeriksaan pada janinnya,” 
terang dr. Yeni. 

Selain itu, Dompet Dhuafa melalui 
Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) 
membuka kelas edukasi ibu, 
mempetakan risiko kehamilan ibu; ada 
yang tinggi atau tidak.

“Kalau ada kita rujuk, jadi memang ini 
yang kita sebut sebagai penanganan 
berkelanjutan, dari mulai ibu 
melahirkan kita pastikan dia 
melahirkannya di tenaga kesehatan 
dan fasilitas kesehatan sehingga kalau 
ada komplikasi bisa diminimalisir 
penangannya,”sambung dr. Yenni.

Karenanya stunting menjadi salah satu 
tolok ukur dari Human Capital Index 
(HCI) Indonesia, dikarenakan HCI 
dapat dijadikan acuan dalam 
penyusunan arah kebijakan dan 
strategi percepatan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. 

Catatan Riskesdas 2013-2018 yang 
diolah Balitbangkes menyebutkan HCI 
Indonesia pada tahun 2018 berada di 
peringkat ke 87 dari 157 negara, dan 
HCI ini juga dapat dijadikan rujukan 
untuk melihat tingkat pencapaian 
pembangunan SDM di Indonesia, dan 
merancang prioritas dan target  
pembangunan nasional yang selaras 
dengan SDGs.

Selain itu, LKC Dompet Dhuafa juga 
sudah meluncurkan gerakan Sahabat 
Relawan ASI (SERASI) guna 

memberikan 
pendampingan dan 
edukasi tentang 
betapa pentingnya 
ASI itu, karena salah 
satu penyebab 
terjadinya stunting 
adalah manfaat ASI 
eksklusif yang tidak 
dimaksimalkan 
hingga enam bulan 
atau dengan kata lain 
bayi lepas ASI 
eksklusif terlalu dini.

Jadi selama hamil 
pun diedukasi 
bagaimana dia 
mempersiapkan ASI 
menyusui setelah si 
bayinya lahir terus 
ASI ekslusif, lalu 
didampingi 

kemudian setelah 6 bulan ada untuk 
Mpasinya. Dompet Dhuafa 
mengedukasi bagaimana membuat 
makanan Mpasi yang sehat, bergizi, 
dan cukup untuk memenuhi 
kebutuhan si bayi tersebut sampai 2 
thn, karena periode ini disebut periode 
emas. 

Pada pelaksanaannya Dompet Dhuafa 
bekerjasama dengan puskesmas, dinas 
kesehatan, kader masyarakat. Dan 
untuk daerah yang menjadi concern, 
terutama yang ada cabang LKC di 
wilayah seperti Banten, Jakarta, Jabar, 
Jogja, Jateng, NTT, Banda Aceh, NTB, 
Papua, Sumsel, Sulsel. Meskipun tidak 
menutup kemungkinan ada juga di 
tempat lain, namun Dompet Dhuafa 
sudah ada 200 zona layanan,  jadi kita 
nanti akan masuk di zona layanan 
tersebut.  - [Maifil dan Romy Syawal]

Romy

② GM Kesehatan Dompet Dhuafa, dr. Yenni Pur-
namasari saat berbicara stunting.

① Cegah Stunting, LKC luncurkan Serasi.
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Mosaic (Moslem And Moslimah Chic) Mosaic (Moslem And Moslimah Chic)

Celana kulot menjadi salah satu fashion item yang wajib dimiliki oleh 
para hijaber. Nyaman dan stylish, celana kulot pun sontak jadi tren dan 

jenisnya pun semakin beragam. Berikut ini beberapa jenis celana kulot yang 
wajib dimiliki oleh Anda yang berhijab:

Foto: Istimewa
Teks: Romy

Sumber: Berbagai Sumbaer
Desain & Kreatif: Digdaya Publika

Celana Kulot Rok

Celana kulot bermotif

Celana Kulot Plisket

Celana kulot jeans

RAGAM STYLISH 
CELANA KULOT

5

Celana Kulot Polos
Mudah dipadupadankan dengan 
berbagai warna hijab dan atasan—
bahkan yang bermotif, celana kulot 
polos ini selalu sukses bikin Anda 
tampil stylish effortlessly. Padukan 
dengan sneakers untuk gaya kasual 
atau high heels untuk ke kantor. 

Celana kulot plisket (pleated cullottes) juga 
tengah jadi tren. Fashion item yang satu ini 
wajib Anda miliki, karena bisa diandalkan 
untuk gaya simpel ke berbagai acara, mulai 
dari acara kasual hingga kondangan. Hijab 
dan busana cokelat bisa dipadukan dengan 
celana kulot plisket berwarna senada untuk 
tampilan kalem.

Mirip seperti rok, celana kulot yang satu 
ini punya model yang unik. Keren karena 
bisa tampil feminin dengan rok, tetapi tetap 
nyaman karena sebenarnya merupakan celana 
kulot. Biasanya dihiasi sentuhan belt, celana-
rok ini bikin Anda tampil semakin edgy 
dengan model hijab kekinian.

Celana kulot bermotif juga jadi 
andalan para hijaber untuk tampil 
fashionable. Keren dan nyaman, 
celana kulot bermotif garis atau 
bunga-bunga cocok dikenakan untuk 
traveling.

Satu lagi jenis celana kulot yang 
tengah jadi tren dan wajib Anda 
miliki, yakni kulot jeans. Padukan 
dengan kemerja oversized dan hijab 
simpel, Anda siap tampil kece.
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itu para insan dapat 
mengeluarkan bakat 

terpendamnya. 

Opera tersebut 
menceritakan 
kebhinekaan dari 
program-program 
DD, dibuka 
dengan cerita di 
sebuah desa, ada 

seorang pemuda 
bernama Rojali 

seorang pegawai 
honorer yang akhirnya 

mempermudah teman kecilnya 

Ada yang berbeda dengan gelaran 
TEMU INSAN tahun ini, biasanya 

acara tersebut hanya diisi dengan 
seremonial-seremonial, namun tidak 
saat Dompet Dhuafa (DD) mempunyai 
divisi direktorat budaya dan dakwah. 
Selain diisi dengan sambutan Board Of 
Direction (BOD), sharing program, 
update lembaga, tentunya ada 
pagelaran seni.

Dengan mengusung tema Opera Van 
Gedeg, "Kisah Klasik Perjuangan", para 
insan Dompet Dhuafa didapuk 
menjadi para pemain opera, lengkap 
para pemain musik yang juga insan 

OPERA VAN GEDEG, 
AJANG KREASI INSAN DD

dari Dompet Dhuafa, pemain 
gending jawa, pemukul 
gamelan, dan pak 
dalang. Pertunjukkan 
kala itu seolah 
membius insan dan 
para BOD, 
semuanya 
bergembira 
menyaksikannya. 
Acara tersebut bisa 
dibilang menjadi 
sarana budaya para 
insan DD, dimana yang 
biasanya jenuh dengan 
rutinitas sehar-hari, untuk saat 

Budaya

dalam mencari hewan kurban di 
Dompet Dhuafa dalam program Tebar 
Hewan Kurban (THK). Cerita berlanjut 
dengan keresahan Rojali yang ingin 
mempersunting gadis pujaannya 
Rohaye, namun uangnya belumlah 
cukup. 

"Uang saya cuma cukup beli buah-
buahan sama mie ayam," kata Rojali 
saat merenung memikirkan bagaimana 
ia bisa menikahi Rohaye. 

Lalu ia mendengar bahwasanya ada 
program nikah massal di Dompet 
Dhuafa. Akhirnya Rojali pun ikut, 
bahkan ia pun menyambangi rumah 
gadis impiannya untuk melamar. Ada 
pula kesenian dari Jakarta, Palang Pintu 
yang juga diperankan oleh insan DD. 
Aksi bertarung diambil dari DD Zona 
Medina Parung. 

Ada kebahagiaan dan ada pula 
kesedihan. Belum lama Rojali dan 
Rohaye menikah, adik dari Rohaye, 

Budaya

Hamdan tertimpa musibah banjir 
bandang. Rumahnya pun terbelah 
menjadi tidak berbentuk. Rojali 
pun teringat Disaster 
Management Center 
(DMC) Dompet 
Dhuafa. Akhirnya 
tim DMC pun 
langsung terdepan 
dalam membantu 
para korban banjir 
termasuk adiknya 
Rohaye. 

Gong dari acara 
tersebut yaitu ada puisi 
yang dibacakan untuk 
pencinta kemanusiaan sangat 
menyentuh. 

‘Kepada jiwa yang menginginkan 
kebahagiaan, kepada bulan tak bisa 
menyatukan cahayanya dengan tenang, 
karena angin tak bisa membiaskan 
dengan badai, maka biarkan jiwa-jiwa 
itu mencari hakiki perjuangan, biarkan 

jiwa-jiwa itu mencerna setiap derita 
yang ia temui, kamu tahu? Kamu 

ditakdirkan untuk tidak sendiri, 
kamu ditakdirkan untuk 

berada disamping 
mereka yang terluka, 

mereka yang 
kehilangan, mereka 
yang berduka, dan 
jiwa-jiwa pencinta 
kemanusiaan itu, 
undur diri dengan 
segenap doa yang 

tertuang, semoga 
keluarga selalu dalam 

perindungan.’ – [Romy 
Syawal]

Romy

③ Aksi berkelahi ini juga tentu hanya hanya akting 
semata, dan diperankan oleh insan DD juga 

④ Aksi dari para pemain gamelan yang memukau 

② Direksi melakukan penandatangan komitmen 
bersama pencapaian 2020

① Salah satu adegan yang diperankan oleh insan 
DD, Rojali dan Rohaye akhirnya menikah
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Tentunya ragam manfaat itu, dapat diperoleh jika kita rutin 
mengonsumsi yoghurt ya guys.

Mempunyai tekstur yang kental, lembut, dan memiliki rasa asam yang lezat, yoghurt, 
memberikan manfaat gizi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan 

bakteri baiknya sangat bermanfaat bagi kesehatan organ pencernaan. Minuman ini 
sudah sangat populer di kalangan masyarakat, baik pada anak-anak maupun orang dewasa.

Berikut manfaat kesehatan yang didapat dari mengonsumsi yoghurt:

Mudah dicerna
Orang yang mengalami intoleransi laktosa karena beberapa alergi, dapat dengan aman 
menikmati dan mendapatkan manfaat dari yoghurt. Sebab, yoghurt lebih mudah dicerna 
dibandingkan susu. Kultur aktif yang hidup di dalam yoghurt menciptakan laktase, yang 
akan membantu meningkatkan penyerapan laktosa pada orang yang intoleran.

Mengandung 
bakteri baik
Yoghurt memiliki kultur aktif 
dan hidup. Ini berarti ia memiliki 
probiotik, yang hidup di saluran 
pencernaan manusia. Probiotik ini 
juga membantu fungsi kerja sistem 
pencernaan dan memperkuat sistem 
kekebalan tubuh.Membantu 

menurunkan tekanan 
darah tinggi  
Tak hanya kalsium, yoghurt juga 
mengandung banyak kalium. Kandungan 
kalium dalam yoghurt membantu 
menurunkan tekanan darah.

Membantu 
menurunkan berat 
badan
Menurut sebuah studi yang dilakukan 
oleh International Journal of Obesity, 
asupan kalsium melalui yoghurt 
membantu tubuh menggunakan lemak 
yang tersimpan. Dengan demikian, hal ini 
dapat membantu untuk memiliki tubuh 
yang lebih ramping.

Baik untuk kesehatan kulit  
Yoghurt membantu Anda untuk memiliki kulit bersih dan mulus. Asam laktat dalam yoghurt 
bertindak sebagai exfoliator, yang membantu menyingkirkan sel-sel mati. Selain dikonsumsi, 
Anda juga dapat menggunakan yoghurt sebagai masker agar kulit wajah lebih sehat.

Foto: Istimewa
Teks: Romy S

Sumber: Inspirasi Sehat
Desain & Kreatif: Joe Capibara

Fit n FreshFit n Fresh 2524

Menjaga tulang tetap 
sehat
Semangkuk yoghurt dapat memberi Anda 
banyak kalsium dan vitamin D. Kedua 
komponen ini sangat penting untuk 
menjaga kesehatan tulang. Kalsium yang 
ada di dalam yoghurt juga membantu 
menjaga kepadatan dan memperkuat tulang 
agar dapat mencegah penyakit osteoporosis.

Jalani Hidup 
Sehat Dengan 

Yoghurt
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JAKARTA – Direktur Institute For 
Demographic and Poverty Studies 

(IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, 
Kekuatan kapital telah mendominasi 
sistem politik Indonesia pasca krisis. 
Oligarkhi ekonomi mampu merubah 
peta dukungan suara, membalikkan 
momentum politik hingga membeli 
hasil politik yang diinginkan dengan 
mengeksploitasi sumber daya ekonomi 
yang dimilikinya.

“Pasca reformasi, Indonesia menjadi 

IDEAS TALK: 
KEKUATAN KAPITAL 
KUASAI POLITIK 
INDONESIA

GERAKAN AYO BERCITA-CITA  
GELORAKAN PENDIDIKAN 
DI BOGOR

ruang nyaman bagi oligarkhi ekonomi. 
Motivasi keamanan dan 
mempertahankan kekayaan menjadi 
faktor terpenting. Semakin tinggi 
jabatan politik yang diperebutkan, 
semakin besar peluang oligarkhi 
ekonomi terlibat dalam pertarungan 
memperebutkan kekuasaan tersebut,” 
Ujar Yusuf Wibisono, pada diskusi 
pemaparan hasil riset #IDEASTalk 
yang bertajuk ‘Ilusi Mobilitas Ekonomi 
dan Kapital Tak Terbatas’, di Jakarta, 
Selasa (14/01/2020).

Yusuf Wibisono mengungkapkan 
bahwa munculnya oligarkhi ekonomi 
bermula dari bangkitnya orde baru. 
Indonesia tidak menghadapi 
konsentrasi kapital dan tidak memiliki 
oligarkhi ekonomi hingga era 1970-an.

Menurut Yusuf, kekuatan kapital yang 
membesar cepat ini menjadi kekuatan 
politik yang signifikan. Kejatuhan 
rezim orde baru banyak disumbang 
oleh berpalingnya konglomerat dengan 
tidak memberikan dukungan kepada 
penguasa dalam menghadapi krisis 
1998. Transformasi politik yang 
signifikan dan radikal pasca krisis, tidak 
menurunkan pengaruh politik pemilik 
kapital ini, bahkan semakin 
memperbesarnya.

“Sistem demokrasi langsung mudah 
diakuisisi dan didominasi oleh 
oligarkhi ekonomi. Demokrasi menjadi 
arena pertarungan yang nyaman bagi 
oligarkhi untuk merebut kekuasaan 
dalam rangka memupuk kekayaan 
lebih lanjut. Transisi ke demokrasi 
sama sekali tidak memunculkan 
tantangan dari publik terhadap 
oligarkhi ekonomi atas penguasaannya 
yang sangat dominan atas 
perekonomian,” tuturnya dengan 
penuh penegasan.

Pada tingkat pendapatan yang sangat 
tinggi, akumulasi kekayaan oleh 
kelompok terkaya akan membuat 
transmisi kekayaan lintas generasi akan 
terjadi lebih kuat. Dinamika kelompok 
terkaya ini terefleksi secara jelas dalam 
fenomena dinasti pada konglomerasi 
bisnis dan juga pada oligopoli politik. 
Seluruh orang terkaya Indonesia hari 
ini memiliki hubungan yang kuat, 
terutama hubungan kekeluargaan, 
dengan orang terkaya sebelumnya. 
- [Maifil]

Aktualita Aktualita

Dompet Dhuafa

① Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS saat 
presentasi

CIBINONG - Sekolah Smart 
Cibinong (SSC) di Kecamatan 

Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat kini mengedepankan Gerakan 
Ayo Bercita-cita (GAB) untuk 
memotivasi para siswanya untuk 
memperjuangkan masa depan.

"Tujuannya, agar dengan mereka 
(siswa) menggambarkan cita-cita 
mereka, memotivasi mereka meraih 
kesuksesan. Kemudian menghindari 
dari hal-hal negatif," ujar Direktur SSC, 
Wildan Hakim Mahardika usai 
peletakan batu pertama pembangunan 
SMA yang berlokasi di areal SSC, Selasa 
(14/1).

Menurutnya, gerakan yang baru 
diluncurkan itu sudah sejak empat 

bulan lalu dijalankan 
para siswa di dua 
sekolah yang 
dikelola oleh Dompet 
Dhuafa, yaitu SSC 
dan Sekolah Al Syukro 
di Ciputat, Kota 
Tangerang Selatan.

Inisiator, Pendiri, dan Pembina 
Dompet Dhuafa, Parni Hadi berpesan, 
dengan “Gerakan Ayo Bercita-cita” 
(GAB) ini sebagai gerakan yang 
sistematis dan efektif, salah satu ikhtiar 
dalam pengentasan kemiskinan.

“GAB memudahkan (pemilik cita-cita) 
meraih sukses sekaligus mengurangi 
distraksi akibat pornografi, narkoba, 
hoax, dan sebagainya. mereka yang 

memiliki cita-cita memiliki potensi 
lebih untuk dapat meraih sukses,” 
ucapnya saat memberikan pidato di 

Sekolah SSC.

Parni Hadi 
menambahkan, 

Bung karno 
sebagai 
founding 
father 
Indonesia 
pernah 
berpesan 

gantungkan 
cita-citamu 

setinggi langit, 
oleh karena itu kita 

semua didorong untuk 
menggantungkan cita-cita 

kenapa hal tersebut penting,

“Karena tanpa cita-cita, tanpa harapan, 
tanpa impian hidup tidak layak 
dijalani,” sambungnya. - [Romy Syawal]

Romy

② Prosesi pengguntingan tali

① Inisiator, Pendiri, dan Pembina Dompet Dhuafa 
Parni Hadi memukul gong tanda dimulainya gerakan 

ayo bercita-cita
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PADANG- Dompet Dhuafa Singgalang 
(DDS) bersama Dinas Kelautan dan 
Perikanan (DKP) Kota Padang beserta 
jajaran stakeholder tabur 50 ribu bibit 
ikan nila di acara launching program 
ekonomi Budidaya Ikan Nila 
(BUDILA). Kegiatan ini berlangsung di 
Kampung Pinang RT. 01 RW.01 
Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan 
Pauh, Kota Padang. Kamis 
(06/02/2020).

Hadie Bandarian Syah Pimpinan 
Cabang DDS menuturkan, program 
BUDILA merupakan program yang 

TANGERANG - Membangun 
semangat kepedulian menjadi 

sangat penting untuk bersinergi 
dengan banyak pihak untuk 
membantu korban banjir. 
Banyak komunitas yang 
tergugah dan sukarela 
mengumpulkan 
donasi.

Salah satunya 
adalah Juventini 
wilayah Tangerang 
dan Beton FC. 
Kedua komunitas 
tersebut menggandeng 
Dompet Dhuafa untuk 
penyaluran donasi pada 
pertandingan amal yang di 
laksanakan Lapangan Karawaci, 
Tangerang. Minggu (19/01)

SEPAKBOLA PEDULI 
KEMANUSIAAN

“Semoga bisa menjadi kebiasaan 
walaupun tidak ada bencana terus ada 
charity match seperti ini. Dengan 
donasi yang diberikan dapat 

membantu para korban 
bencana banjir bandang 

dan tanah longsor di 
Lebak, Banten.” Ucap 

Adi perwakilan 
Juventini 
Tangerang.

Banyak stakeholder 
maupun komunitas 

bekerjasama dengan 
berbagai lembaga 

kemanusiaan terpercaya 
untuk mengirim bantuan. 

Donasi dari Juventini Tangerang 
dan Beton FC dikumpulkan dengan 
cara yang unik mempertemukan tiga 

kesebelasan (Juventini Tangerang, 
Beton FC, dan Dompet Dhuafa FC). 
Donasi yang terkumpul akan di 
donasikan untuk masyarakat Lebak, 
Banten yang terkena bencana banjir 
bandang dan tanah longsor melalui 
Dompet Dhuafa 

“Alhamdulillah dengan adanya donasi 
yang terkumpul dapat membantu para 
korban bencana yang saat ini 
membutuhkan khususnya warga 
Lebak. Dalam tema Humanesia ini kita 
juga mendorong hingga mengajak 
komunitas lain maupun generasi muda 
untuk turun dan bergerak dalam 
kemanusiaan serta ajang ini menjadi 
silahturahmi serta memperkuat 
bilateral diantara komunitas yang ada 
di Tangerang dan sekitarnya”, ujar Aji 
perwakilan dari Dompet Dhuafa FC. 
– Riza Muthohar

Aktualita Aktualita

Romy

① Pimpinan Cabang DDS, DKP Kota Padang dan 
stakeholder terkait menabur bibit ikan nila di kolam 

program BUDILA.

Dompet Dhuafa

① Dompet Dhuafa FC sebelum tanding 

② Saat memberikan donasi secara simbolis

DDS LAUNCHING PROGRAM 
PEMBERDAYAAN EKONOMI 
BUDILA DI PAUH KOTA 
PADANG diinisiasi oleh Dompet Dhuafa 

Singgalang dan sinergi dengan DKP 
Kota Padang, "program ini berupa 
pemberian bibit sebanyak 100 ribu ekor 
bibit untuk 10 orang Penerima Manfaat 
(PM), untuk tahap pertama ada di 
tabur 50 ribu bibit," tutur Hadie.

DDS juga ikut membantu memberikan 
pakan sampai dengan panen pertama, 
"kami dari DDS juga turut 
mendampingi sampai dengan 
pemasaran nantinya," tutur Hadie.

"Besar harapan kami agar program 
BUDILA bisa mengentaskan 
kemiskinan di Kota Padang, bisa 
meningkatkan pendapatan serta bisa 

menambah pengetahuan anggota 
kelompok terkait budidaya ikan nila, 
yang nantinya bisa meningkatkan hasil 
maksimal," pungkas Hadie.

Guswardi selaku Kepala DKP Kota 
Padang mengatakan, Kota Padang 
sangat potensial untuk pelaksanaan 
budidaya ikan nila. "Kamipun dari DKP 
sudah mensurvei beberapa kolam 
untuk budidaya ikan nila di Padang, 
ada sekitar 450 buah kolam air deras 
dan 256 lebih kolam potensial lainnya 
yang bisa dijadikan sebagai lokasi 
budidaya ikan nila," tutur Guswardi.

"Kami dari DKP Kota Padang turut 
berterimakasih kepada DDS yang ikut 
membantu untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat kota Padang 
melalui program budidaya ikan nila 
ini," pungkas Guswardi. - [Nurul]
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DEPOK - Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Kota Depok, Jawa 

Barat menjalin kerjasama dengan 
Dompet Dhuafa, dalam program 
pelayanan rohani yang mencangkup 
Bimbingan Rohani Islam (BRP) dan 
Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah). 

Nota kesepakatan tersebut 
ditandatangani oleh dr. Devi Maryoni, 
MKM , selaku Direktur RSUD Kota 
Depok, dan Ahmad Shonhaji, MM 
selaku Direktur Budaya, Dakwah dan 
Layanan Masyarakat (BDLM)  Dompet 
Dhuafa dan dilanjutkan dengan 
kegiatan training Fiqh Sakit Praktis 
bagi 34 tenaga kesehatan  di ruang 
Rapat Gedung BD RSUD Kota Depok, 
Jawa Barat, Selasa (28/1/2020) 

“Pelayanan bimbingan rohani sebagai 
terapi nonmedis dalam proses 
pemulihan pasien melalui pendekatan 

RSUD KOTA DEPOK JALIN KERJASAMA 
PELAYANAN ROHANI DENGAN DOMPET DHUAFA

aspek spiritual. Bertujuan memberikan 
ketenangan dan kesejukan hati melalui 
dorongan dan motivasi untuk tetap 
bersabar, bertawakal atas ujian yang 
dialami dan senantiasa menjalankan 
kewajibannya sebagai umat,” tutur 
Ahmad Shonhaji.

Di tempat yang sama, dr. Devi Maryoni 
menyampaikan bahwa pelayanan 
kerohanian Islam di rumah sakit 
menjadi bagian penilaian akreditasi 
dan pemenuhan kebutuhan spiritual 
bagi pasien. Pelayanan ini juga sangat 
berguna para pasien dalam proses 
pemulihan terlebih bagi pasien kritis 
agar mereka bisa meraih khustnul 
khotimah.

“Kami mengucapkan terima kasih 
kepada Dompet Dhuafa yang berkenan 
menjalin kerjasama dengan kami yang 
dilanjutkan pelatihan fiqh sakit bagi 

tenaga medis. Saya berharap ilmu yang 
didapatkan bisa dipraktekan untuk 
menuntun ibadah para pasien,” ungkap 
dr. Devi Maryoni, di sela-sela 
sambutannya. 

Bimbingan Rohani Pasien Dompet 
Dhuafa sendiri telah terlaksana sejak 
2005 dengan bermitra bersama 
sejumlah Rumah Sakit, di antaranya 
RSUP Fatmawati, RS PMI Bogor, RSU 
Kab. Tangerang, RSU Balaraja 
Tangerang, RSUD Kota Bekasi, RS Jiwa 
Soeharto Heerdjan, RSUD Pasar 
Minggu dan beberapa Yayasan 
Rehabilitasi Ganguan Kejiwaan dan 
Mental di Bekasi.

Aktualita

Dimas Cule

① Dompet Dhuafa melakukan MoU terkait BRP

IKLAN
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JAKHUMFEST 2020 
GELORAKAN SEMANGAT 
BERBAGI
JAKARTA -  Dompet Dhuafa 

menginisasi acara yang merangkum 
kegiatan kerelawanan, kepedulian 
lingkungan dan pendidikan bertajuk 
Jakarta Humanity Festival (Jakhunfest) 
2020. Gelaran yang memasuki periode 
kedua tersebut berlangsung di M Bloc 
Space, Jakarta pada Minggu (26/1).

“Dengan resmi acara Jakhumfest 2020 
kita buka dengan 
bismillahirahmaanirrahim,” ucap drg. 
Imam Rulyawan, MARS., Direktur 
Eksekutif Dompet Dhuafa saat 
membuka gelaran acara tersebut.

Jakarta Humanity Festival merupakan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Dompet Dhuafa sebagai  semangat 
berbagi di penghujung Bulan 
Kemanusiaan yang turut didukung 
oleh Wardah dan Tokopedia Salam.

Hal tersebut tidak lepas dari fenomena 
meningkatnya perhatian milenial 

terhadap berbagai isu kemanusian 
maupun bencana di Indonesia. 
Kampanye kebaikan yang berlangsung 
sejak akhir tahun 2019, menyerukan 
gerakan untuk berbagi kepada sesama 
yang tengah dirundung kesusahan 
maupun bencana.

Pada acara Jakhumfest tersebut, 
Dompet Dhuafa mengisinya dengan 
Humanitalk, Workshop, Bazaar 
Prelove, dan Sound of Humanity. 
Sejumlah musisi dan pembicara, akan 
memeriahkan puncak dari bulan 
kemanusiaan tersebut. Navicula, 
V1MAST dan Chiki Fawzi, didapuk 
mengisi kemeriahan panggung Sound 
of Humanity. 

Kemudian Swietenia Puspa, Dila 
Hadju, Dhiti Sofia, Marsya Nurmaranti, 
Syamsul Ardiansyah, Adhe Indra 
Saputra dan Benny, akan mengupas 
bicang hangat Humanitalk dalam isu 
lingkungan, kebencanaan, serta 
kerelawanan. – [Romy Syawal]

Adit

③ Imam Rulyawan, Direktur Utama Dompet Dhuafa 
saat membuka Jakhumfest 2020

④ Rayi Putra (Ran Band) ditengah para pengunjung 
yang antusias dalam bertanya dalam sesi diskusi

② Seorang pengunjung mengamati pameran foto

① Salah satu acara diskusi Jakhumfest bersama 
relawan dan super volunteer

Aktualita Aktualita
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membangun hubungan kerjasama yang 
berkelanjutan dalam rentang waktu 
yang Panjang. 

Selama ini, kata Bambang, Program 
Zakat cenderung dilakukan hit and 
run, berpijak hanya pada 
pengembangan kapasitas perorangan 
dan lembaga. Dompet Dhuafa 
mencoba untuk lebih jauh, 
memastikan produk yang 
dikembangkan mampu bersaing di 
pasar umum. 

Selain itu, intervensi program juga 
lebih multi sektoral, selain ekonomi 
sebagai leading sector, Pendidikan dan 
kesehatan juga terlibat. Semua ini 
berjalan dalam satu kawasan 
pemberdayaan yang sama. 

“Proses investasinya itu tidak bisa short 
term tapi membutuhkan prasyarat 
waktu, namun kita harus memastikan 
kapasitas penerima manfaat bisa 
terbangun dengan baik," ungkap 

dibutuhkan sesuai dengan sumber 
daya produksi yang ada di lapangan. 

Sebagai contoh, apabila sumber daya 
produksinya adalah kopi, maka 
pendidikan vokasionalnya bisa berupa 
sekolah barista, agar masyarakat 
memiliki teknik mengelola kopi yang 
unggul dan lain-lain.

Kemudian berlanjut kesehatan, 
mindsetnya bukan kuratif tapi 
promotif, di sebuah kawasan yang 
diintervensi ekonomi dan pendidikan 
itu juga dilihat basis pengetahuan 
kesehatan mereka seperti apa, apakah 
di kawasan tersebut dapat 
dikembangkan pengetahuan 
masyarakat terhadap empat hal: 
tentang penyakit menular dan tidak 
menular, gizi, sanitasi, dan kesehatan 
Ibu dan Bayi. 

Dengan tema-tema pomosi kesehatan 
tersebut, diharapkan bisa menjadi 
model kawasan sehat di Indonesia. 

“4 tema kesehatan ini kita pakai untuk 
melakukan proses monitoring kualitas 
kesehatan kawasan, sehingga selain 
produksi ekonominya kuat, kawasan 
juga menjadi kawasan sehat di 
Indonesia," lanjut Bambang.

Ekonomi

PEMBERDAYAAN 
BERBASIS KAWASAN

Sudah memasuki 27 tahun Dompet 
Dhuafa mengabdi untuk kaum 

dhuafa. Berbagai program dirancang 
untuk memberdayakan dhuafa itu. 
Kini, di awal tahun 2020, Dompet 
Dhufa berinovasi dengan program baru 
; Program Berbasis Kawasan. 

Kenapa harus berbasis Kawasan? 
“Sifatnya intervensi. Programnya 

Ekonomi

adalah pengembangan kapasitas dan 
keterampilan dhuafa, kemudian 
dilanjutkan dengan investasi,” terang 
Direktur Program Dompet Dhuafa 
Bambang Suherman, kepada 
SwaraCinta, awal Februari 2020 di 
ruangannya.. 

Yang harus dipahami, kata Bambang, 
makna investasi ini adalah 

Bambang Suherman, Direktur Program 
dan Jaringan Dompet Dhuafa kepada 
SwaraCinta.

Model kawasan dikembangkan di atas 
mandat filosofi value program Dompet 
Dhuafa saat ini, yaitu filantopreneur. 
Program yang dikembangkan harus 
mencakup 2 karakteristik. Pertama 
adalah filantropi; yang sifatnya 
memberikan bantuan dalam berbagai 
bentuk. Kedua adalah entrepreneur, 
yaitu mampu melahirkan keterampilan 
berproduksi yang berpengaruh 
terhadap perbaikan kehidupan 
ekonomi masyarakat. 

"Jadi dalam 1 kawasan, Dompet Dhuafa 
melakukan intervensi multi sektoral 
dengan leading sektor utamanya 
adalah sebagian besar ekonomi. Kenapa 
ekonomi? Karena ada target 
peningkatan income untuk masyarakat 
penerima manfaat, selain ekonomi ada 
juga pendidikan, dan kesehatan," 
sambung Bambang.

Dengan tiga aspek intervensi, lanjut 
Bambang, masyarakat sebuah kawasan 
diharapkan mampu melakukan 
optimalisasi sumber daya yang mereka 
miliki, sehingga mereka bisa 
memperbaiki kualitas hidup di 
kawasan tersebut. 

Misalnya pendidikan, tidak hanya 
pendidikan formal yang akan 
dikembangkan, tapi bisa juga berbasis 
pendidikan vokasional yang 

Dompet Dhuafa

③ Direktur Program Dompet Dhuafa, 
Bambang Suherman

② Di sudut kampung Singolangu kampung susu lawu

① Kampung Singolangu dalam pengembangan 
kawasan

Dompet Dhuafa terus mengembangkan inovasinya 
mensejahterakan dhuafa. Di tahun baru yang berjalan 
kurang dari 100 hari ini, Dompet Dhuafa meluncurkan 
program pemberdayaan berbasis kawasan.

Hal-hal tersebut menjadi sebuah goal 
kawasan yang diberdayakan. Program 
berbasis kawasan diharapkan 
menghasilkan bukan cuma sekedar 
pengelolaan kemiskinannya tapi juga 
lahirnya social enterprise baru di 
kawasan. Demikian itu yang kita 
pahami menjadi mindset 
filantropreneur.

Dengan mengacu kepada rencana 
strategis lembaga (renstra), untuk 
tahun pertama ada 5 kawasan 
pemberdayaan yang akan diproduksi, 
jadi dari tim dibawah direktorat 
program ini, akan bekerja berbasis 
arahan renstra tersebut, hari ini yang 
sudah ditetapkan adalah kawasan 
Parung zona madinah yang sudah mau 
direvitalisasi, Singolangi Magetan 
bekerjama sama dengan Pemkab, 
kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, 
Banten di kawasan edufarming, 
Sembalun atau Ronting dan Rojosari 
Madiun . – Maifil dan Romy Syawal
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Berbicara mengenai keikhlasan, 
kerelaan, bukanlah perkara hal 

yang mudah bagi setiap orang. Namun 
tidak bagi relawan Disaster 
Management Center (DMC) Dompet 
Dhuafa, Ade Indra Saputra (49). Ketika 
berdialog dengan SwaraCinta, ayah 
dengan 4 anak ini menceritakan pahit 
getirnya ketika membantu para korban 
bencana alam.

"Biarpun tengah malam pun kita 
dikabari untuk mengevakuasi, tetap 

ADE INDRA SAPUTRA (49)

BANTU SESAMA DENGAN RELA

Sosok

saja harus kita jalankan. Yang penting 
saya mengerjakan dengan hati ikhlas, 
dengan hati yang bersih, saya selalu 
mencari ridhoNYA, karena berkahnya 
saja, dan semua itu saya lakukan insya 
Allah bisa menjadi ladang amal di 
dunia ini," ucapnya.

Berbincang kerelawanan dalam bidang 
kebencanaan, kemanusiaan dan alam. 
Ade, sapaan akrabnya sudah 
mengenalnya sejak dari bangku sekolah 
menengah atas (SMA), kemudian 

kecintaannya dengan alam makin hari 
besar, lalu dengan kemanusiaan. Alam 
dan manusia pun saling mempunyai 
keterkaitan. 

"Manusia tidak akan bisa hidup di alam 
ini kalau manusia merusak, nah alam 
pun tidak akan lestari kalau alam ini 
ikut dirusak manusia," tutur Ade yang 
sudah bergabung dengan Dompet 
Dhuafa sejak 2008 silam.

Meskipun sudah lama berkecimpung 

Sosok

menjadi relawan, Ade yang juga pendiri 
Komunitas Sungai Ciliwung ini 
nikmatnya ditambahkan lagi, karena 
pilihan profesinya tersebut didukung 
oleh sang istri. Karena dari awal 
sebelum saya berumah tangga sama 
istri, saya sudah berkomitmen sama 
istri kalau saya akan mengabdikan 
separuh hidup saya untuk 
kemanusiaan dan separuhnya lagi 
untuk keluarga. 

“Saya juga menerapkan di keluarga 
untuk memanusiakan manusia itu 
paling utama di keluarga sama 
anak-anak saya, dari usia dini kita 
terapkan cara pendekatan dengan 
alam, kalau anak itu sudah care dengan 
alam insya Allah kita akan mudah 
mengaplikasikan kepada 
kemanusiaannya sendiri,” ucap Ade.

Bahkan, lanjut dikatakan Ade, anak 
pertama dan kedua sudah mengikuti 
jejak ayahnya menjadi relawan. 
Memang kerelaan itu letaknya didalam 

hati, dan keikhasan itu harus 
menafikan ego meskipun kita menjadi 
korbannya. Keikhlasan itu bukan 
berkacak pinggang, namun kita harus 
melepaskan dengan uluran tangan.

Ade yang menjadi ‘korban banjir’ ini 
berdomisili di Cawang, Jakarta Timur. 
Namun, dirinya pun menganggap hal 
tersebut sudah biasa, ia berujar masih 
banyak yang lebih parah terkena 
dampak dari banjir tersebut.

Dalam sebuah catatannya, ia 
menghimbau kepada warga lokal atau 
warga yang terdampak di setiap medan 
kebencanaan untuk juga ikut 
membantu kepada sesama. 
Dikarenakan hal tersebut dapat 
melatih mental agar bagaimana 
menghadapi cobaan terutama bencana 
alam. 

Ada sebuah proses meminimalisir 
bencana (mitigasi), dalam setiap 
kebencanaan banjir, longsor, ataupun 

gempa. Dan hal itu kedepannya juga 
berguna untuk warga masyarakat 
karena nantinya mereka juga akan 
tidak terlalu kaget lagi dalam 
menangani masalah bencana di 
wilayahnya masing-masing. 

Akan ada riwayat mulia di balik aksi 
para relawan kemanusiaan di wilayah 
bencana. Para pejuang yang tidak 
mudah mengorbankan waktu, tenaga, 
bahkan jiwa dan raga. Ade pun 
mengatakan menjadi relawan itu 
bukan profesi tapi merupakan sebuah 
pilihan.

Adit

② Ade Indra Saputra bersama CCO Dompet Dhuafa 
Guntur Subagja di Jakhumfest 2020

① Ade Indra Saputra, Relawan DMC
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Foto: Istimewa
Teks: Romy
Sumber: Buku "Gizi Ibu dan Bayi"
Desain & Kreatif: Digdaya Publika

ParentingParenting

Nabi pernah bersabda bahwa beliau 
mengkhawatirkan umat dibelakangnya yang 
akan seperti busa di lautan, banyak namun tidak 
berpendirian. Hal semacam inilah yang harus kita 
pertimbangkan saat merencanakan pendidikan 
dasar bagi anak-anak kita. 

Misalnya bagaimana agar ia menjadi anak yang 
kuat imannya, santun kepada sesama, seta kuat 
pula ilmunya. Ilmu akan membuat ia mampu 
bertahan serta senantiasa memiliki jalan ikhtiar 
untuk keluar dari permasalahan yang ia hadapi.

Kewajiban Orangtua

Sebagai orang tua kita harus mengenalkan kepada 
anak-anak kita siapa Allah dan mengapa kita wajib 
taat padanya. Ketaatan itu tidak karena Allah 
adalah pencipta, dan pemilik kita, namun karena 
dengan taat kepadaNYA, hidup kita akan menjadi 
lebih baik dan bahagia. Dengan memberikan dasar 
demikian, maka anak tidak akan mengaggap Allah 
sebagai 'hakim dan pengawasan', namun sebagai 
zat yang memang kita butuhkan keberadaanNYA. 
Hal inilah yang harus kita jadikan landasan utama 
dalam mendidik anak sekaligus merancang pola 
asuh yang tepat baginya.
 
Salah satu cara untuk memberikan dasar 
habbuminnallah adalah dengan mengajarkan 
shalat kepada anak semenjak kecil. Dan kemudian 
mulai memberikan pengertian mengapa kita harus 
shalat, apa manfaat shalat dan seterusnya.

Mendidik
   Anak Dalam Islam, hubungan antar manusia 

(hablumminanas), sama pentingnya 
dengan hubungan manusia dengan Allah 
(hablumminnallah). 

Bahkan Nabi Ibrahim berdoa dengan Allah:"...agar 
mereka dicintai orang-orang..."Jadi, wajib bagi 
kita mengajarkan tata cara pergaulan yang baik 
dengan sesama dan dilandasi rasa saling hormat-
menghormati, serta mampu berikap asertif.
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Menarik membaca buku tulisan 
Thomas Piketty, ekonom muda 

berkebangsaan Perancis, dalam buku 
yang tebalnya lebih dari 700 halaman, 
Capital in Twenty First Century, yang 
ditulis tahun 2013 (edisi bahasa 
Perancis berjudul Le Capital au XXIe 
siècle). 
 
Buku ini menganalisis data 
perekonomian dunia selama kurang 
lebih tiga abad, utamanya soal pajak, 
yang menghasilkan beberapa 
kesimpulan.  Salah satunya adalah 
bahwa sepanjang sejarah manusia telah 
terjadi kesenjangan yang semakin lebar 
antara kaum kaya dan kaum papa, 
akibat akumulasi dan perputaran 
modal di satu pihak saja. 
 
Piketty berhasil membuktikan adanya 
kesenjangan itu dengan olahan data 
time series sepanjang satu abad 
terakhir.  Ia menemukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi (growth) yang 
bisa dinikmati kebanyakan kaum 
pekerja hanya 1-1,5 % per tahun, 
sementara hasil dari investasi (return 
on investment) yang hanya bisa 
dinikmati oleh pemilik modal tumbuh 
4-5% per tahun.   
 
Pertanyaan yang menyentak pun 
muncul.  Mengapa seseorang yang 
bekerja dengan otot dan otaknya, harus 
mengalami kekalahan dan bertekuk-
lutut dalam akumulasi pendapatan, 
oleh benda yang disebut UANG, 
selama berbilang abad? 
 

BISNIS 
BERKELANJUTAN

Ketika kita belajar di sekolah 
menengah, bahkan di perguruan tinggi, 
kita kerap dicekoki dengan apa yang 
diberi nama Prinsip Ekonomi.  
Bunyinya: “dengan modal sekecil-
kecilnya, mendapatkan keuntungan 
sebesar-besarnya.”  
 
Ideologi yang menjadi ‘beking’ prinsip 
itu adalah kapitalisme, yang 
mengharuskan modal tumbuh 
secepat-cepatnya, sekaligus sebesar-
besarnya.  Konsekuensinya, korbanan 
jadi sangat banyak.  Karyawan dibayar 
murah, pemasok ditunda-tunda 
pembayarannya, perusakan lingkungan 
dan sebagainya.  Ideologi inilah, yang 
menjadi nyawa hampir semua bisnis 
yang ada di muka bumi saat ini.  Segala 
sumber daya yang dimiliki perusahaan, 
diarahkan sepenuhnya untuk 
mendapatkan keuntungan. 
 
Penentangan terhadap ideologi 
kapitalisme ini, bukan tidak ada.  Karl 
Marx pernah melakukannya dengan 
ide sosialisme.  Juga beberapa yang 
lain. Tetapi, senyatanya kapitalisme 
masih tetap berkibar sampai saat ini, 
walaupun sudah mulai berevolusi. 
 
Ide-ide sosialisme berikutnya, muncul 
tidak dalam bentuk penentangan head 
to head, tetapi menjadi bagian dari 
kegiatan bisnis. Mulai dari filantropi 
perusahaan, Corporate Social 
Responsibility hingga munculnya 
bisnis-bisnis yang secara terbuka 
menyebut dirinya sebagai bisnis sosial.    
 

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

@zaidinsidik

Pada bisnis jenis ini, kita bertemu 
dengan seorang pemenang Nobel 
bidang perdamaian, yaitu Muhammad 
Yunus.  Menurutnya, tujuan pendirian 
perusahaan adalah untuk 
menyelesaikan beragam masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat.  Untuk 
tujuan itu, beliau mendirikan Grameen 
Bank.  Bank untuk orang miskin, yang 
tidak mensyaratkan jaminan atas 
pinjaman yang diberikannya kepada 
nasabah.  Grameen Bank tidak 
bangkrut, tapi bahkan makin berkibar. 
 
Dalam bisnis sosial, keuntungan bukan 
tujuan utama.  Keuntungan adalah 
salah satu sumberdaya yang 
dipergunakan untuk membantu 
penyelesaian masalah yang dihadapi 
masyarakat.   Harapannya, bisnis bisa 
berumur panjang karena masyarakat 
semakin percaya pada bisnis yang 
sedang dijalankan. 
 
Bersambung....

Sociopreneurship

IKLANIKLAN
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Dari Lebak, Wapres Ma’ruf Amin 
memerintahkan penutupan 

tambang ilegal yang beroperasi di 
sekitar Kawasan Gunung Halimun 
(30/01). Tambang-tambang ini 
disinyalir berada dibalik kerusakan 
lingkungan yang menyebabkan 
terjadinya banjir bandang yang 
melanda beberapa desa di kabupaten 
Lebak dan Bogor.

Dari Sulawesi Tengah, BMKG 
dikabarkan menolak menandatangani 
Peta Zona Ruang Rawan Bencana 
(ZRB) yang disusun Bappenas, 
Kementerian ATR, Kementerian PUPR, 
Kementerian ESDM dan BMKG 
sendiri. 

Pasalnya, Peta ZRB Palu yang 
merupakan pedoman pemanfaatan 
ruang  rawan bencana sebagai rujukan 
RTRW dianggap mengabaikan survey 
BMKG tentang kerawanan likuefaksi.

Kedua cuplikan berita ini sengaja 
penulis sajikan untuk memberikan 
ilustrasi tentang wacana-wacana yang 
beredar di media publik pasca bencana. 
Apa yang disampaikan Wapres Ma’ruf 
Amin di Lebak pada Kamis (30/1) 
memang sesuai dengan kenyataan 
lapangan. Selain faktor risiko akibat 
cuaca, kerusakan ekosistem Taman 
Nasional Gunung Halimun adalah 
underlying risk yang tidak bisa 
diabaikan.

Hanya saja, ketika kebijakan itu akan 
dilaksanakan berbenturan dengan 

kenyataan lapangan yang memaksa 
kita untuk kompromi. Situasi ini persis 
seperti digambarkan dalam kasus Peta 
ZRB Palu yang ditolak BMKG. 

Sebagai warga yang hidup di atas 
cincin api dengan dan rawan terhadap 
bencana-bencana terkait iklim, 
sepertinya kita tidak akan bisa 
konsisten dan sepertinya akan selalu 
dipaksa kompromi. Setiap upaya 
mitigasi yang akan kita lakukan, harus 
secara cermat memberikan ruang pada 
variabel-variabel sosial ekonomi, selain 
tentu saja variabel ancaman bencana 
yang akan dihadapi.

Kondisi inilah yang menuntut para 
praktisi pengurangan risiko bencana di 
Indonesia untuk melakukan dua 
strategi mitigasi secara bersamaan, 
yakni mitigasi struktur dan mitigasi 
kultur. 

Mitigasi struktur adalah memperkuat 
ketangguhan dari segi fisik, khususnya 
infrastruktur publik, termasuk di 
dalamnya infrastruktur pemukiman. 
Prinsip dari mitigasi struktur adalah 
memperkecil risiko dari sisi ancaman.

Mitigasi kultur adalah memperkuat 
ketangguhan dari segi sistem sosial 
budaya dan ekonomi. Pada aspek ini, 
dimensi yang disentuh adalah 
peningkatan kapasitas dan kemampuan 
adaptasi masyarakat menghadapi 
dinamika dari potensi ancaman yang 
dapat berkembang menjadi bencana. 

Berbeda dengan mitigasi struktur yang 
tangible, mitigasi kultur bersifat 
intangible. Meski demikian, baik 
mitigasi struktur maupun mitigasi 
kultur seharusnya mengacu pada suatu 
analisis risiko yang kurang-lebih sama 
sehingga bisa saling melengkapi.

Dengan prinsip ini, untuk konteks 
Lebak menghentikan tambang illegal 
dan merestorasi lingkungan sebagai 
mitigasi struktur harus dilengkapi 
dengan membangun kesiapsiagaan dan 
menyusun strategi perubahan pola 
mata-pencaharian bagi para 
penambang illegal.

Demikian pula dalam kontek Peta ZRB 
Palu, rencana mitigasi yang akan 
dilakukan sudah pasti harus 
memasukkan seluruh jenis ancaman 
dan sebisa mungkin dapat 
menghindari atau setidaknya 
mengurangi ancaman-ancaman yang 
akan ditimbulkannya. Pada ruang-
ruang dimana kompromi dengan 
ancaman harus dilakukan, perkuatan 
harus dilakukan pada aspek 
peningkatan kapasitas masyarakat 
untuk menghadapi ancaman.

Dengan begitu, konsep living harmony 
with risk bisa kita wujudkan.

Unggah

MITIGASI
Oleh : Syamsul Ardiansyah
Manajer Lingkungan dan Keuangan Mikro Syariah, Praktisi Pengurangan Risiko Bencana

@syamsuladzic

IKLAN

donasi.tabungwakaf.com

dukung dhuafa menjadi
penghapal al quran

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Salurkan Wakaf Anda melalui:

314.000.7801
237.227.2270

Informasi & Konrmasi

0813 1684 7002

Scan Barcode QR
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karena di bagian Kota sendiri sudah 
mulai terkendali ketimbang yang ada di 
Kabupaten.

Sebelumnya, Dompet Dhuafa sudah 
menyalurkan bantuan logistik berupa 
perlengkapan kebersihan dan 
kebutuhan bayi.

Selain itu juga sudah mendirikan Pos 
Respon Bengkulu di Klinik Mirza 
Medika Jl. Raya Pekik Nyaring KM.09 
No. 44 RT. 01, Susun V, Pd. Klp. 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain 
itu juga telah membuka Dapur Umur 
di Markas Komunitas Honda Varia 
Club (HVC), Jl. Mahakam 04 Simpang 
Ojek Kamtimnas, Lingkar Barat, Kota 
Bengkulu.

Senin (6/5/2019), Tim Kesehatan 
Dompet Dhuafa dari Palembang 
datang untuk membantu melayani 
kebutuhan medis para pengungsi.

Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa 
Bengkulu Dede Tri 
Nopran 
menyampaikan, 
karena banjir ini 
Jembatan yang 
menjadi akses bagi 
masyarakat Desa 
Bungin Tambun 
Kec. Padang Guci 
Hulu Kabupaten 
Kaur, Bengkulu, 
kini terputus. 
Jembatan yang 
merupakan akses 
satu-satunya bagi 
masyarakat hilir 
mudik dan juga 
untuk membawa 
hasil pertanian kini 
sudah luluh lantah.

"Jembatan gantung 
yang baru saja 

diperbaiki, kini sudah tidak dapat 
dipergunakan lagi, kerusakan jembatan 
yang diakibatkan kelebihan beban yang 
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 
sebanyak 30 orang korban, yakni  10 
orang dinyatakan meninggal dunia dan 
20 orang lainnya berhasil selamat. 
Kesemua korban merupakan siswa dan 
siswi SMP," kisah Dede.

Dompet Dhuafa, ungkap Dede, 
berusaha meringankan beban keluarga 
penyintas banjir ini dengan 
memberikan bantuan.

BENGKULU – Tim Dompet Dhuafa 
menyusuri wilayah sulit diakses 

yang terdampak banjir bandang di 
Bengkulu, bulan lalu.

Ada empat lokasi yang dituju, yakni 
Desa Susup, Desa Komering, Desa Raja 
Besi, dan Desa Punjung, Kecamatan 
Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Lokasi yang dituju lebih 
kepada wilayah-wilayah di Kabupaten, 

BANTU PENYINTAS BANJIR BANDANG 
BENGKULU

Beranda Beranda

Dompet Dhuafa

② Akses jembatan yang terputus

① Dompet Dhuafa memberikan santunan untuk 
penyintas banjir Bengkulu

LABUHAN BATU – Dompet Dhuafa 
Waspada gulirkan program UMKM 
berdaya “Snack Olle” berupa jajanan 
olahan dari bahan dasar ikan Lele, 
Rabu (15/1).

Program ini resmi digulirkan 
bersamaan dengan menggelar 
pelatihan secara bergilir selama tiga 
hari di tiga titik lokasi yang berada di 
kabupaten Labuhanbatu. Ketiga lokasi 
tersebut yakni Kelurahan Ujung 
Bandar, Desa Tebing Linggahara, dan 
Desa Gunung Selamet.

Halimah Tusa’dyah selaku Manager 
Program Dompet Dhuafa Waspada 
menjelaskan bahwa program ini 
merupakan program pemberdayaan 
masyarakat yang tujuannya untuk 
membuka peluang usaha.

“Kalau selama ini usahanya mungkin 
jual ikan lelenya, ke depannya kami 
ingin masyarakat disini bisa membuat 
usaha misal oleh-oleh khas daerah 
berupa kerupuk, abon, atau kue dari 
ikan lele,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa program ini 
akan terus berlanjut dengan melihat 
keseriusan peserta.

“Jadi nanti ini misalnya pelatihan ada 
25 orang pesertanya dan untuk tiga 
bulan ke depan kita liat 
perkembangannya yang serius hanya 10 
orang, maka tidak masalah 10 orang itu 
yang akan kita bantu untuk kegiatan 
usahanya,” ujarnya.

Menanggapi program ini, Sarimpunan 
Ritonga selaku Asisten I Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat Kab. 

Labuhanbatu menyampaikan bahwa 
dirinya optimis bahwa pelatihan ini 
akan berhasil. Ia juga mengucapkan 
terima kasih kepada Dompet Dhuafa 
Waspada yang bersedia untuk 
mengadakan program ini. 

Peresmian program ini turut dihadiri 
Azhar Rambe (Camat Rantau Selatan), 
M. Noor Putra (Sekretaris Camat Bilah 
Barat), Karminah (Sekretraris Camat 
Bilah Hulu), Yussarleni Pohan (Lurah 
Ujung Bandar), Ramilahati (Sekdes 
Gunung Selamet), dan Perwakilan PKK 
Kab. Labuhanbatu.

BERDAYAKAN UMKM DENGAN JAJANAN 
OLAHAN LELE

Dompet Dhuafa

② Dompet Dhuafa bersama pejabat setempat

① Peserta UMKM melihat lele sebelum dijadikan 
olahan
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SAMBOJA - Dompet Dhuafa 
Kalimantan Timur (DD Kaltim) 

menggelar kegiatan “Goes To Masjid”. 
Kali ini yang mendapat kunjungan di 
Masjid At-Tawab KM 28 Kel. Karya 
Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai 
Kartanegara. 

Kepada jamaah masjid, Dompet 
Dhuafa Kaltim mensosialisasikan 
program pentingnya menunaikan 
Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. 

Selain itu, tim juga memberikan 
pelatihan Pemulasaraan Jenazah teori 

dan praktik langsung kepada jamaah.

Sebanyak 37 jamaah yang didominasi 
kaum ibu-ibu hadir dan antusias sekali 
mengikuti acara dari jam 13.30 hingga 
pukul 16.15 Wita. Walaupun sebagian 
besar adalah bekerja sebagai tani, 
mereka pun tak lupa menyisihkan 
donasinya melalui kotak yang sudah 
tersedia.

Abu bakar (33 Tahun) yang juga 
masyarakat dan pengurus masjid 
mengucapkan terimakasih banyak 
kepada Dompet Dhuafa Kaltim yang 

sudah hadir dan memberikan ilmu 
kepada jamaah.

“Insya allah ini sangat bermanfaat 
sekali,” ungkap Abu Bakar. - Rahmat 
Kartolo

GOES TO MASJID, DD KALTIM BERI PELATIHAN 
PEMULASARAN JENAZAH

Beranda

Dompet Dhuafa

① Suasana pelatihan pemulasaraan

Beranda

IKLAN

Bangun
Sekolahuntuk Banten

Bantu mereka kembali
bangun cita-cita

BCA  237.334.5555
BNI SYARIAH  340.350.666.5
a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

08111 544 488
021-2787 4080

Informasi & Kon�rmasi:

www.dompetdhuafa.org
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PEKANBARU- Bertempat di RS. 
Lancang Kuning, Dompet Dhuafa 

Riau dan RS Lancang Kuning 
menggelar operasi katarak gratis untuk 
dhuafa. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
Sabtu dan Ahad (18-19/1), bekerjasama 
dengan INDOSIAR dan SCTV, serta 
Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. 
Pasien Operasi tersebut sebanyak 53 
pasien yang bukan hanya berasal dari 
Pekanbaru saja. Tetapi juga dari 
wilayah Perawang, Indragiri Hulu dan 
Indragiri Hilir.

“Alhamdulillah hari ini sudah 
dilaksanakan operasi katarak untuk 
dhuafa di RS Lancang Kuning. Ini 

adalah bentuk kerjasama antara RS 
Lancang Kuning, Dompet Dhuafa, 
INDOSIAR dan SCTV, serta Yayasan 
Pundi Amal Peduli Kasih. Semoga 
kegiatan ini menjadi langkah awal 
untuk kerjasama-kerjasama selanjutnya 
di kota ini,” ujar dr. Pradipta Suarsyaf 
Direktur RS Lancang Kuning Dompet 
Dhuafa.

Sebelumnya, calon pasien operasi 
katarak menjalani screening. Dalam 
proses screening, para peserta 
mengikuti sejumlah pemeriksaan, 
diantaranya tensi darah, anamnesis, 
cek gula darah sewaktu, dan visus 
mata.

Melalui program operasi katarak, 
diharapkan masyarakat dhuafa yang 
mengalami gangguan penglihatan 
dapat membangun kehidupan yang 
lebih baik, dengan kondisi penglihatan 
yang lebih sehat. Keseluruhan proses 
operasi katarak ini gratis untuk dhuafa. 
Warga yang berhak mendapat bantuan 
operasi katarak Cuma-cuma ini adalah 
dhuafa.  – [Gio Vani Jefri]

BANTU PASIEN KATARAK KEMBALI 
LIHAT INDAHNYA DUNIA

Dompet Dhuafa

② Pasien katarak sebelum operasi

① Pasien katarak pasca operasi

Beranda Beranda

IKLAN

AQIQAH
peduli

Berbagi makanan bergizi

untuk anak negeri

Info Pemesanan :
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Dibuka secara resmi di tangal 26 
September tahun lalu dengan 

bangunan asli milik Perusahaan Umum 
Percetakan Uang RI (PERURI) yang 
kemudian didesain ulang menjadi 
ruang kreatif tongkrongan hipster anak 
muda Jakarta. 

Berlokasi di kawasan Blok M dan 
dibangun ditanah seluas 7000 meter, 
lebih tepatnya M Bloc space berada di 
sisi kiri dari terminal Blok M, dan 
untuk mencapainya pun tidaklah susah 
hanya sekitar 250 meter jalan kaki. 
Dikarenakan tempat ini tidak 
menyedikan lahan parkir, jadi bagi 
pengunjung memang harus efford 
untuk menyambangi tempat tersebut. 

Hal tersebut dikarenakan sesuai 
dengan budaya jalan kaki seperti yang 
diinginkan oleh pemiliknya.

Berada di ruangan terbuka dan 
tertutup bagi pertunjukkan musik 
setiap minggunya, M Bloc Space 
merupakan tempat bertemu dengan 
berbagai macam spot yang keren. 
Mulai dari mural, kuliner, musik, dan 
spot foto yang instagramable.

Sisi depan M Bloc Space terdapat layar 
ala-ala theater Brodway, berisi nama 
band-band yang sudah dikenal oleh 
masyarakat luas dan jadwal manggung 
di Live House. Tempat ini berdaya 
tampung sekitar 400 orang apabila 

PESONA MODIS M BLOC SPACE

pengunjung berdiri, dan tak lupa 
dekorasi mural yang ada di dalam juga 
menambah daya tarik tersendiri.

Ada sekitar 17 tenant yang ada, 
pengunjung pun tidak perlu takut 
kelaparan jika berada disini. Ada 
prasmanan ala warteq (Mbok Ndoro), 
western and asian hype indoor space di 
Oeang, tempat makan Padang (Padang 
to Go), atau bagi yang suka minum 
jamu ada tempat kongkow di Suwe Ora 
Jamu, atau bagi pecinta kopi ada Titik 
Temu (Temu), bahkan ada juga tempat 
jualan motor classic di Unionwell store, 
disitu rencanya akan ada workshop 
untuk para kreator dan pecinta 
industri kreatif, seperti seni artwork 

Destinasi

vintage, kaligrafi 
vintage, seni melukis di 
atas helm motor, dan 
tentu didalamnya ada 
kuliner juga yang 
ditawarkan

Disamping itu, ada pula 
tempat jualan komik 
serba Juki beserta 
merchandisenya, dan 

bagi pecinta musik dan 
kolektor piringan hitam 
vinyl ada Demajors. M 
Bloc Space bisa menjadi 
pilihan destinasi untuk 
berakhir pekan di Jakarta, 
pengunjung akan dibawa 
merasakan kembali hidup 
di kawasan Blok M 
sebagai wadah 
berkumpul anak gaul 
Jakarta. Tentunya di 
bekas rumah yang penuh 
sejarah dan kisah 
tersendiri.  – [Romy]

Destinasi

Romy 

③ Suasana sudut M Bloc Space

④ Di atas mural ada moral. Salah satu mural di satu 
sudut

② Para pemudi berswa foto di salah satu resto di 
kawasan M Bloc

① Gerbang Depan M Bloc Space
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sekarang saya bisa memperoleh 
penghasilan dari hasil jahit saya dan 
bisa saya gunakan untuk kebutuhan 

Membesarkan anak seorang diri 
tanpa didampingi suami 

bukanlah perkara mudah. Hal tersebut 
menjadi tantangan hidup tersendiri 
bagi seorang wanita. Tak jarang 
seorang ibu tega menelantarkan 
anaknya karena sudah tidak kuat 
dengan beban tersebut.

Lirih

Berbeda halnya dengan Endah (45 
Tahun), warga Kelurahan Harjamukti, 
Kota Cirebon. Hidup selama 20 tahun 
tanpa suami dan membesarkan 
seorang anak, tidak menyurutkan 
semangat ia untuk terus maju. 
Meskipun selama ini ia harus tinggal di 
rumah kakaknya dan segala kebutuhan 

hidup ditanggung oleh mereka, Endah 
bertekad untuk bisa mandiri tanpa 
terus bergantung pada orang lain.

Endah adalah salah satu penerima 
manfaat program Jabar Bagja, atau 
Jabar Berdaya Dengan Menjahit batch 2 
yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa 

Lirih

Jabar Kantor Layanan Program 
Cirebon. Program ini adalah program 
pelatihan menjahit untuk janda dhuafa 
agar mereka lebih bisa 
mandiri walaupun 
tanpa kehadiran suami. 
Hingga saat ini, Endah 
bersama 9 peserta 
lainnya telah mengikuti 
16 pertemuan pelatihan 
dari 24 pertemuan yang 
dijadwalkan.

“Sekarang saya sudah 
bisa menjahit rok, 
kemeja, gamis, dan 
pakaian anak dan saya 
juga sudah menerima 
order jahit dari 
tetangga," ujar Endah 
saat ditemui disela-sela 
pelatihan di kantor 
Dompet Dhuafa Jabar 
Cirebon akhir Januari 
lalu.

"Alhamdulillah 

hidup keluarga saya. Terima kasih 
kepada para donatur yang telah 
menyukseskan program Jabar Bagja 
dari Dompet Dhuafa Cirebon ini, 
semoga ke depan semakin banyak ibu 
kurang mampu yang diberdayakan 
melalui program ini,” ungkapnya. 
– Yogi Achmad Fajar

Dompet Dhuafa

② Menjahit adalah keahliannya dalam mencari 
nafkah

① Endah, penerima manfaat program Jabar 
Bagja

ENDAH, 45 TAHUN

JANDA DHUAFA BERDAYA 
KARENA ZAKAT
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BOGOR — Memasuki hari akhir 
masa tanggap darurat banjir 

bandang di Bogor, yang jatuh pada 
akhir Januari, PT Nusaroma Essential 
Indonesia bersama Dompet Dhuafa 
menyalurkan 60 paket hygiene kit. 
Paket-paket tersebut kemudian 
didistribusikan untuk penyintas di 
Kampung Cibitung, Desa Nanggung, 
Bogor, pada Minggu (26/1/2020) lalu.

“Jadi ini memang komitmen bersama 
antara Nusaroma dan Dompet Dhuafa 
dalam membantu penyintas banjir 

NUSAROMA GANDENG DOMPET DHUAFA 
SALURKAN 60 PAKET HYGIENE KIT BAGI 

PENYINTAS BANJIR BANDANG

bandang. Kami melihat bahwa hingga 
kini penyintas masih membutuhkan 
uluran bantuan,” ujar Dian Sukma 
Riany, selaku Head of Strategic 
Corporate Partnership.

Bersama dengan tim Disaster 
Management Center (DMC) Dompet 
Dhuafa, donasi langsung diantarkan 
dari Jakarta ke lokasi. Kurang lebih 
membutuhkan waktu 5 Jam untuk 
sampai di sana dengan kendaraan roda 
empat.

Nusaroma dan Dompet Dhuafa aktif 
berpartisipasi dalam bidang sosial 
kemanusiaan. Terbukti pada 
Ramadhan lalu, telah melakukan 
kolaborasi kebaikan bersama Dompet 
Dhuafa. Dengan melakukan campaign 
bersama melalui hasil penjualan 
produk Nusaroma untuk didonasikan 
kepada masyarakat dhuafa. (Dompet 
Dhuafa/Fajar)

Dok Dompet Dhuafa

Advetorial Advetorial

BOGOR — PT Amara Tujuh 
Perjuangan atau yang akrab disebut 

Seven Event. Sebuah perusahaan yang 
bergerak sebagai produser pengelolaan 
event otomotif kelas dunia bersama 
Dompet Dhuafa menyalurkan bantuan 
bagi penyintas banjir bandang-longsor 
di Bogor, Jawa Barat pada Selasa 
(28/1/2020).

Donasi yang terdiri dari 60 paket 
sembako, langsung diberikan kepada 
penyintas yang ada di Kampung 
Cibitung, Desa Nanggung, Bogor. 
Mengingat beberapa wilayah sekitaran 
Desa Nanggung merupakan wilayah 
terdampak parah. Bahkan ada satu 
kampung yang tersapu habis akibat 
longsor.

SINERGI SEVEN EVENT DAN DOMPET 
DHUAFA GULIRKAN BANTUAN UNTUK 
PENYINTAS BENCANA DI BOGOR

“Berdasarkan laporan yang kami terima 
di lapangan. Warga hingga sekarang ini 
masih membutuhkan bantuan,” terang 
Dian Sukma Riany, selaku Head of 
Strategic Corporate Partnership.

Ini bukanlah kolaborasi yang pertama 
antara Seven Event dan Dompet 
Dhuafa dalam membantu warga 
dhuafa ataupun penyintas. Pada 2019, 
Seven Event juga memberikan 
kesempatan kepada Dompet Dhuafa 
untuk berkolaborasi dalam sinergi 
kebaikan dengan mengadakan event 
donor darah, education day yaitu tour 
dan pemaparan materi tentang dunia 
otomotif kepada anak sekolah dhuafa 
binaan Dompet Dhuafa, serta 

memberikan dana CSR dari para mitra 
pengisi acara GIIAS untuk pelatihan 
mekanik mobil bagi para siswa dhuafa 
lulusan SMK. Upaya tersebut demi 
mendapatkan softskill tentang 
mekanik mobil agar bisa berwirausaha 
mandiri atau siap digunakan sebagai 
tenaga kerja di bidang otomotif.

“Semoga bencana tersebut merupakan 
yang terakhir kalinya. Sehingga tidak 
ada lagi orang-orang yang menjadi 
korbannya,” tutup Dian. (Dompet 
Dhuafa/Fajar)

Dok Dompet Dhuafa
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LEGITIMASI HUKUM ZAKAT 

Teramat banyak ayat maupun Hadis 
hukum yang menjadi dasar hukum 

bagi pensyariatan zakat, infak, maupun 
sedekah. Sebagian daripadanya yang 
bisa  dijadikan ayat-ayat induk 
pewajiban zakat ialah sebagai 
berikut: 

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah 
zakat dan rukuklah beserta orang-
orang  yang rukuk (salat berjamaah). 
(Q.s. al-Baqarah [2]: 43). 

Hai orang-orang beriman, 
nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil  usahamu yang baik-baik, 
dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari (dalam perut) bumi 
untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk- buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya. Padahal 
kamu sendiri tidak  mau 
mengambilnya kecuali dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan  
ketahuilah, bahwa Allah itu 
Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.s. 
al-Baqarah  [2]: 267). 

Menurut penafsiran yang dikemukakan 
Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751  
H/1292-1350 M), mengapa ayat tersebut 
hanya menampilkan dua sumber daya  
ekonomi dan keuangan yakni barang-
barang ekonomi yang keluar dari perut 

bumi (al-khârij min al-ardh) di satu 
pihak dan yang dihasilkan atas usaha 
ekonomi  manusia (al-hâshil bi kasb 
al-tijârah) tanpa menyebut sumber 
ekonomi dan ke- uangan lainnya 
seperti binatang ternak? 

Menurut dia, ada dua kemungkinan 
jawabannya. Pertama, boleh jadi karena 
dilatari kondisi perekonomian saat-saat  
Alquran diturunkan, yang umumnya 
didominasi oleh dua kegiatan ekonomi 
dimaksud. Dunia perniagaan 
khususnya perdagangan didominasi 

oleh kaum imigran (al-muhâjirîn) yang 
mayoritas etnik Mekah, sedangkan 
dunia pertanian dan  peternakan 
didominasi oleh penduduk Anshar 
etnik Madinah. 

Kemungkinan kedua, lanjut Ibn 
Qayyim, boleh jadi mengingat dua 
jenis perekonomian tersebutlah 
(perniagaan dan pertanian) yang 
diposisikan sebagai pangkal/sentral 
dunia  ekonomi dan keuangan. 
Sementara jenis-jenis ekonomi dan 
keuangan yang se- lebihnya 
diposisikan sebagai tindak-lanjut 
dan/atau pengembangan belaka dari  
keduanya. 

Dengan demikian maka dengan kata 
al-kasb (usaha ekonomi) termasuk di 
dalamnya semua dunia usaha yang 
bermotifkan ekonomi mulai dari 
per- dagangan hingga perindustrian 
dalam konteksnya yang sangat luas 
(apalagi di  zaman modern sekarang 
ini). Sementara dalam kalimat 
al-khârij min al-ardh,  meliputi 
semua biji-bijian, buah-buahan, 
pertambangan, barang-barang 
temuan  lainnya seperti barang-

barang tambang, minyak dan gas bumi, 
lempengan besi- baja, dan lain-lain 
yang terlalu sukar untuk disebutkan 
apalagi diurai secara rinci  satu persatu. 

Ambillah zakat dari sebagian harta 
mereka, dengan zakat itu kamu mem- 

Syariah

Ketua Dewan Syariah Dompet Dhuafa, Ketua Himpunan Ilmuwan dan 
Sarjana Syariah Indonesia (HISSI)

Oleh: 
Prof. Dr. Drs. KH. Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM

ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH: MODAL 
DAN MODEL IDEAL PEMBANGUNAN 
EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN (2) 

hampir dapat dipastikan karena ada 
motivasi atau bahkan niat lain yang 
tidak sama. Terutama oknum-oknum 
kalangan munafiqin yang 
memanfaatkan kesempatan di  dalam 
kesempitan. 

Para ulama juga berbeda dalam 
memahami kata ‚al-amwâl pada ayat di 
atas. Sebagian ada yang membatasinya 
dengan pakaian, alat-alat rumah 
tangga,  dan hiasan aksesoris (al-tsiyâb, 
wa al-matâ‘ wa al-‘urudh), sementara 
sebagian  yang lain memahaminya 
dengan onta pada khususnya dan/atau 
hewan-hewan  ternak lain (al-mawasyi) 
pada umumnya. 

Di samping ada pula yang memasuk- 
kannya ke dalam lingkup al-amwâl  
adalah harta dalam bentuk emas, 
perak, dan  mata uang, termasuk mata 
uang kertas. Pengertian dan ruang 
lingkup jangkauan  al-mâl yang sangat 
luas dan luwes, justru dikemukakan 
oleh Abû ‘Umar yang  menyatakan, 
‚Yang paling umum dikenal di kalangan 
bangsa dan bahasa Arab  tentang 
pengertian al-mâl ialah meliputi semua 
dan setiap sesuatu yang digan- drungi 
manusia untuk dimiliki. 

Itulah dia yang namanya mâl (anna 
kulla mâ  tumuwwil wa tumullik huwa 
mâl), katanya. Al-Qurthubî juga 
menyimpulkan hal  yang sama dengan 
mengemukakan bahwa ilmu 
pengetahuan meliputkan dan  bahasa 
juga menyaksikan bahwasanya apa saja 
yang bisa dimiliki manusia, itu  
dinamakan harta (al-mâl).    

Yang jelas, umumnya ulama Islam 
(mufassirîn, muhadditsîn, fuqahâ’, dan  
lain-lain) tidak ada yang keberatan 
untuk menggunakan ayat di atas 
sebagai ayat  hukum bagi pensyariatan 
zakat yang hukumnya wajib itu. 
Demikian pula dengan  khithâb ayat 
yang tidak semata-mata untuk Nabi 
selagi beliau masih hidup, akan  tetapi 
juga berlaku seterusnya sepeninggal 
Nabi untuk para pemangku urusan  
umat Islam kapan dan di manapun 
mereka berada… (bersambung)

bersihkan dan mensucikan mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Se- 
sungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. dan  
Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. (al-Tawbat [9]: 103). 

Menurut penafsiran beberapa ahli 
tafsir (mufassir) terkemuka, di 
antaranya  al-Qurthubî (w. 671 H) yang 
diperkuat oleh ‘Abd al-Mun‘im Ahmad 
Tu’alib, perintah penarikan/
pemungutan sedekah pada ayat di atas 
tampak bersifat mutlak  tanpa ada 
batasan, baik tentang jenis harta yang 
diperintahkan pemungutannya  
maupun tentang kadar jumlah 
pungutannya. Penjelasan rinci tentang 
semua itu  didapatkan dalam al-
Sunnah al-Nabawiyyah dan/atau 
kesepakatan (ijmak) para ulama/
pemangku kewenangan untuk hal ini.

 Atas dasar ini, demikian kata al- 
Qurthubi maupun Abdul Mun’im, pada 
dasarnya zakat harus diambil dari 
semua  jenis harta-kekayaan (fa 
tu’khadz al-zakâh min jamî‘ al-amwâl), 
sebagaimana  Nabi Muhammad Saw. 
telah mewajibkan pengeluaran zakat 
bagi hewan-hewan  ternak (al-
mawasyi), biji-bijian (al-hubub), dan 
al-‘ayn (mata uang).

Sungguhpun demikian, para ahli tafsir 
tetap saja berlainan pendapat tentang 
maksud dari istilah sedekah pada ayat 

di atas, apakah itu sedekah wâjibah  
atau sedekah tathawwu’ (sunah), 
mengingat ada beberapa Hadis dan 
riwayat  yang menyebutkan sabab 
al-nuzûl ayat di atas yang 
menyebabkan para ulama  berbeda 
pendapat. 

Menurut sebagian pendapat, di 
antaranya Juwaybir dari Ibn  ‘Abbâs dan 
Ikrimah menurut yang disebutkan 
al-Qusyayri, bahwa yang dimaksud   
dengan sedekah pada ayat di atas ialah 
sedekah fardu (zakat). Sedangkan 
menurut sebagian yang lain, di 
antaranya Imam Malik, berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan sedekah 
dalam ayat ini ialah sedekah 
tathawwu’, tidak ada urusan dengan 
zakat yang difardukan itu.

Perbedaan pendapat juga terjadi sekitar 
persoalan apakah khithâb (tuntutan) 
pemungutan zakat itu terbatas kepada 
Nabi dalam kapasitasnya sebagai  nabi 
dan rasul? Atau, juga termasuk di 
dalamnya perintah kepada para 
pemangku urusan (uli al-amr) orang-
orang beriman secara keseluruhan 
sepeninggal nabi  Muhammad Saw.? 

Ini pula yang melatari konflik internal 
umat Islam di zaman  kekhalifahan 
Abû Bakr al-Shiddîq R.A. Masing-
masing mereka tentu memiliki 
argumentasi yang berlainan. Namun 
demikian, di balik itu semua, juga 

Syariah
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Sketsa

BEBERAPA tahun belakangan 
gerakan “tutup mulut” mulai 

membudaya di Ibukota. Bukan tak mau 
ngomong karena takut omongannya 
jadi masalah, tapi akibat kwalitas udara 
yang memburuk di ibukota negara. Ke 
mana-mana orang selalu pakai masker. 
Data Air Visual Nopember 2019 pernah 
menyebutkan, peringkat keburukan 
udara Jakarta paling parah di dunia, 
hingga mencapai angka 179. Kota lain 
di luar negeri sebagamana Karachi 

GARA-GARA 
VIRUS CORONA

(Pakistan) indeks kualitas udaranya 
170, sementara Hanoi (Vietnam) pada 
angka 167 dan Chengdu (China) pada 
angka 163.

Setelah musim penghujan tiba, orang 
tak bicara lagi soal kualitas udara, tapi 
masalah banjir yang menggenangi 
sejumlah wilayah Jakarta. Namun 
demikian budaya warga kota yang 
pakai masker semakin marak, di bis 
kota, KRL, pesawat, banyak orang 

kenakan masker. Ini semua 
biangkeroknya virus Corona made in 
Wuhan, RRC. Sudah ratusan orang 
tewas di sana gara-gara virus 
mematikan itu.

“Gila Pak, masak harga masker 
menyaingi cabe merah di pasar Induk 
Kramat Jati, sampai Rp 55.000,- satu 
dos isi 50.” Kata Bu Atikah saat nonton 
berita di TV.

Sketsa

“Itu karena manusia Indonesia kurang 
kreatif, Bu. Jika mau ulah pikir sedikit, 
bisa pakai alat yang murah meriah, tak 
hanya sekali pakai, bisa dipakai sampai 
kapan saja.” Jawab Pakde Gendro 
sambil senyum.

“Ah, bapak ada-ada saja. Pakai apa pula 
maskernya, kok bisa awet sepanjang 
masa?”

“Pakai saja slampek dibentuk segitiga, 
habis pakai kan bisa dicuci dan 
dijemur. Irit kan, begitu saja kok 
repot….” Jawab Pakde Gendro 
seenaknya.

Bu Atikah senyum kecut, jaman 
milenial begini suaminya masih 
berpikiran primitive. Masak kain 
slampek untuk lap dijadikan pengganti 
masker. Apa nggak dikira perampok 
kesiangan? Aneh-aneh saja idenya 
bapaknya Panjul ini, masak virus 
Corona ditangkal dengan kain lap.

Sebagai Pak RT, Pakde Gendro siap saja 
andaikan ada instruksi dari kelurahan 
untuk waspada menghadapi ancaman 
virus Corona dari China. Tapi sejauh 
ini belum ada seruan semacam itu. 
Pemerintah sih sudah menyatakan 
Siaga Satu. Yang menenenangkan bagi 
rakyat, kata Menkes Terawan Agus 
Putranto, penangkal virus Corona dari 
perut kita sendiri. Maksudnya, asal 
makanan yang kita telan setiap hari 
memenuhi gizi, syukur-syukur empat 
sehat lima sempurna, Insya Allah kita 
kebal dari serangan Corona.

“Tapi kabarnya Corona sudah sampai 
Malaysia, Pak. Itu kan sepelemparan 
batu sudah hampir samai Indonesia.” 
kata Bu Atikah lagi.

“Tenang saja Bu, virus Corona, Corolla 
apa Avanza, takkan berani masuk 
Jakarta, takut kena macet.” Potong 
Pakde Gendro sekedar melucu.

Belum juga selesai suami istri ini 
“diskusi” soal virus Corona, ada Mak 
Saodah tetangga di luar Pondok 
Flamboyan datang. Karena sedang 

musim, dia juga mengenakan masker 
penutup mulut. Tapi begitu masuk 
rumah Pakde Gendro langsung dibuka. 
Dia memberi undangan lisan, agar Pak 
RT dan Bu Atikah menghadiri acara di 
rumahnya, untuk menerima lamaran 
putrinya, Halimah.

“Alhamduillah ya Bu, Halimah sudah 
ketemu jodohnya. Biar segera momong 
cucu ya Mak Saodah.” Kata Bu Atikah.

“Iya Bu Gendro, mohon doaanya saja. 
Insya Allah bulan depan 
peresmiannya.” Kata Mak Saodah.

“Kok cepet banget, baru mau dilamar 
sudah ditentukan hari perkawinanya.” 
Ujar Pakde Gendro sambil senyum.

“Kan lamaran ini sekedar formalitas, 
Pakde. Semuanya sudah diatur.”

Tak lama Mak Saodah di rumah Pakde 
Gendro, dan Pakde Gendro- Bu Atikah 
tak mau berpanjang kata. Mereka 
sudah maklum, karena Halimah 
memang sudah usia 30 tahun lebih. 
Kabarnya ini juga dijodohkan, jadi 
semuanya serba kilat. Yang penting 
mereka sudah cocok, siap memasuki 
mahligai rumahtangga, membangun 
keluarga sakinah mawadah warrahmah, 
sukur-sukur punya pembantu bernama 
Sukinah yang cukup amanah, kerja tak 
usah diperintah.

Pakde Gendro dan istri hari Minggu 
esok paginya benar-benar menghadiri 
lamaran keluarga Mak Saodah. Karena 
sedang musim isyu virus Corona, baik 
keluarga calon besan maupun tuan 
rumah banyak yang menggunakan 
masker, mentang-mentang Menkesnya 
bilan Indonesia sudah Siaga Satu virus 
Corona. Yang unik, calon mempelai 
lelakinya yang bernama Giman juga 
menggunakan penutup mulut yang 
sama.

“Lamaran diterima dan Insya Allah 
peresmiannya bulan depan, Minggu 8 
Maret,” kata wakil dari keluarga Mak 
Saodah setelah acara prosesi lamaran 
berlangsung.

“Alhamdulillah, kan lebih cepat lebih 
baik kata Wapres JK dulu….” Jawab 
wakil dari keluarga mempelia pria.

Tanpa terasa hari H perkawinan 
Halimah-Giman semakin mendekat. 
Undangan sudah dicetak, gedung 
resepsi sudah dipesan. Tapi dua 
minggu sebelum hari H, ternyata ada 
perubahan “politik” yang luar biasa. 
Secara mendadak Halimah 
mengurungkan perkawinannya dengan 
Giman. Ada masalah prinsipil, 
meskipun sebetulnya cukup nyempil. 
Mak Saodah sebenarnya melarang 
putrinya mengambil keputusan drastis, 
tapi keputusan Halimah tak bisa 
diganggu gugat.

“Semuanya sudah jadi rembug mateng, 
kok mendadak dibatalkan. Ini kan 
bikin malu semuanya, ya keluarga 
Halimah, ya keluarga Giman. Mbok ya 
sudah, dijalani saja dulu, nanti baru 
cerai.” Kata Pakde Gendro ketika 
mendengar kabar itu.

“Tapi Halimah tak mau, karena merasa 
dibohongi calon suaminya.” Kata Bu 
Siti Atikah.

“Apa sih kekurangan Giman? Bukankah 
sebelumnya telah disurvei dan studi 
kelayakan?” kata Pakde Gendro lagi.

Sambil menahan ketawa, Bu Atikah 
menjelaskan soal penolakan Halimah 
itu. Ternyata Giman itu sekedar 
kepanjangan nama: Gigi Mancung alias 
tonggos. Jadi selama ini dia pakai 
masker, bukan karena musim virus 
Corona, tapi untuk menutupi giginya 
yang terlalu mancung itu. Dan 
Halimah tak mau punya suami yang 
mancung bukan hidungnya, tapi 
giginya. (Gunarso TS)

Istimewa
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Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 - 31 Desember 2019

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat           9.890.275.427 
Infak/Sedekah           2.448.318.474 
Infak terikat           7.592.158.000 
Wakaf           2.226.807.100 
Solidaritas Kemanusiaan           2.717.820.650 

Penerimaan Bagi Hasil                       5.511.339 
Pelunasan (Pemberian) Piutang                  306.946.508 
Penerimaan lain-lain                     60.956.968 
Penggunaan :

Program Pendidikan             (3.625.619.435)
Program Kesehatan             (2.065.573.282)
Program Sosial Masyarakat             (1.447.653.906)
Program Ekonomi             (1.053.674.631)
Program Advokasi                 (274.589.228)
Program Kemanusiaan             (1.582.541.540)

Program Pengembangan Jaringan             (1.045.660.990)

Penyaluran Kurban                   (50.123.750)

Sosialisasi ZISWAF             (3.100.265.632)
Operasional Rutin             (3.563.293.743)
Piutang Penyaluran                  183.932.677 
Uang Muka Kegiatan                  154.587.014 

Asuransi dibayar dimuka                     (8.230.471)
Barang Berharga Lainnya                  261.470.700 

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi             (1.577.097.352)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap                 (244.207.618)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan             (1.557.155.778)

                       
Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi (1.801.363.396)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga                 (460.671.919)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang kepada Jejaring                       2.000.000 

Penerimaan (Pelunasan) hutang jasa giro                       1.528.735 
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM                   (18.670.552)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak                 (112.394.012)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan (588.207.748)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas (3.966.668.497)
KAS DAN SETARA 01 DESEMBER 2019 13.605.602.759 

KAS DAN SETARA KAS 31 DESEMBER 2019 9.638.934.262 

Bogor, 6 Februari 2020 -- Setiap 
insan manusia memiliki niat yang 

besar untuk membantu sesamanya. 
Bahkan jika boleh bilang, manusia 
memiliki hasrat yang besar dalam 
meringankan beban saudara-
saudarinya yang terkena musibah. Baik 
sebagai individu, kelompok ataupun 
instansi. Sebagaimana yang dilakukan 
oleh Shopee dan para penggunanya 
yang tersebar di 515 kota dan 
kabupaten. 

Shopee berkolaborasi dengan Dompet 
Dhuafa dalam membangun kembali 
seluruh wilayah terdampak bencana di 
Indonesia pasca bencana banjir dan 
longsor pada awal tahun 2020. Rabu 
siang (5/2/2020), Shopee menyalurkan 
donasi sebesar Rp. 319.875.337 yang 
telah terkumpul dari galangan donasi 
penggunanya kepada Dompet Dhuafa, 
yang diterima langsung oleh Yuli 
Pujihardi (Direktur Mobilisasi ZIS 
Dompet Dhuafa). 

"Ini merupakan komitmen bersama 
(dengan Shopee) dalam membantu 
para penyintas yang telah mengalami 
banyak kehilangan. Bahkan jauh 
sebelum itu kami sudah hadir dalam 
membantu evaluasi di seluruh titik 
bencana di Indonesia," jelas Yuli. 

Donasi ini nantinya akan dialokasikan 
dalam bentuk pembangunan jembatan 
gantung yang hancur akibat bencana 
banjir dan progam recovery yang 
lainnya.

Aditya Maulana, Public Relations 
Shopee Indonesia, menuturkan bahwa, 
“Kami ingin mengucapkan terima kasih 
kepada Dompet Dhuafa yang telah 
mempercayakan Shopee sebagai mitra 
terpercaya untuk menggalang donasi 

BANTU DI MASA PEMULIHAN BANJIR DAN LONGSOR 
SELURUH INDONESIA: KOLABORASI SHOPEE DAN 

DOMPET DHUAFA TEBAR KEBAIKAN

bagi korban bencana banjir di awal 
tahun 2020 lalu. Selain itu, tidak lupa 
juga kami ingin mengucapkan terima 
kasih kepada pengguna Shopee yang 
telah berdonasi dan berpartisipasi 
menyalurkan bantuan melalui aplikasi 
kami. Sejak hadir di tengah masyarakat 
Indonesia, Shopee berkomitmen untuk 
meningkatkan kehidupan semua 
penggunanya. Kami berharap melalui 
bantuan ini, banyak korban pasca 
banjir yang dapat kami bantu untuk 
melanjutkan hidupnya kembali secara 
normal.” 

Tidak sampai situ. Untuk melihat 
kondisi nyata di lapangan. Shopee dan 
Dompet Dhuafa mengunjungi salah 
satu pengungsian yang berlokasi di 
Kampung Tangen, Desa Sukaraksa. 
Kec. Cigudeg. Kab. Bogor. Melihat 
kondisi pengungsian yang masih 
membutuhkan banyak bantuan. 
Shopee dan Dompet Dhuafa 
membagikan paket hygiene kit kepada 
seluruh korban yang mengungsi.

Fatmawati (37) salah seorang penyintas 
yang sudah berada di pengungsian 
kurang lebih sebulan. Dia menuturkan 
hingga saat ini masih takut untuk 
kembali ke rumah. Lantaran dengan 
posisi rumahnya yang sangat 
bertepatan membelakangi perbukitan. 
Membuatnya khawatir banjir dan 
longsor dapat terjadi kapan saja. 

"Waktu itu saya ketakutan banget. Pas 
dikabarin sama anak kalau air sudah 
masuk ke dapur. Soalnya posisi rumah 
saya itu pas membelakangi bukit. 
Terlebih waktu itu posisinya saya dan 
suami sedang bekerja. Jadi cuman anak 
saya saja yang di rumah," akunya. 

Fatmawati melanjutkan, "Semoga 
pihak-pihak yang memberikan bantuan 
semakin sukses, semakin maju, dan 
berkah selalu."

Dok Dompet Dhuafa

Advetorial
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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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KontemplasiREKENING 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

K.H. Salahuddin Wahid, akrab 
dengan sapaan Gus Sholah, adalah 

seorang cendekiawan muslim, 
nasionalis yang santun dan moderat. 
Saya berteman akrab dengan 
(almarhum) Gus Solah sejak akhir 
1990-an. Saya biasa memanggil beliau 
Mas Sholah. Ketika berjumpa pada 
pertemuan di Bina Swadaya di 
Cimanggis, Depok, Jawa Barat, 
pimpinan Bambang Ismawan, awal 
tahun 2017. Pada saat itu saya mohon 
Gus Sholah berkenan menjadi pembina 
Dompet Dhuafa.

 
Saya mengundang Gus Sholah dan 
istrinya, Nyai Farida, untuk berkunjung 
ke Rumah Sehat Terpadu (RST) 
Dompet Dhuafa di Zona Madina. 

Kunjungan dilakukan pada 
bulan April 2017 yang dihadiri 
pula wartawan senior Bambang 
Wiwoho. Setelah melihat RST, 
beliau tampak puas, kemudian 
saya berkata kepada beliau: 'Apa 
berkenan membuat RS serupa di 
Ponpes Tebuireng, kerja sama 
ponpes dan Dompet Dhuafa. 
Beliau setuju, saya dan istri 
ganti mengunjungi Ponpes 
Tebuireng pada bulan Mei 2017. 
Ketika itu saya ditemani 
beberapa pimpinan Dompet 
Dhuafa."

 
Dalam pertemuan di Ponpes 
Tebuireng hadir pula anggota 
Keluarga Besar Hasyim Asyari, 

kemudian 
disepakati 
pendirian RS 
di kompleks 
ponpes 
tersebut. 
Pertemuan 
dilanjutkan 
dengan 
peninjauan 
lokasi calon 
RST di tengah 
guyuran 
hujan. Pada 
acara ini 
dihadiri 
pimpinan RRI 

Madiun dan RRI Surabaya serta 
staf. Karena hujan, kami berpayung 
ketika berdialog.

"Selamat jalan Mas Sholah, salah 
seorang putra terbaik Indonesia. 
Seorang cendekiawan muslim, 
nasionalis yang santun dan 
moderat".

GUS SHOLAH CENDIKIAWAN 
MUSLIM, NASIONALIS YANG 
SANTUN DAN MODERAT
PARNI HADI
@ParniHadi01

Antara
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AdvetorialKontemplasi

JAKARTA- Bertempat di Masjid 
Agung At-Tin, Jakarta Timur, 

Dompet Dhuafa bersama mitra 
melounching aplikasi Barzah pada 
Jumat (24/01). Barzah (Badan 
Pemulasaraan Jenazah) ialah progam 
unggulan dari Dompet Dhuafa berupa 
layanan pengantaran jenazah untuk 
masyarakat yang kurang mampu. 
Sebelumnya, Barzah sudah menjadi 
progam yang nyaris selalu disibukkan 
dengan mengantarkan jenazah ke 
rumah duka, hingga ke luar provinsi 
bahkan luar pulau Jawa. Dengan 
aplikasi Barzah, akan mempermudah 
dan memperluas manfaat dari Barzah 
itu sendiri.

"Hari ini Alhamdulillah Dompet 
Dhuafa, melounching aplikasi Barzah. 

LAUNCHING APLIKASI BARZAH, 
PERMUDAH   DAN PERLUAS MANFAAT 

PEMULASARAAN JENAZAH

Ini adalah bentuk manfestasi Dompet 
Dhuafa dalam memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat yang 
membutuhkan," Terang Ahmad 
Shonhaji, selaku Direktur Budaya, 
Dakwah, dan Layanan Masyarakat.

Barzah sendiri pertama kali 
mengantarkan jenazah pada 2012 
silam. Tujuh tahun menyebarkan 
manfaat, Barzah bertransformasi 
menjadi lebih digital guna menjangkau 
lebih jauh penerima manfaat yang 
membutuhkan. Dengan 41 mitra yang 
bergabung, terdapat setidaknya 53 
armada ambulan yang siap 24 jam 
mengantar jenazah ke rumah duka. 

“Dompet Dhuafa bermitra dengan 

yayasan masjid dan lembaga sosial 
lainya. Kami memiliki 53 armada dari 
41 mitra kita. Saat ini area kami di 
Jabodetabek. Masyarakat bisa 
menggunakan aplikasi atau manual. Ini 
akan memberikan manfaat lebih masif. 
Kami pun 24 jam ready, selagi 
ketersediaan kendaraan ada,” tambah 
Ahmad.

Kendati sudah di launching, aplikasi 
Barzah baru bisa efektif diunduh pada 
02 Februari 2020 mendatang. Aplikasi 
pengurusan dan pengataran jenazah 
tersebut bisa di download di playstore 
pada smartphone android. (Dompet 
Dhuafa/ Zul)

Dok Dompet Dhuafa

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)

Philanthropy Building
Jl. Warung Jati Barat No.14
Jakarta Selatan 12540, Indonesia
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IKLAN

Zakat Lebih Mudah 
dengan                 

www.dompetdhuafa.org

Buka Aplikasi Gojek

Pilih “GO BILLS”

Pilih “Zakat”

Pilih “DOMPET DHUAFA”

Masukkan Jumlah Zakat

Lakukan Pembayaran

Transaksi Selesai


