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AKTUALITA ADVETORIAL SOSOK MOSAIC

JAKARTA - Yuzu Indonesia 
bersama Dompet Dhuafa bantu 
atasi kendala Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) atau daring bagi 
siswa yatim melalui bantuan 
pendidikan berupa gawai dan 
kuota internet.

JAKARTA - SMA Labschool untuk 
kesekian kalinya berkolaborasi 
dalam kebaikan bersama Dompet 
Dhuafa dengan menyisihkan 
sebagian dari uang jajan yang ia 
terima untuk didonasikan kepada 
yang membutuhkan.

Mulai bekerja di Dompet Dhuafa 
sebagai O�ce Boy (OB), mas 
Sukarjo Sholeh (Jojo biasa dia 
disapa) bisa mengembangkan 
diri sesuai minatnya di bidang IT.  
Selanjutnya, dunia IT dia telusuri 
secara otodidak.

Seperti halnya make up, 
pemilihan fashion item yang 
tepat juga bisa memberikan 
kesan yang berbeda, menutupi 
kekurangan tubuh dan juga 
menonjolkan bagian-bagian 
yang bikin insecure.
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SALAM REDAKSI
Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum wr.wb, 

Pembaca yang budiman, 
 
Di tahun 1442 H atau 2021 M ini, 
Indonesia kembali memutuskan untuk 
tidak mengirim jamaah haji ke tanah 
suci Mekah. Namun, ibadah kurban  
masih bisa berjalan sebagaimana 
mestinya.

Berkaca dari tahun sebelumnya, yang 
juga masih dalam masa wabah, jumlah 
hewan ternak yang disembelih di Idul 
Adha 1441 H tetap naik  dari tahun 
sebelumnya. Artinya solidaritas  umat 
juga meningkat di saat pandemi.

Di edisi ini, Swaracinta membahas 
tentang kesiapan dan kemudahan 
berkurban di Dompet Dhuafa sebagai 
bahasan utama.  

Selain itu, juga memuat informasi 
tentang solidaritas terhadap rakyat 
Palestina yang baru saja menghadapi 
11 hari yang memilukan. Pasukan 
Israel memborbardir Gaza sehingga 
ratusan orang tewas dan hancurnya 
infrastruktur utama di sana. 

Dompet Dhuafa menggalang dana 
untuk membantu rakyat Palestina. Di 
edisi ini kita laporkan apa yang telah 
dilakukan Dompet Dhuafa untuk 
Palestina.
 
Selamat membaca

Wassalamu’alaikum wr.wb.
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ONDEL-ONDEL RAKSASA
Ondel-ondel berukuran raksasa dengan 
ketinggian 4,94 meter disiapkan untuk 
memeriahkan HUT DKI Jakarta ke-494.

Romy
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pemulihan kebencanaan serta program 
kemanusiaan lainnya. Di Dompet 
Dhuafa, semuanya sudah memiliki 
divisi sendiri-sendiri.

Pemisahan layanan zakat dan kurban 
dimulai sejak 1994, setahun setelah 
berdiri lembaga ini. Khusus untuk 
pengelolaan kurban Dompet Dhuafa 
mendirikan lembaga khusus yang 
fokusnya mengelola kurban yakni 
Tebar Hewan Kurban (THK).

Setiap tahun dari sejak berdirinya, 
THK Dompet Dhuafa melihatkan 

peningkatan penghimpunan dan 
pendistribusian. Di 2020, meskipun 
Pandemi Covid-19 masih bercokol di 
Indonesia, ternyata tidak menyurutkan 
ghirah muslimin Indonesia untuk 
berkurban. Hal ini terbukti dengan 
meningkatnya penghimpunan dan 
pendistribusian kurban Dompet 
Dhuafa secara nasional.

Total penghimpunan Kurban Dompet 
Dhuafa 2020 senilai Rp 76,9 miliar atau 
setara dengan 42.126 ekor domba atau 
kambing, dengan pertumbuhan yang 
cukup signifikan sebesar 60% jika 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, 2019.

Karena itu pula, Tim THK Dompet 
Dhuafa tidak segan-segan menaikan 
target penghimpunan kurban di tahun 
2021 ini. Seperti disampaikan Ketua 
THK 1442 H 2021 M, Ahmad Faqih 
Syarafaddin.

Dikatakan Faqih, tahun ini Dompet 
Dhuafa menargetkan 52.280 ekor 
hewan kurban setara domba kambing. 
Penyaluran tetap kami fokuskan ke 
daerah yang membutuhkan. Seperti 
daerah 3T, daerah bencana, rawan 
akidah, konflik, dan sebagainya.

"Insya Allah kami tetap optimis dengan 
target yang telah disepakati. Mengingat 
masyarakat muslim Indonesia adalah 
tipikal orang yang taat akan perintah 
agama. Kedua, dengan portofolio yang 
dimiliki DD selama ini, insya Allah 
akan menjadi modal besar dalam 
mengedukasi masyarakat terkait nilai 
program Tebar Hewan Kurban,” 
ungkap Faqih.

PENYALURAN 

Pada kurban 2020, Dompet Dhuafa 
mencatatkan pertumbuhan 71% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 

Pengalaman mengelola kurban dari 
sejak berdirinya Dompet Dhuafa 

1993, tidak bisa diabaikan. Kematangan 
dalam pengelolaan kurban semakin 
hari semakin terlihat. Salah satu 
buktinya adalah dengan adanya 
pemisahan layanan kurban dengan 
pengelolaan zakat yang menjadi 

Arus Utama Arus Utama

layanan utama Dompet Dhuafa yang 
sejatinya juga merupakan Lembaga 
Zakat Nasional (Laznas). 

Sama halnya dengan layanan lainnya, 
pemisahan pengolaan zakat dengan 
infaq sedekah dan wakaf. Termasuk 
dengan pengelolaan respon dan 

SPESIALIS MENGELOLA 
KURBAN 

Pengalaman melahirkan kemudahan untuk berkurban di Dompet 
Dhuafa, penerima manfaat menjangkau pelosok di tanah air. 

raihan angka tersebut, tim THK 
Dompet Dhuafa telah 
mendistribusikan daging kurban 
kepada lebih dari 2 juta penerima 
manfaat, yang sudah terdata secara 
rinci di 33 provinsi dan 200 Kabupaten 
atau Kota di Indonesia, khususnya 
wilayah terpencil, tertinggal, terpelosok 
hingga wilayah bencana. Sehingga 
berkah daging kurban dapat terserap 
dan merata ke seluruh penjuru 
nusantara.

Dari pengalaman 2020 ini, lanjut Faqih, 
Tim THK Dompet Dhuafa sudah 
memetakan daerah distribusi daging 
kurban untuk 2021. Direncanakan 
pendistribusian akan dilaksanakan di 
19 Provinsi, 132 Kabupaten atau Kota, 
535 Kecamatan, 728 Desa di seluruh 
Indonesia. 

“Data ini masih akan terus bertambah 
mengingat tim assessment kami dalam 
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KANAL KEMUDAHAN

Berkurban melalui Dompet Dhuafa 
sangatlah mudah. Tim Tebar Hewan 
Kurban (THK) Dompet Dhuafa sudah 
bekerjasama dengan banyak 
marketplace (situs e-commerce) dan 
sistem pembayaran digital. 

Dari mana pun dan kapan pun ingin 
menunaikan ibadah kurban jadi 
gampang. Tinggal ambil gawai buka 
aplikasi marketplace apapun dan pilih 
jenis hewan kurban yang akan dibeli 
dan tinggal pilih Dompet Dhuafa 
sebagai operator penyaluran. 

Kemudian untuk pembayarannya juga 
mudah, tinggal pilih sistem 
pembayaran virtual account di aplikasi 
e-commerce atau marketplace  dan pilih 
aplikasi pembayaran online seperti 
WhatsApp Pay, LinkAja, DANA, Gopay, 
OCTO Clicks, Shopee Pay, OVO dan 
layanan pembayaran lainnya, tinggal 
klik dalam hitungan detik selesai. 

proses survey di lapangan,” terangnya 
kepada Swara Cinta, Awal Juni 2021.

Dikatakan Faqih, secara keseluruhan, 
Dompet Dhuafa tetap menyasar 
penerima manfaat di seluruh 
Indonesia. Terlebih di daerah 3T 
(Terluar, Terpencil dan Tertinggal) dan 
daerah-daerah yang defisit daging 
kurban saat hari raya. Dengan 
semangat ini, tentu kita berharap agar 
seluruh masyarakat bisa bahagia dalam 
menyantap nikmatnya daging kurban 
saat hari raya Idul Adha tiba. 

“Dompet Dhuafa juga menyalurkan 
THK untuk penyintas di Palestina. 
Untuk stok hewan kurban akan 
diambil dari mitra peternak NGO di 
sana. Dengan standar dan kualifikasi 
kurban juga penerima manfaat yang 
sudah ditentukan oleh Dompet 
Dhuafa. Pendistribusian dan pelaporan 
akan dilakukan oleh mitra lokal 
tersebut di bawah supervisi Dompet 
Dhuafa,” tutup Faqih.

Arus Utama

① ② Perawatan hewan kurban di kandang DD Farm.

③ Kambing-kambing kurban dirawat di dalam 
kandang yang bersih. 

Dompet Dhuafa 

Arus Utama

“Hanya satu yang perlu 
dipertimbangkan, pastikan saldonya 
cukup,” ujar Faqih, berseloroh 
menggambarkan kemudahan 
berkurban melalui Dompet Dhuafa.

Di tempat yang berbeda, Direktur 
Resource Mobilization Dompet 
Dhuafa, Etika Setiawanti menjelaskan 
untuk program THK (Tebar Hewan 
Kurban) 1442 H, Dompet Dhuafa 
memberikan beragam promo spesial, 
seperti promo untuk donatur loyal (3 
tahun berkurban melalui DD), paket 
keluarga dan promo lainnya. (Maifil 
dan Romy)

Andhika BP (0813-7419-0357) 

DIGDAYA PUBLIKA adalah sosial enterprise yang 
dikembangkan Dompet Dhuafa menjadi jasa 

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

L A Y A N A N  K A M I

video dan event organizer.   I N F O  D D P U B L I K A

ddpublika.com

@digdayapublika

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

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

Percetakan
(Print on demand, digital print)

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

Online Media
(Website, Medsos)
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setiap tahun, juga menjamin 
ketersediaan pangan, memberdayakan 
petani dan peternak, membuka 
lapangan kerja, pemerataan ekonomi 
serta peluang lainnya. 

Program terintegrasi itu disebut DD 
Farm. Melalui DD Farm ini, Dompet 
Dhuafa melaksanakan program 
pemberdayaan kaum dhuafa yang 
tersebar pada 10 Provinsi di Indonesia. 
DD Farm mendapat amanah 
memenuhi permintaan hewan kurban 
pada Idul Adha yang harapannya 
menjangkau wilayah-wilayah di 
Indonesia. 

DD Farm ini dijalankan sebagai unit 
bisnis sosial sentra ternak yang 
mengembangkan beberapa produk 
sebagai pemasukan (revenue stream) 
usaha.

"Produk pertama adalah penggemukan 
domba atau kambing untuk penjualan 
karkas bagi restoran dan catering, serta 

setiap tahun untuk menyuplai 
kebutuhan hewan kurban. Selain itu, 
juga memproduksi pakan ternak 
berupa complete feed dan silase yang 
dipakai sendiri sekaligus dijual ke pasar 
peternak,” ujar Direktur Resource 
Mobilization Dompet Dhuafa, Etika 
Setiawanti.

Dengan adanya manajemen 
pengelolaan kurban yang terkonsep 
secara tepat dan bijak dapat 
memangkas biaya-biaya operasional 
hewan kurban. Sehingga masyarakat 
dapat berkurban dengan harga yang 
tidak ‘menguras’ isi dompet namun 
tetap terjamin dari kualitas hewan 
kurban yang berasal dari DD Farm. 

Selain itu masyarakat dapat 
berkunjung ke DD Farm dan dapat 
secara langsung melihat tata kelola 
peternakan mulai dari kecukupan juga 
kualitas pakan hingga keadaan 
kandang dan hewan ternak yang dapat 
memengaruhi kualitas hewan tersebut. 

“Jelas, dengan adanya DD Farm ini 
dapat menjamin kualitas kurban dari 
hilir ke hulu,” terang Etika.

Di tempat yang berbeda, Ketua THK 
1442H Dompet Dhuafa, Ahmad Faqih 
Syarafaddin mengatakan adanya DD 
Farm diharapkan dapat menambah 
animo masyarakat untuk berkurban 
semakin tinggi meski di tengah 
pandemi Covid-19 yang belum juga 
usai. 

Tentunya dengan banyak yang 
berkurban sangat membantu para 
peternak, terlebih para penerima 
manfaat yang tersebar di seluruh 
penjuru negeri maupun luar negeri. 
(Maifil, Romy dan Bani)

Kebutuhan hewan kurban yang 
selalu meningkat dari tahun ke 

tahun, tentu memacu panitia kurban di 
mana pun berpikir keras untuk 
pengadaannya di setiap tahunnya. 
Termasuk di Dompet Dhuafa yang 
menerima dan menyalurkan kurban 
skala nasional. Wabilkhusus sejak 
Dompet Dhuafa membentuk divisi 
khusus mengelola kurban (Tebar 

Hewan Kurban -Red) yang harus 
berkerja keras menjamin ketersediaan 
hewan kurban setiap Idul Adha. 

Sejauh ini yang dilakukan Dompet 
Dhuafa untuk menjamin ketersediaan 
hewan kurban adalah bekerjasama 
dengan peternak se-nusantara. Namun 
beberapa tahun belakangan kemitraan 
dengan peternak dirasa juga belum 

berhasil memenuhi kebutuhan hewan 
kurban di setiap Idul Adhanya. 
Akhirnya Dompet Dhuafa 
memutuskan juga mengembangkan 
sentra ternak yang terintegrasi dengan 
pertanian.

Sentra ternak terpadu itu, ditengarai 
dapat memberikan banyak solusi selain 
ketersediaan hewan kurban untuk 

Arus UtamaArus Utama

① ② Proses pemberian makan Kambing kurban 
agar sehat dan gemuk.

Dompet Dhuafa 

JAMINAN TERNAK UNTUK 
KURBAN

Kebutuhan hewan kurban dari tahun ke tahun terus meningkat dan Dompet Dhuafa menjamin 
ketersediaan dan kualitasnya melalui DD Farm.
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Pada 2018, jumlah hewan kurban turun 
menjadi 1,22 juta ekor. Penurunan 
terbesar terjadi pada sapi sebesar 22 
persen menjadi 342.261 ekor. Jumlah 
kerbau kurban justru meningkat 
menjadi 11.780 ekor, naik 20 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sedangkan di  2017 jumlah hewan 
kurban hanya 1,43 juta ekor.  Angka 
tersebut terdiri dari sapi 440.323 ekor, 
kerbau 9.851 ekor, kambing 755.288 
ekor, serta domba sebanyak 227.479 
ekor. (Maifil dan Romy)

Arus Utama Arus Utama

POTENSI KURBAN 
INDONESIA

Kurban tidak hanya ritual ibadah 
saja, namun telah menjadi tradisi 

sosial ekonomi besar tahunan di 
Indonesia, pelaksanaan kurban 
dilakukan terdesentralisasi oleh ribuan 
panitia kurban lokal temporer yang 
tersebar di seluruh negeri, berbasis 

Arus Utama

masjid, mushola, pesantren hingga 
lembaga pendidikan dan perusahaan. 

Sebagai negara dengan jumlah muslim 
yang tidak sedikit, potensi kurban di 
Indonesia sangat signifikan. 

Lembaga think tank tentang 
pembangunan nasional dan kebijakan 
publik berbasis ke-Indonesia-an dan 
ke-Islam-an yang didirikan dan 
bernaung di bawah Yayasan Dompet 
Dhuafa merilis penelitiannya bahwa 
2020 lalu, proyeksi potensi ekonomi 
kurban Indonesia mencapai Rp 20, 5 
triliun yang berasal dari 2, 3 juta orang 
pekurban (shahibul qurban). 

Proyeksi itu merupakan  perkiraan dari 
62,4 juta keluarga muslim di Indonesia,  
di mana 9 persen di antaranya adalah 
kelas menengah atas muslim dengan 
pengeluaran per kapita diatas Rp 2 5 
juta per bulan.

“Dari 5,6 juta keluarga muslim 
sejahtera ini kami perkirakan 40 persen 
diantaranya melakukan ibadah kurban 
dengan asumsi satu keluarga 
berkurban satu hewan kurban, “terang 
Yusuf Wibisono, Direktur dan Peneliti 
IDEAS kepada wartawan di Jakarta, 
Mei lalu.

Meski tahun ini tidak ada 
keberangkatan jama’ah haji ke tanah 
suci, lanjutnya, namun kerasnya krisis 
akibat pandemi menyebabkan IDEAS 
mengambil asumsi konservatif.

“Semakin rendah kelas pengeluaran per 
kapita semakin sedikit keluarga muslim 
yang berkurban,” ujarnya.

Dari 2,3 juta muslim berdaya beli tinggi 
yang berpotensi menjadi pekurban, 
dibutuhkan 1,9 juta kambing dan 
domba, 452 sapi  dan kerbau. 

“Dengan asumsi marjin perdagangan 
dan pengangkutan hewan ternak 
adalah 20 persen tingkat harga 
rata-rata kambing domba di tingkat 
produsen Rp1,9 juta per ekor dan sapi 
kerbau Rp15 juta per ekor. Kami 
memperkirakan nilai ekonomi dari 
kurban 2020 sekitar Rp 20,5 triliun,” 
terangnya.

DATA PEMERINTAH 

Sementara itu Kementerian Pertanian 
mencatat ketersediaan hewan kurban 
lokal 2020 sekitar 1.802.618 ekor, lebih 
rendah 3,5% dari 2019. Kambing 
merupakan hewan kurban yang 
mendominasi helatan Idul Adha 2020. 

Pemerintah menyiapkan hewan 
kambing sebanyak 853.212 ekor. Jumlah 
tersebut setara dengan 47,3% dari 
keseluruhan hewan yang dikurbankan 
tahun 2020. Sementara itu, kerbau 
adalah jenis hewan kurban dengan 
kuantitas terkecil. Hewan ternak itu 
hanya tersedia 15.653 ekor atau 0,9% 
dari total stok hewan kurban.

Sementara itu di 2019 jumlah hewan 
kurban sebanyak 1,35 juta ekor. Jumlah 
tersebut masih didominasi kambing 
dengan 716.089 ekor dan sapi sebanyak 
376.487 ekor.

Arus Utama

Dompet Dhuafa 

① ② Domba dan kambing di kandang DD Farm.

Potensi Kurban di Indonesia sangat tinggi menurut penelitian IDEAS 
dan data Kementerian Pertanian, kambing dan domba hewan paling 

banyak disembelih setiap Idul Adha. 
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di sekolah 
bernilai ibadah.

“Siswa-siswi kelas 
1 hingga 6 itu turut 
menyerukan aksi ‘We 
Stand for Palestine’ sambil foto bersama 
maskot ikonik Dompet Dhuafa, Bang 
Shiddiq. Semoga apa yang telah kita 
ajarkan kepada anak-anak dapat 
berguna untuk kemanusiaan,” ujar 
Nury dalam rilis humas Dompet 
Dhuafa melalui whatsapp (WA) pada 
semarak.co, Selasa (25/5/2021).

Proses donasi yang dilakukan para 
siswa-siswi SDIF Al Fikri sejak 
Ramadan dengan menyisihkan 
sebagian uang ke celengan yang telah di 
hias sesuai kreativitas siswa-siswi.

Mereka juga menambahkan hiasan 
pada celengan tersebut dengan gambar, 
pesan, maupun kerajinan tangan, agar 
tampilannya menarik dan syarat 
makna. Untuk kemudian mereka 
donasikan melalui Dompet Dhuafa.

“Kami bersama Dompet Dhuafa untuk 
kolaborasi program terbiasa diawali 
dengan program edukasi. Ada yang 
berupa kegiatan Dongeng Ceria di kelas 

Melihat aksi kekejaman 
kemanusiaan militer Israel 

terhadap masyarakat Palestina di 
Masjid Al-Aqsa saat Ramadan membuat 
siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) 
Sekolah Islam Fitrah (SIF) Al Fikri, 
Senin (24/5/2021) melakukan 
penggalangan donasi kemanusiaan 
melalui Celengan Sedekah Ramadan 
1442. Penyerahan donasi di SIF Al Fikri, 
Sukamaya, Depok, Jawa Barat.

Sinergi SDIF Al Fikri dengan Dompet 
Dhuafa sudah terjalin kurang lebih 
sejak 2017. Sejak itu, Dompet Dhuafa 
menghadirkan sinergi program 
berkaitan dengan karakter positif pada 
siswa menumbuhkan kepedulian dan 
saling berbagi. Alhamdulillah donasi kali 
ini yang terhimpun dari teman-teman, 
guru dan wali murid SDIF ALFIKRI 
terhimpun sebesar Rp 61.598.262. untuk 
Kemanusiaan Palestina. 

Kepala Sekolah SDIF Al Fikri Nury 
Fibriany mengungkapkan bahwa di 
antara visi/misi SDIF Al Fikri yaitu 
berpijak pada kurikulum nasional yang 
dipadukan dengan nilai-nilai 
pendidikan Islam. Belajar, bersosialisasi, 
dan berkreasi dengan taqwa, 
menjadikan semua kegiatan sehari-hari 

dengan materi kemanusiaan termasuk 
bencana alam,” imbuhnya.

Sehingga, lanjut Nury, menjadikan hal 
tersebut sebagai salah satu bentuk rasa 
syukur dari SDIF Al Fikri Depok yang 
memantik energi positif untuk 
membentang kebaikan siswa-siswi.

Dompet Dhuafa terus menggulirkan 
bantuan bagi warga Palestina dengan 

mengedepankan program-program 
kemanusiaan yang bermanfaat 

secara jangka panjang antara 
lain mendirikan foodbank, 
fasilitas air bersih serta 
logistik dan layanan kesehatan 
serta shelter pengungsi. 
“Ucapan rasa syukur dan 

terima kasih saya haturkan 
mewakili lembaga kepada para 

guru, wali murid, adik-adik SDIF 
Al-Fikri dan semua stakeholder SDIF Al 
Fikri yang terlibat dalam kolaborasi We 
Stand for Palestina serta isu 
kebencanaan lainnya bersama Dompet 
Dhuafa,” ujarnya.

Semoga, harap dia, usaha dan ikhtiar 
yang kita lakukan akan memberikan 
keberkahan kepada kita semua dan 
Allah catat sebagai salah satu amal 
terbaik kita. “Saya yakin dan percaya 
dengan usaha yang kita lakukan saat ini 
tidak hanya membantu masyarakat 
Palestina, namun juga menanamkan 
nilai penting dari sejarah Al-Aqsa 
kepada para anak didik kita yg belajar di 
sekolah ini,” ujarnya.

Kita semua berharap, kata dia, beberapa 
tahun kedepan akan lahir lulusan-
lulusan terbaik SDIF Al Fikri sebagai 
sumber daya manusia yang berkualitas 
tidak hanya dari sisi pengetahuan tetapi 
juga dari sisi kedermawanan dan 
kepekaan terhadap situasi dan kondisi 
yang terjadi dilingkungan mereka 
kelak.

IKLAN
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Salurkan kebaikan wakaf anda melalui:

a.n. Yayasan Dompet Dhuafa Republika

304.003.1667

Informasi & Konfirmasi:

08111 544 488

www.dompetdhuafa.org

Salurkan kebaikan wakaf anda melalui:

Wakaf Kendaraan Dakwah
Wujudkan Seratus Perahu Dakwah 
di Pedalaman

Advetorial

KARYA TANDA CINTA SISWA SDIF ALFIKRI
UNTUK PALESTINA

1 hingga 6 itu turut 
menyerukan aksi ‘We 

bantuan bagi warga Palestina dengan 
mengedepankan program-program 

kemanusiaan yang bermanfaat 
secara jangka panjang antara 

terima kasih saya haturkan 
mewakili lembaga kepada para 

guru, wali murid, adik-adik SDIF 
Al-Fikri dan semua stakeholder SDIF Al 
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11 HARI MEMBARA
DI KOTA GAZA

Khusus

Setelah saling berbalas rudal dan roket, 
Israel dan Palestina sepakat melakukan 

gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, 
Jumat (21/05/2021). Selama 11 hari Angkatan 
Udara Israel tanpa henti membombardir 
daerah tersebut dan Hamas pun membalas 
dengan hujan roket ke wilayah Israel.

Perang ini mengakibatkan ratusan jiwa 
tewas, ribuan rumah hancur, dan meluluh-
lantahkan infrastruktur utama di kawasan 
tersebut.  Jumlah penduduk kehilangan 
tempat tinggal semakin banyak.

Perang 11 hari telah meluluh lantakan Kota Gaza. Ratusan jiwa melayang dan kehilangan 
tempat tinggal karena dibombardir penjajah Israel. Dompet Dhuafa menggalang dana untuk 

membantu rakyat Palestina.

Pembicara/
narasumber akan 
mendapatkan banyak 
audience melalui 

indoposco.id berupa 
Website, YouTube, 
Facebook, Instagram  
dan Twitter.

Pembicara/
narasumber 
juga akan 
mendapatkan 
saluran 
informasi 
melalui koran 
indoposco.

Perkembangan zaman yang serba digital dan cepat saat ini tidak bisa dihindarkan lagi. 
Informasi di zaman milenial tidak hanya dikuasai oleh media massa tetapi terbelah ke media 
sosial. Informasi juga sudah bukan zamannya lagi tersampaikan ke publik hanya dalam bentuk 
tulisan atau gambar. Media audio visual melalui media sosial sudah menguasai persebaran 
informasi tersebut. 

Itu sebabnya sebagai sebuah media konvergensi, indoposco.id memproduksi program talk 
show NGACO. Program talk show NGACO atau NGobrol Ala indoposCO adalah media informasi 
berupa audio visual yang diproduksi dalam bentuk Podcast atau siniar yang merupakan satu 
kesatuan dari konvergensi media Indoposco.id. Program NGACO ditampilkan dalam bentuk talk 
show ringan, santai, menghibur namun sarat informasi dengan menghadirkan nara sumber 
berkualitas.

Narasumber yang diundang dalam talk show NGobrol Ala indoposCO akan mendapat 
kesempatan lebar untuk menyampaikan gagasan/ide/informasi serta kritik dan saran yang akan 

itu Facebook, Twitter, dan Instagram.

BENEFIT 
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Oleh: Dahlan IskanDaging 

Ayam Lab

kan ayam tanpa kandang 

 
inya di Singapura. 
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m itu bentuknya sebuah 

 membesarkan ayam tanpa 

, ta
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kepala, tanpa 

torium 

 biji 
sel 

 –yang 

sa dilih
at 

mikroskop– 

. Sel itu 

 tumbuh membesar di la
b yang bersih dan 

steril. S
el itu pun menjadi daging ayam –hanya 

daging ayam, tanpa tulang dan lain-lain tadi.

Hanya perlu 14 hari. Satu sel ayam tadi sudah bisa 

membesar menjadi daging seberat seekor ayam. 

Tidak perlu sampai 45 hari seperti m
emelihara 

ayam di kandang. Ju
ga tidak perlu repot seperti 

memelihara ayam beneran.

Tahun ini daging ayam jenis itu sudah dijual di 

Singapura. Saya pun segera menghubungi tig
a orang 

teman saya di sana. Untuk dicarikan di supermarket 

mana daging itu dijual. L
alu mengirimkannya ke 

Surabaya.

Rupanya daging ayam itu baru dijual di satu 

restoran: Klub 1880. Di Jalan Nanson No 1 Singapura. 

Di lantai 3. Tentu daging ayam di situ sudah dalam 

bentuk makanan siap lahap. Bentuknya menu 

chicken nugget. Lihatlah gambarnya. Yang saya 

ambil d
ari m

enu di restoran itu.

Hanya member Klub 1880 yang boleh ke restoran 

itu. Kalau pun bukan member masih bisa, tapi harus 

diundang oleh member di situ. Seorang member 

hanya boleh mengundang tig
a teman non-member.

Di Singapura memang banyak klub seperti itu. 

Ada yang orientasinya Western –yang anggotanya 
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Kali R
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tahun lalu

diakui Direktu

Bim
bingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama (Kemenag) 

Kamaruddin Amin saat dihubungi 

INDOPOSCO, M
inggu (11/4/2021).

“Tentu banyak sekali y
a saya 

hikmah yang bisa kita 

isasikan. Tapi m
enurut saya 

endasar itu adalah 

engajarkan kita untuk 

berbagi pada sesama,” ujarnya.

maruddin, 

mpak sosial 

 selama satu 

ini, b
egitu juga 

tan. Karena itu, 

amadan kali ini juga 

sesungguhnya mengajarkan umat 

untuk berbagi sesama.

“Dengan berpuasa kita bisa 

pemantauan melalui 

gan titik koordinat bulan 

1 Ramadhan dilakukan tepat 

pukul 16.30 W
IB,” kata Kepala 

Kantor Wilayah Kemenag 

Lampung Juanda Naim 

di Bandarlampung, 

Minggu (11/4/2021).

Dia mengatakan, kegia

rutin dilakukan Kantor W

Lampung setiap tahun u

awal Bulan Suci Ramadan,

10 Zulhijah.
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SEMENTARA itu, p
ara pemudik 

sebelum 6 Mei 2021atau awal 

menjalani mudik akan free alia
s 

bebas dari operasi penyekatan yang 

digelar jajaran kepolisian dan aparat 

gabungan. Pasalnya, sebelum 6 Mei 

2021 tid
ak akan ada penyekatan bagi 

para pemudik di ja
lur mudik, bahkan 

semua lalu lin
tas dipastik

an lancar.

“Kalau ada yang mudik awal 

ya sila
kan saja, kita perlancar,” 

kata Kepala Korps Lalu Lintas 

(Kakorlantas) Polri Ir
jen Pol Is

tio
no 

saat m
eninjau skema penyekatan 

mudik Lebaran 2021 di G
erbang Tol 

Palim
anan, Cirebon, Ja

wa Barat, R
abu 

(14/4/2021).

Dia menambahkan, sebelum 6 Mei 

2021, pemerintah juga tid
ak melarang 

warga untuk bepergian kemanapun, 

asalkan tetap menaati protokol 

kesehatan (prokes) Covid-19. Untuk 

itu
 dipastik

an kalau ada yang

Sebelum 6 Mei Free,  

Setelah Itu
 Ada 333 Pos

DOPOSCO - “Saya ini 

tang nyawa. Bagaim
ana 

 percaya,” ujar Aburizal 

aya memang menghubungi 
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Mudik dan 

Covid-19

INDOPOSCO - Pemerintah sudah 

mengeluarkan larangan mudik 

Lebaran 2021 

untuk menekan 

angka Covid-19 

di 
Tanah Air. 

Keputusan itu 

tertuang dalam 

Surat Edaran (SE) 

Kepala Satgas 

P e n a n g a n a n 

Covid-19 
No 

 

 

 

 
 

 dan 
 Raya 

Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 

6-17 Mei 2021.

K e m u d i a n  
K e m e n t e r i a n 

Perhubungan (Kemenhub) pun 

telah menerbitkan Peraturan 

Menteri Perhubungan (Permenhub) 

No 13/2021 tentang Pengendalian 

Transportasi selama masa Idul Fitri 

1442 H dalam rangka pencegahan 

penyebaran Covid-19. Menilik
 

pengalaman tahun lalu, sejumlah 

pemudik tetap nekat m
udik dengan 

segala cara meski sudah ada 

larangan. Bahkan, ta
mpak 

kucing-kucingan dengan 

aparat yang melakukan 

Anggota Komi
 V Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) RI Syahrul 

Aidi M
aazat berharap penyekatan 

di sejumlah tit
ik yang dilakukan 

aparat kepolisian dan gabungan 

untuk menghalang warga yang nekat 

mudik Lebaran 2021 bisa berjalan 

dengan efektif.
 

“Kalau kita mau menila
i 

efektif a
pa nggak itu kan ketika 

diberlakukannya. M
udah-mudahan 

ini efektif 
dan menjadi solusi bagi 

masalah yang muncul akibat 

pemberlakuan kebijakan tersebut,”
 

 

, 

Apalagi, s
ambung politi

si Fraksi 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu
, 

personel gabungan cukup banyak 

untuk m
elakukan penyekatan di 

berbagai titik.”Saya kira polisi 

cukup banyak ya. M
udah-mudahan 

itu
 bisa tertangani. K

an 

yang perlu di ingat 

target kita itu
 bagaimana 

mengurangi penyebaran 

Covid-19 ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, S
yahrul 

 Ba
ca 
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gan

 Ha
l 7

f indoposco   l @indoposco  i indoposco.id  x indoposco channel

Info lebih lanjut hubungi 

021 -21222126
0811 9670038

Penderitaan rakyat Palestina akibat 
kezaliman Israel ini pun membuka mata 
dunia, memicu orang turun ke jalan di 
mana-mana mengutuk dan menyuarakan 
hak-hak rakyat Palestina. Bahkan, bukan 
hanya demo, spontanitas bermunculan 
aksi peduli dengan melakukan 
penghimpunan dana.

Di seantero dunia, respon dari perang 11 
hari tersebut, dilakukan dengan penggalanan 
dana untuk membantu rakyat Palestina, 
termasuk Lembaga Zakat dan Filantropi 

Dompet Dhuafa juga turut menggalang 
dana untuk Palestina. 

GALANG DANA

Sound of Humanity (SoH)  adalah bentuk 
acara penggalanan dana yang dilakukan 
Dompet Dhuafa untuk membantu rakyat 
Palestina. Acara ini diselenggarakan secara 
daring pada Rabu (19/5/2021), pukul 13.00 
- 15.00 WIB, melalui kanal YouTube DDTV 
dan Facebook Dompet Dhuafa. 
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SoH menjadi salah satu ruang kontribusi 
untuk terwujudnya solidaritas menjadi 
saksi untuk banyak hal yang bisa kita 
gelorakan sebagai bagian dari aksi 
mendukung bumi Palestina.

Slogan ‘Global Voice for Palestine’ 
menyuarakan ajakan kepada kita semua, 
bahwa Kami Berdiri bersama Palestina. 
Terdiri dari 18 Negara dan 200 organisasi 
Humanitarian, SoH merupakan undangan 
terbuka untuk masyarakat dunia lintas 
agama, menyuarakan rasa kemanusiaan 
kepada Palestina.

“Melalui salah satu aksi ini, Dompet Dhuafa 
menyerukan untuk segera menghentikan 
serangan. Mengutuk tindakan kekerasan 
pihak Israel kepada warga Palestina dan 
orang-orang sipil yang tidak terlibat. Pun 
mendorong PBB untuk membuka akses 
bantuan ke Palestina,” sebut Bambang 
Suherman, Direktur Komunikasi dan 
Aliansi Strategis Dompet Dhuafa.

Senada dengan Bambang Suherman, Ketua 
Yayasan Dompet Dhuafa, Nasyith Majidi, 
mengatakan dalam pembukaan sambutan 
SoH. Ia mengimbau, untuk tidak melupakan 
sejarah dan amanah sebagai bangsa 
Indonesia, maupun sebagai umat Islam.

“Seperti pendiri bangsa kita, Bung Karno 
katakan, jangan lupakan sejarah. Karena 
sejarah kemerdekaan Indonesia tidak bisa 
lepas kaitanya dengan dukungan dari 
Palestina saat itu. Jadi mari kita bantu 
dengan apapun yang bisa kita lakukan. 
Pun sebagai bangsa Indonesia, salah satu 
amanah dalam konstitusi kita bahwa 
penjajahan di dunia harus dihapuskan. 
Maka, bangsa Indonesia juga memiliki 
ikhtiar kewajiban menciptakan keamanan 
dunia,” sebut Nasyith Majidi.

“Tentunya sebagai umat Islam, sesama 
Muslim seperti badan yang menjadi satu. 
Bagian satu sakit, maka bagian lain ikut 
merasa sakit. Namun, dari sisi kemanusiaan 
kita bisa lihat bagaimana kejadian di 

Palestina sangat memerlukan uluran 
tangan kita, maka wajib untuk berpartisipasi 
meringankan,” imbuh Nasyith.

Gubernur Sumatera Barat,  Mahyeldi 
Ansharullah yang ikut dalam acara SoH 
mengatakan, hal ini bukan hanya soal 
keagamaan, namun ini merupakan soal 
kemanusian dan keadilan. Ketidak 
manusiawian ini sudah lama dialami oleh 
masyarakat Palestina. Internasional harus 
bertanggung jawab soal ini. Serangan 
membabi buta Israel yang harus mendapat 
perhatian lebih. Dunia internasional harus 
memberi sanksi terhadap perkara tersebut. 

“Kami akan berupaya memberikan dukungan 
kepada rakyat Palestina, karena dampak 
ini sangat luar biasa untuk warga di sana. 
Siap untuk terus memberikan dukungan 
dan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. 
Mengajak kepedulian masyarakat Indonesia 
lintas iman untuk bersama-sama 
meringankan beban warga sipil yang 
terdampak,” ucap Buya Mahyeldi.

Penulis yang juga pengusaha, Ippho Santosa, 
mengatakan bahwa kejadian seperti ini 
bukan kejadian yang tiba-tiba. Ada 3 
penyebabnya yaitu aspek iman, aspek 
kesatuan yang lemah dan kekuatan ekonomi. 
Pada kejadian seperti ini Israel sudah sering 
melakukannya. 

“Saya mencatat 12 tahun terakhir ini, 
korban yang ditimbulkan oleh agresi 
mereka jumlahnya sudah ribuan. Ini 
merupakan faktor kemanusian dan unsur 
keadilan. Ini bukan pertikaian, namun 
pembantaian dan dibiarkan dunia 
internasional. Insyaa Allah kita juga akan 
memberikan ambulans untuk rakyat 
Palestina. Tinggal menunggu kesanggupan 
dan kesiapan dari Dompet Dhuafa untuk 
mengirimnya,” ucapnya.

Pada fase respon darurat ini Dompet 
Dhuafa fokus di tiga program kemanusiaan 
yakni dengan penyediaan makanan, 
perlengkapan medis, dan penyediaan air 
bersih, baik untuk wilayah Yerusalem dan 

Gaza. Selain itu Dompet Dhuafa menginisiasi 
Sound Of Humanity, Suara Masyarakat 
Dunia untuk Palestina, dengan sejumlah 
tokoh lintas agama dan stakeholder untuk 
menyuarakan rasa kemanusiaan bagi 
masyarakat Palestina, sekaligus menjadi 
titik awal ajakan kolaborasi untuk Palestina 
dari Dompet Dhuafa.

Suara kemanusiaan dalam rangkaian SoH 
kali ini turut teriring dari para pertunjukan 
musisi dan tokoh lintas agama, seperti 
Vikri Rasta, Tere, Siti KDI, Robi Navicula, 
Ipank Lazuardi, Fathur, dan lain-lain. 
Dalam rangkaiannya, SoH juga 
menghadirkan Gubernur Sumatera Barat, 
Buya Mahyeldi, Penulis & Aktivis, Ippho 
Santosa, Pendakwah, Ustaz Abdul Somad 
(UAS) dan ROWAD Association, Akram 
Assatari.

“Seorang sahabat saya warga Palestina 
bercerita, seandainya meraka ingin kami 
mati, sudah lama mereka bunuh kami. 
Tapi mereka datang ke rumah kami 

pecahkan tempat air, mereka buat kami 
kehausan setengah mati. Dengan senapan 
laras panjangnya, mereka pecahkan tempat 
minyak zaitun, mereka hancurkan sawah 
gandum makanan pokok kami, mereka 
ingin membuat kami setengah mati tapi 
kami ingin hidup mulia Palestina merdeka 
atau mati sebagai orang yang syahid,” seru 
Ustaz Abdul Somad dalam dakwahnya. 
(Dhika Prabowo)

Khusus Khusus

France24 & Dompet Dhuafa

① Ketegangan di depan masjid Al Aqsa dari 
kekejaman zionis Israel.

② Penerima manfaat paket makanan untuk warga 
Palestina.

③ Paket makanan yang dibagikan untuk warga 
Palestina.
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JAKARTA - Setelah beberapa waktu 
menikmati libur Ramadan dan lebaran 
di rumah, santri mulai dijadwalkan 
kembali ke pondok pesantren masing-
masing. 

Salah satu syarat untuk bisa diterima di 
Pondoknya, para santri harus 
melampirkan hasil tes Swab Antigen 
atau GeNose yang menunjukkan hasil 
negatif Covid-19.

Untuk melayani para santri ini Dompet 
Dhuafa melalui tim divisi Kesehatan 
menggelar Promo on The Spot Test 
Covid-19 untuk santri. 

Promo pelayanan Test Covid-19 ini 
dilaksanakan di Philanthropy Building 
di Jl. Warung Jati Barat No.14, Jati 
Padang, Jakarta Selatan, atau Gedung 
LKC Dompet Dhuafa, Komplek Ruko 
Mega Mall, Ciputat, Tangerang Selatan. 
Atau untuk informasi dan pendaftaran 
dapat menghubungi 087794099531. 
(Taufan YN)

Promo berlangsung sejak 21 Mei dan 
berakhir 8 Juni 2021. Tarif promo; Rp. 
90.000,- untuk Swab Test Antigen dan 
Rp. 30.000,- untuk GeNose C19. 

“Dengan membayar sesuai tarif promo, 
para santri sudah turut berdonasi 15% 
dari biaya tersebut untuk layanan 
kesehatan para dhuafa,” jelas Parmuji 
Abas, selaku Senior O©cer 
Pengembangan Program Kesehatan 
Dompet Dhuafa, saat ditemui di sela 
pelayanan tes tersebut, Senin 
(24/5/2021).

Dikatakan Parmuji, hasil test sudah 
terkoneksi dengan e-HAC Indonesia.

"Semoga kontribusi ini menjadi bentuk 
perhatian dan kepedulian Yuzu dan 
Dompet Dhuafa dalam mendorong 
pendidikan di masa pandemi. 
Tujuannya adalah untuk memastikan 
para peserta didik dari kalangan bawah 
mendapatkan fasilitas belajar jarak jauh 
yang memadai sehingga proses 
kegiatan belajar mengajar dapat tetap 
berlangsung karena merekalah masa 
depan bangsa Indonesia,” terang Awal.
(Arlen)

JAKARTA - Yuzu 
Indonesia bersama 
Dompet Dhuafa 
bantu atasi kendala 
Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) atau daring 
bagi siswa yatim 
melalui bantuan 
pendidikan berupa 
gawai dan kuota 
internet, pada Rabu 
(19/05/2021).

Seperti diketahui, 
masih banyak peserta 
didik dari kalangan 
ekonomi lemah yang 
memiliki keterbatasan 
fasilitas dalam 
mengikuti proses 
pembelajaran jarak 
jauh yang 
diselenggarakan 
pihak sekolah. 
Di antaranya.
kebutuhan 
gawai yang 
kurang 
mendukung 
dan juga 
kuota 
internet yang 
tidak 
memadai.

Melihat kondisi 
tersebut, Yuzu 
berkolaborasi dengan 
Dompet Dhuafa memberikan bantuan 
berupa smartphone dan kuota internet 
untuk atasi kendala Pembelajaran Jarak 
Jauh atau daring. Mengangkat tajuk 
Donasi #YuzuBikinLebih, bantuan ini 
ditujukan kepada anak-anak yatim/
piatu korban Covid-19 yang tersebar di 
beberapa wilayah.

Bantuan diberikan kepada puluhan 
anak yatim dan piatu di Jabodetabek, 
Jawa Tengah dan Jawa Timur yang 

orang 
tuanya 
meninggal 
dunia 

karena 
Covid-19. 

Langkah ini 
dilakukan sebagai 

upaya dalam 
membantu proses 

Pembelajaran Jarak Jauh dan 
menuju program digitalisasi sekolah 
yang di canangkan pemerintah di 
tahun 2021 ini.

Kepala LPM Dompet Dhuafa, M. Noor 
Awaluddin Asjhar mengatakan bahwa 
lewat program tersebut Yuzu dan 
Dompet Dhuafa memberikan bantuan 
pendidikan berupa gawai dan bantuan 
kuota internet bagi siswa yatim yang 
membutuhkan. Dompet Dhuafa

① Penerima manfaat donasi Pembelajaran Jarak 
Jauh.

② Seorang anak sedang mencoba gawai yang baru 
saja diberikan.

BANTU PENDIDIKAN ANAK YATIM PROMO TEST COVID-19
UNTUK SANTRI 

Dompet Dhuafa

① Para santri sedang mendaftar untuk swab tes 
antigen yang diadakan oleh Dompet Dhuafa.

Aktualita Aktualita

mengikuti proses 
pembelajaran jarak 

berkolaborasi dengan 

dunia 
karena 

Covid-19. 
Langkah ini 

dilakukan sebagai 
upaya dalam 

membantu proses 
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Harapan PT. Balqis dengan 
dijalinnya program wakaf 
bersama Dompet Dhuafa, 
adalah supaya dapat 
memberikan manfaat yang lebih 
kepada masyarakat-masyarakat 
kecil, khususnya pasien-pasien 
RST Dompet Dhuafa. PT. Balqis 
meyakini, Dompet Dhuafa 
beserta manajemennya terus 
berusaha semaksimal mungkin 
untuk hadir di tengah-tengah 
masyarakat kurang mampu 
untuk membantu mereka 

keluar dari garis kemiskinan.

Bobby P. Manullang 
selaku GM Fundraising 
Wakaf Dompet 
Dhuafa, 
menyampaikan rasa 
syukur karena PT 

Balqis bisa memilih 
Dompet Dhuafa untuk 

menjadi mitra kebaikan.

"Bukan hanya dananya, melainkan 
dengan kerja sama ini, mas Bayu dan 
rekan rekan semuanya akan 
menyampaikan cerita-cerita ini kepada 
lainnya. Dan selanjutnya, akan 
semakin banyak lagi yang turut 
bersinergi dalam kebaikan. Tujuannya 
adalah supaya semakin banyak 
masyarakat dhuafa yang terbantu," 
jelas Bobby. (Muthohar)

BOGOR - Perusahaan Pest Control, 
PT. Balqis Perkasa Indonesia, menjalin 
kolaborasi dengan Dompet Dhuafa 
dalam program wakaf. Berlokasi di RS 
Qatar Charity Bogor, kedua pihak 
sepakat untuk mensosialisasikan 
kolaborasi ini guna saling memberikan 
manfaat layanan sterilisasi lingkungan, 
baik fasilitas umum maupun rumah 
tangga. Selasa (25/5/2021).

Ruang lingkup kerjasamanya adalah, 
PT. Balqis Perkasa akan menyisihkan 
10% dari keuntungan pada setiap 
penjualan produk dan jasa untuk 
program wakaf Dompet Dhuafa. 
Rencananya, jika dana wakaf sudah 
mencukupi, maka dana tersebut akan 
digunakan untuk membeli unit 
ambulans di RS Rumah Sehat Terpadu 
Dompet Dhuafa. Kerjasama tahap awal 
ini mereka jalankan pada kurun dua 
periode 3 tahun ke depan, yaitu 

terhitung sejak 
tanggal 
ditandatangani 
hingga April 2023.

Sebagai bentuk simbolisasi, pada 
launching kerjasama ini juga dilakukan 
simulasi layanan sterilisasi dalam 
bentuk Foging (pengasapan), Misting 
(pengembunan), Spraying dan 
Sterilisasi disinfektan di area luar dan 
dalam RST Dompet Dhuafa.

Direktur PT. Balqis Perkasa, Bayu 
Prabowo mengatakan dirinya pernah 
menjadi bagian dari keluarga Dompet 
Dhuafa. Selama di sana, ia menyadari 
bahwa memberi itu lebih nikmat dari 
pada hanya menerima. Ia kemudian 
menceritakan alasannya sangat 
mengapresiasi rumah sakit wakaf 
Dompet Dhuafa, RST Terpadu Parung.

SISIHKAN 10 PERSEN PENDAPATAN 
UNTUK WAKAF 

Aktualita

Dompet Dhuafa

① Direktur PT Balqis Perkasa Bayu perkasa dan GM 
fundraising wakaf Dompet Dhuafa Bobby Manulang 

menunjukkan penandatangan kerjasama.

② Masjid Zona Madina disemprot anti pest dari PT 
Balqis Perkasa.

Aktualita

AMBULANS UNTUK PALESTINA
JAKARTA - British Propolis 
(BP) melakukan serah-
terima donasi secara 
simbolis berupa satu buah 
unit ambulans untuk 
Palestina kepada Dompet 
Dhuafa.

Penyerahan dilakukan di 
Pesantren Tahfidz 
Maskanul Huffadz, 
Pondok Aren, Tangerang 
Selatan. Senin (31/5/2021). 
Diserahkan oleh Ippho 
Santosa (Founder BP) ke 
Ustaz Ahmad Shonhaji 
(Direktur Dakwah, 
Budaya dan 
Pelayan 
Masyarakat). 
Disaksikan 
Bobby 
Manulang (GM 
Wakaf Dompet 
Dhuafa), Etika 
Setiawanti 
(Direktur 
Resource 
Mobilization Dompet 
Dhuafa). Ikut hadir dalam 
acara ini Ustadzah Okky 
Setiana Dewi, dan juga selebritas.

Okky Setiana menyebutkan konflik 
Israel-Palestina tidak pernah usai 
meski gencatan senjata berakhir. 
Untuk itu kepedulian terhadap warga 
Palestina harus terus jadi perhatian 
kita semua, tidak perlu menunggu 
konflik terjadi. Namun dukungan dan 
kepedulian terhadap warga Palestina 
harus terus dilakukan setiap saat, salah 
satunya kepedulian itu datang dari 
British Propolis melalui Dompet 
Dhuafa dengan menghadirkan sebuah 
unit ambulans.

“British Propolis dapat mendukung 
gerakan kemanusiaan bersama 
Dompet Dhuafa, British Propolis 

merupakan 
sebuah produk 
yang 
berkonsentrasi di 

bidang kesehatan, 
tentu saja bantuan 

yang kami berikan 
tidak jauh dari bidang 

kesehatan yakni sebuah 
unit ambulans yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat untuk 
warga di Palestina," ujarnya.

Sebelumnya, British Propolis pun juga 
menyalurkan donasi dua unit 
ambulans untuk RS Rumah Sehat 
Terpadu Dompet Dhuafa, Parung, 
Bogor.

Di tempat yang sama, Direktur 
Resource Mobilization Dompet 
Dhuafa, Etika Setiawanti 
menyampaikan apresiasinya terkait 
dari bantuan yang diberikan oleh 
British Propolis.

“Terima kasih atas bantuan dan 
kepercayaan dari British Propolis untuk 
warga Palestina, bantuan ini sangat 

bermanfaat bagi warga Palestina dalam 
memobilisasi bantuan kesehatan. 
Terlebih lagi banyak warga sipil yang 
menjadi sasaran konflik tersebut. 
Mudah-mudahan juga dengan adanya 
bantuan ini dapat menggugah 
kepedulian masyarakat dalam gerakan 
kemanusiaan untuk warga Palestina," 
ucap Etika.

Dompet Dhuafa sejak 2009, lanjut  
Etika, sudah terjun dalam program 
kemanusiaan untuk Palestina seperti 
Gaza Food Bank dan yang terbaru, 
kami bersama tiga lembaga 
kemanusiaan lainnya dalam 
Konsorsium Indonesia turut 
mendirikan sekolah (School For Gaza) 
di Gaza, Palestina. (Bani)

Dompet Dhuafa

① Ustadzah Okky Setiana Dewi menyerahkan kunci 
mobil ambulans untuk Palestina kepada perwakilan 

Dompet Dhuafa.

② Ippho Santosa secara simbolis menyerahkan 
bantuan ambulans kepada Direktur Dakwah, Bidaya, 

dan Pelayan Masyarakat, Ustaz Ahmad Shonhaji.

Santosa (Founder BP) ke 
Ustaz Ahmad Shonhaji 
(Direktur Dakwah, 

Mobilization Dompet 
Dhuafa). Ikut hadir dalam 
acara ini Ustadzah Okky 

berkonsentrasi di 
bidang kesehatan, 

tentu saja bantuan 
yang kami berikan 

tidak jauh dari bidang 
kesehatan yakni sebuah 

unit ambulans yang diharapkan 

untuk membantu mereka 
keluar dari garis kemiskinan.

Bobby P. Manullang 

Balqis bisa memilih 
Dompet Dhuafa untuk 

menjadi mitra kebaikan.

"Bukan hanya dananya, melainkan 
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masyarakat Indonesia untuk berderma, 
sehingga memantik kehadiran sosok 
Atta yang lain.

“Sekolah untuk Palestina ini juga 
merupakan bentuk wakaf. Allah 
hadiahkan hal berupa wakaf memang 
untuk rahmatan lil alamin. Dalam 
undang-undang wakaf, yang wajib 
muslim hanya nadzir, sedangkan wakif 
dan penerima manfaatnya boleh untuk 
non-muslim. Jadi tanahnya ini lokasi di 
Yerusalem, adalah aset wakaf Masjid Al 
Aqsa, wakifnya orang Indonesia yang 
diserahkan untuk Al Aqsa. Jaraknya 2 
Km dari Al Aqsa,” sebut Bobby. (Dhika)

JAKARTA - Youtuber nomor 1 
se-Asean, Atta Halilintar menyerahkan 
donasi untuk Palestina sebesar lebih 
dari Rp2,3 miliar kepada 4 (empat) 
lembaga kemanusiaan yang tergabung 
dalam Konsorsium Indonesia, yaitu 
Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, 
Human Initiative, dan Nurul Hayat. 

Bersama HatiBaik, simbolis serah-
terima hasil donasi yang ia himpun 
melalui KitaBisa itu dilakukan secara 
simbolis di kantor KitaBisa HQ Jakarta 
Selatan, Sabtu (29/5/2021). Suami dari 
Aurel Hermansyah tersebut mulai 
menghimpun donasi untuk Palestina 
sejak tanggal 11 Mei 2021 melalui 
platform galang dana kitabisa.com/
solidaritasuntukpalestina dengan 
perolehan donasi mencapai 
Rp2.324.987.001 (dua miliar tiga ratus 
dua puluh empat juta sembilan ratus 
delapan puluh tujuh ribu satu rupiah) 
per tanggal 28 Mei 2021, untuk 

kemudian diserahkan oleh Atta, 
HatiBaik, dan KitaBisa kepada 
Konsorsium Indonesia.

“Kami sedih banget saat ngeliat berita 
tentang saudara-saudara kita di 
Palestina. Selama beberapa hari ini juga 
aku mikir, kita gak bisa diem aja ngeliat 
kebiadaban aparat Israel ke warga 
Palestina. Makanya aku inisiatif buat 
bikin galang dana ini, aku buat galang 
dana ini sebagai wadah buat kita semua 
yang mau bantu warga Palestina yang 
sampai sekarang terus jadi korban atas 
invasi Israel,” ucapnya.

General Manager Wakaf Dompet 
Dhuafa, Bobby Manulang, mengatakan 
yang patut disyukuri hari ini adalah 
terjalinnya ekosistem kebaikan antara 
banyak pihak. Ini potensinya sangat 
besar, sekarang pun era-nya kolaborasi. 
Atta, HatiBaik, dan KitaBisa, juga 
menjadi sinergi antara kepedulian 

JAKARTA - Dompet 
Dhuafa melalui tim 
Respon Darurat 
Kesehatan (RDK) 
Layanan Kesehatan 
Cuma-cuma (LKC) 
berpartisipasi sebagai 
pelaksana 
penyelenggaraan 
vaksinasi yang 
berlangsung di Kantor 
Polsek Pasar Minggu, 
Kecamatan Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan. 
Kamis (17/6/2021),

Senior O©cer Layanan 
Kesehatan LKC Dompet 
Dhuafa, Roby Suryadi 
mengungkapkan, tim 
medis yang diturunkan 
oleh Dompet Dhuafa 
sudah diberikan 
pelatihan untuk 
menjadi 
vaksinator oleh 
Pemerintah 
Daerah DKI.

“Hari ini kita 
menerjunkan 
tim Medis, 
berjumlah enam 
orang yang 
semuanya sudah 
mendapatkan 
pelatihan untuk menjadi 
vaksinator oleh Pemda DKI, 
yang terdiri dari satu dokter, empat 
perawat dan satu bidan, semuanya 
sudah mendapatkan pelatihan,” ujar 
Roby.

Pelaksanaan vaksinasi yang 
berlangsung di Polsek Pasar Minggu ini 

bekerjasama 
dengan 
Puskesmas 
Kecamatan 
Pasar 
Minggu.

“Kegiatan ini 
merupakan 

kerjasama yang 
dijalin bersama 

dengan Puskesmas 
Kecamatan Pasar Minggu 

dan tanpa dipungut biaya,” tutur 
Roby.

Roby kemudian menerangkan 
vaksinasi yang diadakan hari ini 
menargetkan 200 orang yang terdiri 
dari warga DKI Jakarta, warga yang 

berdomisili di Jakarta dan para pekerja 
yang bekerja di Ibu Kota.

“Hari ini kita menargetkan 200 orang 
yang terdiri dari warga DKI Jakarta 
atau berdomisili di DKI Jakarta atau 
sebagai pekerja di Jakarta mulai usia 18 
tahun ke atas, kegiatan ini akan 
berlangsung selama dua hari sampai 
besok di Polsek Pasar Minggu,” jelas 
Roby. (Romy)

Aktualita

Dompet Dhuafa

① Youtuber Atta Halilintar menyerahkan donasi 
kepada Dompet Dhuafa dan beberapa lembaga 

kemanusiaan lainnya.

ATTA HALILINTAR SERAHKAN 
DONASI UNTUK PALESTINA

Aktualita

LKC DOMPET DHUAFA
PELAKSANA VAKSINASI COVID-19

Dompet Dhuafa

① Tim LKC menjadi vaksinator dalam 
penyelenggaraan vaksinasi.

② Tim medis sedang memberikan vaksin kepada 
warga di sekitaran Polsek Pasar Minggu.

medis yang diturunkan 
oleh Dompet Dhuafa 

pelatihan untuk menjadi 
vaksinator oleh Pemda DKI, 

bekerjasama 
dengan 
Puskesmas 

Minggu.

“Kegiatan ini 
merupakan 

kerjasama yang 
dijalin bersama 

dengan Puskesmas 
Kecamatan Pasar Minggu 
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JAKARTA - PT. Trans Retail Indonesia 
(Transmart Carrefour) kembali 
menghadirkan layanan Qurban 2021 
yang bersinergi dengan tiga lembaga 
kemanusiaan nasional yakni Dompet 
Dhuafa, Global Qurban ACT, dan 
Human Initiative. Ketiga lembaga 
kemanusiaan tersebut hadir untuk 
menghadirkan layanan transaksi 
pembelian hewan kurban di seluruh 
gerai Transmart Carrefour di 
Indonesia, sekaligus penyedia, 
penyaluran, hingga pelaporan qurban.

Kolaborasi layanan Qurban tersebut 
sudah kali ke-sembilan sejak 2013. 
Lebih dari 100 gerai Transmart 
Carrefour se-Indonesia hadir untuk 
layanan Qurban. Kali ini, periode 
Qurban Idul Adha 1442 H berlangsung 
selama tanggal 18 Juni - 19 Juli 2021.

Fresh Director Transmart Carrefour, 
Eka Nurcahaya menyebutkan, bahwa 
melalui kolaborasi ini semakin bisa 

mengoptimalkan 
qurban dan 
berbagi. Eka 
optimis, 2021 ini 
adalah 
kebangkitan untuk 
ber-qurban, pun 
sebagai kewajiban 
untuk kita membantu 
saudara-saudara kita yang 
membutuhkan.

“Saya lihat dalam penayangan video 
Dompet Dhuafa tadi ketika penyaluran 
qurban di Halmahera, itu bergetar hati 
saya. Masih banyak, makan nasi hanya 
dengan air, apalagi makan dengan 
daging ya? Dari video penyaluran itu 
kita tahu, masih banyak orang-orang 
yang perlu kita bantu,” sebut Eka 
Nurcahaya di lokasi, Kamis (17/6/2021).

Meski di tengah pandemi Covid-19, 
Etika Setiawanti, Direktur Resource 
Mobilization Dompet Dhuafa, melihat 

masyarakat Indonesia tetap antusias 
dan memiliki rasa kepedulian yang 
tinggi. Dompet Dhuafa tetap 
mengajak masyarakat Indonesia 
untuk berani menyisihkan rezekinya, 
berani menunaikan ibadahnya, dan 
berani berkurban lagi.

Dompet Dhuafa melalui sentra 
ternak DD Farm berharap dapat 
berkontribusi lebih pada tahun ini 
dalam menyediakan hewan kurban. 
Selain itu melihat penyebaran DD 

Farm di 12 wilayah seluruh 
Indonesia, yakni Banten, 

Jogja, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa 

Timur, 
Lampung, 
Sumatera 
Selatan, Riau, 
Sumatera 
Utara, Solok 
(Sumatera 
Barat), 

Ronting (Nusa 
Tenggara Timur) 

dan Bantaeng 
(Sulawesi Selatan) 

direncanakan dapat 
membantu pemenuhan 

kebutuhan kurban terutama bagi 
mereka yang berlokasi di wilayah 
terpencil, tertinggal bahkan terluar di 
Indonesia. (Dhika)

Laboratorium. "Sosialisasi sudah 
digencarkan dari berbagai pihak, 
tinggal perdalami lagi bagian 
pemahaman masyarakat," ucapnya 
seusai kegiatan.

Kurang lebih sosialisasi kali ini seputar 
hidup bersih dan sehat. Mengingat di 
lingkungan yang padat penduduk, 
beberapa masyarakat cukup abai soal 
kebersihan. 

"Sehingga cukup penting sekiranya 
mengingatkan kembali betapa 
pentingnya hidup bersih dan sehat. 
Terutama di kondisi pandemi Covid-19 
seperti ini," tutur Irham. (DMC)

JAKARTA – Helix Lab bersama 
Disaster Management Center (DMC) 
Dompet Dhuafa memberikan layanan 
tes rapid antigen gratis untuk warga 
Kota Depok di Jl. Masjid Darussallam, 
Kel. Curug, Kec. Bojongsari, pada 
Jum’at (11/6/2021). 

Menargetkan 50 penerima manfaat, 
satu per-satu warga mengikuti layanan 
rapid antigen gratis ini, dari mulai 
orang dewasa hingga anak-anak.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan 
berkat kerjasama dengan perangkat 
desa dan pemuda-pemuda setempat, 
antara lain Karang Taruna Curug, 
Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) 
Curug, Aktivitas Remaja Islam Masjid 
Darussalam (ARISMA).

"Bersyukur banget, karena bisa 
memudahkan warga juga untuk 
melakukan pemeriksaan antigen gratis. 
Jika biasanya harus merogoh biaya 
sekitar Rp 180.000, sedangkan di sini 

tanpa biaya," ujar Iswadi 
Idris selaku penerima 
manfaat setempat.

Selain layanan rapid 
antigen, masyarakat 
mendapatkan sosialisasi 
kesehatan dari dr. 
Muhammad Irhamsyah, 
Sp.PK, M.Kes, dokter 
Spesialis Patologi Klinik 
selaku Dokter 
Penanggung Jawab Helix 

Aktualita

SINERGI SIAPKAN
HEWAN KURBAN BERKUALITAS

Dompet Dhuafa

① Direktur REMO Dompet Dhuafa, Etika Setiawanti 
(kedua dari kiri) sedang memberikan penjelasan 

mengenai layanan transaksi kurban.

② Press conference sinergi Transmart Carrefour 
dengan beberapa lembaga kemanusiaan nasional.

Aktualita

LAYANAN RAPID ANTIGEN GRATIS

DMC Dompet Dhuafa

① Lansia ikut kegiatan rapid antigen yang diadakan  
DMC Dompet Dhuafa dan Helix Lab.

② Warga sedang mengikuti kegiatan rapid antigen 
yang diadakan DMC Dompet Dhuafa dan Helix Lab.

untuk kita membantu 
saudara-saudara kita yang 

Indonesia, yakni Banten, 
Jogja, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa 
Timur, 

Lampung, 

Ronting (Nusa 
Tenggara Timur) 

dan Bantaeng 
(Sulawesi Selatan) 

direncanakan dapat 
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SALURKAN "UANG JAJAN" SMA LABSCHOOL 
CIBUBUR DAN KEBAYORAN
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IKLAN

Advetorial

terhimpun dapat bermanfaat bagi 
teman-teman yatim di luar sana serta 
semoga menjadi keberkahan di 
mudahkan nya dalam menuntut ilmu” 
ucap Ali Chudori - selaku Pimpinan 
SMA Labschool Cibubur  

“Terimakasih banyak kepada Dompet 
Dhuafa yang memfasilitasi kami, dalam 
memudahkan kami dalam 
menyalurkan kebaikan” lanjutnya. 

“Semoga apa yang diberikan oleh 
teman-teman dapat bermanfaat bagi 
yang membutuhkan dan menjadi 
wasilah amal jariyah nanti, di 
mudahkan dalam menuntut ilmu dan 
dijadikan nya anak yang sholeh dan 
sholehah” ucap Yudha Andilla - Senior 
O©cer Retail Fundraising.

Selain itu, di 5 hari menjelang hari Raya 
SMA LABSCHOOL KEBAYORAN pun 
ikut bersinergi kebaikan dengan 
Dompet Dhuafa dalam membantu 
penyintas bencana Banjir Bandang 
NTT. Yang mana dalam penghimpunan 
nya teman-teman SMA 
mengumpulkan dari uang jajan yang ia 
terima dari orang tuanya selama bulan 
ramadan. 

Alhamdulillah donasi yang terhimpun 
dari teman-teman SMA Labschool 
Kebayoran terhimpun Rp 20.000.000,- 
untuk di salurkan kepada penyintas 
bencana banjir bandang NTT. Semoga 
apa yang telah di berikanpun dapat 
meringankan beban yang di alami oleh 
korban serta dapat mengembalikan 
senyuman mereka. 

Terimakasih telah membersamai dalam 
menebar kebaikan bersama Dompet 
Dhuafa.

JAKARTA - Bulan ramadan 2021, 
merupakan ramadan kedua di masa 
pandemik virus corona yang 
berdampak atau mempengaruhi 
banyak sektor, baik dari kesehatan, 
pendidikan, hingga perekenonomian. 

Akan tetapi hal tersebut tidak 
memadamkan semangat siswa-siswi 
SMA Labschool Cibubur dalam  
menjalankan ibadah puasa ramadan 
dan berbagi terhadap sesama 
khususnya berbagi untuk anak Yatim. 

SMA Labschool untuk kesekian kalinya 
Bersama-sama berkolaborasi dalam 
kebaikan Bersama Dompet Dhuafa 
dengan memberikan dan menyisishkan 
sebagian dari uang jajan yang ia terima 
untuk di sumbangkan dan di 
donasikan kepada anak-anak yatim 
yang membutuhkan. 

Yang mana donasi untuk anak yatim 
ini dihimpun pada saat pembukaan 
kegiatan ramadan yaitu SINAR (Studi 
Intensif Amaliyah  Ramadan) 
berlangsung. Alhamdulillah donasi 

yang terkumpul di donasi kan kepada 
anak yatim bersama dengan Dompet 
Dhuafa. 

“Semoga kegiatan SINAR dengan tema  
Tumbuhkan Iman, Tingkatkan Taqwa 
oleh SMA Labschool Cibubur ini 
harapannya dapat menambah rasa 
iman taqwa dan mengetahui nilai-nilai 
dalam bergbagi agar dalam menjalani 
kehidupan senantiasa bersyukur. 
Kemudian semoga donasi yang 

33
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yang merupakan implementasi 
program Aksi Peduli Dampak Corona 
(APDC).

Dompet Dhuafa hadir bersama 
kelompok tani memberikan sarana dan 
prasarana penunjang, serta 
pendampingan akibat wabah Covid-19 
dengan tujuan pemberdayaan dan 
kemandirian keluarga.

“Semoga apa yang disupport dana 
zakat produktif dari para donatur 
Dompet Dhuafa bukan berdampak 
pada aspek ekonomi dan sosial saja, 
tapi dapat berdampak pada spiritual 
penerima manfaatnya," tutup Ust. 
Shonhaji. (Romi dan Arlen)

Ahmad Shonhaji selaku Direktur 
Dakwah, Budaya dan Pengembangan 
Masyarakat (DBPM) Dompet Dhuafa, 
Ahad, (2/5/2021).

“Bahwa dana zakat produktif yang 
diamanahkan oleh para donatur dapat 
tepat guna. Sehingga yang kita 
harapkan dari ketahanan ekonomi 
keluarga penerima manfaat dapat 

memberikan dampak luas bagi 
masyarakat,” imbuhnya.

Dompet Dhuafa terus berkomitmen 
memberikan stimulan kepada daerah-
daerah yang ada di Indonesia untuk 
meningkatkan inovasi dengan berbagai 
rancangan. Mulai dari pembagian 
bantuan sosial hingga program Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Kegembiraan terpancar di wajah 
anggota Kelompok Tani Darul 

Arqam Desa Kenanga, Blok Gandok, 
Kecamatan Sindang, Kabupaten 
Indramayu, Jawa Barat. Kenapa tidak, 
budidaya ikan Nila yang mereka 
usahakan siap untuk panen 
perdananya. 

Budidaya ini merupakan impian petani 
di desa itu yang diwujudkan Dompet 
Dhuafa melalui penyaluran zakat 
produktif. 

Ketua Kelompok Tani Darul Arqam, 
Kusein lantas mengucapkan terima 
kasih kepada donatur Dompet Dhuafa 
yang bersedia membantu mereka 
mewujudkan impian untuk 
berwirausaha di bidang ternak air. 
Khususnya budidaya ikan gurame dan 
nila

“Kami mengucapkan terima kasih, 
kepada para donatur Dompet Dhuafa 
yang sudah banyak mendukung dalam 
mewujudkan impian kami untuk 

menjadi wirausaha di bidang ternak 
ikan air tawar. Semoga donatur 
Dompet Dhuafa semakin sukses," ucap 
Kusein.

Budidaya ikan nila dan gurame 
dilakukan di atas lahan seluas 12x20 
meter persegi tersebut, berhasil 
memanen kurang lebih 4.000 Kg ikan 
nila. Pengembangan lahan budidaya 
ikan nila akan berpotensi 
menghasilkan panen sekitar 2.000-
3.000 Kg di setiap bulan per tambak.

Sejalan dengan program pemerintah 
tentang “Ketahanan Pangan” berbasis 
desa atau masyarakat termasuk di 
dalamnya para nelayan perikanan 
tambak. Dompet Dhuafa mencoba 
membuktikan hal itu dengan 
melakukan panen perdana kelompok 
tani binaan.

“Pengembangan Pemberdayaan 
Ekonomi dengan pendekatan Dakwah, 
Budaya dan Pelayanan Masyarakat, 
bersinergi untuk membangun 
ketahanan pangan. Maka, di masa 
pandemi Covid-19 ini, masyarakat 
harus survive. Semoga dapat 
bertumbuh penerima manfaatnya yang 
dalam hal ini para petani,” ucap Ustaz 

PANEN PERDANA
BUDIDAYA IKAN NILA 

DI INDRAMAYU

Ekonomi

① Dompet Dhuafa bersama kelompok tani dalam 
acara panen perdana Budidaya ikan Nila.

② Direktur Dakwah, Budaya, dan Pengembangan 
Masyarakat Dompet Dhuafa, ust Ahmad Shonhaji 
(kanan) ikut mencoba mengambil ikan langsung. 

③ Para petani sedang membawa hasil panen ikan 
Nila.

Dompet Dhuafa

Ekonomi

Antisipasi dampak wabah Covid -19 yang meruntuhkan sendi ekonomi keluarga, Dompet Dhuafa 
gandeng kelompok tani  budidayakan ikan nila dan gurame. Bulan Mei 2021 panen perdana.
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Seperti disambar petir, kabar 
berpulangnya sahabat saya, mas 

Jojo (Sukarjo Soleh), saya terima dari 
jejaring WAG sesama kolega Dompet 
Dhuafa. Tidak sempat dengar kabar 
sakitnya, mas Jojo sore tadi (jam 17.10 
WIB, 4 Juni 2021), meninggal dunia 
karena Covid-19. Innaa lillaahi wa 
innaa ilaihi raaji’uun. Semoga Allah 
ridha atas almarhum.

Dalam beberapa tahun belakangan, 
kami cukup dekat, walau tidak selalu 
sepakat. Di luar pekerjaannya sehari-
hari di bidang IT, mas Jojo punya 
aktivitas bisnis lain, sebagai produsen 
peralatan memanah. Dalam logika 
saya, sekarang panahan sudah bukan 
zamannya. Kalau mau latihan ‘perang’, 
minimal mesti latihan menembak.  
Waktu itu mas Jojo hanya tersenyum.  

Yes, almarhum tidak pernah 
memperlihatkan wajah marah, 

setidaknya ke saya. 

Suatu saat, mas Jojo WA saya, 
minta dibantu modal usaha 
untuk produksi alat 
panahannya. Saya kasih 
syarat ke dia, bagi hasil 
ya? Dia pun 
menyanggupi. Dana 
yang diminta pun saya 
transfer. Pengembalian 

dicicilnya setiap bulan, sampai dia 
lapor, lunas ya bang! Bagi hasilnya? 
tanya saya. Sudah sekalian, jawabnya. 
Berapa? Dia pun menyebut nominal 
tertentu. Jumlah itu saya transfer balik 
ke mas Jojo.

Buat saya, almarhum mas Jojo adalah 
figur istimewa. Mulai bekerja di 
Dompet Dhuafa sebagai O�ce Boy 
(OB), mas Jojo bisa mengembangkan 
diri sesuai minatnya di bidang IT.  
Sambil bekerja, dia sempat kuliah di 
BSI, tapi tidak tamat. Selanjutnya, 
dunia IT dia telusuri secara otodidak. 
Dalam satu diskusi saya dengannya, 
mas Jojo mengakui omongan mas Erie 
yang ‘beracun’ itu menjadi pelecut 
semangatnya. “Jangan sampai pensiun 
jadi OB!,” ucapnya menirukan mas 
Erie.

Sesuai ilmunya, saya kerap meminta 
bantuan mas Jojo untuk memperbaiki 
PC atau laptop (punya saya, istri dan 
anak) ke mas Jojo. “Saya kerjakan di 
rumah ya bang,” katanya setiap kali 
saya minta yang bersangkutan ngoprek 
PC atau laptop kami. Sekali waktu, mas 
Jojo saya minta ngoprek laptop anak 
saya yang rusak agak parah. 

Tugas itu berhasil diselesaikannya 
dengan baik. Sejumlah data di hard 

Sosok

DARI OB 
JADI JAGO IT

Sukarjo Sholeh bin Wasnan

disk yang rusak berhasil di recovery.  
Waktu mengembalikan laptop itu, dia 
berseloroh. “Bang, anaknya oke lho,” 
katanya. Memangnya kenapa mas? 
tanya saya. “Biasanya sih, ada saja 
file-file aneh di laptop anak-anak SMA 
atau kuliahan. Di laptop ini sama sekali 
nggak ada,” jelasnya. 

Saya bilang sama mas Jojo, kamu 
adalah teknisi kedua yang ngomong 
begitu.

Saya bukan orang yang suka 
menyimpan ‘percakapan’ whatsapp 
terlalu lama. Biasanya, maksimal satu 
minggu, sebagian besar percakapan itu 
saya hapus. Tapi malam ini saya cek, 
percakapan saya dengan mas Jojo sejak 

2013 masih tersimpan.  
Sekilas saya baca, 
seakan 
membangkitkan 
ingatan yang seolah 
sudah terkubur lama. 
Mas Jojo, sejauh yang 
saya kenal, memang 
suka menolong.  

Entah berapa kali, dia bikin proposal 
sederhana ke saya, untuk membantu 
teman, atau saudaranya. Proposal cair 
dan mas Jojo bertanggung-jawab 
sampai cicilan lunas.

Tahun 2019, mas Jojo kirim foto sebuah 
masjid di Subang, yang namanya mirip 
dengan nama saya. Captionnya, 
mudah-mudahan bang Jay juga nanti 
punya masjid ya, saya pun 
mengaminkannya. Seolah ingin 
memberi kesempatan saya ‘balas 
dendam’, tak lama setelah kirim foto 
masjid, mas Jojo bertanya ke saya,

“Bang, tabungan haji yang bagus apa 
ya?’  Saya pun memberinya dua nama 
bank syariah, sambil menanyakan 

keseriusannya. ‘Beneran mau buka 
tabungan haji, mas?’ ‘Iya bang.  
Bismillah,’ jawabnya. ‘Kalau sudah buka 
tabungannya, kasih tahu saya 
nomornya ya mas,” pesan saya.

Benar saja. Tak lama setelah itu, dia 
kirim nomor rekeningnya. Sempat saya 
tambahi juga saldonya.  

“Mas Jojo. Mungkin tabungan hajinya 
belum cukup untuk ONH. Tapi 
semoga niat yang serius itu akan tetap 
membuat Allah memberi pahala haji 
buat mas Jojo.” Selamat Jalan Mas Jojo. 
(Zainal Abidin)

Sosok

Dok. Pribadi

Mulai bekerja di Dompet Dhuafa sebagai O�ce Boy (OB) lalu Ia mengembangkan diri sesuai 
minatnya di bidang IT.

Seperti disambar petir, kabar 
berpulangnya sahabat saya, mas 

Jojo (Sukarjo Soleh), saya terima dari 
jejaring WAG sesama kolega Dompet 
Dhuafa. Tidak sempat dengar kabar 
sakitnya, mas Jojo sore tadi (jam 17.10 
WIB, 4 Juni 2021), meninggal dunia 
karena Covid-19. Innaa lillaahi wa 
innaa ilaihi raaji’uun
ridha atas almarhum.

Dalam beberapa tahun belakangan, 
kami cukup dekat, walau tidak selalu 
sepakat. Di luar pekerjaannya sehari-
hari di bidang IT, mas Jojo punya 
aktivitas bisnis lain, sebagai produsen 
peralatan memanah. Dalam logika 
saya, sekarang panahan sudah bukan 
zamannya. Kalau mau latihan ‘perang’, 
minimal mesti latihan menembak.  
Waktu itu mas Jojo hanya tersenyum.  

Yes, almarhum tidak pernah 
memperlihatkan wajah marah, 

setidaknya ke saya. 

Suatu saat, mas Jojo WA saya, 
minta dibantu modal usaha 
untuk produksi alat 
panahannya. Saya kasih 
syarat ke dia, bagi hasil 
ya? Dia pun 
menyanggupi. Dana 
yang diminta pun saya 
transfer. Pengembalian 

2013 masih tersimpan.  
Sekilas saya baca, 
seakan 
membangkitkan 
ingatan yang seolah 
sudah terkubur lama. 
Mas Jojo, sejauh yang 
saya kenal, memang 
suka menolong.  

① ②  Sukarjo Sholeh atau sering disapa dengan 
panggilan Mas Jojo

③ ④  Mas Jojo sedang memperbaiki sebuah 
komputer.
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Peplum Top
Model fashion yang memberikan aksen mengembang 

di bagian bawah. Model ini diterapkan di berbagai 
fashion item, mulai dari dress, blus, rok, blazer dan 

lainnya. Atasan yang satu ini mengesankan tubuh yang 
lebih tinggi dan juga lebih berisi.

Kemeja dengan Outer Tanktop
Outer tanktop memberi kesan bagian tubuh atas 

terlihat lebih kecil sebaliknya bagian kaki terlihat 
lebih panjang. Alhasil penampilanmu terkesan 
lebih tinggi jika memakai outfit yang satu ini. Kamu 
bisa pilih model celana flare atau wide serta pointy 
shoes agar tampilanmu terlihat lebih tinggi. Blouse yang 

Diselipkan ke 
Celana 
Masukkan baju ke 
dalam celana high 
waist agar menampilkan 
bentuk badan yang lebih 
jenjang. Kamu juga bisa 
memadukannya dengan sneaker favoritmu dengan sol tebal 
yang bisa menambah tinggi badanmu.

Blouse Putih/Krem
Potongan baju yang pendek 
memberikan kesan tubuh yang lebih 
tinggi. Oleh sebab itu sebaiknya 
hindari pilihan baju yang memiliki 
ukuran tanggung seperti midi dress, 

midi skirt dan lainnya.

Seperti halnya make up, pemilihan fashion item yang tepat 
juga bisa memberikan kesan yang berbeda, menutupi 

kekurangan tubuh dan juga menonjolkan bagian-bagian 
yang bikin insecure. Sama halnya tidak perlu berkecil hati 
jika kamu bertubuh pendek atau mungil.



Edisi 122 | Mei-Juni 2021Edisi 122 | Mei-Juni 2021

4140

Maksudnya? Kalau kesalahannya 
adalah fitnah, maka pelaku harus 
melakukan klarifikasi dan pembersihan 
nama baik. Kalau kesalahannya adalah 
pencurian atau korupsi, maka barang 
yang dicuri atau uang yang dikorupsi 

itu harus dikembalikan kepada 
pemiliknya.

Selain dua dosa di atas, ada satu dosa 
lain yang seringkali luput dari 
perhatian kita, yaitu dosa kepada alam 
semesta. Setiap hari, ada saja perilaku 
kita yang ‘menyakiti’ alam. Knalpot 
sepeda motor dan mobil kita, setiap 
hari menyumbang emisi yang 
membuat alam semakin panas. Sampah 
rumah tangga dan kantor, menyisakan 
bahan-bahan plastik yang sulit 
terdegradasi di alam. Sangat mungkin 
dari sampah-sampah itu, yang kita 
buang sembarangan, akhirnya ditelan 
oleh ikan-ikan di laut dan 
menyebabkan kematian.  

Kita juga perlu tahu, jika daging yang 
kita makan, berasal dari hewan-hewan 
potong (ayam, kambing, domba, sapi 

Beberapa saat lalu, kita baru saja 
merayakan Idul Fitri 1442 H, untuk 

kedua kalinya di masa pandemi 
Covid-19. Hari raya itu, oleh umat 
Islam di Indonesia biasanya diisi 
dengan shilaturahmi bersama keluarga 
sanak-saudara dan rekan 
sejawat. Mereka saling 
melontarkan ucapan saling 
memaa³an dalam suasana 
yang ramai. Ini merupakan 
sebuah budaya khas Indonesia. 
Di tanah asalnya, umat Islam 
justru lebih meramaikan Idul 
Adha daripada Idul Fitri.

Berkaitan dengan dosa, maaf 
dan kesalahan, selama ini kita 
mengenal dua hal. Pertama, dosa 
kepada Allah, dan kedua, dosa kepada 
sesama manusia. Cara menghapusnya, 
berbeda-beda, karena ada syarat 
tertentu yang mesti dipenuhi.

Dosa kepada Allah, bisa diampuni 
dengan 3 syarat, yaitu (1) menghentikan 
perbuatan yang masuk kategori 
berdosa, (2) menyesal karena sudah 
melakukan perbuatan itu, dan (3) tidak 
akan melakukannya lagi di masa yang 
akan datang. Insya Allah, pintu taubat 
akan terbuka.

Dosa atau kesalahan kepada sesama 
manusia, lain lagi ‘penawarnya’. Selain 3 
hal di atas, setidaknya dibutuhkan dua 
hal lagi, yaitu (1) menanggulangi 
dampak yang ditimbulkan, (2) 
keikhlasan dari orang yang terzalimi/
korban.

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

@zaidinsidik

dan kerbau), yang setiap hari 
menghasilkan gas metan, memiliki 
daya rusak 21 kali lebih besar daripada 
CO. Soal makanan, perlu juga kita 
insyafi bahwa bangsa Indonesia adalah  
penyumbang pemborosan bahan 

pangan nomor dua di dunia. 
Nomor satunya bukan 
Tiongkok, India atau Amerika 
Serikat, tapi Arab Saudi.  
Sesungguhnya, saat ini kita 
sudah memasuki zaman 
Antroposen, di mana hampir 
semua bencana alam yang 
terjadi di muka bumi, adalah 
akibat dari ulah manusia. Allah 
mungkin mengampuni 
manusia. Sesama manusia juga 

mungkin saling memaa³an. Tapi alam 
hanya ‘membayar’, apa yang telah 
mereka terima.

BAGAIMANA CARA KITA MENEBUS 
DOSA KEPADA ALAM?  

Tentu saja dengan mengubah gaya 
hidup. Upayakan mobilitas kita dengan 
menggunakan kendaraan umum, 
bukan kendaraan pribadi. Lakukan juga 
pemisahan sampah, mulai dari level 
keluarga. Jangan lupa, masaklah sesuai 
dengan kebutuhan, sehingga tidak 
mubazir. Selain itu, rajin-rajinlah 
menanam pohon, sesuai sabda Kanjeng 
Nabi: 'Jika besok kiamat terjadi dan 
salah seorang di antara kalian 
memegang satu bibit pohon kurma, 
lalu ia mampu menanamnya sebelum 
bangkit berdiri, hendaklah ia bergegas 
menanamnya.'

Sociopreneurship Sociopreneurship

www.dompetdhuafa.org

Wakaf Sumur 
Untuk Kehidupan

005.833.7981
a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Rekening Wakaf:
Kebaikan Wakafmu Bisa Disalurkan Melalui:

Ramadan Ini Saatnya Berbagi Lagi

Informasi & Konfirmasi
08111 544 488



Edisi 122 | Mei-Juni 2021Edisi 122 | Mei-Juni 2021

4342

Idul adha merupakan hari raya 
dengan sejuta manfaat, di antaranya 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, 
anjuran berkurban tertulis dalam Al 
quran surat Al Kausar ayat 1-3. 
Sungguh, Kami telah memberimu 
(Muhammad) nikmat yang banyak. 
Maka laksanakanlah salat karena 
Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai 
ibadah dan mendekatkan diri kepada 
Allah). Sungguh, orang-orang yang 
membencimu dialah yang terputus 
(dari rahmat Allah). Sehingga 
Sebagian ulama pengikut Imam 
Malik berpendapat bahwa kurban 

wajib hukumnya, terutama 
bagi orang 

yang mampu. Sementara itu, mayoritas 
ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu 
Hazm dan lain-lain menyatakan bahwa 
kurban hukumnya Sunnah 
Mu'akkadah (ditekankan); 
menyadarkan kita bahwa segala 
sesuatu hanyalah titipan Allah semata 
dengan berkaca pada kisah nabi 
ibrahim yang diberikan ujian oleh 
Allah dengan mengorbankan anak 
yang begitu dinantikannya yaitu Ismail 
untuk disembelih karena perintah 

Allah. Sehingga Allah menggantinya 
dengan seekor domba. 

Hal tersebut sebagai cerminan bahwa 
kita tidak sepatutnya mencintai 
sesuatu melebihi cinta kita kepada 
Allah; manfaat lain dari berkurban juga 
adalah 

mensucikan diri dan harta benda, 
sebagai penghapus dosa serta bentuk 
syukur atas rezeki yang telah Allah 
titipkan untuk disalurkan kepada yang 
lebih membutuhkan. Manfaat lainnya 
dari berkurban dalam makna 
habluminannas yaitu kurban adalah 
salah satu instrument dalam 
pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat 
yang kurang mampu, dimana saat idul 
adha ini menjadi ajang dalam 
perbaikan asupan gizi khususnya 
protein hewani.

Data Institute for Demographic and 
Poverty Studies (IDEAS) pada tahun 
2020 proyeksi pasar hewan kurban 
terbesar ada di Jabodetabek dengan 
permintaan 184.000 ekor sapi (41 
persen) dan 673.000 ekor kambing-
domba (36 persen). Untuk daerah Jawa 
sendiri membutuhkan 273.000 ekor 
sapi dan 995.000 ekor kambing-
domba.  Dimana Jabodetabek 
kebutuhan mustahik sebesar 5000 ton 

dan banten 1500 ton. Sedangkan 
secara nasional Potensi kurban di 
Indonesia Pada tahun 2020 
menyebutkan  potensi ekonomi 
kurban Indonesia mencapai Rp 

20,5 Triliun yang berasal dari 2,3 juta 
orang pekurban (shahibul kurban). 

Dengan asumsi berat kambing-domba 
antara 20-80 kg , berat sapi antara 
250-750 kg maka terdapat 117 ribu ton 
daging yang tersebar.

Distribusi daging kurban secara massif 
tentu berdampak pada jumlah 

KURBAN ASYIK 
TANPA PLASTIK

Unggah

Oleh : Ika Akmala
Community & Volunterism Dompet Dhuafa

@oikakmala

Unggah

kemasan sebagai pembungkus daging 
yang akan diberikan kepada 
masyarakat. Produksi sampah plastik 
sekali pakai akan melonjak tinggi pada 
hari raya Idul Adha yang akan 
berdampak pada pencemaran 
lingkungan karena sistem daur ulang 
sampah dan tampungan sampah di 
Indonesia belum memadai, yang 
berakibat pada menumpuknya sampah 
di tempat pembakaran sampah, serta 
sungai yang berefek pada tersumbatnya 
saluran air. Sehingga terjadi 
pencemaran baik di tanah, air maupun 
udara menyebabkan banjir, pemanasan 
global dan menimbulkan masalah 
kesehatan pada manusia.

Menurut data dari National Geographic 
negara maju menghasilkan lebih dari 
50 persen sampah di dunia, dimana 
Indonesia hingga kini masih tergolong 
sebagai pencemar laut terbesar di 
dunia, satu peringkat di bawah 
Tiongkok. Laporan ini menunjukan 
Indonesia menyumbang 187,2 juta ton 
sampah plastik per tahunnya. Kondisi 
pandemik saat ini, Ibu Sapta Saptarina 
(KLHK) mengatakan bahwa terjadi 

lonjakan sampah meningkat hingga 
27-36 % di Indonesia. Menyikapi hal 
tersebut sebenarnya dari tahun 2019 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) telah 
mengeluarkan surat edaran nomor 
SE.2/PSLB3/PS/PLB.0/7/2019 tentang 
Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 
Tanpa Sampah kepada seluruh 
pemerintah daerah di Indonesia. 
Himbauan yang dilayangkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) kepada setiap 
kepala daerah untuk melarang 
warganya menggunakan kantong 
plastik sebagai wadah daging kurban 
mendapatkan respons yang baik.

 Upaya pemerintah tentunya perlu di 
dukung oleh sektor lainnya khususnya 
Lembaga zakat yang memegang 
peranan penting dalam pemerataan 
distribusi daging kurban. Meskipun 
dalam kondisi pandemi, semangat 
Kurban tidak penah surut, momentum 
Idul Kurban dengan segudang 
hikmahnya harapannya dapat 
direfleksikan dan diaktualisikan 
sebagai wujud syukur tetapi juga 

berguna mendukung dan menguatkan 
upaya pelestarian lingkungan dengan 
salah satu nya adalah mengganti 
kemasan daging kurban dengan 
kemasan ramah lingkungan.

 Alternatif kemasan ramah lingkungan 
di antara nya besek yang banyak di 
temukan di daerah Jawa Tengah, Jawa 
Barat atau daerah sentra penghasil 
bambu lainnya, pelepah pinang ada di 
daerah sumatera, daun pisang, daun 
jamblang dan lain-lain. selain mudah 
ditemukan disekitar kita, kemasan 
ramah lingkungan juga dapat terdaur 
ulang lebih cepat daripada plastik 
sekali pakai serta memiliki keamanan 
sebagai pengemas makanan karena 
tidak memiliki kandungan kimia.

Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai 
ibadah dan mendekatkan diri kepada 
Allah). Sungguh, orang-orang yang 
membencimu dialah yang terputus 
(dari rahmat Allah). Sehingga 
Sebagian ulama pengikut Imam 
Malik berpendapat bahwa kurban 

wajib hukumnya, terutama 
bagi orang 

yang mampu. Sementara itu, mayoritas 
ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu 
Hazm dan lain-lain menyatakan bahwa 
kurban hukumnya Sunnah 
Mu'akkadah (ditekankan); 
menyadarkan kita bahwa segala 
sesuatu hanyalah titipan Allah semata 
dengan berkaca pada kisah nabi 
ibrahim yang diberikan ujian oleh 
Allah dengan mengorbankan anak 
yang begitu dinantikannya yaitu Ismail 
untuk disembelih karena perintah 

pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat 
yang kurang mampu, dimana saat idul 
adha ini menjadi ajang dalam 
perbaikan asupan gizi khususnya 
protein hewani.

Data Institute for Demographic and 
Poverty Studies (IDEAS) pada tahun 
2020 proyeksi pasar hewan kurban 
terbesar ada di Jabodetabek dengan 
permintaan 184.000 ekor sapi (41 
persen) dan 673.000 ekor kambing-
domba (36 persen). Untuk daerah Jawa 
sendiri membutuhkan 273.000 ekor 
sapi dan 995.000 ekor kambing-
domba.  Dimana Jabodetabek 
kebutuhan mustahik sebesar 5000 ton 

dan banten 1500 ton. Sedangkan 
secara nasional Potensi kurban di 

20,5 Triliun yang berasal dari 2,3 juta 
orang pekurban (shahibul kurban). 

Dengan asumsi berat kambing-domba 
antara 20-80 kg , berat sapi antara 
250-750 kg maka terdapat 117 ribu ton 
daging yang tersebar.

Distribusi daging kurban secara massif 
tentu berdampak pada jumlah 
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PINRANG - Dompet Dhuafa Sulawesi 
Selatan (DD Sulsel) bersama CSR Bank 
Sulselbar turut serta menjaga bumi dan 
lingkungan dengan mengadakan 
pelestarian lingkungan lewat kegiatan 
Sedekah Bumi. Aksi ini dilakukan 
dalam rangka memperingati Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh 
pada 5 Juni 2021.

Dalam aksi Sedekah Bumi ini, terdapat 
sejumlah agenda kegiatan yang 
dilakukan bersama, di antaranya 
sedekah bakau, pelepasan tukik, 
nonton bareng, diskusi lingkungan, 
bersih pantai, serta kegiatan edukasi 
dongeng juga mewarnai untuk 
anak-anak.

Pimpinan Cabang DD Sulsel, Rahmat 
Hidayat HM, menyampaikan bahwa 
sedekah bakau dalam peringatan Hari 
Lingkungan Hidup 2021 diharapkan 

“Untuk itu, penanaman bakau ini 
untuk membuat ekosistem pesisir 
kembali pulih. Begitupun Pantai 
Lowita, juga dikenal sebagai wilayah 
konservasi penyu dan telur-telurnya,” 
ujarnya.

Masalah lain yang ditemui di Pantai 
Lowita, kata Rahmat, banyaknya 
sampah yang menumpuk, baik sampah 

lokal maupun sampah kiriman. 
Sampah tersebut merusak 

pertumbuhan karang dan 
ikan-ikan kecil yang hidup di 
sekitar pesisir pantai.

“Oleh sebab itu, menjaga 
lingkungan adalah tugas 
bersama,” katanya.

Bumi, lanjut Rahmat, adalah 
milik semua makhluk hidup. 

Jadi, tidak hanya manusia saja yang 
berhak hidup di bumi, ada juga flora 
dan fauna di sekitar kita.

“Peran mereka sangat besar bagi 
kelangsungan ekosistem di bumi. 
Namun, sayangnya hal itu banyak 
dilupakan oleh manusia yang sibuk 
merusak lingkungan tanpa tahu 
dampak kerusakan lingkungan 50 
tahun ke depan,” tuturnya. (Mega)

dapat 
mencegah 
abrasi yang 
terjadi di 
pantai.

“Tukik-tukik yang telah diadopsi oleh 
sahabat baik melalui Dompet Dhuafa 
semoga dapat dapat tumbuh dengan 
baik dan melindungi lautan kita,” 
katanya.

Rahmat menjelaskan, Dipilihnya Desa 
Wiringtasi karena wilayah ini adalah 
desa nelayan dan banyak wilayah 
pesisir pantainya telah dijadikan lahan 
konversi sebagai tambak ikan. Dampak 
buruk lahan konversi ini menciptakan 
ekosistem buruk, yaitu turunnya 
kualitas sumber daya mangrove. 
Kermudian, sulitnya petani 
mendapatkan hasil panen yang 
memuaskan.

sampah yang menumpuk, baik sampah 
lokal maupun sampah kiriman. 

Sampah tersebut merusak 
pertumbuhan karang dan 

Bumi, lanjut Rahmat, adalah 
milik semua makhluk hidup. 

Jadi, tidak hanya manusia saja yang 
berhak hidup di bumi, ada juga flora 

“Pemeriksaan seperti ini penting untuk 
kami para ibu yang masih memiliki 
anak balita. Kalau tidak diperiksakan 
kan khawatir terjadi gangguan 
dipertumbuhan anak akan berbahaya 
untuk kedepannya. Saya sangat 
berterimakasih juga kepada Dompet 
Dhuafa, bu bidan, dan semua orang 
yang mengadakan kegiatan ini,” ucap 
Ani setelah selesai memeriksakan diri 
dan anaknya. (Arlen)

Dhuafa khususnya 
di Aceh terhadap 

kepedulian tentang 
kesehatan masyarakat. 

“Kita akan terus berperan aktif 
mewujudkan kesehatan masyarakat. 
Kenapa ibu dan anak, karena golongan 
ini sangat membutuhkan gizi yang 
cukup dan seimbang. Sehingga tetap 
terus diberikan pengawasan,” ujar 
Rizki disela-sela kegiatan berlangsung. 
.

Mewakili peserta, Ani yang turut 
membawa balitanya ikut acara ini 
sangat berterimakasih kepada Dompet 
Dhuafa.

BANDA ACEH  - 
Masyarakat Aceh Besar 
antusias menghadiri 
kegiatan  LKC Dompet 
Dhuafa Aceh. Layanan 
kesehatan gratis ini 
membuka Pos Sehat 
Kesehatan Ibu dan Anak 
(KIA) bersama bidan desa 
dan kader posyandu di 
Gampong Miruk Lam 
Reudeup, Aceh Besar, 
Senin (14/6/2021).

Kegiatan ini bertujuan 
memantau tumbuh 
kembang anak 
dan mendeteksi 
sejak dini 
gangguan 
tumbuh 
kembang. 
Anak-anak 
yang ikut 
kegiatan ini 
diberikan PMT 
untuk 
membantu 
memenuhi kebutuhan 
gizi dan juga dilakukan 
pemeriksaan kesehatan ibu hamil.

Pimpinan Dompet Dhuafa Aceh, Rizki 
Fauzan kegiatan ini merupakan bentuk 
komitmen dari Dompet Dhuafa 
membantu mewujudkan masyarakat 
yang sehat terutama pada ibu dan 
anak. 

Dikatakan Rizki, kegiatan KIA yang 
diadakan ini menjadi ajang 
pembuktian komitmen Dompet 

SEDEKAH BUMI MENJAGA 
LINGKUNGAN TETAP LESTARI

Beranda

Dompet Dhuafa

① ②  Petugas LKC sedang memeriksa berat badan 
si anak.

PANTAU TUMBUH KEMBANG 
IBU DAN ANAK 

DOMPET DHUAFA ACEH

Beranda

Dompet Dhuafa

①  Salah satu kegiatan Sedekah Bumi yaitu 
melepaskan tukik.

②  Tukik-tukik yang kembali dilepas liarkan ke 
habitatnya di laut.

DOMPET DHUAFA SULAWESI SELATAN

Dhuafa khususnya 
di Aceh terhadap 

kepedulian tentang 
kesehatan masyarakat. 

“Kita akan terus berperan aktif 

Kegiatan ini bertujuan 
memantau tumbuh 

memenuhi kebutuhan 
gizi dan juga dilakukan 
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“Dari serah terima yang dilakukan 
BKPRMI Percut Sei Tuan melalui 
Dompet Dhuafa Waspada, kami 
melihat bahwa begitu tinggi kepedulian 
masyarakat kita kepada saudara-
saudara di Palestina yang sedang 
dilanda krisis kemanusiaan,” katanya.

Ia pun menaruh harap atas apa yang 
dilakukan dari BKPRMI ini bisa 
menjadi inspirasi bagi yang lain. 
“Semoga apa yang dilakukan BKPRMI 
ini untuk membantu saudara kita di 
Palestina dapat menginspirasi yang 
lainnya, agar semangat dalam 
menolong sesama semakin tertanam 
dalam diri,” harapnya. (Firda)

MEDAN - 
Gabungan empat 
organisasi di Percut 
Sei Tuan, Sumatera 
Utara salurkan 
bantuan untuk Palestina 
melalui Dompet Dhuafa 
Waspada, Senin (24/5).

Adapun keempat komunitas tersebut 
yakni Badan Komunikasi Pemuda 
Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 
Percut Sei Tuan, BKPRMI Saentis, 
Karang Taruna Tunas Jaya Desa 
Saentis, Remaja Masjid Desa Desa 
Cinta Rakyat (Remdestra), dan 
Himpunan Remaja Masjid Musholla 
Desa Saentis (Himsudes).

Bantuan tersebut diserahkan langsung 
oleh perwakilan dari komunitas, 
Bendahara BKPRMI Percut Sei Tuan, 
Meilya Evita Sari dan diterima oleh 
Hajrul Azhari Ritonga selaku SPV 
Fundraising dan Komunikasi Dompet 

Dhuafa 
Waspada.

Dikatakan oleh 
Meilya, bantuan 

yang diserahkan 
melalui Dompet 

Dhuafa Waspada ini 
dihimpun lewat penggalangan dana 

yang dilakukan oleh BKPRMI di Jalan 
Besar Desa Saentis dan di depan SPBU 
Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei 
Tuan.

“Alhamdulillah kemarin kita sudah 
lakukan penggalangan dana di 
beberapa titik di Kec. Percut Sei Tuan, 
selama satu hari,” kata Meilya.

Menanggapi hal ini, Hajrul Azhari 
Ritonga saat serah terima bantuan 
mengatakan bahwa ia melihat 
kepedulian masyarakat Indonesia 
begitu tinggi untuk membantu isu 
kemanusiaan ini.

①

Beranda

Dompet Dhuafa

①  Anggota komunitas berswafoto sebelum 
melakukan penggalangan dana.

②  Melakukan penggalangan dana.

4 ORGANISASI TITIP DONASI
UNTUK PALESTINA 

DOMPET DHUAFA WASPADA

Beranda

Palestina. Kami mengucapkan terima 
kasih pula telah mempercayakan 
donasinya ke Dompet Dhuafa 
Lampung,” ucap Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Lampung, Yogi 
Achmad Fajar.

“Semoga kebaikan rekan-rekan di 
P3UW Lampung dibalas dengan 
berlipat-lipat kebaikan lainnya. Dan 
kolaborasi Dompet Dhuafa Lampung 
dengan P3UW bisa terus terjalin di 
kesempatan lainnya,” harap Yogi. 
(Wawan DD Lampung)

BANDAR LAMPUNG  - Perhimpunan 
Petambak Pembudidaya Udang 
Wilayah Lampung atau P3UW 
Lampung menyerahkan donasi untuk 
palestina melalui Dompet Dhuafa 
Lampung. Donasi ini diperuntukan 
untuk membantu saudara sesama 
muslim yang menjadi penyintas konflik 
di Palestina.

Donasi sebesar Rp 35.921.058 
diserahkan secara simbolis oleh 
perwakilan P3UW Lampung yang 
diwakili oleh Adrianto (Wakil Ketua 
P3UW Lampung) dan Suryadi 
(Bendahara P3UW Lampung) di Kantor 
Dompet Dhuafa Lampung pada kamis 
(10/6/2021).

“Kami merasa bahwa mereka yang ada 
di Palestina merupakan saudara sesama 
muslim yang harus dibantu. Oleh 
sebab itu, P3UW Lampung melalui 

program Dompet P3UW Peduli 
menggalang donasi untuk Palestina,” 
ungkap Adrianto terkait Alasan 
pengumpulan donasi untuk Palestina.

“Kita melihat kondisi Palestina sudah 
kritis (memprihatinkan) dan 
memerlukan bantuan dari saudara 
sesama agamanya, maka kami merasa 
tergerak untuk membantu Palestina,” 
imbuhnya.

Penyerahan donasi Palestina oleh 
P3UW Lampung ini sangat disambut 
baik oleh Dompet Dhuafa Lampung. 
Donasi ini kemudian akan disalurkan 
ke Palestina melalui program Food 
Bank Dompet Dhuafa di Palestina.

“Kami mengapresiasi kepedulian 
rekan-rekan P3UW Lampung yang 
telah menggalang donasi untuk 
membantu saudara-saudara kita di Dompet Dhuafa

①  Tim Bendum YDDR, Hendri Saparini (ketiga 
dari kiri) bersama pimcab DD Lampung Yogi (kedua 
dari kiri) berswa foto bersama dalam agenda donasi 

peduli Palestina.

P3UW SALURKAN DONASI PALESTINA 
DOMPET DHUAFA LAMPUNG

bantuan untuk Palestina 
melalui Dompet Dhuafa 

Meilya, bantuan 
yang diserahkan 

melalui Dompet 
Dhuafa Waspada ini 
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“Bibit pohon kontribusi berasal dari 
BEM KM Unmul 100 pohon dan 
donatur Dompet Dhuafa Kaltim 100 
pohon," ucap Haryati.

Haryati menambahkan, dalam aksi 
peduli lingkungan juga dirangkai 
pembagian ecobag kepada pengunjung 
Pasar Pandansari yang diberi nama 
rampok plastik (Rampas) sebanyak 200 
ecobag dan pembagian 800 botol hand 
sanitizer kepada pembeli dan penjual 
di Pasar Pandasari. (DD Kaltim)

BALIK PAPAN - Puluhan relawan dari 
berbagai organisasi dan komunitas 
peduli lingkungan mitra Dompet 
Dhuafa Kaltim melakukan aksi 
penanaman ratusan mangrove di 
Hutan Mangrove Marga Sari pada 
Minggu (13/6/2021). Sebanyak 200 bibit 
pohon ditanam di bibir pantai tepat di 
depan Kampung Atas Air, Kelurahan 
Marga Sari, Balikpapan Barat.

Restorasi Lingkungan menjadi tema 
yang digaungkan aksi peduli 
lingkungan dalam rangka Hari 
Lingkungan Hidup yang 
digagas Dompet 
Dhuafa Volunteer 
(DDV) Balikpapan 
bersama Koalisi 
Pemuda Hijau 
Indonesia (Kophi) 
Kaltim.

Koordinator DD 
Volunteer 
Balikpapan, Haryati 
mengatakan, kegiatan 
aksi peduli lingkungan ini 
dalam rangka Hari Lingkungan 
yang jatuh pada tanggal 5 Juni lalu. 
Dompet Dhuafa Kaltim melalui DDV 
dan Kophi dalam aksi ini melibatkan 22 
organisasi kemahasiswaan, pelajar, dan 
umum yang peduli lingkungan.

“Tema yang kami usung dalam aksi ini 
ada Retorasi Lingkungan. Dimana kita 
ketahui alam sudah banyak kehilangan 
hutan, karena keserahakan manusia. 
Sehingga bumi perlu dilestarikan,” 
sebutnya.

Sejumlah 22 
organisasi 
yang terlibat 
itu, lanjut 
Haryati, ada 

BEM UNMUL, 
SMA 6 

Balikpapan, ITK, 
BEM ABA, FKMK 

PPU-Balikpapan, BEM 
STIMIK, Himpunan Mahasiswa 

Buton, BEM Poltekba,  Ikatan Remaja 
Masjid Ash Shidiq, BEM STIEPAN, 
FIM Balikpapan, Save Our Sea, LDK 
Poltekba, GG SMA 3, HMI, OSIS SMA 
Nusantara, FKMPI Poltekba, SMA 
Patra Dharma, Universitas Mulia, 
Sekolah Guru Indonesia (SGI), IEA 
Balikpapan, dan Pasar Kita.

Dikatakan Haryati, jumlah pohon yang 
ditanam dalam aksi peduli lingkungan 
berjumlah 200 bibit pohon mangrove. 

Beranda

Dompet Dhuafa

①  Penanaman mangrove oleh relawan dan mitra 
Dompet Dhuafa.

②  Salah satu DD Volunteer melakukan aksi restorasi 
lingkungan.

TANAM RATUSAN MANGROVE DAN 
TEBAR ECOBAG

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TIMUR

250-
300 
kilogram. “Para pekurban akan 
diberikan laporan berupa foto 
penyembelihan hewan kurban,” 
ujarnya. (DD Hong Kong)

HONG KONG  - Setiap tahun Dompet 
Dhuafa memiliki program Tebar 
Hewan Kurban, yaitu penyembelihan 
kurban di lokasi-lokasi yang 
membutuhkan di penjuru Nusantara. 
Pada tahun ini, Dompet Dhuafa Hong 
Kong (DDHK) menyediakan layanan 
spesial untuk memudahkan  pekurban 
dalam pembayaran kurban.

“Tahun ini, untuk lebih memudahkan 
pekurban dalam membayar kurban, 
DDHK bekerjasama dengan BNI 
Remittance dan BRI Remittance. 
Dengan begitu, teman-teman bisa 
berkirim uang sambil membayar 
kurban,” kata General Manager 
Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK), 
M. Imam Baihaqi.

Khusus untuk BNI Remittance, 
layanan pembayaran kurban dapat 
dilakukan di Kantor Cabang Utama 
Keswick yang beralamat di Shop No. 5 
G/F, Nos. 1-7 Keswick Street, Causeway 
Bay, Hong Kong. Lokasinya, persis di 
depan gedung KJRI Hong Kong.

“Nasabah cukup mengatakan mau 
berkurban kepada staf yang melayani 
di BNI Remittance maupun di BRI 
Remittance. Staf akan memberikan 
voucher sebagai bukti pembayaran 
kurban,” ujar Imam Baihaqi.

Imam menyampaikan, harga kurban 
tahun ini adalah HK$1,050 untuk satu 
ekor kambing dengan berat 23-25 
kilogram atau 1/7 ekor sapi berbobot 

Beranda

Dompet Dhuafa

① ②  Bayar kurban secara simbolis di BNI 
Remittance.

KIRIM UANG SAMBIL BAYAR KURBAN
DOMPET DHUAFA HONGKONG

250-
300 

lingkungan dalam rangka Hari 
Lingkungan Hidup yang 

Balikpapan, Haryati 
mengatakan, kegiatan 
aksi peduli lingkungan ini 
dalam rangka Hari Lingkungan 

SMA 6 
Balikpapan, ITK, 

BEM ABA, FKMK 
PPU-Balikpapan, BEM 
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dan keluarga SMP Islam Tugasku, yang 
selalu mengajak kolaborasi dalam 
menebar kebaikan, karena di ramadan 
kali ini masih di masa pandemik, tapi 
teman-teman dan keluarga SMP Islam 
Tugasku masih bisa berbagi dan 
bersinergi, membantu teman-teman 
kita yang membutuhkan. Semoga 
kolaborasi ini tidak berhenti di event 
kali ini saja, tapi dapat berkolaborasi di 
kesempatan selanjutnya,” ucap Nadiyya 
selaku O©cer Retail Fundraising.

Terimakasih telah menebar kebaikan 
bersama Dompet Dhuafa.

#Ramadaninisaatnyaberbagilagi 

JAKARTA - SMP Islam Tugasku 
merupakan salah satu sekolah islam 
yang berada di Pulo Gadung Jakarta 
Timur yang berkolaborasi kebaikan 
dengan Dompet Dhuafa. 

Seminggu sebelum jelang hari raya Idul 
Fitri bersama dengan Dompet Dhuafa 
menggelar acara santunan anak yatim 
yang merupakan rangkaian dari agenda 
Pesantren Kilat Sekolah. Acara tersebut 
diisi dengan ceramah agama yang diisi 
oleh Da’I Ambassador Dompet Dhuafa  
Ustadz Madro’I dengan tema: 
“Menebar Kebaikan Meraih Ampunan”. 
Dilanjut dengan santunan dan buka 
Bersama di Bella Terra Mall Jakarta 
Timur. 

“Kolaborasi dengan Dompet Dhuafa 
tidak hanya pada saat ini saja, tetapi 
sebelum-belumnya pun pernah 
kolaborasi kebaikan dalam 
mengedukasi anak-anak murid untuk 

berbagi kebaikan 
salah satunya pada 
awal tahun 
anak-anak siswa  
ikut membantu 
korban bencana 
yang di Kalimantan 
melalui Dompet 
Dhuafa dan sekarang Alhamdulillah, 
kami dapat berkolaborasi kembali 
dengan Dompet Dhuafa untuk 
menyalurkan kebaikan dari anak-anak 
kepada anak yatim dan piatu yang 
membutuhkan,” ucap Bapak Imron 
selaku Kepala Sekolah SMP ISLAM 
TUGASKU.

Semoga kolaborasi kebaikan ini tidak 
hanya sampai disini saja, tapi 
kolaborasi ini dapat kolaborasi kembali 
di kemudian hari, lanjutnya. 

“Dompet Dhuafa sangat 
berterimakasih kepada teman-teman 

masyarakat 
Dusun 

Bergan 
(Bergan, 

Wijirejo, Pandak, 
Bantul), Panti Asuhan 

Darut Taqwa (Jarakan, Sendangrejo, 
Minggir, Sleman), dan Masyarakat 
Dusun Bulus Lor (Bulus Lor, 
Candibinangun, Pakem, Sleman). 
(Intan - DD Yogya)

YOGYAKARTA - Pandemi Covid-19 
belum berakhir. Dampaknya di 
berbagai aspek masih dirasakan hingga 
saat ini. Salah satunya pendidikan. 
Sebagai ikhtiar memutus rantai 
penyebaran virus Corona, mayoritas 
instansi pendidikan menetapkan 
kebijakan belajar dari rumah secara 
daring. Namun, kebijakan ini juga tidak 
efektif. Banyak siswa yang kesulitan 
mengakomodasi kebutuhan belajar, 
seperti kebutuhan paket internet.

TBM Arimbi melaunching kegiatan 
layanan wifi gratis, Kamis (17/6/2021), 
dihadiri oleh Kepala Desa Gowongan, 
pegurus TBM, perwakilan dari Adira, 
Dompet Dhuafa, dan warga sekitar. 
Pengurus TBM Arimbi, Chusnul 
Khotimah, mengaku bersyukur dengan 
adanya bantuan yang diberikan Dompe 

Dhuafa dan Adira Finance 
Syariah.

“Alhamdulillah, sejak sebulan 
yang lalu kami dapat menghemat 
kuota dan lebih nyaman dengan 
adanya wifi ini. Anak-anak juga pada 
senang karena bisa buat belajar online 
dan mengerjakan tugas,” ujar Chusnul.

Kesiapan generasi penerus bangsa 
perlu diperhatikan demi masa depan 
bangsa yang lebih baik. Salah satunya 
dengan menunjang kegiatan belajar 
mereka.

Program wifi gratis tak hanya diberikan 
untuk TBM Arimbi saja, ada empat 
titik lainnya, yaitu Masjid Baitul 
Hikmah (Gondolayu Lor, 
Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta), 

Beranda

Dompet Dhuafa

①  Warga sekitar secara simbolis mendapatkan 
kebutuhan paket internet.

②  Penerima manfaat Pembelajaran Jarak Jauh.

HADIRKAN WIFI GRATIS UNTUK TBM
DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA SMP ISLAM TUGASKU BERSAMA DOMPET 

DHUAFA SALURKAN SANTUNAN ANAK YATIM

Advetorial

Bergan 
(Bergan, 

Wijirejo, Pandak, 
Bantul), Panti Asuhan 

“Alhamdulillah, sejak sebulan 
yang lalu kami dapat menghemat 
kuota dan lebih nyaman dengan 
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tetangga hingga Daman memiliki 
rumah yang layak ditinggali.

Rintinhan Daman sampai juga ke 
Dompet Dhuafa Banten dan langsung 
mengutus tim untuk berkunjung. 
Ketika Daman mendampingi Tim DD 
Banten melihat reruntuhan rumahnya, 
matanya terlihat berkaca-kaca. Ia 
menunjuk bilik terbuka yang dikatanya 
adalah bekas ruangan tempat 
berkumpulnya tiga keluarga.

“Di situ kamar, di situ ruang tamu, di 
situ dapur dan kamar mandi,” ucap 
Daman menunjukkan bagian-bagian 
rumahnya.

Staff Program Sosial, Dakwah & 
Layanan Masyarakat Dompet Dhuafa 
Banten, Syahrial Iqbal  menyampaikan 
amanah ke Daman berupa bantuan 
biaya operasional untuk pengobatan 
Daman dan keluarga.

Selain bantuan untuk pengobatan, 
Dompet Dhuafa Banten juga 
melakukan advokasi kepada Tenaga 

Sudah lebih dari satu pekan, di awal 
Juni 2021, hujan lebat terus disertai 

angin kencang melanda Kampung 
Sinaba 2, Kelurahan Kilasah, Kasemen, 
Kota Serang. Hingga pada akhirnya 
bencana pun melanda. Sebuah rumah 
tua rapuh milik Damanhuri tak kuasa 
lagi menahan hantaman angin dan 
hujan.

"Hari itu hari libur, tepatnya ahad 6 
Juni 2021, menjadi hari yang belum bisa 
saya lupakan," ucap Damanhuri (64) 
sambil terisak..

Dirinya mengingat kala itu pada pagi 
hari sekitar pukul 06.00 WIB, rumah 
yang melindunginya dan keluarga 
selama ini, roboh menjadi tidak 
berbentuk. 

Padahal, rumah tersebut menghimpun 
hingga tiga Kepala Keluarga, 
Damanhuri dan keluarga, bersama dua 
anak lainnya. 

Saat ini, mereka hanya bisa 
menumpang sementara di rumah 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
Kasemen guna persiapan 
pembangunan kembali rumah untuk 
Daman dan keluarga. 

“Dompet Dhuafa menyampaikan rasa 
prihatin atas musibah yang menimpa 
Pak Damanhuri dan keluarganya.” ujar 
Iqbal.

Advokasi yang dilakukan tim Dompet 
Dhuafa berharap Damanhuri segera 
mendapatkan bantuan untuk 
membangun kembali rumahnya baik 
dari pemerintah maupun dari orang 
baik lainnya. (Muthohar)

Lirih

DAMANHURI (64)

RUMAH ROBOH DILANDA 
BENCANA

Dalam sekejap rumah Damanhuri roboh dan tak berbentuk dilanda 
bencana. Kini dengan seluruh keluarga menumpang di rumah 
tetangga. 

Lirih

Dompet Dhuafa

①  Damanhuri mendapatkan bantuan biaya 
operasional untuk pengobatan.

②  Damanhuri (memakai peci) menceritakan perihal 
rumahnya kepada Dompet Dhuafa.
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Susah tidur atau insomnia merupakan kondisi saat seseorang 
kesulitan untuk tidur. Meski kerap dianggap sepele, susah tidur dapat 
menyebabkan seseorang menjadi tidak bertenaga, mudah lelah, dan 

sulit konsentrasi.

Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu munculnya beragam 
masalah kesehatan. Nah, ada beberapa cara mengatasi susah tidur yang 
dapat dilakukan agar tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan 
demikian, Anda pun bisa lebih produktif dan lebih bersemangat dalam 
menjalani aktivitas sehari-hari loh.

Cara Ampuh Mengatasi 

Susah Tidur 5
5554 Fit n Fresh Fit n Fresh
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Tidur & Bangun Pada Waktu Yang Sama Setiap Hari
Tak sedikit orang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja 
dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal, kebiasaan seperti ini dapat 
membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Selain menjadwalkan waktu 
tidur, pastikan juga Anda mencukupi waktu tidur sekitar 7–9 jam setiap 
harinya agar dapat memulai aktivitas dengan cukup energi esok hari.

Tidur & Bangun Pada Waktu Yang Sama Setiap HariTidur & Bangun Pada Waktu Yang Sama Setiap Hari

tidur, pastikan juga Anda mencukupi waktu tidur sekitar 7–9 jam setiap 
harinya agar dapat memulai aktivitas dengan cukup energi esok hari.

Ciptakan Suasana Tidur Yang Nyaman
Agar dapat tidur lebih cepat, buatlah suasana kamar tidur menjadi 
senyaman mungkin. Matikan lampu atau batasi penerangan dengan lampu 
tidur saja dan atur suhu kamar agar tetap sejuk. Sebisa mungkin jauhkan 
pula semua alat elektronik atau gadget sebelum tidur.

Agar dapat tidur lebih cepat, buatlah suasana kamar tidur menjadi 

tidur saja dan atur suhu kamar agar tetap sejuk. Sebisa mungkin jauhkan 
pula semua alat elektronik atau gadget sebelum tidur.

Batasi Waktu Tidur Siang
Sebagian orang mungkin merasa bahwa tidur di siang hari dapat 
menyegarkan tubuh mereka saat lelah beraktivitas. Namun, disisi lain, tidur 
siang juga dapat membuat seseorang menjadi lebih susah tidur di malam 
hari. Oleh karena itu, jika Anda sangat ingin tidur, usahakan untuk tidur 
selama 10–20 menit saja sebelum jam 3 sore.
hari. Oleh karena itu, jika Anda sangat ingin tidur, usahakan untuk tidur 

Hindari Konsumsi Minuman Beralkohol & Berkafein
Cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari 
minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, 
teh, dan minuman bersoda, terutama pada sore dan malam hari menjelang 
tidur.
teh, dan minuman bersoda, terutama pada sore dan malam hari menjelang 
tidur.

Rutin Berolahraga
Rutin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari diketahui dapat 
meningkatkan durasi dan kualitas tidur. Meski demikian, Anda tidak 
disarankan berolahraga saat sebelum tidur, sebab hal ini justru akan 
memberikan efek stimulan pada tubuh dan membuat Anda semakin susah 
tidur.tidur.
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Tak dapat disangkal bahwa 
sesungguhnya setiap manusia 

dalam agama apapun, secara fitrah 
berkepentingan untuk beribadah dan 
berkomunikasi dengan Tuhannya. 
Oleh karenanya dengan bijak 
Tuhan selau menentukan 
tempat tertentu bagi setiap 
umat beragama untuk 
berkumpul melakukan 
peribadatan dan berkomunikasi 
dalam rangka mendekatkan 
diri kepada-Nya. Bagi ummat 
pengikut agama Ibrahim AS, 
Allah SWT telah menentukan 
tanah haram Mekkah sebagai 
tempat untuk menjalankan 
syari’at ibadah haji dan kurban 
sejak Ibrahim AS dan Ismail AS 
menerima amanat peribadatan 
tersebut hingga Nabi 
Muhammad SAW diutus untuk 
menyempurnakan syari’at yang 
diamanatkan Allah SWT 
kepada kedua moyangnya 
tersebut. 

Setelah khalilullah Ibrahim AS. selesai 
membangun Baitullah, dikatakan 
kepadanya: “Wahai Ibrahim, seru dan 
perintahkanlah manusia untuk 
melaksanakan haji !”. Ibrahim berkata: 

“Ya Rabb, bagaimana aku bisa 
melakukannya, sedangkan suaraku 
tidak sampai (karena jauh dan tidak 
ada orang disekitarnya)” Allah SAW 
berfirman “lakukanlah (serulah) dan 

Aku yang akan menyampaikan 
kepada mereka”. Maka 
nabiyallah Ibrahim menaiki 
bukit Abi Qais, yang berteriak: 
“Wahai manusia, sesungguhnya 
Allah telah memerintahkan 
kepada kalian semua untuk 
berhaji di Batullah ini, supaya 
kalian dibalas/dimasukkan ke 
surga dan diselamatkan dari 
neraka, lakukanlah ibadah 
haji!”, atas seruan tersebut 
setiap manusia yang ada di 
tulang sulbi laki-laki dan rahim 
wanita, menjawab dengan 
untaian kalimat yang indah, 
yaitu talbiah: 
Labbaikallahumma Labbaik, 
Labbaika La Syarika Laka 
Labbaik, Innal Hamda Wan 
Ni’mata laka wal Mulk La 
Syarikalak. Ibnu Abbas 

56 Syariah

(Pegiat Dakwah dan Kemanusiaan, Sekretaris Dewan Syariah Dompet 
Dhuafa)

Oleh: 
Ahmad Fauzi Qosim 

SINAU DARI IBADAH HAJI DAN KURBAN:
Membumikan Nilai-Nilai Kesalehan 
Sosial dan Pembelajaran Dialogis 
Dengan Al-Haqq Menuju Internalisasi 
Haqq. (Edisi #1)

mengatakan itulah asal mula talbiyah 
itu dikumandangkan, yaitu ketika Allah 
SWT memerintahkan kepada Ibrahim 
supaya menyeru manusia untuk 
menunaikan haji. (Al Qurthuby 
2:2097). Berkenaan dengan peristiwa 
tersebut Allah SWT mengabadikannya 
dalam Al Quran sebagaimana tertulis 
di atas (QS. 22:27-28).

Setiap tahun, jutaan jamaah haji dari 
seluruh pelosok dunia datang 
berbondong-bondong menuju dua 
kota suci, demi menunaikan rukun 
Islam kelima. Pada 2021 ini, ujian bagi 
bangsa Indonesia untuk yang kali 
kedua tidak memberangkatkan jamaah 
haji karena kondisi Covid 19 yang terus 
mewabah, kita berharap dan berdoa 
kepada Allah agar tahun depan kondisi 
sudah semakin baik, dan bangsa 
Indonesia dapat memberangkatkan lagi 
tetamu Allah menjadi bagian jutaan 
kaum muslimin dunia dari berbagai 
latar belakang, suku dan bangsa 
berbaur menjadi satu, berpadu dalam 
ibadah yang sama di tanah suci. Sudah 
pasti, hati mereka penuh harap agar 
ibadah yang diwajibkan sekali seumur 
hidup dapat diterima sebagai haji 
mabrur. Apalagi, ganjaran sebuah haji 
yang mabrur adalah sebaik-baik 
balasan. Rasulullah SAW bersabda: “… 
dan tiada balasan bagi haji mabrur 
selain surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Sudah menjadi kaidah, bahwa tidaklah 
Allah SWT memerintahkan suatu 
perkara melainkan dalam perkara yang 
diperintahkan tersebut ada 
manfa’atnya, pasti ada kebaikan bagi 
manusia, dan tidaklah dilarang dari 
suatu perkara melainkan dalam 
perkara yang dilarang tersebut ada 
madharatnya. Ayat di atas menyatakan 
“Liyasyhaduu  Manaafi’a Lin Naas…” 
supaya mereka bisa menyaksikan 
banyak manfaat/faidah dari ibadah haji 
tersebut. 

BEBERAPA FAIDAH IBADAH HAJI

Pertama, Ibadah haji merupakan 
ibadah yang paling besar dan sesuai 
dengan tujuan manusia diciptakan 

Allah SWT (QS. 51:56).  Kategori Ibadah 
yang paling besar, karena seseorang 
tidak hanya dituntut kesiapan secara 
materi saja, akan tetapi secara fisik dan 
psikis pun dituntut kesiapannya. Tidak 
diragukan lagi bahwa dalam ibadah 
haji, terkumpul semua aspek ibadah; 
badaniyah (fisik), maliyah (financial) 
dan qalbiyah (hati/mental), serta tidak 
terdapat dalam ibadah yang lainnya.

Kedua, Ibadah haji merupakan 
konferensi kaum muslimin sedunia, 
untuk saling mengenal antara yang 
satu dengan yang lainnya, ajang 
pertemuan berbagai bangsa, bahasa, 
warna kulit dan social budaya yang 
sangat dimungkinkan terjadinya 
pertukaran informasi, ekonomi, ilmu 
pengetahuan dan lain sebagainya.

Ketiga, Ibadah haji merupakan wahana 
untuk memperkokoh kesatuan dan 
persatuan kaum muslimin, 
“Sesungguhnya umat kalian itu adalah 
umat yang satu” (QS. 21:92). Secara 
simbolis ibadah haji menunjukan 
bahwa kaum muslimin itu adalah umat 
yang satu, menyembah kepada Allah 
yang satu/esa, mengikuti/mencontoh 
nabi yang satu, membaca Al Qur’an 
yang satu, menghadap ke kiblat yang 
satu,  bertowaf di Baitullah yang satu, 
berkumpul/wukuf di tempat yang satu 

dan lain sebagainya, yang semua akan 
lebih menguatkan Al Ukhuwah Al 
Islamiyah. “Sesungguhnya orang-orang 
muslim itu bersaudara”. (QS. 49:10).

Keempat, Ibadah haji memberikan 
kesadaran tentang kesetaraan dan 
keadilan dalam hak dan kewajiban 
diantara kaum muslimin, hal ini 
ditunjukkan dengan tidak dibeda-
bedakannya tata cara manasik haji, 
berihram dan lain-lain. Antara yang 
kaya dengan yang miskin, yang ONH 
biasa dengan yang Plus, tetapi manusia 
atau kaum muslimin itu akan 
dibedakan dengan tingkat 
ketaqwaannya. “Sesungguhnya orang 
yang paling mulia dari kalian disisi 
Allah adalah orang yang paling 
bertaqwa” (QS. 49:13).

Kelima, Ibadah haji banyak 
mengingatkan kepada kita tentang 
perjalanan manusia ke negri abadi 
(akhirat). Ibadah haji merupakan rihlah 
ruhiyah/pejalanan ruhani yang 
merupakan miniatur dari perjalanan 
sesungguhnya yang semua manusia 
pasti akan melaluinya, yaitu perjalanan 
akhirat. Perjalanan haji ini 
mengandung filosofi perjalanan 
manusia di akhirat kelak. 

Bersambung...

Syariah

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah 
agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk 
orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. An-Nahl : 123)
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MABRUR
TANPA BERHAJI
BERHAJI itu kewajiban umat Islam 
bagi yang mampu. Jamaah haji RI 
menjadi terbanyak seluruh dunia, 
karena kemampuan ekonomi rakyatnya 
semakin nyata. Sayangnya kemampuan 
ekonomi para jemaah tak diimbangi 
oleh kemampuan papan di Mekah 
almukaromah sana. Sehingga sejak 
2004 Arab Saudi memberikan kuota 
terhadap haji Indonesia. Sesuai dengan 
keputusan KTT-OKI 1987 di Amman 
(Yordania), RI terkena kuota 
seperseribu dari jumlah penduduk 
muslimnya, sejak tahun 2004.

Tapi kemampuan ekonomi dan 
kesadaran beragama di Indonesia terus 

Sketsa

meningkat. Sehingga masa tunggu 
(waiting list) calon haji semakin lama. 
Bukan hanya 1-2 tahun, tapi puluhan 
tahun, bahkan daerah Makasar sampai 
40 tahun. Karenanya, naik haji di era 
globalisasi ini sama saja berjudi dengan 
waktu. Belum tentu bisa berangkat 
sesuai jadwal yang ditentukan 
Kemenag. Soalnya ketika panggilan 
Nabi Ibrahim itu tiba, si calhaj sudah 
kadung menerima panggilan Sang 
Khalik kembali ke alam barzah.

“Kasihan jemaah haji kita, mestinya dia 
berangkat di musim haji 2020, tapi 
gara-gara Corona, dibatalkan. 
Sekarang, pemerintah kembali 

membatalkan haji 2021 karena belum 
ada lampu hijau dari Arab Saudi. Kalau 
batal bisa di-refund nggak ya Pak?” 
tanya Bu Atikah seusai nonton 
pengumuman Menah Gus Yaqut Kholil 
Qoumas di TV.

“Ya bisa saja, Bu. Tapi istilahnya jangan 
refund dong, kesannya seperti tiket KA 
dan pesawat saja.” Jawab Pakde Gendro 
sambil senyum.

“Lha itu kan tiket ke surga Pak.”

“Memangnya kalau sudah berhaji 
dijamin masuk surga? Wong sekarang 
ini koruptor yang dikandangi KPK dan 

Kejaksaan juga banyak yang bergelar 
haji.” Pakde Gendro meluruskan 
pemahaman sang istri.

Bu Atikah memang ikut kecewa atas 
pembatalan haji Indonesia ini, 
gara-gara belum ada kepastian dari 
pemerintah Arab Saudi. Masak raja 
Salman tak punya kebijakan 
sedikitpun, untuk memberi dispensasi 
ke RI, mengingat jemaah haji kita 
terbanyak seluruh dunia. Mestina 
Presiden Jokowi langsung turun 
tangan, melobi raja Salman. Bukankah 
Jokowi sangat diistimewakan, sampai-
sampai dizinkan masuk ke dalam 
Ka’bah kiblatnya umat Islam.

“Ini masalahnya bukan soal 
mengistimewakan kita, tapi demi 
keselamatan bersama, seluruh umat di 
dunia. Sebab jumlah korban Covid-19 
Indonesia lumayan banyak, dan belum 
semua calhaj terima vaksin.” Pakde 
Gendro memberi penjelasan.

“Tapi itu ada 11 negara termasuk AS 
kok dibolehkan masuk?” debat Bu 
Atikah.

“Itu bukan pertimbangan hajinya, tapi 
pertimbangan lain di luar misi 
keagamaan. Kan sekarang Arab Saudi 
membolehkan non muslim masuk 
negaraya, kecuali kota Mekah dan 
Madinah......”

“Kabarnya masalah vaksin juga menjadi 
penyebab RI ditolak masuk Arab 
Saudi.”

“Itu dia, rakyat RI mayoritas pakai 
vaksin Sinovac, sementara yang 
direkomendasi WHO AstraZaneca.”

Sangat dipahami bahwa para jemaah 
kecewa sekali atas kebijakan 
pemerintah. Banyak yang sudah 
bermanasik berkali-kali, eh.......batal 
lagi. Paling kasihan, ada lho yang sudah 
pesen kartu nama segala dengan 
menambah inisal “H” di depan 
namanya. Ternyata pemerintah 
menunda lagi. 

“Pembatalan ibadah haji sudah dikaji,” 
kata Menag Yaqut Kholil Qoumas.

Banyak orang memiliki gelar haji 
sebagai kebanggaan, sehingga marah 
ketika sepulang dari Mekah tak 
dipanggil Wak Haji. Hanya di 
Indonesia pulang menunaikan rukun 
Islam ke-5 langsung dapat gelar “H” di 
depan namanya. Padahal sejarahnya 
dulu di zaman Belanda, sepulang dari 
Mekah diberi label H oleh Belanda 
sekedar untuk penanda belaka. 
Maksudnya, bila haji baru itu 
kemudian macem-macem melawan 
pemerntah mudah menangkapnya.

“Bagaimana dengan Mbah Samilah, 
warga kita di ujung gang itu? Nggak 
bisa berangkat lagi, dong. Kasihan, dua 
kali dibatalkan keberangkatan hajinya.” 
Tiba-tiba Bu Atikah ingat nasib salah 
satu warga Pondok Flamboyan.

“Ya otomatislah! Pemerintah sudah 
putuskan batal, tak mungkin Mbah 
Sumilah berangkat sendiri ke Mekah?”

Mbah Sumilah ini orangnya baik, dan 
kenal dengan keluarga Pakde Gendro 
sudah lama, sejak Panjul anak tunggal 
Pakde Gendro masih balita. Di masa 
bocahnya Panjul banyak diemong 
Mbah Sumilah ini. Dalam musim haji 
ini dia sudah dua kali dibatalkan, 
padahal mendaftarnya sejak 10 tahun 
lalu.

“Ada waktu kan Pak, ayo kita ke sana.” 
Kata Bu Atikah kemudian.

“Kalau waktu sih selalu ada. Yang 
sering nggak ada itu urusan duit.....” 
jawab Pakde Gendro sambil tersenyum.

Keduanya lalu berangkat menuju ke 
rumah Mbah Sumilah, jalan kaki saja. 
Tapi ternyata si nenek santai saja, tak 
menampakkan rasa kecewa ketika 
ditanyakan kegagalannya berangkat 
haji sampai dua kali. 

Katanya, manusia hanya bisa 
berencana, tapi Allah jua yang 
menentukannya. Semoga saja masih 

ada umur, bisa berangkat tahun 
berikutnya lagi.

“Belum dapat sebutan hajah, dong 
Mbah?” tanya Bu Atikah.

“Kita ke Mekah karena ibadah, bukan 
karena pengin dipanggil hajah 
nantinya. Justru sebutan itu jadi beban, 
jika amalan kita selanjutnya tak sesuai 
dengan sebutan tersebut.” Jawab Mbah 
Sumilah.

Pakde Gendro dan istrinya hanya bisa 
saling pandang, atas sikap nerima 
Mbah Sumilah. Saat keduanya pulang, 
mereka ketemu tetangga sebelah 
rumah Mbah Sumilah. Katanya,  Mbah 
Sumilah sudah ikhlas tak berangkat 
haji, bahkan uangnya setoran awal 
hajinya diambil kembali.

“Kalau ikhlas mestinya nggak diambil 
kembali dong.” Kata Pakde Gendro.

“Maksudnya begini, Pak....” sambil 
dikecilkan suaranya si tetangga dekat 
Mbah Sumilah itu bilang, uangnya 
sebanyak Rp 25 juta itu diambil kembali 
untuk disumbangkan Panti Asuhan 
yang kekurangan dana sejak pandemi 
Corona.

Lagi-lagi Pakde Gendro dan istrinya 
terkaget-kaget atas sikap Mbah 
Sumilah. Dalam sebuah hadits 
memang dikatakan, “Tak beriman 
kepadaku seseorang, jika dia 
kekenyangan sementara ada tetangga 
kelaparan.” 

Kisah Abdullah bin Mubarok (118-181 
H/726-797 M), juga menyebutkan, dia 
menjadi haji mabrur meski tak 
berangkat ke Mekah, karena dana 
hajinya disumbangkan ke tetangga 
yang kelaparan. (Gunarso TS)

Sketsa

Istimewa
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pengobatan, kuliner, tata busana, 
ekspresi seni bahkan menyembah 
kepada Tuhan, itu bagian dari budaya. 

Budaya lahir sebelum agama, agama 
lahir tak kala budaya mengalami jaman 

Saya bersyukur bahagia dan bangga, 
dapat berbagi pengalaman dan 

pendapat tentang peduli lansia dan 
budaya bersama Suluk Nusantara. 
Lansia menurut saya lebih identik 
dengan harta karun bukan dengan 
pikun. Harta karun dalam 
arti harta yang tidak dapat 
dinilai harga nya, nilai nya. 

Apa maknanya? Berupa 
pengalaman dan 
pengetahuan hasil 
mengalamai. Ini tidak bisa 
dinilai dan itu umumnya 
dialami oleh para lansia. 
Maka lansia dan budaya 
tidak bisa terpisahkan. 

Budaya adalah serangkaian 
atau seperangkat nilai-nilai 
hasil karya cipta rasa dan 
karsa manusia yang 
mengharus utamakan 
estetika dan etika untuk 
mempertahan kan dan 
meningkat kualitas hidup 
manusia. Yang kemudian 
menjadi pedoman hidup 
sehari hari manusia yang 
menganut budaya itu. Jadi 
meliputi seluruh aspek 
kehidupan mulai mencari 
ekonomi, berkomunikasi, 

jahiliyah kegelapan, tetapi agama bisa 
melahirkan budaya baru berbasis 
agama yang disebut Budaya Profetik. 
Hari ini akan diluncurkan youtube 
Suluk Nusantara kerja sama dengan 
Dompet Dhuafa. Suluk itu adalah jalan 

mengenai tuhan, jalan 
menuju tuhan, tarekat 
suluk. Maka backdrop 
dibelakang ini berbunyi 
ekspresi seni memahami 
ilahi. 

Kebetulan saya Pembina 
Dompet Dhuafa dan juga 
Pembina Suluk Nusantara. 
Ini semua para lansia  yang 
aktif, para penari usianya 
rata rata 70 tahun ke atas 
masih mampu bergaya 
maka salam LUNAMAYA 
(salam usia lanjut namun 
masih bergaya). 

Penari dan penambuh 
gamelan orang orang 
lansia, ini adalah harta 
karun. Mereka harus kita 
optimalkan, kita turunkan, 
kita transfer kita wariskan 
pada generasi mendatang. 
Tapi peduli budaya dan 
peduli lansia jadi satu,  
peduli menghormati lansia  

BUDAYA DAN 
LANSIA
PARNI HADI
@ParniHadi01

Kontemplasi Kontemplasi

adalah  sesuai ajaran budaya dan 
agama, sopan santun kepada orang tua, 
menghargai para lansia itu sangat 
dinjur oleh budaya dan agama. 

Sungguh saya berbahagia kalau acara 
ini bisa di ikuti banyak pihak dan 
kemudian program ini bisa dikloning 
oleh banyak pihak dibanyak tempat. 
Sehingga upaya pelestarian budaya dan 
peduli lansia jadi satu. Dompet Dhuafa 

sangat berbahagia dan bersykur jika 
bisa bekerja sama dengan banyak pihak 
unutk melakukan peduli lansia 
sekaligus peduli budaya. 

Terimakasih kepada pimpinan Suluk 
Nusantara Mas Bambang Wiwoho dan 
tim, dan juga para pekerja seni, para 
lansia dan khusus nya terus terang saya 
berduka karena Suluk Nusantara 
ditinggalkan dua tokoh yakni 

almarhum Kolonel Bapak Murjoko, 
pensiunan marinir tapi ahli gamelan, 
ahli kesenian dan juga Pak Wiryo 
tukang gendang kita yang sudah 
mendahului kita. 

Semoga Allah menerima amal 
ibadahnya, mengampuni dosa 
dosanya dan anak keturunan 
keluaraganya diberi ketabahan dan 
diberi barokah oleh Allah berkat amal 
dari kakaek kakek mereka dan juga 
para penerus generasi penerus dapat 
manfaat dari keterampilan keahlian 
yang Insya Allah akan dipapar akan 

digelar dalam Youtube Suluk 
Nusantara program kerja sama dengan 
Dompet Dhuafa.
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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,
0811 1544 488 (WA) 

KANTOR KAS RAWAMANGUN
Jl. Balai Pustaka Baru I No. 29 
Rawamangun - Jakarta Timur 13220,
0811 1544 488 (WA)

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 Perkantoran Ciputat Indah Permai 
Blok C28-29 Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
WA 0811 9919 744

021 - 2787 4080 

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, 0811 1544 488 (WA)

KANTOR KAS WARUNG BUNCIT

Gedung Wardah
Jl. Zaitun Raya, Islamic Village - Karawaci Tangerang,
0811 1544 488 (WA)  

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  (WA)

DOMPET DHUAFA KEPULAUAN RIAU

Ruko Puri Legenda Blok D1 no 3 lt 2, 
Batam Centre, Kota Batam
0811 1011 130 (WA)

DOMPET DHUAFA JAMBI

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

DOMPET DHUAFA BANTEN

Jl. K.H Sokhari No.4C Kelurahan 
Sumur Pecung, Serang-Banten 
(Belakang Pizza Domino)
0877 7271 3736 (WA)

DOMPET DHUAFA BALI

Jl. Kampus Ngurah Rai Gg. Lely no.4, Saba 
Penatih, Denpasar Timur, 
Kota Denpasar,
0813 3330 1038 (WA)

DOMPET DHUAFA PAPUA

Jl. Abe Pantai - Tanah Hitam, Kelurahan 
Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, 
Papua PO BOX 99351 Jayapura 
0857 1075 1766 (WA)

DOMPET DHUAFA PAPUA BARAT

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

DOMPET DHUAFA MALUKU UTARA
Jl. Lapangan Samargalila RT/RW 007/001 
Dusun Barnaveld Desa Kabuha, 
Kec. Bacan, Halmahera Selatan
0821 8751 2170 (WA)

DOMPET DHUAFA MALUKU
Rumah Pintar Ir Said Assagaf, Jl. Kampung 
wara, Desa Batumerah, Kec. Sirimau, Ambon,
0822 7138 6795 (WA) 

DOMPET DHUAFA GORONTALO
Jl Moh Yamin RT.03 RW 02, Kel. Limba B, Kec. 
Kota Selatan, Kota Gorontalo,
0896 3723 0576 (WA)

DOMPET DHUAFA SULAWESI TENGAH

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

DOMPET DHUAFA SULAWESI UTARA

Jln. Adipura Raya No. 39
Kec. Mapanget, Kel. Paniki Bawah, Manado 
95236 | 0812 4268 3460 (WA)

DOMPET DHUAFA WASPADA

DOMPET DHUAFA RIAU

Jl. Ari�n Ahmad ujung Komplek 
Perkantoran Soekarno Hatta Square 
Blok D No. 10 sebelah ISS Kota Pekanbaru.
0852 6665 5066 (WA)

DOMPET DHUAFA JAWA BARAT

Jalan R.A.A Marta Negara No 22A 
Turangga, Lengkong Kota Bandung
Jawa Barat, 40264
0812 9495 4419 (WA)

DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

Jalan Pamularsih No 18 C Kota 
Semarang Jawa Tengah
0856 5547 9927 (WA)

DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

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

DOMPET DHUAFA JOGYAKARTA

Jl. Hos Cokroaminoto No 146 Kav 1 
Tegalrejo Yogyakarta.
0858 7863 1790 (WA)

Jalan Kapten Muslim Komplek Kapten 
Muslim Bussiness Point Blok E No. 17 
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan 
Sumut, 20123
0812 6573 9958 (WA)

DOMPET DHUAFA SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka no.3 Kel.Anduonohu kec. Poasia, 
Kota Kendari,
0853 4563 4249 (WA)

DOMPET DHUAFA SULAWESI SELATAN

Jl. AP. Pettarani no. 33 Kav 1 (samping 
gedung PWI) Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan, 0821 3103 0053 (WA)

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TIMUR

Komplek Ruko Masjid Namirah Blok B1 
RT.15 Perum. Balikpapan Baru,
0852 8000 0770 (WA)

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN BARAT

Jl. Karimata no. 2A, Kec. Pontianak Kota, 
Kota Pontianak, 0813 5242 2384 (WA)

DOMPET DHUAFA SULAWESI BARAT

Jalan Gatot Subroto,Lingk.Perumtel, 
Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, 
Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
0852 1365 6545 (WA)

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TENGAH

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

DOMPET DHUAFA NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Proklamasi No. 1, Fatufeto, Alak, 
Kupang, Nusa Tenggara Timur
0813 2661 2381 (WA)

DOMPET DHUAFA SINGGALANG

Jl. Ir. H. Juanda No. 31C Pasar Pagi, 
Padang Barat - 25115
0822 8839 2975 (WA)

DOMPET DHUAFA BENGKULU

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

DOMPET DHUAFA LAMPUNG

Jl. Teuku Umar No. 44, 
Bandar Lampung
0852 2330 5087 (WA)

DOMPET DHUAFA SUMATERA SELATAN

Jl. Basuki Rahmat No. 1607E, 
Kel. Pahlawan, Kota Palembang 
Sumatera Selatan, 0821 7609 7976 (WA)

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

DI SELURUH INDONESIA

DOMPET DHUAFA JOGJA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

137.000.789.0078

802.015.8787

1.8888.9999.5

137.001.008.3190

802.00.999.42

1.5555.6666.8

56.10000.900

801.111.0000.82

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA SINGGALANG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

111.000.500.5000

234.666.666

2.1000.10500297.1

421.001.7712

543.01.000.64.007

111.000.500.4888

234.222.224

773.332.2211

2.1000.10500296.8

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA RIAU

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

444.667.7792

108.001.2604.139

820.11.000.11

444.667.888.7

108.001.2604.113

0696.01.000564.30

0 a.n Yayasan Dompet Dhuafa Riau

DOMPET DHUAFA SUMATERA UTARA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

300.300.3155

106.001.094.9819

349.129.6672

300.300.3144

106.001.094.9793

349.129.6681

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

33.11.55.77.29

009.535.947.2

135.000.999.6875

33.11.55.77.41

009.535.948.1

135.000.999.6909

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA BANTEN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

245.4000.551

146.006.4444

308.001.3157

245.4000.331

9999.2525.8

155.000.2200.221

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA SUMATERA SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

113.000.765.3474

96.96.933.56

113.000.765.3482

96.96.933.78
a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA LAMPUNG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

777.1717.009777.2727.005

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA SULAWESI SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

801.004.8528

152.0022.9992.92

015.938.7145

801.004.8527

152.0011.7600.51

7.890.387.777

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

142.000.733.3445

064.070.2222
7777.444.556

6666.555.442

142.000.766.666.1

064.047.2111

a.n Yayasan Dompet Dhuafa 

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

REKENING WAKAF

149.000.426.3895

700.389.3938

601.001.571.8

149.000.627.579.8

009.508.174.0

149.000.431.108.2

700.389.423.6

191.136.88.33

007.639.6049

009.508.0269

601.001.5717

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA JAWA BARAT

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

130.00.02.878786

156.944.4444

7.3333.4444.4

860.003.122.500

130.00.01.878787

156.913.3333

6.3333.4444.1

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

REKENING KEMANUSIAAN

774.000.200.1

REKENING INFAK ANAK YATIM

116.000.888.8

REKENING ATAS NAMA YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

REKENING WAKAF

Bank Muamalat
303.003.3619

009.153.8995
Maybank Syariah
2.700.001.382

CIMB NIAGA Syariah 
86.000.4734.900 7.000.493.133

BCA 
237.304.8887

 
Bank BCA 
237.227.2270

Bank Mandiri 
101.000.755.6010

 

Bank Mandiri
101.000.5968.266

 Bank Muamalat
314.000.7801

 

REKENING PESANTREN HAFIDZ VILLAGE

BCA
075.302.3337

REKENING WAKAF VENTILATOR
 

 Bank Muamalat
301.007.0543

BNI
016.453.2461

REKENING RS HASYIM ASYARI

Bank Muamalat
303.003.3426

REKENING WAKAF MASJID AL MAJID

REKENING WAKAF RS LAPANGAN

 Mandiri 
127.00.700.7000.6

700.7000.117

REKENING KHADIJAH LEARNING CENTER

BSI (BNI Syariah)

BSI (Syariah Mandiri)

BSI (BNI Syariah)

REKENING INFAK

Bank Muamalat
304.007.1777 

340.350.777.2

BNI
000.529.9527

Danamon Syariah
005.8333.295

 

Permata Syariah
097.100.5505

1000.782.927

7.000.488.768

BCA
237.301.9992

 

Mandiri
101.00.81050.633

CIMB NIAGA Syariah
860.0000.36.700

BRI
0382.01.0000.13306

Maybank Syariah
2.700.006.333

BSI (BNI Syariah)

BSI (Syariah Mandiri)

BSI (BRI Syariah)

REKENING TEMATIK

REKENING SEDEKAH QURAN

Muamalat
303.003.3619

Mandiri
101.000.662.6699

REKENING FOOD FOR DHUAFA

Muamalat
304.007.1544

Mandiri
101.000.656.4049

REKENING WE STAND FOR PALESTINE

BCA
237.334.5555

BCA
237.300.4723

REKENING AKSI PEDULI DAMPAK CORONA

7000.523.757
BSI (Syariah Mandiri)

BCA
237.311.1180

REKENING MULIAKAN YATIM

REKENING PROTEKSI 1 JUTA DHUAFA

7000.491.677
BSI (Syariah Mandiri)

703.057.9946
BSI (Syariah Mandiri)

Muamalat
304.007.1542

REKENING BANTU PENGUNGSI DUNIA (UNHCR)

BCA
237.300.6343

101.000.647.5733
Bank Mandiri

BCA
237.304.7171

REKENING INDONESIA SIAP SIAGA

340.350.666.5
BSI (BNI Syariah)

BCA
237.304.5454

REKENING SEDEKAH DAGING

025.3709.289
BSI (BNI Syariah)

REKENING ZAKAT

BNI
000.530.2291 

BCA Syariah
008.000.800.1 

BSI (Syariah Mandiri)
7.000.489.535

Mandiri
101.00.98300.997

BCA
237.301.8881

Bank Muamalat
301.001.5515

BSI (BRI Syariah)
1000.782.919

CIMB NIAGA Syariah
860.0000.349.00

Danamon Syariah
0058.333.279

BRI
0382.010000.12300

Maybank Syariah
2700.000.003

Permata Syariah
097.100.1992

Bank Mega
01.001.00.11.55555.0

Syariah Bukopin 
888.8888.102

Nobu National Bank
130.30.40000.5

444.444.555.0
BSI (BNI Syariah) Bank BJB

4444.333.333.102
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6766 Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
 Periode 01 - 30 April 2021 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

 Zakat          18.466.341.798 
 Infak/Sedekah            1.976.102.480 
 Infak terikat            5.587.795.000 
 Kurban                 93.142.419 
 Wakaf               735.860.532 
 Solidaritas Kemanusiaan            1.023.159.208 

 Penerimaan Bagi Hasil                        89.419 
 Pelunasan (Pemberian) Piutang               107.046.272 
Penggunaan :

 Program Pendidikan           (2.577.090.339)
 Program Kesehatan           (1.898.733.365)
 Program Sosial Masyarakat           (5.972.485.787)
 Program Ekonomi           (1.627.902.766)
 Program Dakwah dan Budaya              (598.937.198)

 Program Kemanusiaan           (1.374.421.304)

 Sosialisasi ZISWAF           (2.539.260.719)
 Operasional Rutin           (3.860.292.025)
 Piutang Penyaluran            6.634.057.522 
 Uang Muka Kegiatan                (14.479.314)
 Asuransi dibayar dimuka                  (5.414.000)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi 14.154.577.835 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap                (38.560.302)
 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan              (562.125.761)

 Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi              (600.686.063)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga              (434.943.862)
 Penerimaan (Pelunasan) hutang jasa giro                 12.641.038 

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM                (38.199.362)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak                (45.971.230)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan              (506.473.416)

 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas          13.047.418.356 
 KAS DAN SETARA 01 APRIL 2021          52.977.515.719 

 KAS DAN SETARA KAS 30 APRIL 2021          66.024.934.075 
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