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IKLAN
Wujudkan pembangunan fasilitas
kesehatan Kegawatdaruratan untuk pasien Covid-19
yang cepat, sesuai standar fasilitas kesehatan
dan berkelanjutan.

Wakaf
RS Container
Covid-19 

Kami Butuh Kamu Untuk
Melengkapi Kebaikan Melawan Covid-19

BNI Syariah   009.153.8995
BCA               237.304.8887
a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

021-2787-4080

donasi.tabungwakaf.com

IKLAN
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Senarai 54 Senarai

FIT N FRESH AKTUALITA SOSOK BERANDA

Pandemi virus Covid-19 belum 
usai, masyarakat yang positif 
terjangkit semakin bertambah. 
Obat atau vaksin yang ditunggu 
belum juga ada hingga hari ini.

JAKARTA - Gugus Tugas Cegah 
dan Tangkal (Cekal) Corona 
Dompet Dhuafa, meluncurkan 
Kampung Merdeka Cekal Corona 
di Tanjung Sanyang, Cawang

Seiring dengan keprihatinan 
karena adanya wabah pandemi 
Covid-19, Allah Swt hadirkan 
orang-orang baik sebagai 
penyeimbang.

PALEMBANG - Melibatkan 
puluhan relawan, Dompet 
Dhuafa Cabang Sumatera 
Selatan, menyalurkan sebanyak 
256 paket pangan untuk warga 
terdampak Covid-19 pada Selasa
(21/4/2020) lalu.
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Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat Idul Fitri 1441 H, Pembaca 
yang budiman,

Terasa berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, Idul Fitri kali ini dilakukan 
di rumah saja, tanpa aktivitas mudik. 
Ini dalam rangka memutus mata rantai 
penularan wabah Covid-19 atau yang 
dikenal dengan Corona.

Meskipun demikian, Swara Cinta tetap 
hadir ke hadapan Anda seperti biasa, 
meskipun dalam bentuk softcopy bukan 
hardcopy. Sama halnya dengan edisi 110, 
menghormati aturan social distancing 
dan delivery secara konvensional 
yang terbatas, menjadi alasan majalah 
kesayangan ini hanya hadir dalam 
bentuk soft copy.

Tanpa mengurangi makna, 
kehadiran Swara Cinta edisi ini tetap 
mengetengahkan tentang aktivitas 
Dompet Dhuafa yang melepas ekspedisi 
kebaikan menyalurkan 30.000 paket 
Food for Dhuafa untuk 3 propinsi 
terdekat dari Ibukota (Jakarta, Banten 
dan Jawa Barat). 

Juga menyambut Idul Adha, program 
Tebar Hewan Kurban (THK) siap 
mendistribusikan 30.000 ekor domba 
atau kambing dan 1.000 ekor sapi dari 
para pekurban.

Selain itu, ada kisah aktivitas 
kemanusiaan Dompet Dhuafa 
lainya seperti konser amal bersama 
Dwiki Dharmawan and friends 
#DariRumahSaja hampir di setiap pekan.

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

LEBARAN TERISOLASI
Petugas medis mengucapkan mohon maaf 
lahir batin dari ruangan isolasi rumah sakit

Romy

Bingkai
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Sebelum Covid-19 di tahun 2020, dunia mencatat 8 pandemi lain yang menjadi 
kejadian luar biasa atau wabah yang menjangkiti warga dunia dan menewaskan 
banyak orang. Berikut datanya:

Menurut catatan Wikipedia, wabah Yustinianus adalah pandemik yang menyerang Kekaisaran Romawi 
Timur atau ibu kotanya Konstantinopel pada tahun 541–542 M. Menurut penelitian, penyebabnya 
adalah Yersinia pestis. Dalam pandangan sejarawan abad keenam, cakupan wabahnya hampir seluruh 
dunia, terutama menyerang Asia Selatan dan Tengah, Afrika Utara dan Arabia, dan Eropa.

Waktu Kejadian : Abad ke-6 (Masa Pemerintahan Justinianus I, kaisar kerajaan Bizantium)  
Jumlah Tewas  30 hingga 50 juta orang.

WABAH JUSTINIAN

Virus Cacar merupakan suatu virus yang menyebabkan penyakit cacar pada manusia melalui saluran 
pernapasan. Virus ini sering disebut juga dengan smallpox atau variola. Virus ini termasuk dalam famili 
Poxvirus, atau dikenal sebagai virus binatang yang terbesar. Virus ini dapat membentuk badan inklusi 
yang biasa disebut tubuh Guarnieri (Guarnieri bodies) pada sitoplasma sel yang terinfeksi.

Waktu Kejadian : Tahun 1492. 
Jumlah Tewas 20 juta orang 

CACAR

Pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 (1347 – 
1351) dan membunuh sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, 

terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa 
di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. 

Waktu Kejadian : Tahun 1347 dan 1351,
Jumlah Tewas : 25 juta orang. 

BLACK DEATH

Wabah SARS 2002–2004 yang terjadi akibat penyakit sindrom pernafasan akut berat (SARS) berasal dari 
Shunde, Foshan, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok pada November 2002. Lebih dari 8.000 
orang terinfeksi, dan setidaknya 774 meninggal dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Hong Kong, 
Taiwan, Indonesia, Singapura, Perancis, Jerman, Malaysia, Inggris, Italia, Korsel, Afrika, Kuwait, Spanyol, 
Swiss, Rusia.

Waktu Kejadian : Tahun 2003, 
Jumlah Tewas : 774 dari 8.000 terinfeksi

SARS

Pandemi kolera pertama (1816-24), juga disebut sebagai pandemi kolera Asiatik pertama (first Asiatic 
cholera pandemic) atau kolera Asiatik (Asiatic cholera). Bermula di dekat kota Kolkata dan menyebar 
cepat melalui Asia Tenggara ke Timur Tengah, Afrika bagian timur dan garis pantai Laut Mediterania. 
Kolera memang sudah dikenal mampu menyebar ke seluruh penjuru India, tetapi kali ini, wabah ini 
meluas hingga Tiongkok dan Laut Mediterania sebelum akhirnya mereda.

Waktu Kejadian :Tahun 1961 - hari ini
Jumlah Kematian : hingga 4 juta orang setiap tahun,  kematian per tahun 21.000 hingga 143.000. 

KOLERA

Flu Spanyol atau yang dikenal dengan pandemi influenza 1918, menyebar di Amerika Serikat, muncul di 
Afrika Barat dan Prancis, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh Virus 

Influenza Tipe A subtipe H1N1. Flu Spanyol terjadi dari Maret 1918 sampai Juni 1920, menyebar sampai 
ke Arktik dan kepulauan Pasifik.

Waktu Kejadian : 1918, 
Jumlah Tewas : 21 juta Jiwa dari 500 juta orang yang terinfeksi

FLU SPANYOL (H1N1)

Penyakit virus ebola (EVD) adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus Ebola. Masa 
inkubasi biasanya dimulai dua hari hingga tiga minggu setelah terjangkit, gejala ini biasanya diikuti 
dengan mual, muntah, dan diare, serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Pada kondisi tersebut, orang 
yang terpapar virus Ebola mulai mengalami masalah pendarahan. Pada beberapa kasus, pendarahan 
dalam dan luar dapat saja terjadi, 5 sampai 7 hari.

Waktu Kejadian : Tahun 2014 
Jumlah Tewas :  11.325 orang dari 28.600 orang yang terinfeksi

EBOLA

Flu babi (Swine Influenza) adalah kasus-kasus influenza yang disebabkan oleh virus Orthomyxoviridae 
yang endemik pada populasi babi. Virus flu babi yang telah diisolasi sampai saat ini telah digolongkan 

sebagai Influenzavirus C atau subtipe genus Influenzavirus A. Dengan gejala virus seperti demam, 
disorientasi, kekakuan pada sendi, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran yang berakhir pada 

kematian.

Waktu Kejadian : Tahun 2009. 
Jumlah Tewas:  151.700 hingga 575.400 jiwa 

FLU BABI

InfografisInfografis

Foto: Istimewa   |   Teks: Romy   |   Sumber: Kompas   |   Desain & Kreatif: M Alim F
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Arus Utama

Lebaran kali ini membuat Mak 
Hasnah, 58, lesu. Warga Ciracas, 

Jakarta Timur ini tidak bisa 
membahagiakan cucu-cucunya dengan 
membagi baju lebaran seperti tahun-
tahun lalu. Sejak Maret 2020, dagangan 
kue-kue basahnya sepi pembeli. Setiap 
hari, banyak yang tersisa karena daya 
beli menurun. Orang-orang lebih 
mengutamakan membeli beras dan 
lauk dibanding camilan kue-kue yang 
dijual Mak Hasnah. Sementara Mak 
Hasnah yang sudah puluhan tahun 
berjualan kue tetap melakoninya demi 

bertahan hidup. Suaminya sendiri, 
Sagiman, 70, tidak bekerja lagi karena 
faktor usia.

Selama Ramadhan 1441 H, Mak 
Hasnah, 58, sering kali termenung 
menatap kue-kue basah dagangannya. 
Bahkan sudah mendekati waktu 
berbuka, kue-kue itu masih banyak di 
etalase warungnya. Jauh berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Mendekati Ashar, kue-kuenya itu 
selalu habis dibeli para pencari takjil 
yang tengah ngabuburit. Tahun ini, 

ngabuburit di luar rumah tidak banyak 
yang melakukan. Kebanyakan warga 
berdiam diri di rumah saja bersama 
keluarga. Hal itu karena pandemi 
Coronavirus disease (Covid-19) masih 
menghantui mereka. Hanya sedikit saja 
di antaranya yang berani keluar rumah 
berburu takjil untuk berbuka. 
Kebanyakan para ibu, mulai berkreasi 
sendiri di rumah untuk kebutuhan 
berbuka puasa anggota keluarganya.

Lesunya jual beli dagangan Mak 
Hasnah, juga dialami pedagang-
pedagang lainnya. Hal itu sudah 
menjadi bagian lesunya berbagai sektor 
ekonomi di tanah air di saat wabah 
Corona ini. Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) untuk memutus rantai 
penularan Covid-19 juga memicu porak 
porandanya rencana dan penerapan 
ekonomi global dan di tanah air. 
Pengangguran terus bertambah, seperti 
diberitakan Kompas (23/4/2020), 
berdasarkan data Kemenaker per 20 
April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja 
dari 116.370 perusahaan yang 
dirumahkan dan kena PHK akibat 

Arus Utama

Wabah Corona belum berlalu, Ramadhan dan lebaran dilalui 
dengan lesu. Dompet Dhuafa susun program baru.

MENYELAMATKAN DAN 
MENYAMBUNG HIDUP

Dompet Dhuafa

① Salah satu penerima manfaat yang mendapatkan 
kado pangan dari Dompet Dhuafa 

② Relawan Dompet Dhuafa ketika menyemprotkan 
desinfektan di sejumlah tempat

terimbas pandemi Corona. 

Bahkan bukan masalah pengangguran 
saja, Pemerintah juga memprediksi 
kenaikan angka kemiskinan karena 
imbas dari Covid-19. Meski belum bisa 
memastikan berapa peningkatannya. 
Angka kemiskinan diperkirakan bisa 
kembali menembus 10% hingga 12% 
pasca Covid-19 ini.

"Kami mengantisipasi bahwa jumlah 
keluarga miskin nanti pasca Covid-19 
ini kemungkinan bertambah. Ada 
beberapa lembaga survei yang 
mengatakan menjadi 10 sekian persen. 
Ada bahkan yang agak ekstrem 
menjadi menjadi 12%. Jadi saya kira, 
saat ini kami belum bisa memberikan 
angka pastinya karena ini masih 
berjalan," ujar Menteri Sosial Juliari 
Batubara dalam konferensi pers, 
Jumat (8/5/2020) seperti dilansir 
Kontan.

Dalam data lain, jumlah panduduk 
di bawah garis kemiskinan pada 
Maret 2019 mencapai 25,1 juta atau 
9,4% total penduduk Indonesia. 
Disinyalir pandemi virus Corona ini 
berpotensi menambah sekitar 5,1 juta 
hingga 12,3 juta orang miskin di dalam 
negeri pada kuartal II 2020. 

Seperti dipaparkan Ekonom Core 
Akhmad Akbar Sutanto, jumlah 
penduduk di bawah garis kemiskinan 
pada Maret 2019 mencapai 25,1 juta 
atau 9,4% total penduduk Indonesia. 
Namun, jumlah penduduk rentan 
miskin dan hampir miskin mencapai 
66,7 juta jiwa, sekitar 25% total 
penduduk Indonesia.  

"Dengan menyebarnya pandemi dan 
diterapkannya pembatasan sosial 
berskala besar, banyak golongan 
masyarakat yang mengalami 
penurunan pendapatan, bahkan harus 
kehilangan mata pencahariannya," ujar 
Akhmad dalam keterangan resmi, 
Selasa (5/5/2020). 

Akbar berasumsi, dengan penyebaran 
Covid-19 semakin luas pada bulan Mei 

2020, "Total jumlah penduduk di 
bawah garis kemiskinan berdasarkan 
skenario ini menjadi 30,8 juta orang, 
atau 11,7% dari total penduduk 
Indonesia," kata dia seperti dikutip dari 
KataData.com. 

Penyebaran Covid-19 yang saat ini 
terpusat di wilayah perkotaan 
menyebabkan potensi peningkatan 
kemiskinan lebih besar terjadi di kota. 
Potensi penambahan penduduk miskin 
di kota mencapai 3 juta, sedangkan di 
pedesaan mencapai 2,6 juta pada 
skenario berat. 

Pada skenario 
lebih berat, potensi penambahan 
penduduk miskin di kota mencapai 6 
juta orang dan di pedesaan mencapai 
2,8 juta orang. Sedangkan pada 
skenario sangat berat, jumlah 
penduduk miskin di kota berpotensi 
mencapai 9,7 juta orang, sedangkan di 
pedesaan mencapai 3 juta orang. 

SELAMATKAN HIDUP

Bertambahnya jumlah angka di bawah 
garis kemiskinan di tanah air akibat 
pandemi ini, akan mengubah peta 
strategi lembaga-lembaga filantropi di 
tanah air. Semula yang sudah memiliki 
rencana jangka panjang peningkatan 
pemberdayaan dhuafa yang sudah di 
jalankan, kini akan bergeser kembali ke 
belakang dengan menyusun rencana 
baru. Mulai dari bentuk program, luas 

sebaran dan rencana penerima 
manfaat, mulai dipetakan lagi. 

Seperti di Dompet Dhuafa, arahan 
Ketua Pembina, Inisiator dan Pendiri 
Dompet Dhuafa Parni Hadi sangat 
jelas, tugas jangka pendek yang harus 
dilakukan Dompet Dhuafa adalah 
menyelamatkan hidup dan 
menyambung hidup.

Menyelamatkan hidup; Dompet 
Dhuafa bergerak cepat membantu 
manusia dan makhluk lainnya yang 
terimbas Covid-19 agar mereka tetap 
bisa bertahan hidup dan selamat dari 
wabah. Program yang digulirkan 
adalah bantuan pangan (mentah dan 
matang), alat pelindung diri (APD), 
penyemperotan disinfektan untuk 
sarana umum dan ibadah serta 
hygiene kit. 

Untuk menyambung hidup 
digulirkan program ketahanan 
pangan seperti budidaya tanaman 
dan ikan di rumah yang bisa 

dipanen dalam jangka pendek. 

"Dompet Dhuafa dari pusat dan daerah 
diminta segera melakukan pelatihan-
pelatihan ketahanan pangan ini secara 
offline dan online, termasuk 
membantu bibit dan kebutuhan yang 
diperlukan," jelas Parni Hadi ketika 
menjelaskan aksi nyata Dompet 
Dhuafa di sela konser amal Dwiki 
Dharmawan and friends, Mei 2020 
lalu.

Dengan program darurat yang 
dilakukan Dompet Dhuafa ini, jelas 
sangat membantu Mak Hasnah dan 
pedagang lainnya yang juga mengalami 
sepi pembeli dan kurang pemasukan. 
Setidak-tidaknya, mereka bisa bertahan 
hidup dan menyambung hidupnya di 
tengah deraan wabah Corona ini. 
– [Maifil Eka Putra]
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Deby, 25, salah seorang amil dari 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) di 

Medan, senyum sumringah dan 
terlihat senang selama mengikuti 
pelatihan ketahanan pangan untuk 
sesama lembaga Ziswaf (Zakat, Infak, 
Sedekah, dan Wakaf) yang ada di kota 
Medan, April 2020 lalu. Ia diajarkan 
membudidayakan lele dalam ember 
dan di atasnya ditanam sayuran air 
seperti kangkung, slada dan genjer.

Kegiatan yang diadakan di halaman 
Kantor Dompet Dhuafa Waspada 

Arus UtamaArus Utama

ENERGI POSITIF 
DI TENGAH PANDEMI

Dompet Dhuafa Waspada 

② Budidaya lele dalam ember dengan tanaman air 
di atasnya

① Percontohan kebun pangan keluarga

tersebut diniatkan untuk menjaga 
ketahanan pangan para mustahik di 
tengah pandemi Covid-19, dan diikuti 
beberapa lembaga ZISWAF Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH), Rumah Yatim, 
Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Ulil 
Albab, dan Bulan Sabit Merah 
Indonesia (BSMI). Masing-masing 
lembaga akan menularkan ilmunya ke 
mustahik masing-masing.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini kita 
memang sengaja merancang program 
ketahanan pangan agar para mustahik 

dapat tetap bercocok tanam di rumah 
masing-masing,” ucap Sulaiman selaku 
Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 
Waspada kepada Swara Cinta.

Apa yang dilakukan Sulaiman di 
Medan, juga dilakukan oleh cabang-
cabang Dompet Dhuafa lainnya 
se-Indonesia, sesuai dengan karakter 
dan kondisi daerah masing-masing. 
Bahkan di bumi lancang kuning, 
Dompet Dhuafa Riau justru digandeng 
oleh Pemerintah Provinsi Riau 
melaksanakan gerakan menanam 
untuk meningkatkan ketahanan 
pangan masyarakat di Desa Kualu, 
Kecamatan Tambang, Kabupaten 
Kampar, Riau, Rabu (6/5/2020). 

Pemerintah menyediakan tanah seluas 
20 hektar untuk ditanam dengan 
varietas jagung (bisi 18) dan ubi kayu 
(lokal). Kegiatan ini dilaksanakan 
secara sinergi oleh Dompet Dhuafa 
Riau dengan Petani Kualu, Dinas 
Pangan dan Tanaman Pangan serta 
Hortikultura Provinsi Riau. Dalam 
kesempatan tersebut, Ali Bastoni 
Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 

Riau  bersama Gubernur Riau turut 
serta menanam biji jagung secara 
manual dan juga menanam jagung 
dengan teknologi pertanian yang 
disediakan pemerintah setempat.

SKALA KELUARGA

Upaya-upaya program ketahanan 
pangan yang dilakukan Dompet 
Dhuafa se-Indonesia itu, merupakan 
arahan langsung dari Inisiator, Pendiri, 
Ketua Pembina Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika, Parni Hadi. Ia 
menekankan, kemandirian keluarga 
akan berhasil jika ketahanan pangan 
tercukupi. Apalagi dalam kondisi 
pandemi Covid-19 ini.

Aksi nyata Dompet Dhuafa dalam 
memperjuangkan ketahanan pangan 
taraf keluarga, kembali disampaikan 
Parni Hadi dalam dialog interaktif pro 
3 RRI, Selasa (4/5/2020). Dalam dialog 
ini juga ada Guru Besar IPB, Dwi 
Andrea Santosa dan Wakil Ketua 
Komisi IV DPR, Daniel Johan 
memberikan kontribusi pemikirannya 
untuk ketahanan pangan.

Parni Hadi mengatakan, swasembada 
atau ketahanan pangan skala keluarga 
menjadi energi positif bagi ekonomi 
keluarga di tengah pandemi virus 
Corona (Covid-19).

"Tidak membutuhkan area yang luas, 
ketahanan pangan bisa diciptakan oleh 
sektor kecil di tengah masyarakat yaitu 
keluarga, bagi mereka yang tinggal di 
perkotaan, dengan berbagai sistem baik 
dengan polybag maupun hidroponik 
dapat ditanam berbagai tanaman 
pangan seperti kangtkung, bayam, sawi 
dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia mengajak semua orang untuk mulai 
menanam guna memenuhi kebutuhan 
sendiri. 

Sementara itu, di tempat terpisah drg. 
Imam Rulyawan, MARS., Direktur 
Eksekutif Dompet Dhuafa 
menguraikan apa saja yang sudah 
dilakukan Dompet Dhuafa untuk 
menjaga ketahanan pangan masyarakat 
dalam skala luas yang dikoordinasikan 
dalam program pemberdayaan dhuafa.

"Sayuran yang beragam yang dihasilkan 
pertanian sehat, pemberdayaan sumber 
laut melalui karamba kerapu, 
peternakan kambing, domba dan sapi 
yang tersebar di sejumlah titik di 
Indonesia, menjadi bukti dari konsen 
Dompet Dhuafa dalam mengelola 
sumber pangan," terangnya. 

Pengelolaan distribusi hasil panen 
sendiri Dompet Dhuafa juga memiliki 
Karya Masyarakat Mandiri Dompet 
Dhuafa yang konsen pada pemasaran 
dan distribusi. Langkah tersebut adalah 
bentuk ikhtiar Dompet Dhuafa dalam 
menjaga ketahanan pangan, 
melestarikan sumber pangan yang 
sehat dan tentunya memberdayakan 
petani lokal dalam negeri.

"Pangan menjadi kebutuhan vital 
setiap insan dalam bertahan hidup. 
Selain itu, sumber-sumber pangan 
yang ada, juga menjadi penghasilan 
bagi petani dan peternak kita. Menjaga 
semangat keberdayaan para petani di 
negeri ini, tentu turut merawat 
ketersediaan pangan di Indonesia," 
ungkap Imam Rulyawan.

Jadi, ketahanan pangan jangka pendek 
dan skala keluarga sudah disiapkan 
Dompet Dhuafa se-Indonesia untuk 
membantu keluarga-keluarga yang 
terkena dampak pandemi Covid-19. 
Selain itu, secara luas dan jangka sudah 
pula menjadi program 
berkesinambungan yang dirancang 
Dompet Dhuafa secara profesional. 
– [Maifil Eka Putra, Taufan YN, Romi 
Syawal]

Gerakan ketahanan pangan berbasis keluarga menjadi energi 
positif bagi kemandirian keluarga di tengah pandemi. 
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Empat truk berisi ribuan paket 
sembako telah berjejer rapi di 

depan markas DMC Dompet Dhuafa. 
Sebuah bendera berlambang Dompet 
Dhuafa dikibarkan oleh Ketua 
Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa 
Republika, Nasyith Majidi. Satu ayunan 
ke bawah, dan satu ayunan ke atas 
menandakan dilepasnya Ekspedisi 
Kebaikan Food for Dhuafa. Tepuk 
tangan bercampur harapan agar 
pandemi Covid-19 segera berlalu 
mengiringi kendaraan logistik yang 

satu per satu keluar menuju tujuan, 
menguatkan ketahanan pangan di 
tengah pandemi.

"Alhamdulillah kami 
memberangkatkan Ekspedisi Kebaikan 
Food for Dhuafa yang membawa 2.000 
paket sembako keluarga setara 25 ton, 
yang merupakan kolaborasi dengan 
Badan Pengelolaan Keuangan Haji 
(BPKH), menuju tiga titik distribusi. Ini 
baru awalan dari target pertama 30.000 
paket untuk 12 pos distribusi di Jawa 

Barat, DKI Jakarta dan Banten. Semoga 
perjalanan lancar dan bantuan terus 
mengalir untuk keluarga dhuafa dari 
Anda semua," terang Nasyith Majidi, 
ketua Pengurus Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika (YDDR), saat 
melepas ekpedisi kebaikan itu, Rabu 
(6/5/2020).

Turut hadir dalam pelepasan tersebut 
Sekretaris Yayasan DDR Yayat 
Supriyatna, Direktur Eksekutif Dompet 
Dhuafa drg. Imam Rulyawan, MARS., 

EKPEDISI KEBAIKAN FOOD FOR DHUAFA
DISTRIBUSI 30.000 PAKET SEMBAKO 
DI 3 PROVINSI

Agar keluarga dhuafa yang terdampak wabah Covid-19 bisa bertahan, Dompet Dhuafa 
bersama Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) salurkan 30.000 paket sembako di 

Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Direktur Budaya Dakwah dan Layanan 
Masyarakat Dompet Dhuafa (BDLM) 
Ustad Ahmad Shonhaji, Direktur 
Disaster Management Center (DMC) 
Dompet Dhuafa Benny dan GM 
Corporate Secretary Dian Mulyadi.

Ekspedisi Kebaikan Food for Dhuafa 
didukung armada; satu unit unimog, 
satu unit kendaraan taktis logistik, dua 
hilux, satu ambulan dan empat truk. 
Dari empat truk, dua di antaranya 
mengarah ke ujung Jawa Barat, yaitu 
Kabupaten Cirebon. Dengan kapasitas 

bak sekitar 1.000 paket sembako, tim 
menempuh waktu sekitar 5 jam 
perjalanan menuju lokasi demi 
ketahanan pangan di tengah pandemi. 

Penyaluran 2.000 paket sembako 
tersebut merupakan kerja sama 
Dompet Dhuafa dengan Badan 
Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) 
yang sama-sama memiliki keprihatinan 
terhadap kondisi wabah yang saat ini 
melanda Indonesia. 

Di Cirebon, 1.000 paket sembako yang 
dibawa Ekspedisi 
Kebaikan 
diserahkan ke 
Yayasan Bhakti 
Pemuda, Kampung 
Dawuan, 
Kecamatan Tengah 
Tani, Rabu 
(6/5/2020). 
Penyerahan oleh 
Dompet Dhuafa 
diwakili Chief 
Communication 
Officer (CCO), 
Guntur Subagja 

kepada pimpinan yayasan, Mahdum 
Fuadi.

“Alhamdulillah hari ini Dompet Dhuafa 
bersama BPKH menyampaikan paket 
bantuan 1.000 sembako melaui 
Yayasan Bhakti Pemuda untuk 
diberikan kepada masyarakat 
terdampak Covid-19,” ucap Guntur di 
lokasi.

Yayasan Bhakti Pemuda yang 
diamanahkan untuk menyerahkan 
paket sembako kepada yang berhak ini 
menargetkan 1.000 penerima manfaat 
di 80 kelurahan, dan 8 kecamatan di 
Cirebon.

Dua hari berselang Ekspedisi Kebaikan 
Food for Dhuafa melanjutkan 
pengiriman 3.000 paket sembako 
untuk 3 titik di Tasikmalaya, Jawa 
Barat. Di antaranya 1.000 paket 
sembako disalurkan melalui Yayasan Al 
Ihsan Mutaqin di Tasikmalaya. 
Pengiriman dilaksanakan dini hari. 
Setelah ke yayasan Al Ihsan Mutaqin, 
pengiriman berlanjut ke dua tujuan 
lokasi lainnya di Tasikmalaya. Masing-
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Romy

③ Penyerahan sembako diserahkan Chief 
Communication Officer (CCO) Dompet Dhuafa, 

Guntur Soebagja kepada pimpinan yayasan Bhakti 
Pemuda, Mahdum Fuadi

④ Para relawan dari Yayasan Bhakti Pemuda 
membantu membereskan bantuan paket sembako 

⑤ Salah satu penerima manfaat Food For Dhuafa 

② Para relawan Disaster Management Center (DMC) 
berpose sebelum mendistribusikan paket sembako ke 

beberapa daerah

① Para Direksi Dompet Dhuafa saat melepas 
ekspedisi kebaikan food for dhuafa di kantor pusat 

DMC

IKLAN
Progres Pembangunan

Masjid Al Majid

Membangun Rumah di Surga dengan Wakaf

WAKAF PRODUKTIF

a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

303.003.3426

#MenebarKebaikan

donasi.tabungwakaf.com

Informasi & Konfirmasi:
0811 544 488

masing titik diserahkan 1.000 paket 
sembako. Di saat yang sama, Tim 
Ekpedisi Kebaikan Food for Dhuafa 
juga bergerak ke Depok dan Bekasi.

GERAK CEPAT

General Manager Corporate Secretary 
Dompet Dhuafa Dian Mulyadi 
mengungkapkan, sejak pandemi 
Covid-19 Maret 2020 lalu, Dompet 
Dhuafa gerak cepat membantu 
keluarga dhuafa yang terdampak 
dengan penyediaan bahan makanan 
untuk meringankan beban mereka 
yang tidak bisa leluasa bergerak 
mencari nafkah.

Dari Dompet Dhuafa Pusat sampai ke 
cabang daerah dan luar negeri bergerak 
serempak dengan program masing-
masing membantu makanan untuk 
keluarga yang terdampak Covid-19 
tersebut. "Ada yang dibalut program 
ketahanan pangan, ada porgram bank 
pangan, ada juga pangan untuk sahabat 
dan pejuang keluarga," jelas Dian 
Mulyadi.

Untuk membantu keluarga Dhuafa dan 

yang terdampak Covid-19 ini, Dompet 
Dhuafa membuka seluas-luasnya 
kerjasama dengan berbagai pihak dan 
aneka ragam bentuk bantuan. Seperti 
yang disampaikan Direktur Eksekutif 
Dompet Dhuafa drg. Imam Ruylawan, 
MARS., melengkapi sambutan ketua 
YDDR ketika melepas Tim Ekspedisi 
Kebaikan Food for 

Dhuafa.

“Dompet Dhuafa selalu membuka 
ruang dan menerima partnership, serta 
sponsor dari masyarakat. Bersama  kita 
cegah dan tangkal (CEKAL) Corona. 
Kami berikhtiar untuk  memberikan 

yang terbaik untuk masyarakat 
Indonesia. Semoga masyarakat 
Indonesia bisa melewati badai ini dan 
kita doakan wabah cepat usai,” 
pungkas drg. Imam.

Salah satu program kerjasama dengan 
Dompet Dhuafa adalah Badan 
Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), 
yang menyediakan 30.000 paket 
sembako untuk keluarga yang 
terdampak Covid-19 ini. Dan kata 
Imam, Dompet Dhuafa menunggu 
kerjasama dengan lembaga lainnya 
dalam tajuk yang sama. – Maifil Eka 
Putra, Romi Syawal dan Zul Rijal
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Dompet Dhuafa mempercepat 
penyaluran zakat fitrah agar cepat 

dirasakan manfaat bagi mustahik yang 
ada di pelosok tanah air. 

Salepi Pila (51) warga Desa Manu Wolu, 
Kecamatan Mamboro Kabupaten 
Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
tak berhenti memasang wajah ceria 
selama tim Dompet Dhuafa berada di 
desanya. Salepi dan 49 warga Manu 
Wolu lainnya merupakan mualaf di 
desa yang memiliki warga yang 

Arus UtamaArus Utama

TEBAR ZAKAT FITRAH 
DI PELOSOK NTT

Dompet Dhuafa

② Penerima manfaat program Tebar Zakat Fitrah di 
pelosok NTT

① Beberapa keluarga penerima manfaat Tebar Zakat 
Fitrah

mayoritas memeluk agama lain. 
Desanya jauh berada di pelosok 
Kecamatan Mamboro.

Dompet Dhuafa memang menargetkan 
warga desa-desa terpencil di tanah air 
untuk mendapatkan zakat fitrah yang 
dihimpun lembaga filantropi ini. 
Bahkan penyalurannya dilaksanakan 
lebih awal agar manfaatnya cepat 
dirasakan oleh yang berhak menerima. 

"Ketika zakat fitrah terkumpul lebih 

awal, kita juga dapat menyalurkan 
lebih awal pula. Melalui program Tebar 
Zakat Fitrah, Dompet Dhuafa 
menyalurkan zakat fitrah ke mustahik 
yang berada di pelosok tanah air, " 
ungkap Ahmad Shonhaji, Direktur 
Budaya, Dakwah dan Layanan 
Masyarakat (BDLM) Dompet Dhuafa 
kepada Swara Cinta.

Apalagi disaat pandemi Covid-19 ini, 
lanjut Shonhaji, warga sangat butuh 
uluran tangan secepatnya untuk 
menyelamatkan dan menyambung 
hidup mereka di tengah kesulitan dan 
keterbatasan mencari nafkah di tengah 
wabah. 

Karena itu, mengawali Tebar Zakat 
Fitrah di Ramadhan 1441 H, 
DompetDhuafa menyalurkan kepada 
50 mualaf di Desa Manu Wolu, 
Kecamatan Mamboro Kabupaten 
Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, 
Sabtu (9/5/2020).  

“Pandemi yang berkepanjangan 
memang membuat semua elemen 
negeri bagai tersandra, apalagi dengan 

kondisi penerapan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) di berbagai 
provinsi seluruh Indonesia. Tebar 
Zakat Fitrah mensasar Desa 
Manuwolu, Sumba Tengah, NTT, hal 
ini sesuai dengan target kami dalam 
distribusinya untuk menjangkau 
seluruh pelosok negeri. Menyentuh 
masyarakat pra sejahtera yang 
membutuhkan,” ujar Ahmad Shonhaji.

Tentunya, sebagai mustahik zakat 
fitrah dari program Tebar Zakat Fitrah 
Dompet Dhuafa, Salepi Pila yang 
setelah menjadi mualaf berganti nama 
Abdullah ini senang sekali. Ini juga 
pengalaman yang sangat berkesan 
baginya karena mendapat perhatian 
khusus dari Dompet Dhuafa, meski ia 
dan mualaf lainnya berada jauh di 
pelosok NTT.

“Yami alakawa, Ina, Ama, ti Mamboro 
Sumba peka ki Dompet Dhuafa, terima 
kasih mi yami rema dhenga,” ujar 

Salepi Pila mengucap dalam bahasa 
Sumba, karena memang ia tidak mahir 
berbahasa Indonesia, jika diartikan ia 
haturkan terimakasih kepada donatur 
Dompet Dhuafa yang sudah 
memberikan perhatian kepada 
masyarakat di desanya.

Pengalaman menyalurkan Tebar Zakat 
Fitrah lebih awal ke pelosok NTT, ini 
juga menjadi kesan tersendiri bagi drg 
Tata, Pimpinan Cabang Dompet 
Dhuafa NTT dan timnya. Ia pun 
menggugah perhatian untuk terus 
mendukung warga yang membutuhkan 
di saat pandemi Covid-19 ini. 

"Kami bersyukur masih dapat 
menyalurkan amanah untuk berbagi 
dengan sesama. Sebelum masa 
pandemi, masyarakat Desa Mamboro 
memang banyak yang membutuhkan 
dukungan, terutama para saudara 
muallaf kita. Apalagi dengan kondisi 
sosial ekonomi saat pandemi Covid-19 

sekarang ini, rasanya kesulitan hidup 
itu semakin menghimpit. Tentunya 
kami masih sangat membutuhkan 
dukungan lebih banyak untuk ikut 
meringankan kesulitan mereka," tutup 
drg. Tata.

Ya, seruan dukungan dari drg Tata ini 
perlu disambut muslimin di tanah air 
dan luar negeri untuk menyalurkan 
zakat fitrah ke Dompet Dhuafa sedini 
mungkin agar dapat disalurkan ke 
mustahik di pelosok negeri dan 
kawasan bencana. Semoga. – [Maifil 
Eka Putra dan Romy Syawal]

Dompet Dhuafa mempercepat penyaluran zakat fitrah agar 
cepat dirasakan manfaat bagi mustahik yang ada di pelosok 
tanah air. 



Edisi 111 | Mei - Juni 2020

2120

Edisi 111 | Mei - Juni 2020

Khusus

IKLAN

www.dompetdhuafa.org

ZAKAT dan DONASI 
mudah di DEALS          

1

Buka Aplikasi

5

Pilih metode 
pembayaran

6

Transaksi
berhasil

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA
Tebar Hewan Kurban

2

Swipe Kanan
ke fitur DEALS,
lalu klik menu
GIFT

3

Pilih Campaign 
Zakat dan Donasi
melalui lembaga
Dompet Dhuafa

4

Beli sekarang 
Deals Zakat 
atau Donasi

Khusus

KONSER AMAL DWIKI & FRIENDS 
LEWAT NADA MEMBANTU 
SESAMA TERDAMPAK 
CORONA Jemari Dwiki Dharmawan meliuk-liuk 

di keyboard piano, mengiringi vocalis 
Ita Purnamasari menyanyikan lagu 
Sewu Kuto ciptaan almarhum Didi 
Kempot. Lagu itu dipersembahkan 
untuk penghormatan kepada 
almarhum yang baru saja kembali ke 
haribaan Allah Swt untuk selamanya.

Konser amal #CukupDariRumah dan 
tribute untuk Didi Kempot sengaja 
dilakukan  Dwiki Dharmawan and 
friends, selain untuk menghormati 
Didi Kempot juga sekalian 
menghimpun dana untuk membantu 
masyarakat terdampak Covid-19. 

Musisi Dwiki Dharmawan and friends 

berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa 
dan  AMI Award, menggagas gerakan 
kemanusiaan lewat konser amal 
Ramadhan Nada yang ditayangkan 
lewat akun Youtube Dompet Dhuafa 
TV setiap akhir pekan sejak 25 April 
2020 lalu.

“Sebetulnya Alhamdulillah di Dompet 
Dhuafa saya adalah seorang volunteer 
sejak awal berdiri dan Insya Allah tidak 
pernah lepas dari gerakan-gerakan 
kemanusiaan,” ujar Dwiki Dharmawan 
dalam video conference Dompet 
Dhuafa lewat aplikasi Zoom, beberapa 
waktu lalu. 

Konser amal Dwiki & Friends sudah 
dihelat sebanyak 3 kali pada waktu 
tulisan ini dibuat. Konser yang 
mengampanyekan tagar 
#cukupdarirumah ini dalam episode 
pertama menghadirkan artis atau 
musisi seperti Ita Purnamasari, Ify 
Alyssa, dan Siti KDI 1 secara live. 
Sedangkan untuk konser Ramadhan 
Nada Dwiki & Friends Episode 2 
menghadirkan para musisi laki-laki, 
seperti vokal grup PRIA yang 
beranggotakan Lucky Octavian, Aris, 

Dwiki Dharmawan and friends 
mengadakan konser amal 

#CukupDariRumah menghimpun 
dana untuk membantu 

masyarakat terdampak Corona 
yang disalurkan melalui Dompet 

Dhuafa.



Edisi 111 | Mei - Juni 2020

2322

Edisi 111 | Mei - Juni 2020

Khusus

dan Iwan Hartanto berkolaborasi 
dengan musisi Cakra Khan.

Para PRIA ini membawakan kurang 
lebih tiga lagu dan memperkenalkan 
lagu terbarunya secara virtual. “Di sini 
kita memperkenalkan sebuah grup dan 
memberikan kontribusi, memberikan 
karya, dan memberikan sesuatu hal 

positif,” ucap Lucky, salah satu 
personil.

Para Penonton yang menyaksikan 
acara ini dapat berdonasi melalui QR 
Code dan nanti hasilnya akan 
disalurkan untuk yang terdampak dari 
virus tersebut lewat aksi cegah dan 
tangkal (CEKAL) Corona. Dan dalam 

setiap konser amal tersebut, Parni Hadi 
selaku inisiator dan ketua pembina 
Yayasan Dompet Dhuafa Republika 
selalu hadir, dan juga tak lupa 
mengucapkan terima kasih kepada 
para musisi dan masyarakat Indonesia 
yang terus peduli dan ikut dalam 
kolaborasi kebaikan bersama Dompet 
Dhuafa.

Khusus

“Saya bangga dengan kalian semua. 
Telah mendedikasikan diri untuk 
bersama-sama melawan Corona di 
Indonesia. Kita tetap kreatif dan 
tambah mandiri meskipun di tengah 
serangan Corona,” tutur 
Parni Hadi, dalam 
konser amal 
#CukupDariRumah 
bersama Dwiki 
& Friends, 
pada Sabtu 
(2/5/2020).

Tidak 
cukup 
sampai 
disitu, 
konser 
dengan tema 
Charity Night 
episode 3 dengan 
tema aksi solidaritas 
untuk para diaspora 
terdampak Covid-19. 
Mengajak kolaborasi bersama YBM 
PLN serta sejumlah lembaga lainnya 4 Dimas Cule | 1②3⑤6 DD TV

② Penampilan  Pusakata saat konser amal 

③ Musisi Dwiki Dharmawan & Friend saat 
membawakan beberapa lagu 

④ Inisiator dan Ketua Pembina Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika, Parni Hadi saat membuka konser 

amal Dwiki & Friend #CukupDariRumah 

1 Para pengisi acara Charity Night Dwiki & Friends

⑤ Mahendra Siregar selaku Wakil Menteri Luar 
Negeri Indonesia saat memberikan apresiasi 

terhadap diaspora Indonesia yang terdampak 
Covid-19

seperti Askar Kauny, Kawan Baik, 
Nusantara Foundation, Gelora Wakaf 
Foundation, untuk menggalang dana 
solidaritas untuk para Diaspora 
Indonesia di luar negeri yang saat ini 

terdampak Covid-19.

Pada Charity Night 
ini, Dwiki 

Dharmawan 
mengajak 
sejumlah 
penyanyi 
ternama 
tanah air 
Seperti Ita 
Purnamasari, 
Reza 

Artamevia, 
Nini Carlina, 

dan Shena 
Malsiana serta 

Comedy 
Performance dari Cak 

Lontong, Abdel Achrian, dan 
Denny Chandra. Serta dihadiri secara 
daring oleh Wakil Menteri Luar 

(Mahendra Siregar), dan tokoh 
Diaspora Indonesia yaitu Dino Patti 
Jalal. Tidak luput juga untuk 
menyejukkan suasana, Charity Night 
menghadirkan Ustaz Bobby, Ustaz 
Shamsi Ali dan Ustaz Ahmad Ridwan.

Konser Raya edisi keempat di Minggu 
malam (17/5/2020), musisi Dwiki 
Dharmawan gelar kembali 
performance di rumah bersama 
sejumlah penyanyi ternama Tanah Air. 
Seperti Is Pusakata, Ita Purnamasari, 
Indah Nevertari, Mario Ginanjar, serta 
grup Nasyid Indonesia (Teddy-Faqih-
Yaya), dan dipandu oleh Shafira Umm 
untuk mengajak masyarakat berperan 
dalam upaya Cekal (Cegah Tangkal) 
Corona di bulan Ramadhan tahun 
2020 ini. 

Dompet Dhuafa terus mengoptimalkan 
layanan digital fundraising mengajak 
berdonasi maupun beramal. Sejak 
kasus luar biasa Covid-19 bergulir di 
negeri ini, Dompet Dhuafa terus 
menginisiasi beragam program Cekal 
Corona. Mulai dari penyemprotan 
disinfektan, pemasangan disinfection 
chamber di faskes, pengiriman alat 
pelindung diri (APD) ke sejumlah 
rumah sakit, distribusi sembako untuk 
masyarakat pra sejahtera yang 
terdampak hingga mengirimkan paket 
makanan bergizi dan vitamin untuk 
sahur bagi tenaga medis. - Romy Syawal
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Pandemi virus Covid-19 belum  usai, masyarakat yang positif terjangkit semakin 
bertambah. Obat atau vaksin yang ditunggu belum juga ada hingga hari ini. Namun di 

Indonesia, minuman empon-empon atau rimpang seperti jahe, kunyit, dan kayu manis naik 
daun selama mewabahnya virus Corona. 

Meskipun belum terbukti beragam bumbu dapur itu dapat mencegah, namun ramuan 
empon-empon makin banyak dicari. 

Dilansir dari Tempo, selain bisa dijadikan opsi menjaga kesehatan tubuh, manfaat empon-
empon sangat beragam. Berikut penjelasan mengenai khasiat empon-empon untuk 
kesehatan

Fit n Fresh24

JAHE
Terdapat zat gingerol yang bisa meningkatkan mood, stamina, dan energi. Selain itu 
memiliki fungsi sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antimual.

Ragam khasiat 
Empon-Empon 
untuk Kesehatan

KENCUR
Khasiat kencur bisa mengurangi 
rasa nyeri, meredakan kelelahan, dan 
meningkatkan nafsu makan.

SEREH
Mengandung antioksidan, antimikroba dan antibakteri, mengontrol tekanan darah.
Jadi, meski belum terbukti dapat mencegah virus Corona, ramuan empon-empon memiliki 
ragam khasiat yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara tepat.

KUNYIT 
Kunyit mengandung zat curcumin yang 
memiliki zat anti radang, mengatasi maag, dan 
efektif menambah nafsu makan.

Foto: Istimewa   |   Teks: Romy   |   Sumber: Tempo   |   Desain & Kreatif: M Alim F
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JAKARTA - Gugus Tugas Cegah dan 
Tangkal (Cekal) Corona Dompet 

Dhuafa, meluncurkan Kampung 
Merdeka Cekal Corona di Tanjung 
Sanyang, Cawang, Kecamatan Kramat 
Jati, Kota Jakarta Timur, pada Rabu 
(6/5/2020). 

KAMPUNG MERDEKA 
CEKAL CORONA

Program tersebut merupakan salah 
satu intervensi Dompet Dhuafa 
terhadap warga terdampak Corona 
(Covid-19). Bentuk intervensi pun 
beragam. Namun dalam masa 
pembukaan, intervensi yang diberikan 
dimulai dari aspek kesehatan. 

Dengan diberlakukannya Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB). Fasilitas 
Kesehatan seperti Puskesmas menjadi 
kesulitan dalam memberikan layanan 
kepada masyarakat. Untuk itu melalui 
program Kampung Merdeka Cekal 
Corona, kader kesehatan setempat 
akan dibantu dengan tim kesehatan 
Cekal Corona Dompet Dhuafa, 
memberikan layanan kesehatan 
langsung atau door to door. 

“Sebenarnya masyarakat itulah garda 

terdepan. Medis itu garda terakhir. Jadi 
penting sekiranya untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat dalam mencegah 
persebaran Covid-19. Bentuk 
sederhananya bisa edukasi Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Bisa 
juga edukasi terkait pemantauan 
kesehatan bagi kelompok rentan,” jelas 
dr Yenny Purnamasari, MKM., selaku 
Ketua Tim Cekal Corona Dompet 
Dhuafa. 

Didik Diarjo, Lurah Cawang, Jakarta 
Timur, menyetujui inisiatif dari 
kegiatan tersebut. 

Menurutnya lewat edukasi yang 
diberikan bisa memperkaya protokol 
penanggulangan Corona yang sudah 
diimbau oleh pemerintah. Sehingga 
masyarakat merasa bertambah aman. 
- (DompetDhuafa/Fajar)

Aktualita

Fajar

① Lurah Cawang Didik Diarjo bersama 
relawan DMC 

② Komitmen bersama kampung merdeka 
Cekal Corona bersama Dompet Dhuafa

MAKANAN BERBUKA 
UNTUK TENAGA MEDIS

Aktualita

TANGSEL - Perjuangan panjang 
tenaga medis dalam melawan 

pandemi Covid-19 masihlah panjang, 
mereka terus berada di garis depan 
dalam memulihkan kondisi pasien 
yang positif ataupun Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP). Terlebih dalam 
bulan Suci Ramadhan kali ini 
tantangan mereka bertambah dengan 
terus menjalankan ibadah puasa.

Tentu tidak mudah melaksanakan 
ibadah puasa sekaligus menjalani tugas 
sebagai tenaga kesehatan melawan 
pandemi. Kondisi ini mendorong 
e-commerce terkemuka di Indonesia, 
Tokopedia, untuk berbagi kepedulian 
dengan membagikan makanan berbuka 
untuk  tenaga medis di beberapa 
rumah sakit yang disalurkan melalui 

Dompet Dhuafa.

“Paket berbuka ini 
adalah persembahan 
dari Tokopedia untuk 
para tenaga medis yang 
sedang berjuang di 
masyarakat. Dan 
rencananya akan ada beberapa 
Rumah sakit lagi yang akan menerima 
paket buka puasa tersebut,” ucap 
Mustaki, perwakilan Lembaga Pelayan 
Masyarakat Dompet Dhuafa di RSUD 
Tangerang, Mei 2020 lalu.

Sementara yang mewakili dari pihak 
RSUD Tangerang Selatan, Robiatul, 
menyatakan rasa senang dan bersyukur 
atas bantuan dari Tokopedia itu.

“Persembahan makanan 
berbuka adalah satu 

bentuk kepedulian 
dan perhatian dari 

unsur 
masyarakat 
kepada tenaga 
medis, 
khususnya di 
RSUD 
Tangerang 

Selatan. Kami 
mengapresiasi 

dan berterima 
kasih atas partisipasi 

masyarakat, dalam hal 
ini Tokopedia, untuk 

mendukung usaha kami 
memperjuangkan kesembuhan pasien 
Covid-19. Sekali lagi terima kasih,” 
tutur Robiatul. - [Romy Syawal]

LPM Dompet Dhuafa

② Perwakilan dari pihak RSUD Tangsel saat 
menerima ifthar

① LPM Dompet Dhuafa saat memberikan bantuan 
paket berbuka kepada tenaga medis
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JAKARTA - Lembaga Kesehatan 
Cuma-Cuma (LKC) Jakarta Dompet 

Dhuafa terus menebar kebaikan di 
tengah pandemi Covid-19 
ini. Di sepanjang jalan 
raya Pasar Kramat Jati, 
Jakarta Timur, LKC 
Dompet Dhuafa 
membagi-bagikan 
hygiene kit untuk 
pedagang kaki 
lima, pedagang 
buah dan juga para 
ojek pangkalan. 
Senin (10/5/2020).

Kabag Program LKC 
Jakarta, Sari Bunga, menjelaskan, 
paket hygiene kit juga didistribusikan 
kepada kader kesehatan yang masih 

HYGIENE KIT UNTUK 
PEDAGANG KAKI LIMA

bertugas. 

“Kita membagikan 100 paket 
hygiene kit ini ke kader-

kader kesehatan yang 
masih beraktivitas di 

kawasan binaan LKC 
Jakarta Kampung 
Sangyang, 
kemudian kita 
distribusikan juga 
ke wilayah sekitar 
pasar induk untuk 

para pedagang kaki 
lima, pedagang buah 

kemudian ojek 
pangkalan yang memang 

rentan terdampak saat pandemi 
ini,” ucap Bunga kepada Swara Cinta.

Penerima manfaat, Rahmat yang sudah 
3 tahun berdagang buah mengatakan, 
wabah Corona ini sangat berdampak 
kepada penjualannya.

“Untuk hitungan modal saja tidak 
sampai habis penjualannya, 
pembelinya tidak ada,” ucapnya.

Penerima manfaat lainnya, Akmal, 
seorang tukang kunci asal Serang ini 
mengaku sudah berjualan 1 tahun di 
kawasan Pasar Kramat Jati, kini 
omsetnya turun hingga 30 persen.

“Biasanya mengerjakan 50 kunci tapi 
sekarang hanya 20 kunci per hari,” 
ucapnya. 

Mereka berterima kasih atas bantuan 
Hygiene Kit itu, setidak-tidaknya 
dengan bantuan itu mereka terlindungi 
selama mencari nafkah. –  [Romy]

Aktualita

Romy

① LKC Dompet Dhuafa saat membagi-bagikan 
hygiene kit kepada warga dan pedagang

② Penerima manfaat seorang tukang kunci 
saat mendapatkan hygiene kit

Aktualita

Romy

① Pemberian paket sahur berkah kepada para 
tenaga kesehatan

② Penerima manfaat saat mendapatkan paket sahur 
berkah dari Dompet Dhuafa

SAHUR BERKAH UNTUK 
TENAGA KESEHATAN

JAKARTA - Lembaga Pelayanan 
Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa 
membagikan 50 paket sahur untuk 
tenaga medis di RSUD Pasar Minggu, 
Selasa (28/4/2020).

Tim penanggung jawab, Priyanto 
menjelaskan mulai persiapan waktu 
memasak di dapur warga dan bergerak 
dari kantor pusat Graha Zakat, Ciputat 
pada Pukul 02.00 dini hari. Program 
dari LPM ini dinamakan Sahur Berkah, 
dan memang diprioritaskan kepada 
tenaga medis yang menangani 
Covid-19.

“Paket Sahur Berkah ini terus berlanjut 
selama bulan Ramadhan, ke depannya 
akan kami kirimkan per pekan ke 

beberapa rumah sakit lainnya, seperti 
RSCM, RS Fatmawati, RST Parung, 
RSPI Sulianti Saroso, RS Kartika 
Pulomas,” ucap Priyanto.

Ketika ditanyakan apakah paket sahur 
ini bisa bertambah, Priyanto 
mengatakan bisa saja bertambah 
misalnya menjadi 100 paket. Hal 
tersebut tergantung situasionalnya 
saja, karena sebelumnya juga sudah 
mendata terlebih dahulu.

Paket sahur berkah diterima oleh tim 
dapur di RS setempat yang sedang 
berjaga, mereka juga mengucapkan 
terima kasih, semoga berkah selalu 
untuk para donatur. – [Romy]
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SERANG - Memperingati Milad yang 
ke-3, RS Mata Achmad Wardi BWI-DD 
membagikan 1.000 kacamata untuk 
para santri di wilayah Banten. Kegiatan 
ini merupakan salah satu rangkaian 
program sosial yang diselenggarakan 
oleh pihak rumah sakit. 

Program ini sudah dimulai sejak bulan 
Maret 2020 lalu, seluruh santri yang 
ada di Banten berhak mengikuti 
program ini. Santri diwajibkan datang 
ke RS Mata Achmad Wardi BWI-DD 

KACAMATA GRATIS UNTUK 1.000 SANTRI
untuk diperiksa dan memilih frame 
kacamata yang sesuai dengan selera 
masing-masing santri.

Di masa pandemi Covid-19 ini RS Mata 
Achmad Wardi BWI-DD berkomitmen 
memberikan edukasi dan pelayanan 
yang terbaik untuk semua pasien yang 
berkunjung. Oleh karenanya program 
1.000 kacamata ini menjadi salah satu 
gerakan kebaikan untuk memberikan 
manfaat yang luas bagi masyarakat 
khususnya santri yang tidak mampu 

untuk membeli 
kacamata. 

“Dengan harapan 
setelah 
mendapatkan 
kacamata dari 
program ini, para 
santri bisa 
terbantu dan bisa 
beraktivitas 
tanpa ada 
gangguan 
penglihatan 

seperti buram dan semacamnya”, ujar 
dr. Moh. Badrus Sholeh, M.Kes selaku 
direktur utama RS Mata Achmad 
Wardi.

Kurang lebih ada sekitar 350 santri 
yang sudah ikut berpartisipasi hingga 
berita ini diturunkan. Setelah 
dilakukan pemeriksaan yang positif 
minus maupun silinder hanya 237 
santri yang bisa diberikan kacamata. 

"Mereka berasal dari berbagai 
pesantren dan latar belakang ekonomi 
yang berbeda. Seperti halnya Wahyuni 
santri dari pesantren Ardaniah. Ia 
mengaku sangat berterima kasih sudah 
diberi kacamata gratis sehingga ia bisa 
beraktivitas kembali dengan 
penglihatan yang lebih baik," ungkap 
Gun Gun, Humas RS Mata Achmad 
Wardi BWI-DD kepada Swara Cinta, 
Mei 2020. - [Maifil]

Aktualita

Dompet Dhuafa

① Salah seorang santri saat mengecek kesehatan 
matanya 

② Para santri saat mendapatkan kacamata gratis

IKLAN

#CukupDariRumah
Donasi Tanpa Terhalang

Ruang dan Waktu

www.dompetdhuafa.org

Nikmati kemudahan pembayaran ZISWAF 
atau donasi kemanusiaan lainnya melalui 
channel pembayaran online kami melalui 
transfer bank: 

donasi.dompetdhuafa.org

Atau melalui:

Zakat

Infak

Sedekah

Wakaf

Donasi 
Kemanusiaan



Edisi 111 | Mei - Juni 2020

3332

Edisi 111 | Mei - Juni 2020

Stafsus Wapres RI, Dr. Lukmanul 
Hakim didampingi oleh Guntur 

Subagja selaku Direktur Dompet 
Dhuafa Corpora dan Nasyith Madjidi 
selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, 
melakukan peninjauan lahan dan 
kandang peternakan di Bogor untuk 
diproduktifkan sebagai integrated 
farming. (30/5/2020). 

Di sana Lukman kemudian 
menawarkan solusi program Micro 
Farming tersebut untuk membantu 
masyarakat terdampak Covid-19 dan 
masyarakat miskin agar tetap 
berpenghasilan. Meski budidaya 
dilakukan secara mikro, namun 
ekonomi keluarga tetap 
dipertimbangkan. 

"Setidaknya setiap keluarga bisa 

STAFSUS WAPRES RI TAWARKAN MICRO 
FARMING SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN 
DI KALA PANDEMI COVID-19

mendapatkan penghasilan Rp 1,5 juta 
per bulan," imbuh Stafsus yang juga 
Ketua Umum Arus Baru Indonesia 
(ARBI) tersebut.

Untuk itu budidaya yang 
dikembangkan pada skala keluarga, 
harus berupa komoditas yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi. Misalnya, 
budidaya udang air tawar di kolam 
plastik, budidaya lobster, budidaya ikan 
kolam bioflok, budidaya ayam 
kampung, dan budidaya sayuran di 
pekarangan rumah. 

"Masih banyak budidaya yang dapat 
dikembangkan, disesuaikan potensi 
lokal masing-masing," ujar Lukman.

Konsep Micro Farming perlu dibuat 
model bisnis dan rantai pasoknya 

secara terintegrasi 
sehingga produk 
keluarga dapat 
terserap pasar dengan 
baik. Implementasinya 
dapat 
mengoptimalkan 
peran RT/RW dan 
komunitas setempat 
dan berbejaring 
dengan subtitusi 
rantai pasok lainnya. 
Dari segai 
permodalan, dapat 
didapatkan dari dana 
bantuan atau dana 
produktif bergulir. 
Yaitu dengan 
mensinergikan 
pemerintah, lembaga 
keuangan dan 
perbankan, koperasi, 
BUMN, dan lembaga 
sosial seperti lembaga 
zakat, infak, dan 
wakaf.

"Di era tatanan kehidupan normal baru 
(new normal) ini, mindset dan 
pendekatannya harus diubah menjadi 
lebih praktis, ekonomis,dan berdampak 
sosial tinggi," tuturnya lagi.

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, 
Nasyith Madjidi, mengatakan, meski 
Indonesia masih dalam masa pandemi, 
alangkah baiknya kita sama-sama 
dalam upaya mencari solusi juga jalan 
keluar. “Pun kami, Dompet Dhuafa, 
berupaya salah satunya meninjau lahan 
dan kandang peternakan di Bogor 
untuk diproduktifkan integrated 
farming, terlebih umat Islam yang akan 
menyambut dan menunaikan ibadah 
kurban Idul Adha,” ucapnya. –  
[Dompet Dhuafa/Muthohar]

Aktualita

Muthohar

① Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Madjidi 
(tengah) didampingi Direktur Dompet Dhuafa 

Corpora Guntur Subagja (kanan) dan Stafsus Wapres 
RI, Dr. Lukmanul Hakim (kiri)

Pada periode Ramadhan 1441 Hijriah, 
Dompet Dhuafa bersyukur 

penghimpunan mengalami 
peningkatan sehingga bisa melampaui 
target di tahun sebelumnya meski di 
tengah pandemi Covid-19 yang 
menjadikan kondisi daya ekonomi 
masyarakat turun.

"Ramadhan 1441 H/2020, 
Alhamdulillah dalam kondisi pandemi 
Covid-19, Dompet Dhuafa masih 
mendapatkan amanah dari Allah SWT, 
terhimpun sebesar Rp 105 M 
(kumulatif) dengan pertumbuhan 
16,32% (persen) dibadingkan dengan 
tahun 2019 lalu," ujar Direktur 
Eksekutif Dompet Dhuafa, drg. Imam 

Aktualita

Zul

① Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa, Drg. Imam 
Rulyawan, MARS bersama tim penghimpunan 

Dompet Dhuafa. 

DOMPET DHUAFA RAIH 
PERTUMBUHAN 16,32 PERSEN 
DIBANDINGKAN TAHUN LALU

Rulyawan, MARS, Minggu (24/5).

Dompet Dhuafa terus melakukan 
evaluasi untuk meningkatkan 
penghimpunan dana ZIS, sehingga bisa 
terus melakukan pemberdayaan 
terhadap para mustahik terutama bagi 
mereka yang terdampak langsung dari 
lesunya ekonomi di tengah pandemi 
Covid-19. Meningkatkan berbagai 
program yang terstruktur dalam 
beberapa skema recovery ekonomi 
karena ekonomi menjadi sendi 
kehidupan masyarakat dalam 
melanjutkan keberlangsungan 
hidupnya. 

Di tempat yang sama, Direktur Remo 

Dompet Dhuafa, 
Doni Marlan 
mengatakan pada 
saat Ramadhan 
mencoba 
meningkatkan 
volume transaksi 
berbasis digital 
dengan bekerja sama 
lebih kuat dengan 
beberapa perusahaan 
platform pembayaran 
dan keuangan lokal 
Indonesia. “Ada 
OVO, Link Aja, Go 
Pay, DANA, Paytren, 
Finpay, CIMB 
NIAGA, BCA, Bank 
Mega, Maybank dan 
Bank DKI. Layanan 
ini diharapkan untuk 
memudahkan anda 
berdonasi zakat, 
sedekah, infak, dan 
wakaf cukup dengan 
ponsel," ucap Doni 
Marlan. 

Selama Ramadhan tahun ini Dompet 
Dhuafa terus menggencarkan syiar 
zakat kepada masyarakat. Doni Marlan 
bersyukur berbagai upaya yang telah 
dilakukan tersebut memberikan 
peningkatan transaksi yang sangat 
besar, terutama transaksi untuk zakat 
fitrah.

Dompet Dhuafa terus berinovasi dan 
memberikan kemudahan dengan 
berbagai layanan donasi yang dapat 
dijangkau oleh semua elemen di 
masyarakat meskipun tengah pandemi 
Covid-19. – [DompetDhuafa/Zul]

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

DIGDAYA PUBLIKA adalah sosial enterprise yang 
dikembangkan Dompet Dhuafa menjadi jasa 

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

L A Y A N A N  K A M I

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

digdayapublika.com

@digdayapublika

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

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

Percetakan
(Print on demand, digital print)

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

Online Media
(Website, Medsos)

Philanthropy Building
Jl. Warung Jati Barat No.14
Jakarta Selatan 12540, Indonesia
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CARA MEMBUAT BUDIKDAMPER

Membuat budikdamper sangatlah 
mudah, lakukan sebagai berikut :

1. Sediakan gelas plastik untuk tempat 
bibit kangkung sebanyak 15 - 18 buah, 
lubangi dengan solder bawah gelas dan 
sampingnya secukupnya

2. Potong kangkung dan masukkan ke 
dalam gelas kemudian isikan dengan 
arang sebanyak 50-80 % ukuran gelas. ( 
Jika menggunakan kangkung besar ).                                                                                      

3. Jika menggunakan kangkung benih 
maka tambahkan tanah secukupnya 
sebagai wadah tumbuh bibitnya dan 
arang sekedarnya saja. 

4. Potong kawat sepanjang 12 cm dan 
buat kait untuk pegangan gelas dalam 
ember.

 5. Setelah itu rangkai gelas kangkung 
dalam ember ( Ujung gelas plastik 

Ekonomi

CARA BUDIDAYA 
LELE DALAM EMBER
Di saat pandemi Covid-19, warga 

dianjurkan untuk di rumah saja. 
Termasuk bekerja, belajar dan 
beribadah dilakukan dari rumah. 
Semuanya dimaksudkan untuk 
memutus mata rantai penularan virus 
Corona itu.

Bagi yang bekerja sebagai buruh harian 
maka anjuran di rumah saja sangat 
terasa dampaknya pada pendapatan 
keluarga. Hal itu menuntut kreativitas 
anggota keluarga agar ada ketahanan 
pangan. Salah satu yang dapat 
dilakukan adalah menanam tanaman 
dan berternak yang panennya bisa 

cepat. Salah satunya adalah Budidaya 
Lele dalam Ember (Budikdamber). 
Berikut tata caranya:

BAHAN YANG DIBUTUHKAN

Untuk membuat Budikdamper dan 
Aquaponik bahan-bahannya yang  
dibutuhkan :

– Ember ukuran 100 liter, Benih ikan 
lele, bibit kangkung, gelas plastik, 
arang, tanah, kawat, tang

dengan waktu tetap

Tanaman kangkung akan terlihat 
tumbuh di hari ke-3. Jangan lupa 
perhatikan bila ada kutu di daun 
kangkung, segera buang daunnya atau 
batang karena kangkung akan kriting 
dan mati. Penampakan air akan 
berubah menjadi warna hijau.

Perlu selalu diperhatikan dan amati 
nafsu makan ikan setiap hari.

Apabila nafsu makan ikan menurun, 
air berbau busuk , segera ganti air 

Ekonomi

harus menyentuh air)

6. Isi ember dengan air sebanyak 80 
liter diamkan selama dua hari

7. Isi ember dengan bibit ikan lele 
ukuran 5-12 cm sebanyak 80-100 ekor 
diamkan selama 1-2 hari

PEMELIHARAAN 

Untuk pemeliharaan, letakkan ember 
di tempat terkena matahari maksimal. 
Berikan pakan kepada ikan sesuai 
ukuran sekenyangnya bisa 2-3 kali Dompet Dhuafa

④ Peserta saat membikin Budikdamper 
dengan bahan yang mudah ditemui

③ Warga mencoba sendiri untuk budidaya 
lele dalam ember

② Seorang peserta menunjukkan lele untuk 
dibudidayakan

① Peserta pelatihan bersiap mengikuti cara 
budidaya lele dalam ember

setengah dengan air baru. Ganti air 
biasanya 10-14 hari.

WAKTU PANEN KANGKUNG DAN 
IKAN

Waktu panen tanaman kangkung 
pertama adalah 14-21 hari sejak tanam. 
Saat panen sisakan kembali bagian 
bawah atau tunas kangkung untuk 
pertumbuhan kembali. Panennya 
dengan cara potong tengah. Panen 
kangkung bisa bertahan 4 bulan atau 2 
kali panen ikan lele.

Untuk waktu panen ikan lele dapat 
dilakukan dalam 2 bulan, bila benih 
bagus dan pakan baik. Perlu diketahui 
tingkat bertahan hidup (survival) ikan 
lele 80-100%.

Sumber :  Pogram Ketahanan Pangan 
Dompet Dhuafa Waspada
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Seiring dengan keprihatinan karena 
adanya wabah pandemi Covid-19, 

Allah Swt hadirkan orang-orang baik 
sebagai penyeimbang. Mereka 
berlomba-lomba dalam menebar 
kebaikan, terlebih di bulan Ramadhan 

WIYOSO HADI

FILANTROPI PARA SUFI

Sosok

yang amalnya diganti berkali-kalilipat 
oleh Allah Swt.

Belum lama ini, anggota Majelis Zikir 
Hudawwudi Pancalaku yang berada di 
berbagai negara menyumbangkan dana 

sebesar 700 Poundsterlling, 1.000 
Ringgit Malaysia dan Rp350.000 untuk 
pembelian Alat Pelindung Diri (APD) 
bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang 
menangani Covid-19 melalui Dompet 
Dhuafa.

Sosok

Majalah Swara Cinta berkesempatan 
mewawancarai Pendiri Majelis Zikir 
Wiyoso Hadi atau yang akrab disapa 
dengan panggilan Mas Yos ini. Ia 
mendirikan Majelis Zikir Hudawwudi 
Pancalaku sekitar tahun 2017, 
beranggotakan dari lintas negara, 
seperti kawasan Asia, Eropa, 
Amerika Serikat, hingga 
Saudi Arabia.

Ketika wabah 
Covid-19 merebak, 
peserta majelis 
zikir ini pun 
tergerak 
membantu tenaga 
medis yang 
kekurangan Alat 
Pelidung Diri (APD) 
di Indonesia, mereka 
pun membuka Dompet 
Covid-19 untuk menghimpun 
sumbangan anggota.   

 “Dompet Covid-19 ini dibuka majelis 

zikir sejak 30 Maret 2020, sumbangan 
diberikan ke Dompet Dhuafa, ada yang 
berupa zakat (yang penerimanya 
terserah DD yang menentukan) dan 
berupa Infaq diniatkan untuk 
pembelian APD tenaga medis Covid-19 
di RS Terpadu Dompet,” pungkas Mas 

Yos.

Mas Yos merupakan 
Alumnus STAN 

Prodip Pajak dan 
alumnus S2 dari 
Universitas Luton, 
Inggris saat ini 
bekerja sebagai 
ASN di Direktorat 
Jenderal Pajak di 

bidang Pengelolaan 
Berita. Namun, di 

luar pekerjaannya 
sebagai ASN, Mas Yos 

ikut terlibat di dalam Ikatan 
Relawan Sosial Indonesia (IRSI) sebagai 
Wakil Sekjen IRSI. 

Selain itu, Mas Yos aktif di Gerakan 
Moral SuaraHATI yang membumikan 
nilai-nilai universal PancaLAKU yang 
merupakan singkatan dari Rendah 
Hati, Lurus, Tulus, Zuhud, dan 
Fanafillah dalam kehidupan masyarakat 
luas di dalam dan luar negeri. 

Buku-bukunya pun sudah banyak 
beredar di pasaran, seperti ‘Catatan 
Harian Membuka Hati’ dan selain 
menulis ia juga mengedit beberapa 
buku. Buku-Buku yang telah ia edit 
antara lain ‘Foolitik: Bangsa Yang 
Kalah’ dan ‘Maringi Peni: Sebuah Nama 
Sarat Makna’.  –  [Romy]

dok.pribadi

①②③ Pendiri Majelis Zikir Hudawwudi Pancalaku, 
Wiyoso Hadi

Majelis Zikir Hudawwudi Pancalaku berdiri mewadahi anggotanya untuk dekat dengan Allah 
Swt melalui zikir yang langsung dituntun oleh Wiyoso Hadi. Saat pandemi Covid-19 para sufi ini 
melakukan filantropi.
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Parenting

TIPS MELATIH 
DI SIPLIN ANAK
S A A T  B E L A J A R  D I  R U M A H

Foto: Istimewa
Teks: Romy
Sumber: Dari berbagai sumber
Desain & Kreatif: Digdaya Publika

Parenting

Pandemi dari wabah Corona atau Covid-19 masih 

menghantui dunia secara luas, lalu anjuran 

StayAtHome atau Dirumah Saja juga 

berlaku kepada semua orang, tidak 

hanya khusus para orang tuanya 

saja, tetapi pun bagi anak-anak. 

Proses belajar mengajar anak juga 

diharuskan dari rumah saja. 

Akan tetapi, suasana belajar di dalam 

rumah yang cukup lama juga dapat 

menimbulkan kebosanan. Nah, bagaimana tips melatih 

kedisiplinan anak saat belajar di rumah. Dikutip 

dari seorang psikolog Dian L. Izwar, MPH, 

yang juga seorang Volunteer Spesialist 

Dompet Dhuafa menuturkan ada 4 

cara:

1. PENERIMAAN KONSEP BELAJAR DI 

RUMAH OLEH ORANG TUA DAN ANAK

 Dalam proses pembelajaran di rumah, 

seharusnya pengajar dan orang tua diharapkan 

dapat mewujudkan pendidikan yang bermakna, tidak 

hanya berfokus pada capaian akademik atau kognitif. 

Harus disampaikan ke anak sehingga paham dan 

jangan hanya tugas melulu. Berikan pendidikan yang 

bermakna, misalnya kecakapan hidup dan pemahaman 

mengenai pandemik Covid-19.

2. MEMAHAMI SISTEM/MEKANISME 

BELAJAR DARI RUMAH 

Yang diterapkan oleh 

masing-masing sekolah

siswa mempelajari 

materi mata pelajaran 

dan mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru. 

Selain itu juga 

guru melakukan 

monitoring 

pelaksanaan proses 

pembelajaran daring. 

Dan juga di samping 

itu, Guru memberikan 

penjelasan jika ada pertanyaan 

dari siswa dan juga membuat 

umpan balik atas pembelajaran online 

yang telah dilakukan.

3. MENYEPAKATI ATURAN MAIN/TATA TERTIB 

SELAMA ANAK BELAJAR DI RUMAH

Paham cara mengajarkan materi pada anak, di mana 

situasi yang terjadi saat ini, anak tetap harus belajar di 

rumah. Bisa membuat jadwal dengan teratur seperti 

kegiatan di sekolah.

4. MELAKUKAN EVALUASI SECARA BERKALA DAN 

MELAKUKAN PENYESUAIAN YANG DIBUTUHKAN

Aktivitas orang tua yang harus bekerja dari rumah 

bisa digabungkan dengan belajar bersama anak. 

Kemudian setiap harinya ada proses evaluasi agar 

anak dan juga orang tua bisa merasa lebih adil dan 

terpacu semangatnya untuk belajar. Jangan sampai 

ketika anak diminta untuk belajar tapi orang tua 

justru bergosip atau menonton drama.

Selain itu, ditambahkan pula 

bahwasanya para orang tua 

biasa memuji kepada anak 

yang pintar. Namun, 

perlu diperhatikan 

juga, seharusnya 

orang tua juga perlu 

menghargai anak 

yang gigih, anak 

yang jujur, anak 

yang rajin dan anak 

yang mau berusaha.  

Peran orang tua saat 

anak belajar di rumah 

ialah sebagai pendamping 

belajar, di mana paham 

dengan sistem belajar dari rumah 

yang ditetapkan dari sekolah, termasuk 

alat bantu apa saja yang dibutuhkan dan jadwal 

belajar.

Paham dengan tujuan proses belajar dari rumah dan 

siap sedia pada saat anak membutuhkan bantuan 

dalam hal fasilitas belajar dan komunikasi dengan 

guru/sekolah terkait proses belajar. 
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Hari-hari belakangan ini, saya 
sedang tertarik menelusuri akar 

dari kapitalisme modern. Penelusuran 
saya berhenti pada sebuah artikel di 
New York Times di era tujuh puluhan, 
yang ditulis oleh Milton 
Friedman.  Judulnya, The Social 
Responsibility of Business is to 
Increase its Profits.  Dalam 
artikel ini, jelas-jelas Friedman 
menulis bahwa satu-satunya 
tanggung jawab sosial dari 
sebuah bisnis adalah 
meningkatkan keuntungan.

Friedman, boleh dibilang 
penganjur pasar bebas.  
Berbeda dengan John Maynard 
Keynes memberikan peran 
kepada Pemerintah untuk 
melakukan intervensi demi 
mengatur perekonomian.  
Friedman mengikuti jejak 
pendahulunya, Adam Smith, 
yang menekan campur tangan 
Pemerintah, dan menyerahkan 
sepenuhnya pada pasar bebas.  
Atas pemikiran-pemikirannya, 
Friedman diganjar hadiah 
Nobel Ekonomi tahun 1976.

Dalam artikel itu, betul Friedman 
menulis bahwa satu-satunya tujuan 
bisnis adalah mencari keuntungan.  
Tapi dia tidak se-brutal VOC, maskapai 
dagang Belanda di masa lalu, yang 
menggunakan segala cara untuk 
mengeruk keuntungan.  Menurut 
Friedman, keuntungan itu harus 
didapat dengan tetap mematuhi etika 

KAPITALISME MASA KINI, 
DARI MILTON FRIEDMAN 
HINGGA GORDON GEKKO

bisnis yang berlaku.  Bahkan dia 
menyebutkan, dalam prakteknya, 
sebuah bisnis harus taat pada regulasi 
yang ada.

Friedman kini telah tiada.  Tahun 
2006, Tuhan memanggilnya.  Saya kini 
membayangkan, betapa murkanya 
almarhum itu, melihat pemikirannya 
diseret sedemikian jauh oleh para 
‘pengikutnya’.  Mereka, - para 
pengikutnya itu, kerap menganggap 
bahwa maksimalisasi profit itu bisa, 
bahkan harus, dilakukan dengan 
melanggar hukum, seperti misalnya 

Oleh : Zainal Abidin Sidik
Group Head DD Agro & Niaga

@zaidinsidik

menyuap pembuat kebijakan agar 
legislasi sesuai dengan kepentingan 
bisnis.  Perilaku  seperti ini, jelas-jelas 
mempersetankan etika, dan itu sama 
sekali tidak dianjurkan Friedman.

Walau tidak jelas-jelas 
dinisbatkan pada nama Milton 
Feiedman, saya membayangkan 
beliau tengah menangis di alam 
sana, karena keberadaan 
sebuah doktrin yang tidak 
masuk akal, tapi sering 
dinyatakan sebagai Prinsip 
Ekonomi : ‘mendapatkan 
keuntungan sebesar-besarnya 
dengan pengorbanan sekecil-
kecilnya’.  

Kalau kita baca pemikiran-
pemikirannya sampai akhir 
hayatnya, Friedman agaknya 
bakal menolak ekstremisme 
seperti itu.  Kalau pun ada 
pihak yang menerima prinsip 
ekonomi itu dengan tangan 
terbuka, itulah mereka yang 
menjadi pengikut Gordon 
Gekko, tokoh rekaan dalam 
film Wall Street, yang 

dimainkan dengan apik oleh sang aktor 
watak, Michael Douglas.  Sayangnya, 
pengikut Gekko saat ini, jumlahnya 
banyak sekali ...

Sociopreneurship

Dengan merebaknya pandemi 
Covid-19 membuat dampak yang 

besar kepada kehidupan masyarakat. 
Khususnya masyarakat yang terdampak 
langsung maupun tim yang menangani 
kasus Covid-19. Melihat hal ini Dompet 
Dhuafa baru saja menyalurkan dana 
zakat kepada para mustahik yang 
membutuhkan pada Minggu dini hari 
(24/5/2020). Program Tebar Zakat 
Fitrah ini menyasar keluarga pasien 
Covid-19 dan jajaran tim yang ada di 
Rumah Sakit seperti, tim kebersihan/
cleaning service, keamanan/security, 
dan tim medis. 

"Dengan adanya Covid-19 membawa 
perubahan dalam kehidupan 

Aktualita

Dompet Dhuafa 

① Penerima zakat fitrah 

TEBAR ZAKAT FITRAH 
SASAR KELUARGA 
TERDAMPAK COVID-19

masyarakat Indonesia. Terutama 
mereka yang termasuk dalam dhuafa. 
Jadi haraoannya dengan 
dilaksanakannnya Tebar Zakat Fitrah 
ini mampu setidaknya membantu 
mereka untuk bisa melewati masa-
masa sulit seperti ini, "jelas Mustakki 
salah satu tim Tebar Zakat Fitrah 
Dompet Dhuafa di sela-sela 
pendistribusian. 

Selain masyarakat umum, titik 
persebaran Tebar Zakat Fitrah malam 
hingga dini hari tersebut mensasar 
jajaran tim dan keluarga pasien yang 
berada di RSUD Pasar Minggu, RSUD 
Kabupaten Tangerang, RSUD 
Cibinong, RSUD Tangerang Selatan, 

dan RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet 
Dhuafa. 

Fauzan Arahman, salah seorang 
petugas keamanan di RSUD Pasar 
Minggu yang merupakan salah satu 
penerima manfaat Tebar Zakat Fitrah 
mengungkapkan kerinduannya untuk 
bisa kembali ke kampung halaman. 
Namun terkendala akibat munculnya 
COVID19 di Indonesia. 

"Walaupun kami tidak bisa mudik. 
Akibat kemunculan "tamu" (Covid-19) 
ini. Tapi kami bisa menikmati hari raya 
ini dengan cara yang berbeda. Terima 
kasih sebelumnya Dompet Dhuafa, 
"pungkasnya. – [Dompet Dhuafa/Fajar]
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Dakwah, dan Layanan 
Masyarakat.

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

“Dompet Dhuafa 
bermitra dengan 
yayasan masjid dan 
lembaga sosial lainya. 

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

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

Advetorial

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

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

"Hari ini Alhamdulillah Dompet 
Dhuafa, melaunching aplikasi Barzah. 

LAUNCHING APLIKASI BARZAH, 
PERMUDAH   DAN PERLUAS MANFAAT 

PEMULASARAAN JENAZAH

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

Dok Dompet Dhuafa

JIKA saat ini warga dunia sedang 
bergelut melawan pandemi virus 

Corona galur baru (Covid- 19), Badan 
Kesehatan Dunia (WHO)  menyatakan 
virus variola penyebab cacar, sudah 
musnah pada 8 Mei 1980.

“Kita bisa banyak belajar dari 
pengalaman menangani cacar untuk 
melawan Covid-19,“ kata pejabat yang 
menangani dokumentasi penyakit 
cacar WHO, Rosamund Lewis seperti 
dikutip AFP(8/5).

Bahu-membahu memerangi 
pandemi cacar yang menelan 
nyawa jutaan orang di 
berbagai belahan bumi 
dilakukan antara dua seteru 
bebuyutan di era Perang 
Dingin yakni Amerika 
Serikat dan Uni Soviet.

Secara tidak terduga, AS 
setuju atas usul Soviet untuk 
bekerjasama   melawan 
pandemi cacar yang saat itu 
menjangkiti sedikitnya 30 
negara dan menewaskan rata-rata 2 
juta orang per tahun

Mirip situasi di negeri ini pada 
awal-awal merebaknya Covid-19, Maret 
2020 lalu. Kecurigaan dan protes 
dilontarkan sebagian kalangan  
terhadap seruan untuk tidak shalat 
berjamaah di tempat-tempat ibadah 
yang dimaknai sebagai upaya 
menjauhkan umat dari kegiatan 
keagamaan.

Padahal, social distancing yang lalu 
dijabarkan dalam program PSBB, 
jelas-jelas bertujuan untuk memutus 
mata rantai penyebaran Covid-19 yang 
saat itu sudah menewaskan puluhan 
ribu dan  memapar ratusan ribu warga 
negara di lintas benua.

Vaksin cacar ditemukan oleh dokter 
Edward  Jenner dari Inggeris pada l796, 
sedangkan vaksinasi massal baru 
dilakukan pada awal abad ke-19 atau 

sekitar 3.000 tahun setelah virus 
tersebut merajalela, memangsa jutaan 
korbannya.

Penyakit cacar sangat menghantui 
warga dunia saat itu, termasuk para 
penyintas yang hidup dengan kebutaan 
atau cacat tubuh, korbannya pun tidak 
dipilih-pilih, termasuk Raja Mesir, 
Ramses V yang meninggal pada abad ke 
12 sebelum Masehi.

Pada abad ke-20 saja, setidaknya 
sampai 60 tahun lalu, penyakit cacar 
menewaskan sedikitnya 300 juta warga 
bumi. Cara penularannya mirip dengan 
penyakit yang kini menjadi pandemi 
global, Covid-19.

Covid-19, virus variola penyebab 
penyakit cacar  ketika itu terkandung 
dalam percikan ludah atau ingus 
penderitanya dan  mudah menempel 
pada benda apa pun atau pada 

manusia.

Sampel virus variola tersebut 
saat ini masih disimpan di 
laboratorium yang diawasi 
ketat WHO di  AS dan Rusia, 
walau ada juga kecemasan, 
jika dikembangkan sebagai 
senjata biologi.

Sementara Covid-19 sampai 
(9/5) telah menewaskan 
275.810 orang dan memapar 
4.007.819 orang di 214 
negara, korban tewas 
tertinggi di AS (78.529), 

disusul Inggeris (31.241), Itali (30.201) 
dan  Spanyol (26.299)

Solidaritas dan kerjasama global 
dituntut lagi dalam upaya memerangi 
ancaman Covid-19 saat ini karena 
korbannya siapa saja, bangsa dan 
negara mana saja, ideologi dan 
keimanan apa pun.

Unggah

DUNIA PERNAH BERJAYA 
MENAKLUKKAN CACAR
Oleh : Nanang Sunarto
Alumni Antara dan Penulis di KBKNews.id

@nanang_sunarto

IKLANIKLAN
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multivitamin dan didistribusikan ke 
wilayah Palembang, Banyuasin dan 
Ogan Ilir.

Kehadiran para relawan seperti Fathur 
(Aktivis Bakti Nusa Dompet Dhuafa), 
Cek Maria dan Suzannita (PAL TV), 
menjadi hiburan tersendiri bagi 
mereka yang tengah mengalami 
kesulitan mendapatkan penghasilan 

saat pandemi ini. 

Mereka yang 
diprioritaskan menerima 
paket pangan ialah buruh 
harian, tukang becak, 
pemulung, fakir miskin, 
janda, juga lansia.

“Paket pangan yang kita 
bagikan, Insya Allah bisa 
bertahan hingga 14 hari ke 
depan. Satu paketnya 
senilai Rp 250.000,- 

dengan jumlah total 
ada 256 paket yang 
kita bagikan,” tutur 
Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa 
Sumsel, Kusworo 
Nursidik, Lc.

Di wilayah 
Palembang, salah satu 
titik pembagian paket 
pangan bertempat di 
Jalan Faqih Usman, 
Lorong Sintren, RT 
01/RW 01, Kelurahan 
2 Ulu. Di sana, banyak 
terdata warga dhuafa 
yang merasakan 
langsung dampak dari 
lesunya ekonomi, 
akibat Corona. Tak 
heran jika pembagian 

paket pangan sangat ditunggu mereka 
untuk dapat menyambung hidup.

"Protokol kesehatan tetap berjalan, 
menggunakan masker dan menjaga 
jarak, tetap diterapkan saat pembagian 
sembako. Sebelumnya kami juga telah 
mendata penerima manfaat hingga 
distribusi paket pangan pun berjalan 
tertib," ujar drg. Miko, Manager LKC 
(Layanan Kesehatan Cuma-cuma) 
Dompet Dhuafa Sumatera Selatan. 
– Romy

PALEMBANG - Melibatkan puluhan 
relawan, Dompet Dhuafa Cabang 

Sumatera Selatan, menyalurkan 
sebanyak 256 paket pangan untuk 
warga terdampak Covid-19 pada Selasa 
(21/4/2020) lalu. 

Paket pangan tersebut berisi bahan 
pokok; seperti beras, gula, minyak 
goreng, sayuran, telur, susu, ikan lele, 

DOMPET DHUAFA SUMATERA SELATAN

PAKET PANGAN UNTUK 256 TERDAMPAK 
COVID-19 DI SUMATERA SELATAN

Beranda

Dompet Dhuafa

② Relawan Dompet Dhuafa sedang menyiapkan 
beberapa paket pangan untuk warga terdampak 

① Nenek Gombong, salah satu penerima manfaat 
paket pangan

Beranda

SORONG - Upaya penanggulangan 
Corona (Covid-19) terus dilakukan 

oleh Dompet Dhuafa Papua Barat 
dengan memberikan bilik Disinfection 
Chamber di RSUD Kabupaten Sorong. 

Disinfection Chamber tersebut akan 
digunakan sebagai upaya pencegahan 
Covid-19 di Kabupaten Sorong. 
Mengingat RSUD Kabupaten Sorong, 
baru saja dipindahkan ke lokasi yang 
baru di Jalan Sorong-Klamono, Km 22, 
Kabupaten Sorong. 

Seluruh staf RSUD dan masyarakat 
yang akan masuk ke area tersebut, 
akan melewati bilik Disinfection 
Chamber terlebih dahulu. Adanya bilik 
sterilisasi tersebut juga menjadi 

protokoler kesehatan di RSUD 
Kabupaten Sorong.

Dompet Dhuafa Papua Barat dalam 
penanggulangan Corona di Papua 
Barat, telah melakukan langkah awal 
dengan menyediakan Disinfection 
Chamber untuk dipergunakan dalam 
menekan angka persebaran. 

Pemasangan bilik sterilisasi tersebut 
juga bertujauan untuk memberikan 
dukungan kepada Rumah Sakit yang 
tetap melakukan aktivitas pelayanan 
kepada masyarakat. Sebagai lokasi 
garda terakhir dalam menangani 
Corona.

"Kami berharap, Dompet Dhuafa 

Papua Barat, terus memberikan 
kontribusi untuk penanganan Corona 
di Papua Barat. Kami meminta 
dukungan kepada masyarakat agar 
menaati aturan dari pemerintah dalam 
penanganan virus tersebut. Kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada 
para donatur yang telah memberikan 
donasinya untuk penenganan 
Covid-19," harap Abdul Aziz Hatapayo, 
selaku Pimpinan Cabang Dompet 
Dhuafa Papua Barat. – Romy

DOMPET DHUAFA SORONG

DISINFECTION CHAMBER 
UNTUK RSUD SORONG

Dompet Dhuafa

① Dompet Dhuafa saat bersama dengan pejabat  
RSUD Sorong 
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BANTUL -- Banyak di antara 
masyarakat yang terpaksa harus 

keluar rumah, sekalipun ada himbauan 
untuk bertahan di rumah mencegah 
penularan virus Corona (Covid-19). Di 
antara mereka yang keluar rumah 
dikarenakan adanya hal mendesak. 
Salah satunya mendatangi rumah sakit 
untuk berobat atau menemani sanak 
keluarga yang dirawat. 

Hal tersebut menggerakkan 
sekelompok pemuda-pemudi di 
Yogyakarta untuk melakukan aksi 

turun tangan membagikan Alat 
Pelindung Diri (APD) kepada 
masyarakat medis atau non-medis di 
RS Penembahan Senopati, Bantul, DI 
Yogyakarta. 

Melalui gerakan Dompet Dhuafa 
Volunteer dan Komunitas Sehat Untuk 
Bekerja, relawan membagikan satu-per 
satu APD berupa masker dan hygine kit 
kepada pengunjung rumah sakit.

“Berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa 
komunitas Sehat Untuk Bekerja turut 

membagikan paket APD ke RS 
Penembahan Senopati Bantul. Ini 
adalah bentuk upaya cegah dan tangkal 
Covid-19,” terang Imam Hidayat, 
selaku Supervisor Social & 
Development Dompet Dhuafa 
Yogyakarta.

APD yang disalurkan terbagi menjadi 
dua jenis. APD medis diberikan kepada 
pihak rumah sakit untuk mendukung 
perlindungan terhadap para pejuang 
Covid yang bertugas. Sedangkan APD 
non medis disalurkan kepada 
pengunjung rumah sakit. 

“Jadi APD medis diberikan kepada 
rumah sakit. Sedangkan APD non-
medis disampaikan kepada 
pengunjung, baik pasien ataupun 
bukan,” tambah Imam. – Romy

DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA 
HYGIENE KIT UNTUK 
RUMAH SAKIT

Beranda

Dompet Dhuafa

① Salah seorang satpam saat menerima masker dan 
hygiene kit

Beranda

SURABAYA - Dompet Dhuafa (DD) 
Jawa Timur menebarkan Kado 

Pangan di wilayah Kaliwaron, Rungkut 
dan Pamekasan (Kamis,14/05). Kali ini 
DD Jatim  bekerjasama dengan YBM 
PLN UPT Surabaya. 

Kholid Abdillah, Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Jatim mengatakan, 
program ini ditujukan bagi saudara-
saudara yang terdampak Covid 19. Di 
antaranya adalah mereka yang 
berprofesi sebagai pedagang kecil, guru 
honorer, guru ngaji, sopir angkot, ojek 
online, karyawan terkena pemutus 
Hubungan Kerja (PHK) dan khususnya 
bagi para janda yang menjadi tulang 
punggung keluarga. 

“Di masa pandemi ini pendapatan 
mereka turun drastis sekali. Bahkan 
ada yang sudah tidak berpenghasilan. 
Sejauh ini kami menyasar wilayah 
Kaliwaron, Rungkut dan Pamekasan," 
ujar Kholid.

Susi (49), warga Kaliwaron, salah satu 
penerima manfaat ketika disambangi 
oleh tim DD Jatim ini berkaca-kaca dan 
senang sekali.

"Terima kasih kepada YBM PLN UPT 
Surabaya sudah memberikan bantuan 
di tengah pendapatan yang sangat 
menurun drastis. Tak menyangka, di 
tengah kesulitan yang kami hadapi 
masih ada yang mau peduli dan 

empati," kata Susi.

DD Jatim berharap, agar kerjasama 
dengan YBM PLN UPT Surabaya ini 
terus terjalin dengan baik. Sebelumnya 
DD Jatim sudah berkolaborasi untuk 
program pengadaan ambulance, 
program Guru Hebat, program 
Pedagang tangguh dan Rumah Quran. 
– Romy

DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

KADO PANGAN BAGI WARGA 
TERDAMPAK PANDEMI

Dompet Dhuafa

① Penerima manfaat kado pangan bagi warga 
terdampak pandemi
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MEDAN - PT Herfina Farm and 
Plantation menyalurkan dana 

zakat perusahaan sebesar Rp 
305.719.382 kepada Dompet Dhuafa 
Waspada, di kantor Dompet Dhuafa 
Waspada, Rabu (13/5).

Dana zakat ini nantinya akan 
disalurkan kepada 1.000 penerima 
manfaat yang bertempat tinggal di 
sekitar PT Herfina Farm And 
Plantation.

Berdasarkan keterangan HR. Manager 
PT Herfina Farm And Plantation, Geri 
Wahyudi Karim, zakat perusahaan ini 
merupakan bagian dari program 
tahunan PT Herfina Farm and 
Plantation dalam menyambut Idul 
Fitri.  

Ia berharap dengan penyerahan zakat 
ini masyarakat bisa lebih terbantu dan 
bangkit kembali saat wabah Covid-19 
ini

 “Kami juga turut berterima kasih 
kepada Dompet Dhuafa Waspada atas 
kerjasamanya dalam penyerahan zakat 
ini, semoga menjadi berkah untuk kita 
semua,” harapnya.

Sulaiman selaku Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Waspada juga 
mengungkapkan rasa terima kasihnya 
kepada PT Herfina Farm and 
Plantation yang telah memberi 
kepercayaan kepada Dompet Dhuafa 
Waspada untuk menyalurkan dana 
zakatnya.

Ia turut menaruh harapan yang sama, 
semoga dana zakat yang disalurkan ini 
dapat memberikan manfaat bagi para 
penerimanya terutama di tengah 
pandemi ini.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, 
sebagian besar masyarakat sedang 
menghadapi kesulitan ekonomi, maka 
harapannya melalui dana zakat yang 
disalurkan PT Herfina Farm and 
Plantation kepada kami bisa 
bermanfaat bagi penerimanya,” 
pungkasnya.  – [Maifil]

DOMPET DHUAFA WASPADA 
SALURKAN ZAKAT KARYAWAN 
PT HERFINA FARM AND PLANTATION

Dompet Dhuafa

① Penyaluran dana zakat secara simbolis PT Herfina 
Farm and Plantation kepada Dompet Dhuafa

Beranda Beranda

BANTEN - Musholla yang berada di 
Kampung. Sukajadi, Angsana, 

Pandeglang sempat diposting ke media 
social, 20 Maret 2020 oleh tim Dompet 
Dhuafa Banten (DD Banten). 
Bangunannya terlihat seperti gubuk 
tua, namun ternyata, itu adalah 
satu-satunya musholla yang berada di 
kampung tersebut. 

Musholla yang waktu itu sudah terlihat 
sangat reot tapi masih aktif digunakan 
oleh warga untuk sholat berjamaah.

Impian Warga Kampung Sukajadi 
untuk memiliki musholla baru awalnya 

terlihat mustahil, karena dana infak 
pembangunan yang terkumpul dari 
warga yang mayoritas buruh tani 
tersebut hanya cukup untuk membeli 
6.000 batu bata merah yang tersimpan 
rapi di depan bangunan musholla yang 
mulai miring.  

“Namun kemustahilan tersebut 
akhirnya bisa terwujud berkat bantuan 
dan kebaikan para orang baik. Hanya 
berselang sebulan sejak postingan yang 
kami lakukan, musholla baru sudah 
bisa digunakan untuk shalat Taraweh, 
tepat di hari pertama Ramadhan. 
Walaupun saat 1 Ramadhan musholla 

masih 50% dalam tahap pembangunan, 
dan lantainya masih tanah, tapi warga 
cukup antusias untuk berjama'ah shalat 
Tarawih di sana,” ungkap Moklas 
Pidono, Pimpinan Cabang DD Banten.

Di sepuluh hari terakhir Ramadhan, 
pembangunan musholla terus 
dilakukan, dan sudah selesai 80% dari 
perencanaan. – Romy

DOMPET DHUAFA BANTEN

BANGUN MUSHOLLA IMPIAN WARGA 
KAMPUNG SUKAJADI

Dompet Dhuafa

1 ② Musholla yang masih dalam proses 
pembangunan 
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PADANG – Dompet Dhuafa 
Singgalang bersama Donatur dan 

Relawan DDV Sumbar menyalurkan 
berbagai bantuan di bulan Ramadhan, 
seperti membagikan paket berbuka 
puasa dan paket sembako kepada 
masyarakat Dhuafa di Kabupaten dan  
Kota Sumatera Barat.

Paket buka puasa dan sembako yang 
dibagikan kepada dhuafa agar bisa 
membantu masyarakat yang masih 
berjuang dan bekerja di tengah kondisi 
sulit dan keterbatasan akibat pandemi, 
semangat berbagi dari donatur 
disalurkan oleh Dompet Dhuafa 
Singgalang dan Dompet Dhuafa 
Volunteer.

Tidak mengenal waktu dan kondisi 
pandemi, masyarakat di sektor 
informal yang hanya memiliki 
pendapatan harian, seperti tukang 
becak, pemulung, buruh dan karyawan 
honorer yang terpaksa harus terkena 
PHK dari tempat ia bekerja, mesti 
harus keluar rumah dan terpaksa 
melawan rasa takut akan wabah yang 
bisa menjangkiti kapan saja, kondisi ini 
dilakukan demi mencukupi sesuap nasi 
untuk diri pribadi dan keluarga.

Hadie Bandarian Syah Pimpinan 
Cabang Dompet Dhuafa Singgalang 
mengatakan program paket sembako 
untuk dhuafa ini merupakan bagian 

dari Program Cegah Tangkal (Cekal) 
Corona. 

"Mereka (kaum dhuafa) kita lihat hanya 
bisa mendapatkan biaya kebutuhan 
cukup untuk sehari-hari saja, kalau 
misalnya mereka tidak bekerja maka 
mereka kesusahan terhadap apa yang 
mau dikonsumsi," kata Hadie.

Di samping bantuan paket sembako, 
DD Singgalang bersama DDV Sumbar 
sejak tanggal 03 Mei 2020 turut serta 
membagikan paket berbuka dan takjil 
kepada masyarakat Dhuafa di Sumatera 
Barat. 

Kordinatot Lamusta, Amrullah 
mengatakan, Dompet Dhuafa 
Singgalang mentargetkan 1.000 paket 
buka puasa yang akan dibagikan di 
Sumatera Barat. – Romy

DOMPET DHUAFA SINGGALANG 
SALURKAN BERBAGAI 
BANTUAN DI RAMADHAN

Beranda

Dompet Dhuafa

① Berbagi paket buka puasa kepada kaum Dhuafa

Beranda

IKLAN
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BEKASI - Jalanan sekitar Kota 
Harapan Indah Bekasi kala itu 

nampak lengang di tengah wabah 
pandemi Corona yang sedang 
membuat orang terpaksa mengikuti 
anjuran #dirumahsaja.

Namun, sejumlah pedagang minuman 
yang biasa berkeliling di sekitar jalanan 
yang dipenuhi pertokoan di sekitar 

Lirih

komplek perumahan mewah ini masih 
ada beberapa yang mencoba 
peruntungannya mengais rejeki.

Salah satunya Ibu Marpuah (49), yang 
pada Minggu (5/4/2020) siang nampak 
duduk sendirian hanya ditemani 
sepeda tuanya yang mengangkut aneka 
minuman dan beberapa makanan 
instan yang biasa dia jajakan di sekitar 

pertokoan atau persimpangan jalan. Ya, 
sendiri tanpa ada pembeli yang 
menghampirinya.

Seolah sadar jika dia termasuk salah 
satu orang yang masih harus terpaksa 
mencari rejeki di tengah wabah Corona 
dan harus menjaga kesehatannya, Ibu 
Marpuah pun mengenakan masker 
ketika berjualan, sehingga tak nampak 

IBU MARPUAH, 49 TAHUN

DAGANGAN SEPI PEMBELI, 
SEMOGA CORONA SEGERA PERGI

"Nggak tahu ini abang-abang ojol juga 
pada kemana, nongkrong di mana, 
biasanya rame sama mereka yang suka 
pada ngopi sama Ibu," curhatnya 
tentang mobilitas ojek online yang juga 
terhambat karena pergerakan orang 
dibatasi sehingga berdampak pada 
pemasukannya.

Langkah Ibu Marpuah memperlihatkan 
dia tidak menyerah mengais rejeki 
karena mengingat masih ada seorang 
anak yang harus dibesarkannya 
seorang diri, setelah suaminya 
meninggal lima tahun lalu akibat sakit 
liver.

"Anak saya dua, satu sudah menikah, 
satu lagi masih SMA, kan masih butuh 
makan kita buat hidup sehari-hari. 
Lagian saya juga nggak mau anak saya 
putus sekolah kayak kakaknya yang 
cuma sampai SMP," tuturnya.

Lirih

jelas raut wajahnya, hanya terlihat 
kerutan berada di antara matanya yang 
tidak tertutup masker dan hijabnya.

"Ya Sepi, udah dua minggu ini, 
gara-gara ada virus Corona," jawabnya 
ketika ditanya kondisi berdagangnya 
saat ini.

Dia mengungkapkan jika biasanya dia 
membawa dua termos air panas yang 
dia simpan di plastik dan digantungkan 
di sepedanya, akan habis dalam 
beberapa jam saja, dan membuatnya 
kembali mengambil air untuk mengisi 
termosnya yang kosong, kali ini dua 
termos air selalu bersisa jika dia pulang 
malam hari, sejak keluar rumah dari 
pagi. 

Termos air panas tersebut biasa dia 
gunakan untuk menyeduh kopi panas, 
teh panas, atau mi instan yang dipesan 
oleh kebanyakan ojek online (ojol) .

Dengan penghasilan yang kian tak 
pasti dan menurun setiap harinya, Ibu 
Marpuah kini hanya berharap dirinya 
terus diberkahi kesehatan oleh Gusti 
Allah.

"Yah mau gimana lagi, mudah-
mudahan aja cepet pergi virusnya, Ibu 
cuma berharap sehat terus, nggak 
dikasih sakit biar bisa terus cari rejeki. 
Kan kalau kita sehat bisa cari uang 
gimana aja caranya, yang penting halal 
dan bisa kasih anak makan," harapnya. 
– Larawana Intan Sari Widuri

Dompet Dhuafa

② Ibu Marpuah saat membuatkan minuman 
kepada pembeli 

① Saat menunggu pembeli yang tak 
kunjung datang
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sasaran penerima manfaat kali ini ialah 
anak-anak lelaki dan perempuan. 
Pemberian paket parsel yang 
dinamakan program Parcel Uroe Raya 
ini berisikan paket lengkap pakaian 
ibadah.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 
Aceh, dr. Nuril Annissa Niswanto 
mengatakan, di tengah masa pendemi 
Covid-19 ini, tentu sulit sekali bagi 
saudara-saudara dari kalangan dhuafa 
untuk menikmati hari raya lebaran 

Menjelang Idul Fitri 1441 H, 
Dompet Dhuafa Cabang Aceh 

menyalurkan sejumlah 71 Paket Parsel 
Lebaran yang diserahkan langsung 
kepada kelompok rentan terdampak 
Covid-19, masyarakat dhuafa. Adapun 

DOMPET DHUAFA CABANG ACEH

PARSEL LEBARAN, TANAM SEMANGAT 
IBADAH SEJAK DINI

Beranda Beranda

Dompet Dhuafa

123 Dompet Dhuafa Aceh menyalurkan 71 paket 
lebaran kepada penerima manfaat masyarakat dhuafa

seperti sebelumnya, terutama soal 
penyediaan pakaian baru di hari 
lebaran.

“Kita sengaja memilih pakaian ibadah 
sebagai isi Parsel Uroe Raya ini. Parsel 
ini selain membahagiakan dhuafa 
dengan mukena, peci, dan 
sarung baru, tentunya 
juga sangat berarti 
bagi donatur, 
karena dapat 
menjadi 
pemberat 
amalan 
jariahnya, 
mengingat 
yang diberikan 
ialah pakaian 
ibadah,” ucap dr. 
Nuril.

Ia juga menambahkan, 
di sepanjang Ramadhan, 
Dompet Dhuafa Aceh 
semaksimal mungkin menjalankan 
program-program kemanusiaan antara 
lain, Bagi-Bagi Takjil, Sembako 
Meugang dan Ramadhan Dhuafa, 

Khitan Gratis Dhuafa, Kado Sembako 
Idul Fitri, dan Parsel Uroe Raya ini. 
Besar harapan, program-program ini 
mampu menjadi pelipur lara bagi 
dhuafa yang semakin kesulitan akibat 
dampak pandemi Covid-19. 

Kepala Bagian Program Dompet 
Dhuafa Aceh, Ns. Rizki 

Fauzan menyatakan 
bahwa penyaluran 

paket parsel ini 
dibagi kepada 
beberapa 
wilayah. Di 
antaranya 
diberikan 
kepada 
saudara-

saudara di 
daerah marjinal 

sebanyak 23 paket 
untuk anak-anak yang 

menerima pelayanan 
khitan gratis oleh tim pelayanan 

kesehatan Dompet Dhuafa Aceh di 
Pulau Nasi. Sementara itu 12 paket 
untuk anak-anak khitanan di Banda 
Aceh. 

“Kita juga membagikannya untuk 35 
orang anak pemulung di Gampong 
Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda 
Aceh. Sepuluh di antaranya 
perempuan, selebihnya anak laki-laki. 
Satu paket lagi diberikan kepada 
dhuafa  yang berada di area Banda 
Aceh. Mereka terlihat sangat gembira 
saat menerima parsel ini, 
Alhamdulillah,” tambah Fauzan.

Semua program ini tidak lepas dari 
uluran kebaikan dari berbagai pihak 
yang turut menyukseskan agenda ini. 
Salah satunya ialah para donatur tetap 
di Dompet Dhuafa Aceh, yakni Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar 
dan para donatur mulia lainnya. 
– Dompet Dhuafa/Aceh/Fajar
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Bedah (bagian) Ayat 26 Surat Al-
Baqarah

اّن هللا اليستحيي أن يضرب مثالمابعوضة فمافوقها

Sesungguhnya Allah tiada segan 

membuat perumpamaan berupa 
nyamuk, atau yang lebih rendah dari 
itu. Yakni, Allah tidak akan (pernah) 
segan, sungkan, ewuh-pakewuh, 
apalagi merasa malu untuk membuat 
perumpamaan walau dengan hanya 
mengangkat – tema -seekor nyamuk 

PENGANTAR:

Al-Qur’an, yang terdiri atas 30 juz, 114 
surat, 6000 ayat lebih; menurut ‘Atha 
bin Yasar (19 – 103 H), jumlah kata-
katanya ada 77.439; sedangkan 
hurufnya, kata Mujahid (21 – 104 
H/642-722 M), berjumlah 321.180 – 
323.740.

Semua kita tahu, surat terpanjang 
adalah Al-Baqarah (2), terdiri atas 281 
– 283/285 ayat, 6121 kata, dan 25.500 
huruf dalam catatan Abd al-Mun’im.

Unik dan menariknya, di Al-Baqarah 
ini pula ada ayat terpanjang. 
Persisnya ayat 283, dengan rincian 
kata 128 dan 504 huruf menurut 
Al-Zarkasyi (1344 – 1392 M). Ayat 26, 
yang akan dibedah dalam tulisan ini, 
pastinya bukan ayat terpanjang itu 
meskipun bukan pula ayat pendek. 
Inipun lebih tertuju pada kata “… 
ba’udhatan fa-ma fauqaha” yang 
cuma 3 kata dan 39 huruf. Setara 
dengan 0,0039 % dari keseluruhan 
kata dan 0,0012% dari keseluruh 
huruf Al-Qur’an.

Ada yang masih belum yakin dengan 
kemukjizatan Al-Qur’an ? Itu soal lain 
di luar bahasan utama. Yang jelas, 
Pencipta Corona adalah Tuhan Yang 
Maha Esa dan Maha Kuasa !

(ba’udhah). Karenanya, Allah tidak akan 
pernah meninggalkan hal-hal yang 
seperti itu. Jika perlu dengan yang lebih 
kecil dari ba’udhah.

Apa itu ba’udhah/nyamuk ? Dalam 
KBBI: “Nyamuk adalah serangga 
kecil bersayap, yang betina memiliki 
sepasang sungut yang dipakai 
sebagai pengisap darah (manusia dan 
binatang), bertelur di air yang 
tergenang.

Ba’udhah — menurut Abd al-Mun’im 
dan lain-lain — adalah serangga kecil 
yang memiliki dua sayap yang sangat 
dikenal itu. Di luar nyamuk, ternyata 
masih ada “serangga” yang lebih kecil 
lagi, sebagaimana ditunjukkan 
Al-Qur’an dalam kata “fa-ma 
fauqaha.”

Dipastikan jumlahnya banyak. Salah 
satunya adalah (binatang) “Virus,” 
yaitu “mikroorganisme yang tidak 
dapat dilihat dengan [hanya] 
menggunakan mikrosop biasa, 
[karena] hanya [bisa] dilihat dengan 
menggunakan mikrosop electron, 
penyebab dan penular penyakit, 

seperti cacar, influenza (KBBI).

Sama halnya dengan nyamuk: ada 
nyamuk gajah, nyamuk harimau, 
nyamuk malaria, dan bahkan nyamuk 
pers [cuma pribahasa], virus juga ada 
Virus Epstein-Barr, Virus Coxsackie, 

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

DUNIA TERKARANTINA VIRUS CORONA #2

CORONA LEBIH KECIL 
DARI NYAMUK

Al-Qur’an, maka pertanyaannya 
“salahkah kalau Allah mengatakan diri 
Nya tidak akan sungkan untuk 
“memproduk” serangga kecil semisal 
laba-laba (al’ankabut), lalat (dzubab/
dzubabah), dan nyamuk (ba’udhah) ?

Tentu bergantung cara orang 
memandangnya. Banyak orang yang 
tetap berfikir positif dan logis dengan 
tetap mengimani bahwa semua itu 
adalah benar sebagai hak (prerogatif) 
Allah (annahu al-haqqu min rabbihim); 
namun bersamaan dengan itu tidak 
sedikit pula manusia yang 
menyangsikan bahkan 
mempertanyakan apa maunya Allah 
membuat semua ini ?

dan lain-lain. Yang sedang “manggung” 
sekarang adalah Virus Corona, yakni 
virus baru yang dapat menimbulkan 
gejala yang beragam, mulai dari pilek 
– hingga sakit parah dan bahkan 
berakibat pada kematian. Dahsyatnya, 
tingkat penularannya yang konon 
teramat cepat.

Menurut Dr. Imam Teguh Saptono 
(Dosen IPB), “Virus Corona berasal/
bersumber dari kelelawar,” yang 
dikategorikan ke dalam “binatang liar.” 
Lawan binatang liar adalah hewan 
ternak; yang dalam Al-Qur’an disebut 
Al-An’am. Khususnya untuk binatang 
berkaki empat dan berkuku lebar – 
cepak seperti kambing, kerbau/lembu, 
dan unta. Hewan-hewan model itu dan 
yang sejenis dengannya lah yang 
dihalalkan untuk dikonsumsi.

Begitu penting eksistensi binatang 
ternak bagi kehidupan umat manusia 

(khususnya mukminin-mukminat), 
sampai-sampai diabadikan sebagai 
nama surat Al-Qur’an. Tepatnya surat 
“Al-An’am/Cattele/Binatang Ternak,” 
atau surat ke-6 yang terdiri atas: 165 
ayat, 3052 kata, dan 12,422 huruf.

Surat Al-An’am mengingatkan manusia 
agar hanya mengonsumsi binatang-
binatang yang “halalan-thayyiban,” 
salah satunya kelompok binatang 
ternak. Di zaman modern sekarang, 
binatang ternak tentu tidak semata-
mata untuk binatang-binatang berkaki 
empat yang disebutkan di atas. Namun, 
bisa dikembang-biakkan mengingat 
jenis binatang begitu banyak. 
Sebaliknya, Al-Qur’an tidak mentolerir 
(mengharamkan) orang-orang beriman 
“menyantap” binatang buas dan/atau 
hewan liar semisal ular dan kelelawar.

Manakala di antara manusia masih 
banyak yang tidak mengindahkan 

Syariah
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Sketsa

SEUMUR-UMUR jadi orang, Pakde 
Gendro baru tahu bahwa makna 

mudik dan pulang kampung itu 
berbeda. Waktu sekolah di SR dulu, 
mudik ya pulang kampung dan pulang 
kampung ya mudik. Tapi gara-gara 
virus Corona, BNPB (Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana) punya 
narasi lain. Mudik itu sekedar 
menengok kampung halaman 
sementara, dan nanti kembali ke kota. 
Sedangkan pulang kampung adalah, 
kembali ke daerah asal untuk 

MUDIK 
DIPUTAR BALIK

selamanya dan tidak kembali lagi.

Ketika narasi BNPB itu dipakai 
Presiden Jokowi, banyak yang protes, 
ini bertentangan dengan apa yang 
termaktub di Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). Tapi tenang saja! 
Bahasa itu dinamis, bisa bergeser 
mengikuti dinamika zamannya. 
Awalnya terasa aneh dan janggal, tapi 
setelah sering digunakan publik, akan 
menjadi biasa takkan lagi mengganggu 
telinga dan rasa.

“Lalu petugas PPLM (Petugas 
Penyekatan Larangan Mudik) 
bagaimana harus menandai rakyat 
yang mudik dan pulang kampung, 
Pak?” Bu Atikah bertanya ke suami 
sambil bersiap-siap ke dapur.

“Tak perlu ditandailah, kan sekarang 
pemerintah melarang mudik dan 
pulang kampung menjelang Lebaran 
1441 H ini. Apapun alasannya warga 
kota dilarang bepergian, takutnya bawa 
Covid-19 pula. Kan kasihan desa yang 

Sketsa

dikunjungi.” Jawab Pakde Gendro, 
gayanya seperti relawan Corona saja. 
Namanya juga Pak RT.

“Misalkan dibedakan, yang mudik 
dilarang yang pulang kampung silakan, 
biar Jakarta agak longgar, gitu.”

“Menandainya paling-paling ya…., 
pemudik hanya bawa koper atau 
kardus supermie. Kalau pulang 
kampung, kasur dan panci dibawa 
serta,.” jawab Pakde Gendro asal-
asalan.

Bu Atikah sebetulnya kasihan pada 
warga kota yang berambisi mudik. 
Dulu tantangan pemudik kan 
kemacetan di jalan dan kesiapan 
keuangan, sehingga mudik diplesetkan 
jadi: mumet kalau duitnya sethithik. 
Sekarang meski jalan sepi dan 
keuangan memadai, harus kucing-
kucingan dengan polisi yang bertugas 
jadi PPLM. Ini kan pelanggaran HAM 
berat, wong pakai uang sendiri, jika ada 
resiko juga ditanggung sendiri.

“Apa pemerintah tak takut dilaporkan 
ke Komnas HAM ya Pak, lalu dinyinyiri 
dan kemudian jadi gorengan di 
medsos.” Bu Atikah kembali bertanya.

“Ya enggaklah. Ini kan demi kebaikan 
bersama. Mudiknya tak dilarang, tapi 
ancaman sambil nggembol Covid-19 
itu yang ditakutkan. Apa ibu nggak 
nonton di TV, sekeluarga pulang ke 
Cilacap. Beberapa hari kemudian tuan 
rumah yang dikunjungi meninggal 
gara-gara tamunya banyak bawa 
Covid-19.” Jawab Pakde Gendro.

“Biar adil ya Pak, pemudik harus 
mengikuti test Swab dulu, jika lolos 
baru boleh menengok kampung 
halaman.”

“Test Swab itu minimal hasilnya 
diketahui seminggu, jadi jika pakai 
mekanisme itu, Lebaran keburu lewat 
pengumuman bebas Corona belum 
kelar.” Jawab Pakde Gendro menahan 
ketawa.

Pakde Gendro – Bu Atikah suka 
geleng-geleng kepala melihat 
perjuangan para pemudik sekarang ini. 
Meski tahu resikonya tercegat PPLM 
dan  dipaksa balik, masih mencuri-curi 
peluang dengan berbagai cara. Ada 
yang ngumpet di bagasi bis malam, ada 
yang pura-pura jadi barang dalam 
mobil bak terbuka, bahkan sembunyi 
di toilet bis. Padahal perjuangan ini 
selalu berakhir gagal juga.

Kisah para pejuang mudik ini 
mengingatkan pada jaman revolusi 
1945 dulu. Untuk menembus blokade 
Belanda, banyak orang yang mencari 
jalan tikus agar bisa sampai ke daerah 
republik. Padahal resikonya, jika 
ketahuan Belanda bisa ditembak mati. 
Sekarang, resiko pejuang mudik kan 
hanya disuruh balik saja.

“Nanti bisa lho Bu, para pemudik itu 
nekad seperti yang terjadi di India. 
Gara-gara lockdown, rakyat banyak 
yang nekad pulang kampung dengan 
jalan kaki sejauh 300-an Km. Lebih 
baik mati di jalan, ketimbang di kota 
mati kelaparan karena tak punya 
penghasilan dan tak ada kesempatan 
cari uang.”

“Makanya Pak, biar rakyat tak jadi 
pejuang mudik. Para penganggur 
dadakan itu mestinya dijamin 
kehidupannya oleh negara selama 
musim Corona. Misalnya per KK 
sebulan Rp 5 juta.” Usul Bu Atikah 
kemudian.

“Ya bangkrutlah negara. Untuk yang 
jelas-jelas terdampak Corona saja 
Pemda atau pemerintah pusat hanya 
bisa bantu sebulan Rp 600.000,- 
selama 3 bulan.”

Belum juga selesai suami itu berbicara, 
mendadak Panjul anak tunggalnya 
muncul, melapor diri mau mudik ke 
Yogyakarta bareng teman-teman, pakai 
mobil pribadi. Biar aman, nanti 
mencoba lewat jalan tikus, bukan lewat 
jalur pantura maupun  jalur selatan. 
Maka Panjul hanya mohon restunya 
dan mohon……sangunya.

“Jangan cari penyakit kamu Njul, nanti 
pasti ketahuan PPLM, lalu dipaksa 
balik juga.” Bu Atikah ngomeli 
sekaligus menasihati.

“Balik ya balik, Bu. Gitu saja kok 
repot…..!”

“Kayak Gus Dur saja, kamu. Anak 
muda memang suka nyerempet-
nyerempet bahaya.” Kata Pakde 
Gendro.

Begitulah, setelah dapat uang sangu 
dari Pakde Gendro sang ayah, Panjul 
jadi juga mudik bersama teman-teman.  
Entah bagaimana caranya, perjalanan 
Panjul sampai juga ke daerah Kulon 
Progo, kira-kira tinggal 40 Km dari 
daerah tujuan. Maka dengan bangga 
Panjul melapor ke ayahnya lewat HP.

“Alhamdulillah Pak, kami sudah sampai 
Kulon Progo dengan selamat.” Kata 
Panjul diseberang telpon.

“Pakai ilmu apa kau, kok bisa lolos dari 
sergapan PPLM?” Pakde Gendro 
bertanya penuh penasaran.

“Ada deh…!”

Tapi apa lacur, baru saja selesai 
menutup HP, eh mobil Panjul Dkk 
distop PPLM. Apa pun alasannya, 
mobil Kijang lama itu dipaksa balik 
kembali ke Jakarta. Tapi untung ada 
salah satu teman Panjul yang punya 
famili di daerah Temon. Akalpun 
dikembangkan. Mobil dititipkan di 
situ, dan Panjul Cs meneruskan 
perjalanan ke Yogya naik ojek 
pangkalan. Bayarannya lumayan juga, 
perojek Rp 250.000,-

“Dasar anak muda!” jawab Pak Gendro 
ketika dilapori petualangan Panjul Cs. 
(Gunarso TS)
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Alhamdulillah, bulan suci 
Ramadhan telah tiba. Menurut 

pemahanan saya yang fakir ini, bulan 
Ramadhan disebut bulan suci karena 
dalam bulan ini umat Islam diberi  
kesempatan Allah untuk menyucikan 
diri melalui kewajiban berpuasa satu 
bulan penuh. Apa yang disucikan? 
Jawabnya: hati kita. Mengapa hati? 
Karena hati, 
lagi-lagi 
menurut 
pemahaman 
saya, adalah 
sumber 
keinginan, 
hasrat, atau 
kehendak. 
Ingat 
pepatah: 
maksud hati 
memeluk 
gunung, apa 
daya tangan 
tak sampai.

Cara 
menyucikan 
hati adalah 
dengan 
berpuasa. 
Mengapa? 
Berpuasa 
adalah 
menahan 
nafsu 
makan, minum, dan berhubungan 
suami-istri, menahan sampai batas 
waktu yang telah ditentukan. Jadi, 
menahan nafsu sama dengan 
mengendalikan nafsu. Menunggu 

waktu sampai boleh melakukan 
sesuatu pada saat yang telah 
ditentukan berarti melatih kesabaran. 
Karena itu, bulan Ramadhan disebut 
syahrus shabr atau bulan kesabaran.

Melatih kesabaran berarti mengelola 
hati sebagai sumber hasrat. Hati dalam 
bahasa Indonesia disebut juga kalbu 

sebagai 
terjemahan 
dari bahasa 
Arab disebut 
Alqalb . 
Karena itu, 
ada orang 
yang 
bergerak di 
bidang 
pendidikan 
manajemen 
kalbu.

Mengelola 
hati sama 
dengan 
mengelola 
kehendak. 
Bentuknya: 
mengamati 
gerak-gerik 
kehendak. 
Apa 
penyebabnya 
dan apa 
tujuannya. 

Kini tiba pula saatnya kita, umat Islam 
Indonesia, membuktikan bahwa kita 
tidak hanya mampu menjalankan 
kesalehan ritual, tetapi sekaligus juga 
kesalehan sosial.

Mengapa harus membuktikan? Ya, 
karena kita yakin, bahwa bulan 
Ramadhan penuh berkah dan rahmah 
bagi manusia, terutama bagi muslimin 
dan muslimat yang menjalankan 
ibadah puasa satu bulan penuh. Puasa: 
tidak makan dan minum serta 
melakukan hubungan seksual pada 
siang hari. Karena umat Islam adalah 
mayoritas penduduk Indonesia, 
dampak puasa itu pasti akan dirasakan 
bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dampak apa yang diharapkan? 
Kehidupan kita selama bulan 
Ramadhan dan terutama sesudahnya 
menjadi lebih baik, baik secara 
perorangan, masyarakat dan bangsa, 
daripada sebelumnya. Lebih nyaman, 
aman, dan tenteram karena kita lebih 
berjiwa sosial: suka menolong, toleran, 
dan bertindak lebih adil.

Contoh konkretnya? Berhenti korupsi 
mulai bulan Ramadhan dan seterusnya. 
Mengapa? Karena kita tahu, korupsi 
adalah penyebab utama kemiskinan, 
yang menjadi sumber utama bencana 
sosial di negeri ini.

Bisakah kita berhenti korupsi satu 
bulan penuh dan seterusnya? Mesti 
bisa, jika kita benar-benar menjalankan 
ibadah puasa sesuai ajaran Islam. Jika 
tidak bisa, kita memang berpuasa, 
tetapi cuma mendapat lapar dan haus.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak 
ibadah dan beramal saleh selama bulan 
puasa: membaca Alquran, salat 

PUASA HATI, 
PUASA KORUPSI
PARNI HADI
@ParniHadi01

Kontemplasi

Tarawih, dan membayar zakat. Itu 
sudah dilakukan sejak dulu, tapi 
keadaan kok masih seperti ini: 
korupsi tambah marak?

Jawabnya: karena 
niat kita 
menjalankan 
itu belum 
sepenuhnya 
beribadah 
karena Allah, 
tapi karena 
masih ada 
pamrih 
untuk 
mendapatkan 
pujian dan 
penghormatan dari 
sesama manusia. Atau 
minimal karena takut, 
“Apa kata orang hari gini tidak 
puasa, tidak membayar zakat dan tidak 

sholat Tarawih ramai-ramai ke mesjid 
dan mushola?” 

Masih ada lagi di kalangan 
orang kaya dan pejabat 

negara/pemerintah: 
buka puasa 

ramai-ramai 
dengan 
hidangan 
yang mewah 
dan dengan 
harga yang 
niscaya 
mahal. 

Kenyataan ini 
mau tak mau 

membuat bulan 
Ramadhan “bulan 

paradoxal”. Apa itu? 
Mestinya bulan untuk 

melakukan hidup sederhana 
sebagai akibat dari pengendalian nafsu, 

perenungan dan memperbanyak 
ibadah menjadi bulan hidup “royal” 
berbiaya mahal.

Pada tingkat kehidupan rumah tangga 
biasa, bulan Ramadhan terbukti juga 
bulan boros. Belanja untuk konsumsi 
lebih besar daripada bulan-bulan biasa. 
Mengapa begitu? Kata banyak orang, 
“Ya balas dendamlah, kan kita tahan-
tahan waktu siang hari!” Astaghfirullah!

*) dari buku Bedah Diri, Parni Hadi

Kontemplasi
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DD USA

9358 Mildred Ct Vienna, 
VA 22182, Virginia 
www.dompetdhuafausa.org

DD Hongkong

116 Leighton Road, Flat D 3/F 
Lei Shun Court - Causeway Bay
www.ddhongkong.org

DD JEPANG

Johnson Building 4FS104445, 
17-12 Sakuragaoka-cho, Shibuya
150-0031 Tokyo, Jepang
www.ddjepang.org

DD AUSTRALIA

178 South Terrace, Bankstown NSW 2200

DD KOREA SELATAN

Masjid Al Ikhlas Yongin, Baekokdae-Ro 1137
3rd Floor, Ceheoin-gu, Yongin-si, 
Gyenggi-do, Korea Selatan - Phone 0313334364

JARINGAN LUAR NEGERI
DOMPET DHUAFA

Kantor Kas

KANTOR KAS BEKASI
Apartemen Centre Poin Tower A No. GF 17 
Jl. Jendral A. Yani Kav 20 Bekasi
021 - 2928 6239 

KANTOR KAS RAWAMANGUN
Jl. Balai Pustaka Baru I No. 29 
Rawamangun - Jakarta Timur 13220
021 - 475 7301

DISASTER MANAGEMENT CENTER (DMC)
Jl. Menjangan Raya No. 130 Pd. Ranji, Kec. Ciputat Timur
021 - 2759 2116

LEMBAGA PELAYAN MASYARAKAT (LPM)
DOMPET DHUAFA 
Jl. Ir. H. Juanda No. 55 A-B Ciputat Tangerang Selatan
021 - 7470 3703 

021 - 782 1292 

KANTOR PUSAT (PHILANTHROPY BUILDING)

Jl. Ir. H. Juanda No. 50 
Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai 
Blok C.28-29 Ciputat - 15419 , Phone 021 - 741 6050   

KANTOR CIPUTAT

Gedung Harian Umum Republika
Jl. Warung Buncit Raya No. 37 Ps Minggu 
Jakarta Selatan, Phone 021 - 780 3747 ext 138

KANTOR KAS WARUNG BUNCIT

Gedung Wardah
Jl. Zaitun Raya, Islamic Village - Karawaci Tangerang
021 - 546 0356  

KANTOR KAS KARAWACI

D O M P E T  D H U A F A
JARINGAN PELAYANAN

DOMPET DHUAFA ACEH

Jl.T.Imuem Lueng Bata No.61.c 
Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata 
Banda Aceh ,Kode pos :23247
081360031556

DOMPET DHUAFA KEPULAUAN RIAU

Perumahan Botania Garden Blok B8 
No. 32B Batam Center - Kota Batam 
081700259

DOMPET DHUAFA JAMBI

Jalan Bangka No 22, Kelurahan Kebon 
Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi 
081366 824482

DOMPET DHUAFA BANTEN

Jl. K.H Sokhari No.4C Kelurahan 
Sumur Pecung, Serang-Banten 
(Belakang Pizza Domino)
0254 – 222247 / 085966553585

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN SELATAN

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN BARAT

Jl. Karimata no. 2A, kec.Pontianak Kota, Kota 
Pontianak, 0813 5242 2384

DOMPET DHUAFA BALI

Jl. Kampus Ngurah Rai Gg. Lely no.4, Saba 
Penatih, Denpasar Timur, 
Kota Denpasar - 0822 2729 0099

DOMPET DHUAFA PAPUA
Jl. Abe Pantai - Tanah Hitam, Kelurahan 
Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, 
Papua PO BOX 99351 Jayapura 
(0967) 5572 567

DOMPET DHUAFA PAPUA BARAT
Jl. KH.Ahmad Dahlan UNIMUDA Sorong, 
Mariat Pantai, distrik aimas Kabupaten 
Sorong, Papua Barat - 0853 44849 135

DOMPET DHUAFA GORONTALO
Jl Moh Yamin RT.03 RW 02, Kel. Limba B, Kec. 
Kota Selatan, Kota Gorontalo
08522 93069 340

DOMPET DHUAFA MALUKU

Rumah pintar Ir Said Assagaf, Jl. Kampung 
wara, Desa Batumerah, 
Kec. Sirimau, Ambon - 082271386795

DOMPET DHUAFA MALUKU UTARA
Jl. Lapangan Samargalila RT/RW 007/001 
Dusun Barnaveld Desa Kabuha, 
Kec. Bacan, Halmahera Selatan
0852 98516 958

DOMPET DHUAFA SULAWESI BARAT
Jalan Gatot Subroto, Lingk.Perumtel, 
Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, 
Kabupaten Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat - 0852 1365 6545

DOMPET DHUAFA SULAWESI TENGAH

Jl. Dewi Sartika Ruko depan Mesjid Al-Amin 
kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu 
Selatan, Sulawesi Tengah - 08522 5560 649

DOMPET DHUAFA SULAWESI UTARA

Jln. Adipura Raya No. 39
Kec. Mapanget, Kel. Paniki Bawah, Manado 
95236

DOMPET DHUAFA WASPADA

DOMPET DHUAFA RIAU

Jl. Ari�n Ahmad ujung Komplek 
Perkantoran Soekarno Hatta Square 
Blok D No. 10 sebelah ISS Kota Pekanbaru.
0761 22078/ 081261188211

DOMPET DHUAFA JAWA BARAT

Jalan R.A.A Marta Negara No 22A 
Turangga, Lengkong Kota Bandung
Jawa Barat, 40264 | 022- 84281422 / 
08111977717

DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

Jalan Pamularsih No 18 C, 
Kota Semarang Jawa Tengah
0247-623884 / 08157798783

DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

Ruko Grand City Regency 
Jl. Raya Rungkut Kodul No 24B, 
Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, 
Surabaya - 0856 9070 160 

DOMPET DHUAFA JOGYAKARTA

Jl. Hos Cokroaminoto No 146 Kav 1 
Tegalrejo Yogyakarta.
0274 – 5305450 / 08112511785

Jalan Kapten Muslim Komplek Kapten 
Muslim Bussiness Point Blok E No. 17 
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan 
Sumut, 20123
061- 42566777 / 0812 6200 6967

DOMPET DHUAFA SULAWESI TENGGARA
Jl Jend AH Nasution RT/RW 018/001 Lalolara 
Kec. Kambu, Kota Kendari 
0811 4037 381

DOMPET DHUAFA SULAWESI SELATAN

Jl. AP. Pettarani no. 33 Kav 1 (samping 
gedung PWI) Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan, 0411 – 409 3458 / 
085373211111

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TIMUR

Komplek Ruko Masjid Namirah Blok B1 
RT.15 Perum. Balikpapan Baru
0542-441980 / 085347043000

Jl. Cempaka Sari IV No. 13 Jalur 2b 
RT/RW 047/003 Kel. Basarih, Kec. 
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
0852 15040 787

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA Milono km 4, Kota Palangkaraya,
0823 9081 3355

DOMPET DHUAFA NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Proklamasi No. 1, Fatufeto, Alak, 
Kupang, Nusa Tenggara Timur
0852 23333 2006

DOMPET DHUAFA SINGGALANG

Jl. Ir. H. Juanda No. 31C Pasar Pagi, 
Padang Barat - 25115
0751-40098/ 081267023333

DOMPET DHUAFA BENGKULU

Jalan Anggrek No. 10 RT 004 RW 002 
Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung 
Kota Bengkulu - 0899 2241 880

DOMPET DHUAFA LAMPUNG

Jl. Teuku Umar No. 44, 
Bandar lampung
0721 561 7939/ 0813 7903 4849

DOMPET DHUAFA SUMATERA SELATAN

Jl. Basuki Rahmat No. 1607E, 
Kel. Pahlawan, Kota Palembang 
Sumatera Selatan, 0711-376 392

DOMPET DHUAFA BANGKA BELITUNG
Jl. Mangga Raya no 228 RT 01 RW 02 Kel. 
Bukit Merapin Kec. Gerunggang, Kota 
Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung
0822 6935 6389
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REKENING ZAKAT

REKENING ATAS NAMA YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

1.010.006.475.733
Bank Mandiri

BCA
2.373.047.171

REKENING INDONESIA SIAP SIAGA

BNI Syariah
340.350.666.5

BNI Syariah
444.444.555.0

BNI
000.530.2291 

BCA Syariah
008.000.800.1 

Syariah Mandiri
7.000.489.535

Mandiri
101.00.98300.997

BCA
237.301.8881

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

Bank Muamalat
325.000.4724

Muamalat
304.007.1888

Mandiri
101.000.6626.673

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

BCA
237.301.4443

BNI Syariah
009.153.8940

Danamon Syariah
360.319.6977

Syariah Mandiri
700.049.1677

BRI Syariah
100.478.7567

REKENING MOBIL JENAZAH

 BNI Syariah
0253.709.289

BCA
237.301.4443REKENING MULIAKAN YATIM

BCA
237.311.1180

BCA
2.373.045.454

REKENING MILLENIAL BANGUN MASJID

Bank Muamalat
301.001.5515

BRI Syariah
1000.782.919

CIMB NIAGA Syariah
860.0000.349.00

Danamon Syariah
0058.333.279

BRI
0382.010000.12300

Maybank Syariah
2700.000.003

Permata Syariah
097.100.1992

Bank Mega
01.001.00.11.55555.0

Syariah Bukopin 
888.8888.102

Nobu National Bank
130.30.40000.5

REKENING TEBAR HEWAN KURBAN

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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Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
 Periode 01 - 31 Maret 2020 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

 Zakat      7.993.612.245,62 
 Infak/Sedekah      1.704.757.747,00 
 Infak terikat           55.327.000,00 
 Kurban              7.160.007,00 
 Wakaf      2.908.427.560,96 
 Solidaritas Kemanusiaan      6.634.383.090,75 

 Pelunasan (Pemberian) Piutang 16.502.203,00 
 Penggunaan : 

 Program Pendidikan      (1.352.265.545)
 Program Kesehatan          (907.903.385)
 Program Sosial Masyarakat      (1.354.912.440)
 Program Ekonomi          (724.642.115)
 Program Advokasi            (16.013.500)
 Program Dakwah dan Budaya          (366.248.531)

 Program Kemanusiaan          (265.066.838)

 Program Pengembangan Jaringan      (1.496.602.020)
 Sosialisasi ZISWAF      (2.708.230.335)
 Operasional Rutin          (235.346.056)
 Piutang Penyaluran          (232.899.431)
 Uang Muka Kegiatan            (13.251.154)
 Asuransi dibayar dimuka              (2.527.500)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi        5.877.736.483,55  

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

 Penarikan (Penyaluran) Dana Bergulir  
 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap       (221.586.651,00)
 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan    (1.707.133.023,00)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi    (1.928.719.674,00)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga              7.147.046,00 
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM          (22.385.909,00)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak          (17.918.181,00)

Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan          (33.157.044,00)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas      3.915.859.765,55 
Kas dan setara 01 Maret 2020 10.599.333.959,05 

Kas dan setara kas 31 Maret 2020   14.515.193.724,60 

444.444.555.0
237.301.8881

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Berdayakan Peternak untuk 
Mandiri di Tengah Pandemi

#MenebarKebaikan

Informasi & Konfirmasi:

08111 544 488
021-2787 4080
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IKLAN

donasi.tabungwakaf.com

021-2787-4080
#MenebarKebaikan

 Pasien Covid-19untuk
Ventilator
Bantu pasien Covid-19 
agar dapat bernapas lega

Kami Butuh Kamu Untuk
Melengkapi Kebaikan Melawan Covid-19

 7000.503.406
075.302.3337

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Scan dengan aplikasi:


