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AKTUALITA EKONOMI SOSOK BERANDA

JAKARTA - Dompet Dhuafa dan
Baznas (Badan Amil Zakat 
Nasional) mengadakan ragam 
kegiatan untuk memeringati Hari 
Guru Nasional 2020.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Magetan bersama Dompet 
Dhuafa meresmikan destinasi 
wisata baru Agrowisata Kampung 
Susu Lawu (KSL)

Salah satu pendiri Taman Baca
Masyarakat (TBM) Edelweiss yang 
berada di Jl. Bakti Pramuka RT 11/
RW 01 Kel. Kamal, Kec. Kali Deres, 
Jakarta Barat sore itu berbicara 
kepada Dompet Dhuafa.

PADANG – Membantu korban
terdampak pandemi Covid-19
khususnya di daerah Kota 
Padang, Perusahaan asuransi 
AXA Mandiri Syariah 
berkolaborasi bersama Dompet
Dhuafa Singgalang
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SALAM REDAKSI
Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum wr.wb, 

Pembaca yang budiman, 
 
Salah satu kegiatan di penghujung 
tahun 2020, Dompet Dhuafa 
mengadakan Kick Off DD Farm,  
sebuah konsep pertanian dan 
peternakan terpadu yang dikelola 
secara modern. Hasilnya diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan pangan 
dan daging baik regular maupun 
kebutuhan kurban setiap Idul Adha 
tiba. Konsep terpadu ini 
memberdayakan masyarakat sekitar 
yang diaktifkan menjadi bagian dari 
inisiatif ini.

Karenanya, dalam laporan akhir tahun 
ini, Majalah Swara Cinta mengupas 
tentang DD Farm ini sebagai laporan 
utama. Selain itu, tidak lupa 
menapaktilasi aktivitas Dompet 
Dhuafa sepanjang tahun 2020 melalui 
laporan khusus dalam bentuk 
kaleidoskop. 
Tentu banyak lagi aktivitas Dompet 
Dhuafa lainnya baik Pusat maupun 
Cabang yang disajikan di edisi ini.

Selamat membaca

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Foto Cover : M Alim Fauzi
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MENCUCI TANGAN
Mematuhi protokol kesehatan 3M 
(Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan 
Menjaga jarak) untuk saling menjaga.

Febby
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kurban setara domba dan kambing. 
Kalau data nasional mengalami 
penurunan 3,5 persen dalam jumlah 
pemotongan hewan kurban, namun 
angka yang ditunjukkan Dompet 
Dhuafa dalam jumlah pendistribusian 
hewan kurban justru menunjukan 
peningkatan sebesar 170 % dibanding 
tahun sebelumnya. 

Peningkatan tersebut juga selaras 
dengan sebaran manfaat kurban yang 
dirasakan mustahik hingga peternak 
lokal di berbagai daerah. Hal ini tiada 
lain, karena Dompet Dhuafa terus 

Arus Utama Arus Utama

DD FARM
PENUHI KEBUTUHAN PANGAN, 
CUKUPI KEBUTUHAN KURBAN

Kebutuhan hewan ternak untuk kurban setiap tahun meningkat, kebutuhan pangan begitu. Dompet Dhuafa 
menyiasatinya dengan DD Farm.

Laporan Direktur Kesehatan 
Masyarakat Veteriner Ditjen PKH 

Kementan Syamsul Ma'arif, jumlah 
ternak kurban tahun 2020/1441 H yang 
dipotong secara nasional berjumlah 1,8 
juta ekor, terdiri dari domba 392.185 
ekor, kambing 853.212 ekor; kerbau 
15.653 ekor dan sapi 541.568 ekor.

Jumlah tersebut turun sekitar 3,5 
persen dari jumlah pemotongan hewan 
kurban tahun 2019. Penurunan 
disebabkan karena adanya wabah 
bencana non alam COVID-19.

Sementara itu, Hari Raya Idul 
Adha 2019 pemotongan 
hewan kurban 
mencapai 1.346.712 
ekor, meningkat 
sekitar 10% dari 
tahun 2018. 
Realisasi 
penyembelihan 
hewan kurban 
nasional pada 
momen Idul Adha 
2018 yang total 
mencapai 1.224.284 ekor. 

Rinciannya, ternak sapi 342.261 
ekor, kerbau 11.780 ekor, 

kambing 650.990 ekor, 
dan domba 219.253 

ekor. 

Dompet Dhuafa 
sendiri, melalui 
program Tebar 
Hewan Kurban pada 

2020 ini, 
mendistribusikan lebih 

dari 42 ribu hewan 

① Raker Pimpinan Dompet Dhuafa semua cabang  
untuk DD Farm

② GM Corsec Dompet Dhuafa, Dian Mulyadi 
berbicara mengenai sentra ternak DD Farm

③ Kick off sentra ternak DD Farm secara resmi dibuka 
oleh Ketua YDRR, Nasyith Majidi (tengah)

4 Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Nasyith 
Majidi saat mengunjungi sentra ternak DD Farm 

Serang, Banten 

Dompet Dhuafa 

mengembangkan Sentra Ternak. 
Melalui Sentra Ternak ini, Dompet 
Dhuafa bisa mempertahankan prestasi 
peyebaran hewan kurban, sehingga 
manfaat Tebar Hewan Kurban bisa 
lebih disebarluaskan sampai ke pelosok 
nusatara.

"Dompet Dhuafa mengelola sekitar 
40.000 ekor kambing dan domba tiap 
tahun. Dengan adanya Sentra Ternak 
ini, tak lain untuk meningkatkan 
kualitas kurban nantinya. Sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar," ungkap Nasyith 

Majidi, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa 
Republika, ketika Kick Off DD Farm di 
Serang, November 2020 lalu.

Memperkuat program Sentra Ternak, 
Dompet Dhuafa di November 2020 
meluncurkan program terpadu dalam 
bentuk Dompet Dhuafa Farm (DD 
Farm). Dari program ini Dompet 
Dhuafa meyakini akan memberikan 
kontribusi kepada masyarakat secara 
luas karena DD Farm memadukan 
konsep pertanian dan peternakan 
terpadu. Dengan DD Farm, ketahanan 
pangan terpenuhi dan kebutuhan 
ternak untuk Tebar Hewan Kurban 
pun tercukupi di setiap tahunnya.  
– Maifil Eka Putra
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maslahat yang besar dan menciptakan 
enterpreneurship baru di lingkungan 
DD dan masyarakat sekitarnya, dengan 
mengucapkan 
Bismillahirrohmanirohim, sekali lagi 
kick off DD Farm di seluruh Indonesia 
dengan ini kami buka," ucap Nasyith 
Majidi, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa 
saat membuka kick off sentra ternak 
DD Farm.

"Ini adalah momen yang luar biasa, di 
usia Dompet Dhuafa yang memasuki 
28 tahun, kita ingin menjadi bagian 
penting dalam pembangunan 
masyarakat dengan pembukaan Sentra 
Ternak," terang Nasyith.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas 
Pertanian kota Serang, Edinata Sakarya 
menjelaskan dengan kehadiran DD 
Farm dirinya merasa bangga karena 
peternakannya ada, perikanannya ada 
termasuk pertaniannya. "Nah dengan 
adanya DD Farm ini otomatis 
ketahanan pangan kita menjadi tidak 
khawatir bahwa dengan kehadirannya 
ini masyarakat bisa diberdayakan, dan 
dengan kehadirannya ini masyarakat 

Arus Utama Arus Utama

① Ketua YDDR, Kadin pertanian Serang, bersama 
pimpinan cabang Dompet Dhuafa daerah berpose 

seusai pelaksanaan kick off DD Farm

② Ketua YDDR, Nasyith Majidi memukul kentongan 
sebagai tanda dimulainya kick off sentra ternak DD 

Farm

Dompet Dhuafa 

DD FARM
ONE STEP FORWARD ZAKAT 
PRODUKTIF

Ini adalah momen yang luar biasa, di usia Dompet Dhuafa yang memasuki 28 tahun, kita ingin menjadi bagian 
penting dalam pembangunan masyarakat dengan pembukaan Sentra Ternak

Bertempat di DD Farm, Serang, 
Banten, Dompet Dhuafa menggelar 

launching progam Sentra Ternak 
Dompet Dhuafa, Minggu (29/11/2020). 

Launching itu ditandai dengan 
seremonial yang dilakukan bersama 12 
pimpinan cabang Dompet Dhuafa di 
Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi 
momen ‘one step forward’ atau satu 

langkah ke depan dalam dunia 
pengembangan zakat yang dikelola 
Dompet Dhuafa.

Sentra Ternak Dompet Dhuafa sendiri 
adalah kawasan peternakan modern 
yang terintegrasi, sebagai salah satu 
bentuk implementasi zakat produktif 
berkat amanah kebaikan para 
donaturnya. 

"Di Serang inilah kita ingin menjadi 
bagian penting bagi masyarakat, kita 
tahu pasokan daging di Indonesia 
sampai saat ini masih ada sekitar 300 
ribu ton setahun dan itu menyebabkan 
kita masih impor yang sangat besar, 
baik impor sapi, kerbau, dan yang 
lainnya. DD Farm yang dikembangkan 
di seluruh Indonesia menciptakan 

diharapkan bisa mencontoh," ucap 
Edinata.

Ke depannya, Sentra Ternak Dompet 
Dhuafa akan dikembangkan dengan 
mekanisme pendanaan blended finance, 
yaitu memadukan sumber dana zakat 
produktif, wakaf, dan investasi. Hal itu 
memungkinkan keterlibatan lebih lebar 
bagi masyarakat untuk ikut serta dalam 
pengembangan Sentra Ternak Dompet 
Dhuafa. Dengan melibatkan jejaring 
cabang Dompet Dhuafa di Nusantara, 
program Sentra Ternak dapat 
diduplikasi untuk mengekspansi 
kebermanfaatannya.

"Insya Allah (Sentra Ternak) akan 
dibuka di 12 cabang Dompet Dhuafa. 
Menjadi percontohan peternakan yang 
profesional, dan yang paling penting, 
bisa memberikan social impact kepada 
masyarakat," tutup Nasyith.

DD Farm sendiri menjadi pilot project 
dalam program Sentra Ternak Dompet 
Dhuafa. Dalam pengembangannya, DD 
Farm yang ada di Banten telah 
mengaplikasikan konsep peternakan 

yang modern dengan 
mengintegrasikan proses perawatan 
ternak yang sustainable, dari hulu ke 
hilir. Bukan hanya dari penjualan 
kambing, DD Farm bahkan 
memproduksi pupuk, pakan, hingga 
tanaman pangan, dalam ekosistem 
ternaknya. Karenanya, DD Farm juga 
akan menjadi Edu Farm, tempat belajar 
beternak bagi siapapun.

Upaya Iain yang diharapkan adalah 
membentuk Village Breeding Centre, 
untuk dapat menumbuhkan pusat 
pembibitan baru di tingkat desa. Pusat 
pembibitan dimaksud tidak hanya 
terbatas pada komoditas ternak doka 
saja, tapi pengelolaan pakan/silase, 
usaha aqiqah, edu-wisata, produksi 
kompos alam, kebun sayur, dan yang 
lainnya. – Romy dan Zul
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yang juga melibatkan para kelompok 
ternak sebagai kelompok mitra DD 
farm ini. 

"Jadi nantinya kelompok peternak akan 
menjadi mitra kita dalam bisnis proses 
tersebut, dan kelompok ternak itu akan 
menyebar di masyarakat. Sehingga itu 
akan menjadi pola bagaimana 
keberpihakan kita kepada 
mustahiknya," sambung 
ustadz Shonhaji. 

KEMANDIRIAN 
CABANG

Lalu, lanjut Ustad 
Shonhaji, peran 
cabang Dompet 
Dhuafa untuk 
mendorong gerakan 
ekonomi umat dapat 
dilakukan melalui 
penguatan strategis 
pengembangan jaringan Dompet 
Dhuafa untuk mewujudkan harapan 
kemandirian cabang Dompet Dhuafa. 
Sekaligus, menjadi pemantik 

pemberdayaan ekonomi masyarakat 
desa melalui program pertanian dan 
layanan usaha mikro. 

Selain itu pula, meningkatkan 
ketahanan pangan, pola padat karya, 
pemenuhan gizi masyarakat desa, 
penyediaan stok hewan ternak dan 

perluasan distribusi untuk momen 
kurban maupun reguler.

Hal tersebut sesuai 
dengan arahan 

strategis yang 
harus dicapai 
seperti dalam 
agenda 
konsolidasi sentra 
ternak di Hotel 

Yello beberapa 
waktu lalu bersama 

Ketua Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika 

(YDRR), Nasyith Majidi dan 
direksi serta para 12 Pimpinan Cabang. 

Dalam agenda tersebut salah satunya 
penyerahan SK dan penunjukkan 
Dompet Dhuafa cabang sebagai 

pengelola program sentra ternak DD 
Farm sekaligus seremoni 
penandatanganan prasasti program 
sentra ternak DD Farm.

"Arahan strategisnya ialah salah 
satunya mengoptimalkan kekuatan 
Ziswaf ini bukan hanya pendekatan 
konsumtif filantropi saja tetapi 
bagaimana kita menumbuh 
kembangkan sumber dana ziswaf 
kepada filantropeneur dengan aspek 
enterprise-nya yang akan kembali 
kepada kegiatan sosial dan peruntukan 
masyarakat dhuafa," pungkas ustadz 
Ahmad Shonhaji. – Romy Syawal

Sentra Ternak Terpadu Dompet 
Dhuafa atau DD Farm dibangun 

atas kolaborasi antara Direktorat 
Dakwah, Budaya dan Pemberdayaan 
Masyarakat melalui program 
Pengembangan Ekonomi, Lingkungan 
dan Budaya dengan Remo Ziswaf di 
mana Pengembangan Jaringan 
(Pengjar) memotori cabang-cabang 
Dompet Dhuafa di seluruh Indonesia. 

Direktur Dakwah, Budaya dan 
Pemberdayaan Masyarakat, ustadz 
Ahmad Shonhaji menjelaskan, DD 

MUSTAHIK MOVE TO MUZAKKI, 
CABANG MOVE TO MANDIRI

Farm merupakan sesuatu ikhtiar 
Dompet Dhuafa sebagai lembaga 
filantropi dalam upaya 
mendistribusikan dan menyalurkan 
dana zakat kepada masyarakat. 

"Dompet Dhuafa punya program 
mustahik move to muzaki, dengan 
pendekatan zakat produktif yang 
dikelola diharapkan bukan hanya 
masuk pada aspek filantropi tetapi 
masuk kepada pengelolaan aspek 
filantropeneur, bagaimana pendekatan 
dalam pengelolaan sentra ternak ini 

pada akhirnya membuat sustainability 
yang produktif dalam melakukan 
pengelolaan dana zakat. sehingga dia 
tidak hanya bersifat konsumtif tapi 
juga ada aspek filantropeneur, itu saya 
kira," ujarnya beberapa waktu lalu 
kepada Swara Cinta.

Dengan konsep model pemberdayaan 
produktif, lanjut Shonhaji, keterlibatan 
mustahik dalam tata kelolanya, baik 
diaspek tenaga kerjanya, maupun di 
aspek pengelolaannya. Tidak hanya 
sebagai sentra tapi juga plasma-plasma 

Arus Utama Arus Utama

① Ketua YDDR, Nasyith Majidi (kanan), Direktur 
Remo, Dhoni Marlan (tengah) menyerahkan plakat 

DD Farm kepada pimcab daerah

② Pimcab DD Jawa Barat, Andriansyah saat 
berbicara dalam raker Pimpinan Cabang 

③ Ketua YDDR, Nasyith Majidi memberikan arahan 
kepada pimcab terkait sentra ternak 

Dompet Dhuafa

DD Farm mendorong mustahik untuk menjadi muzakki dan menjadikan cabang menuju institusi mandiri. 
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GHIRAH CABANG DOMPET DHUAFA 
SAMBUT DD FARM

Meskipun baru 12 cabang yang ikut serta dalam launching DD Farm, November 
2020, sejalan waktu 31 Cabang Dompet Dhuafa di Indonesia akan mengikuti 

program ini secara bertahap. Tentunya 200 kantor layanan Dompet Dhuafa di Indonesia 
ditambah dengan kantor perwakilan di luar negeri akan berinteraksi dengan donatur 
untuk mendukung program ini.

Berikut tesimoni  beberapa Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa yang sudah siap 
melaksanakan program DD Farm ini :

Kami sangat bahagia atas peluncuran program yang luar biasa ini, karena akan 
banyak manfaat yang bisa dirasakan mustahik dan masyarakat sekitar program 

serta akan membantu kemandirian Cabang. Terutama di Sumatera Utara ini pastinya 
akan menjadi Contoh Social Enterprise bagi masyarakat dan lembaga-lembaga sosial 
kemanusiaan. Dompet Dhuafa Waspada berencana akan meluncurkan Sentra Ternak 
di Kabupaten Langkat,” tambah Sulaiman di sela-sela kehadirannya dalam peluncuran 
sentra ternak di Banten. 

Sulaiman, Pimpinan Cabang DD Waspada, Sumatera Utara.

Menyambut baik adanya program sentra ternak. Apalagi, Dompet Dhuafa Lampung 
menjadi salah satu dari 12 Dompet Dhuafa Cabang yang terpilih menjadi salah 

satu lokasi program Sentra Ternak DD Farm. Adanya Sentra Ternak DD Farm yang 
dikelola Dompet Dhuafa Lampung nanti semoga menjadi salah satu jalan mengakselerasi 
perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Insya Allah 
bila berhasil, ini akan menjadi portofolio program yang bisa diduplikasi di mana pun.

Yogi Achmad Fadjar, Pimpinan Cabang DD Lampung 

Kegiatan sehari-hari Mustahik hanya fokus bekerja di DD Farm dengan pola zakat 
produktif, dimana bagian mustahik disalurkan dalam gaji setiap bulan. Mustahik 

yang berjumlah 9 orang tinggal di mes DD Farm, pembagian tugas sudah ditentukan 
oleh pengelola, dan selain itu, seperti biasa kegiatan memelihara domba baik penggemukan 
maupun pembibitan, memberi pakan, membersihkan kandang, merawat ternak yang 
sehat maupun sakit dan produksi pakan. 

DD Farm juga menyembelih 5-10 ekor setiap harinya untuk dijual ke konsumen dalam 
bentuk karkas, selain itu juga menerima pembelian domba hidup untuk kebutuhan 
akikah maupun yang lainnya. sehingga dari penjualan tersebut bisa membiayai 
operasional termasuk gaji mustahik.

Mokhlas Pidono, Pimpinan DD Banten 

Kita berencana membuat 1 titik yaitu di Pasir Impun, Kabupaten Bandung. DD Farm 
nanti akan di set up melengkapi program ternak kambing domba DD Jabar yang sudah 
running di 3 titik yaitu di kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bandung.

Andriansyah, Pimpinan DD Jawa Barat

Arus Utama Arus Utama

Sekitar 12 Cabang yang ikut 
Launching DD Farm, November 

2020. Sejalan dengan waktu 
DD Farm akan hadir di seluruh 

provinsi di Indonesia.

Ada 3 titik yang akan kita buat yaitu di Madiun, Pujon (malang), dan Situbondo, 
dan rencana mulai pembangunan di bulan Desember atau Januari. Strategi kami 

ialah mencari investor seluas-luasnya dan mencoba konsep yang integralistik, jadi 
tidak hanya farm dan edunya, tetapi juga kita padukan dengan program lain. Seperti 
misalnya di Pujon, akan terintegrasi dengan pesantren, area pertanian, radio dan 
usaha retail. Dan untuk kerjasama, saat ini baru sebatas pejabat desa setempat, belum 
sampai tahap Bupati atau Gubernur.

Kholid Abdillah, Pimpinan DD JawaTimur
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Optimalisasi zakat, infaq, sedekah & 
wakaf (Ziswaf) sebagai modal 

kegiatan ekonomi produktif untuk 
membantu pengentasan kemiskinan? 
Why not, mengapa tidak?

Pengelolaan aset ziswaf untuk 
kepentingan ekonomi produktif masih 
belum populer. Selain pengetahuan 
masih terbatas, masyarakat belum 
memiliki banyak contoh program 
wakaf dalam skema ekonomi produktif 
yang berhasil. Masyarakat masih perlu 
diyakinkan bahwa aset ziswaf dapat 
dioptimalkan secara produktif bagi 
upaya meningkatkan taraf ekonomi 
masyarakat. Inilah yang sedang 
diupayakan oleh DD (Dompet Dhuafa) 
dengan program peternakan berbasis 
aset wakaf. Program tersebut diberi 
nama DD Farm dan uji coba pertama 
dilakukan di Banten di bawah 
pimpinan Mukhlas P A, pimpinan 
cabang DD Banten.

sebagai uji coba, sekaligus 
percontohan.

Kini DD Farm Banten sudah mampu 
menutupi biaya operasional regular, 
memproduksi pakan mencapai 90 ton 
dan complete feed lebih dari 36 ton, 
serta produksi pupuk sebanyak 10 ton. 
DD Farm Banten sudah mampu 
membuka penawaran investasi baru 
dengan skema proyeksi profit sebesar 
Rp1,2 M dalam 14 bulan.

Jika terwujud, capaian itu diharapkan 
dapat meningkatkan keyakinan bahwa 
dana ziswaf yang dikelola secara 
amanah dan profesional dapat 
dimanfaatkan sebagai modal 

pemberdayaan mustahik yang 
produktif dan 

berkesinambungan. 
Penghasilan dari DD 

Farm Banten saat 
ini digunakan 
untuk 
menghidupi 
mustahik 
melalui 
penghasilan 
bulanan; yang 

digulirkan 
untuk 

membiayai 
sekolah gratis bagi 

kaum dhuafa, yang 
murid muridnya berasal 

dari masyarakat sekitar sentra. 
Ini merupakan aspek keunggulan yang 
dimiliki oleh model pemberdayaan 
konsep Philantropreneurship.

HOLISTIK, INTEGRALISTIK

DD Farm Banten menjadi contoh 
aplikasi program dengan prinsip 
holistik dan integralistik. DD Farm 
sebagai sarana pemberdayaan ekonomi 
juga melakukan program-program 
layanan kesehatan, pendidikan, 
nilai-nilai budaya, dan layanan iman 
dan taqwa. Semua program tersebut 
dilaksanakan dalam satu kawasan 
pemberdayaan yang disebut zona 
Mandaya (Mandiri dan Berdaya).

Kegiatan DD Farm melibatkan kaum 
perempuan, khususnya ibu, sebagai 
motor penggerak utamanya. Bahkan, 
dalam hal suplai bahan baku pakan 
ternak, perempuan menjadi pemain 
utama kelompok masyarakat yang 
menanam, merawat, dan memanen 10 
hektar tanaman jagung. Ini karena DD 
meyakini bahwa perempuan berdaya 
lebih menjamin ketahanan ekonomi 
keluarga dan masyarakat, terutama di 
kalangan keluarga miskin.

Filantroprenenur ini sekilas 
mengesankan seperti kegiatan bisnis. 
Betul, namun ini adalah bisnis sosial, 
tepatnya bisnis filantropi. Bisnis sosial 
dibangun semata-mata untuk ikut 
serta mengentaskan kemiskinan dan 
meningkatkan harkat serta martabat 
kaum dhuafa. Bisnis sosial lebih 
mengutamakan benefit (manfaat) dari 
pada profit dalam bentuk uang. 
Untung harus diupayakan, tapi itu 
harus digulirkan dalam bentuk 
program-program sosial bagi 
masyarakat pra sejahtera dengan 
semangat cinta (welas asih) kepada 
sesama. Itulah filantropreneur sebagai 
konsep alternatif dalam pemberdayaan 
kaum dhuafa.

Jiwa kewirausahaan ditanamkan kuat 
dalam bingkai-bingkai sosial dan 
kemanusiaan. Singkat kata, 
filantroprenenur adalah pengelolaan 
program filantropi dengan jiwa 
wirausaha dan sebaliknya dalam satu 
tarikan nafas, kewirausahaan yang 
dijiwai welas asih (charity) untuk 
kebaikan sesama.

Semoga ini dapat menjadi solusi bagi 
percepatan pengentasan kemiskinan. 
– (ph.12.12.2020)

kebutuhan hewan Kurban. Selain itu, 
juga memproduksi pakan ternak 
berupa complete feed dan silase yang 
dipakai sendiri sekaligus dijual ke pasar 
peternak. Kotoran ternak juga menjadi 
produk penghasil uang bagi DD Farm. 
Kotoran dikumpulkan dari kandang, 
kemudian diolah melalui proses 
penjemuran tanpa bantuan teknologi 
dan kimia, sehingga menghasilkan 
pupuk dengan kualitas baik, 
mengandung 90% kotoran domba/
kambing tanpa campuran pasir, sekam, 
atau material yang lain.

PADAT KARYA

Semua bisnis proses berpola padat 
karya, melibatkan masyarakat 
dhuafa sebagai pekerja yang 
menghasilkan 
pendapatan rutin 
bagi mereka, 
sebagai 
penopang 
ketahanan 
ekonomi 
keluarga, 
apalagi di era 
pandemi 
Corona dan 
resesi saat ini. 
DD Farm dibiayai 
dengan dana zakat 
sebagai modal awal. 
Ini digunakan antara lain 
untuk pembersihan lahan (land 
clearing), pembangunan kandang, 
penyediaan ternak bakalan, penyiapan 
pakan tahun pertama, manajemen 
kesehatan ternak, dan penguatan 
kompetensi mustahik pengelola.

Modal tersebut ditumbuhkan dengan 
membentuk unit-unit baru penghasil 
pendapatan, seperti penjualan ternak 
harian dan bulanan, penjualan ternak 
Kurban, produksi dan penjualan pakan 
ternak, dan produksi dan penjualan 
pupuk organik kotoran ternak. Di 
setiap DD Farm ada sebidang lahan 
untuk menamam sayur dan beberapa 
jenis tanaman pakan ternak yang 
memakai pupuk organik. Ini berfungsi 

Arus Utama Arus Utama

① Salah satu pemberdayaan masyarakat membuat 
pupuk kandang

② Parni Hadi. Inisiator, Pendiri dan Ketua Dewan 
Pembina Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa 

DD FARM

PROGRAM PEMBERDAYAAN KAUM MISKIN

DD Farm Banten dilaksanakan di atas 
lahan wakaf sekitar 7.000 meter 
persegi di lingkungan Gowok Kepuh, 
Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, 
Kota Serang. DD Farm menerapkan 
konsep pembiayaan gabungan antara 
wakaf dengan zakat di tahap awal, lalu 
ditumbuhkan dengan investasi 
ekonomi di tahap selanjutnya. Model 
pembiayaan ini populer disebut 
blended finance.

Secara teknis, DD Farm mengubah 
model pemberdayaan peternak dari 
model plasma menjadi model sentra. 
Masyarakat penerima manfaat direkrut 
dengan kriteria mustahik dan 
mekanisme akad sebagai pekerja. 
Selama dua tahun, mustahik tersebut 
dilatih tentang manajemen kandang, 
pakan, kesehatan ternak, administrasi 
peternakan, dan lain sebagainya. 
Setelah itu, berdasarkan mekanisme 

seleksi yang ketat, mustahik yang lulus 
diberikan inkubasi dalam bentuk 
modal anakan ternak agar menjadi 
peternak. Pada tahap tersebut, 
mustahik didampingi dalam bentuk 
kemitraan dengan membentuk Badan 
Usaha Desa (Bude). Peternakan plasma 
ditumbuhkan menjadi community 
enterprise yang terhubung dengan 
sentra ternak dalam hal pemasaran. 
Proses kemitraan ini dikembangkan 
menjadi jaringan sosial enterprise baru, 
dan menjadi tahap pengukuhan 
muzakki baru.

DD Farm sebagai unit bisnis sosial 
sentra ternak mengembangkan 
beberapa produk yang menjadi 
pemasukan (revenue stream) usaha. 
Produk pertama adalah penggemukan 
domba/kambing untuk penjualan 
karkas bagi restoran dan catering, serta 
setiap tahun untuk mensuplai 

Oleh Parni Hadi, Pengusung Filantropeneur



Edisi 116 | Nop - Des 2020Edisi 116 | Nop - Des 2020

2120 Khusus

IKLAN

Wakaf untuk
Bunda

237.304.8887
009.153.8995

Hadiah Terbaik untuk Bunda Tercinta

a.n. Yayasan Dompet Dhuafa Republika

minimal wakaf Rp 1.000.000,- mendapatkan sertifikat*

www.dompetdhuafa.org

 Bersama untuk Sesama

Informasi & Konfirmasi:

08111 544 488

Khusus

KALEIDOSKOP DOMPET DHUAFA 2020

DARI RESPON BENCANA 
KE KETAHANAN PANGAN

Sepanjang 2020 Dompet Dhuafa berjuang pada tiga hal; Pertama memberikan respon bencana dan wabah. Kedua, memberikan 
pendampingan kepada dhuafa supaya tidak terpuruk karena bencana dan wabah. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan dhuafa 

untuk ketahanan skala keluarga jangka pendek dan jangka panjang.

Berikut jejak langkah Dompet Dhuafa sepanjang 2020:
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April 2020 // Inisiasi Ketahanan Pangan Skala 

Keluarga 
Untuk menyelamatkan Dhuafa dari hantaman wabah Covid-19. 
Dompet Dhuafa menginisiasi program ketahanan pangan berskala 
keluarga. Program ketahanan pangan ini mendapat 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, 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.

Juni 2020 // Dompet Dhuafa Bangun RS Kontainer

Dompet Dhuafa terus bergerak dalam program CEKAL (Cegah 
dan Tangkal) Corona. Salah satunya, pembangunan Rumah Sakit 
Kontainer yang kini telah mencapai tahap 70 persen. Bangunan 
berupa jajaran 4 (empat) buah kontainer nampak sudah terpasang 
di halaman Rumah Sakit Kartika Pulomas, Jakarta Timur.

Setelah tiba di Jakarta, dan ditempatkan di dua titik RS, yaitu RS 
Kartika Pulomas, Jakarta Timur, dan RS Rumah Sehat Terpadu 
(RST) Parung, Bogor, RS lapangan berbasis kontainer ini akan 
dikhususkan untuk layanan kesehatan Covid-19. 

Mei 2020 // Ekspedisi Kebaikan untuk Dhuafa 

Terdampak Corona

Dompet Dhuafa 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. Target pertama 
disebar 30.000 paket untuk 12 pos distribusi di Jawa Barat, DKI 
Jakarta dan Banten. Ekspedisi ini dilepas Nasyith Majidi, Ketua 
Dewan Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika (YDDR), 
saat melepas ekpedisi kebaikan itu, Rabu (6/5/2020).

Januari 2020 // Respon Banjir dan Longsor 
Awal tahun Indonesia dilanda musibah. Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian banjir dan 
longsor di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat dan 67 orang 
dinyatakan tewas akibat bencana itu per (6/1/2020). Dompet 
Dhuafa melalui DMC, menyebarkan tim respon ke wilayah Jakarta 
di pos Cipinang Melayu, Ciliwung, IKPN Bintaro, wilayah Bekasi 
seperti Tambun, Rawasari. Untuk wilayah Tangerang, ada di 
wilayah Ciledug, sementara di Bogor, ada di Jasinga, Cigudeg, 
dan ada juga di Lebak, Banten. Tim DMC yang turun 30 orang, 
setiap 1 PIC dibantu minimal 10 relawan.

Maret 2020 // Hadapi Corona Dirikan Crisis Center

Untuk menghadapi Wabah Corona, yang kemudian dikenal 
Covid-19, Dompet Dhuafa membentuk Crisis Center Cegah 
Tangkal Corona (CCCTC). Dipimpin dr. Yeni Purnamasari, MKM, 
Dompet Dhuafa melawan Covid-19 dengan menyiagakan 8 rumah 
sakit Dompet Dhuafa, 1 Rumah Sakit Lapangan, menyiagakan 
21 Klinik, menyediakan saluran siaga Hotline Covid-19 (berbagi 
informasi, permintaan bantuan dan layanan psikososial online), 
menyiagakan 30 unit ambulans pasien dan 5 unit ambulans 
jenazah. Didukung 15.000 relawan berbagai bidang dan ratusan 
relawan Psikososial.  

Sejauh ini, yang sudah dilakukan Dompet Dhuafa adalah : 
penyemprotan disinfektan, distribusi chamber, penanganan 
jenazah covid, RS Lapangan, distribusi APD, supply makanan 
untuk tenaga kesehatan, pembagian sembako untuk pejuang 
keluarga, Cash for Work Ojol.

Februari 2020 // Memperbaiki Jembatan Putus 
Di Kabupaten Sajira, Lebak, Banten jembatan putus karena Banjir 
Bandang. Padahal jembatan tersebut  menjadi penghubung utama 
antar kecamatan Sajira ke Sobang, Muncang, dan Leuwidamar. 
Karena itu DMC Dompet Dhuafa membuat jembatan gantung 
permanen bukan darurat di dekat lokasi tersebut. Dengan lebar 
1,5 meter yang diperuntukan bagi motor dan pejalan kaki, bukan 
kendaraan roda 4.
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Desember 2020 // Launching DD Healthcare  
Dunia kesehatan di Indonesia sedang mengalami perubahan- 
perubahan besar. Perubahan-perubahan dipicu oleh beberapa 
hal yang secara berturut- turut memaksa seluruh stakeholder 
kesehatan untuk bereaksi dan memberikan respon agar tetap 
relevan dengan perubahan zaman. Dalam skala, ruang lingkup, 
dan kompleksitasnya, transformasi yang terjadi sekarang ini 
berbeda dengan apa yang telah dialami oleh umat manusia selama 
ini. 

Rentetan gelombang perubahan ini menjadi alasan bagi DD 
Healthcare untuk juga berubah agar tetap relevan di tengah arus 
zaman tanpa melupakan tujuan awal pembentukannya. DD 
Healthcare adalah pelaku usaha di bidang kesehatan yang dibentuk 
sebagai salah satu model bisnis Yayasan Dompet Dhuafa. Rabu 
(3/12/2020).

Agustus 2020 // Kerjasama Payment Syariah LinkAja 
Pada Selasa (25/8/2020), melalui sebuah webinar, LinkAja 
menggandeng Dompet Dhuafa dan beserta lembaga-lembaga 
terkait lainnya melakukan penandatanganan komitmen Layanan 
Syariah LinkAja secara virtual. Direktur Eksekutif Komite Nasional 
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ventje Rahardjo 
berpendapat, hadirnya uang elektronik syariah merupakan awal 
yang sangat baik bagi perekonomian Indonesia. Namun pengembangan 
ke depan harus tetap digalakkan, seperti digital wallet syariah, 
digital bank syariah, dan lainnya. Wakil Presiden Republik Indonesia, 
Prof. Dr. H.C. K.H. Ma'ruf Amin, memberikan arahan supaya 
masyarakat Indonesia semakin melek akan literasi keuangan dan 
ekonomi syariah.

Oktober 2020 //Wapres RI Resmikan Glaukoma 

Center RS Mata Achmad Wardi 

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meresmikan penambahan layanan 
Retina dan Glaukoma Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi 
(RSAW) di Kota Serang, Banten, secara daring pada Rabu (21/10/2020). 
Ia mengatakan, segala upaya dalam peningkatan fasilitas Retina 
dan Glaukoma Center tersebut sudah selayaknya perlu diapresiasi.

Menurut Ma'ruf Amin, pembangunan RSAW yang berasal dari 
dana wakaf tersebut menjadi contoh bahwa penggalangan dana 
wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

September 2020 // Ikuti Konferensi SEAL Asia Pasifik

Dompet Dhuafa mengikuti konferensi daring Social Enterprises 
Advocacy and Leveraging Asia (SEAL). Konferensi ini diikuti 
sekitar 200 peserta dari negara-negara Asia Pasifik tanggal 16-17 
September 2020. Dalam konferensi ini Dompet Dhuafa menawarkan 
penerapan konsep pemberdayaan perempuan di rantai pasok 
produk-produk pertanian dan perlunya kewirausahaan sosial di 
bidang layanan kesehatan untuk mengatasi pandemi Covid-19. 
Konferensi ini dihadiri Nasyith Majidi, Ketua Yayasan Dompet 
Dhuafa.

November 2020 // DD Farm Diresmikan

Bertempat di DD Farm, Serang, Banten, Dompet Dhuafa meresmikan 
dan meluncurkan progam Sentra Ternak Dompet Dhuafa bersama 
12 pimpinan cabang  Dompet Dhuafa di Nusantara. Peluncuran 
tersebut secara  seremonial berlangsung pada Minggu (29/11/2030). 
Kegiatan tersebut menjadi momen ‘one step forward’ atau satu 
langkah ke depan Dompet Dhuafa dalam mengelola dan 
mengembangkan zakat. Sentra Ternak Dompet Dhuafa sendiri 
merupakan kawasan peternakan modern yang terintegrasi, sebagai 
salah satu bentuk implementasi zakat produktif. DD Farm 
diresmikan Nasyith Majidi, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa.

Juli 2020 // Tebar Hewan Kurban ke 2 Juta Lebih 

Penerima Manfaat

Dompet Dhuafa dapat meningkatkan pencapaian penghimpunan 
kurban. Jumlah hewan kurban yang terhimpun pada periode 
1441H/2020M, sebanyak 42.126 ekor setara domba/kambing 
(doka). Dengan capaian tersebut, Dompet Dhuafa mencatatkan 
pertumbuhan 71 persen dibandingkan tahun 2019. Didistribusikan 
ke lebih dari 2 juta penerima manfaat, yang sudah terdata secararinci 
di 33 provinsi dan 200 kabupaten/kota di Indonesia, khususnya 
wilayah terpencil, tertinggal, terpelosok hingga wilayah bencana.
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dari masyarakat,” 
terang Fikri. 

Sedangkan 
Direktur Dompet 
Dhuafa Pendidikan, 
M.Syafi'ie el 
Bantanie, 
menyampaikan 
bahwa Dompet 
Dhuafa akan 
berfokus pada 
lokasi penempatan 
guru Sekolah Guru 
Indonesia (SGI) 
yang mencakup 
beberapa titik di 
pelosok nusantara 
seperti, Buton, 
Dompu, Bombana, 
Sambas, Belitung, 
Lebak, Pandeglang, 
Halmahera Utara, 

Nunukan, Sumbawa Barat, Kuburaya, 
Polewali Mandar, Gorontalo, Muna 
dan Wakatobi. 

“Di titik-titik inilah para guru berjuang 
untuk menciptakan pembelajaran 
terbaik meskipun terhimpit 
keterbatasan,” tuturnya. 

Diharapkan kolaborasi kebaikan antar 
Dompet Dhuafa dan BAZNAS mampu 
membuat guru dan tenaga 
kependidikan lainnya bisa terus 
berjuang membersamai kemajuan 
pendidikan bangsa. – Fajar

JAKARTA - Dompet Dhuafa dan 
Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) 
mengadakan ragam kegiatan untuk 
memeringati Hari Guru Nasional 2020. 

Menggadang tema “Berkualitas 
Meskipun Terbatas”, peringatan Hari 
Guru Nasional ini diramaikan Lomba 
Ucapan Terima Kasih Guru dengan 
peserta orang tua murid (dari jenjang 
SD hingga SMA dari seluruh 
Indonesia), Lomba Guru Heroik untuk 
para guru (dari jenjang SD hingga SMA 
di seluruh Indonesia).

Selain itu juga diadakan penggalangan 
dana yang dikemas dalam bentuk Mini 
Konser bertajuk ”Terima Kasih Guru” 
dengan sub-tema 'Berkualitas 
Meskipun Terbatas: Kiprah. Perjuangan 
dan Kemaksimalan Guru Selama 
Pandemi' yang menggandeng Samsons, 

Fauzan Daulay, Is Pusakata, Umaru 
Takaeda, dan Sharfira Umm, yang 
disiarkan langsung melaui kanal 
Youtube BAZNAS TV dan Dompet 
Dhuafa TV pada Sabtu (21/11/2020).

Hasil penggalangan dana 
didistribusikan kepada para guru dalam 
bantuan berupa alat penunjang 
kegiatan pembelajaran dan pelatihan 
tematik. 

Menurut Ahmad Fikri, Kepala 
Pendistribusian BAZNAS, pelatihan 
guru akan diintegrasikan dengan area 
Zakat Community Development yang 
akan berfokus di sepuluh titik. “Lubuk 
Bangkar, Toraja, Bedono, Kebon 
Manggis, Kampung Cibuluh, 
Cemplang, Sambik Elen, Palalangon, 
Tuva, dan Suka Indah Bekasi, akan 
menjadi titik utama distribusi bantuan Fajar

1 Seorang guru yang sedang mengajar

APRESIASI UNTUK PENDIDIK   
DI HARI GURU NASIONAL 2020

Aktualita

HARI DIABETES SEDUNIA 2020, 
MENGENTASKAN PENYAKIT DIABETES

JAKARTA - Memeringati Hari Diabetes 
Sedunia 2020, 14 November, 
mendorong Dompet Dhuafa untuk 
tetap semangat dalam memberikan 
penghidupan lebih baik bagi dhuafa, 
terutama di aspek kesehatan.

General Manager Kesehatan Dompet 
Dhuafa,  Dr. Yeni Purnamasari 
mengungkapkan bahwa secara resmi 
World Health Organization (WHO) di 
tahun 2018 menyampaikan ada 36 juta 
jiwa per tahun meninggal akibat 
Penyakit Tidak Menular (PTM) pada 
tahun 2016, dari data ini 6% 
diakibatkan oleh diabetes.

“Di banyak negara khususnya di negara 
berkembang, PTM telah menjadi isu 
strategis dalam agenda Sustainable 
Development Goals (SDGs) 2030. Hal 
itu sejalan dengan visi dan misi 
kesehatan Dompet Dhuafa yaitu 
peningkatan derajat kesehatan melalui 
transformasi layanan yang mendorong 
perilaku hidup sehat, pelibatan modal 

sosial, inisiasi berkelanjutan dan 
terukur sebagai model holistik gerakan 
kesehatan dunia,” ungkap Yeni melalui 
pesan singkat seusai menghadiri 
webinar LKC Dompet Dhuafa Jawa 
Barat.

Ia menjelaskan, program Dompet 
Dhuafa sejalan dengan rencana SDGs 
2030 yaitu mengurangi hingga 
sepertiga angka kematian dini akibat 
penyakit tidak menular, melalui 
pencegahan dan pengobatan, serta 
meningkatkan kesehatan mental dan 
kesejahteraan. 

Semua itu sejalan dengan program 
pencegahan penyakit tidak menular 
Kementerian Kesehatan yaitu dengan 
menerapkan Gerakan Masyarakat 
Sehat (Germas), dengan semboyan 
Cerdik dalam kehidupan sehari-hari.

“Dompet Dhuafa telah menandatangai 
MoU (Memorandum of 
Understanding) dengan Kementerian 

Kesehatan untuk upaya pengelolaan 
faktor resiko PTM tahun 2016-2021, 
yang akan dilaksanakan di setiap 
wilayah jejaring kesehatan Dompet 
Dhuafa dalam melaksanakan program 
kesehatan. Kami juga membangun 
kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan 
Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) di setiap wilayah program 
yang sedang atau akan dikerjakan 
dengan melakukan Focus Group 
Discussion (FGD) dan pembuatan 
MoU,” tambahnya.

Lebih lanjut Ia juga menerangkan di 
LKC memiliki program Pos Sehat PTM 
yang sampai saat ini terdapat 46 Pos 
Sehat di 11 LKC di Indonesia. Selain itu 
ada juga program Kawasan Sehat, 
melalui program ini dilakukan 
implementasi kategori pengelolaan 
PTM dengan deteksi dini resiko PTM 
yang fokus pada diabetes dan 
hipertensi.

Di era pandemi Covid-19 dan adaptasi 
kebiasaan baru seperti ini, banyak 
perubahan strategi yang perlu 
dilakukan, mengingat terdapat resiko 
penyebaran Covid-19 di kelompok 
rentan, salah satunya penderita PTM. 
Program yang dilakukan sekarang ini 
adalah berupa aktivasi Pos Sehat bindu 
PTM di wilayah binaan Dompet 
Dhuafa, yang dilakukan secara mobile 
dari rumah ke rumah dengan 
persiapan, koordinasi pihak terkait dan 
disiplin mematuhi Protokol Kesehatan. 
– Fajar

Dompet Dhuafa

① Respon penanganan penyakit diabetes ketika 
dijemput di rumah
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Selain itu Dompet 
Dhuafa memberikan 
bantuan kepada 
keluarga Indonesia di 
daerah terpencil untuk 
memperoleh akta 
kelahiran bagi 
anak-anaknya dengan 
mudah, sejalan dengan 
amanat UNHCR 
untuk mencegah 
keadaan tanpa 
kewarganegaraan.

“Penandatanganan 
MoU ini menjadi 
penguat bagi Dompet 
Dhuafa dan UNHCR 
dalam sinergi 
menangani masalah 
kemanusiaan para 
pengungsi di 
Indonesia khususnya, 
juga di negara-negara 

lainnya,” terang Nasyith.

Ditanggapi oleh Ann Maymann, 
Dompet Dhuafa dan UNHCR 
Indonesia telah berkolaborasi sejak 
lama, dan ini adalah kolaborasi 
lanjutan untuk menguatkan program-
program ke depannya di Indonesia 
bersama Dompet Dhuafa. 

“Indonesia memang menjadi negara 
transit bagi para pengungsi. Kondisi 
pengungsi di Indonesia ini, sangat 
membutuhkan dukungan dan fasilitas 
supaya mereka tetap merasa aman,” 
sambung Ann. – Romy

JAKARTA - UNHCR dan Dompet 
Dhuafa melakukan kerjasama strategis 
untuk membantu pengungsi global. 
Hadir dalam penandatanganan 
kerjasama, Ann Maymann (Perwakilan 
UNHCR untuk Indonesia), M. Thoriq 
Helmi (Pejabat Filantropi Islam 
UNHCR), Nasyith Majidi (Ketua 
Yayasan Dompet Dhuafa), dan jajaran 
direksi Dompet Dhuafa.

“Tahun depan, pandemi Covid-19 
kemungkinan masih akan menjadi 
tantangan kita semua. UNHCR 
berharap kerjasama ini akan 
menghasilkan peningkatan 
perlindungan pengungsi baik di 
Indonesia maupun secara global. Kami 
dengan senang hati memulai 
perjalanan baru yang menjanjikan ini 
bersama Dompet Dhuafa dan kami 
berharap melalui kolaborasi ini solusi 

KERJASAMA STRATEGIS 
UNTUK PENGUNGSI

yang lebih komprehensif dapat 
ditemukan sebagai bagian dari tujuan 
kami untuk memperkuat perlindungan 
pengungsi dan menemukan solusi 
jangka panjang, ” kata Ann Maymann, 
selaku Perwakilan UNHCR untuk 
Indonesia di Gedung Umar Usman, 
Selasa (10/11/2020).

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, 
Nasyith Majidi menyampaikan, sebagai 
lembaga kemanusiaan, Dompet Dhuafa 
juga telah lama konsen dalam 
menangani kasus-kasus kemanusiaan, 
termasuk para pengungsi di Indonesia. 

Bersama UNHCR, Dompet Dhuafa 
sudah kerjasama sejak tahun 2015 
membantu para pengungsi di bidang 
pendidikan, kesehatan, dan program 
pemberdayaan pengungsi dan 
pembangunan. Romy

① Penandatangan MoU antara UNHCR dan Dompet 
Dhuafa di aula Umar Usman, Jakarta Selatan

Aktualita

perbedaannya untuk 
HED memiliki 
cakupan layanan yang 
lebih luas yakni semua 
lini layanan program 
kesehatan Dompet 
Dhuafa yang tersebar 
di seluruh Indonesia, 
terutama di 11 Provinsi 
yang sudah memiliki 
Layanan Kesehatan 
Dompet Dhuafa. 
Kedepan secara 
bertahap, LKC akan 
mengembangkan HED 
di 32 provinsi yg ada 
cabang Dompet 
Dhuafa di wilayah 
tersebut.

Dalam implementasi 
nya dilapangan HED 
akan terkoneksi 
dengan jaringan 
rujukan yang sudah 
ada bekerjasama 
dengan Puskesmas, 

PSC 119, Dinas Kesehatan, dan juga 
Dinas Sosial.

Hotline Emergency Dhuafa berupaya 
hadir untuk melayani masyarakat dan 
terutama kaum dhuafa melalui layanan 
yang komprehensif serta mudah 
diakses. Masyarakat yang 
menghubungi hotline ini akan dilayani 
oleh Call Center, yang memiliki 
kompetensi kesehatan dan telah 
memiliki pengalaman di Hotline Cekal 
Corona sebelumnya. – Romy

JAKARTA - Memeringati Hari Ikatan 
Dokter Indonesia, Dompet Dhuafa 
meluncurkan program HED atau 
Hotline Emergency Dhuafa. 

General Manager Kesehatan Dompet 
Dhuafa, dr. Yeni Purnamasari, MKM, 
menerangkan bahwa kondisi terkini 
masyarakat Indonesia belum dapat 
dikatakan membaik, angka COVID19 
masih terus meningkat walaupun 
pemerintah sudah melakukan berbagai 
upaya. 

Di luar permasalahan COVID19, 
masalah kesehatan lain masih menjadi 
tugas bersama dalam upaya 
penanganannya. HED diharapkan 
menjadi solusi bagi mereka yang tidak 
mampu untuk mendapatkan akses 

ANGKA COVID-19 MASIH TINGGI, 
DOMPET DHUAFA BUKA HOTLINE EMERGENCY

layanan kesehatan terbaik yang 
disiapkan oleh Dompet Dhuafa.

“Hotline Emergency Dhuafa ini akan 
menjembatani kebutuhan layanan 
kesehatan, edukasi kesehatan, dan 
dapat memberikan informasi serta 
arahan rujukan kesehatan yang 
diperlukan oleh dhuafa. Sehingga 
keterbatasan akses layanan kesehatan 
akibat pandemi bisa diatasi dan mereka 
yang sakit dapat segera diberikan 
pertolongan kesehatan” jelas dr.Yeni.

Hotline Emergency Dhuafa ini 
merupakan pengembangan dari 
layanan Hotline Crisis Center Cekal 
Corona dan masih menggunakan 
nomor layanan yang sama yaitu 0811 
1617 101. Dr. Yeni menjelaskan Dompet Dhuafa

① Saat peluncuran Hotline Emergency Dhuafa 
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1 2 Berdonasi di era digital lewat website ataupun 
aplikasi Dompet Dhuafa

Aktualita

(42%) dan diikuti platform galang dana 
digital (35%).

“Untuk alasan mengapa mereka 
berdonasi, merasa terdorong jiwa sosial 
itu ada 57%, dan berdasarkan 
kepercayaan atau ajaran agama mereka 
sebanyak 38%. Isu yang mendapatkan 
paling banyak perhatian termasuk isu 
kesehatan dan keadilan sosial bagi 
masyarakat kecil,” tandasnya, 
sebagaimana dilansir kbknews.id dari 
detik.com. – Intan

JAKARTA – Dompet Dhuafa 
menduduki peringkat teratas sebagai 
situs organisasi yang paling sering 
digunakan untuk berdonasi di era 
digital sekarang.

Hasil riset tersebut didapat 
Gopay yang bekerja sama 
dengan Kopernik 
meluncurkan hasil 
riset terkait donasi 
digital.

Dompet Dhuafa 
menduduki peringkat 
teratas (35%) disusul 
BAZNAS (28%). 
Kebanyakan memilih karena 
situs ini dirasa lebih terpercaya 
dari yang lain (16%), bisa donasi dengan 
jumlah beragam (12%), dan dapat 

SURVEY: SITUS DOMPET DHUAFA
PALING SERING DIGUNAKAN UNTUK 
DONASI DIGITAL

menggunakan pembayaran non-tunai 
(12%).

Kevin Prathama selaku Associate 
Manager Kopernik menuturkan 

semenjak pandemi COVID-19, 
metode berdonasi secara 

digital menunjukkan 
peningkatan di semua 

kategori usia. Dari 
1.049 responden, 
gen-Z mengalami 
peningkatan dari 35% 
menjadi 51%, milenial 

dari 31% menjadi 40%, 
dan gen X dari 24% 

menjadi 31%.

Sementara itu untuk platform 
digital yang paling sering digunakan 
dalam berdonasi adalah lewat aplikasi 1 Dompet Dhuafa 2 Romy

Aktualita

WARTEG MOBILE 
BAGIKAN RATUSAN NASI GRATIS

JAKARTA - Warteg Mobile, buah kerja 
sama Lembaga Amil Zakat Nasional 
Bangun Sejahtera Mitra Umat 
(LAZNAS BSM Umat) Mandiri Syariah 
bersama Dompet Dhuafa kali ini 
mengunjungi wilayah pangkalan ojek 
online (ojol) di Poins Square Mall, 
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 
(30/11/2020).

Melalui tim Lembaga Pelayan 
Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa, 
mereka membagikan 300 nasi kotak 
secara gratis kepada masyarakat 
terdampak. Makanan ini sendiri 
langsung dipesan dari usaha tempat 
makan menengah sekitar untuk 
menjaga kesegaran ketika hendak 
dibawa ke titik distribusi.

“Makanan ini sendiri kita pesan dari 
kelompok usaha makanan menengah 
sekitar yang juga terdampak akibat 
Covid-19. Baik yang berupa warteg, 
atau perorangan sehingga dengan ini 
juga mampu memberdayakan mereka 
melewati masa pandemic ini,” terang 
Kepala LPM Dompet Dhuafa M. Noor 
Awaluddin melalui pesan singkat 
(30/11/2020).

“Selain itu makanan ini memang 
diperuntukan bagi masyarakat atau 
komunitas terdampak seperti buruh, 
pengemudi motor (ojek pengkolan atau 
online), nelayan, pemulung, 
pengemudi angkot, dan mereka yang 
termasuk dalam wilayah marjinal. 
Dengan demikian, mampu membantu 
angkat kesejahteraan mereka yang 

berada di bawah garis kemiskinan,” 
tambahnya.

Sebelum ini, Dompet Dhuafa sudah 
membagikan di titik Desa Surya Bahari 
(Tangerang) dan juga di Terminal 
Kalideres (Jakarta) dengan konsep yang 
sama, yaitu memesan melalui tempat 
makan setempat dan membagikannya 
kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, ibu dapat orderan 
karena sekarang pembeli juga 
berkurang,” terang Masriah yang 
membuka warung makan Pelabuhan 
Muara Cituis Rawasaban, Desa Surya 
Bahari (Jum’at, 27/11/2020). – Fajar

LPM

① Tim LPM Dompet Dhuafa bersiap membagikan 
nasi kotak kepada masyarakat terdampak
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Muhammad Yamin, selaku Ketua Madu 
Lestari, menyampaikan, "Kelompok 
Madu Lestari bukan lagi sebatas 
kelompok budidaya, melainkan sebuah 
komunitas yang anggotanya bukan 
hanya dari Dusun Semongkat ataupun 
Kecamatan Batulanteh, tetapi sudah 
tersebar di seluruh Kecamatan di 
Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya 
program ini diharapkan mampu 
meningkatkan semangat masyarakat 
dalam menanam dan merawat. Hal 
tersebut sontak mengundang semangat 
yang begitu luar biasa dalam 
penanaman bibit buah”.

“Desa cahaya merupakan ikhtiar YBM 
PLN dalam mencapai visi lembaga, 
memberdayakan Mustahik menjadi 
Muzaki. Semoga menjejak manfaat 
YBM PLN bersama Dompet Dhuafa di 
Desa Semongkat mewujudkan impian 
masyarakat, berdaya dan bermanfaat 
bagi alam,” tutup Salman Alfarisi, 
Deputi Direktur YBM PLN. (Dompet 
Dhuafa/Fajar)

SUMBAWA, NUSA 
TENGGARA BARAT 
- Yayasan Baitul Maal 
Perusahaan Listrik Negara 
(YBM PLN), lembaga 
profesional yang mengelola 
dana zakat dari seluruh 
lingkungan PT. PLN 
(Persero) di Indonesia, 
menggandeng Dompet 
Dhuafa kembali menjejak 
manfaat program 
pemberdayaan masyarakat 
Semongkat pada Senin 
(30/11/2020). Adapun 
program yang digulirkan 
ialah budidaya jahe, ikan 
nila, dan pohon produktif 
seperti jenis mangga, 
durian, rambutan, serta 
manggis.

Dusun Semongkat yang terletak di 
Desa Kelungkung, Kecamatan 
Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, 
NTB, terkenal dengan potensi alam 
yang melimpah. Dikelilingi perbukitan 
dengan ketinggian antara 250-800 
meter di atas permukaan air laut, 
membuat wilayah ini sangat cocok 
dengan budidaya aneka raga 
tumbuhan.

Pihak YBM PLN UP3 Sumbawa, 
Khusnul Mubarok Khusnul Mubarok, 
mengatakan bahwa inisiatif ini 
merupakan salah satu wujud kebaikan 
bersama untuk mewujudkan 
kesejahteraan ummat, "Dalam berbuat 
baik kita butuh niat yang baik untuk 
menghasilkan output yang baik”.

Senada dengan hal tersebut, 
Kamaludin selaku Senior Officer 
Program Ekonomi Dompet Dhuafa, 
juga menyampaikan program ini 
merupakan sinergi Dompet Dhuafa 
bersama YBM PLN dalam rangka 

YBM PLN GANDENG DOMPET DHUAFA 
BERDAYAKAN MASYARAKAT LOKAL SEMONGKAT

mendorong Dusun Semongkat 
menjadi desa wisata yang diawali 
dengan penumbuhan potensi-potensi 
komoditas yang dikelola masyarakat.

“Melalui kerjasama serta dukungan 
semua pihak percepatan desa 
Semongkat menjadi desa wisata akan 
terwujud dan akan membawa dampak 
positif bagi peningkatan dan 
kesejahteraan masyarakat,” jelas 
Kamaludin.

Salah satu budidaya yang masih 
berkembang di sini ialah budidaya 
madu yang diprakasarai oleh 
‘Kelompok Madu Lestari’. Berdiri sejak 
tahun 2009, merupakan kelompok 
mitra binaan PLN Induk Unit Wilayah 
NTB. Membudidayakan madu hutan 
khas Semongkat yang dihasilkan oleh 
lebah jenis Apis Dorsata yang 
kemudian menjadi madu kuning dan 
lebah jenis Apis Trigona dan 
menghasilkan madu hitam.

JAKARTA - Dengan kerja keras dan 
dukungan dari semua pihak, Dompet 
Dhuafa mendapatkan kepercayaan 
dalam negeri maupun luar negeri 
dalam mengemban amanah melayani 
kaum dhuafa, salah satunya di bidang 
pelayanan kesehatan. 

Dengan seluruh jaringan Rumah Sakit 
Dompet Dhuafa, Dompet Dhuafa 
bersinergi dengan Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) Permata Bank Syariah 
untuk memberikan layanan kesehatan 
bagi para dhuafa. Dompet Dhuafa dan 
UPZ PermataBank Syariah melakukan 
simbolisasi kerjasama serta 
meluncurkan “Program Pembiayaan 
Pasien Dhuafa”.

Pada peluncuran program ini, UPZ 
Permata Bank Syariah menyalurkan 
dana zakat ke Dompet Dhuafa untuk 
sektor kesehatan senilai 
Rp500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah). Pembiayaan pasien-pasien 
dhuafa ini melingkupi pemeriksaan 
dokter, ruang rawat inap, obat, 
laboratorium radiologi, dan biaya 
penunjang lainnya, dengan target 
penerima manfaat sebanyak 1.680 

SINERGI DOMPET DHUAFA DAN 
UPZ PERMATA BANK SYARIAH

pasien rawat jalan dan 25 pasien rawat 
inap yang telah terverifikasi mendapat 
layanan kesehatan gratis.

General Manager Resources 
Mobilization Dompet Dhuafa, Ahmad 
Faqih Syarafaddin menyampaikan, 
Dompet Dhuafa dan UPZ 
PermataBank Syariah sama-sama 
memiliki ikhtiar mengelola dana zakat 
secara profesional. Sehingga akan 
optimal dalam membantu dan 
menolong para kaum dhuafa yang 
membutuhkan. Ia juga mengatakan, 
terkadang dana zakat harus dikelola 
secara jangka panjang.

Senada dengan itu, Habibullah, Ketua 
UPZ PermataBank turut 
menyampaikan, ada beberapa model 
program yang disepakati UPZ 
PermataBank Syariah dan Dompet 
Dhuafa di bidang kesehatan. Ada lima 
pilar utama yang menjadi dasar UPZ 
PermataBank Syariah dalam mengelola 
dana zakatnya, yaitu pendidikan, 
pemberdayaan, kesehatan, 
infrastruktur, dan bencana. Di bidang 
kesehatan, UPZ PermataBank Syariah 
ingin lebih luas membantu dan 

meringankan masalah kesehatan para 
kaum dhuafa.

“Tentunya kami sangat berharap 
program-program yang akan dijalankan 
ini nanti akan memberikan bantuan 
keringanan dan kemanfaatan bagi 
masyarakat yang membutuhkan, 
khususnya akses kesehatan, meskipun 
secara keuangan, mereka kurang 
mampu,” ucapnya.

General Manager Divisi Kesehatan 
Dompet Dhuafa, Yeni Purnamasari, 
MKM menanggapi kerjasama ini sangat 
berarti, karena kurang lebih dari 13.000 
peserta atau pasien yang terdaftar di 
Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) 
Dompet Dhuafa, ada 42 persennya 
yang belum memiliki jaminan 
kesehatan dari pemerintah. Upaya yang 
dilakukan Dompet Dhuafa dan UPZ 
PermataBank Syariah pada sinergi ini 
tentu menjadi sangat penting dalam 
menangani kasus-kasus tersebut. 
(Dompet Dhuafa / Muthohar)

Advetorial
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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Magetan bersama Dompet Dhuafa 

meresmikan destinasi wisata baru 
Agrowisata Kampung Susu Lawu (KSL), 
yang terletak di Dusun Singolangu, 
Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, 
Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 
Agrowisata Kampung Susu Lawu ini 
akan di kelola secara profesional dan 
ramah bagi para wisatawan karena itu 
penting untuk menjaga 
keberlanjutannya. Destinasi wisata 
tersebut, diharapkan bisa 
meningkatkan perekonomian warga 
sekitar.

AGROWISATA 
KAMPUNG SUSU LAWU

"Susu Singolangu itu bagi saya adalah 
jawaban dari kegelisahan. Saya melihat 
data bahwa rata-rata kepemilikan 
tanah setiap orang di Magetan hanya 
0,2 ha dan ini tidak mungkin untuk 
mendongkrak kesejahteraan. Jawabnya 
ternyata ada di pengelolaan sapi susu, 
dengan memelihara lima ekor sudah 
jelas pendapatan peternak sebesar Rp 5 
juta per bulan luar biasa sekali. Mohon 
doanya melalui sinergi bersama untuk 
kesejahteraan masyarakat Magetan bisa 
tercapai. Aamiin,” ujar Bupati Magetan, 
Suprawoto, sela-sela peresmian 
Kampung Susu Lawu, Magetan, Jawa 
Timur, (Rabu,25/11/2020).

Senada dengan hal itu, Ustadz Ahmad 
Shonhaji Direktur Dakwah, Budaya 
dan Pelayanan Masyarakat Dompet 
Dhuafa, mengatakan bahwa Dompet 
Dhuafa sebagai lembaga filantropi yang 
konsen pada program pemberdayaan, 
melalui pengelolaan dana ZISWAF 
Istiqomah berkhidmat untuk terus 
memberikan kebermanfaatan untuk 
umat baik dari sektor pendidikan, 
budaya, kesehatan maupun ekonomi.

“Dompet Dhuafa bersama pemerintah 
dalam rangka untuk menjaga 
ketahanan pangan memiliki program-
program yang langsung bersentuhan 

Ekonomi

dengan masyarakat. Saat ini kami 
sedang siapkan 12 sentra ternak yang 
akan terlaksana di Cabang. Kita juga 
siapkan 1.000 hektar lahan untuk 
program pertanian. Mudah-
mudahan program 
sinergi bersama 
Kampung Susu 
Lawu dengan 
Pemkab 
Magetan ini 
diberikan 
kelancaran 
dan semakin 
banyak 
masyarakat 
yang terangkat 
kesejahteraannya", 
ungkapnya.

Sementara itu menurut 
Drh. Samsul Ma'arif, M. Si, 
selaku Ditjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Peternakan juga menghimbau susu 
memiliki potensi yang tinggi untuk 

meningkatkan kesejahteraan bagi 
masyarakat bila pengelolaan dilakukan 
secara benar, namun saat ada 
tantangan yang harus dihadapi 

bersama.

Diantaranya adalah 
rendahnya jumlah 

aset ternak yg 
dimiliki oleh 
peternak, 
kualitas hasil 
susu pun juga 
saat ini 
menjadi 
masalah yang 

harus kita 
tanggulangi. Saat 

ini perolehan susu 
rata-rata hanya 10-12 

liter per hari per ekor 
padahal idealnya 15-20 liter. 

Disamping itu soal skill Sumber Daya 
Manusia (SDM) para peternak juga 
tidak kalah penting ini yang paling 
utama. “Kita harus siapkan program 

hulu sampai hilir agar potensi 
peternakan susu sapi bisa maksimal 
memberikan dampak bagi 
kesejahteraan masyarakat ,” ucapnya.

Agrowisata Kampung Susu Lawu (KSL) 
tersebut merupakan konsep wisata 
alam yang terintegrasi, dengan 
dilengkapi sentra peternakan sapi susu, 
paket wisata pendakian gunung Lawu, 
sentra olahan susu, kawasan pertanian 
dan fasilitas lainnya. Lokasi ini terletak 
kurang lebih satu Kilometer dari 
kawasan wisata telaga sarangan 
Magetan. (Dompet Dhuafa)

① Direktur Budaya, Dakwah, dan Pelayanan 
Masyarakat, Ahmad Shonhaji (kiri) bersama Pimcab 

DD Jatim Kholid Abdullah

② ③ Suasana di lingkungan agrowisata kampung 
susu lawu

Dompet Dhuafa

Ekonomi
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Salah satu pendiri Taman Baca 
Masyarakat (TBM) Edelweiss yang 

berada di Jl. Bakti Pramuka RT 11/RW 
01 Kel. Kamal, Kec. Kali Deres, Jakarta 
Barat sore itu berbicara kepada 
Dompet Dhuafa. Muhammad Ma’ruf 
atau akrab biasa disapa Bang Rauf ini 
menjelmakan wilayah teras dan 
pekarangan rumah pribadi menjadi 
sesuatu yang bermakna bagi anak-
anak, yakni menghadirkan aneka 
macam buku dan kegiatan belajar-
mengajar yang menarik.

“Tidak terasa, 10 tahun merupakan 
kurun waktu yang cepat dan cukup 
lama bagi pengelola taman baca. 
Karena banyak taman baca yang 
berhenti beroperasi kurang dari 10 
tahun,” aku Bang Rauf Pegiat Literasi 
TBM Edelweiss membuka 
perbincangan, Jum'at (13/11/2020).

Awalnya pekarangan pribadinya hanya 
menjadi tempat kumpul kawan 
komunitas pendaki gunung yang ia 
geluti. Namun setelah melihat kondisi 

anak-anak yang lebih sering aktif di 
dunia internet dan khawatir dampak 
buruk yang diakibatkan. Dia bersama 
kakak lelakinya berinisiasi membuka 
taman baca yang lengkap dengan 
kegiatan edukasi sejak 16 Januari 2019.

“Waktu awal, taman baca ini masih 
berupa perpustakaan saja. Kita keliling 
mencari aneka buku untuk disediakan. 
Walaupun sulit sekali mencarinya. 
Meski ada, itu pun masih berupa 
komik-komik. Belum ada kegiatan lain. 

Sosok

CARA BANG RAUF 
TUMBUHKAN MINAT BACA 
PADA ANAK-ANAK

Muhammad Ma’ruf

Namun selang beberapa waktu kita 
hadirkan kegiatan belajar. Supaya 
minat mereka untuk membaca itu 
timbul,” tambahnya.

“Setelah mulai ada kegiatan baru 
namanya berubah menjadi TBM 
Edelweiss. Berasal dari nama bunga 
yang biasanya tumbuh di wilayah 
pegunungan. Ia memiliki makna 
keabadian. Sehingga itu juga jadi 
harapan kami ketika mendirikan taman 
baca ini, semoga tetap abadi sampai 
kapan pun,” lanjut Bang Rauf.

Adapun kegiatan yang dihadirkan 
dalam TBM Edelweiss juga 
menghadirkan program pembelajaran 
seperti Membaca Buku, Pendidikan 
Adab dan Karakter, Bahasa Arab dan 
Inggris, Matematika, Seni serta aneka 
Permainan Tradisional. Tidak lupa juga 
kegiatan peduli lingkungan. Jika 

seorang pengunjung bergeser sedikit 
dari taman baca tersebut, maka terlihat 
ada petakan kebun hidroponik hasil 
kegiatan belajar bersama anak-anak.

“Perawatannya sendiri cukup sulit. 
Akibat wilayah di sini cukup 
berdekatan dengan laut. Maka air yang 
dihasilkan mengandung garam yang 
tinggi. Jadinya untuk air bersih kita 
memperoleh dengan membeli dari 
tukang air keliling atau air minum,” 
ungkapnya.

Tantangan terbesar masih terletak 
dalam menumbuhkan minat membaca 
anak-anak. Minat membaca tidak bisa 
dipaksakan. Ia harus tumbuh begitu 
saja. Untuk itu ia memberikan sesi 
belajar dalam waktu tiga bagian: sesi 
untuk jenjang PAUD dari jam 09.00 - 
11.00 pagi. Sesi kedua untuk jenjang TK 
di rentang waktu jam 15.30 - 17.30. Dan 

terakhir untuk jenjang SD jam 19.30 
- 20.30. Dengan total keseluruhan 
murid mencapai 50 anak.

“Melihat mereka datang untuk 
melihat-lihat buku saja sudah menjadi 
kebahagiaan bagi saya dan kawan-
kawan. Apalagi kalau mereka sampai 
membaca satu buku dengan begitu 
khusyuknya. Di saat itu seolah 
pengajaraan yang dilakukan kami 
berhasil,” pungkas Rauf dengan 
semangatnya. - Fajar

Sosok

Fajar

① Bang Rauf di TBM miliknya

② Bang Rauf bersama anak-anak Taman Baca 
Edelwiss dan Dompet Dhuafa

③ Bang Rauf saat mendapatkan plakat Dompet 
Dhuafa dalam Aksi Kolaborasi untuk Bangun Negeri
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Fashion baju Muslim sejatinya mengalami banyak sekali kemajuan, ditandai 
dengan semakin banyaknya pilihan yang banyak dijual di pasar Indonesia. 
Dan khusus menjelang pergantian tahun menuju tahun 2021, trend dunia 
fashion hijab tentu akan banyak sekali mengalami perkembangan. 
Simak beberapa bocoran 5 desain fashion baju muslim yang akan muncul 
dan hits di tahun 2021. Check this out sis...

Busana Muslimah di 2021

Baju Muslim 
Premium Katun
Pemilihan busana muslim yang 
berbahan dasar premium katun masih 

akan menjadi primadona di 2021. 
Karena seperti yang kita ketahui bahwa 

bahan katun ini sendiri memiliki sifat 
yang ringan dan juga adem. Sehingga dengan 

demikian ketika kita memakai busana muslim yang 
terbuat dari kain katun ini, akan terasa adem meskipun 
dipakai pada saat cuaca panas sekalipun.

Busana 
Muslim Long 
Dress
Busana muslim long dress ini 
bisa dikatakan sangat fleksibel, 
dengan artian bisa digunakan pada 
berbagai kesempatan serba praktis dan tidak ribet. Bila 
ingin terlihat lebih mencolok, maka para milenial cukup 
menambahkan aksen yang senada dengan busana muslimnya 
seperti diantaranya kalung, syal, tas dan lain sebagainya.

Busana Muslim 
Yang Menawarkan 
Unique Selling

Sebagai alternatif dari sebagian besar 
busana muslim yang didesain biasa saja, 

Ada beberapa perancang busana muslim yang 
mendesain secara unik dan juga kaya akan fitur 

terbaiknya seperti koleksi baju muslim anti bakteri, baju 
muslim anti noda, dan juga baju muslim anti air, yang bisa 
menjadi pembeda kamu dari yang lainnya.

Dominasi Warna Pastel
Warna pastel banyak disukai oleh banyak orang 
karena sifatnya yang kalem, lembut dan juga 
adem saat dipandang mata. Kelebihan lainnya 
tentu terletak dari kemudahan memadupadankan 
busana muslim yang berwarna pastel ini, dengan 
aksesoris busana muslim lain seperti diantaranya 

penggunaan daleman, hijab, kalung, tas dan masih 
banyak yang lainnya. 

Printed Hijab
Trend penggunaan model printed hijab ini, 
masih akan cukup mendominasi di 2021 
mendatang, diperkuat dengan printed hijab ini 
dibuat dengan bahan yang bertekstur lembut, 
sehingga para hijaber dapat bereksperimen 

dalam menemukan gaya busana muslim terbaik 
versinya masing-masing.

Disusun oleh : 
Romy Syawal 

Illustrasi dan Layout :
Firmawansyah Tim Digdaya Publika

Sumber: 
setatamuda.com

Foto & Image: 
Istimewa
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Sejatinya, Whitmuir bukanlah 
desa-desa amat. Letaknya hanya 

sekitar 30 km dari Edinburg, ibu kota 
sekaligus kota terbesar ke dua dari 
Skotlandia. Dengan luas 140 hektar, 
Whitmuir bertahan sebagai desa tani 
sejak 300 tahun yang lalu. Pertanian 
berlisensi organik telah diseriusi 
selama 10 tahun ke belakang, dan 
hingga kini masih tercatat sebagai 
pasar bahan organik berkelanjutan 
terbesar di Inggris Raya.

Di sini akan ditemui aneka jenis 
sayuran dan buah-buahan lokal 
dengan masa tumbuh yang pendek. 
Ada juga padang penggembalaan 
untuk domba dan sapi yang dikelola 
turun-temurun oleh 
masyarakat. Demikian juga 
kandang-kandang untuk 
unggas seperti ayam 
pedaging, petelur dan 
kalkun. Ada juga peternakan 
babi dengan pengelolaan 
yang intensif.

Whitmuir kini sedang 
melakukan sebuah 
transformasi menjadi 
perusahaan sosial yang 
saham-sahamnya dimiliki 
oleh masyarakat. Setiap 
orang berusia di atas 5 
tahun, berhak membeli 
saham dengan nilai antara £ 
50 - 20.000, dengan 
ketentuan satu saham satu suara. 
Dengan separuh luasan desa terdiri 
dari hutan, Whitmuir adalah potret 

Sebuah Desa 
Bernama Whitmuir

sebuah desa pertanian berkelanjutan 
yang ideal, menghasilkan bahan 
makanan berkualitas baik untuk 
kesehatan konsumennya, sekaligus 
mampu mempertahankan daya 
dukung lingkungan yang 
berkelanjutan.

Berdiri di ketinggian bukit Whitmuir, 
di kawasan wisata agro yang dikelola 
masyarakat setempat, saya 
membayangkan lokasi wisata seperti 
ini ada di berbagai tempat di Indonesia: 
Sabang sampai Merauke. Bagaimana 
tidak? Secuplik lokasi di Whitmuir 
Skotlandia ini, ditata dengan begitu 
apik menjadi kawasan pertanian 
organik berkelanjutan yang 

menyenangkan untuk didatangi, indah 
dilihat dan nyaman ditinggali oleh 
begitu banyak turis lokal dan asing 

Oleh : Zainal Abidin Sidik
Dirut KMM / Pendidik di Sekolah Bina Prasetya Mulya

@zaidinsidik

setiap hari. Jadilah Whitmuir sebuah 
desa wisata yang mendunia.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebaran wilayah zamrud khatulistiwa, 
dengan berbagai potensi alam dan 
budaya yang tidak bisa dijumpai di 
belahan dunia lain, bisa kita temui di 
Indonesia. Air terjun, lalu lintas sungai, 
hutan mangrove, arung jeram, wisata 
nelayan, alam pegunungan dan ratusan 
pantai dengan karakteristik berbeda, 
sangat mungkin dikelola menjadi 
daerah tujuan wisata. Belum lagi 
sejumlah legenda yang terpelihara di 
masyarakat, tentu bakal jadi atraksi 
yang menarik bagi para turis asing 

untuk tinggal lebih lama dan 
berbelanja lebih banyak di 
berbagai lokasi itu.

Di saat perekonomian dunia 
terus tumbuh, pemenuhan 
kebutuhan pokok seperti 
sandang, pangan dan papan 
sudah tidak lagi menjadi 
masalah bagi sebagian orang, 
maka wisata adalah hasrat 
kebutuhan yang perlu 
dipenuhi. Maka bertebaran 
lah orang-orang yang 
kelebihan uang itu ke 
seluruh belahan dunia, 
mencari sesuatu yang tidak 
bisa dan tidak biasa mereka 
temui di tanah air mereka. 

Dan Indonesia dengan keaneka-
ragaman hayati dan budayanya, sangat 
mungkin memenuhi hasrat itu.

Sociopreneurship Sociopreneurship

Saya membayangkan perjalanan wisata 
para turis mancanegara seperti ini. 
Sepekan mereka habiskan waktu untuk 
tinggal dan berbaur dengan masyarakat 
desa di Joglo Tani. Menikmati 
panorama di kaki gunung Merapi yang 
sejuk, sambil menikmati makanan dan 
minuman lokal. Berkeliling untuk 
menonton pameran budaya setempat 
dan diakhiri dengan makan malam 
bersama Sultan Hamengkubuwono X.

Ataupun mereka bisa habiskan waktu 
sepekan di Wakatobi, Sulawesi 
Tenggara. Kawasan yang merupakan 
singkatan dari 4 pulau terbesar di 
wilayah itu : Wangi-wangi, Kaledupa, 
Tomia dan Binongko. Perjalanan 
mengamati pergerakan Lumba-lumba, 
dipadukan dengan wisata budaya suku 

Bajo sambil menikmati hidangan 
kulinernya tentulah akan menjadi 
pengalaman tak terlupakan. Apalagi 
jika mereka berkenan untuk ikut 
bersampan dan mencari ikan bersama 
para nelayan, sambil belajar ilmu 
perbintangan yang tidak mereka temui 
di bangku sekolah.

Ada 80.000an desa di Indonesia. 
Untuk desa-desa itu, mengucur dana 
miliaran rupiah setiap tahun, yang jika 
tidak dikelola dengan baik, akan 
berpotensi mengirim para kepala desa 
ke rumah tahanan karena korupsi. 
Sebaliknya, jika dana-dana itu dikelola 
dengan baik oleh para kepala desa yang 
kreatif, akan menjadi modal dasar bagi 
pengembangan desa yang maju, 
modern dan tidak tergantung seumur 

hidup dari dana pemerintah pusat. 
Membangun desa wisata tematik, 
adalah salah satu alternatif yang bisa 
dikembangkan. Kebijakan di Indonesia 
memang dibuat di ibukota, tapi masa 
depan Indonesia ada di desa-desa.

Berdiri di ketinggian bukit Whitmuir, 
di kawasan wisata agro yang dikelola 
masyarakat setempat, saya 
membayangkan lokasi wisata seperti 
ini ada di berbagai tempat di Indonesia: 
Sabang sampai Merauke. Dan karena 
terlalu beragamnya desa wisata di 
Indonesia, tidak ada seorang pun yang 
mampu menjangkau semuanya dalam 
satu kali masa hidupnya.

.
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Tahun ini, konferensi perubahan 
iklim seharusnya diselenggarakan 

di Glasgow Inggris pada 9-19 
November 2020. Namun karena 
pandemik Covid-19, konferensi 
ditiadakan dan akan diselenggarakan 
tahun 2021 yang akan datang. 

Meski ditunda, aksi-aksi nyata untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca 
untuk pemanasan global tidak boleh 
berhenti. Umat manusia dituntut 
untuk berhasil mencapai target 
pengurangan emisi 
untuk mencegah 
bencana terkait 
iklim.

Diskursus 
mengenai 
perubahan iklim 
bukanlah hal yang 
baru bagi 
komunitas muslim. 
Pada Agustus 2015, 
melalui perhelatan 
International 
Islamic Climate 
Change 
Symposium telah 
dilahirkan Islamic 
Declaration on 
Climate Change.

Deklarasi tersebut 
menyerukan 
penolakan atas keserakahan umat 
manusia akan sumberdaya alam, 
menghormati “keseimbangan 
sempurna” alam, dan berfokus pada 

kebutuhan untuk mengakui “kewajiban 
moral” terhadap konservasi.

Deklarasi ini memperkuat kedudukan 
Kesepakatan Paris 2015 tentang 
Perubahan Iklim yang menekankan 
tanggungjawab yang melekat pada 
semua orang untuk bersama-sama 
menekan pemanasan global pada 
tingkat maksimal 1.5 derajat celcius 
lebih tinggi dari masa pra industri pada 
2030 yang akan datang.

Di antara berbagai cara yang bisa 
ditempuh umat Islam di seluruh dunia, 
termasuk di Indonesia, untuk 
berkontribusi pada upaya tersebut 

adalah dengan mengoptimalkan 
potensi wakaf. 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda 
miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum sesuai syariah.

Wakaf bisa berperan menekan emisi 
gas rumah kaca melalui berbagai 
bentuk, baik wakaf dalam bentuk 
harta-benda tidak bergerak, harta 
benda bergerak, maupun wakaf uang, 
dan wakaf dalam bentuk uang. 

Wujudnya pun bisa beragam, misalnya 
wakaf lahan untuk dihijaukan atau 
dihutankan kembali, baik untuk 
perluasan ruang terbuka hujau atau 
untuk memperbesar kemampuan 
menyerap karbondioksida. 

Ada juga wakaf dalam bentuk 
penyediaan sumber-energi baru dan 
terbarukan, misalnya penyediaan lahan 
untuk pembangunan pembangkit 
listrik tenaga surya atau mikrohidro. 
Gagasan wakaf terkait pembangkit 
energi juga menarik, mengingat 
konsumsi energi saat ini masih 
didominasi oleh bahan-bahan fosil 
yang menjadi penyumbang terbesar 
emisi gas rumah kaca di atmosfer 
bumi.

Oleh : Syamsul Ardiansyah
Praktisi Pengurangan Risiko Bencana

@ syamsuladzic

Unggah Unggah

Wakaf untuk 
Perubahan Iklim

IKLAN
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PADANG – Membantu korban 
terdampak pandemi Covid-19 
khususnya di daerah Kota Padang, 
Perusahaan asuransi AXA Mandiri 
Syariah berkolaborasi bersama Dompet 
Dhuafa Singgalang, untuk 
menyalurkan beberapa 
program kemanusiaan 
pada Selasa 
(01/12/2020).

"Program ini 
merupakan kerjasama 
kita dengan 
perusahaan AXA dalam 
rangka peduli dampak 
Corona. Dalam hal ini ada 
empat program yang kita gulirkan 
bersama AXA Mandiri Syariah 
diantaranya program bantuan gawai 8 

Beranda

"Kita berharap melalui program ini 
dapat memberikan stimulus baik 
materil maupun spiritual kepada 
masyarakat di wilayah Padang, 
terutama yang masih berada di 
kawasan zona merah," imbuh Rara.

Dea salah seorang penerima paket 
kado pangan yatim dhuafa berterima 
kasih atas bantuan yang diberikan AXA 
mandiri Syariah. "Terimakasih atas 
bantuan sembakonya AXA, semoga 
bermanfaat," kata Dea di kediaman 
rumahnya di Olo, Padang Barat, Kota 
Padang. – Nasri DD Singgalang

unit, kado pangan berupa paket 
sembako untuk yatim dhuafa 60 buah," 
terang Ratri Devy Arimbi, Supervisor 
Program DD Singgalang. 

Ada paket kuota belajar untuk 
siswa dhuafa sebanyak 50 

paket dan bantuan modal 
usaha untuk pelaku 
UMKM 20 penerima 
manfaat. Saat ini efek 
pandemi Covid-19 
belum usai. 

"Hari ini tim fokus 
menyalurkan bantuan 

kuota internet, sembako. Besok 
akan dilanjutkan untuk penyaluran 
bantuan gawai dan modal usaha," kata 
Rara. Dompet Dhuafa

① 2 Tim DD Singgalang bersiap salurkan paket 
sembako untuk yatim dhuafa

BANTU WARGA TERDAMPAK 
COVID-19 DI KOTA PADANG

DOMPET DHUAFA SINGGALANG

Beranda

Lebih jauh Yogi menuturkan, konsep 
programnya cukup sederhana, satu 
keluarga mampu dari satu dusun yang 
ada di Desa Rejosari  akan membantu 
satu keluarga kurang mampu dari 
dusun yang sama. Dompet Dhuafa 
Lampung dan GERMAS bekerja sama 
dalam program penyaluran bantuannya 
agar program yang dijalankan bisa 
tepat sasaran dan terkelola dengan 
baik.

Dari beberapa kali diskusi yang 
dilakukan antara pihak Dompet 
Dhuafa Lampung  dan GERMAS 
disepakati jenis-jenis program yang 
akan dijalankan serta kriteria calon 
penerima manfaat program. 

Dalam kesepakatan tersebut, Pengurus 
Germas akan bertanggung jawab dalam 
proses pengumpulan dana iuran dari 
anggota dan Dompet Dhuafa Lampung 
bertanggung jawab dalam 
mendistribusikan dana sesuai dengan 
program yang disepakati yaitu 
pendidikan, kesehatan, dan sosial. 
– DD Lampung

REJOSARI - Warga Desa Rejosari, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan tak terlalu terdampak pandemi 
Covid-19 yang hadir di Indonesia awal 
Maret 2020 lalu. Sebab, sebelum 
pandemi Covid-19 hadir, Desa Rejosari 
mendapatkan intervensi program 
kolaborasi kebaikan dari Dompet 
Dhuafa Lampung dan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 
sejak April 2019. Hingga saat ini jumlah 
penerima manfaat program di Desa 
Rejosari ada sekitar 394 kepala 
keluarga.

Sebelum pandemi Covid-19, program 
kolaborasi antara Dompet Dhuafa 
Lampung dan GERMAS ini berfokus 
pada budaya hidup sehat. Lebih jauh, 

program juga mengajak warga untuk 
meninggalkan kebiasaan dan perilaku 
yang kurang sehat. Aksi program ini 
juga diikuti dengan memasyarakatkan 
perilaku hidup bersih sehat dan 
dukungan untuk program infrastruktur 
dengan basis masyarakat.

“Selain fokus pada bidang kesehatan 
sebagai program utama, program 
kolaborasi kebaikan ini juga menyasar 
pada bidang pendidikan dan sosial. 
Terutama saat pandemi Covid-19 
merebak di Indonesia. Alhamdulillah 
sebayak 349 kepala keluarga penerima 
manfaat program di Desa Rejosari bisa 
meminilasasi dampaknya,” ujar 
Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 
Lampung, Yogi Achmad Fajar.

Dompet Dhuafa

① Kolaborasi kebaikan bersama Germas

KOLABORASI KEBAIKAN 
DI LAMPUNG SELATAN

DOMPET DHUAFA LAMPUNG
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terampil. Selain 
diwisuda, para 
penerima 
manfaat program 
yang 
dilaksanakan 
oleh Dompet 
Dhuafa Jabar dan 
BAZMA Asset 3 
Cirebon ini juga 
diberikan 
bantuan modal 
usaha dengan 
total senilai 30 
juta rupiah. 
Nantinya para 
alumni program 
ini akan 
didampingi 
usaha 
menjahitnya dan 
akan dibentuk 
kelompok usaha 
menjahit.

Kegiatan wisuda ini bukanlah akhir 
dari kegiatan mereka dalam menjahit, 
melainkan awal dari usaha 
sesungguhnya dari para alumni untuk 
mengaplikasikan ilmu yang mereka 
dapatkan, tentunya melalui 
pendampingan dan fasilitas dari 
Dompet Dhuafa Jabar dan BAZMA 
Asset 3 Cirebon. – Rahmat DD Jabar

CIREBON - Raut wajah ceria terpancar 
jelas dari wajah Maya, salah satu 
alumni Program Pelatihan Jabar 
Berdaya Dengan Menjahit (Jabar 
Bagja), saat diwisuda awal Desember 
lalu. Ia bersama dengan 19 orang 
lainnya menjalani prosesi wisuda di 
kantor Dompet Dhuafa Jabar Kantor 
Layanan Program Cirebon.

Program Jabar Berdaya Dengan 
Menjahit atau disingkat Jabar Bagja 
adalah program pelatihan keterampilan 
menjahit yang menyasar para janda 
dhuafa. Ini adalah program Jabar Bagja 
kali kedua yang diadakan oleh Dompet 
Dhuafa Jabar setelah sebelumnya 
diadakan pada 2018. Program Jabar 
Bagja yang kedua ini bekerja sama 

dengan Baituzzakah Pertamina 
(BAZMA) Asset 3 Cirebon.

Selama tiga bulan para penerima 
manfaat diberikan pelatihan cara 
menjahit, membuat pola, dan 
keterampilan menjahit lainnya.

"Selain kemampuan menjahit, saya juga 
mendapat keluarga baru disini. 
Orangnya baik-baik, saya jadi bisa 
mengupgrade ilmu jahit saya, entah 
kenapa saya merasa semangat sekali 
ketika jadwal pelatihan tiba,” ungkap 
Maya.

Para penerima manfaat yang diwisuda 
kali ini terdiri dari 11 orang peserta 
kelas dasar dan 9 orang peserta kelas 

①

Beranda

Dompet Dhuafa

① Para penerima manfaat pelatihan ketrampilan 
mejahit bersama tim DD Jabar

USAI PELATIHAN MENJAHIT, 
DIBERI MODAL USAHA

DOMPET DHUAFA JABAR

Beranda

mengajar. Jarak tempuh empat jam 
lamanya bisa dengan signifikan 
dipotong. Terpenting, adalah para 
siswa tidak begitu khawatir lagi dengan 
kondisi guru mereka, dan lebih tenang 
dalam belajar.

SDN 016 Siambul Lokal Jauh sendiri 
baru berdiri tahun 2020 ini, tepatnya 
sebelum pandemi datang. Bisa 
dikatakan anak-anak di dusun tersebut 
belum mengenyam pendidikan sama 
sekali. Wajar bila masih banyak ditemui 
kasus buta huruf di wilayah tersebut. 
dengan hadirnya Guru Ebib, satu 
persatu generasi melek aksara mulai 
lahir. Anak-anak kini bisa membaca 
dan berhitung. – Jefri DD Riau

PEKANBARU – Perjalanan menuju 
Dusun Kampung Muaro harus 
menempuh medan berat untuk 
melihat langsung potret pendidikan di 
daerah tersebut. Untuk sampai ke 
lokasi, rombongan harus menggunakan 
mobil khusus untuk medan offroad 
menuju SDN 016 Diambil Lokal Jauh, 
Dusun Talang Tanjung, Desa Siambul, 
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten 
Indragiri Hulu, Riau yang di resmikan 
akhir tahun 2019 sebelum pandemi 
covid-19.

Empat bulan lalu, guru Ebib Mandro 
masih bersusah payah hanya untuk 
bersua murid-muridnya di SDN 016 
Siambul Lokal Jauh. Tidak tanggung-
tanggung, empat jam ia tempuh 
melewati rimba dengan berbagai 
medan. Jalan berbatu, becek bila hujan, 
lembah, dan sungai. Semua itu ia jalani 
untuk bisa mengajar siswanya di 
pedalaman.

“Sebelumnya guru Ebib harus berjalan 
menyusuri hutan rimba 
selama 4 jam untuk 
sampai ke sekolah.,” 
terang Pimpinan 
Dompet Dhuafa 
Cabang Riau, Ali 
Bastoni.

Mengingat perjalanan 
yang tidak mudah dan 
panjang, Ebib terpaksa 
tinggal di masjid dusun 
setempat selama tiga hari dalam 
sepekan. Jadwal mengajarnya terhitung 
empat hari dalam sepekan. Setiap 
Kamis sore, ia pulang kembali ke 
rumahnya, dan kembali lagi mengajar 
di hari Senin. Hal itu untuk 

menghemat biaya dan tenaga yang ia 
keluarkan dalam perjalanan.

“Proses belajar mengajar dari hari 
Senin hingga Kamis. Guru Ebib tinggal 
atau tidur di masjid yang di bangun 
Dompet Dhuafa di sana selama 3 hari. 

Hari Kamis siang beliau harus 
pulang ke dusunnya,” tukas 

Ali.

Karena hal itu, empat 
bulan lalu, Dompet 
Dhuafa bersama 
lembaga filantropi 

lainnya di Riau 
berkolaborasi untuk 

membantu guru Ebib 
mendapatkan fasilitas yang lebih 

layak. 

Sebuah motor, honor guru serta sarana 
dan prasarana mengajar disalurkan. 
Alhasil, kini, guru Ebib bisa dengan 
lebih mudah pulang dan pergi Dompet Dhuafa

① suasana guru Ebib sedang mengajar di kelas

2 masjid yang menjadi tempat tinggal guru Ebib 

BANTU GURU EBIB YANG JALAN KAKI 4 
JAM SUSURI HUTAN UNTUK MENGAJAR

DOMPET DHUAFA RIAU
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“Dikatakan bahwa program ini 
menganut konsep sosial bisnis karena 
dimana para mustahik nantinya akan 
dipekerjakan dan digaji selama dua 
tahun di sentra ternak ini,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa 
setelah dalam dua tahun mustahik 
dipekerjakan kemudian akan diberikan 
modal kambing untuk dikelola secara 
mandiri.

“Nah jadi setelah dua tahun mereka 
bekerja dan terlibat langsung di sentra 
ternak, nantinya mereka akan 
diberikan kambing sebanyak 25-30 ekor 
yang akan dikelola mandiri di rumah,” 
paparnya.

Ia pun juga mengucapkan terima kasih 
kepada Pembkab Langkat yang turut 
mendukung program ini. 

“Kami sangat berterima kasih kepada 
Pemkab Langkat yaitu bapak wakil 
bupati yang sudah membantu agar 
nantinya program ini dapat terlaksana 
segera di kabupaten Langkat,” ucapnya.

Dengan adanya program ini, Sulaiman 
berharap nantinya akan melahirkan 
para pebisnis ternak dari mustahik. 
“Sebagaimana konsep yang sudah kita 
gagas dalam program ini, kita berharap 
semoga lahir pebisnis-pebisnis masa 
depan dari para mustahik,” tandasnya. 
– Firda DD Waspada

LANGKAT – Wakil Bupati Kabupaten 
Langkat, Syah Afandin, bertekad 
membangun sentra ternak kambing 
terpadu di Kab. Langkat. Rencana ini 
diwujudkan bersama Dompet Dhuafa 
Waspada, direalisasi akhir tahun 2020.

Manurut Afandin, sentra ternak 
merupakan program yang sangat 
positif untuk membantu ekonomi 
masyarakat setempat.

“Kita merasa ini merupakan satu 
program yang sangat positif untuk 
dapat membantu masyarakat setempat 
yang membutuhkan dan pastinya yang 
mau bekerja ya,” katanya.

Ia juga berharap kedepannya program 
ini bisa dapat berkembang di berbagai 
kecamatan yang ada di Kabupaten 
Langkat.

“Untuk saat ini kita lakukan di satu 
titik dahulu, ke depannya kita berharap 
bisa berkembang di 23 kecamatan yang 
ada di Kabupaten Langkat,” ucapnya.

Terkait rancangan program ini, 
Sulaiman, selaku Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Waspada juga turut 
menjelaskan bahwa program sentra 
ternak ini sebagai pilot project yang 
nantinya menjadi percontohan bagi 
masyarakat. 

“Program pembangunan sentra ternak 
kambing terpadu ini memang kita 
rancang sebagai pilot project guna 
dijadikan contoh kedepannya bagi 
masyarakat luas,” ucapnya.

Sulaiman pun turut menerangkan 
bahwa konsep yang dianut untuk 
program ini yakni dengan menerapkan 
konsep sosial bisnis. 

Beranda

Dompet Dhuafa

① Pimcab DD Waspada, Sulaeman (kanan) sedang 
mensurvey titik lokasi sentra ternak DD Farm

BANGUN SENTRA TERNAK TERPADU 
DI LANGKAT

DOMPET DHUAFA WASPADA

Mudih Hasani, Meureudu, Kabupaten 
Pidie Jaya.

Berbagi kebahagiaan dengan nasi 
bungkus ini besar sekali kebaikannya. 
Sebagaimana anjuran syariat Islam 
yakni berbagi makanan untuk sesama.

“Upaya kita ini relevan dengan sabda 
nabi, bahwa siapa saja yang 
mengikutsertakan seorang anak yatim 
di antara dua orang tua muslim, dalam 
makan dan minumnya, sehingga 
mencukupinya maka ia pasti masuk 
surga,” ucap Sri.

Pimpinan Dompet Dhuafa Aceh, Ns. 
Rizki Fauzan mengucapkan terima 
kasih tak terhingga kepada para 
donatur mulia yang telah ikut 
berdonasi di program Nasi Bungkus 
Jumat. Semoga kita akan terus 
bersinergi, melanjutkan kerja-kerja 
kebaikan lainnya, demi kesejahteraan 
sesama. – Rahmat DD Aceh

BANDA ACEH – Dompet Dhuafa 
Aceh bagikan 710 paket nasi bungkus 
secara serentak di lima kabupaten 
yakni Aceh Besar, Meureudu, Langsa, 
Subulussalam, dan Kota Banda Aceh. 
Kegiatan ini merupakan agenda rutin 
setiap Jumat yang telah 
berjalan sejak Juni dan 
akan terus berlanjut. 
Hingga saat ini 
Dompet Dhuafa 
Aceh telah 
menyalurkan 3900 
paket nasi bungkus, 
Jumat (27/11/2020).

Sri Maulida, selaku 
Penanggung Jawab 
program menyatakan 
bahwa sebanyak 210 paket 
disalurkan untuk anak yatim-piatu dan 
dhuafa di Yayasan Futuhal ‘Arifin Kota 

Banda Aceh, dan Dayah Islahuddin 
Al-Amiriah, Blang Bintang -Aceh Besar. 
Sementara itu, 150 paket lagi 
disalurkan untuk yatim-piatu di Panti 
Asuhan dan Dayah Darul Mua’rrif 
Seuruget – Kota Langsa. 

Sri juga menambahkan, 
sebanyak 150 paket nasi 

dan air mineral juga 
ditebar untuk 
Penerima Manfaat 
di antaranya supir 
becak, para buruh, 
jamaah dan 

pengurus masjid 
serta anak yatim yang 

berada di Pesantren 
DMT Subulussalam 

Jontor. Selanjutnya, 200 paket 
ditebar untuk saudara-saudara yang 
berada di Yayasan Darul Aitam dan Dompet Dhuafa

① ② Para anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan 
sedang menerima nasi bungkus 

Beranda

RATUSAN NASI BUNGKUS 
UNTUK JUMAT BERKAH

DOMPET DHUAFA ACEH
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IKLAN

www.dompetdhuafa.org

Salurkan bantuan anda melalui:

BNI SYARIAH 340.350.666.5
BCA 237.304.7171
MANDIRI 101.000.647.5733
a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Informasi & Konfirmasi:

08111 544 488

     Siaga Gunung Api Indonesia
  bantu warga terdampak 
        erupsi gunung api

IKLAN

Sedekah 
Qur’an

Kado Akhir Tahun

Raih pahala dari setiap huruf 
yang mereka baca

303.003.3619
101.000.662.6699

Salurkan bantuan anda melalui

a.n. Yayasan Dompet Dhuafa Republika

08111 544 488
Informasi dan Konfirmasi

 Bersama untuk Sesama

www.dompetdhuafa.org
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Siapa yang tidak iba melihat balita 
berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) 

bulan harus menanggung penyakit 
yang tidak biasa. Sejak usianya 
menginjak 14 hari, Aisah telah divonis 
mengidap penyakit Hidrosefalus, 
terjadinya kondisi penumpukan cairan 
di rongga otak. Sehingga, 
menyebabkan peningkatan tekanan 
pada otak.

BANTU AISAH SEMBUH DARI 
HIDROSEFALUS

Lirih

Di usia yang masih hitungan hari itu, 
buah hati dari pasangan Ganda dan Elli 
Purwaningsih, terpaksa menjalani 
operasi. Usai operasi, penyakit yang 
diderita Aisah belum berakhir.

Karena penumpukan cairan di rongga 
otak, ukuran kepala Aisah menjadi 
lebih besar dari ukuran kepala 
anak-anak seusianya. Tak jarang pula 

Aisah sering mengalami kejang-kejang 
akibat penyakitnya itu.

Ibu Aisah, Elli, mengaku sedih atas 
penyakit yang menimpa anak 
bungsunya itu. Ia ingin sekali 
memberikan pengobatan terbaik untuk 
putrinya. Tapi, kendala ekonomi 
menjadi faktor utama belum 
terlaksanakan operasi lanjutan.

“Dulu yang waktu operasi di umur 14 
hari itu sudah pernah diambil 
cairannya. Tapi, operasi itu tidak bisa 
langsung sembuh. Anak saya masih 
harus dioperasi lagi,” sebutnya.

Sehari-hari, Gabda, ayah Aisah, hanya 
bekerja serabutan. Sedangkan, Elli 
bertugas di rumah sebagai ibu rumah 
tangga. Elli tidak tahu lagi harus ke 
mana mencari uang yang tidak sedikit 
untuk biaya operasi 
putrinya.

“Gak tahu lagi, 
Buk, mau ke 
mana dicari 
uangnya. 
Karena, operasi 
itu, kan, bukan 
murah. Belum 
lagi untuk biaya 
pengobatan 
setelahnya,” 
ungkap Elli.

Dari raut wajahnya, Elli 
berusaha menyembunyikan 
perasaannya ketika bercerita saat 
melihat anaknya kejang-kejang. “Yang 

Lirih

paling enggak tega itu, Buk, kalau dia 
udah kejang-kejang. Nafasnya ikut 
sesak. Rasanya benar-benar tidak 
sanggup lihat anak sendiri seperti itu,” 
ucapnya, pilu.

Sampai saat ini, Elli hanya 
mengandalkan puskesmas sebagai rute 
bolak-baliknya ketika Aisah mengalami 
kejang-kejang.

“Ya, paling cuma bisa ke 
puskesmas aja kalau dia 

lagi kejang-kejang dan 
sesak. Gak ada 

penanganan yang 
lebih serius,” 
terangnya.

Dengan kondisi 
kesehatan Aisah 
yang masih tidak 

stabil, Elli berharap 
ada bantuan dari 

para dermawan untuk 
membantu biaya 

pengobatan anaknya. “Kalau 
ada yang mau bantu, alhamdulillah 
sekali, Buk. Kami bukan orang berada. 
Biaya untuk operasi bisa sampai 

puluhan juta. Mudah-mudahan 
memang ada yang tergerak hati untuk 
membantu,” ucapnya penuh harap.

Melihat kondisi Aisah yang memang 
butuh penanganan lebih lanjut, Tim 
Dompet Dhuafa Waspada berkunjung 
ke rumah Aisah untuk memberikan 
bantuan pengobatan awal, pada Rabu 
(14/10/2020) lalu.

Dompet Dhuafa Waspada mencoba 
membuka jalan menjadi perantara 
untuk para dermawan yang ingin 
membantu biaya pengobatan Aisah. 
Bagi dermawan yang tergerak ingin 
membantu Aisyah bisa menyalurkan 
donasi melalui rekening BNI Syariah 
300.300.3155 atau Mandiri 
106.0010949819 An Dompet Dhuafa. 
Tambahkan kode 032 di akhir donasi. 
(Firda DD Waspada)

Dompet Dhuafa

① Aisah mendapat bantuan donasi dari donatur 

② ③ Aisah bersama Ibu

Ukuran kepala Aisah lebih besar dari ukuran kepala anak-anak seusianya. Tak jarang Ia mengalami kejang-
kejang akibat penyakitnya itu. Ia butuh uluran tangan.
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Selain meningkatkan memori, bermain catur juga bermanfaat 
untuk meningkatkan kecerdasan otak. Orang yang sering 

bermain catur memiliki kemampuan berpikir dan nalar yang 
baik, sehingga lebih mudah memperoleh solusi dari suatu 

masalah. 

Meningkatkan Kecerdasan

Manfaat Bermain 

Catur
untuk Kesehatan

Kemampuan berpikir kreatif berperan penting untuk 
memecahkan masalah dan memahami situasi dalam kehidupan 
sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bermain 

catur dapat melatih kemampuan otak dalam berimajinasi, 
sehingga kreativitas pun dapat lebih terbentuk.

Meski tidak memerlukan aktivitas fisik yang 
berat, catur dianggap sebagai salah satu cabang 
olahraga yang dipertandingkan hingga tingkat 
olimpiade. Di bawah ini adalah beberapa manfaat 
bermain catur bagi kesehatan dengan catatan 
jika dilakukan secara rutin, cek this out.

Salah satu aktivitas yang baik dilakukan untuk menjaga kesehatan 
otak adalah bermain catur. Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa permainan catur dapat meningkatkan kapasitas memori 
otak, sekaligus melatih kemampuan otak untuk berpikir, menyusun 
rencana, dan memecahkan masalah.

Menjaga Kesehatan dan Fungsi Otak

Meningkatkan Kreativitas

Kesulitan dalam berkonsentrasi bisa disebabkan oleh banyak 
hal, dan salah satunya adalah proses penuaan pada otak. Dan 
permainan ini terbukti baik untuk meningkatkan konsentrasi dan 
melatih kapasitas otak dalam menyimpan memori jangka pendek.

Meningkatkan Daya Konsentrasi

Bermain catur bermanfaat dalam memelihara kesehatan dan 
fungsi otak, serta melatih ketajaman memori dan konsentrasi. 
Pada lansia, efek bermain catur ini juga baik untuk mencegah 
pikun dan demensia.

Mencegah Pikun

Disusun oleh : 
Romy Syawal 

Illustrasi dan Layout :
Firmawansyah Tim Digdaya Publika

Sumber: 
Alodokter

Foto & Image: 
Istimewa
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Di dalam Al Qur`an Allah 
mengingatkan kita bahwa 

ketaqwaan kepada Allah harus 
diwujudkan dengan peran kesejarahan.

َمْت لَِغٍد َو اتَُّقوا  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو لَْتْنظُْر نَْفٌس ما َقدَّ

 اللََّه إِنَّ اللََّه َخبريٌ ِبا تَْعَملُوَن

Wahai orang-orang yang ber¬iman! 
Takwalah  Kalian kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang mencermati, 
apa yang telah  terjadi  di masa lalu  
untuk hari esok. Dan takwalah kepada 
Allah! Sesung¬guhnya Allah itu Maha 
Menge¬tahui atas apa yang telah kamu 
perbuat. (Al Hasyr: 18)

Ketaqwaan kepada Allah diwujudkan 
dengan berkarya di muka bumi, dan 
karya-karya manusia di muka bumi 
secara kolektif itulah yang membentuk 
sejarah, sejarah peradaban.

Maka sangat layak kita meneliti sedikit 
sejarah umat di negeri ini. Cobalah 
tanyakan kepada diri kita, mana yang 
ada terlebih dahulu di negeri ini, 
wilayah ini: 

Islam Lebih dulu ataukah Indonesia 
yang lebih dulu hadir ?

Sebelum dibentuknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) Islam sudah 
hadir lebih dulu di wilayah ini.  
(Sebelumnya) sudah banyak terbentuk 
Kesultanan-Kesultanan Islam yang para 

Sultan/Rajanya didampingi oleh 
ulama-ulama dan tak jarang para 
Sultan itu sendiri adalah ulama. 

Juga fakta sejarah di mana ada istana 
pusat-pusat kekuasaan bersebelahan/
bersebrangan dengan alun-alunnya 
sudah ada masjid. Ini menandakan 
Islam sudah hadir dalam sejarah 
politik/kekuasaan di negeri ini. 
Demikian pula  ketika kolonialisasi 
(zaman penjajahan) terjadi bangsa-
bangsa barat yang baru saja mengalami 
reneisans, mereka berhasil 
membangun mesin uap dan dengan itu 
mereka bisa membuat armada-armada 
kapal yang 
besar. Mereka 
baru saja 
menemukan 
mesin-mesin 
industri. 
Mereka 
membuat 
pabrik-pabrik 
yang dengan 
itu (efeknya) 
mereka 
semakin 
membutuhkan 
bahan baku 
(sumber daya 
alam). Mereka 
berhasil 
menemukan mesiu dengan itu mereka 
membuat senapan dan meriam. Lalu 
untuk mendapatkan bahan baku yang 

lebih banyak mereka mengirim 
kapal-kapal dagang keluar Eropa dan 
mereka mencari daerah-daerah baru 
untuk diambil sumber daya alamnya 
guna memenuhi kebutuhan industri 
mereka.

Proses pengambilan (sumber daya alam 
tersebut) kadang dengan berdagang 
yang jujur, tetapi sering pula dengan 
tipu muslihat bahkan dengan 
perampasan (kekerasan) karena mereka 
menggunakan serdadu-serdadu 
bayaran untuk kemudian melakukan 
penjajahan.

Bangsa Barat 
datang ke 
negeri-negeri 
muslim yang 
ada di belahan 
utara Afrika 
sampai yang 
berada di Asia 
Barat, Asia 
Selatan dan 
Asia Tenggara. 
Sehingga 
akhirnya 
negeri muslim 
dari Maroko 
(dulu 
Maghribi) 
sampai 

Merauke (nusantara/Indonesia) dijajah 
oleh penjajah barat. 

56 Syariah

Dewan Syariah Dompet Dhuafa, Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan 
Pengkaderan MUI, Wakil Talqin TQN Suryalaya

Oleh: 
KH Wahfiudin Sakam SE MBA 

MEMBUMIKAN NILAI-NILAI ISLAM 
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Mereka Menjajah karena semangat 
kapitalisme yang tinggi, karena 
semangat (didorong) oleh keserakahan. 
Mereka memiliki mesin, mereka bisa 
membuat industri tetapi mereka tidak 
memiliki kekayaan sumber daya alam 
dan mereka membutuhkan sumber-
sumber daya alam sebagai bahan-
bahan produksi mereka. 

Tetapi penjajahan itu tidak pernah 
stabil, sebagaimana ditulis oleh para 
gubernur jenderal, utusan dari 
masing-masing kepala negara Eropa 
yang ditempatkan di berbagai wilayah-
wilayah jajahan dan kelak ketika 
mereka mengirim kekuasaan ke pusat 
mereka selalu mengatakan: 
“sesungguhnya wilayah jajahan ini 
tidak pernah stabil selalu saja mucul 
pemberontakan-pemberontakan yang 
dimotori oleh para ulama-ulama Islam” 
Penjajahan meskipun mereka kuat 
secara militer, teknologi, administrasi 
dan intelektual akan tetapi penjajahan 
mereka di semua negeri-negeri muslim 
sepanjang lebih kurang 400 tahun 
tidak pernah stabil. Kerapkali muncul 
perlawanan dan perlawanan-
perlawanan (terhadap penjajah 
tersebut) selalu dipimpin (dimotori) 
oleh para ulama. 

Mengapa para ulama yang mereka 
tokoh-tokoh agama tetapi selalu 
memimpin perlawanan/
pemberontakan (terhadap penjajah)? 
Karena memang Islam berbeda dengan 
agama yang dipahami oleh konsep 
barat. Di negeri barat, agama semata-
mata hubungan manusia dengan 
Tuhan, sembahyang itulah agama, 
berdoa itulah agama. Namun di dalam 
Islam, betul 
sembahyang,berdoa,berpuasa adalah 
agama akan tetapi membangun 
keadilan perlu juga beragama.  
Menikah, membuat sebuah unit 
keluarga yang dari situ muncul 
keturunan yang berkembang biak 
menjadi sebuah perkampungan dan 
perkampungan menjadi bangsa lalu 
bangsa itu ditata sistem ekonomi, 
politik dan hukumnya semua itupun 
bagian dari agama. Bagi bangsa/orang 

barat sulit memahami bahwa(kata 
mereka)  Islam selalu mencampuri 
urusan ekonomi, politik, pertahanan, 
dan juga bahkan urusan hukum. 
Karena mereka hanya memahami 
agama sebagai ritual ibadah hanya 
berupa sembahyang dan berdoa, dan 
ritual kepada Tuhan saja.  Bagi Islam 
tidaklah demikian memang benar 
agama adalah ritual dalam beribadah 
namun membangun masyarakat yang 
adil dan makmur itupun ibadah.

Ketika negeri-negeri ini (negeri Islam 
termasuk Nusantara) dijajah oleh 
bangsa Barat, dirusak keadilannya, 
dirampas kemakmurannya, para ulama 
bangkit melakukan perlawanan karena 
itu perang bagian dari Ibadah, bagian 
dari keagamaan . Dan jangan lupa, 
energi yang selalu membakar, energi 
yang selalu membangkitkan semangat. 
energi yang selalu memperkuat 
perlawanan itu (terhadap penjajah) 
tidak lain justru berasal dari energi 
tauhid. Kalimat tauhid yang berbunyi: 
LAA ILAHA ILLALLAH itu adalah 
energi untuk perang melawan 
ketidakadilan.

Laa ilaha : tiada yang dituju , Laa ilaha :  
tiada yang dipentingkan, Laa ilaha : 
tiada yang didamba/diharap, tiada yang 
disembah, tiada yang dipuja,tiada yang 
dimuliakan, tiada yang diagungkan, 
tiada yang disegala-galakan.... 
ILLALLAH : Kecuali ALLAH.

Itu adalah prinsip yang membebaskan 
manusia dari ketergantungan, 
ketertundukan kepada apapun selain 
kepada ALLAH.

Maka tauhid selain memurnkan iman 
kepada ALLAH , tauhid dapat 
memberikan energi kepada manusia 
untuk meraih kemerdekaan, untuk 
tidak mudah tunduk oleh godaan-
godaan manusia, oleh godaan hawa 
nafsu, oleh tipu daya syaitan, apalagi 
tunduk kepada kekuasaan-kekuasaan 
dzolim para penjajah yang berbuat 
dzolim. Tauhidlah yang menjadi energi 
untuk kemerdekaan dan sebelum ada 
Indonesia, Islam sudah hadir terlebih 

dahulu di sini. Dan ulama-ulama Islam 
yang berbasis tauhid itulah yang 
memimpin perlawanan terhadap 
penjajah. Sampai akhrnya situasi 
sedemikian matang maka muncullah 
organisasi-organisasi Islam, ormas-
ormas Islam di negeri ini yang dibantu 
juga kader muda negeri ini membentuk 
kelompok-kelompok intelektual baik di 
Indonesia (dulu Hindia Belanda)  
ataupun di negera (negeri jajahan) lain. 
Dan akhirnya terjadilah proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia 
tanggal 17 Agustus  1945. 

Saat itu kita belum (sepenuhnya) 
memiliki militer/tentara, kemerdekaan 
itu karena kemerdekaan diplomasi, 
karena perjuangan kultural, semua 
umat Islam, Kelompok-kelompok 
Islam, Pesantren-pesantren, kelompok-
kelompok ulama semua melakukan 
boikot terhadap penjajah. dan mereka 
berupaya melakukan hidup mandiri 
(untuk bangsa ini).  Para kaum muda 
dan intelektual melakukan diplomasi 
dengan melakukan rapat-rapat, 
selebaran-selebaran,  buletin-buletin 
menyuarakan kepada negara lain 
bahwa kami ingin merdeka yang 
akhirnya terjadilah proklamasi 
kemerdekaan tersebut (17 Agustus 
1945). Baru di Bulan Oktober 1945 
barulah kita membangun sistem 
militer kita. Terbentuklah militer/
angkatan bersenjata. Setelah kita 
merdeka, penjajah masih berusaha 
masuk kembali ke Indonesia untuk 
menjajah Indonesia. Terjadilah perang 
militer, perang-perang untuk 
mempertahankankemerdekaan 
Indonesia. di saat itulah baru terjadi 
aktivitas perang (fisik) untuk 
mempertahankan kemerdekaan. Tetapi 
sesungguhnya Kemerdekaan tersebut 
lebih  sebagai aktivitas dari perjuangan 
budaya dan intelektual.

Syariah
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MENGHORMATI 
GURU

Bu Atikah sering bingung memaknai 
organisasi guru sekarang ini. Dari  

jaman di SD dulu hanya kenal PGRI, 
yakni Persatuan Guru Republik 
Indonesia, atau juga PGRI NV (non 
vaksentral) yang berafiliasi dengan PKI. 
Tapi kok sekarang ada Hari Guru 
Nasional, Federasi Guru Independen 
Indonesia (FGII), Federasi Serikat Guru 
Indonesia (FSGI), Ikatan Guru 

Sketsa

Indonesia (IGI), Persatuan Guru 
Seluruh Indonesia (PGSI), bahkan 
Persatuan Guru Honor Indonesia 
(PGHI).

Dalam pikiran istri Pakde Gendro, 
kalangan guru ini kok sempat-
sempatnya bikin organisasi guru ini 
itu, lalu kapan mengajarnya? Paling 
lucu PGHI itu. Guru honor kok 

mengkotak-kotakkan diri bentuk 
wadah segala. Namanya masih tenaga 
honorer yang “gaji” sebulan berkisar 
antara Rp 350.000,- sampai Rp 
500.000,- Bagaimana dia mau 
menghadiri konggres nasional, jika 
konggresnya di Jakarta dan Pak Guru 
itu tinggal di luar Jawa? Buat makan 
sehari-hari saja repot, apa lagi mikir 
organisasi.

“Ya itulah Bu, berkah reformasi. Jaman 
kita sekolah dulu, guru-guru kita hanya 
memiliki satu organisasi PGRI, kalau 
pecah dan berhaluan kiri, namanya 
PGRI NV. Kalau sekarang, siapa saja 
bisa bikin organisasi, sehingga 
organisasi guru ombyokan.” Kata Pakde 
Gendro menjawab kegalauan bininya.

“Kalau itu Pak, di Jl. Raya Bogor ada PT 
Guru Indonesia, apakah itu badan 
usaha milik PGRI? Produknya alat tulis 
untuk dijual pada murid?” tanya Bu 
Atikah lagi saking penasaran.

Pakde Gendro tertawa mendengar 
pertanyaan konyol istrinya. Tapi dia 
sendiri juga tak tahu, perusahaan apa 
lagi itu? Tapi setelah lihat Google 
melalui HP-nya, baru paham bahwa 
usaha itu sama sekali tak ada kaitannya 
dengan kaum guru. Itu usaha 
pengepakan barang yang modalnya 
dari Norwegia. Jadi jelas takkan ada 
mantan Kepala Sekolah atau Pengawas 
Pendidikan jadi komisaris di sana.

Yang jelas tumbuhnya organisasi guru 
bak cendawan di musim hujan, karena 
mereka ingin memperbaiki nasib 
kelompoknya. Mungkin aspirasinya tak 
tertampung pada organisi lama, 
sehingga membentuk organisasi 
sendiri. Toh sebagai ormas, mereka 
juga tak ngrepoti negara, minta 
anggaran ke pemerintah sebagaimana 
orpol.

“Memangnya nasib guru belum 
membaik, Pak? Bukannya tiap bulan 
dapat sertifikasi sampai Rp 4 jutaan?” 
tanya Bu Atikah lagi.

“Ya tak semuanya Bu, meskipun kini 
semakin diperlonggar. Awalnya dulu 
kan harus lulusan S1, atau sudah 
mengajar minimal 20 tahun. Bahkan 
sekarang guru swasta pun dapat 
sertifikasi.”

“Tapi kabarnya tunjangan sertifikasi 
ada yang tak sampai ke rumah, tak 
diketahui istri bahkan ada yang untuk 
kawin lagi.”

“Ah, itu sih oknum saja Bu.”

Yang bikin Bu Atikah heran, kini masih 
ada puluhan ribu guru belum diangkat 
jadi PNS, tapi pemerintah juga bingung 
mau mengangkat puluhan ribu guru 
baru. Ketimbang repot, kenapa tidak 
guru-guru honorer itu diangkat habis 
saja, sehingga Persatuan Guru Honor 
Indonesia bubar dengan sendirinya. 

Lagi-lagi Pakde Gendro hanya bisa 
tertawa, karena tak semudah itu 
pemerintah merekrut tenaga guru. 
Pemerintah masih membutuhkan 
960.000 guru, sedangkan guru K-2 
yang istilahnya duku Sukwan, dari 
162.500 orang baru sebagian lagi yang 
bisa diangkat jadi PNS. Masalahnya tak 
semua guru K-2 itu memenuhi syarat 
sebagai pendidik, karena bukan berasal 
dari sekolah keguruan. Mereka hanya 
lulusan SMA tapi dipaksakan mengajar 
karena Kepala Sekolah merasa 
kerepotan mencari tenaga guru.

“Guru itu sangat dibutuhkan, dielu-
elukan, tapi juga dihinakan. Masak 
jaman milenial begini murid berani 
menganiaya guru sampai mati, 
orangtua murid menghajar guru. 
Giliran guru memukul murid untuk 
pengajaran, malah dipidanakan.” Kata 
Bu Atikah lagi.

“Jaman kita dulu, guru sangat 
dihormati murid. Orangtua 
memaklumi  cara guru-guru mengajar 
anak-anaknya di kelas. Dijewer, 
dicambuk, dilempar penghapus, 
silakan saja sepanjang tak 
membahayakan bagi anak. Tapi 
sekarang, gara-gara ada UU 
Perlindungan Anak, guru tempeleng 
murid masuk penjara.” Gumam Pakde 
Gendro.

Tapi beruntunglah masih banyak 
hakim yang memahami martabat guru. 
Banyak terdakwa guru dibebaskan, 
karena hukuman jewer dan cambuk itu 
sekedar cara untuk mendidik putra-
putri calon penerus bangsa. Guru harus 
dimuliakan dan dihormati, karena 
merekalah yang mencerdaskan dan 

bikin pandai para anak-anak bangsa. 
Mereka lebih terhormat dari presiden, 
karena untuk jadi guru sekarang harus 
S1 sementara untuk nyapres lulusan 
SMA juga dibolehkan.

Belum juga selesai suami istri ini 
ngobrol, ada warga datang untuk 
ngurus perkawinan di KUA. Namanya 
Bang Saleh, warga di gang belakang 
rumah. Yang mau nikah putranya, 
Dadang. Surat keterangan dari RT 
diperlukan, karena akan digunakan 
untuk memperoleh surat keterangan 
model NA untuk numpang nikah.

“Dadang ini bukannya yang baru kuliah 
di Yogya. Sudah lulus S-1, ya Pak. 
Syukurlah, sudah kerja punya istri.” 
Kata Pakde Gendro sambil menyiapkan 
buku administrasi keertean.

“Boro-boro, Pak Gendro. Kuliah anak 
saya belum selesai,” jawab Bang Saleh 
agak malu-malu.

Dia lalu bercerita bahwa putranya baru 
masuk semester 5, tapi terus tergoda 
cewek, pacaran. Lupa kuliah malah 
kecelakaan alias hamil di luar nikah. 
Terpaksalah kuliahnya berhenti, karena 
calon besan mendesak segera 
diresmikan. Padahal jika tak tergoda 
perempuan. Sebentar lagi jadi sarjana, 
dan bisa jadi guru.

“Ya nggak apalah Pak, namanya sudah 
terlanjur. Urung jadi guru sekolah, tapi 
kan jadi guru laki.” Jawab Pakde 
Gendro menghibur tamunya.

“Apa itu guru laki, Pak RT?” Pak Saleh 
seakan kebingungan.”

“Guru laki itu dalan Bahasa Indonesia 
disebut suami…..!”

Pakde Gendro dan Bang Saleh tertawa 
kompak. Begitulah godaan anak 
sekarang, cita-cita jadi guru kandas 
gara-gara tergoda perempuan yang 
didapatnya dari medsos. (Gunarso TS)

Sketsa

Istimewa
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Corona telah menyebabkan banyak 
orang kehilangan pekerjaan, yang 

berdampak pada meningkatnya angka 
pengangguran dan jumlah orang 
miskin. Karena miskin, maka asupan 
gizi berkurang. Sementara gegara 
Corona, orang diminta untuk banyak 
bekerja atau berkegiatan di rumah saja. 
Kurang pekerjaan atau kegiatan di 
rumah bisa berdampak pada 
meningkatnya jumlah kelahiran.

Kekurangan gizi diketahui 
menyebabkan lahirnya bayi stunting 
atau gagal tumbuh alias kerdil. Bisa 
diantisipasi anak yang lahir stunting 
tahun 2020 akan memasuki usia 
angkatan kerja pada tahun 2045, ketika 
Indonesia merayakan pesta emas 
berusia 100 tahun. Jadi, akan tampil 
generasi angkatan kerja stunting tahun 
2045.

Oleh karena itu, mulai sekarang 
penciptaan lapangan kerja perlu 
digalakkan. Demikian juga program 
Keluarga Berencana (KB).

ANGKA STUNTING DI 
INDONESIA TINGGI

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
telah menempatkan Indonesia sebagai 
negara ketiga dengan angka prevalensi 
stunting tertinggi di Asia pada 2018, 
setelah Timor Leste (50,5%) dan India 
(38,4%), yaitu sebesar 36,4%.

Sementara itu, menurut Pusat Data 
dan Informasi Kemenkes tahun 2018, 
angka prevalensi stunting di Indonesia 
masih di atas 20%. Artinya, belum 
mencapai target WHO di bawah 20%.

Upaya 
mengatasi 
stunting 
di 
Indonesia 
sebenarnya 
cukup 
baik. 
Menurut 
data 
Susenas, 
pada 
tahun 
2013, 
prevalensi 
balita 
stunting 
nasional 
Indonesia 
berada di 
angka 
30,8% dan mampu diturunkan menjadi 
27,67% pada tahun 2019. Akan tetapi, 
terjadinya wabah pandemi sejak Maret 
2020, diperkirakan akan memperbesar 
prevalensi balita stunting di Indonesia.

Sampai tahun 2019, masih terdapat 
beberapa propinsi di Indonesia yang 
memiliki angka prevalensi stunting 
melebihi angka nasional 27,67%. 

Propinsi tersebut adalah: Kalbar, 
Kalteng, Kalsel, NTB, NTT, Sulsel, 
Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, 
Maluku, Papua Barat dan Papua. 
Sementara itu, ada dua propinsi 
dengan angka prevalensi stunting 

paling 
rendah, 
yaitu Bali 
19,7% dan 
DKI 
Jakarta 
20,1%. 
Propinsi 
lain 
memiliki 
angka 
prevalensi 
di atas DKI 
Jakarta dan 
di bawah 
prevalensi 
nasional 
(Kemenkes, 
2019).

Smeru 
Riset Institute memprediksi kenaikan 
jumlah penduduk miskin Indonesia 
akibat corona, dengan skema terburuk 
adalah dari 9,2% pada tahun 2019 
menjadi 12,4% pada akhir tahun 2020, 
atau dari 24,8 juta jiwa menjadi 33,2 
juta jiwa. Jumlah tersebut turut 
dipengaruhi oleh bertambahnya 
jumlah pengangguran. Badan Pusat 
Statistik menjelaskan bahwa pada 

ANTISIPASI GENERASI STUNTING 
PADA TAHUN INDONESIA EMAS, 
2045

@ParniHadi01

Kontemplasi Kontemplasi

Inisiator, Pendiri, Ketua Pembina Dompet Dhuafa

Oleh: 
Parni Hadi 

Februari 2019 terjadi peningkatan 
pengangguran lulusan diploma 
sebanyak 8,5% dan lulusan Universitas 
sebanyak 25%.

MENGARUSUTAMAKAN KAUM 
PEREMPUAN.

Mengantisipasi lahirnya generasi 
stunting, Dompet Dhuafa (DD) 
menginisiasi program APDC (Aksi 
Peduli Dampak Corona) yang, 
mengutamakan program padat karya 
dan mengarusutamakan kaum 
perempuan sebagai penerima manfaat 
pertama hasil program padat karya. 
Kaum ibu di banyak negara 
berkembang adalah penanggungjawab 
utama ekonomi keluarga miskin dan 
penyanggah beban terberat jika terjadi 
bencana. Program padat karya DD 
sekaligus menjadi bagian dari program 
pengelolaan stunting.

APDC merupakan bentuk nyata 
filantropeneur, aksi filantropi yang 
dikelola sebagai usaha sosial, di masa 
pandemi demi ketahanan ekonomi 
skala keluarga. Aktivitas program 
APDC mencakup bidang ekonomi, 
kesehatan, pendidikan, budaya dan 
iman takwa (dakwah).

Berkolaborasi dengan RRI, DD pada 17 
September 2020 meluncurkan APDC 
sebagai upaya lanjutan penanganan 
respon Covid-19 di Indonesia. Program 
DD ini tersebar di berbagai propinsi, 
yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 
NTT, NTB dan Papua.

Pada sektor ekonomi, DD menginisiasi 
beberapa aktivitas, termasuk program 
ketahanan pangan berbasis keluarga 
maupun komunitas. Ketahanan pangan 

berbasis keluarga seperti budidaya ikan 
lele budikolbu (budidaya kolam 
buatan), dan sayur dalam ember 
(budikdamber), kebun pangan keluarga, 
bantuan modal usaha mikro 
perorangan dan bantuan pangan yang 
memprioritaskan untuk lanjut usia, 
serta disabilitas atau mereka yang tidak 
mampu terberdayakan lagi. Di bidang 
kesehatan, DD sejak 2015 sudah terlibat 
di program stunting. Program 
percepatan solusi stunting masih terus 
berjalan di 26 titik di kabupaten/kota 
dengan sekitar 155 kader terlatih 
sebagai pendamping di level bawah, 
yang basisnya penguatan keluarga.

Tujuan utama APDC melibatkan dan 
memberdayakan potensi serta 
kompetensi kaum perempuan, karena 
saya yakin jika kaum perempuan sehat 
maka keluarga dan bangsa akan kuat. 
(ph, 17-11-2020).
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DD USA

9358 Mildred Ct. Vienna, VA 22182.
+1 (703) 789-3459
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. 50 
Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai
Blok C.28-29 Ciputat - 15419 , Phone 021 - 741 6050   

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
0811 688 686

DOMPET DHUAFA KEPULAUAN RIAU

Ruko Puri Legenda Blok D1 No.3 Lantai 
2 Batam Center - Kota Batam - 
Kepulauan Riau. 0815 4650 6000

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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6766 Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 - 31 Oktober 2020 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

 Zakat                 7.981.162.796 
 Infak/Sedekah                 2.232.446.569 
 Wakaf                 1.099.966.119 
 Solidaritas Kemanusiaan                     447.291.441 

Penerimaan Bagi Hasil                         2.156.859 
Pelunasan (Pemberian) Piutang                 1.149.536.870 
Penerimaan lain-lain                         4.201.140 
Penggunaan :

 Program Pendidikan                (1.553.435.759)
 Program Kesehatan                   (843.987.808)
 Program Sosial Masyarakat                (1.550.388.564)
 Program Ekonomi                   (611.707.909)
 Program Advokasi                     (31.907.250)
 Program Dakwah dan Budaya                     (62.316.450)

 Program Kemanusiaan                (1.434.848.298)

 Program Pengembangan Jaringan                     (76.240.625)

 Penyaluran Kurban                   (268.599.847)
 Sosialisasi ZISWAF                (1.261.820.767)
 Operasional Rutin                (2.249.003.234)
 Piutang Penyaluran                (2.273.429.434)
 Uang Muka Kegiatan                   (101.518.818)
 Asuransi dibayar dimuka                        (6.396.524)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi                                           591.160.507 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap                        (1.525.000)
 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan                     (42.785.000)

 Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi                     (44.310.000)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga                (1.449.474.690)
 Penerimaan (Pelunasan) Imbalan Pasca kerja                   (144.096.356)

 Penerimaan (Pelunasan) hutang jasa giro                         6.723.854 
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM                        (6.278.557)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak                     (12.370.254)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan                (1.605.496.003)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas                                   (1.058.645.496)
KAS DAN SETARA 01 OKTOBER 2020   18.803.764.691 

KAS DAN SETARA KAS 31 OKTOBER 2020                                 17.745.119.195 

IKLAN??

Kuatkan Mereka yang Terdampak
Gempa Majene 6,2 SR

www.dompetdhuafa.org

Lengkapi kebaikanmu untuk korban bencana:

BNI SYARIAH 340.350.666.5
BCA 237.304.7171
MANDIRI 101.000.647.5733
a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Informasi & Konfirmasi:

08111 544 488
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IKLAN

Zakatmu
Biar Kami Jemput

#CukupDariRumah, Zakatmu Biar Kami Jemput. Petugas jemput 
zakat tetap mengedepankan protokol kesehatan, memakai masker, 

jaga jarak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun. 

Hubungi Layanan Jemput Zakat

0811 1544 488
021 2787 4080

www.dompetdhuafa.org


