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IKLAN IKLAN"Saya bersyukur bisa mendapat tantangan dari 
Program Etos ini. Melalui desa produktif yang kami 
dampingi, saya dan para Etoser pun dapat memberi 
manfaat bagi orang lain dengan hadirnya UKM 
robanna produk olahan keripik pisang"

Dewi Silvia Putri (20th)
Penerima Manfaat Beastudi Etos
Wilayah Semarang

444.444.555.0

237.301.8881
a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Informasi & Konfirmasi:

www.dompetdhuafa.org

Rekening Zakat:

SENTUHAN KEBAIKAN
ZAKAT VIA BRIS ONLINE

www.dompetdhuafa.org

Muzakki Dermawan

Pilih Menu Zakat
Pilih 
Dompet Dhuafa

Masukan
Nominal Zakat Selesai*Rp

08111 544 488

741 6050

*Konfirmasikan Zakat anda ke:
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BUDAYA FIT N FRESH SOSOK BERANDA

Sebagai bentuk nyata pelestarian 
budaya, pada November lalu 
Dompet Dhuafa resmikan Rumah 
Kopi Madaya di Zona Madina,

Tak hanya menjadi tanaman 
herbal yang mampu 
menghangatkan tubuh, aromanya 
yang khas, menjadikan jahe 
bahan minuman kesehatan serta 
bumbu masakan.

Dari semenjak kecil Misbahul 
Arifin merupakan anak yang 
ceria dan tergolong pandai. Saat 
duduk di bangku Taman Kanak-
Kanak (TK), 

MEDAN - Yayasan Baitul Maal 
PT. Perusahaan Listrik Negara 
Unit Pelaksana Pembangkitan 
(YBM PLN UPK) Pangkalan 
Susu unit 3 dan 4 menyerahkan 
dana zakat karyawan
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INFOGRAFIS 
ONPROGRES

                SEJAK TAHUN 2001 - 2018
TOTAL KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI ADALAH 221,1 TRILIYUN

              ATAU Rp. 221,100.000.000.000
KALAU UANG KITA GAK DIKORUPSI BISA BUAT APA SAJA YA ?

SETARA APBD
RIAU SELAMA 22 TAHUN

BISA MEMBIAYAI KPK
SELAMA 258 TAHUN

BISA MEMBANGUN 2,7 Milyar
RUANG KELAS 80 jt

DISELURUH PELOSOK INDONESIA

BISA MEMBANGUN 1,316 RS
TYPE B DISELURUH INDONESIA

GRATIS BIAYA BPJS SELURUH
RAKYAT INDONESIA
SELAMA 3,5 TAHUN

BISA BUAT 22.110.000.000 
( DUA PULUH DUA MILYAR)

NASI PADANG !!

1.005.000 BUAH RUMAH
TYPE 36 GRATIS UNTUK RAKYAT

INDONESIA SEHARGA 220 JT

BISA KONTRAK NEYMAR
SELAMA 55 MUSIM PERTANDINGAN

UNTUK TIMNAS INDONESIA

M U DA M ELAWA N
KO R U P S I
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Assalamu'alaikum wr. wb.

Pembaca yang budiman,

Ada kebahagiaan yang dirasakan 
masyarakat Palestina, saat memasuki 
musim dingin. Kebahagiaan itu 
datang dari dapur hangat Dompet 
Dhuafa yang didirikan secara 
permanen melalui program Dompet 
Dhuafa Kitchen sebagai bagian 
kampanye #FoodBank Dompet Dhuafa 
untuk daerah konflik. 

Program Dompet Dhuafa Kitchen 
dimasukkan pada kampanye 
Humanesia atau bulan kemanusiaan. 
Kampanye ini  digulirkan dalam 
semangat untuk terus merangkul 
asa semua umat dan menyatu 
dalam ikatan batin yang sama 
guna menciptakan energi kebaikan 
sehingga masyarakat marjinal akan 
menerima manfaat secara merata. 

Selain itu di edisi ini juga disampaikan 
hasil Indonesian Proverty Outlook 
2020 yang melihat kemiskinan di 
Indonesia termasuk yang tertinggi 
dibandingkan negara Asean lainnya 
kendati dalam 5 tahun terakhir angka 
kemiskinan mengalami penurunan. 

Tentunya tidak ketinggalan kabar 
baik Dompet Dhuafa mendapat 
penghargaan syariah dari Republika 
serta berita dari daerah dan luar 
negeri tentang aktivitas Dompet 
Dhuafa.

Selamat Membaca

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Redaksi menerima naskah yang berkaitan dengan kemanusiaan dengan panjang maksimal 3500 karakter, dikirimkan melalui e-mail : 
kemanusiaan.id@gmail.com / redaksi@kemanusiaan.id
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BINGKAI

RUMAH NGAJI
Sejumlah santri di daerah terdepan Indonesia 

belajar mengenal huruf Al-Qur'an

BingkaiBingkai

John Hantoro Pudjoko
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Sehabis bencana Dompet Dhuafa membangun rumah 
sementara untuk penyintas Palu.  Setahun sesudahnya Dompet 
Dhuafa membangunkan hunian tetap dalam bentuk Rumah 
Srikandi.

Setahun gempa dan tsunami yang 
mengguncang Palu Donggala 

Sulawesi Tengah, Dompet Dhuafa 
membangun hunian tetap untuk para 
penyintas bencana. Hunian tetap 
tersebut dibangun dalam semangat 
Humanesia 2019 bertajuk ‘Berani 
Berbagi’. 

Ketua Humanesia 2019 Muhammad 
Ihsan menuturkan, sebelumnya 
Dompet Dhuafa memberikan respon 
para penyintas dengan mendirikan 
hunian sementara (Huntara) di 
sejumlah lokasi. Namun 1 tahun pasca 
bencana, ternyata para penyintas masih 
bertahan di huntara tanpa ada 
kejelasan kapan rumah mereka yang 
hancur akan dibangun kembali. 

Melalui semangat Humanesia, Dompet 
Dhuafa berikhtiar memberikan rumah 
tetap atau dalam bentuk program 
rumah Srikandi, singkatan dari 
Struktur Rumah Instan Kokoh cepAt 
amaN Dan Inovatif (Srikandi). 

Rumah Srikandi merupakan teknologi 
rumah tinggal permanen dengan 

menggunakan sistem konstruksi 
struktur beton pracetak, dinding panel 
dan kusen beton. Ukuran material 
pracetak modular dan presisi. 
Sambungan menggunakan Dry Joint 
(Baut & Angkur), diperkuat dengan 
mortar perekat.

“Rumahnya tipe 36,” ujar Ihsan kepada 
SwaraCinta. 

Eka Suwandi selaku Wakil Ketua 
Humanesia 2019 mengatakan, hunian 
permanen ini akan diberikan kepada 
kurang lebih 1000 Kepala Keluarga 
yang tersebar di Kabupaten Sigi dan 
Donggala. Pembangunan di Donggala 
meliputi kecamatan Labuan, 
Tanatovea, Sirenja, Sindue dan Sindue 
Tombusabora. Sementara di Kabupaten 
Sigi mencakup 3 kecamatan yakni 
Dolo, Gumbasa dan Tanambulava.

“Kalau dirinci pembangunannya ada di 
puluhan dusun,” terang Eka. 

Eka mengatakan hunian tetap ini 
merupakan satu dari sejumlah bagian 
kampanye Humanesia. Sehingga 
pembangunannya berdasarkan 
penghimpunan selama Humanesia 
yang dimulai dari November 2019 
hingga Januari 2020. 

“Kelebihan hunian Srikandi ini mudah 
diaplikasikan, ramah lingkungan 
karena sistem percetakan minim 
limbah dan 10 hari jadi,” ujar Eka. 
- [Aditya Kurniawan]

Adit ① Ilustrasi | ② Adit

① Press conference Humanesia di Jakarta

② Direktur Mobilisasi ZIS Dompet Dhuafa Yuli 
Pujihardi ① Contoh rumah Srikandi untuk penyintas 

gempa Palu

② Wakil Ketua Humanesia Eka Suwandi

Humanesia kembali hadir 
membangun energi di akhir 

tahun. Semangat itu digaungkan lagi 
oleh Dompet Dhuafa untuk mengajak 
semua pihak saling menguatkan dalam 
kebaikan.

Menurut Direktur Mobilisasi ZIS 
Dompet Dhuafa Yuli Pujihardi, 
Humanesia atau bulan kemanusiaan 
digulirkan dalam semangat untuk terus 
merangkul asa semua umat dan 
menyatu dalam ikatan batin yang sama 
guna menciptakan energi kebaikan 
sehingga masyarakat marjinal akan 
menerima manfaat secara merata. 

Yuli menambahkan semua lini 
masyarakat dapat ikut terlibat untuk 
menciptakan dan menebarkan energi 
kebaikan. 

“Semangat berbagi memang 
diharapkan mampu membangun 
mimpi besar anak-anak maupun 
masyarakat di wilayah terpencil, 
terpelosok dan terdalam. Untuk ini, 
Dompet Dhuafa menggelorakan 
semangat “HUMANESIA” dengan 
tajuk “Berani Berbagi,” ucap Yuli. 

Ketua Humanesia 2019 
Muhammad Ihsan 
menuturkan, 
kendati telah 
masuk di tahun ke 
4, semangat 
Humanesia tetap 
sama, yakni 
menciptakan 
energi kemanusiaan 
yang baik. Energi 
kemanusiaan 
merupakan energi dari 
semua elemen yang ada di 
masyarakat tanpa melihat suku, agama, 
ras, dan antar golongan. 

Ada pun serangkaian program yang 
bakal digulirkan dalam Humanesia 
2019 yaitu Program Perempuan 
Tangguh  yang didedikasikan untuk 
para perempuan tulang punggung 
keluarga. program yang diberikan 
meliputi pemberian modal usaha dan 
pelatihan softskill dengan tujuan 

supaya mereka dapat mandiri 
dengan cara berwirausaha.

Berikutnya ada 
Program Hadiah 
Akhir Tahun untuk 
Yatim dengan 
target penerima 
manfaat anak-anak 
yatim di 20 titik di 
Indonesia. Program 

ke tiga Milenial 
Membangun, program 

yang bertujuan untuk 
mendukung perbaikan 

sarana belajar dan mengajar bagi 
sekolah-sekolah marginal di daerah 
pelosok. Humanesia juga turut 

HUMANESIA CIPTAKAN 
ENERGI POSITIF

mengajak masyarakat untuk 
memberikan hunian kepada penyintas 
gempa dalam Program Rumah untuk 
Palu.

“Program lainnya adalah Hadiah untuk 
Disabilitas, Hadiah Akhir Tahun untuk 
Dhuafa, memberikan   proteksi satu 
juta Dhuafa dan tak ketinggalan 
mengajak masyarakat untuk berwakaf. 
Ada wakaf Masjid Al Majid, Khadijah 
Learning Centre dll. Semoga target 
perolehan Humanesia Rp 56 miliar bisa 
terwujud,” pungkas Ihsan. – [Aditya 
Kurniawan]

Arus Utama Arus Utama

RUMAH SRIKANDI UNTUK 
PENYINTAS GEMPA PALU
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Tetangga Omar yang turut menerima 
makanan dari DD Kitchen, Ahmad juga 
mengamini ucapan Omar. Bapak 
sebelas anak itu berujar sejak negerinya 
berkonfrontasi dengan Israel, dirinya 
kian sulit mendapatkan akses termasuk 
makanan. Namun dengan semangat 
berjihad, Ahmad bersyukur ada sesama 
saudara muslim yang sudi berdonasi 
dalam bentuk makanan. 

“Program ini memberikan bantuan 
kepada keluarga miskin. Ke sebelas 
anak dan kami di rumah tidak memiliki 
makanan. Alhamdulilah saudara saya 
menghubungi saya untuk pergi ke 
Dompet Dhuafa Kitchen dan 
alhamdulilah keluarga saya bisa dapat 
makanan,” ucapnya. – [Aditya]

Arus Utama Arus Utama

DAPUR HANGAT UNTUK 
WARGA PALESTINA

Yuli, merupakan program pemberian 
makanan bagi anak-anak dan warga 
Palestina yang sulit mendapatkan akses 
akibat peperangan di Jalur Gaza. 

“Setiap jam makan, mulai dari pagi, 
siang dan malam, Dompet Dhuafa 
sedikitnya membagikan 500 porsi 
makanan kepada warga Gaza,” terang 
Yuli.

Ada pun makanan yang diberikan 
berupa roti, kue, sayuran dan nasi 
dengan olahan daging kambing. Yuli 
menambahkan kendati program yang 
dapat menjaga perdamaian dunia ini 
baru digaungkan, sejatinya program 
Dompet Dhuafa Kitchen sudah mulai 
digulirkan pada pertengahan 2019 lalu. 

DD Kitchen merupakan lanjutan 

Dompet Dhuafa  Kitchen 
merupakan lanjutan program 

Gaza Foodbank yang 
diinisiasi Dompet 
Dhuafa pada tahun 
2012. Sebuah 
program 
kemandirian 
pangan untuk 
para warga 
korban 
peperangan di 
perbatasan 
Gaza Palestina.

Diteguhkan oleh 
Semangat 
Humanesia ‘Berani 
Berbagi,’ Dompet 
Dhuafa meluncurkan tiga 
program andalan. Antara lain: hunian 

tetap bagi penyintas gempa Palu di 
Sulteng, program pengembangan 

Dompet Dhuafa Kitchen di 
Palestina dan program 

proteksi amanah bagi 
sejuta dhuafa. 

Demikian 
Direktur 
Mobilisasi ZIS 
(Zakat, Infak, 
Sedekah) 
Dompet 
Dhuafa Yuli 

Pujihardi, 
memaparkan 

tiga program 
tersebut. Terkait 

program pengembangan 
Dompet Dhuafa Kitchen 

(DD Kitchen) di Palestina, menurut 

① Penerima manfaat Dapur Hangat di Gaza 
Palestina

② Membagikan makanan untuk lansia

③ Anak-anak Gaza menerima makanan dari relawan 
Dompet Dhuafa

④ Suasana dapur hangat di Gaza, Palestina

program Gaza Foodbank yang diinisiasi 
Dompet Dhuafa pada tahun 2012, 
yakni sebuah program kemandirian 
pangan untuk para warga korban 
peperangan di perbatasan Gaza 
Palestina.

“Ini adalah dapur permanen, Tentu 
harapan kami akan berlangsung sampai 
batas waktu yang tak ditentukan atau 
selama lamanya,” terang Yuli kepada 
SwaraCinta. 

Yuli mengatakan dapur permanen ini 
merupakan sarana baru warga Gaza 
yang tengah memasuki musim dingin. 
Setiap hari, dapur ini terbuka untuk 
diakses warga Gaza yang 
membutuhkan makanan. Yuli 
menerangkan dapur hangat yang 
sudah berjalan ini juga merupakan 
buah donasi yang telah disalurkan 
melalui program DD Kitchen.

"Saya banyak mengucapkan 
terimakasih bagi semua pihak yang 
terlibat dalam program ini dan kami 
berharap program ini dapat berlanjut," 
ujar salah satu penerima manfaat yang 
tak mau disebutkan namanya. 

Penerima manfaat lainnya, Shamia 
Omar menuturkan program Gaza Food 
Bank merupakan model program 
kemandirian pangan untuk warga 
penyintas perang Gaza. Menurutnya 
program ini sangat aplikatif dan sangat 

bagus bila terus dilanjutkan karena 
sangat berdampak signifikan terhadap 
warga miskin Gaza.

"Saya sangat berterimakasih kepada 
Dompet Dhuafa telah memberikan 
makanan di wilayah kami. Semoga 
Allah membantu dengan kebaikan 
saudaraku. Dompet Dhuafa Kitchen 
memberikan kami makanan yang kami 
butuhkan, barakallah,” kata lansia 
tersebut. 

Dompet Dhuafa
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Secara sederhana, kami belajar untuk 
menemukan masalah utama pada 

komunitas kami. Menuliskan tujuan, 
sasaran proyek, menentukan penilaian 
kebutuhan di masyarakat, dan akhirnya 
berakhir dengan perencanaan yang 
cermat dan implementasi proyek 
menggunakan tujuan yang SMART 
(Specific, Measurable, Achievable, 
Relevant and Time specific). 
Pernyataan itu dilontarkan oleh 
Maryam Navees, salah satu peserta 
Youth For Peace Camp 2019 asal 
United Arab Emirates di Jakarta (8/12).

Dalam rangkaian Youth For Peace 
Camp 2019 yang digelar Dompet 
Dhuafa, para peserta dari negara Peru, 
Qatar, Uzbekistan, Bangladesh, 
Thailand, Cambodia, Myanmar, UAE, 
dan termasuk Indonesia, mengikuti 
kegiatan lokakarya bertajuk 'How to 
Develop a Sustainable Project? - Project 
Management for Development 
Professional'. Kebanyakan dari mereka 
adalah aktivis muda sekaligus co-

DOMPET DHUAFA TEBAR 
BENIH PERDAMAIAN DUNIA

creator dalam proses peace building di 
negara mereka.

"Pada dasarnya setiap proyek 
membutuhkan perencanaan yang 
cermat. Bagi kami, lokakarya 
manajemen proyek sangat bermanfaat 
dan komprehensif," lanjut Navees.

Siti Maisaroh, selaku NICE Consultant, 
yang memandu lokakarya mengatakan 
peserta YFP Camp dibentuk menjadi 
beberapa kelompok, kemudian 
menerapkan contoh proyek, membuat 
tujuan dan perencanaan, merumuskan 
masalah, juga membedahnya secara 
rinci. Ide-ide kegiatan perdamaian 
mereka lalu ditajamkan oleh Dompet 
Dhuafa, Pasukan Penjaga Perdamaian 
Dunia, Badan-Badan PBB,  aktivis-
aktivis NGO, dan lembaga-lembaga 
donor.

Math, peserta Youth For Peace Camp 
2019 asal Cambodia, mengakui, 
sebelumnya ia pernah mengikuti 

lokakarya Manajemen Proyek 
Berkelanjutan dalam waktu sebulan 
dari beberapa trainer. Namun kali ini, 
ia mempelajari lokakarya bertajuk 
serupa hanya dalam sehari saja.

"Meski hanya beberapa hari tapi kami 
tidak susah mengikutinya, ini bagus 
sekali," ungkap Math.

Siti mengatakan para peserta yang 
hadir memiliki potensi yang sangat 
bagus. Mereka antusias dan mengikuti 
rangkaian acara dengan cermat. 
Bahkan ketika istirahat beberapa dari 
peserta masih mengerjakan proyek.

“Semoga bisa memberikan dampak di 
tengah-tengah kondisi dunia 
kontemporer yang tidak menentu,” 
ujar Siti. - (Dhika Prabowo)

Arus Utama Arus Utama

Dhika Prabowo

① Peserta Youth for Peace Dompet Dhuafa

Sebagai bentuk kepedulian terhadap 
perdamaian dunia, Dompet Dhuafa 

meluncurkan jaringan global di 30 
negara. Peluncuran ini merupakan 
bagian dari rangkaian acara Youth For 
Peace Camp 2019 yang diadakan 
beberapa waktu lalu. Bertajuk Jaringan 
Global Dompet Dhuafa, acara 
peluncuran ini dihadiri oleh tak kurang 
30 aktivis muda dari 30 negara berbeda.

Sementara itu turut hadir Direktur 
Hak Asasi Manusia dan Urusan 

GANDENG 30 NEGARA, 
DOMPET DHUAFA INGIN 
BERANTAS KEMISKINAN

Kemanusiaan Kementerian Luar 
Negeri Achsanul Habib, Founder Asian 
Moslem Action Network Abdus Sabur, 
Program Officer Humanitarian Affairs 
-ICRC Ahmad Nasrullah dan Dewan 
Syariah Dompet Dhuafa. 

Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa drg 
Imam Rulyawan, MARS menuturkan di 
era indurstri 4.0 ini Dompet Dhuafa 
meyakini bahwa banyak orang ingin 
terlibat dalam perdamaian dunia. 
Imam menambahkan bila mengutip 

data Badan 
Pengungsi PBB 
(UNHCR) pada 2018 
terdapat 70,8 juta 
orang terlantar di 
seluruh dunia, 
dengan sekitar 29,8 
juta adalah 
pengungsi dan 
92.400 pengungsi di 
pindahkan ke negara 
lain. 

Konflik berdampak pada meningkatnya 
jumlah pengungsi dan pencari suaka 
hingga melarikan diri dari negaranya 
untuk mencari keamanan. Di sisi lain 
konflik juga melahirkan kemiskinan. 
Melalui pembentukan 30 jaringan luar 
negri Dompet Dhuafa ingin lebih dekat 
memberikan empower kepada dhuafa. 
Menurut Imam ini adalah strategi yang 
baik untuk memberantas kemiskinan, 
karena kemiskinan adalah akar 
radikalisme.

“Hari ini kita membangun karena dan 
demi cinta,” ujar Imam saat acara 
peluncuran di Jakarta (11/12).

① Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Imam 
Rulyawan MARS memberikan sambutan

② Bersama 30  anggota Zona Layanan Luar Negri

③ Anggota Zona Layanan Luar Negri memainkan 
angklung

Dompet Dhuafa
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Adzan subuh baru selesai 
berkumandang. Puluhan jamaah 
nampak riuh memadati ruang utama 
Masjid Al Madina di Zona Madina, 
Dompet Dhuafa, Parung, Bogor (24/11). 
Usai menunaikan kewajiban, para 
jamaah bergegas ganti pakaian. Tepat 
pukul setengah 6 pagi, para jamaah 
yang tadinya mengenakan baju koko 
kini telah berganti jersey lengkap 
dengan nomor urut yang melekat di 
bagian dada, mereka siap mengikuti 
Djampang Charity Run 2.

“Kita pemanasan dulu ya. Angkat 
kakinya dan gerakan,” ujar master of 
ceremony melalui pengeras suara.

Tak hanya melibatan komunitas 
pecinta lari, Djampang Charity Run 2 
juga turut mengajak masyarakat luas 
dan pelaku usaha untuk turut 
memeriahkan acara. Djampang Charity 
Run 2 dibagi ke dalam dua kategori, 
yakni dewasa dengan rute lari sejauh 
7,5 Km dan kelas anak-anak yang cukup 
melahap rute berjarak 1 Km. Sedikitnya 
150 anak usia 7 – 11 tahun mengikuti 
lari dalam balutan “Kids Fun Run”. 
Setelah dirasa cukup melakukan 

DJAMPANG CHARITY RUN 2
AJAK MASYARAKAT BERBAGI DENGAN BERLARI

Tak hanya melibatan komunitas pecinta lari, Djampang Charity Run 2 juga turut mengajak masyarakat luas 
dan pelaku usaha untuk turut memeriahkan acara.

Khusus Khusus

pemanasan para pelari diajak 
memanjatkan doa sebelum beraksi. 

Setelah pluit panjang berbunyi, ke 
seribu pelari begitu cepat melesat 
meninggalkan garis start. Dengan 
menempuh rute 7,5 Km para pelari 
diajak mengelilingi kawasan 
pemberdayaan Dompet Dhuafa yang 
terletak di Desa Jampang, Kecamatan 
Kemang. Ada pun mitra pemberdayaan 
yang dilintasi para pelari adalah sentra 

industri tahu iwul, sentra budidaya 
domba-kambing (doka), sentra 
budidaya ikan, sentra budidaya jamur 
tiram, sentra budidaya tanamanan hias, 
sentra kerajinan golok dan sentra 
UMKM.

Direktur Utama Zona Madina 
sekaligus Panitia Djampang Charity 
Run 2, Yuli Pujihardi mengatakan 
Djampang Charity Run 2 merupakan 
cara Zona Madina memperkenalkan 



Edisi 106 | Des 2019 - Jan 2020Edisi 106 | Des 2019 - Jan 2020

1918 Khusus Khusus

program pemberdayaan ziswaf yang 
dikelola Dompet Dhuafa kepada 
publik. Menurut Yuli Djampang 
Charity Run 2 adalah ajang tahunan 
guna mendekatkan program pertanian, 
kesehatan, pendidikan dan budaya 
kepada masyarakat.

Mengingat rute yang 
ditempuh melintasi 
Desa Jampang, 
sudah jelas area 
yang dilintasi 
pelari tak hanya 
jalan beraspal 
tetapi juga jalan 
tanah dengan 
landscape 
perkebunan. Dwi 
Cahya Kusuma dari 
Relawan Indonesia Mandiri 
yang turut menjadi peserta 
Djampang Charity Run 2 mengaku 
senang dapat mengikuti ajang lari 
dengan rute melintasi desa. Baginya 
hal tersebut unik dan sebagai bentuk 
penyegaran konsep.

“Ada cerita yang tak dapat dikisahkan, 

ada suasana dan pemandangan yang 
tak dapat digambarkan. Ini sangat 
bermanfaat karena kesehatan nomor 
satu,” ujarnya.

Hanya memerlukan waktu tak kurang 
dari tiga puluh menit, peserta 

Djampang Charity Run 2 
tiba di garis finish. Tak 

ketinggalan medali 
kebanggaan 
dikalungkan di 
leher peserta. 
Berbeda dari 
ajang 
sebelumnya, pada 
Djampang 

Charity Run 2 
medali berbentuk 

bulat bertuliskan 
‘finisher’ dengan logo 

Dompet Dhuafa menghiasi 
permukaan medali.

Di garis finish peserta disuguhkan 
aneka camilan pengembali stamina. 
Tersedia bubur kacang hijau, pisang 
dan air mineral yang bisa dicicipi 
secara cuma-cuma. Di sisi lain para 

peserta juga dihibur dengan 
penampilan siswa Smart Ekselensia 
yang membawakan musik akapela 
dengan menggunakan drum dan tong 
bekas. Hadir pula model kesenian Zona 
Madina seperti pencak silat dan 
panggung hiburan.

Ada yang berbeda dalam gelaran 
Djampang Charity Run 2. Kali ini ajang 
lari tahunan tersebut menawarkan 
perang panah bagi para peserta. Perang 

panah tersebut merupakan suguhan 
variasi acara yang dipersembahkan 
Djampang Archery Village (DAV). Di 
sini para peserta harus bersiap-siap 
membuktikan kemampuan kaki untuk 
menghindar dari anak-anak panah 
yang berterbangan.

“Mereka semua akan ditantang dalam 
sebuah game adu ketangkasan, yaitu 
bermain perang panahan. Kerasnya 
otot kaki tidakah cukup untuk 
kesehatan, perlu distabilkan dengan 
kekuatan tangan yang seimbang,” kata 
Yuli. 

Yuli mengatakan, tidak hanya 
mendapat medali, peserta yang berhasil 
melewati garis finish pertama, kedua 
dan ketiga, akan mendapatkan hadiah 
berupa uang tunai. Hal tersebut 
berlaku bagi para pelari dewasa mau 
pun anak-anak. Direktur Utama 
BAZNAS Arifin Purwakananta yang 
turut menjadi peserta lari 

mengapresiasi Dompet Dhuafa yang 
berhasil kembali menggelar ajang 
Djampang Charity Run.

Menurut Arifin Djampang Charity Run 
merupakan kegiatan menarik yang bisa 
dikembangkan dimasa mendatang 
guna mendorong masyarakat untuk 
peduli kepada zakat, peduli pada 
sesama dan merajut kebersamaan yang 
sehat. 

“Karena kedepan kita harus hidup 
produktif dan sehat untuk bisa menuju 
Indonesia yang lebih baik di masa 
mendatang,” kata Arifin.

Hal senada juga dilontarkan oleh 
Direktur Keuangan Komite Nasional 
Keuangan Syariah, Ahmad Juwaini. 
Menurut Ahmad Djampang Charity 
Run 2 merupakan suatu kegiatan yang 
inovatif dimana kegiatan kepedulian 
digabungkan dengan kegiatan olahraga 
sehingga sambil berolahraga, seseorang 

bisa memahami masyarakat sekaligus 
ikut berbagi.

“Ini harus dikembangkan di masa 
mendatang sehingga masyarakat 
semakin banyak untuk peduli dan 
semakin sehat,” kata Ahmad. – [Aditya 
Kurniawan]

① Hitung mundur sebelum start

② Peserta anak-anak beradu cepat

③ Berlari dengan membawa semangat kerelawanan

④ Direktur KNKS Ahmad Juwaini (kiri) dan 
Direktur BAZNAS Arifin Purwakananta (Kanan) 

turut memeriahkan acara

⑤ Beradu cepat menuju garis finish

⑥ Bersama medali kebanggan

⑦ Prosesi pembagian hadiah

⑥ Laela Isni Juda | ①-⑦ Adit
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DOMPET DHUAFA LESTARIKAN 
BUDAYA MINUM KOPI

Budaya

Sebagai bentuk nyata pelestarian 
budaya, pada November lalu 

Dompet Dhuafa resmikan 
Rumah Kopi Madaya di 
Zona Madina, 
Parung, Bogor, Jawa 
Barat. Direktur 
Eksekutif Dompet 
Dhuafa drg Imam 
Rulyawan, MARS, 
menjelaskan 
nama Madaya 
sendiri memiliki 
arti Maju dan 
Berdaya. Dengan 
program Madaya 
diharapkan para petani kopi 

dapat maju dan berdaya secara 
mandiri. 

Di sisi lain, kebiasaan 
minum kopi yang 

telah menjadi 
budaya masyarakat 
Indonesia dapat 
terwadahi oleh 
Rumah Kopi 
Madaya. 

“Rumah Madaya 
Kopi dapat menjadi 

tolak ukur dan pintu 
gerbang bagi 

pemberdayaan Dompet Dhuafa 

agar kopi binaan Dompet Dhuafa bisa 
go internasional,” ucap Imam pada saat 
peresmian Rumah Kopi Madaya.

Imam menambahkan bila minum kopi 
di Rumah Kopi Madaya, dua setengah 
persen keuntungannya sudah otomatis 
diperuntukan untuk zakat. 

“Hanya di Rumah Kopi Madaya, ngopi 
bisa sambil berzakat,” kata Imam.

Asmiril selaku Kepala Unit Rumah 
Madaya Kopi menuturkan ada dua 
jenis kopi yang disajikan dalam brand 
Madaya Coffee antara lain kopi Gayo 
dan Kahaya yang masuk kategori 
arabika serta kopi Kemloko dari jenis 
robusta. Guna memenuhi hasrat 
pecinta kopi, dua golongan kopi 
tersebut dapat dinikmati ke dalam dua 
jenis sajian. 

Pertama base expresso dengan produk 
turunannya yaitu latte, americano, 
cappuccino dan maciato. 

Dengan program Madaya diharapkan para petani kopi dapat 
maju dan berdaya secara mandiri.

Budaya

Kedua, disajikan dalam racikan manual 
brew meliputi V60, aeropress, french 
press, vietnam drip,  Japanese dan 
tubruk. 

Semuanya dapat disajikan hangat mau 
pun dingin dengan range harga mulai 
dari Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per 
gelas. 

“Kalau robusta rasanya cenderung lebih 
kuat, kopinya solid. Sedangkan arabika 
tekstur kopi cenderung asam, memiliki 

cita rasa kaya fruty dan rempah,” ujar 
Asmiril.

 Asmiril menambahkan dari segudang 
jenis dan sajian kopi di atas, Madaya 
Coffee memiliki satu produk unggulan 
yakni ‘Kopi Khusus’ yang dikemas 
dalam botol ukuran 250 ml. Sebagai 
sarana pelestari budaya minum kopi, 
Rumah Kopi Madaya atau Madaya 
Coffee dapat menampung hingga 30 
penikmat kopi dengan view Kawasan 
Pemberdayaan Zona Madina.

Bagi yang tak suka kopi, tidak perlu 
khawatir karena Madaya Coffee juga 
memiliki menu varian non Coffee  
seperti lemon tea dan mojito. Agar 
suasana kian hangat, Madaya Coffee 
juga menyuguhkan aneka camilan. 
Asmiril menambahkan Madaya Coffee 
dibuka mulai dari jam 9 pagi hingga 8 
malam. Asmiril berujar kunci 
kenikmatan Madaya Coffee terletak 
pada cara memproses kopi yang 
dilakukan dengan higienis. 

Dari petani yang tersebar di Aceh, 
Bulukumba dan Temanggung, biji kopi 
yang masih berwarna hijau langsung 

dikirim ke Rumah Madaya Kopi. Di 
sana kopi lantas di roaster 
menggunakan alat roaster yang 
dimiliki oleh Rumah Kopi Madaya. 
Menurut Asmiril, roaster yang 
digunakan mengadaptasi teknologi 
terkini dengan teknik roasting hot air. 

“Biasanya kopi itu di roaster dengan 
teknik drum. Tapi kami berbeda, 
dengan roasting hot air tiap per batch 
sebanyak 5 Kg kopi dapat diolah selama 
15 menit,” jelas Asmiril.

Ada pun kelebihan roasting hot air 
antara lain aroma kopi lebih orginal 
dan unik, biji kopi lebih bersih karena 
ampas kopi langsung di hembus oleh 
uap panas dan efisiensi waktu. – Aditya 
Kurniawan

Adit

① Inisiator, Dewan Pembina Dompet Dhuafa Parni 
Hadi (tengah) mencicipi kopi Madaya

② Barista meracik kopi Madaya

③ Rombongan Gerli sambangi kopi Madaya

④ Biji Kopi Madaya
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disokong karena bila dibiarkan akan 
dengan mudah jatuh dibawah garis 
kemiskinan.

"Kita mesti empower mereka agar bisa 
berdaya. Kesenjangan juga menjadi 
faktor sulitnya mengentaskan 
kemiskinan," terang Hendri.

Hendri menjelaskan sampai dengan 
hari ini Maluku dan Papua masih 
memiliki persentase kemiskinan di atas 
21 persen. Perlu kebijakan yang lebih 
progresif, terlebih Indonesia akan 
memasuki bonus demografi. Hendri 
mengatakan suatu negara akan bisa 
melakukan lompatan kemajuan 
ekonomi melalui bonus demografi.  

"Saat bonus demografi sektor 
manufaktur bisa lebih dari 40 persen 

Jakarta - Guna mengentaskan 
kemiskinan, sebaiknya praktik 

charity dihentikan.  Charity dapat 
diganti dengan metode pemberdayaan 
atau profetik filantropreneur. Hal 
tersebut diutarakan oleh Dewan 
Pembina Dompet Dhuafa Parni Hadi 
dalam acara diskusi Indonesian Poverty 
Outlook 2020 di Jakarta (9/12).

Parni melihat, melalui metode profetik 
philantropreneur pola pikir masyarakat 
miskin dapat diubah dari sekedar 
menerima bantuan menjadi golongan 
pekerja atau pemberi karena telah 
mampu dan berdaya. Agar masyarakat 
miskin terus berdaya, Parni 
menganjurkan supaya terus dilakulan 
pendampingan program pemberdayaan 
tanpa ada exit program. Menurut Parni 
ada tiga penyakit yang sulit membuat 

kemiskinan habis dari Indonesia, yakni 
birokrasi yang berlebihan, tidak adanya 
efisiensi dan sulitnya mandiri. 

"Korupsi juga menjadi musuh nomor 
satu orang miskin tidak habis-habis," 
ujar Parni dalam paparannya.

Founder dan Ekonom CORE Indonesia 
Hendri  Saparini menuturkan 
kemiskinan di Indonesia termasuk 
yang tertinggi dibandingkan negara 
ASEAN lainnya kendati dalam 5 tahun 
terakhir angka kemiskinan mengalami 
penurunan. Menurut Hendri data 
tersebut tidak aktual karena golongan 
yang masih rentan miskin pun belum 
tentu berdaya dan jumlahnya 
mendekati 100 juta jiwa. Sependapat 
dengan Parni, orang yang masuk 
golongam rentan miskin perlu terus 

Hapus Kemiskinan dengan 
Profetik Filantropreneur

Aktualita Aktualita

tetapi sejak krisis moneter 1998 
manufaktur Indonesia terus merosot 
hingga sekarang di angka 19 persen. Ini 
terjadi karena yang usia produktif 
menganggur," ucapnya.

Hendri mengatakan bila sektor 
manufaktur tak berkembang maka 
akan sulit menciptakan lapangan kerja. 
Tiap satu persen pertumbuhan 
manufaktur akan menciptakan 250 
ribu lapangan kerja. Di sini kata 
Hendri, lagi-lagi Indonesia harus 
menciptakan formula jitu mengingat 
saat ini masuk era industri 4.0 di mana 
tenaga manusia akan terganti oleh 
mesin.

"Perlu kebijakan strategis yang pas 
untuk memanfaatkan ini. Ada 
tuntutan besar," jelasnya.

Dalam lima tahun ke depan Hendri 
memprediksi akan semakin banyak 
konflik agraria karena sertifikat tanah 
yang tergadai akibat kurangnya 
edukasi di kalangan masyarakat 
miskin. Di sini lanjut Hendri, 
pemerintah tak hanya sekedar 
mengentaskan kemiskinan tetapi juga 
wajib menciptakan kelas menengah 
baru.

Pemapar lain Awalil Rizky selaku 
Managing Director BRIGHT 
Indonesia mengatakan 
dalam indikator yang 
menjadi landasan 
kebijakan, 
keberadaan orang 
miskin tidak 
terlalu jelas. Hal 
serupa juga 
terjadi pada 
jurang 
ketimpangan. 
Bila dirunut, akar 
masalah kebijakan 
ekonomi ada pada 
sektor eksternal si 
miskin sementara faktor 
internal hanya memperparah dan 
menyulitkan penanganan.

Awalil menuturkan ada ancaman resesi 

ekonomi yang menghantui Indonesia. 
Untuk itu ia merekomendasikan agar 
pemerintah lebih meningkatkan 
kewaspadaan atas ancaman resesi 
dengan mempercepat perubahan 
APBN 2020 dalam rangka mitigasi 
resiko. Program penanggulangan 
kemiskinan juga mesti diperkuat.

"Saat ini tingkat 
kesejahteraan membaik 

namun belum 
menggembirakan," 

ucapnya.

Guna 
mengentaskan 
kemiskinan di 
Tanah Air, 
Direktur 

Eksekutif Dompet 
Dhuafa drg Imam 

Rulyawan, MARS 
mengatakan saat ini 

Dompet Dhuafa memiliki 
tiga strategi penanggulangan 

kemiskinan yakni memberi, 
memberdayakan dan membela. 
Menurut Imam akar masalah orang 

sulit keluar dari jerat kemiskinan 
adalah modal dan market. Di sini 
Dompet Dhuafa akan memberikan 
program pemberdayaan yang solutif 
dan komprehensif di mana mustahik 
akan diberikan modal serta dibantu 
pemasaran produk dan di tahun 2020 
mendatang Dompet Dhuafa tak lagi 
mengenal sistem exit program. Dengan 
kata lain Dompet Dhuafa akan terus 
memberdayakan  mustahik baik di 
sektor ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, sosial, dakwah dan budaya.

"Meski di tahun 2020 diprediksi resesi 
ekonomi kami optimis kegiatan 
filantropis akan semakin semarak. Ini 
karena 60 persen pelaku filantropi 
adalah milenial," ujar Imam. - [Aditya 
Kurniawan]

Adit

① Pembukaan diskusi Indonesia Poverty Outlook

② Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Imam 
Rulyawan (kiri) memberikan pemaparan

③ Managing Director BRIGHT Awaili Rizky mengisi 
acara
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RST DD Dompet Dhuafa Dr. Zakaria 
dan Tania Nordina selaku Head of 
Yayasan Giat peduli Indonesia serta 
segenap jajaran komunitas YMGPI , 
Ibu-ibu Srikandi Blogger dan ibu-ibu 
aktivis Desa Jampang.

“Penghimpunan wakaf saat ini untuk 
uang mencapai 60% disumbangkan 
dari anak milenial oleh karena itu kami 
berharap sinergi dengan rekan-rekan 
dapat  terus terjalin, ”ucap Imam 
Rulyawan dalam sambutannya.

Dalam sosialisasi cegah kanker 
payudara masyarakat diajak untuk 
mengetahui bagaimana mendeteksi 
kesehatan payudara oleh komunitas 
Srikandi dan Sedari dengan mengikuti  
beberapa gerakan pendeteksi kanker 
payudara. – (Geges)

BOGOR  - Yayasan Muda Giat Peduli 
Indonesia (YMGPI) mendonasikan 

alat pendeteksi kanker payudara 
kepada Dompet Dhuafa. Alat tersebut 
lalu akan dikelola oleh Rumah Sakit 
Rumah Sehat Terpadu, Parung, Bogor, 
Jawa Barat.

YMGPI merupakan organisasi yang 
bergerak dengan misi mengusahakan 
perubahan yang berkelanjutan dengan 
5 pilar program berupa affordable 
housing, membuka lapangan kerja, 

YMGPI DONASIKAN ALAT 
PENDETEKSI KANKER PAYUDARA

keamanan pangan, pendidikan yang 
berkualitas dan kesehatan.

Selain donasi, YMGPI juga 
memberikan pelatihan khusus dengan 
tema “Cegah Kanker Payudara Sedari 
Dini” di Kawasan Zona Madina. 

Turut hadir dalam acara ini Direktur 
Eksekutif Dompet Dhuafa drg Imam 
Rulyawan, MARS, Direktur Business 
Operation System (BOS) Dompet 
Dhuafa Anna Rahmawati, Direktur 

Geges

Aktualita

ZONA MADINA RESMIKAN 
RUMAH BUDAYA JAMPANG

PARUNG – Guna melestarikan 
budaya Nusantara, Dompet Dhuafa 

resmikan Rumah Budaya Jampang di 
Zona Madina, Parung, Bogor, Jawa 
Barat (10/11).

Direktur Budaya, Budaya dan Layanan 
Masyarakat Dompet Dhuafa Ahmad 

Shonhaji mengatakan Rumah Budaya 
Jampang merupakan panggung yang 
menampilkan berbagai kreativitas anak 
bangsa melalui pendekatan budaya 
yang islami.

“Panggung pentas kreativitas yang 
mampu mengaktualisasi para seniman 

di Kabupaten 
Bogor,” ucap 
Sonhaji dalam 
sambutannya.

Menurut Sonhaji 
ini merupakan 
bukti nyata 
Dompet Dhuafa 
melakukan 
pendekatan islam 
secara rahmatan 
lil alamin. 
Direktur Utama 
Zona Madina 

Dompet Dhuafa Yuli Pujihardi 
mengatakan, Rumah Budaya Jampang 
merupakan salah satu program di 
Kawasan Zona Madina guna 
melengkapi keberadaan Rumah Kopi, 
Pendidikan dan Kesehatan.

“Kawasan pemberdayaan budaya ini 
kami hadirkan untuk budayawan dan 
seniman di sekitar Kabupaten Bogor. 
Kami menarget tiap satu bulan sekali 
akan menggelar budaya seperti lenong, 
pencak silat dll,” ucapnya. - [Adit]

Adit

① Pelestari dan pelaku budaya saat menyanyikan 
lagu Indonesia Raya

② Tari Saman yang dipersembahkan RS Rumah 
Sehat Terpadu Dompet Dhuafa

① Direktur RS Rumah Sehat Terpadu Dr Zakaria saat 
pembukaan acara

② Simbolis penyerahan donasi 
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 “Award ini saya persembahkan kepada 
kaum dhuafa, donatur dan mitra 
Dompet Dhuafa, amil, dan karyawan 
Dompet Dhuafa karena atas jasa ketiga 
unsur inilah  saya bisa mendapatkan 
penghargaan ini,” ujarnya.

Jakarta - Mantan Ketua Pengurus 
Yayasan Dompet Dhuafa (DD), Ismail 

Agus Said, menerima  penghargaan  
Citi Distinguished Alumni Awards 
untuk kategori Community 
Involvement dari Citibank Head Office 
New York pada Kamis (12/12/2019). 
Penghargaan ini diberikan atas segala 
pencapaian yang telah diraih Ismail 
Agus Said selama berperan, memimpin, 
dan memberikan andil yang begitu 
besar atas pewujudan dunia filantropi 
dan kemanusiaan di Indonesia.

IAS RAIH PENGHARGAAN 
CITI DISTINGUISHED 
ALUMNI AWARDS

“Terima kasih kepada para pembina 
Dompet Dhuafa, khususnya kepada 
Pak Parni Hadi selaku Inisiator, Pendiri 
dan Ketua Pembina Dompet Dhuafa 
yang telah memberi kesempatan dan 
kepercayaan  kepada saya untuk 
memimpin lembaga kemanusiaan ini 
selama 11 tahun,” ungkap Ismail.

Ismail juga menyatakan bahwa 
penghargaan ini bisa didapatkan berkat 
peran berbagai pihak.

Aktualita

IKLAN

Dompet Dhuafa

① Mantan Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika  
Ismail A Said (Kiri) menerima Citi Distinguished  

Alumni Awards
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"APBD 
itu harus 
dibelanjakan 
secara cerdas 
untuk menumbuhkan ekosistem yang 
baik. Sekarang di Singolawu ada 
Kampung Susu dan bisa dikembangkan 
untuk kawasan pemberdayaan dan 
wisata," ucap Suparwoto.

Jakarta - Hari ini Dompet Dhuafa dan 
Kabupaten Magetan sepakat 

membangun relasi guna 
mensejahterakan masyarakat 
khususnya untuk warga Magetan, Jawa 
Timur. Inisiator dan Dewan Pembina 
Dompet Dhuafa Parni Hadi 
menuturkan kerjasama ini merupakan 
suatu sejarah baru. Pasalnya selama ini 
Dompet Dhuafa belum pernah 
membangun kemitraan strategis 
dengan pihak pemerintah alias 
independen.

"Ini sangat monumental karena 
mewujud dalam sesuatu yang 
bermanfaat, fenomenal karena akan 
berkembang, historis karena MoU ini 
real dan struktural mengingat selama 
ini DD memberi jarak kepada 
pemerintah," ujar Parni di hadapan 
Bupati Magetan bersama jajaranya di 
Jakarta (10/12).

DOMPET DHUAFA DAN KAB. MAGETAN 
KEMBANGKAN KAWASAN EDU FARM

Adapun kerjasama meliputi 
pembangunan kawasan edu farm atau 
area pemberdayaan seluas 6000 meter 
persegi di daerah Singolawngu dengan 
konsep Green Belt Lawu Area (GBLA). 
Menurut Parni kerjasama ini 
merupakan sesuatu yang konkret dan 
realistis dengan harapan daerah lain 
dapat mengkloning program yang telah 
dilakukan DD dan Kabupaten 
Magetan. 

Bupati Magetan Dr. Drs. H Suparwoto 
SH, M.Si mengatakan sudah saatnya 
sesama saudara muslim untuk 
membawa isu agama untuk memerangi 
kemiskinan. Dalam 1 tahun 2 bulan 
Kabupaten Magetan tercatat mampu 
menurunkan angka kemiskinan 
sebesar 0,2 persen dan bila kerjasama 
dengan Dompet Dhuafa digalakan, ia 
optimis angka kemiskinan dapat terus 
ditekan. 

Aktualita

Adit

① Bupati Magetan Dr Drs H Suparwoto Sh M.Si 
(kiri) dan Inisiator, Dewan Pembina Dompet Dhuafa 

Parni Hadi (kedua dari kiri) bersama insan DD 
lainnya tunjukan MoU kerjasama

② Melihat produk pemberdayaan 

tambak dan pertanian, akses jalan 
putus serta pipa air bersih putus 
sepanjang 1800 M.

Respon DDV Sumbar melakukan dan 
mendirikan pos hangat, pos charger, 
bersih-bersih fasilitas umum bersama 
masyarakat setempat. – (DDS)

AGAM - Tingginya intensitas hujan 
mengakibatkan debit air sungai 

meningkat dan merendam ratusan 
rumah warga, di antara daerah yang 
terdampak adalah Nagari Tanjuang 
Sani, Kec. Tanjung Raya, Kabupaten 
Agam pada Rabu 20 November 2019 
pukul 19.00 WIB.

DDV RESPON BENCANA DI 
TANJUANG SANI

Tim respon bencana Dompet Dhuafa 
Volunteer (DDV) Sumatera Barat 
bersama pihak terkait melaporkan, 
banjir di Tanjuang Sani mengakibatkan 
15 unit rumah rusak, fasilitas umum 
seperti MDA Muhammadiyah 
Galapuang dan Masjid Isti'ghfar juga 
rusak. Kerusakan juga terjadi di lahan 

Dompet Dhuafa

① Relawan Dompet Dhuafa bersama warga Tanjung 
Sani

② Sejumlah relawan dari berbagai elemen
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Wakil Pemimpin Redaksi Republika 
Nur Hasan Murtiaji menyampaikan, 
ASR merupakan penghargaan tertinggi 
Republika kepada institusi keuangan 
syariah, seperti perbankan, asuransi, 
teknologi finansial (tekfin), 
multifinance, dan para pelaku 
keuangan sosial syariah seperti 
lembaga filantropi. - [Dompet Dhuafa]

JAKARTA - Dompet Dhuafa kembali 
mendapatkan penghargaan atas 

kiprahnya selama 26 tahun menjadi 
pelopor dalam berbagai program 
pengentasan kemiskinan. Dompet 
Dhuafa mendapatkan Anugerah 
Syariah Republika untuk kategori 
‘Filantropi Peduli Ekonomi Umat’.

Republika menggelar Anugerah Syariah 
Republika (ASR) ini untuk 
mengapresiasi para pelaku industri 
ekonomi syariah dan yang menjadi 
tolak ukur dalam penilaian 
penghargaan adalah pengelolaan 
program Dompet Dhuafa berbasis 
ziswaf yang transparan. Penghargaan 
ASR diterima langsung oleh Ketua 
Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa 

DOMPET DHUAFA KEMBALI DAPAT 
ANUGERAH SYARIAH REPUBLIKA

Nasyith Madjidi (19/11). 

Pemimpin Redaksi Republika Irfan 
Junaidi mengatakan, ASR merupakan 
wujud komitmen Republika untuk 
selalu mengapresiasi kinerja industri 
syariah. 

“Apresiasi ini diharapkan bisa 
mendorong industri syariah untuk 
terus berinovasi mengembangkan 
bisnisnya,” kata Irfan.

Irfan menambahkan, ASR sekaligus 
menjadi ajang silaturahim industri 
syariah di Indonesia. Ia berharap ajang 
ini dapat menguatkan jejaring agar 
industri syariah semakin kuat. 

Dompet Dhuafa

① Secara simbolis Ketua Pengurus Yayasan Dompet 
Dhuafa Nasyit Majidi (kiri) menerima ASR

WANITA TANGGUH 
PENJUAL SERUNDENG

Ekonomi

Padang - Namanya Ermaneli. Ia 
adalah ibu rumah tangga asal Balai 

Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. 
Pada tahun 2007 kehidupan wanita 
kelahiran Padang 44 tahun silam itu 
berubah 360 derajat. Saat itu suami 
Ermaneli, Darmin didiagnosa 
mengidap kanker usus. Sontak, kabar 
itu membuat Ermaneli terkejut. 
Berbagai pengobatan telah ditempuh, 
namun biaya menjadi penghambat bagi 
Ermaneli untuk membawa suaminya 
sembuh.

Pada tahun 2014 kondisi Darmin mulai 
membaik, ia dapat bangkit dari 
sakitnya. Tetapi itu sebatas untuk 
melakukan aktifitas sehari-hari, tidak 
untuk kembali bekerja seperti sedia 
kala. Bila melakukan aktivitas berat, 
perut Darmin langsung terasa sakit. 
Guna menyambung hidup bersama ke 
tiga orang anaknya yang masih duduk 
di bangku sekolah, Ermaneli mesti 
memutar otak. Bermodal nekat dan 
rasa percaya diri, setiap pagi Ermaneli 

berjualan bakwan di halaman 
sekolahan. 

“Dulu bapak masih pakai BPJS, tetapi 
karena sudah diputus (bekerja) dari 
toko kami jadi tidak bisa bayar 
iurannya,” ucap Ermaneli.

Agar anak-anaknya bisa tetap 
bersekolah, Ermaneli mendatangi 
sebuah pesantren. Di sana ternyata 
Ermaneli diarahkan untuk mendatangi 
Dompet Dhuafa Singgalang. Awal 
pertemuan dengan DD Singgalang di 
tahun 2016 itu membuat Ermaneli 
menaruh secercah harapan. Melalui 
program pemberdayaan ekonomi, 
Ermaneli di ajak untuk membuat suatu 
produk bernilai jual ekonomis dengan 
memanfaatkan potensi lokal.

“Di situ saya diajarkan membuat 
serundeng ubi jalar dan belajar cara 
mengemasnya supaya terlihat bagus,” 
terang Ermaneli.

Dengan konsep titip jual produk di 
gerai DD Singgalang, lambat laun 
ekonomi Ermaneli terangkat. Kini 
serundeng ubi jalar buatan Ermanelis 
menjadi salah satu produk unggulan 
DD Singgalang. Sementara itu, 
Ermanelis juga lakukan pemasaran 
secara mandiri dengan mengikuti 
bazar.

Namun besarnya biaya pendidikan 
anak dan mahalnya ongkos pengobatan 
suami, membuat Ermaneli belum bisa 
berpuas diri. Sebagai wanita Tangguh, 
Ermaneli masih harus berjuang keras 
membawa keluarganya untuk bisa 
keluar dari jerat kemiskinan. – Aditya 
Kurniawan

Dompet Dhuafa

① Ermanelis menunjukan serundeng buatannya

② Kondisi Darmin, suami Ermanelis yang sakit
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Dari semenjak kecil Misbahul Arifin 
merupakan anak yang ceria dan 
tergolong pandai. Saat duduk di 
bangku Taman Kanak-Kanak (TK), pria 
kelahiran Kudus  23 tahun silam sudah 
mampu membaca Al-Qur’an dan hafal 
surat Al-Fatehah, An-Nas, Al-Ikhlas dan 
surat pendek lainnya. 

Saat di TPA, bila kebanyakan temannya 
masih belajar Iqra, Ia sudah mampu 
diajak mengaji dengan membaca surat 
Al-Baqarah. Namun menginjak kelas 4 
SD mata kiri Misbahul mengalami 
penurunan fungsi penglihatan akibat 
glukoma. Satu tahun berselang, giliran 
mata kanannya yang mulai mengalami 
kejadian serupa. Hingga akhirnya ia tak 

dapat melihat sama sekali saat masih di 
bangku kelas 5 SD.

“Akibat glukoma dan saraf mata yang 
sudah lemah,” ujar Misbahul kepada 
SwaraCinta.

Sulit rasanya untuk menerima, bahkan 
tak jarang Misbahul menjadi bahan 
bully teman-teman. Beruntung ia 
memiliki ayah yang sudi untuk 
membimbing sang buah hati. Kendati 
tak dapat lagi melihat namun di waktu 
SMP hingga SMA Misbahul enggan 
belajar mengaji dengan menggunakan 
Al-Qur’an Braille karena menurutnya 
belum ada standarisasi. Sebagai 
pengganti, Misbahul mengandalkan 

media audio sebagai sarana mengaji.  

“Bapak saya Zainul Arifin selalu 
memberikan nasihat, bahwa kita harus 
tetap tegar,” ucap Misbahul.

Berkat ketekunannya Misbahul dapat 
melanjutkan Pendidikan di Universitas 
Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah 
Jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di 
semester 2 perkuliahan, Misbahul 
berjumpa oleh salah seorang relawan 
Dompet Dhuafa. Beliau mengajak 
Misbahul untuk mendaftarkan diri 
dalam program beasiswa aktivis 
nusantara Bakti Nusa Dompet Dhuafa. 
Terjadi pergulatan batin, ia khawatir 
bila bea siswa tersebut memiliki makna 

Sosok

Misbahul berjumpa dengan salah seorang relawan Dompet 
Dhuafa dan  diajak untuk mendaftarkan diri dalam program 
bea siswa aktivis nusantara Bakti Nusa Dompet Dhuafa. Kini, ia 
sudah bisa hafal 30 juz dan membela difabel.

Hafal 30 Juz dan Bela 
Kesetaraan Difabel

yang berbeda dari cara pandang hidup 
Misbahul.

Bea siswa aktivis nusantara Bakti Nusa 
Dompet Dhuafa merupakan program 
dibawah Dompet Dhuafa Pendidikan 
berupa penguatan dan pengembangan 
kepemimpinan bagi aktivis mahasiswa 
untuk membentuk pemimpin 
berkarakter yang berperan aktif di 
tengah masyarakat demi terwujudnya 
Indonesia berdaya. 

Setelah memutuskan untuk bergabung, 
Misbahul mengaku mampu 
menghilangkan rasa grogi, rasa percaya 
diri yang meningkat, mampu 
memperkaya literasi dan pengetahuan, 
memperbanyak link kenalan dari 
sesama teman aktivis, pemerintah dan 
non pemerintah. Di Beasiswa Bakti 
Nusa, Misbahul juga bisa belajar pola 
komunikasi, mempelajari orang lain 
belajar mempengaruhi orang, cendikia, 
dan transformatif.

“Alhamdulilah, berkat beasiswa Bakti 
Nusa sebelum lulus sarjana, saya sudah 
menyelesaikan hafalan 30 juz. Saat ini 
sedang melanjutkan pendidikan S2 di 
Universitas Sebelas Maret di Fakultas 
yang sama dengan S1,” ungkapnya.

Sebelum benar-benar terjun menjadi 
aktivis difabel, Misbahul mengaku 
mengikuti mentoring Bakti Nusa 
terlebih dahulu. Kurang dari 6 bulan, 
ternyata Misbahul memutuskan untuk 
terjun melakukan advokasi bersama 
sejumlah rekannya. Menurutnya 
integritas merupakan hal yang masih 
jarang dimiliki anak muda, oleh karena 
itu melalui semangat yang dimiliki, 
Misbahul ingin difabel mendapat 
tempat yang layak baik di lingkungan 
kerja mau pun sosial.

Berkat beasiswa Bakti Nusa kini 
Misbahul hafal 30 juz Al-Qur’an dan 
semakin percaya diri menghadapi 
kenyataan. Di sisi lain ia telah 

bertransformasi menjadi pribadi yang 
visioner guna menuju kesetaraan 
difabel. Ke depan ia siap berkolaborasi 
kepada sejumlah pihak termasuk 
pemerintah. Misbahul menyadari, 
meski seorang aktivis tak selamanya ia 
berada di pihak yang kontra.

“Kalau regulasi yang dikeluarkan 
memihak difabel akan kami dukung. 
Difabel itu butuh adaptasi dengan alat 
bukan dengan nilai,” pungkasnya. 
– Aditya Kurniawan

Sosok

Istimewa

① Misbahul Arifin penerima bea siswa Bakti Nusa 
Dompet Dhuafa

② Tetap optimis untuk mengadvokasi kaum difabel

③ Misbahul juga menjadi penghafal Al-Qur'an 
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Anda sebagai orang tua sering dicueki si kecil saat minta tolong? Hal tersebut ajar terjadi, 
namun bila dibiarkan si kecil akan memiliki sifat antipasti terhadap orang lain. Sebelum hal 
itu berlanjut, ajak si kecil menjadi pribadi yang suka menolong. Di waktu libur akhir tahun, 
tepat rasanya untuk membentuk karakter tersebut.

Dijelaskan dalam sebuah studi yang diterbitkan Deborah Farmer, pengajar yang berasosiasi 
di Character & Social Responsibility, Boston University dalam Journal of Child Development 
bahwa anak-anak berusia tiga dan enam tahun yang diminta melakukan berbagai tugas, 
menunjukkan hasil yang positif, seperti dikutip dari Pbs parents. 

Dalam penelitian tersebut, anak-anak yang diminta untuk ikut terlibat secara signifikan lebih 
responsif terhadap sesuatu permintaan daripada mereka yang hanya diminta membantu 
saja.

Guna menumbuhkan sifat menolong pada anak, Anda bisa terapkan cara-cara berikut :

Foto: Istimewa
Teks: Adit
Sumber: Buku "Gizi Ibu dan Bayi"
Desain & Kreatif: Digdaya Publika

Membiasakan anak ikut serta dalam kegiatan 
keluarga. Cara ini bisa menambah si kecil termotivasi 
karena merasa dilibatkan oleh orang tua sejak awal.

Memberikan contoh teladan. Sebagai contoh nyata, Anda 
wajib memberikan nilai-nilai kebaikan dari sifat menolong 
di depan anak. Sehingga, mereka dapat mencontoh sikap 
baik tersebut.

Ajari anak untuk terlibat dalam kegiatan domestik. 
Kegiatan tersebut antara lain membantu mencuci piring dan 

membereskan tempat tidur. Anak-anak memang harus diajari 
bahwa mereka bagian dari keluarga dan memiliki tanggung 

jawab untuk melakukan tugas yang ada di keluarga.

Di luar rumah, Anda bisa mengajarkan anak untuk terlibat 
di sebuah komunitas. Misalnya, berbagi mainan, makanan 
ringan, memberikan dukungan sesuai kebutuhan, 
membawakan kue kepada teman yang sakit, membantu 
membersihkan sampai di tempat bermain, dan sebagainya.

Karena si kecil telah termotivasi untuk mengembangkan 
sifat menolong, berilah pujian untuk  menginspirasi 

tindakan positif anak.

Membentuk SiKecil 
Jadi

Melibatkan anak dalam kegiatan harian. Di sini orang 
tua bisa meminta anak untuk selalu menutup pintu 

kamar bila si kecil masuk ke kamar Anda. 

Suka 
Menolong

Parenting Parenting
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Indonesia sedang keranjingan angka 
4.0.  Berbagai kolom di media massa 

membahas soal itu.  Bahkan seminar, 
workshop dan lokakarya terkait hal itu 
pun sudah dilaksanakan di berbagai 
level.  Sejumlah tokoh mengusulkan 
istilah yang cocok buat semangat itu 
Indonesia 4.0.

Gairah itu semestinya ditanggapi 
bukan dengan meletup-letup, tapi 
justru dengan berhati-hati.  Selain 
peluang besar yang dihadirkan era 
Industri 4.0 bagi kehidupan 
masyarakat yang lebih baik, ada juga 
ancaman dari munculnya sejumlah 
teknologi yang mengikutinya.   Di luar 
peluang dan ancaman, ada juga sisi 
gelap, yang baru akan terungkap di 
2025, saat dunia masuk di era Industri 
4.0 itu.

Klaus Schwab, pendiri World 
Economic Forum, mengungkapkan 
bahwa teknologi 4,0 merupakan pisau 
dengan dua sisi yang sama tajamnya.  
Jika tidak dikendalikan, era ini justru 
akan menghasilkan ketimpangan yang 
jauh lebih tajam dibanding yang kini 
sedang terjadi.  Kalau ini yang terjadi, 
betapa mengerikannya kehidupan di 
tahun 2025 mendatang.

Tahun 2017, Tim O’Reilly, 
menerbitkan buku fenomenalnya, 
WTF: What’s the Future and Why It’s 
Up to Us.  Dia membagi era teknologi 
4.0 dalam empat kuadran.  Pada 
sumbu x ada dua bagian, yaitu (1) 
‘teknologi mengambil alih pekerjaan 

Indonesia 4.0

manusia’ dan (2) ‘teknologi 
memungkinkan penciptaan pekerjaan 
baru’.  Pada sumbu y ada (1) ‘teknologi 
dioptimalkan untuk pemiliknya’ dan (2) 
‘teknologi dioptimalkan untuk 
kebaikan semua orang’.  Menurut 
O’Reilly, kombinasi mana yang mau 
didapat dengan Teknologi 4.0, adalah 
pilihan kita sendiri.

Teknologi 4.0 seolah menjadi sebuah 
puncak gunung es, yang tampak 
muncul di permukaan.  Di bawahnya 
ada Industri 4.0, yang disusul dengan 
Ekonomi 4.0.  Masyarakat 4.0 ada di 
bagian paling dasarnya.  Walau tak 
tegas menyatakan sebagai Ekonomi 
4.0, John Fullerton merumuskannya 
sebagai era Ekonomi Regeneratif. Di 
era ini, ekonomi tidak sekedar 
mencegah dampak buruk bagi 
masyarakat dan lingkungan, tapi justru 
memerbaiki kerusakan yang sudah 
timbul, sekaligus meningkatkan daya 
dukung alam terhadap masyarakat.

Senada dengan Fullerton, Kate 
Raworth, penulis buku Doughnut 
Economics: Seven Ways to Think Like 
a 21st Century Economist, 
merumuskan, ekonomi masa depan 
semestinya bersifat regeneratif 
sekaligus redistributif.   Menurutnya, 
ekonomi seharusnya menjadi cara 
terbaik untuk memastikan bahwa 
fondasi sosial masyarakat yang 
berkelanjutan— mencakup kesehatan, 
kesetaraan gender, keadilan sosial, 
energi, pekerjaan, partisipasi politik, 
resiliensi, pendidikan, pendapatan, air, 

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

@zaidinsidik

dan ketersediaan pangan— bisa 
terwujud.

Seperti diungkap Raworth, tantangan 
paling berat adalah, ekonomi harus 
memastikan semua pencapaian itu 
berada dalam batas-batas daya dukung 
alam, atau planetary boundaries, yang 
mencakup perubahan iklim, asidifikasi 
laut, deplesi ozon, siklus nitrogen dan 
fosfor, pemanfaatan air tawar, 
perubahan sistem lahan, laju 
kehilangan keanekaragaman hayati, 
kadar aerosol di atmosfer, dan polusi 
bahan kimiawi.  Kabar buruknya,  saat 
ini empat dari batas-batas itu sudah 
terlampaui.   

Bagaimana cara kita mengembalikan 
daya dukung alam itu?  Raworth 
memberi solusi dalam TED Talk 
berjudul A Healthy Economy Should 
be Designed to Thrive, Not Grow (April 
2018).  Salah satu kekuatan terpenting 
dalam ekonomi masa depan adalah 
bisnis sosial, ujar Raworth.  Otto 
Scharmer, sang penemu Teori U, pun 
mengamininya.  Jadi, tunggu apa lagi?

Sociopreneurship

IKLAN

Berbagi bikin hidup
lebih berarti

#BeraniBerbagi Via Apps. Muslimnesia

kemanusiaan.dompetdhuafa.org

08111 544 488

741 6050

Informasi dan Konfirmasi
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Tren digital membuat semua 
transaksi keuangan termasuk 

pembayaran zakat menjadi lebih 
mudah. Apalagi jika kemudian bukti 
setoran pajak secara digital, bisa 
dipakai sebagai syarat untuk 
mendapatkan potongan pajak 
penghasilan.

Di era serba keterbukaan siapa saja 
yang membayarkan zakatnya melalui 
lembaga atau badan pengelola zakat 
yang diakui pemerintah, bukti setornya 
bisa menjadi syarat mendapatkan 
potongan pajak.

Sebenarnya, ketentuan zakat bisa 
menjadi pemotong pajak bukanlah hal 
baru. Yang baru adalah bukti bayar 
pajak digital, bisa dipakai untuk 
memperoleh potongan pajak. 
Pemerintah sudah lama 
memberikan pengurangan 
pendapatan kena pajak 
bagi pembayar zakat 
penghasilan.

Hal itu tertuang 
dalam Undang-
Undang Nomor 
23 Tahun 2011 
tentang 
pengelolaan zakat, 
termasuk peraturan di 
bawahnya seperti 
Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 14 Tahun 2014 dan Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 
tentang zakat.

Ini dipertegas dengan Peraturan Dirjen 

Pajak Nomor 11 Tahun 2017. Hal ini 
menegaskan zakat atau sumbangan 
keagamaan yang bersifat wajib dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto 
sebagai penghitungan pajak.

Namun, zakat/sumbangan keagamaan 
yang bisa menjadi pemotongan 
penghasilan bruto harus dibayarkan 
melalui lembaga yang dibentuk atau 
disahkan pemerintah, seperti Badan 
Amil Zakat Nasional (Basnzas) baik 
pusat maupun daerah, Lembaga Azmil 
Zakat (LAZ) nasional dan daerah, 
Lembaga Amil Zakat Infaq dan 
Sodaqoh, hingga Lembaga Sumbangan 
Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).

Untuk mendapatkan pengurangan 
pembayaran pajak, wajib pajak yang 
telah membayar zakat harus 

melaporkannya dalam surat 
pemberitahuan (SPT) pajak. 

Salah satu jenis zakat 
yang bisa mengurangi 

pendapatan kena 
pajak adalah zakat 
mal atau zakat 
harta. Zakat ini 
wajib dilakukan bagi 
orang yang memiliki 

harta tersimpan 
selama 1 tahun setara 

85 gram emas. Besaran 
zakatnya adalah 2,5% dari 

harta tersimpan tersebut.

Jika harga emas hari ini adalah Rp 
669.000 maka batasan nisab untuk 
zakat maal adalah Rp 56,86 juta. Jika 
Anda memiliki harta dengan nilai di 

atas itu maka wajib melakukan zakat 
maal. 

Zakat pengurang pajak 
penghasilan
Oleh : Arifin Purakananta
Deputi BAZNAS 

@-

Advetorial

IKLAN
BEKASI - Layanan Kesehatan 

Cuma-Cuma (LKC) Dompet 
Dhuafa bersama dengan Lembaga Amil 
Zakat Nasional (Laznas) Chevron di 
Yayasan Al Muhajirin, Bantargebang 
Ciketik Udik, Kota Bekasi, Jawa 
Barat menggelar khitanan 
massal (14/12). Satya 
Prihatmoko selaku 
Direktur Laznas 
Chevron 
menjelaskan 
bahwa ini sudah 
menjadi 
kewajiban sesama 
muslim untuk 
saling membantu 
dalam kebaikan. 

"Mudah-mudahan semua 
anak yang telah disunat cepat sehat" 
ungkap Satya.

Sifing Lestari, Plt. General Manager 
Progam Kesehatan Dompet Dhuafa 

Beranda

saudara kita semua. "Semoga kegiatan 
ini akan berlangsung bukan sekarang 
saja, tapi bisa diadakan di bulan bulan 
berikutnya atau ditahun tahun 
berikutnya," kata Usman yang cucunya 
telah dikhitan hari ini.

Khoirudin Rohendi selaku Ketua 
Yayasan Al Muhajirin mengatakan ini 
bukan pertama kalinya tempat kita 
menerima bantuan, dan hari ini 
alhamdulillah kita diberikan 
kesempatan bekerjasama dengan 
Laznas Chevron dan Dompet Dhuafa 
untuk mengadakan khitanan massal. 
"Kegiatan ini amat membantu dan 
bermanfaat" jelas Hendi. - [Dompet 
Dhuafa]

berharap semoga kegiatan ini menjadi 
amal baik bagi kita semua. 

"Mudah mudahan anak yang sudah 
dikhitan tumbuh menjadi anak yang 

sehat dan sholeh, semoga dengan 
bersama-sama kita semua 

bisa melakukan kebaikan" 
jelas Sifing.

Sebanyak 74 orang 
anak mengikuti 
kegiatan Khitan 
massal hari ini. 
"Alhamdulillah 

sebanyak 74 orang 
anak yang ikut 

kegiatan khitan" ungkap 
Endang Purnamasari selaku 

Penanggung Jawab kegiatan 
khitan hari ini.

Usman (52 tahun) yang mengantarkan 
cucunya dikhitan mengatakan kegiatan 
ini sangat membantu untuk saudara-

LKC dan Chevron 
Gelar Khitanan Massal

Dompet Dhuafa

① Anak-anak bersama orang tua penerima 
manfaat khitanan massal 

② Menerima  bingkisan dari panitia acara

Jika tak sempat, kebaikanmu akan dijemput

Hubungi Layanan Jemput Wakaf

0813 1684 7002

Bang Sidik
Jemput Wakaf

donasi.tabungwakaf.com
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MEDAN - Yayasan Baitul Maal PT. 
Perusahaan Listrik Negara Unit 

Pelaksana Pembangkitan (YBM PLN 
UPK) Pangkalan Susu unit 3 dan 4 
menyerahkan dana zakat karyawan 
sebesar Rp42 juta kepada Dompet 
Dhuafa Waspada, di Kantor PT. PLN 
Pembangkit Pangkalan Susu, Senin 
(18/11).

Donasi itu diserahkan langsung oleh 
Ketua YBM PLN Pembangkit UPK 
Pangkalan Susu Aminullah didampingi 
Sekretaris Zaini Ali dan Bendahara 
Idrus, yang diterima Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Waspada Sulaiman.

Ketua YBM PLN Pembangkit UPK 
Pangkalan Susu Aminullah 
menjelaskan akan ada tiga program 
yang dijalankan dari dana zakat ini, 
antara lain support pelengkapan panti 
asuhan, bedah rumah di desa Sei Siur, 
dan pemberdayaan ekonomi pedagang 
Kopi aren. Kerjasama dua badan LAZIS 

Beranda

membutuhkan,” tutur Aminullah.

Sementara itu, Sulaiman mengatakan, 
pihaknya sangat mengapresiasi dan 
bersyukur atas kepercayaan YBM PLN 
yang sudah berulangkali 
mempercayakan penyaluran zakatnya 
melalui Dompet Dhuafa. Dan 
penyaluran zakat ini dialokasikan 
untuk tiga program yang tentunya 
untuk kemaslahatan dhuafa.

“Kami bersyukur atas kepercayaan 
YBM PLN dan berharap kerjasama 
YBM PLN dan Dompet Dhuafa 
Waspada ini, dapat berjalan dengan 
baik dan berlanjut, agar semakin 
banyak menebar kebaikan,” katanya.

ini mengumpulkan dana Rp42 juta dan 
akan disalurkan langsung untuk tiga 
program tersebut.

Dilanjutkannya, pegawai PLN 
menyalurkan zakat penghasilan 
melalui YBM PLN, selanjutnya YBM 
menggandeng Dompet Dhuafa 
Waspada untuk menyalurkan zakat 
karyawan PLN tersebut. 

Untuk tahap ini, katanya, diserahkan 
Rp42 juta, sedangkan untuk ke 
depannya diharapkan bisa lebih besar 
lagi tiap bulannya.

“Dompet Dhuafa Waspada sudah 
mempunyai pengalaman di bidang 
program-program yang tepat untuk 
masyarakat. Karena itu, besar 
harapannya zakat yang terhimpun ini 
dapat disalurkan tepat sasaran dan 
program-programnya dapat 
bermanfaat dan meningkatkan 
produktifitas mereka yang 

YBM PLN Pangkalan Susu 
Serahkan Zakat Pada 
Dompet Dhuafa Waspada

Dompet Dhuafa

①

① Donasi dari YBM PLN Pangkalan Susu kepada 
Dompet Dhuafa

Beranda

kesehatan, medical Check Up, terus 
berjalan.

“Baru-baru ini, Klinik LKC Dompet 
Dhuafa Sumsel menggelar 
pemeriksaan kesehatan dan konsultasi 
gizi di kawasan Jakabaring Sport City, 
juga gratis. Kita akan terus 
menjalankan program kesehatan dan 
membantu program pemerintah 
provinsi,” imbuh Ustadz Kusworo. 
- (Zal)

PALEMBANG - Dompet Dhuafa 
Sumatera Selatan (DD Sumsel) 

mendapatkan penghargaan dari 
Gubernur Sumatera Selatan Herman 
Deru yang diumumkan saat acara 
puncak Hari Kesehatan Nasional 
(HKN) Provinsi Sumsel, di Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Fathimah, 
Selasa (19/11/2019).

Penghargaan diserahkan langsung 
Gubernur Sumsel kepada Pimpinan 
DD Sumsel Kusworo Nursidik, Lc. 

“Penghargaan ini  sebagai bentuk 
apresiasi pemerintah provinsi 
Sumatera Selatan kepada DD Sumsel, 
yang terus aktif dalam mendukung 
pembangunan di bidang kesehatan,” 
ucap Gubernur. 

Disampaikan Kusworo, keberadaan 
Klinik Layanan Kesehatan Cuma-cuma 
(LKC) di Jalan KH Azhari Nomor 98, 

Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang 
Ulu I, Palembang, menjadi bukti nyata 
eksistensi Dompet Dhuafa Sumsel 
dalam mendukung pembangunan 
kesehatan masyarakat Sumsel.

“Klinik LKC Sumsel melayani 4.500 
dhuafa. Mereka menerima layanan 
kesehatan gratis,” kata Ustadz 
Kusworo.

Saat kabut asap melanda beberapa 
waktu lalu, lanjut Kusworo, DD Sumsel 
cepat tanggap dengan membagikan 
2.600 masker secara cuma-cuma dan 
mendirikan safe house di LKC serta 
layanan kesehatan di beberapa titik di 
Sumsel.

Selain itu, DD Sumsel juga melakukan 
khitanan massal, operasi massal, 
seperti bibir sumbing dan katarak 
(OpMas), pembiayaan pasien berobat 
rujukan ke rumah sakit, penyuluhan 

Dompet Dhuafa Sumsel Raih 
Penghargaan dari Gubernur 

Dompet Dhuafa

① Insan Dompet Dhuafa Sumsel menerima 
penghargaan dari Gubernur
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Potensi produksi buah kopi (cherry) 
arabika sekitar 2,4 ton/Ha/bulan 
(untuk populasi 2.500 pohon/Ha) yang 
terletak pada ketinggian 1200-1500 
mdpl. Tingginya potensi kopi menjadi 
peluang besar untuk dikembangkan. 

Kopi Solok sudah beberapa kali 
memenangkan berbagai festival kopi. 
Hal tersebut disebabkan karena adanya 
kekhasan dari kopi tersebut, yaitu 
aroma rempah yang sedap. Hal 
tersebut membuat Kopi Solok 
terkhusus greenbeannya mengalami 
peningkatan permintaan setiap tahun, 
baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. Untuk 1 kilogram greenbean 
didapatkan dari 7 kilogram buah 
kopi.– [Nasri]

SIRUKAM - Dompet Dhuafa 
Singgalang meluncurkan “Program 

Pemberdayaan Ekonomi Zakat 
Produktif Petani Kopi Berdaya," 
berlokasi di fasilitas pengolahan kopi, 
Jorong Kubang Nan Duo, Nagari 
Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, 
Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 

General Manager Program Ekonomi 
Dompet Dhuafa Tri Udhi Kurniawan 
mengatakan, dalam pengembangan 
program kopi Cirubuih nantinya akan 
dibutuhkan beberapa hal-hal penting. 
“Khususnya dalam program kopi 
Cirubuih Solok, kita membutuhkan 
alat untuk mengelola, aset serta 
pemasarannya (market)," terang Udhi, 
Kamis (20/11/2019).

Udhi berharap program kopi Solok 
Sirukam ini produksinya terus 
meningkat. "Semoga produksi kopi 
meningkat serta relevan dan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya," kata Udhi.

DD Singgalang Luncurkan 
Program Petani Kopi Berdaya

Hadie Bandarian Syah Pimpinan 
Cabang Dompet Dhuafa Singgalang 
(DDS) mengatakan, saat ini DDS akan 
memberdayakan dan memperluas 
program ekonomi salah satunya 
program pemberdayaan dan 
mengembangkan Kopi Solok Sirukam. 

"Alhamdulillah untuk saat sekarang 
kita telah membuat tempat 
pengeringan (pulper house) cherry kopi 
arabika. Kemudian kita berupaya 
memaksimalkan dengan membeli 
peralatan lengkap supaya masyarakat 
kelompok tani semakin bersemangat 
dalam mengelola kopi," kata Hadie.

Daerah Sirukam ini merupakan salah 
satu daerah pertanian unggulan di 
Sumatera Barat. Termasuk untuk 
komoditas kopi arabika. Luas 
perkebunan kopi lebih dari 40 Ha, 
sedangkan yang sudah produksi seluas 
10 Ha. Diperkirakan sekitar 6 bulan 
dari Mei 2019, luas lahan kopi yang 
akan produksi bertambah sekitar 5 Ha.

①

Beranda

Dompet Dhuafa

① Insan Dompet Dhuafa dan segenap pemangku 
kepentingan bersama petani kopi binaan

Beranda

tambah  Wana.

Melalui kegiatan ini Cordofa Sulsel 
mengajak masyarakat khususnya santri 
FHQ untuk semakin semangat belajar 
dan mencintai Al-Qur’an. 

Dalam kegiatan ini selain diisi motivasi 
Al-Qur’an juga ada materi Makhraj 
Huruf yang dibawakan langsung oleh 
Ustad Abdrurahman yang juga 
merupakan Pembina FHQ Jeneponto. 

Kegiatan ini ditutup dengan wisuda 
santri Pesantren Roudhatul Huffaz, 
Rusli Nasir yang sehari sebelumnya 
telah melaksanakan Sima’an Kubro 30 
Juz di tempat yang sama. 

“Sima’an Kubro yang diadakan secara 
terbuka ini merupakan yang pertama 
kali di Kabupaten Jeneponto,” pungkas 
Wana. – [Aswar Habir]

Jeneponto - Corps Dai Dompet 
Dhuafa (Cordofa) Sulawesi Selatan 

mengadakan Halaqah Akbar Forum 
Halaqah Qur’an (FHQ) di Masjid 
Agung Jeneponto, Ahad (17/11).

Halaqah Akbar FHQ ini diikuti oleh 
ratusan peserta yang terdiri dari 
santri-santri FHQ dan undangan. Pada 
kegiatan ini hadir pula Nur Alam Basir, 
Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, 
yang juga merupakan santri FHQ. 

“Kita harus semangat untuk belajar 
Al-Qur’an, khususnya untuk para guru. 
Karena kalau kita para guru semangat 
belajar Al-Qur’an, InsyaAllah para 
murid juga akan semangat belajar 
Al-Qur’annya,” ujar Nur Alam.

Di Jeneponto Halaqah Akbar FHQ ini 
sudah yang ke lima kali, kegiatan ini 
terus dilaksanakan  karena semangat 
masyarakat untuk mengikuti program 
dakwah Dompet Dhuafa Sulsel ini 
sangat tinggi. Ini juga bisa dilihat dari 
jumlah kelompok FHQ yang terbentuk 
tiap tahunnya selalu bertambah.

Menurut Wana, Manager Program 
Dompet Dhuafa Sulsel, FHQ di 
Jeneponto termasuk FHQ yang sukses 
dan selalu kami jadikan contoh untuk 
FHQ di tempat lain. 

“Semoga semangat santri-santri FHQ 
Jeneponto untuk belajar dan mencintai 
Al-Qur’an bisa menjadi motivasi buat 
santri-santri FHQ di tempat lain,” 

HALAQAH AKBAR 
FHQ DI JENEPONTO

Dompet Dhuafa

① Corps Dai Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan  di 
Kab Jeneponto

② Kegiatan acara Halaqah Akbar
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memiliki niat sama untuk 
memberdayakan kaum dhuafa dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, Dompet Dhuafa selalu 
siap bersinergi" ujarnya menjelaskan.

Ke depan, Dompet Dhuafa dan PUB 
berkomitmen untuk bahu membahu 
membantu mensejahterakan 
masyarakat dalam program sosial dan 
pemberdayaan, beberapa program 
seperti peternakan, pertanian dan 
pemberdayaan lainnya.

Selain itu, fokus program mobil 
jenazah gratis dan Kampung Ramah 
Lansia akan menjadi prioritas pertama 
untuk di realisasikan di tahun 2020 
mendatang. – [DD Banten]

BANTEN - Dompet Dhuafa dan 
Perkumpulan Urang Banten (PUB) 

sepakat untuk bekerjasama dan 
bersinergi untuk berbagai macam 
program sosial dan pemberdayaan di 
Provinsi Banten.

Hal ini tertuang dalam 
penandatanganan nota kesepahaman 
(MOU) yang dilaksanakan di Museum 
Negeri Banten pada Selasa, 3 Desember 
2019 yang ditandatangani langsung 
Ketua Umum Perkumpulan Urang 
Banten Taufiequracman Ruki dan 
Bendahara Umum, M. Hasan Gaido 
serta Ketua Pengurus Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika, Nasyith Majidi dan 
Sekretaris Yayasan Yayat Supriatna.

Acara yang juga dihadiri oleh tokoh-
tokoh Banten seperti Embay Mulya 
Syarief, Kepala Kanwil Kemenag 
Banten, Rektor UNTIRTA, Kepala BNN 
Provinsi Banten, Wakil Rektor UIN 
"SMH" Banten, Wakil Ketua MUI 
Banten, Kepala Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Banten dan pejabat 
serta tokoh Banten lainnya.

Dompet Dhuafa dan Perkumpulan 
Urang Banten Tandatangan  MoU

Ketua Perkumpulan Urang Banten 
(PUB) yang merupakan mantan Ketua 
KPK periode pertama, 
Taufiequrachman Ruki mengatakan 
bahwa kerjasama ini merupakan 
bentuk syukur atas segala nikmat dan 
bentuk tanggung jawab kepada 
masyarakat Banten terutama yang 
membutuhkan.

"Sebagai insan yang lebih beruntung 
kita harus bersyukur, maka PUB ingin 
menunjukan kepedulian bagi 
masyarakat marginal, andai masyarakat 
sadar sedekah seribu saja sehari, 
rasanya banyak masyarakat kurang 
mampu yang terbantu," ungkapnya 
menambahkan.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan 
Dompet Dhuafa Republika, Nasyith 
Majidi menyatakan bahwa Dompet 
Dhuafa sebagai lembaga filantrofi yang 
berkhidmat bagi kaum dhuafa selalu 
terbuka untuk bekerjasama dengan 
siapapun yang memiliki visi yang sama.

"Pada dasarnya dengan siapapun yang 

Beranda

Dompet Dhuafa

① Perkumpulan Urang Banten bersama DD sinergi 
bidang sosial

Lamusta

membantu ikhtiar 
mereka mencari 
kesehatan, membuat 
Rohim bersemangat. 
Apabila mendapati 
pasien yang diantar 
sembuh, Rohim merasa 
bahagia.

“Pernah dulu ngantar 
pasien tumor mata, 
nyaris setiap hari saya 
yang bawa untuk 
periksa. Kankernya 
sudah parah, sampai-
sampai saya tidak kenal 
mukanya. Suatu ketika 
ia datang ke LKC dan 
bilang terima kasih ke 
saya. Saya bingung 
karena gak kenal. 
Ternyata itu pasien 
yang dulu sering saya 
antar dan sudah 
sembuh. Saya senang 
sekali tentunya,” lanjut 
Rohim.

Bekerja sebagai driver ambulance juga 
tidak lepas dari risiko. Terlebih 
profesinya menuntut untuk mengantar 
pasien dengan cepat dan aman sampai 
rumah sakit tujuan. Halangan di 
perjalanan, tidak jarang ia temui, 
terkhusus di jalanan Jakarta yang 
sering macet. 

Rohim, hanyalah driver ambulance 
kawakan. Namun jasa yang ia berikan 
selama ini, telah membantu banyak 
pasien kurang mampu untuk 
mendapat moda trasnportasi layak 
menuju rumah sakit. Tak jarang ia 
mesti memacu ambulancenya agar 
pasien dapat cepat diberi tindakan. 
Semua Rohim lakoni dengan ikhlas, 
dengan harapan pasien yang ia antar 
mendapatkan kesembuhan. -[Dompet 
Dhuafa/Dzul]

Rambutnya sudah beruban dan 
memutih. Raut wajahnya berkesan 

bersahaja. Begitulah perawakan Nur 
Rohim, driver ambulance  Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Ciputat. 
Bapak berusia 46 tahun tersebut sudah 
mengabdi pada LKC sejak layanan 
mustahik itu berdiri di tahun 2001.

“Waktu itu saya seorang OB. Tugas 
saya membersihkan ruangan di LKC, 
ruang dokter, perawat, apotek dan lain 
sebagaianya,” jelas pria yang akrab di 
sapa Rohim tersebut.

Di tahun 2004, trafik pelayanan LKC 
kiat tinggi. Sebagai layanan yang 
menggratiskan pasien, setiap harinya 
LKC mesti melayani 200 orang 
penerima manfaat. Guna 
meningkatkan layanan, LKC 

membentuk jasa antar jemput pasien 
menggunakan ambulance. Rohim yang 
awalnya OB, dipercaya menjadi salah 
satu driver berkat keahliannya 
mengendarai mobil. Sejak saat itu, 
sudah tak terhitung pasien yang Rohim 
tolong. 

“Awal dulu saya antar pasien dari 
Ciputat ke RSCM. Orangnya senang 
sekali diantar, karena tidak perlu 
bayar,” terangnya, menceritakan 
pengalaman pertama mengantar 
pasien.

Hampir 16 tahun bekerja sebagai driver 
ambulance, tak membuat Rohim 
merasa bosan. Ayah tiga anak ini justru 
merasa berada di posisi yang tepat 
karena dapat terus menolong orang 
sakit. Bertemu pasien baru dan 

Kisah Driver 
Ambulance Kawakan LKC

Dzul

① Nur Rohim bersama ambulance LKC
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Bila ingin berswafoto di Malioboro, datanglah saat dini hari. Dahulu, ucapan itu 
mungkin hanya didengar sambil lalu. Namun seiring cantiknya kawasan 
Malioboro, jantung wisata di Kota Yogyakarta itu tak pernah sepi pengunjung. 
Maka tak heran bila Anda melihat wisatawan yang datang ke Malioboro jelang 
Subuh.

MALIOBORO 
TETAP 
MEMIKAT

Destinasi

Malioboro merupakan kawasan 
perbelanjaan legendaris yang menjadi 
salah satu kebanggaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Penamaan 
Malioboro berasal dari nama seorang 
anggota kolonial Inggris yang dahulu 
pernah menduduki Yogya pada tahun 
1811 – 1816 M yang bernama 
Marlborough. Pada edisi kali ini, 
SwaraCinta tak ingin menyajikan 
informasi seputar aktivitas belanja, 
melainkan kemolekan sisi selatan Jalan 
Malioboro yang menjadi titik nol 
kilometer Yogya.

Sejak dilakukan revitalisasi besar-
besaran kini sisi selatan Malioboro 
layaknya kawasan Eropa. Trotoar lebar, 
lampu penerangan jalan bertengger 
tinggi hingga bangku taman yang 
bertebaran di tiap sudut pedestrian. 
Tak ketinggalan jejeran bangunan 
bergaya art deco berdiri gagah di sisi 
selatan jalan. Dahulu gedung-gedung 
tersebut nampak tak kentara akibat 
terhalang pohon.

Bila Anda berdiri di angel yang tepat, 
dalam sekali jepret Anda bisa 
menghasilkan gambar di mana 
Malioboro tak ubahnya seperti di 
Belanda tempo dulu. Maka tak heran 
bila Malioboro dari tahun ke tahun tak 
pernah tergerus zaman. Sementara itu 
yang menjadi primadona dan 
langganan untuk dijadikan tempat 
berswafoto adalah Gedung Pos 
Indonesia dan Bank Indonesia. Selain 
apik dipandang, gedung ini juga sarat 
sejarah. Tetapi sekali lagi, bila ingin 
mendapatkan foto tanpa noise (bersih 
tanpa ada orang lain di frame kamera) 
datanglah saat pagi-pagi sekali atau 
bahkan dini hari. 

Dekat sisi selatan Jalan Malioboro ada 
sejumlah destinasi wisata dan 
penunjang akomodasi seperti Benteng 
Vredeburg, Istana Keresidenan 
Kolonial, Pasar Beringharjo, Hotel 
Garuda, Monumen Serangan 11 Maret, 
Kawasan Pertokoan dan jejeran warung 
yang menawarkan aneka kuliner khas 
Kota Gudeg.

Destinasi

Sebagai camilan cobalah Anda 
mencicipi sate ayam campur yang 
dijajakan mbok-mbok di trotoar depan 
Benteng Vredeburg. Rasanya yang 
manis dan aroma bakarannya yang 
semerbak pasti akan memikat siapa 
pun yang melintas. Selain itu harganya 
juga murah meriah. Selain sate ayam 

campur, juga ada es dawet, bakpia, 
mendoan dan burung dara goreng. Di 
sana kita juga akan dihibur oleh musisi 
jalanan yang mengunjungi lesehan 
sambil mengalunkan lagu-lagu 
tertentu.

Bila ingin menjejakan kaki di sisi 

selatan Jalan 
Malioboro Anda bisa 
memarkirkan kendaraan di area parkir 
Benteng Vredeburg. Namun bila Anda 
datang bersama teman-teman 
menggunakan bus, bisa memilih parkir 
di gedung parkir dekat Stasiun Tugu 
atau di Taman Pintar. Yuk kita liburan 
akhir tahun di Malioboro.

Adit

① Latar gedung BNI yang merupakan gedung 
bersejarah

② andscape sisi selatan jalan Malioboro

③ Jajanan khas kawasan Malioboro

④ Keraton Yogyakarta dan pohon beringin
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Jarum jam menunjukkan pukul 
setengah 9 pagi. Ketika sebagian 

orang memilih menghabiskan akhir 
pekan dengan beristirahat di rumah, 
tidak demikian dengan Irmawati. 
Wanita penyandang tuna netra yang 
tinggal di Pondok Labu, Jakarta Selatan 
itu telah siap dengan dua kantong 
kresek ukuran besar, dari dalamnya 
menyembul aneka camilan ringan.  
Setelah taxi daring yang ia pesan 

TUNA NETRA TANGGUH IBU KOTA
Lirih

datang, Irmawati meluncur menuju 
Pamulang, Tangerang Selatan untuk 
menjajakan dagangannya. 

Berkat kegigihannya dalam 
menyambung hidup, pada hari 
Penglihatan Sedunia (World Sight Day) 
yang jatuh pada 14 Oktober lalu, 
Irmawati (27), terpilih menjadi salah 
satu penerima manfaat program 
Disabilitas Mandiri hasil kolaborasi 

Sariayu Martha Tilaar dengan Dompet 
Dhuafa.

Selain menjual camilan ringan, wanita 
kelahiran Jakarta 27 tahun silam itu 
juga nyambi mengajar Al Quran Braile. 

“Biasanya saya ngajar ngaji di daerah 
Depok dan Bogor. Awalnya saya diajak 
teman, lalu saya teruskan sendiri,” 
ungkap Irmawati kepada SwaraCinta. 

Lirih

Bagi Irmawati kekurangan yang ia 
miliki tak menjadi hambatan untuk 
terus beraktivitas. Terbukti dari 
sebelum berjualan kue kering, ia 
pernah bekerja di bagian 
telemarketing di salah satu 
bank. Namun ada 
suatu hal yang 
membuatnya 
memutuskan 
untuk 
keluar.

“Karena 
pertama 
tempatnya 
jauh dari 
rumah. 
Kemudian 
juga ada 
suatu kondisi 
yang kurang 
memahami saya. 
Bukan kurang 
mengerti dalam artian 
cara kerjanya. Tapi ada sesuatu 
yang memang mengharuskan saya 
untuk keluar. Ada sistem yang nggak 
bisa saya jalankan,” jelasnya Irmawati 

sambil membereskan dagangannya.

Dalam sepekan, Irmawati berjualan 
dua kali, itu pun di hari yang tak 

menentu. Namun untuk ngajar 
ngaji, Irmawati rutin 

lakukan di hari Sabtu 
dan Ahad. Namun 

semua aktivitas 
tersebut juga 

disesuaikan 
dengan 
kondisi 
fisik 
Irmawati. 

Kebolehan 
Irmawati 
lainnya 

adalah 
membuat 

kue kering. 
Bila hari raya 

Idul Fitri tiba, 
Irmawati sudah pasti 

kebanjiran order kue kering 
khas Lebaran.

Sejauh ini, melalui usaha gigihnya 

ternyata masih banyak yang 
memandang Irmawati dengan stigma 
negatif. Khususnya sebagai tunanetra.

“Karena masih ada (stigma) tunanetra 
yang ketergantungan dengan orang 
lain. Walaupun tunanetra, dari kecil di 
dalam diri sendiri, pasti punya 
semangat. Makanya kita juga harus 
buktikan kalau kita bisa. Dengan 
semangat yang kita punya tentunya. 
Paling penting itu kita harus 
memotivasi diri dengan semangat yang 
kuat,” aku perempuan tangguh yang 
tinggal di Jl. Margasatwa Gang Haji 
Beden, Gang Buntu, Cilandak, Jakarta 
Selatan. – [Aditya Kurniawan]

Adit

DALAM SEPEKAN IRMAWATI JUALAN 2 KALI. 
MENGAJAR MENGAJI SETIAP SABTU DAN AHAD.

① Irmawati bersiap menjajakan dagangannya

② Menawarkan dagangan kepada pembeli

③ Irmawati di rumah kontrakannya
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Delapan Ashnâf Mustahiq Sistem 
ekonomi dan keuangan zakat, infak, 
dan sedekah, tampak memiliki 
rancangan yang luar biasa hebat, 
cermat, dan akurat dalam menetapkan 
calon sasaran/target penerima dana 
zakat yang lazim dikenal dengan 
sebutan delapan kelompok sosial 
penerima zakat (tsamâniyah ashnâf 
al-mustahiqqîn), yakni: (1) fuqarâ’, (2) 
masâkin, (3) ‘âmilîn, (4) mu’allafah 
qulûbuhum, (5) riqâb, (6) ghârimîn, (7) 
sabîlillâh, (8) Ibn sabîl. Kelompok sosial 
penerima zakat ini termaktub dalam 
surah At Tawbah [9]: 60. 

Memerhatikan delapan kelompok 
sosial yang berhak menerima zakat di 
atas, sungguh luar biasa cermatnya, 
karena dengan pembagian delapan 
ashnâf ini, nyaris atau bahkan sama 
sekali tidak ada kelompok sosial yang 
terabaikan kesejahteraan sosial 
ekonominya. Karena, semua kelompok 
sosial dari pelbagai kelas telah 
tertampung ke dalam delapan ashnâf 
ini. Bukan saja kaum fuqarâ’ dan 
masâkin yang sangat diperhatikan oleh 
Alquran, akan tetapi juga kelompok-

kelompok sosial lainnya, dalam hal ini 
orang-orang yang terlilit utang, 
budak-budak dalam konteks sekarang 
kelompok sosial yang termapas 
kemerdekaan dirinya, kelompok 
orang-orang yang 
terjebak di 
perjalanan, dan 
bahkan juga 
lembaga sosial 
kemasyarakatan 
yang bergerak 
dalam pelbagai 
kepentingan 
umum tetap 
terjangkau 
melalui delapan 
kelompok 
mustahiqqîn ini. 
Tidak terkecuali 
mereka yang 
bergabung dalam 
hal pengurusan 
zakat itu sendiri 
yaitu kelompok 
‘âmilîn walau 
mereka terdiri 
atas orang-orang kaya sekalipun. 

Sungguh menarik variasi Alquran yang 
meredaksikannya secara berbeda ketika 
menggunakan huruf ‚lâm dalam 
kalimat li al-fuqarâ’ wa al-masâkin wa 
al-‘âmilîn ‘alayhâ wa al-mu’allafah 

qulûbuhum, dan 
menggunakan 
huruf ‚fî dalam 
redaksi wa fi 
al-riqâb wa 
al-ghârimîn wa fî 
sabîlillâh wa ibn 
al-sabîl. Terkait 
dengan redaksi 
ayat ini, sebagian 
ahli tafsir, di 
antaranya al-
Thabathaba’I dan 
Muhamad 
Mahmûd Hijâzî 
mengemukakan 
bahwa perbedaan 
redaksi ini diduga 
kuat ada maksud 
yang hendak dituju 
Alquran. Untuk 
empat hingga 

enam kelompok mustahiq yang 
menggunakan huruf ‚lâm, dalam hal ini 

56 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

MENGENAL 
MUSTAHIK ZAKAT

fuqarâ’, masâkîn, ‘âmilîn, mu’allafah 
qulûbuhum, ghârimîn, dan ibn sabîl, 
menurut Hijazî, peruntukkannya 
bersifat perorangan. Sedangkan yang 
menggunakan redaksi ‚fi dalam 
konteks ini fi al-riqâb dan fî sabîl Allâh 
masih kata Hijâzî, peruntukannya 
bersifat kelembagaan (institusional) 
dalam hal ini kemaslahatan umum 
umat Islam. Sedikit berbeda dengan 
Hijâzî, al-Thabathaba’i menyertakan 
kelompok al-ghâri-mîn dan ibn al-sabîl 
ke dalam kelompok fî yang bermaksud 
institusional itu. Dalam pandangan 
al-Thabathaba’i, empat kelompok 
pertama mustahiq menggunakan huruf 
lam (li al-milk), yakni: li al-fuqarâ’, wa li 
al-masâkin, wa li al-‘amilîn wa li 
al-ghârimîn. Sedangkan empat 
kelompok yang disebutkan terakhir 

menggunakan redaksi fi dan karenanya 
maka perlu ditakdirkan dengan redaksi 
wa fi alriqâb, wa fi al-ghârimîn, wa fi 
sabil Allâh, wa fî ibn al-sabîl. 

Dalam pada itu, hampir semua ulama 
tafsir dan fikih sepakat bahwa dana 
zakat itu penyalurannya benar-benar 
terbatas dan bahkan harus dibatasi, 
yakni hanya kepada delapan ashnâf 
mustahiq yang disebutkan di atas. 
Penyaluran dana zakat kepada orang/
pihak di luar delapan ashnâf tersebut, 
hukumnya dilarang. Ayat 60 surah At 
Tawbah ini menurut sebagian mufassir 
diturunkan dalam rangka antisipasi 
atau bahkan menutup rapat 
kemungkinan penyalahgunaan dana 
zakat oleh oknum-oknum tertentu 
misalnya jatuh ke tangan orang-orang 

munafik yang demikian tamak (rakus) 
dengan sifat buruknya yang suka 
mencela nabi ketika tidak kebagian 
zakat meski terkadang memujinya 
sedemikian rupa tatkala diberi bagian 
zakat sebagaimana dilansir dalam 
surah yang sama (At Tawbah) ayat 58 
dan ayat 61. Pembatasan penyaluran 
dana zakat kepada para mustahiq di 
atas, diperkuat oleh penggalan ayat 
‚farîdhah min Allâh wa Allâh ‘alîm 
hakîm= sebagai kewajiban dari Allah, 
dan Allah itu Mahatahu lagi 
Mahabijaksana. Wallaahu a’lam.

Syariah

Istimewa

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) 
zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang (al-
gharim), untuk jalan Allah (sabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS At Taubah;60)
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ADA keributan kecil di kompleks 
Pondok Flamboyan siang itu. Dodot 
anak Mak Sarimah yang baru berusia 
10 tahunan dan baru duduk di kelas 3 
SD, dihajar habis oleh emaknya 
gara-gara “korupsi”. Dia diminta beli 
minyak goreng kemasan 2 literan di 
warung, tapi dicatut Rp 5.000,- Harga 
aslinya Rp 20.000,-, diberi uang Rp 
30.000,- hanya dikembalikan Rp 

BONGKAR 
MAFIA MINYAK

5.000,- Ke mana yang Rp 5.000,-?

“Kecil-kecil sudah jadi koruptor, kamu 
ya? Bagaimana nanti kalau jadi 
pejabat!” omel Mak Sarimah, 
sementara si bocah sudah kabur sambil 
menangis karena kena hajar sapu lidi.

“Menghajar anak jangan keras-keras, 
ketahuan KPAI bisa dilaporkan ke polisi 

lho Mak,” ujar Bu Atikah yang 
kebetulan rumahnya bertetangga.

“Biarin! Saya nggak mau anakku 
kecil-kecil sudah terlibat mafia 
minyak…!”

Mak Sarimah terus merepet-repet, 
sementara Bu Atikah dan Pakde 
Gendro tersenyum geli. Rupanya 

Sketsa

tetangga ini juga mengikuti berita TV 
dan koran, sehingga soal anak nyatut 
pembelian minyak goreng saja sudah 
dicap terlibat mafia minyak. Minyak 
goreng, bukan minyak mentah yang 
berbarel-barel, yang merugikan negara 
sehari sampai Rp 20 miliar.

Warga Pondok Flamboyan memang 
juga ikut heboh dalam berita prokontra 
pengangkatan Ahok BTP menjadi 
komisaris utama Pertamina. Ketika 
ngobrol di warung kopi, sesama warga 
berdebat seru, seakan program ILC 
TV-One pindah ke situ. Ada sealiran 
dengan Fadli Zon DPR, artinya 
meragukan kemampuannya. Tapi ada 
juga yang sealiran Said Didu eks 
Sekretaris Mentri BUMN, beri Ahok 
peluang sesuai citra positf namanya. 
Tetapi juga jangan terlalu berharap, 
sebab medan di DKI Jakarta beda sekali 
dengan di Pertamina.

“Pertamina itu ibarat pohon besar 
banyak rayapnya. Dari jaman Orde 
Baru sudah jadi lahan korupsi, bahkan 
Dirutnya sendiri.” kata Pakde Gendro 
membuka sejarah.

“Oh, iya tuh. Tapi Ibnu Sutowo tak 
sampai dibawa ke Pengadilan, karena 
persoalan langsung diambil-alih Pak 
Harto,” tambah Pak RW Salamun 
sambil nyeruput kopi.

“Yang sekarang beda nasib. Eks Dirut 
Pertamina Karen Agustiwan benar-
benar masuk penjara gara-gara keliru 
berekspansi.” kata Pakde Gendro.

Dari 142 perusahaan BUMN, Pertamina 
merupakan perusahaan negara paling 
besar dengan aset mencapai Rp 620 
triliun lebih. Rayap warisan Orde Baru 
tak juga hilang, bikin perusahaan baru 
namanya Petral, tapi malah 
menggerogoti dari dalam. Ternyata 
perusahaan itu justru jadi pangkalan 
dan sapi perahan oknum-oknum 
pejabat negara. Ketika Petral impor 
minyak, justru Pertamina rugi Rp 250 
miliar perhari, karena uang tersebut 
dibuat bancakan para rayap negara. 
Karenanya oknum-oknum itu selalu 

menjegalnya jika Pertamina hendak 
membangun kilang sendiri.

Pra pembubaran Petral, di mana 
ekonom Faisal Basri ditugaskan 
Presiden Jokowi untuk 
menginvestisigasi, ditemukan fakta 
bahwa banyak pejabat negara ikut 
bermain. Maka ketika Petral 
dibubarkan, pedaringan mereka pun 
jebol dan Pertamina bisa menghemat 
pengeluaran Rp 250 miliar sehari. Itu 
pun belum juga tertumpas habis para 
mafia minyak. Paling ironis, ada 
juragan minyak yang kabur ketika 
kasus “papa minta saham” terungkap, 
begitu Setya Novanto menang gugatan 
di MK dia berani menampakkan batang 
hidungnya dan aman-aman saja hingga 
sekarang.

“Oo, itu kan si Reza Khalid, yang ketika 
mantu mentri-mentrinya SBY tampak 
jadi “panitia” dalam resepsi,” kata Pak 
RW Salamun.

“Wajar saja, ketika Reza Khalidnya 
kabur, para mantan mentri itu jadi 
sorotan. Kenapa ikut jadi panitia segala, 
memangnya juragan minyak itu kakak 
atau adiknya? Sekedar jadi tamu saja 
kan cukup.” kata Pakde Gendro.

Maka ketika ILC TV-One beberapa 
waktu lalu membahas soal Ahok jadi 
Komut Pertamina, banyak narasumber 
yang mempertanyakan, mampukah dia 
membasmi mafia migas? Soalnya mafia 
itu sendiri dimulai justru dari Istana 
juga. Tambah tidak menguntungkan 
bagi Pertamina,  oleh Presiden dia juga 
dimasukkan dalam BUMN penugasan, 
demi BBM satu harga di Papua. 
Padahal dana talangan Pertamina yang 
sudah mencapai Rp 40 triliun itu 
belum juga dibayar kembali oleh 
Kementrian Keungan. Maka Pertamina 
benar-benar tangan mencencag bahu 
memikul.

Dari keterangan mantan Meneg 
BUMN Tanri Abeng terungkap, dulu 
komisaris BUMN itu tak lebih jadi 
pangkalannya para bekas pejabat 
negara. Mereka boleh dikata sekedar 

magabut (makan gaji buta), karena tak 
mengerti masalah tapi tiap bulan dapat 
gaji gede. Dan sekarang ada 
kecenderungan komisaris BUMN jadi 
ajangnya para pendukung Pilpres yang 
belum kebagian tempat.

“Pakde Gendro layak jadi Komisaris 
Pertamini, dong.” kata Pak RW.

“Kalau itu, jadi pemilik juga mampu, 
wong modalnya hanya drum bekas dan 
meteran minyak,” jawab Pakde Gendro 
sambil tertawa.

Usia ngobrol di warung kopi, Pakde 
Gendro baru ingat ada pekerjaan 
belum selesai, yakni ngecat pager. 
Untuk cuci tangan dan kuas nantinya, 
makadia menyuruh Panjul anak 
lelakinya untuk membeli bensin eceran 
di warung Pertamini, barang 5 liter.

Tapi ketika Panjul kembali, isi galon 
plastik 5 literan itu tidak penuh. Pakde 
Gendro curiga, penjual minyak 
Pertamini berbuat nakal.

Pakde Gendro menemui penjual kios 
Pertamini itu bersama si Panjul, protes 
takerannnya yang tidak penuh. 
Ternyata memang hanya diisi 4 liter. 
Penjual minta maaf dan kelebihan 
uang Rp 8.000,- mau dikembalikan, 
Pakde Gendro tidak mau, cukup 
dipenuhi saja gallon miliknya.

“Hati-hati, sampeyan sudah terlibat 
mafia migas ini. Kalau saya lapor polisi, 
bisa kena.” kata Pakde Gendro.

“Maaf Pakde, nggak sengaja,” jawab si 
penjual minyak eceran.

Pak RW Salamun yang melihat adegan 
di warung Pertamini langsung 
nyeletuk, “Wah, Pakde Gendro layak 
jadi pendamping Ahok, memberantas 
mafia migas, ha ha ha……”. - (Gunarso 
TS)

Sketsa

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

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat          7.645.304.522 
Infak/Sedekah          1.653.206.359 
Infak terikat          1.653.844.646 
Wakaf          3.321.976.176 
Solidaritas Kemanusiaan              638.027.265 

Penerimaan Bagi Hasil              980.852.049 
Pelunasan (Pemberian) Piutang          1.174.131.707 
Penerimaan lain-lain              255.899.135 
Penggunaan :              

Program Pendidikan         (5.296.417.902)
Program Kesehatan         (1.752.403.508)
Program Sosial Masyarakat         (2.355.099.444)
Program Ekonomi         (1.201.523.403)
Program Advokasi            (109.389.317)
Program Kemanusiaan         (1.061.525.486)

Program Pengembangan Jaringan            (839.967.305)

Penyaluran Kurban              (77.701.955)
Sosialisasi ZISWAF         (2.220.392.987)
Operasional Rutin         (3.001.273.892)
Piutang Penyaluran         (2.131.843.303)
Uang Muka Kegiatan            (188.658.758)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi              (2.912.955.401)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap            (239.309.640)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan         (1.584.395.483)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi              (1.823.705.123)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga            (441.844.393)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang kepada Jejaring                 (4.000.000)

Penerimaan (Pelunasan) hutang jasa giro                  3.180.025 
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM              (21.733.478)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak              (35.836.363)

Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan                  (500.234.209)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas (5.236.894.733)
Kas dan setara 01 Oktober 2019 25.517.947.835 

Kas dan setara kas 31 Oktober 2019 20.281.053.101 
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Gunung sering dikaitkan dengan 
cinta. Contohnya, orang yang baru 

jatuh cinta bisa menyatakan       
"Cintaku kepadamu sebesar gunung". 

Untuk melukiskan kekecewaan 
terhadap kecantikan perempuan, orang 
Jawa punya ungkapan "Sri Gunung". 
Artinya, setelah dilihat dari dekat, 
ternyata perempuan itu wajahnya 
jerawatan, bopeng-bopeng dst. 
Mungkin tampak cantik dari jauh 
berkat ditambal make up  tebal. 
Perempuan yang kecewa dengan pria 
yang semula menyanjungnya ganti 
menukas dengan: "Rayuan gombal".

Gunung memang tampak indah 
dipandang dari jauh, menawan, 
memesona, mengundang orang untuk 
mendaki atau menaikinya. Ternyata, 
setelah didaki  gunung itu tidak rata, 
terjal, berjurang dalam dengan tebing 
yang curam, berhutan lebat. 
Mengerikan. Pesona dan kengerian 
ternyata satu kesatuan, tergantung 
orang yang melihat dan mengalaminya.

Gunung juga dipakai untuk ungkapan 
tingginya cita-cita. “Cita-citanya 
setinggi gunung, menembus langit”. 

Bersyukur, Indonesia dikaruniai 
banyak gunung. Ada yang menyebut 
Indonesia negara kepulauan yang 
memiliki gunung api aktif terbanyak di 
dunia, yakni sekitar 300. Daratan 
Indonesia berpermukaan gunung-
gemunung dari ujung utara Pulau 
Sumatera sampai Papua di ujung 
Timur. Jarang sebuah negara yang 

dikaruniai lanskap lengkap: ada 
gunung, lembah, ngarai dan lautan 
dengan batas cakrawala yang biru 
langit. Pantas, pengagum Indonesia 
menyebut negeri ini sebagai Zamrud 
Katulistiwa. 

Gunung menyimpan banyak mitos dan 
misteri, sekaligus materi mineral 
berharga. Lautan Indonesia 
menyimpan kekayaan tak ternilai, ikan, 
dan sumber bahan mineral plus energi. 
Sungguh besar potensi bangsa ini 
untuk menjadi kaya. Sayangnya, masih 
banyak rakyat miskin di negeri ini. 

Wilayah Sabuk Hijau Gunung Lawu 
(LGBA)

Alhamdulillah, dalam rangka 
pengentasan kemiskinan, Dompet 
Dhuafa (DD) telah menyepakati MoU 
(Kesepahaman Bersama) untuk 
pengembangan wilayah Sabuk Hijau  
Gunung Lawu (LGBA = Lawu Green 
Belt Area). 

Sebagai orang yang dilahirkan di 
Madiun, sejak kecil saya terpesona 
dengan keindahan dan kemegahan 
Gunung Wilis di sebelah timur dan 
Gunung Lawu di sebelah barat. 
Kebetulan, saya disamping sebagai 
Inisiator DD, juga Ketua Paguyuban 
Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, 
Magetan, Madiun, Ponorogo), yakni 
seluruh Kabupaten dan Kota eks 
Karesidenan Madiun. 

Jadi, MoU antara DD dan Pemkab 
Magetan yang ditanda-tangani oleh 

Direktur Eksekutif DD, Imam 
Rulyawan dan Direktur Business 
Operating System (BOS) DD, Anna 
Rahmawati, bersama Bupati Magetan, 
DR. Suprawoto, bertolak dari sesuatu 
yang personal. DD dan Pemkab 
Magetan sepakat mengembangkan 
LGBA yang meliputi 6 (enam) 
Kabupaten/Kota sebelah timur, selatan, 
tenggara dan utara Gunung Lawu, 
yang masuk wilayah Provinsi Jawa 
Timur, dengan Kabupaten Wonogiri, 
Karang Anyar dan Sragen, yang masuk 
wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk tahap pertama, kerjasama ini 
difokuskan pada proyek agrowisata di 
Desa Singolangu, lereng timur Gunung 
Lawu – Kabupaten Magetan. Di 
Singolangu sudah ada 200 ekor sapi 
dan usaha industri susu, sumber air, 
kebun sayur, dan lahan yang cukup 
luas. Singolangu juga merupakan salah 
satu pos atau pintu gerbang pendakian 
Gunung Lawu. 

DD dan Pemkab Magetan sepakat 
proyek agrowisata ini menggabungkan 
sistem pertanian terpadu (integrated 
farming), dan pariwisata. Singolangu 
yang terletak sekitar 10 menit 
perjalanan darat dari Telaga Sarangan, 
cocok untuk edu-farming.

Kerjasama dengan Pemkab Magetan 
merupakan sesuatu yang historis dan 
fenomenal. Historis,  karena ini 
kerjasama resmi yang pertama antara 
DD dengan pihak pemerintah, yang 
holistik, terintegrasi dalam satu 

GERAKAN 
CINTA GUNUNG
PARNI HADI
@ParniHadi01

kawasan. DD bersifat independen, 
mengambil jarak dengan pemerintah 
dan kelompok politik manapun, tetapi 
siap bekerjasama dengan siapapun. 
Kerjasama win-win demi kepentingan 
kaum dhuafa. 

Proyek Singolangu yang bersifat 
multi-dimensional dirancang selesai 
Oktober 2020 bertepatan dengan HUT 
Kabupaten Magetan. Proyek ini juga 
fenomenal karena kekhasannya dan 
akan dijadikan model untuk direplikasi 
dalam kerjasama dengan Pemkab lain 
di seluruh Indonesia. 

Pemberdayaan Berbasis Gunung

Cinta gunung bertujuan pemberdayaan 
masyarakat berbasis gunung, yang 
bersifat multi dimensi dan multi 
fungsi. Gunung adalah sumber rezeki, 
gunung adalah tempat mata air sungai, 
dan berfungsi memberi pelestarian 
lingkungan, perlindungan flora dan 
satwa, pemandangan alam, tempat 

rekreasi dengan udara segar untuk 
menyejukkan hati, mengasah intuisi 
dan menggali inspirasi.

Cinta gunung bisa diterjemahkan 
dalam bentuk program lingkungan 
dengan empat zonasi: Zona 1 (kaki 
gunung) dikelola warga sebagai lahan 
pertanian; Zona 2 sebagai lahan 
tanaman keras buah/produktif; Zona 3 
sebagai kawasan penghijauan tanaman 
serap air. Dan Zona 4 (puncak gunung) 
kawasan hutan lindung. 

Ini bagian dari mitigasi bencana juga 
untuk mencegah banjir, longsor, erosi, 
kekeringan dan bahaya kelaparan 
dengan segala dampak sosialnya. 

Jadi gerakan cinta gunung ini bersifat 
multi-dimensional, mengandung unsur 
cinta lingkungan, olahraga, 
pemberdayaan masyarakat miskin di 
desa dan pegunungan, wisata alam dan 
spiritual. Maksudnya, setiap gunung 
punya mitos tersendiri dan disakralkan 

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

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)

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

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

oleh penduduk sekitarnya. 

Demikian pula Gunung Lawu yang 
disebut juga Gunung Mahendrata 
dalam pustaka Jawa Kuno. Cinta 
gunung berkaitan dengan cinta sungai 
yang berhulu atau bermata air di 
gunung. Sumber kearifan berada di 
puncak gunung. Ke puncak gununglah 
para pencari hikmah pergi untuk 
tafakur, meditasi, refleksi dan 
pendekatan diri kepada Illahi, Sang 
Pencipta. 

Saya berharap, cinta gunung 
melibatkan kaum millennial. Ini bisa 
meliputi gerakan susur sungai dari hilir 
ke hulu atau sebaliknya sambil 
membersihkan sampah, termasuk 
sampah plastik, mengidentifikasi 
sumber air, dan mendata spesies 
tanaman dan hewan langka serta 
sumber tanaman obat herbal. Alhasil, 
cinta gunung berarti cinta sesama.

Kontemplasi Kontemplasi
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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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IKLAN

REKENING CABANG-CABANG DOMPET DHUAFA
DI SELURUH INDONESIA

 CABANG DD JOGJA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

137.000.789.0078
802.015.8787
1.8888.9999.5

137.001.008.3190
802.00.999.42
1.5555.6666.8
56.10000.900
801.111.0000.82

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD SINGGALANG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

111.000.500.5000
234.666.666
2.1000.10500297.1
421.001.7712
543.01.000.64.007

111.000.500.4888
234.222.224
773.332.2211
2.1000.10500296.8

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD RIAU

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

444.667.7792
108.001.2604.139
820.11.000.11

444.667.888.7
108.001.2604.113
0696.01.000564.300

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Riau

 CABANG DD SUMATERA UTARA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

300.300.3155
106.001.094.9819
349.129.6672

300.300.3144
106.001.094.9793
349.129.6681

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD JAWA TENGAH

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

33.11.55.77.29
009.535.947.2
135.000.999.6875

33.11.55.77.41
009.535.948.1
135.000.999.6909

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD BANTEN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

245.4000.551
146.006.4444
308.001.3157

245.4000.331
9999.2525.8
155.000.2200.221

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD SULAWESI SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

801.004.8528
152.0022.9992.92
015.938.7145

801.004.8527
152.0011.7600.51
7.890.387.777

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD SUMATERA SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

113.000.765.3474
96.96.933.56

113.000.765.3482
96.96.933.78

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

 CABANG DD LAMPUNG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

777.1717.009777.2727.005

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD JAWA BARAT

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

7.3333.4444.4
156.9.444.444

6.3333.4444.1

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

 CABANG DD JAWA TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

142.000.733.3445
064.070.2222
7777.444.556

6666.555.442
142.000.766.666.1
064.047.2111

a.n Yayasan Dompet Dhuafa 

 CABANG DD KALIMANTAN TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

REKENING WAKAF

149.000.426.3895
700.389.3938
601.001.571.8

149.000.627.579.8
009.508.174.0

149.000.431.108.2
700.389.423.6
191.136.88.33
007.639.6049
009.508.0269
601.001.5717

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
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Belanja Secukupnya

Berbagi Sepuasnya

#BeraniBerbagi

kemanusiaan.dompetdhuafa.org

Kirim Hadiah Darimu Untuk Teman Disabilitas.


