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Kebaikan Berawal dari
Sentuhan dengan

Login Aplikasi Livin' by Mandiri

Pilih Menu Bayar

Pilih Menu Lainnya

Ketik "Dompet Dhuafa"

Pilih Zakat / Infaq

Masukkan Nominal dan No Hp

Selesai dan Selesai dan Konfirmasi

08111 544 488
Konfirmasikan Donasimu Melalui

www.dompetdhuafa.org
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Cicilan dimulai bulan Januari - Juli 2022
dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
pekurban.

*Note: Pembulatan dari harga diatas akan
dimasukkan dalam bentuk infak sesuai
konfirmasi Dompet Dhuafa.

Cicil dari Sekarang, agar 
Kurban Makin Ringan
DOMBA/KAMBING

Rp   1.945.000,-              
STANDAR (23-25 Kg)

DOMBA/KAMBING

Rp   2.225.000,-
MEDIUM (26-28 Kg)

DOMBA/KAMBING

Rp   2.595.000,-
PREMIUM (>29 Kg)

1/7 SAPI

Rp   1.950.000,-
(250-300kg)

SAPI

Rp 13.645.000,-
(250-300kg)

bit.ly/cilkurDD2022

S C A N  D I S I N I

atau daftar disini

08111 544 488
Informasi & Konfirmasi Kurban: 

www.dompetdhuafa.org
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AKTUALITA AKTUALITA SOSOK MOSAIC

Sanggar Suluk Nusantara 
Dompet Dhuafa memperingati 
momentum Hari Ibu dengan terus 
mengembangkan budaya melalui 
perempuan yang dikiprahkan 
dengan berbagai bentuk karya 
seni. 

Bina Santri Lapas (BSL) Lembaga 
Pelayan Masyarakat (LPM) Dompet 
Dhuafa  menggelar kegiatan 
Istighosah dan doa bersama di 
Masjid Khusnul Khotimah Lapas 
Narkotika Kelas IIA Gunung 
Sindur, Bogor.

Melalui prestasi-prestasi tersebut, 
dua kakak beradik ini berharap 
bisa memberikan motivasi dan 
inspirasi kepada generasi muda 
Indonesia untuk selalu giat belajar.

Pantai menjadi salah satu 
destinasi favorit banyak orang, 
termasuk para hijabers. Ada 
banyak hal yang bisa dilakukan 
saat liburan ke pantai, menikmati 
keindahan laut, berenang, 
bermain voli pantai.
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Pantai menjadi salah satu 
destinasi favorit banyak 
orang, termasuk para 

hijabers. Ada banyak hal yang bisa 
dilakukan saat liburan ke pantai, 
menikmati keindahan laut, 
berenang, bermain voli pantai, 
melakukan berbagai kegiatan 
olahraga air, hingga swafoto. 

Pemilihan outfit yang tepat sering 
jadi masalah bagi perempuan 
berhijab. Maka dari itu yuk pilih 
outfit hijab yang nyaman dipakai 
saat liburan ke pantai. 

Gaya simpel ke pantai 
namun tetap modis, pilih 
kombinasi kulot putih dan 
outer yang anti gerah. 
Sebagai dalaman, kenakan 
manset hitam dan hijab 
warna senada. Nggak lupa 
floppy straw hat biar 
makin chic. 

Kombinasi Kulot Putih 
dan Outer Antigerah 

38
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Redaksi menerima naskah yang berkaitan dengan kemanusiaan dengan panjang maksimal 3500 karakter, dikirimkan melalui e-mail : 
kemanusiaan.id@gmail.com / redaksi@kemanusiaan.id
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Limo Raya No.02, Meruyung, Kec. 
Limo Kota Depok, Jawa Barat 16515
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WEB
https://digdayapublika.com

MEMBER OF
ZNEWS

SALAM REDAKSI
Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum wr.wb, 

Pembaca yang budiman, 
 
Menyongsong tahun baru ini, Dompet 
Dhuafa selalu mempunyai energi baru 
untuk membantu yang lemah, 
kesejahteraan umat selalu menjadi 
poin penting untuk kunci 
berkolaborAksi.

Dengan bekerjasama dengan mitra 
lainnya tentu akan menjadi mashlahat 
bersama. Di arus utama edisi ini 
membahas Indonesia Humanity 
Summit (I-HitS) dimana proses 
perjalanan Dompet Dhuafa yang 
sudah 28 tahun ini telah banyak 
melakukan proses-proses untuk 
mendapatkan metode terbaik yang 
paling efektif dan efisien, dan 
memberikan dampak yang paling 
besar bagi masyarakat.

Sekaligus membedah bagaimana 
strategi manajemen filantropi bekerja. 
Di edisi khusus digambarkan 
bagaimana teknologi digital mencoba 
menjawab tantangan Green Digital 
melalui aplikasi dan ekosistem 
pemberdayaan kepada UMKM, dan 
mendapatkan dukungan penuh dari 
berbagai berbagai bank ternama di 
Indonesia guna membangkitkan 
kembali perekonomian umat.

Selain itu tidak ketinggalanberbagai 
laporan aktifitas Dompet Dhuafa dari 
pusat hingga cabang juga tersaji di 
edisi ini.

Selamat membaca.

Wassalamu’alaikum wr.wb.
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9 
Fenomena 

Astronomi 

2022 

Lembaga Riset Penerbangan dan Antariksa (Lapan) telah membagikan informasi 
mengenai fenomena astronomi yang akan muncul pada 2022. Melalui akun Instagram 
resminya, @lapan_ri mengunggah daftar fenomena astronomi menarik di tahun 2022. 

Mars Saturnus

Konjungsi Mars-Saturnus terjadi pada Selasa, 5 April 2022. Penampakan ini dapat 
disaksikan saat dari arah Timur pukul 03.00 waktu setempat hingga 25 menit 

sebelum Matahari terbit. 

Puncak Konjungsi Mars-Saturnus 

Konjungsi Kuintet Saturnus-Mars-Venus-Jupiter-Bulan 
terjadi selama 6 hari yaitu pada Minggu, 24 April 

sampai dengan Jumat, 29 April 2022. 

Konjungsi Kuintet Saturnus-Mars-Venus-Jupiter-Bulan 

Venus Jupiter

Puncak Konjungsi Venus-Jupiter terjadi pada Minggu, 1 Mei 2022. Fenomena ini 
dapat disaksikan pada arah Timur pukul 03.30 waktu setempat sampai 25 menit 

sebelum terbitnya Matahari. 

Puncak Konjungsi Venus-Jupiter 

Venus Bulan

Okultasi terjadi pada Jumat, 27 Mei 2022. Penampakan ini hanya dapat disaksikan 
pada pukul 00.36 UT hingga 05.30 UT dengan menggunakan alat bantu. 

Okultasi Venus oleh Bulan 

Uranus Bulan

Okultrasi Uranus oleh Bulan terjadi pada Sabtu, 25 Juni 2022. Secara global 
Uranus mengalami okultrasi oleh Bulan pada tanggal 24 Juni pukul 19.57 UT. 

Okultasi Uranus oleh Bulan 

Bulan Purnama Super

Peristiwa ini terjadi pada Selama, 14 – 15 Juni pukul 18.51.35 WIB atau 19.51.35 WITA atau 20.51.35 
WIT dan Rabu, 13 – 14 Juli 2022 pukul 01.37.23 WIB atau 02.37.23 WITA atau 03.37.23 WIT. 

Bulan Purnama Super 

MarsSaturnus Venus Jupiter Bulan

Gerhana Bulan Total 

Gerhana Bulan total terjadi pada Selasa, 8 November 2022. Fenomena ini terjadi dengan total 
durasi 1 jam 24 menit 58 detik. 

Gerhana Bulan Total 

Hujan Meteor Perseid 

Puncak hujan meteor Perseid terjadi pada Sabtu, 13 – 14 Agustus 2022. Hujan 
meteor ini memiliki intensitas maksimum 100 meteor/jam. 

Puncak Hujan Meteor Perseid 

Hujan Meteor Germinid 

Puncak hujan meteor Germinid terjadi pada Rabu, 14 – 15 Desember 2022. Hujan 
ini memiliki intensitas batas maksimum 120 meteor/jam. 

Puncak Hujan Meteor Germinid 
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BINGKAI

Bingkai     
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BINGKAI

Bingkai

Pemerintah secara resmi memperpanjang masa 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Jawa-Bali, namun tidak menyurutkan pengunjung untuk 
berlibur di akhir pekan

Romy
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Dikutip dari data tersebut, ada 3 
komponen penilaian bagaimana 
Indonesia menjadi negara paling 
dermawan yaitu (helping stranger, 
donating money, volunteering 
time), didorong oleh kepedulian 
masyarakat khususnya melalui 
kesadaran berzakat para donatur 
dan keaktifan para pegiat zakat di 
negeri ini.

Kedermawanan linier dengan 
kemanusiaan, kedermawanan tidak 
hanya utopis, kedermawanan 
bukanlah retorika belaka 
melainkan nyata. Masyarakat saat 
ini sudah sangat dimudahkan 
dalam berdonasi menjadi salah 
satu faktor. Banyaknya 
e-commerce yang memang 
mengkhususkan dalam 
penghimpunan dana kemudian 
disalurkan kepada yang berhak.

Badan amal Charities Aid 
Foundation (CAF) 
menobatkan Indonesia 

sebagai negara paling 
dermawan di dunia 
berdasarkan 
World Giving 
Index (WGI) 
yang 
dikeluarkan 
pada Senin 
14 Juni 
2021 lalu. 

Indonesia 
berada di 
peringkat 
pertama 
dalam daftar 
negara dermawan 
dengan skor indeks 
keseluruhan 69 persen, 
naik dari 59 persen pada indeks 

Arus Utama

tahunan terakhir yang dikeluarkan 
tahun 2018. 

Hal ini membuktikan 
antusiasme masyarakat 

Indonesia terhadap 
dunia filantropi 

sangat tinggi. 
Pun saat 

pandemi. 
Terbukti dari 
temuan WIG 
yang 
menunjukkan 
bahwa donasi 

berbasis 
keagamaan 

(khususnya 
zakat, infak, dan 

sedekah) menjadi 
penggerak utama 

kegiatan filantropi di Indonesia 
di masa pandemi.

KEBAIKAN BERSAMA
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pencetus gagasan serta pendorong 
kebaikan yang menggerakkan 
ruang-ruang keberpihakan demi 
terciptanya kemaslahatan. Hal ini 

akan menjadi panggung 
bersama KolaborAksi 

kebaikan tanpa 
sekat yang akan 

menguatkan 
langkah dan 
menarik lebih 
banyak lagi 
pihak yang 
terlibat dalam 
gerakan yang 

sama. – Romy

Dalam Islam kita mengenal adanya 
zakat, dimana dana-dana zakat 
tersebut digunakan untuk 
membantu masyarakat yang 
terdampak kemiskinan. 

Masyarakat dan juga lembaga zakat 
mempunyai tugas yang sangat 
mulia yaitu membantu para 
dhuafa, fakir miskin dan orang-
orang yang tidak mampu, namun 
harapan terakhir sebetulnya agar 
para masyarakat ini juga tidak 

Arus Utama

hanya terus-terusan menjadi 
tangan yang di bawah tetapi 
menjadi tangan yang di atas itu 
akan lebih baik.

Dalam Indonesian 
Humanity Summit 
(I-HitS) 2022 
yang dihelat 
disediakan 
panggung 
untuk para 
aktivis, 

①   Direktur Komunikasi & Aliansi Strategis Dompet 
Dhuafa, Bambang Suherman  memberikan 
paparan di kegiatan Indonesian Humanity 
Summit (I-HitS) 2022, Smesco Jakarta

②   Mahasiswi berswafoto di salah satu booth I-HitS 
2022

③  Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Majidi 
memberikan apresiasi kepada salah satu 
pembicara di acara I-HitS 2022

4 ⑤ Jajaran Direktur Dompet Dhuafa berswafoto  
bersama staf DDSE di salah satu booth I-HitS 
2022

Romy 
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Dalam rangkaian puncak 
perhelatan Indonesian 
Humanity Summit (I-HitS) 

2021/2022 di Gedung SMESCO 
Jakarta, Ketua Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika (YDDR), 
Nasyith Majidi 
menyebutkan 
bangsa 
Indonesia 
adalah 
bangsa 
yang 
sudah 
punya 
karakter 
gotong 
royong, 
oleh 
karena itu 
ekonomi 
kita basisnya 
kalau 
disederhanakan 
adalah gotong royong. 

Arus Utama

AGREGATOR KEBAIKAN 

Ketika pandemi, kita sudah melihat 
bahwa luar biasa gerakan social 
support dan Indonesia menjadi 
negara dengan kecepatan yang luar 
biasa laju guna mendukung 

masyarakat.

“Yang kuat 
membantu yang 

lemah dan 
yang lemah 

terus 
berusaha 
itu salah 
satu ciri 
yang ada 
di 
Indonesia, 
saya bisa 

sampaikan 
misalnya 

pada tahun 
2020 ketika 

pandemi luar biasa 
di Indonesia, kita 

berfikir bahwa banyak sekali PHK, 
unit usaha banyak yang tutup, 
maka orang akan enggan 
berdonasi, tetapi di Dompet 
Dhuafa justru penghimpunan naik 
sekitar 11 persen tahun 2020, dan 
ketika gelombang pandemi 2021, 
total penghimpunan dari donasi 
kebaikan dari sahabat semua 
meningktnya hampir 20 persen 
bahkan lebih,” ujar Nasyith Majidi 
dalam welcoming speech nya.

Hal itu yang ingin saya sampaikan 
bahwa amanah yang di amanatkan 
di Dompet Dhuafa dalam puncak 
agenda I-HitS. Kita ingin 
mendiskusikan apa yang sudah 
dilakukan dan apa yang dapat 
dilakukan di masa depan.

“Sejak kemarin kita sudah 
berdiskusi menyerap semua 
aspirasi mencari ide dari kelompok 
yang luar biasa dan hari ini kita 
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①     salah satu pembicara di I-HitS 2022

② Tim panitia pelaksana I-Hits 2022 bersiap 
menyambut kehadiran para tamu undangan foto: 
Dompet Dhuafa

③ Suasana event I-Hits 2022 di gedung Smesco, 
Jakarta

Dompet Dhuafa 

tajamkan dengan menghadirkan 
bapak ibu penanggap,” sambung 
Nasyith. 

Apa yang kita lakukan tidak lain 
adalah membuat sesuatu kebaikan 
secara bersama-sama, Dompet 
Dhuafa tidak lain adalah agregator 
kebaikan. Dimana agregator yang 
kami maksudkan adalah semua 
hal-hal yang baik yang ada di 
masyarakat dilakukan oleh Dompet 
Dhuafa. 

I-HitS, pada dasarnya adalah 
bentuk pertanggungjawaban 
kepada publik. Karena Dompet 
Dhuafa adalah lembaga yang hidup 
berkembang karena support dari 
publik. Dompet Dhuafa tidak lebih 
dari social fund management, yang 
mengelola dana umat Islam, dana 
masyarakat, yang harus dikelola 

berdasarkan syariah. 

Melalui I-HitS, bersama melihat 
apa yang telah dikerjakan Dompet 
Dhuafa di tahun 2021, dan juga 
bagaimana mempersiapkan juga 
memperkuat portfolio Dompet 
Dhuafa untuk menghadapi 
tantangan di tahun 2022.

“Pertama, Dompet Dhuafa harus 
menjadi organisasi yang mandiri, 
agar civil society menjadi kuat 
dalam sebuah negara. Dengan itu 
masyarakat sendiri yang akan 
menikmatinya. Lalu, Dompet 
Dhuafa juga harus berupaya 
menjadi organisasi yang modern. 
Modern membuat lebih agile, 
adaptive, juga fleksibel, terhadap 
situasi terkini. Terakhir, yang 
dilakukan Dompet Dhuafa harus 
menciptakan maslahat. Maslahat 

itu sesuatu yang menciptakan 
benefit, kebaikan, kepada 
masyarakat. Dana amanah yang 
amanahnya tidak hanya 
dipertanggungjawabkan secara 
finansial, namun juga spiritual, 
kepada Allah SWT,” tutup Nasyith 
Majidi. 

Para Pegiat Kemanusiaan 

Public Expose 2022 menjadi salah 
satu rangkaian dari agenda 
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tahunan Indonesia Humanity 
Summit (IHitS) yang diinisiasi oleh 
Dompet Dhuafa untuk 
mengumpulkan setiap insan 
masyarakat Indonesia yang 
memiliki visi dan misi yang sama. 
Dompet Dhuafa mengajak seluruh 
masyarakat untuk bersiap 
menghadapi tantangan-tantangan 
kemiskinan yang dihadapi saat ini 
dan di masa yang akan datang. 
Pada Public Expose 2022, Dompet 
Dhuafa mencoba menampilkan 
gambaran kondisi sosial, ekonomi 
dan kemanusiaan, serta tantangan 
yang akan dihadapi.

Selain itu, Public Expose 2022 ini 
dikemas secara eksklusif dan 
entertaining menjadi panggung 
bersama untuk kolaborasi, sharing, 
urun gagasan dalam 
memaksimalkan ZISWAF di dunia 
filantropi dan kemanusiaan. 
Termasuk di antara yang mengisi 

acara ini adalah Resad Baser selaku 
Vice President IHH Humanitarian 
Relief Foundation, Dimas Prasetyo 
Muharram selaku Founder Karya 
Tunanetra, dan Mursidi selaku 
Ketua Pokdarwis(Kelompok Sadar 
Wisata Nglanggeran).

Secara daring, Resad Baser 
menyampaikan, pentingnya 
jaringan di dalam pekerjaan 
kemanusiaan, kedepannya juga 
akan besar dan bisa semakin sulit , 
namun yang penting kita haruslah 
bekerjasama. 

“Ada langkah penting untuk masa 
depan dalam pekerjaan 
kemanusiaan, yaitu network, tetapi 
satu hal yang pasti dari penelitian 
dan pengalaman kami dengan 
network, baik di dalam sektor 
kemanusiaan dan lebih luas lagi 
secara global dan saling terhubung. 
Semakin besar dan berat tantangan 

yang dihadapi, semakin penting 
kerja sama untuk mengatasinya,” 
ujar Resad Baser.

Pada sesi Dimas Prasetyo, ia 
mengatakan, sebenarnya pandemi 
Covid-19 ini mengenalkan ke 
semua apa yang dirasakan oleh 
teman-teman disabilitas. Semuanya 
orang menggunakan platform 
daring, tidak keluar rumah, dan 
semuanya serba terbatas. Para 
disabilitas pun untuk belajar 
melalui daring. Dimas beserta tim 
disabilitas telah membuat platform 
untuk menampung keterampilan-
keterampilan temen-temen 
disabilitas pada teknologi 
komputer kepada para tunanetra. 
Tidak sampai di situ saja, orang 
kepercayaan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika ini 
juga sedang mengembangkan 
platform untuk memberdayakan 
teman-teman disabilitas yang 
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①     Salah satu aktifitas di luar helatan acara I-Hits 2022

② Salah satu pembicara di I-HitS 2022, Resad Baser 
selaku Vice President IHH Humanitarian Relief 
Foundation

Dompet Dhuafa 

memiliki kemampuan berbahasa 
asing, ataupun skill-skill yang lain.

"Platform ini menjadi sebuah 
tempat belajar bagi para disabilitas, 
sehingga kami membuka saran 
serta masukan maupun kerjasama. 
Kami berharap dapat dukungan 
dari semua pihak supaya ini dapat 
terus berkembang sehingga para 
penyandang disabilitas mampu 
berdaya," terangnya.

"Yang bisa menjadikan para 
disabilitas berbaur dan 
berkontribusi bagi masyarakat 
adalah rasa kepercayaan diri bahwa 
kita memiliki sesuatu yang bisa 
kita berikan kepada orang lain. 
Skill, kemampuan, dan ilmu adalah 
suatu hal yang bisa menaikkan 
derajat dan juga membuat para 
penyandang disabilitas percaya diri 
dan tidak minder. Itu menurut saya 
adalah definisi inklusif. Saya yakin 
dengan teknologi bisa dilakukan 
oleh teman-teman disabilitas," 
lanjutnya.

Selanjutnya, Mursidi selaku Ketua 
Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata 
Nglanggeran) turut memaparkan 
inovasi yang diinisiasinya, yaitu 
Pokdarwis. Keberadaan Pokdarwis 
menjadi sebuah institusi lokal yang 
terdiri atas para pelaku 
kepariwisataan yang memiliki 
kepedulian dan tanggung jawab 
untuk memberdayakan masyarakat 
lokal khususnya para petani. 
Pokdarwis menjadi sebuah 
kelompok yang bergerak secara 
swadaya melakukan pengembangan 
kepariwisataan berdasarkan 
potensi lokal dan kreativitas yang 
dimiliki oleh desa. Mursidi 
mengaku, Pokdarwis terbukti 
berpengaruh signifikan dalam 
meningkatkan kualitas program 
atraksi desa dan menggerakkan 
masyarakat lokal untuk memajukan 
potensi pariwisata di desanya.

Tidak hanya itu, Pokdarwis juga 
telah mendorong masyarakat yang 
mencari penghasilan di luar negeri 
(TKI) untuk kembali ke desanya 

dan turut mengembangkan potensi 
desa.

"Sedikit demi sedikit para TKI 
kembali untuk mengembangkan 
lingkungan sekitar dan mencari 
penghasilan di negeri sendiri. 
Alhamdulillah, inovasi Pokdarwis 
di Desa Nglanggerani Ini telah 
diakui oleh UNESCO pada tahun 
2015. Nglanggeran juga telah 
mewakili Indonesia mendapatkan 
predikat desa wisata terbaik di 
tingkat dunia pada tahun 2021," 
jelasnya. -Dhika, Riza, Romy
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tujuan dari program pemberdayaan 
yang semestinya lebih mengarah 
pada peningkatan kesejahteraan 
bagi masyarakat salah satunya 
melalui teknik assesment wilayah 
dan masyarakat dengan Logical 
Framework Approach (LFA) dan 
masih banyak lagi yang lainnya.

"Program pemberdayaan 
sebagaimana mestinya harus 
bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Tidak 
bisa kita pungkiri, masih banyak 
program pemberdayaan yang 
belum mampu mencapai target 
tersebut karena desain awal dari 
program pemberdayaan tersebut 
belum didukung dengan teknik 
yang memadai seperti salah 
satunya assesment wilayah dan 

masyarakat dengan LFA. I-HitS 
juga merupakan portofolio kinerja 
dari Dompet Dhuafa selama satu 
tahun ke belakang," ungkap Dian 
Mulyadi sebagai Ketua I-HitS 2021.

Acara yang digelar secara online ini 
dipadukan dengan kegiatan 
capacity building dan visit program 
pemberdayaan untuk menyebarkan 
value lembaga kepada para pegiat 
kemanusiaan sehingga diharapkan 
akan semakin banyak lembaga 
kemanusiaan yang dapat berperan 
optimal dalam aktivitas 
kemanusiaan. 

Dompet Dhuafa sebagai lembaga 
ZISWAF yang telah berkiprah 28 
tahun tidak ingin sendirian dalam 
menciptakan kesejahteraan di 

Arus Utama

BEDAH STRATEGI 
FILANTROPI

Arus Utama

Agenda tahunan Dompet 
Dhuafa yang memberikan 
wadah berbagi gagasan, 

inspirasi, pengalaman dan 
kolaborasi tentang pengelolaan isu 
kemanusiaan dan pemberdayaan 
kembali dihelat. Indonesian 
Humanity Summit atau biasa 
disebut I-HitS, berlangsung mulai 
dari tanggal 23 Desember 2021 
sampai dengan 3 Januari 2022. 

Ada 10 (sepuluh) kelas eksklusif 
melalui IMZ (Inspirasi Melintas 
Zaman) Consulting guna 
membedah secara mendalam 
bagaimana strategi manajemen 
filantropi dari para pakar di 
bidangnya. 

I-HitS mencoba mengukuhkan 
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assessment wilayah dan 
masyarakat untuk pemberdayaan 
dengan LFA. Direktur Komunikasi 
dan Aliansi Strategis Dompet 

Dhuafa, Bambang 
Suherman 

mengutarakan 
bahwa 

kemiskinan 
itu dinamis, 
setiap saat 
berubah 
dan 
sangat 

berdinamika. Kemiskinan kemarin, 
kata dia, dapat ditanggulangi 
dengan kompetensi kemarin. 
Kemiskinan besok membutuhkan 
kompetensi masa depan.

“Sebagai organisasi pengelola 
ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan 
wakaf), kekinian dan kepekaan 
dalam mengelola kepercayaan 
publik di masa pandemi menjadi 
kunci bagi organisasi agar terus 
memberikan manfaat yang jangka 
panjang,” ujarnya.

Kemudian dengan perkembangan 
lembaga ZISWAF dan strateginya, 
Dompet Dhuafa secara buka-
bukaan memaparkan secara daring 
dalam pembahasan bedah Strategi 
Manajemen Filantropi. GM 
Program dan Bisnis Karya 
Masyarakat Mandiri, Casdimin 
mengatakan bahwa Logframe 
Analysis (LFA) merupakan alat 
penilaian program.

“Kadang, kita sulit menilai 
program karena tidak punya basis 

masyarakat terutama guna 
mengentaskan kemiskinan di 
Indonesia. 

I-HitS adalah salah satu upaya 
Dompet Dhuafa untuk 
membagikan ilmu 
serta pengalaman 
di bidang 
filantropi. 
"Melalui 
I-HitS, 
Dompet 
Dhuafa ingin 
menguatkan 
berbagai 
elemen 
masyarakat 
untuk saling 
bahu-membahu 
mengentaskan 
permasalahan sosial di 
masyarakat khususnya di 
Indonesia. Ini adalah bukti 
Dompet Dhuafa sangat terbuka 
dengan siapa saja yang sama-sama 
memiliki visi kemanusiaan untuk 
berkolaborasi mencapai tujuan 
kesejahteraan masyarakat," 
sambung Dian Mulyadi. 

Portofolio Lembaga

Dalam gelaran agenda I-Hits 1 
dibahas mengenai teknik 

①     Acara Bedah Strategi Manajemen Filantropi yang 
dilakukan secara online

②  Bendahara Yayasan Dompet Dhuafa Republika, 
Hendri Sparini memberikan cinderamata kepada 
salah pembicara

③ Salah satu layanan Dompet Dhuafa dalam 
menyapa tamu yang hadir

4 Penerima manfaat dari Dompet Dhuafa

Romy, Dompet Dhaufa

Arus Utama
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perencanaan. Audit itu tidak hanya 
audit keuangan, tetapi juga 
mencakup audit program. 
Bagaimana perencanaannya? 
Apakah ada dan dilaksanakan 
SOPnya? Evaluasinya seperti apa? 
Audit program sampai pada tingkat 
menilai proses program. Dana yang 
kita kelola ini dana umat, jangan 
sampai satu rupiah pun tidak bisa 
kita pertanggungjawabkan,” terang 
Casdimin.

Ia menambahkan, dengan LFA, 
proses monev akan lebih fokus. 
Alat bantu yang cukup mudah 
untuk mengontrol adalah 
mengukur dengan KPI yang telah 
dibuat. Ini, kata dia, menjadi 
prinsip dalam program agar bisa 
dievaluasi.

“LFA ini sangat komprehensif 
dalam penyusunan program,” kata 
Casdimin.

Sementara, di tengah pandemi 
Covid-19, era digitalisasi semakin 
berkibar, menjadi kebutuhan 
penting di kondisi saat ini. Dompet 
Dhuafa terus bergerak dan melihat 
potensi berbagai lini digital 
termasuk dalam mengelola 
donatur.

Arus Utama

I-HitS Hari ke-2 menjelaskan 
dengan tema ‘Merawat dan 
Memenangkan Hati Donatur di Era 
Digital’, Customer Care Manager 
Dompet Dhuafa, Restiningtyas 
menjelaskan merawat donatur 
tidak hanya dilakukan oleh 
customer service, tetapi oleh 
seluruh tim di organisasi. Bahkan, 
office boy sekalipun.

Dompet Dhuafa juga terus 
bergerak dengan merawat jaringan 
dan membangun kolaborasi 
gerakan. Hal tersebut dijelaskan 
oleh Manager Aliansi Strategis 
Dompet Dhuafa, Syamsul 
Ardiansyah.

“Kita bukan satu-satunya penentu 
perubahan. Oleh karena itu, kita 
butuh dukungan lingkungan,” 
katanya.

Syamsul menambahkan beberapa 
tips dalam membangun jaringan 
dan kolaborasi gerakan yakni, 
perkuat portofolio lembaga 
(positioning), bangun core 
competency lembaga (peran 
strategis), tentukan perubahan 
(signifikan) yang ingin dicapai dari 
berjejaring dan kolaborasi, 
tentukan Investasi strategis apa 

yang akan diberikan, dan tentukan 
milestone kebermanfaatan yang 
akan dicapai.

Di tengah pandemi Covid-19, 
Dompet Dhuafa terus hadir di 
tengah-tengah masyarakat. Peran 
kolaborasi menjadi hal yang 
penting dalam mendorong tingkat 
laju ekonomi. Melalui program 
Social Trust Fund yang 
dikembangkan Dompet Dhuafa 
diharapkan menjadi “Bank-nya 
orang Miskin”.

“Ada berbagai jenis pemberdayaan 
UMKM yang telah kami lakukan. 
Ada yang berhasil, stagnan, dan 
gagal. Kami tidak akan mengklaim 
semua program berhasil. Justru, 
dari semua proses tersebut, kami 
mendapatkan banyak 
pembelajaran,” ujar Armie Robi 
selaku Manager Inovasi dan 
Kelembagaan Zakat Dompet 
Dhuafa, pada pemaparannya di 
I-HitS hari ke-5, Selasa 
(28/12/2021). -Arlen

Dompet Dhuafa

⑤  Salah satu layanan Dompet Dhuafa dalam 
menyapa tamu yang hadir
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merupakan ekosistem berbasis masjid 
yang bermanfaat bagi seluruh umat 
yang tersebar diberbagai belahan 
dunia. Aplikasi masjed.id mampu 
memudahkan para pengurus masjid 
melakukan manajemen secara 
transparan dan profesional melalui 
berbagai fitur yang disajikan. Dengan 

JAKARTA -- Saat ini teknologi digital 
hampir merambah ke seluruh aktivitas 
manusia. Mulai dari sekedar mencari 
informasi, bekerja, belanja maupun 
bersosial media untuk menyapa teman, 
kerabat maupun keluarga. Peningkatan 
pengguna teknologi digital yang 
signifikan ini juga bisa dirasakan 
dalam transaksi pembayaran, terlebih 
di masa pandemi Covid-19 seperti 
sekarang ini.

Berangkat dari hal tersebut, pada Rabu 
(5/1/2022), PT. Duta Danadyaksa 
Teknologi (DD Tekno) melalui Global 

Digital Philantrophy Hub Empowering 
Halal Society 5.0 mencoba menjawab 
tantangan era digital dengan 
meluncurkan ‘Green Digital dengan 
Teknologi Cerdas’ melalui aplikasi 
masjed.id bersama para mitra dan 
bertepatan dengan gelaran tahunan 
Indonesian Humanity Summit (I-HitS) 
2021-2022 Dompet Dhuafa, yang 
bertempat di Gedung Nareswara 
SMESCO, Gatot Subroto, Pancoran, 
Jakarta Selatan.

Menurut Iskandar Syamsi selaku CEO 
DD Tekno, aplikasi masjed.id ini 

Khusus

TIM RESPON CEPAT
ERUPSI GUNUNG SEMERU

 Dompet Dhuafa

①  Direktur Business Operation Support 
Dompet Dhuafa, Prima Hadi Putra sedang 
mempresentasikan Global digital hub 
Philanthropy

EKOSISTEM BISNIS DARING 
TERHADAP UMKM
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sangat aktual dan programnya tidak 
hanya menjangkau umat muslim tapi 
semuanya dan ini sangat bagus bagi 
BNI untuk mendukung dan 
berkontribusi juga,” sebut Idi Triadi 
selaku VP Pengembangan Bisnis 
Ekosistem di BNI.

Belum berhenti sampai di sana, luasnya 
jaringan yang dimiliki Bank BSI sebagai 
bank syariah terbesar di Indonesia 
semakin mengukuhkan kekuatan 
dalam setiap aksi nyata dari ekosistem 
masjed.id. Ditambah lagi, kemitraan 
keuangan digital yaitu LinkAja dan 
LinkAja Syariah serta teknologi big 
data dan komputasi awan yang selama 
ini ditunjang oleh Telkom Group 

Khusus

begitu, Dewan Kemakmuran Masjid 
(DKM) akan lebih mudah melayani 
kebutuhan jama'ah, muzakki, bahkan 
yatim dan dhuafa yang dinaunginya.

Tidak sendirian, masjed.id juga 
mendapatkan dukungan penuh dari 
bank ternama di Indonesia seperti 
Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank 
Negara Indonesia (BNI). Semangat 
untuk membangkitkan kembali 
perekonomian umat dari pandemi 
Covid-19 yang selalu diusung DD 
Tekno menjadi faktor berbagai pihak 
tertarik untuk turut berkolaborasi 
bersama dalam lingkaran kemitraan. 
Selain itu, gagasan menjadikan masjid 
sebagai episentrum kesejahteraan 

ummat menjadi poin penting 
keterlibatan banyak mitra strategis.

KolaborAksi ini juga semakin 
memperluas jangkauan manfaat yang 
dilakukan oleh para mitra perbankan 
melalui berbagai program. Salah satunya 
dukungan solusi ekosistem digital 
dan program Xpora dari BNI untuk 
mendukung ekspor produk UMKM. 
Tentunya ekosistem masjed.id yang 
didukung berbagai pihak akan 
mempercepat terwujudnya digital 
hub society 5.0 bagi para pelaku UMKM.

”Memang sekarang ini kami masuk 
ke pengembangan ekosistem dan apa 
yang sudah dilakukan oleh DD Tekno 
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dengan metode pendidikan, pelatihan, 
kreativitas, kesempatan memasuki 
market dan permodalan secara digital. 
Metode ini akan mencetak generasi 
terampil berjiwa enterpreneur yang 
tangguh dan ramah lingkungan untuk 
generasi milenial dan zilenial digital 
society 5.0. Kedepannya, program ini 
dapat meningkatkan perekonomian 
bangsa melalui UMKM yang mampu 
bersaing dan diterima produknya 
hingga ke mancanegara. (Dompet 
Dhuafa / Arlen)

membuat ekosistem masjed.id semakin 
mudah menjangkau bahkan diterima 
masyarakat secara luas.

“Sangat tepat sekali karena saat ini, 
manajemen kami sedang fokus ke 
beberapa islamic ekosistem jadi aplikasi 
masjed.id ini merupakan salah satu 
konsen bagi BSI untuk kita bisa explore 
lagi disitu. Kita mendukung kerjasama 
dengan DD Tekno termasuk dengan 
transaksi digital karena BSI juga saat 
ini dalam pengembangan islamic 
ekosistem jadi semua serba digital 
baik itu ekositem masjid, ekosistem 
Ziswah jadi sejalan dengan apa yang 
dilakukan oleh DD Tekno. jadi 
kedepannya kita akan terus bersinergi 
dan akan terintegrasikan dengan 
aplikasi masjed.id juga akan 
terintegrasikan dan memudahkan 

dalam pembukaan rekening BSI,” ucap 
Amrul S. selaku Chief Manager Ziswaf 
BSI.

Cita-cita mewujudkan bangsa yang 
berkeadilan sosial, meningkatkan 
kesejahteraan kehidupan umat setalah 
terdampak pandemi Covid-19, serta 
memaksimalkan potensi Indonesia 
di pasar global melalui produk halal 
akan mampu diwujudkan dalam 
KolaborAksi bangkit bersama. Melalui 
aplikasi masjed.id pengelolaan Social 
Islamic Fund (ZISWAFT) Empowering 
dari masjed.id akan menggali berbagai 
potensi keummatan yang bercirikan 
budaya dan kearifan lokal.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan 
dengan mendirikan pendidikan EMFI 
(Elzuhra Muslim Fashion Institute)  Dompet Dhuafa

② GM Wakaf Dompet Dhuafa, Bobby P. Manulang 
sedang mencoba Funding mesin untuk berzakat 
ataupun berwakaf melalui DD Tekno 

③   CEO DD Tekno, Iskandar Syamsi (tengah) sedang 
berbicara mengenai pengembangan ekosistem 
bersama mitra dari perbankan

Khusus
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orang yang paling dihormati. Ibumu, 
ibumu, ibumu. Budaya adalah seluruh 
hasil cipta, rasa dan karsa manusia 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari manusia. Ibu adalah orang 
pertama sebagai pengenal budaya," 
jelas Parni.

Sementara Ibu pembina suluk 
Nusantara Trusti Mulyono 
menyampaikan, hampir semua bentuk 
budaya yang berperan banyak adalah 
para wanita. Bukan hanya pada 
seni-seni budaya yang ditampilkan, 
tapi juga budaya sehari-hari adalah dari 
wanita. Menggeluti seni budaya dalam 
bidang tari sejak kecil, menjadikannya 
paham betul mengenai peran 
perempuan dalam pelestarian budaya 
tradisional. - Muthohar

JAKARTA - Sanggar Suluk Nusantara 
Dompet Dhuafa memperingati 
momentum Hari Ibu dengan terus 
mengembangkan budaya melalui 
perempuan yang dikiprahkan dengan 
berbagai bentuk karya seni. 

Ketua Suluk Nusantara, Iskandar 
Ismanadji, dalam sambutannya 
menyampaikan, meski di Suluk 
Nusantara ini mayoritas beranggotakan 
perempuan, namun itu lah justru yang 
menjadi nilai tambah pada sanggar 
budaya ini. Karena sejatinya yang 
memegang peran penting dalam 
kebudayaan adalah ibu atau 
perempuan.

"Saya ucapkan selamat hari ibu kepada 
ibu-ibu di sini yang kami cintai. Di 
dalam kesempatan ini sekaligus 
memperingati hari ibu, kami 
mengambil tema 'Peranan Perempuan 
dalam Pengembangan Budaya'. Di 
dalam sanggar Suluk Nusantara ini, 

mayoritas, mungkin sekitar 80% 
anggotanya merupakan ibu-ibu. 
Semoga ini menjadi penyemangat bagi 
ibu-ibu anggota Suluk Nusantara 
untuk bisa lebih giat mengembangkan 
budaya," ucap Iskandar, pada salah satu 
hari latihannya, Kamis (23/12/2021) di Jl. 
Perumahan Depok Mulya 1 No. 80, RT 
05/RW 04, Beji, Kota Depok.

Inisiator dan Ketua Dewan Pembina 
Yayasan Dompet Dhuafa, Parni Hadi 
mengutarakan, ibu merupakan 
lambang kasih sayang. Ibu juga disebut 
sebagai sosok tuhan yang terlihat. Ibu 
juga lah yang berperan penting sebagai 
orang pertama yang mengenalkan 
budaya kepada anak-anaknya, juga 
sebagai cerminan rumah tangga.

"Ibu adalah lambang kasih sayang. Ibu 
adalah tuhan yang kelihatan. Tiada hari 
tanpa kasih sayang seorang ibu. Ibu 
adalah kasih sayang segalanya. Ini 
sejalan dengan sabda Rasulullah, 'siapa 

Aktualita

Dompet Dhuafa

① Ibu-Ibu perform di Sanggar Suluk Nusantara 

PERAN IBU SEBAGAI 
PENGEMBANG BUDAYA 
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JAKARTA - Erupsi Gunung Semeru 
telah meluluh lantahkan sendi-sendi 
kehidupan, baik ekonomi maupun 
kegiatan sehari-hari masyarakat 
setempat. Hampir 3.000 unit rumah 
terdampak akibat erupsi Semeru, lebih 
dari 6.000 warga mengungsi ke 
tempat-tempat yang lebih aman.

Pedukuhan Kajang Kosong, Dusun 
Kebon Deli Selatan, Desa 
Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, 
menjadi salah satu tempat warga untuk 
mengungsi. Rasa kepedulian dari 
bencana erupsi Gunung Semeru terus 
terbangun dari masyarakat Jakarta, 
salah satunya dari Majelis Taklim (MT) 
Sinar Cendekia berinisiasi untuk 
mengumpulkan donasi dari para 
jamaah dan orangtua maupun wali 
murid Sekolah Sinar Cendekia. 
Alhamdulillah dalam waktu 5 (lima) 
hari terkumpul Rp 11.200.000,-

“Allahu Akbar, dari begitu banyak 
lembaga kemanusiaan, MT Sinar 

Cendekia memilih Dompet Dhuafa 
sebagai wadah penyaluran donasi kami 
agar bisa langsung disampaikan kepada 
saudara saudara yang terdampak 
bencana di Lumajang Jawa Timur. Ini 
bukan kali pertama MT Sinar Cendekia 
bersinergi dengan Dompet Dhuafa. 
Pada bulan Juli lalu 2021, kamipun 
menyerahkan sejumlah donasi pada 
Program Sedekah Oksigen bagi para 
penyintas Covid-19,” ujar Dewi

Avianti selaku Ketua MT Sinar 
Cendekia disela-sela sambutannya atas 
kedatangan tim Dompet Dhuafa pada 
Kamis (16/12). Dewi Avianti 
menambahkan, “semoga sinergi dalam 
kerja-kerja kemanusiaan seperti ini 
dapat terus berlanjut sehingga 
tentunya tercapai tujuan bersama kita: 
Khoirunnas anfauhum lintas (sebaik-
baik manusia adalah yang dapat 
memberikan manfaat bagi orang lain). 
Terimakasih atas silaturahim hari ini 
Kamis, 16 Desember 2021 di Sekolah 
Sinar Cendekia”.

Sementara itu Etika Setiawanti selaku 
Direktur Resource Mobilization 
Dompet Dhuafa saat disela-sela 
kunjungan bersama tim ke Sinar 
Cendekia mengatakan, “Saya 
mengucapkan terima kasih dan 
apresiasi yang setinggi-tingginya 
kepada rekan-rekan Majelis Taklim 
(MT) Sinar Cendekia yang telah 
menggandeng Dompet Dhuafa dalam 
aktifitas kemanusiaan khususnya 
dalam membantu para penyintas 
Erupsi Gunung Semeru. Nilai-nilai 
kepedulian sosial ini tentu perlu terus 
ditumbuhkan terlebih dalam mengasah 
kepekaan dengan bergerak 
memberikan apa yang kita punya”.

“Donasi yang telah diberikan oleh MT 
Sinar Cendekia, insyaAllah sangat 
bermanfaat dan akan menjadi inspirasi 
untuk menggerakkan elemen 
masyarakat lainnya agar terus peduli 
dan berbagi kepada sesama,” tandas 
Etika. -  adv

SEKOLAH SINAR CENDIKIA BERSAMA DOMPET DHUAFA  
BANTU PENYINTAS ERUPSI SEMERU
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Ustadz Ahmad Sonhaji selaku Direktur 
Dakwah, Budaya dan Pelayanan 
Masyarakat (DBPM) Dompet Dhuafa 
yang hadir dalam penandatanganan 
kerjasama dengan IBF Net di Gedung 
Filantropi Dompet Dhuafa, Jakarta 
Selatan, pada Jumat (10/12/2021).

Selain Direktur DBPM, dalam diskusi 
dan penandatanganan kerjasama ini 
juga dihadiri oleh Founder IBF Net Dr. 
Mohammed Obaidullah dan Direktur 
Resource Mobilization ZISWAF 
Dompet Dhuafa Etika Setiawanti.

Kerjasama dengan ide unik ini disebut 
sebagai Impact Exchange, yaitu 
mengubah sebuah aksi kemanusiaan 
menjadi sebuah dampak yang akan 
bermanfaat kembali untuk aksi 
kemanusiaan selanjutnya.

Mekanisme kerjasamanya yaitu 
mobil-mobil ambulans yang dikelola 
oleh Dompet Dhuafa, data jarak 
tempuhnya akan diserahkan kepada 
IBF Net. Kemudian oleh IBF Net akan 
dikonversi menjadi uang kripto, 
selanjutnya menjadi mata uang rupiah 
maupun dolar. Hasil dari pengumpulan 
uang tersebut akan dijadikan sebagai 
donasi filantropi kepada Dompet 
Dhuafa.

Untuk tahap awal, kerjasama ini akan 
berlangsung selama 6 (enam) bulan ke 
depan. Selanjutnya akan terus 
diupayakan berlanjut seterusnya. 
- Arlen

JAKARTA - Dompet Dhuafa bersama 
IBF Net, sebuah perusahaan finansial 
Islam, mencetuskan ide tak lazim 
untuk menambah dana 
filantropi, yakni 
dengan 
mengonversi 
jarak 
tempuh 
ambulans 
menjadi 
mata 
uang 
digital 
kripto.

Diketahui, 
setiap saat 
mobil 
ambulans yang 
dimiliki atau 
dikelola oleh Dompet 
Dhuafa ini merupakan 
hasil wakaf dan donasi dari orang-
orang yang peduli atas sesama, dan 
bergerak beroperasi melayani pasien-
pasien dhuafa. Terlebih di masa 

pandemi ini, mobil-mobil ambulans 
Dompet Dhuafa, baik ambulans 
pelayanan medis yang dikelola oleh 

Layanan Kesehatan Cuma-cuma 
(LKC) maupun pelayanan 

jenazah yang dikelola 
oleh Badan 

Pemulasaran 
Jenazah (Barzah), 
mengalami 
peningkatan 
pelayanan.

“Bagaimana pun 
kami berharap 
mobil-mobil 

ambulans ini 
tidak banyak 

bergerak, dalam kata 
lain tidak banyak orang 

yang sakit. Namun yang 
perlu kita petik dari adanya 

inovasi ini adalah ternyata kita dapat 
mengonversi aktivitas-aktivitas 
kemanusiaan menjadi sebuah donasi 
yang akan bisa memberikan manfaat 
lagi kepada lebih banyak orang,” terang Dompet Dhuafa

KONVERSI KILOMETER AMBULANS
JADI UANG KEMANUSIAAN

①   Direktur Dakwah, Budaya dan Pelayanan 
Masyarakat (DBPM) Dompet Dhuafa, Ustadz 
Ahmad Sonhaji, Founder IBF Net Dr. Mohammed 
Obaidullah dan Direktur REMO Dompet Dhuafa 
Etika Setiawanti usai penandatangan MoU

② Penandatangan kerjasama Dompet Dhuafa 
bersama IBF Net
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KARAWANG- Berbagai kebaikan 
masih belum berhenti untuk 
membantu saudara-saudara kita 
masyarakat terdampak guguran awan 
panas Gunung Semeru di Kabupaten 
Lumajang, Jawa Timur, yang 
menunjukkan aktivitasnya 
terhitung sejak 4 Desember 
2021 lalu. Mendengar 
kabar tersebut, berbagai 
pihak berusaha 
menggalang dana 
untuk membantu 
masyarakat terdampak 
bencana tersebut, 
seperti halnya yang 
dilakukan Pengurus 
Dewan Kemakmuran 
Masjid (DKM) Masjid Raya 
Puri Teluk Jambe, Karawang, 
Jawa Barat.

Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 
DKM Masjid Raya Puri Teluk Jambe 
berhasil menghimpun donasi sebesar 
Rp11.380.000 dari para jama'ah untuk 
masyarakat terdampak guguran awan 
panas Gunung Semeru. Donasi 
tersebut selanjutnya diserahkan secara 
langsung melalui Dompet Dhuafa 

DONASI DKM MASJID RAYA PURI TELUK JAMBE 
UNTUK ERUPSI SEMERU

dalam kolaborasi kebaikan Indonesia 
Siap Siaga (Pray for Semeru) di Masjid 
Raya Puri Teluk Jambe, Senin 
(27/12/2022) 

"Kami mewakili seluruh 
jama'ah yang sudah 

berkontribusi 
memberikan 

donasi untuk 
masyarakat di 
Semeru 
mengucapkan 
banyak 
terima kasih 
atas 

kolaborasinya. 
Banyak dari para 

jama'ah sangat 
antusias dalam 

memberikan bantuan, 
ditambah lagi ada di antara mereka 
yang asalnya dari Lumajang. Kita 
berdo'a semuanya agar bencana apa 
pun itu yang ada di Indonesia cukup 
sampai di sini dan tidak ada lagi," 
ungkap Agi selaku pengurus DKM 
Masjid Raya Puri Teluk Jambe.

Dompet Dhuafa yang dalam hal ini 

diwakili oleh Yudha Andilla selaku 
Manager Fundraising Retail Dompet 
Dhuafa, mengucapkan rasa syukur dan 
terima kasihnya kepada Pengurus DKM 
Masjid Raya Puri Teluk Jambe dan 
seluruh pihak yang terlibat dalam 
donasi ini. Ini adalah suatu bentuk 
kepedulian yang nyata dari para 
jama'ah Masjid Raya Puri Teluk Jambe 
kepada masyarakat terdampak di 
Kabupaten Lumajang. Yudha juga 
berharap kolaborasi ini akan terus 
berlanjut hingga ke masa yang akan 
datang.

"Ucapan rasa syukur dan terima kasih 
luar biasa kepada semua Pengurus 
DKM Masjid Raya Puri Teluk Jambe 
serta semua jamaah yang telah 
memberikan kepercayaan dan 
amanahnya kepada Dompet Dhuafa 
dalam kolaborasi kebaikan Indonesia 
Siap Siaga “Pray For Semeru” dengan 
amanah sebesar Rp. 11.380.000. 
Semoga sinergi ini dapat terus terjalin 
dengan baik pada masa yang akan 
datang sehingga satu harapan dan doa 
dari setiap kepedulian yang kita 
berikan, kelak memberikan keberkahan 
bagi kita semua," tutur Yudha.

Terkait bencana guguran awan panas 
Gunung Semeru, selain melakukan 
respon kebencanaan, Dompet Dhuafa 
juga menghadirkan berbagai layanan 
lainnya yang dilakukan oleh Layanan 
Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dan 
Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) 
dengan armada DARLING (Dapur 
Keliling). - Arlen

Dompet Dhuafa

① Dompet Dhuafa menerima donasi kemanusiaan 
dari Masjid Raya Puri Teluk Jambe

②   Perwakilan DKM Masjid Raya Puri Teluk Jambe
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meningkatkan dan memberikan 
penanganan yang terbaik bagi para 

penyintas erupsi Gunung 
Semeru. Salah satunya 

adalah menyalurkan 
bantuan kebaikan 

dari Aplikasi Jenius 
Bank BTPN. 
Sekali lagi 
terima kasih 
atas 
kepercayaannya," 
terang Ahmad 
Faqih, selaku 

General Manager 
Resource 

Mobilization 
Dompet Dhuafa.

Salah satu titik merupakan wilayah 
yang terisolir akibat jalur lahar dingin 
melewati sungai. Wilayah tersebut 
hanya dapat dilalui oleh kendaraan 
roda dua. Adapun tim Disaster 

Management Center (DMC) Dompet 
Dhuafa sebagai tim respon bencana, 
mengerahkan tiga armada roda dua 
untuk menyisiri dan membagikan 
makanan bantuan amanah para 
pengguna Aplikasi Jenius Bank BTPN 
di wilayah yang sulit terjangkau.

"DMC Dompet Dhuafa hingga kini 
masih membuka pos di Candipuro dan 
Pronojiwo. Kami juga terbuka atas 
kolaborasi dan uluran tangan para 
dermawan yang tertarik untuk 
meringankan beban penyintas awan 
panas guguran Semeru," terang Haryo 
Mojopahit, selaku Chief Executive 
DMC Dompet Dhuafa.

LUMAJANG - Aplikasi Jenius Bank 
BTPN menggandeng Dompet Dhuafa 
menyalurkan bantuan makanan 
siap saji sebanyak 800 porsi 
untuk seluruh titik 
pengungsian erupsi 
Gunung Semeru.

Dua titik 
penyaluran di 
antaranya 
adalah Dusun 
Kebondeli 
Selatan, Desa 
Sumberwuluh, 
Kecamatan 
Candipuro, 
Kabupaten Lumajang, 
Sabtu (18/12/2021).

"Dompet Dhuafa berterima kasih atas 
kolaborasi dari donatur pengguna 
Aplikasi Jenius Bank BTPN. Dompet 
Dhuafa senantiasa berusaha 

Aktualita

JENIUS 
GANDENG DD SALURKAN BANTUAN DI LUMAJANG

Dompet Dhuafa

①   Salah satu penerima manfaat persembahan 
Jenius dan BTPNA

② DMC Dompet Dhuafa membagi-bagikan 
makanan siap santap kepada penyintas erupsi 
semeru
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khususnya 
komunitas Dreamy Army 
Indonesia. Kami doakan semakin maju, 
berkembang, dan bermanfaat bagi 
khalayak banyak. Barangkali ke depan 
tidak hanya berbagi untuk anak yatim 
saja, semoga ke depan dapat membuat 
program yang bermanfaat bagi banyak 
orang," ucap KH. Abdul Hakim setelah 
kegiatan usai.

terharu melihat kebahagiaan mereka 
dengan kedatangan kami. Dengan 
adanya kegiatan ini kita ingin 
menunjukkan kalau Dreamy Army 
Indonesia tidak hanya melulu 
tentang musik maupun yang 
lainnya. Di sini kita ingin mengajak 
nilai-nilai positif yang kita dapatkan 
dari idola kita melalui karya-karyanya," 
ungkap Gysta.

Kegiatan yang dilakukan Dreamy Army 
Indonesia bersama Dompet Dhuafa 
disambut baik oleh KH. Abdul Hakim 
selaku Pengasuh Harian Pondok 
Pesantren Daarul Aytam As Shofy. 

"Alhamdulillah hari ini kami 
kedatangan tamu yang luar biasa dari 
komunitas Dreamy Army Indonesia ini 
sangat amat membahagiakan anak-
anak kami, apa lagi kedatangan 
perwakilan dari komunitas ini juga 
membuat anak-anak kami berbahagia. 
Bukan cuma itu, anak-anak kami diajak 
makan bersama dan berbahagia, 
mudah-mudahan silaturahmi ini 
membawa berkah untuk semua 

JAKARTA - Dreamy Army Indonesia 
menggandeng Dompet Dhuafa untuk 
memperingati ulang tahun personel 
BTS Seok Jin dan Taehyung dengan 
membagikan makanan gratis kepada 
para santri di Pondok Pesantren Daarul 
Aytam As Shofy, Kampung Nanggewer 
2, Kecamatan Gunung Putri, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 
Kamis (23/12/2021).

Para santriwati pun sangat antusias 
saat menyantap makanan yang 
disajikan di atas food truck yang dihias 
ala BTS.

Gysta Thalib yang hadir mewakili 
Dreamy Army Indonesia mengatakan 
ini adalah momentum untuk 
memperlihatkan bahwasanya Dreamy 
Army Indonesia tidak hanya fokus 
kepada idola mereka tetapi lebih dari 
itu, dengan berkumpulnya para 
pencinta BTS mampu memberikan 
dampak positif dengan kegiatan sosial.

"Senang sekali ya bisa lebih dekat 
dengan adik-adik di sini, bahkan saya 

Aktualita

①   Dreamy Army Indonesia berpose usai 
membagikan makanan gratis ke santri

② Makanan yang disiapkan untuk santri pondok 
pesantren

DREAMY ARMY INDONESIA 
BAGIKAN MAKANAN GRATIS PADA SANTRI PONPES 

Dompet Dhuafa
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Program BSL ini sudah dilaksanakan di 
9 Lapas/Rutan di antaranya, Lapas Pria 
Dewasa Kelas I Tangerang, Lapas Anak 
Pria Kelas IIA Tangerang, Lapas Anak 
Wanita Kelas IIB Tangerang, Lapas 
Wanita Dewasa Tangerang, Lapas 
Kelas II Bekasi, Lapas Khusus Kelas II 
Gunung Sindur Bogor, Lapas Kelas II 
Paledang Bogor, Lapas Narkotika Kelas 
IIA Gunung Sindur, Lapas Kelas III 
Cikarang, dan sudah bekerja sama 
dengan Direktorat Jendral 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum 
dan HAM RI untuk program 
Pendidikan Kader Dai (PKD). -Jubet

BOGOR - Bina Santri Lapas (BSL) 
Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) 
Dompet Dhuafa  menggelar kegiatan 
Istighosah dan doa bersama di Masjid 
Khusnul Khotimah Lapas Narkotika 
Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, pada 
Senin (3/1/2022), dan diikuti oleh 200 
warga binaan.

"Alhamdulillah, di awal tahun 
ini bersama Dompet 
Dhuafa kita bisa 
mengadakan 
tausiyah, 
istighosah, dzikir 
dan doa 
bersama. 
Semoga 
melalui 
kegiatan ini 
dapat menjadi 
siraman 
rohani dan 
memberi 
motivasi kepada 
pegawai dan 
warga binaan 
pemasyarakatan 
untuk berubah menjadi 
lebih baik dalam 
kehidupan sehari-hari," sambut 
Kasubsi Bimkemaswat, Dito Prasetyo 
Nugraha Amd. IP. SH, dalam sambutan 
pembukaan acara.

Kabid layanan masyarakat LPM 
Dompet Dhuafa, Mustaki menjelaskan 
tujuan diadakannya kegiatan ini adalah 
sebagai muhasabah dan pendorong 
semangat untuk lebih baik dan 
istiqomah dalam kegiatan-kegiatan 
pembinaan yang dilakukan BSL di 
tahun 2022 ini.

"Kami 
berusaha 

memberikan 
peta jalan 

kebaikan, agar para warga binaan bisa 
berubah ke arah yang lebih baik, untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. 
Adapun Program Bina Santri Lapas 
(BSL) LPM Dompet Dhuafa adalah 
program pembinaan dan 
pendampingan bagi warga binaan yang 
sedang menjalani masa tahanan dan 
berikhtiar untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik. Semoga segala kebaikan 
terus dilimpahkan kepada kita semua, 
Aamiin," ungkap Mustaki. Dompet Dhuafa

①②  BSL LPM Dompet Dhuafa menggelar Dzikir dan 
Istigosah

BSL LPM DOMPET DHUAFA   
SAMBUT 2022 DENGAN GELAR 
ISTIGOSAH 
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JAKARTA - Musibah Awan Panas 
Guguran (APG) Gunung Semeru yang 
berdampak kepada ribuan warga 
Kabupaten Lumajang masih banyak 
menyisakan duka. Berbagai kepedulian 
pun datang dari semua pihak. Tak 
terkecuali dari lingkungan pendidikan, 
bahkan pada tingkat kelompok 
bermain (KB) dan taman kanak-kanak 
(TK). Salah satunya yang dilakukan 
oleh Nizamia Andalusia School. Para 
orangtua dan wali siswa secara kompak 
bergandengan tangan mengumpulkan 
donasi kemanusiaan untuk penyintas 
musibah APG Gunung Semeru.

Dana kemanusiaan akhirnya 
terkumpul dan disalurkan melalui 
Dompet Dhuafa sebesar Rp7.500.000 
pada Jumat (7/1/2022) di Nizamia 
Andalusia School, Jl. Raya Mabes 
Hankam No.15-16, RT.5/RW.2, Bambu 
Apus, Kec. Cipayung, Kota Jakarta 
Timur. Kesempatan tersebut juga 
dimanfaatkan oleh Dompet Dhuafa 
untuk bersilaturahim sekaligus 
membahas program-program yang 
paling dibutuhkan oleh para penyintas.

Yudha Andilla selaku Manager Retail 
Fundraising Dompet Dhuafa 
menjelaskan, saat ini yang paling 
dibutuhkan oleh para penyintas adalah 
tempat tinggal. Hingga saat ini, para 
penyintas masih banyak yang berada di 
pengungsian tenda-tenda darurat, 
selain itu sebagian memilih mengungsi 
di rumah kerabat. Tinggal di 
pengungsian yang padat, tentu banyak 
sekali resiko-resiko yang akan dialami. 

Mulai dari resiko kesehatan hingga 
sosial. Sedangkan rumah yang sebelum 
mereka tinggali, sama sekali sudah 
tidak layak ditempati. Bahkan beresiko 
ambruk.

“Setelah tim Dompet Dhuafa di 
lapangan melakukan survei ketika 

melakukan respon di sana, memang 
dari pihak pemerintah setempat 
menyarankan untuk bisa membuat 
hunian sementara (huntara) maupun 
hunian tetap (huntap). Karena memang 
itu lah yang dibutuhkan para 
penyintas. 

Beberapa lokasi dan rumah-rumah 
yang terkubur abu dan lahar dingin 
sudah dilarang pemerintah untuk 
ditempati. Jadi para penyintas yang 
rumahnya berada di lokasi rawan ini 
direlokasi ke tempat yang lebih aman,” 
jelas Yudha.

Mr. Alief C. mewakili segenap keluarga 
Yayasan Nizamia Andalusia School 
serta para wali dan siswa menitipkan 
ucapan terima kasih kepada Dompet 
Dhuafa dan ungkapan belasungkawa 
kepada para penyintas, semoga 
dikuatkan dalam menghadapi ujian 
tersebut. Beliau berharap dengan 
bantuan yang dikumpulkan dapat 
meringankan beban para penyintas.

“Kami segenap keluarga Yayasan 
Nizamia Andalusia turut berdukacita 
atas apa yang menimpa saudara-
saudara kita yang di Semeru dan 

dilokasi bencana lainnya. Mudah-
mudahan ini dapat membantu 
meringankan beban warga yang 
terdampak dan Semoga ke depan kami 
dapat membantu lebih dari saat ini,” 
ucap Alief.

Yudha menambahkan, bahwa ke 
depannya Dompet Dhuafa dan 
Nizamia Andalusia dapat terus 
berlanjut mengadakan aksi-aksi 
maupun program kemanusiaan 
lainnya. Tidak melulu dalam hal 
penghimpunan, melainkan dalam hal 
lain seperti edukasi dan lainnya.

“Selain mencetak bibit-bibit ungggul di 
bidang akademis maupun seni, kami 
juga ingin bersama Nizamia Andalusia 
School dapat menelurkan generasi-
generasi yang memiliki jiwa simpati 
dan empati terhadap kemanusiaan. Ke 
depan kami berharap bisa 
berkolaborasi dalam hal lain tidak 
hanya dalam penggalangan donasi 
namun juga kegiatan-kegiatan lain 
untuk menanamkan jiwa kemanusiaan 
pada anak-anak,” lanjut Yudha. -  adv

DONASI ORANGTUA DAN WALI SISWA NIZAMIA ANDALUSIA 
SCHOOL UNTUK PENYINTAS SEMERU
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DEPOK - Pasca bencana Awan Panas 
Gunung (APG) Semeru, Dompet 
Dhuafa terus menggulirkan sejumlah 
program untuk meningkatkan taraf 
kehidupan penyintas di wilayah 
Kabupaten Lumajang. Bantuan terus 
mengalir tidak hanya dari pribadi 
masyarakat namun sejumlah 
komunitas saling bahu membahu 
membantu para penyintas. Bantuan 
datang dari Komunitas XMIPA IPB 
FootBall Club merupakan salah satu 
komunitas aktif Ikatan Alumni 
Fakultas MIPA IPB.

Aksi sosial datang dari lapangan sepak 
bola, menyalurkan hobi, olahraga dan 
kemanusiaan terangkum dalam laga 
saat itu Sabtu, 18 Desember 2021 di 
Depok, Jawa Barat dengan 
berkolaborAksi Bersama Dompet 
Dhuafa. Selain itu, ini merupakan kali 
kedua XMIPA menggandeng Dompet 
Dhuafa dalam Kemanusiaan, pertama 
pada saat kebencanaan awal tahun 
2021 yang menimpa Indonesia.

“Terima kasih kepada Dompet Dhuafa 
yang telah bersedia menjadi partner 
dan mempermudah untuk 
penyelenggaraan dan penyaluran 

DARI HOBI SEPAK BOLA
UNTUK KEMANUSIAAN

donasi tersebut. Semoga semakin 
banyak komunitas lain yang terlibat 
dan berkolaborasi dengan 
dompet dhuafa untuk 
program 
kemanusiaan,” ujar 
Deni Irawan selaku 
Manajer Klub 
XMIPA IPB FC.

“Semoga donasi 
yang terkumpul 
dari silaturahmi 
rutin XMIPA FC 
dapat memberikan 
manfaat bagi saudara 
yang membutuhkan. 
Semoga juga semua yang 
terlibat dalam penggalanagan 
donasi selalu dibekahi Allah. Hingga ke 
depan, semoga dengan 
kebermanfaatan dari silaturahgfmi yg 
kita lakukan dapat menjaga ikatan 
persaudaraan diantara kami. XMIPA 
yakin bahwa silaturahmi yang 
memberikan manfaat bagi saudara 
akan dijaga komunitasnya oleh Tuhan 
YME,” tambah Deni Irawan.

Sementara itu pada kesempatan yang 
sama, Yudha Andilla selaku Manager Additional Player

① ②Sepak Bola Kemanusiaan tergelar dari Ikatan 
Alumni Fakultas MIPA IPB bersama Dompet 
Dhuafa untuk kepedulian penyintas Semeru 

Fundraising Retail Dompet Dhuafa 
mengatakan, “Ucapan rasa 

syukur dan terima 
kasih luar biasa 

kepada semua 
rekan XMIPA 

IPB Football 
Club kembali 
telah 
memberikan 
kepercayaan 
dan 
amanahnya 
kepada 

Dompet 
Dhuafa dalam 

kolaborAksi 
kebaikan event 

“Peduli Semeru”. 
Semoga sinergi ini dapat terus 

terjalin dengan baik sehingga satu 
harapan dan doa dari setiap kepedulian 
yang kita berikan, kelak memberikan 
keberkahan bagi kita semua dimasa 
yang akan datang”. - Arlen
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"Kalau khitanan (gratis) sudah banyak 
tapi operasi bibir dan lelangit sumbing 
(gratis) masih jarang, padahal satu 
kelahiran bayi dari seribu kelahiran 
bayi biasanya ada bibir sumbing," kata 
Pradono.

Menurutnya, anak-anak yang terlahir 
sumbing perlu dibantu. Sebab, saat 
mereka masih kecil akan mengalami 
kesulitan minum dan makan. Saat 
mereka masuk sekolah akan kesulitan 
melafalkan konsonan dan vokal.

Sekedar informasi, tahapan layanan 
tersebut, para pasien dapat mendaftar 
dengan menghubungi LKC melalui 
Telepon 021-7416262 atau Hotline 
Kemitraan +62-819-9951-1201 untuk 
dilakukan pemeriksaan terlebih 
dahulu. Kemudian berlanjut pada 
tahap perencanaan untuk menentukan 
penjadwalan operasi oleh tim Dokter 
Bedah Plastik dari RS Islam Jakarta. 
- LKC

menghadirkan layanan operasi Bibir 
Sumbing dan Lelangit Sumbing,” sebut 
drg. Martina Tirta Sari selaku Direktur 
LKC Dompet Dhuafa, Minggu 
(14/11/2021).

Di tempat yang sama, Direktur Utama 
RSIJ, Pradono Handojo menyampaikan 
sebelum pandemi Covid-19 banyak 
orang yang mulai naik kelas sosial 
ekonominya. Ketika pandemi terjadi, 
kelas sosial ekonomi mereka turun lagi. 
Sehubungan dengan itu RSIJ 
menggelar operasi bibir dan lelangit 
sumbing gratis, untuk membantu 
masyarakat yang membutuhkan 
layanan operasi gratis ini.

Advetorial

JAYAPURA, PAPUA - Berkolaborasi 
dengan Rumah Sakit Islam Jakarta 
Cempaka Putih, LKC (Layanan 
Kesehatan Cuma-cuma) Dompet 
Dhuafa menggelar operasi Bibir 
Sumbing dan Lelangit Sumbing. 
Seiring dalam rangka Hari Kesehatan 
Nasional, 12 November. 

Program layanan tersebut menjadi 
salah satu wujud KolaborAksi Bangun 
Negeri, menghadirkan sehat untuk 
sesama.

“Ya, salah satu komitmen KolaborAksi 
Bangun Negeri, Dompet Dhuafa 
melalui LKC, melakukan sinergi 
dengan RS Islam Jakarta untuk 

33

Dompet Dhuafa

①  Pendukung acara berpose usai acara.

②  Direktur Utama RSIJ, Pradono Handojo dan drg. 
Martina Tirta Sari selaku Direktur

LKC Dompet Dhuafa usai acara.

LKC DAN RSIJ HADIRKAN LAYANAN 
OPERASI BIBIR DAN SELANGIT SUMBING 

www.dompetdhuafa.org

Donasi dan
Zakatmu
bisa disalurkan melalui Aplikasi Pospay

Atau bisa melalui Outlet
Kantor Pos di Seluruh Indonesia

Caranya :
     Download dan buka
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     Pilih      Pilih Pembayaran 
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Warga di Desa Leuwilaja, 
Kecamatan 
Sindangwangi, 

Majalengka, memiliki mata 
pencaharian sebagai penganyam 
rotan. Walaupun disana bukan 
daerah penghasil rotan, namun 
sudah sejak 80-an, daerah 
Kecamatan Sindangwangi 
merupakan sentra pengrajin rotan. 
Hingga akhirnya Majalengka cukup 
dikenal karena rotan.

Dalam perjalanan waktu, generasi 
muda Desa Leuwilaja tidak lagi 
meneruskan kerajinan rotan yang 
pernah dirintis generasi 
terdahulunya. Sehingga banyak 
pabrik yang mengeluhkan 
kekurangan produksi. Alasan 
tersebut akhirnya mempertemukan 
Kang Onong (35) dengan Dompet 
Dhuafa Jawa Barat. Kang Onong 

KAMPUNG ROTAN 
MAJALENGKA CITARASA EROPA

Ekonomi

merupakan salah satu generasi 
muda Leuwilaja, yang peduli untuk 
kembali melestarikan rotan yang 
pernah berjaya di desa mereka. Pun 
menjadikan anyaman rotan sebagai 
sumber perekonomian warga.

Maka, muncul inisiasi berupa 
program pemberdayaan ekonomi 
dari dana zakat Dompet Dhuafa. 
Dompet Dhuafa Jabar mengawali 
dengan menggelar pelatihan 
kepada 12 orang pengrajin, 
ditambah bantuan stimulan berupa 
3 kuintal bahan baku rotan. Pada 
September 2019, terbentuklah 
program JANGKAR (Jabar Berdaya 
dengan Kampung Rotan), program 
pemberdayaan rotan Dompet 
Dhuafa Jawa Barat.

“Awal Penerima Manfaat ada 12 
orang. Kini terbagi, 3 orang masih 

menganyam bersama-sama, lainnya 
ada yang sudah mendirikan 
kelompok-kelompok di tempatnya 
masing-masing mengajak penerima 
manfaat yang lain,” sebut Nuryana, 
Kepala Unit Program Dompet 
Dhuafa Cirebon.

“Tercapai rata-rata 3.000 pcs 
produk anyaman rotan dalam 
sebulan. Dengan ragam ukuran 
dari yang kecil, sedang, sampai 
paling besar. Saat ini tentu 
harapannya menjadikan rumah 
induk produksi juga menambah 
kelompok, agar bisa menambah 
hasil produksi dan penjualan. 
Beberapa kelompok sudah 
dimandirikan,” imbuh Nuryana.

Ditemuinya di sebuah rumah 
produksi JANGKAR Desa 
Leuwilaja, Kang Lili (22), Kang Arif 
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pendapatan utama atau tambahan 
saja. Namun pengembangan 

relasi, mindset terbuka, 
banyak relasi, teman-

teman lebih senang. 
Dari situ saya 

punya misi terus 
mengembangkan. 
Meski sebatas 
coba-coba, 
mereka 
merasakannya 

nyata,” aku 
Kang 

Onong.

Ya, tak 
hanya 
Onong, 
Arif, 
dan 

Lili, 
yang 

merasakan 
berkahnya 

manfaat zakat, 
namun juga banyak ibu-ibu di 
Kecamatan Sindangwangi, 
Rajagaluh, juga Leuwimunding, 
yang secara tidak langsung 
terangkat ekonominya karena 
membantu proses produk rotan ini 
siap dijual.

(32), dan Kang Onong yang 
menunjukkan beberapa 
produk anyaman 
rotannya sembari 
sedikit berkisah. 
Ia mengaku, 
menganyam 
rotan sejak 
tahun 2009. 
Dan dengan 
hadirnya 
program 
JANGKAR 
Dompet 
Dhuafa Jawa 
Barat, banyak 
tenaga kerja yang 
terserap.

“Seperti Kang Lili misalnya, ia 
lulusan SMP yang sebelumnya 
sempat menganggur lama. Ia 
mengaku bersyukur diajak untuk 
menjadi penganyam rotan. Bulan 
lalu ia baru saja menikah. Kini, 
dalam sehari ia dapat 
memproduksi 20 – 30 unit 
keranjang rotan dengan 
pendapatan Rp500 - 700 ribu 
perminggu,” ungkap Kang Onong.

“Kehadiran JANGKAR, bagi kami 
bukan sekedar memiliki 

①   Warga sedang mengayam untuk dijadikan 
keranjang rotan

②   warga bersama Pimpinan Cabang DD Jabar 
Andriansyah (memakai rompi) sedang meninjau 
pembuatan keranjang rotan

③   warga sedang membawa keranjang rotan untuk 
dijual

4 Beberapa keranjang rotan yang sudah jadi

⑤       Pengrajin rotan sedang memberitahukan hasil 
anyamannya yang sudah jadi keranjang

Dompet Dhuafa

Ekonomi

Dan yang menakjubkan, ternyata 
produk-produk rotan yang 
dihasilkan Onong dan kawan-
kawan, sebagian besar terserap 
oleh salah satu pabrik yang 
nantinya akan diekspor ke berbagai 
negara di Eropa, seperti Inggris, 
Jerman, dan terutama Belanda. 

Sekali lagi, zakat menjadi bukti 
nyata dalam memberdayakan 
banyak masyarakat di Indonesia, 
Majalengka salah satunya. Tentu 
masih banyak daerah yang harus 
kita berdayakan, masih banyak 
kebaikan dengan manfaatnya 
meluas dan perlu keberanian urun 
tangan baik kita. -Putri/Dhika 
Prabowo)
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Internasional Terbanyak," tulis 
keterangan di laman resmi MURI. 

Penyerahan penghargaan Rekor itu 
diserahkan langsung oleh pendiri 
dan Ketua Umum MURI, Jaya 
Suprana, di Galeri Museum Rekor 
Indonesia (MURI). Dalam 
penyerahan penghargaan tersebut, 
dia menyampaikan apresiasi 
kepada Mischka dan Devon. 

“Kalian adalah 2 anak yang 
berbakat, tapi ingat bahwa 
mustahil untuk kalian bisa 
berprestasi sedemikian apabila 

tidak ada kedua orang tua yang 
mendukung kemampuan dan 
prestasi anaknya,” kata Jaya 
Suprana. 

Jaya Suprana juga menambahkan 
pesan untuk kedua orang tua 
Mischka dan Devon, dan juga 
seluruh orang tua di Indonesia, 
untuk terus mendukung dan 
mengembangkan bakat dan 
kemampuan anak. 

Melalui unggahan instagram         
@mischkadevon pada Senin, 10 
Januari 2022, Mischka dan Devon 
menyampaikan terima kasih atas 
dukungan positif dari berbagai 
pihak. 

"Kami berdua juga ingin 
menyampaikan terima kasih 
kepada kedua orang tua kami, 
teman-teman, dan masyarakat 
Indonesia yang tak berhenti terus 
mendukung, mendoakan, dan 
memberikan energi positif untuk 
kita berdua sampai detik ini," tulis 
Mischka Devon. 

"Kita sangat bersyukur dan juga 
menjadi suatu kehormatan untuk 
menerima penghargaan piagam 
rekor MURI ini," tulisnya lebih 
lanjut. 

Kakak beradik Mischka Aoki 
(12) dan Devon Kei Enzo (11) 
menjadi sosok inspirasi bagi 

pelajar Indonesia. Keduanya 
berhasil membanggakan Indonesia 
dengan membawa pulang puluhan 
medali dari sejumlah olimpiade 
Matematika dan Sains. Atas 
prestasi itu, Museum Rekor Dunia 
Indonesia (MURI) memberikan 
penghargaan kepada mereka 
sebagai pemenang medali 
Internasional terbanyak pada 2021. 

"Kakak Beradik Pemenang Medali 
Olimpiade Matematika dan Sains 

Sosok

Kakak Beradik 
Pemenang Medali 
Internasional 
Terbanyak 

Mischka Aoki dan Devon Kei

Melalui prestasi-prestasi tersebut, dua kakak beradik ini berharap bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada generasi 
muda Indonesia untuk selalu giat belajar
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Menariknya, pada Global Math 
Olympiad Scholar itu hanya ada 
lima pelajar yang terpilih dari 
seluruh manca negara, untuk 
mendapatkan kesempatan training 
khusus dengan pakar-pakar 
matematika dari berbagai kancah 
dunia. 

Sebelum mendapatkan MURI, 
kedua kakak beradik ini juga telah 
mendapatkan penghargaan dengan 
dinobatkan sebagai Kader Bela 
Negara oleh Kementerian 
Pertahanan (Kemhan) pada Hari 
Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. 

Mischka dan Devon dinobatkan 
dengan pin penghargaan sebagai 
salah satu bukti untuk anak muda 
yang berkarya dan berprestasi 
mengharumkan nama Indonesia di 
kancah Internasional. – Agus

Raih 40 Medali Sepanjang 2021 

Sepanjang 2021, Mischka Aoki dan 
Devon Kei telah memenangkan 

lebih dari 40 medali, di 
antaranya adalah 

diamond medal yang 
dimenangkan 

Devon Kei dalam 
ajang World 
Mathematics 
Invitational 
(WMI) Final 
round. 

Desember 2021 
lalu, keduanya 

juga kembali 
membanggakan 

Indonesia dengan 
menjuarai 2 medali 

emas, 1 medali perak, dan 
Overall Winner Champion dari 
Indonesia di ajang IJMO 
(International Junior Math 
Olympiad) dan VANDA Global 
Science Final Olympiad. 

Dalam Vanda Global Science Final 
Olympiad, Devon Kei berhasil 
menduduki posisi rangking 
pertama dunia, sekaligus menjadi 
satu satunya pelajar asal Indonesia 
yang terpilih untuk menerima 
Global Math Olympiad Scholar. 

Melalui prestasi-prestasi tersebut, 
dua kakak beradik ini berharap 
bisa memberikan motivasi dan 
inspirasi kepada generasi muda 
Indonesia untuk selalu giat 
belajar. Dan, terus 
mengukir prestasi 
meski di tengah 
pandemi. 

Mischka 
Devon juga 
mengaku 
bahwa 
penghargaan 
tersebut 
bukanlah 
menjadi titik 
akhir 
pencapaian. 
Melainkan, tantangan 
untuk terus berbagi 
pengalaman. 

"Penghargaan ini bukanlah 
menjadi titik akhir pencapaian 
kami. Tapi, justru menjadi 
tantangan dan tanggung jawab 
yang sangat besar untuk kami 
supaya bisa terus berbagi 
pengalaman dan pengetahuan kami 
kepada teman-teman generasi 
muda Indonesia," tulis Mischa 
Devon di akhir unggahan. 

Sosok

Istimewa

①   Mischka Aoki dan Devon Kei Enzo Al 

②   Mischka Aoki dan Devon Kei Enzo ditemani 
Ibunda menerima penghargaan MURI yang 
diberikan oleh Ketua Umum MURI, Jaya Suprana

③   Mischka Aoki dan Devon Kei Enzo di kantor 
Kemenhan

4   Mischka Aoki dan Devon Kei Enzo di ajang 
IJMO
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Pantai menjadi salah satu 
destinasi favorit banyak 
orang, termasuk para 

hijabers. Ada banyak hal yang bisa 
dilakukan saat liburan ke pantai, 
menikmati keindahan laut, 
berenang, bermain voli pantai, 
melakukan berbagai kegiatan 
olahraga air, hingga swafoto. 

Pemilihan outfit yang tepat sering 
jadi masalah bagi perempuan 
berhijab. Maka dari itu yuk pilih 
outfit hijab yang nyaman dipakai 
saat liburan ke pantai. 

Gaya simpel ke pantai 
namun tetap modis, pilih 
kombinasi kulot putih dan 
outer yang anti gerah. 
Sebagai dalaman, kenakan 
manset hitam dan hijab 
warna senada. Nggak lupa 
floppy straw hat biar 
makin chic. 

Kombinasi Kulot Putih 
dan Outer Antigerah 
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Kunci supaya tetap nyaman seharian 
di pantai ialah memakai pakaian yang 
simpel dengan bahan yang adem. 
Linen top dan pants bisa jadi andalan. 

Tampil bergaya dengan outfit bernuansa 
warna biru seperti warna laut. Coba 
tumpuk manset putih sebagai inner dan 
slip dress motif shibori yang trendi. 

Dress juga bisa jadi 
andalan untuk tetap 
nyaman saat liburan 
ke pantai, lho. 
Pasangkan maxi dress 
dengan motif floral 
yang cantik dan 
sempurnakan dengan 
straw hat berwarna 
senada.

Linen Top and Pants 

Manset Putih dan Slip Dress 
motif Shibori  

Maxi Dress Motif Floral 
dengan Straw Hat 

Jangan ragu pakai tunik untuk tampil 
stylish di pantai. Pastikan tunik 
pilihanmu berbahan flowy yang adem. 
Lengkapi dengan sandal dan hijab 
berwarna senada. 

Tunik Flowy dengan Sandal 
dan Hijab Warna Senada 

Disusun oleh : 
Agus

Illustrasi dan Layout :
Asep Imam Warsono

Sumber: 
Fimela

Foto & Image: 
Istimewa
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lalu. Ia berkesimpulan bahwa 
perubahan bumi sangat perlahan. 
Karena itu, untuk sampai pada 
kondisi bumi yang ada sekarang, 
diperlukan waktu yang sangat 
lama. Orang-orang Mesir lah 
konon yang dapat menghitung satu 
jam terdiri dari enam puluh menit. 
Untuk menyosialisasikan 
masyarakat agar sadar dan tepat 
waktu, orang Barat punya 
kebiasaan memasang jam pada 
sebuah menara.

Dengan demikian, masyarakat 
selalu menganggap waktu menjadi 
bagian dari hidupnya. Bukan, 
hanya detik demi detik dihitung 
dengan tepat, tetapi juga 
pengakuan bahwa sebuah kualitas 
waktu merekat pada sesuatu yang 
hidup dan tidak hidup. Yang sangat 
berharga setelah itu, umur manusia 
di atas bumi bisa diketahui dan 
mendorong manusia selalu 
bertanya tentang dirinya. Kita 
percaya, waktu sebagai sebuah 

Hari berganti hari, tahun 
pun berganti tahun. Kita 
percaya bahwa memang 

ada waktu yang merentang lurus, 
karena itu setiap hari manusia 
berpikir suatu dimensi seperti 
adanya malam, bulan, dan musim. 
Sebelum waktu diukur dengan 
tepat, manusia pernah berpegang 
pada kronologi terjadinya binatang 
berdasarkan temuan lapisan bumi 
(stratografik). Bahwa, yang 
pertama kali ada di muka bumi ini 
ialah ikan, menyusul amfibi, 
kemudian reptil, dan terakhir 
mamalia. Karena belum ada fosil 
manusia yang ditemukan, 
berkembanglah anggapan bahwa 
manusia adalah makhluk terakhir 
yang diciptakan oleh Tuhan.

James Hutton, seorang pakar 
gunung berapi, meneliti gunung 
berapi yang membentuk 
permukaan bumi. Ia meneliti masa 
sekarang untuk 
menghubungkannya dengan masa 

TAHUN BARU MASEHI 
ATAU HIJRIAH 
Oleh : A. Makmur Makka
Pembina Dompet Dhuafa

proses bersiklus atau merentang 
lurus (linier). Karena itu, ada masa 
lalu dan masa kini. Dalam 
perjalanan waktu, lumrah suatu 
generasi diganti oleh generasi lain 
yang lebih baru, ada proses 
regenerasi. Dari generasi Budi 
Utomo ke generasi Sumpah 
Pemuda, dari generasi 
kemerdekaan pada generasi pasca 
kemerdekaan. Tanpa adanya 
regenerasi, berarti menentang 
hukum alam. Bung Kamo oleh 
manusia dinobatkan sebagai 
Presiden seumur hidup, tetapi 
Bung Kamo tetap mengikuti jalan 
hidupnya. Ia ternyata tidak bisa 
menjadi presiden sepanjang masa 
hidupnya. Sunatullah, Ia tidak bisa 
mengawetkan jabatan dan waktu. 
Silakan berencana, tetapi takdir 
tetap akan berbicara.

Kita memang merasa telah melalui 
perjalanan waktu yang panjang. 
Kita selalu bergerak maju, tetapi 
adakalanya hal itu tidak terjadi. 

Sociopreneurship

(Bersambung)
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dilupakan. Jasa-jasa baik seseorang 
di masa lalu cepat pula luntur dari 
ingatan kita. Begitu banyak tokoh 
penting, pahlawan dan orang 
berjasa pada masa lalu yang kita 
campakkan. Semua cukup 
disimpan dalam kotak sejarah dan 
jadi penghias museum.

Begitu banyak contoh negarawan 
yang baik dan pintar, berpikiran 
maju dan luhur bagi bangsanya, 
tetapi dilupakan begitu saja. Tokoh 
yang kita tahu dan kenal sekarang 
adalah tokoh yang berada dalam 
kesadaran waktu kita. Penyair 
besar, politisi, ahli hukum, dan 
arsitek yang kita akui hanyalah 
mereka yang ada dalam kesadaran 
waktu kita. Pada suatu ketika 
kelak, mereka pun dilupakan, 
karena generasi berikutnya hanya 
mengenal yang ada dalam 
kesadaran waktu mereka. Banyak 
peradaban yang diciptakan 
manusia masa lalu hilang terbawa 
waktu, ada yang musnah oleh 
tangan manusia dan ada pula yang 
ditelan oleh bumi. Dalam 
perjalanan waktu selalu ada yang 
berkelanjutan dan ada yang 
berubah, seperti perjalanan bumi 
ini dan perjalanan hidup kita.

Mr. Muh. Yamin ketika berumur 
dua puluhan, ada yang mencatat 
bahwa dialah yang membuat 
rumusan teks Sumpah Pemuda, 
kemudian teks itu diresmikan 
sebagai naskah Sumpah Pemuda 
yang menjadi mitos ikatan 
persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia. Ternyata sekian puluh 
tahun kemudian, oleh generasi 
yang belum lahir ketika itu, 
mempertanyakan ulang. Ada yang 
ingin membangkitkan kembali 
federalism, bukan negara kesatuan. 
Seandainya itu berhasil, begitu 
banyak waktu yang tersia-sia dan 
niscaya. Banyak yang telah menjadi 
kesepakatan pendiri republik ini, 
dikoreksi ulang tanpa memikirkan 
kemashalatannya. Kita sudah 
membuat gerakan reformasi untuk 
menjadi negara demokrasi, 
kemudian oleh pemegang otoritas 
kekuasaan, dibelokkan kembali ke 
titik awal upaya kita menjadi 
negara demokratis.  Indonesia kini 
nyaris tidak memiliki partai yang 
sejatinya mewakili rakyat, lalu 
berkembang dalam praktek 
oligarki. Begitu banyak waktu yang 
kita lalui jadi sia-sia. Hanya 
mengulang apa yang sudah lalu.

Memang ada masa lalu dan masa 
kini. Dalam jarak waktu itu, 

terbentang banyak misteri, seperti 
alam ini dibuat oleh sang pencipta, 
tidak ada manusia yang tahu 
dengan pasti apa yang akan terjadi 
besok. Masa lalu biasa dianggap 
hanya sebagai artefak sejarah, masa 
yang tidak lagi penting 

dibandingkan masa kini dan masa 
esok. Banyak orang yang 
beranggapan bahwa yang penting 
hanya masa kini. Hari ini apa 
jabatan kita. Bagaimana kita 
berkuasa sekarang. Jika bukan hari 
ini, kapan lagi? Dengan gampang 
kita melupakan masa lalu, 
pahlawan pada masa lalu cepat 
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Ada seorang direksi bertanya kepada 
saya “Pak Jamil, bagaimana mendidik 
anak agar tahu rasa terima kasih. Sebab 
hampir setiap bulan saya memberi 
hadiah yang harganya mahal namun 
hadiah itu baginya biasa saja. 
Sepertinya anak saya tidak punya rasa 
terima kasih sama sekali.” 

Mendengar pertanyaan ini, saya 
teringat buku The 5 Love Languange 
(1992) yang ditulis Dr. Gary Chapman. 
Di dalam buku yang sudah terjual lebih 
dari 12 juta eksemplar ini, Dr Chapman 
menyampaikan ada 5 bahasa cinta yang 
perlu kita pahami. Kelima bahasa cinta 
itu adalah words of affirmation, quality 
time, physical touch, act of service, 
receiving gifts.

Boleh jadi, anak sang direksi ini, bahasa 
cintanya bukan receiving gifts 
(menerima hadiah) tetapi 

bahasa cinta yang lain. Maka 
menerima hadiah bukanlah hal yang 
diharapkan sehingga saat menerima 
hadiah, sang anak biasa saja. Bahkan 
terkesan seperti tidak tahu rasa terima 
kasih. Lantas apa bahasa cinta anak 
sang direksi?

Ada peluang bahasa cinta sang anak 
adalah word of affirmation, senang 
mendapat apresiasi dalam bentuk 
kata-kata. Sang anak lebih bahagia 
apabila ada penghargaan dalam bentuk 
kata-kata pujian dibandingkan hadiah 
suatu benda yang berharga sangat 
mahal sekalipun. Ucapan sederhana 
bisa membuat rasa cintanya semakin 
menggelora. Misalnya “bapak sangat 
tersentuh membaca captionmu 
di instagram hari 

ini, kata-katamu sangat mengena dan 
menginspirasi bapak, terima kasih 
anakku, bapak sangat bangga dan 
bahagia punya anak kamu.”    

Bisa juga bahasa cintanya adalah 
quality time. Bagi sang anak yang 
terpenting adalah waktu yang sangat 
berkualitas bersama orang-orang yang 
ia cintai. Kepada anak semacam ini kita 
bisa berkata “hari ini bapak cuti, special 
untuk kamu. Menemani kamu, 
melayani kamu. Hari ini, kita anggap 
dunia milik kita berdua.” Pernyataan 
ini, sangat berarti bagi anak yang 
memiliki bahasa cinta quality time.

Mungkin juga bahasa cinta sang anak 
adalah physical touch, sentuhan. 

Hadiah yang 
Memorable

Unggah

Oleh : Jamil Azzaini
Anggota Dewan Pengawas Dompet Dhuafa

@jamilazzaini
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Apabila ya? Kita bisa memeluknya, 
menggandeng tangannya atau 
menyentuh pundaknya sembari 
memberi apresiasi atas apa yang 
ia capai hari ini. Biarkan anak 
dengan bahasa cinta 
ini, tiba-tiba tidur di 
pangkuan Anda, 
segera usaplah 
kepalanya, belailah 
rambutnya. 
Sentuhan yang 
diterima sang anak 
akan membuat rasa 
cintanya semakin 
menggelora.

Kalau ternyata 
belum ditemukan 

dengan 4 bahasa cinta tersebut di atas, 
peluang bahasa cinta sang anak 
adalah, act of service, senang 
dilayani, diservice dan dimanjakan. 
Kepada orang semacam ini, kita bisa 

memberikan layanan prima 
sesuai dengan yang ia 
harapkan. Membantu 
pekerjaan mereka, 
menyediakan yang mereka 
butuhkan, meringankan 
tugas dan pekerjaan 
mereka. Layanan yang 
diterima sang anak akan 
membuat ia semakin 
bahagia.

Saya pun menyampaikan 
pertanyaan kepada sang 

direksi “ingin hadiah Anda 

memorable untuk anak Anda? Pastikan 
ia mendapat hadiah sesuai dengan 
bahasa cintanya.”

Sang direksi pun bertanya kepada saya 
“lantas, apa bahasa cinta anak saya?” 
Saya pun menjawab “itu anak Anda, 
jadi tugas Anda mencarinya, jangan 
didelegasikan kepada saya.” Kami pun 
tertawa berdua.

Bahasa cinta ini bisa digunakan untuk 
banyak hal, termasuk saat kita 
memperlakukan orang-orang di 
tempat kerja. Yakinlah, hadiah Anda 
lebih memorable saat hadiah Anda 
sesuai dengan bahasa cintanya. 
Cobalah.
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yang kita lakukan seperti apa, 
prosesnya bagaimana dan seterusnya,” 
sambung Asdinullah.

Laporan tahunan 2020-2021, LKC 
Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan 
menyampaikan berupa aktivitas 
program kawasan sehat dengan 7 
indikator kesehatan diantaranya 
kesehatan ibu dan anak, eliminasi 
stunting, pengelolaan penyakit 
menular dan tidak menular, sanitasi 
yang layak, lingkungan hijau produktif 
dan sehat mental spiritual, di 4 pulau 
di Kabupaten Pangkep.

Tahun 2020, LKC-Dompet Dhuafa 
Sulawesi Selatan sudah membangun 50 
jamban, dan di 2021 LKC-Dompet 
Dhuafa Sulawesi Selatan melakukan 
perluasan wilayah di 3 pulau, sehingga 
total jamban yang terbangun sebanyak 
235. Pembangunan jamban sehat 
keluarga menjadi salah satu pilar 
pemenuhan sanitasi yang layak dan 
percepatan desa ODF sebagai wujud 
intervensi sensitif dalam upaya 
eliminasi stunting.

“Dompet Dhuafa melalui pilar program 
kesehatan fokus pada upaya 
pemenuhan akses sanitasi yang layak 
untuk mendukung upaya kesehatan 
masyarakat dan wujud intervensi 
spesifik dalam percepatan eliminasi 
stunting di Indonesia,” ungkap dr. Yeni 
Purnamasari, MKM. selaku General 
Manager Kesehatan Dompet Dhuafa. 
– LKC Sulsel

wilayah kabupaten Pangkep, kita 
mendapat penghargaan dari Dinkes 
Kab. Pangkep. Kita mencoba 
memberikan pandangan pola 
intervensi baru terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan kita," ujar 
Asdinullah selaku Kepala 

LKC-DD Sulawesi 
Selatan. Selasa 
(28/12/2021).

Beberapa bulan 
sebelumnya, lanjut 
Asdinullah, kita sudah 

mendapat perhatian 
dari puskesmas dan 

dinas kesehatan, kok bisa 
ya Dompet Dhuafa melakukan 

kegiatan, yang diberikan kepada 
masyarakat berupa pemicuan dengan 
dana stimulan yang relatif kecil, tapi 
ada keberhasilan di lapangan. 

“Kuncinya pada pendampingan 
berkelanjutan. kita sampaikan pola 

MAKASSAR - Dalam upaya 
mensukseskan percepatan desa 
deklarasi Open Defecation Free (ODF) 
dan eliminasi stunting, Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) 
Dompet Dhuafa Sulawesi 
Selatan menerima 
penghargaan untuk 
kategori Kontribusi 
dan Sinergisitas 
Bersama Pemerintah 
Kab. Pangkep.

Penghargaan yang 
diraih oleh LKC-
Dompet Dhuafa 
Sulawesi Selatan sebagai 
apresiasi atas langkah 
LKC-DD Sulsel dalam percepatan desa 
ODF di 4 wilayah kepulauan 
Kabupaten Pangkep.

“Hari ini dalam kegiatan meeting 
sharing lesson bersama dengan 6 
tenaga sanitarian di 6 Puskesmas 

Beranda

Dompet Dhuafa

①   LKC Sulsel menerima penghargaan dari 
Pemerintah Kab. Pangke

②  LKC Dompet Dhuafa sedang memberikan 
presentasi di Pemerintahan Kabupaten Pangkep

APRESIASI PERCEPATAN DESA DAN ELIMINASI STUNTING

LKC SULSEL
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Kasi Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas 
Kesehatan Provinsi Sumsel, mengenai 
akan pentingnya peran kader dalam 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat.

Selain itu, materi kader juga diisi oleh 
dr. Mardiana Lestari, dokter jaga di 
klinik Layanan Kesehatan Cuma-cuma 
(LKC) Sumsel. Jambore Kader Kesehatan 
sebagai bentuk penguatan program para 
kader kesehatan, memperdalam kembali 
ilmu kesehatan para kader kesehatan, 
dan mempererat tali silaturahim antar 
kader yang selama ini tersebar di 
berbagai wilayah Sumsel. 

Sekaligus agar ke depannya mampu 
membawa dampak perubahan yang 
lebih baik terutama kepada Penerima 
Manfaat Program. -DD Sumsel

PALEMBANG - Dompet Dhuafa 
Sumatera Selatan (DD Sumsel) 
mengajak 25 kader binaan untuk 
menimba ilmu selama tiga hari 
berturut-turut yakni dari 18-20 
Desember 2021. Puluhan kader binaan 
Dompet Dhuafa Sumsel mengikuti 
kegiatan Jambore Kader Kesehatan ini 
terdiri dari kader Pos Sehat Cempaka, 
Pos Sehat Lahat, Posyandu Remaja dan 
Rumah Baca.

Adapun serangkaian kegiatan diikuti 
seluruh kader kesehatan dari mulai 
kegiatan evaluasi program, dilanjut 
kegiatan kunjungan ke kampung literasi 
Taman Baca Masyarakat Karya Mulya 
dan Kelompok Tani Margoyoso. Acara 
dilaksanakan di Jakabaring, Sport City, 
Palembang, Sumatera Selatan.

Kader kesehatan juga mengikuti 
kegiatan seminar kesehatan bersama 
Imam Subroto, S.KM., M.Kes., selaku 

GELAR JAMBORE KADER KESEHATAN

Beranda
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①② Para kader binaan Dompet Dhuafa Sulses 
mengikuti kegiatan Jambore Kader Pos Sehat

DOMPET DHUAFA SUMSEL
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Januar Efendi Wali Korong Tapakis 
mewakili masyarakat Tapakis, 
berterimakasih kepada YBM PT PLN 
(Persero) UP2B Sumbagteng, yang 
bertahun-tahun bekerjasama dengan 
Korong Tapakis dalam realisasi 
program sosial dan aneka program 
lainnya.

“Kami sering diikut sertakan. Ada juga 
program pengajian rutin dua kali 
dalam sebulan dari YBM PLN UP2B 
Sumbagteng. Alhamdulillah Program 
itu sampai saat ini masih tetap berjalan 
dengan baik,” ujar Januar. – DD 
Singgalang

PADANG - Dompet Dhuafa Singgalang 
bersama tim YBM PLN 
menyelenggarakan Khitanan Massal 
Dhuafa pada Kamis (30/12/2021).

Andi Murniawati Manager PT PLN 
(Persero) UP2B Sumbagteng dalam 
sambutannya mengatakan, 
Alhamdulillah menutup 2021 tim YBM 
PLN bisa melaksanakan agenda yang 
mudah-mudahan bermanfaat untuk 
masyarakat sekitar UP2B Sumbagteng.

“Kami senantiasa bisa melayani 
masyarakat se-Sumatera untuk tetap 
mengaliri listrik dengan baik. Sehingga 
Konsumen bisa menikmati listrik yang 
nyaman dari rumah, bantu doakan 
kami sehat selalu,” tutur Andi 
Murniawati.

Sementara itu, mewakili Pimpinan 
Cabang DD Singgalang, Novil Oksan 

Putra selaku Supervisor Fundraising 
menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada PT PLN (Persero) UP2B 
Sumbagteng atas sinergi kolaborasi 
bersama DD Singgalang dalam 
berbagai program.

“Di 2021 ini sudah beberapa program 
yang saling kita sinergikan dengan 
YBM PT PLN (Persero) UP2B 
Sumbagteng, diantaranya program 
sosial penyaluran Sembako, Santunan 
Anak Yatim, Santunan untuk Guru 
Mengaji, santunan untuk marbot. Dan 
penutup tahun ini, kita laksanakan 
Khitanan Massal Dhuafa,” tutur Novil, 
dilansir ddsinggalang.org.

Peserta yang ikut khitan adalah 50 
orang anak-anak yang berasal dari 
Korong Batang Tapakis, Nagari 
Sintuak, Kecamatan Sintuak Tobo 
Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. 

Beranda
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①   Penerima manfaat untuk khitan massal

SINERGI DD SINGGALANG DAN YBMPLN 
GELAR KHITAN MASSAL

DOMPET DHUAFA SINGGALANG
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penerima manfaat selama dua tahun 
untuk bisa belajar langsung tentang 
peternakan dan diberi pelatihan.

Kemudian selepas dua tahun berlalu 
mereka akan mendapatkan modal 
berupa 30 ekor kambing untuk 
menjalankan usaha ternaknya sendiri. 
Lokasi sentra ternak Dompet Dhuafa 
Waspada berada di desa Bulu Cina, 
Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli 
Serdang.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 
Waspada, Sulaiman menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada seluruh 
donatur. “Capaian di tahun 2021 ini 
merupakan kebaikan bersama kita, 
terima kasih banyak kami ucapkan 
kepada seluruh donatur yang telah 
membersamai,” ucap Sulaiman.

Sulaiman juga mengucapkan terima 
kasih atas kepercayaan donatur kepada 
Dompet Dhuafa Waspada. 
“Terimakasih juga kami ucapkan 
kepada seluruh donatur yang sudah 
mempercayakan Zakat, Infaq, Sedekah, 
dan Wakafnya melalui Dompet Dhuafa 
Waspada. Dan kami akan terus 
menjaga kepercayaan yang diberikan. 
Hanya doa yang bisa kami kirimkan 
semoga seluruh donatur yang baik hati 
diberikan kesehatan, rezeki yang 
berlimpah dan berkah,” ucapnya.

MEDAN  - Dompet Dhuafa Waspada 
menutup laporan tahun 2021 dengan 
catatan penyaluran dana Zakat, Infak, 
Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) 
sebanyak 4,5 M. Dari total dana tersalur 
tersebut, adapun total penerima 
manfaat secara keseluruhan yakni 
mencapai 44.116 jiwa. 

Tercatat sebanyak 603 jiwa penerima 
manfaat pada program pendidikan, 
3.170 jiwa pada program dakwah, 297 
jiwa pada program ekonomi, 8.538 jiwa 

pada program sosial, 6.676 jiwa pada 
program ramadhan, dan 24.832 jiwa 
pada program Tebar Hewan Kurban 
(THK).

Pada tahun 2021 ini juga satu program 
berbasis ekonomi pemberdayaan yakni 
program Sentra Ternak telah berhasil 
dijalankan. Sebagai salah satu program 
baru yang menyalurkan dana zakat 
secara produktif, sentra ternak ini 
memberikan solusi membuka lapangan 
pekerjaan dengan mempekerjakan 

Dompet Dhuafa

TUTUP TAHUN DENGAN CATATAN 
PENYALURAN ZISWAF 4,5 M

DD WASPADA

①   Seremonial Dompet Dhuafa Waspada untuk 
sentra ternak

②   Pimcab DD Waspada, Sulaiman (berjaket hitam) 
bersama Pimpinan daerah dan pejabat setempat 
berswa foto di lokasi sentra ternak
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Dompet Dhuafa), dan Harun Arrasyid 
(tokoh masyarakat setempat).

"Warga di sini merupakan pengungsi, 
ada sekitar 300 warga. Kendala di sini 
memang salah satunya adalah air 
bersih. Kami sudah melakukan 
pengajian, dan di sini memiliki potensi 
air bersih untuk dibor. Maka itu DMC 
akan melakukan pengeboran sumur 
untuk dimanfaatkan para warga 
Pedukuhan di sini. Fasilitas air bersih 
ini tentu akan sangat membantu 
warga, dan hari ini Alhamdulilah kita 
lakukan peletakan batu pertama,” tutur 
Haryo.

Harun menyampaikan terima kasih 
sebanyak-banyaknya kepada tim DMC 
dan Dompet Dhuafa. Selain telah 
banyak membantu warga melakukan 
evakuasi dan menggelar program-
program di pengungsian, DMC dengan 
sigap juga mengadakan pengadaan air 
bersih. 

“Sumur bor ini akan kami gunakan dan 
manfaatkan sebaik-baiknya, dan setiap 
orang yang memanfaatkan air di sini 
akan mendoakan para donatur, 
Dompet Dhuafa, dan pihak lainnya 
supaya selalu diberi keberkahan dan 
amal jariyah. Selama kami dialiri air, 
insha Allah selama itu pula para 
donatur dialiri pahala jariyah,” 
tuturnya. -DD Jatim

LUMAJANG - Dompet Dhuafa Jawa 
Timur turut serta dalam pengeboran 
dan pembangunan sumur Air Untuk 
Kehidupan untuk para 
pengungsi erupsi Gunung 
Semeru di Pedukuhan 
Kajang Kosong, 
Dusun Kebon Deli 
Selatan, Desa 
Sumberwuluh, 
Kecamatan 
Candipuro. 
Lebih dari 300 
warga sedang 
mengungsi di 
sana, namun 
kendalanya 
adalah 
minimnya air 
bersih di sana. 

Sehingga di hari Jumat 
(24/12/2021), Dompet Dhuafa 
memulai pengeboran dan 
pembangunan sumur Air Untuk 

Kehidupan. Pimpinan Cabang Dompet 
Dhuafa Jawa Timur, Kholid Abdillah 
menghadiri peletakan batu pertama, 

yang juga dihadiri Yayat 
Supriyatna 

(Sekretaris 
Pengurus 

Yayasan 
Dompet 
Dhuafa), 
Ahmad 
Sonhaji 
(Direktur 
Dakwah, 
Budaya 
& 
Pelayanan 

Masyarakat 
Dompet 

Dhuafa , Doni 
Marlan (Direktur 

Pemberdayaan & 
Pengembangan Ekonomi 

Dompet Dhuafa) , Haryo Mojopahit 
(Kepala Disaster Management Center 

Beranda

Dompet Dhuafa

①   Management Dompet Dhuafa bersama warga 
sedang di lokasi pengeboran sumur Air 

②   Pengurus Dompet Dhuafa sedang di lokasi 
pengeboran sumur Air 

PENGEBORAN SUMUR AIR UNTUK 
PENGUNGSI SEMERU

DOMPET DHUAFA JATIM

①
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kolaborasi kebaikan Dompet Dhuafa 
dan YBM PLN berikutnya.

“Harapan kami kegiatan ini bisa dapat 
terus kita laksanakan, karena selain di 
Dusun Katewel di Sumba Barat Daya 
ini, Sumba memiliki 4 Kabupaten, di 
mana banyak kantong-kantong muslim 
yang perlu perhatian, baik dari Dompet 
Dhuafa maupun Yayasan Baitul Maal 
PLN. Kedepan harapan kami juga 
untuk kerjasama kita melayani, 
membantu umat, kita bisa bekerjasama 
lebih erat lagi antara Dompet Dhuafa 
dan YBM PLN dimanapun berada,” 
ungkap Imam. -DD NTT

SUMBA  - Dompet Dhuafa 
berkolaborasi dengan Yayasan Baitul 
Maal (YBM) PLN menggelar Khitanan 
Massal untuk 100 anak dan Program 
Sanitasi (Sehat Sanitasi) di Dusun 
Katewel, Desa Letekonda, Kecamatan 
Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, 
Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu 
(18/12/2021).

“Di Desa Katewel ini sudah ada 
Program Bidan Untuk 
Negeri, bidan Citra 
yang sudah hadir di 
tengah-tengah 
masyarakat 
untuk 
memberikan 
pelayanan. 
Khususnya di 
kesehatan ibu 
dan anak, kita 
juga ada 
program untuk 
eliminasi 
stunting. Ini 
adalah salah satu 
program yang menjadi 
prioritas masyarakat, 
dengan sumber daya alam yang 
melimpah di Sumba Barat Daya ini kita 
berharap anak-anak disini bisa tumbuh 
dan berkembang lebih optimal,” tutur 
dr. Yeni Purnamasari, MKM selaku 
General Manager Divisi Kesehatan 
Dompet Dhuafa.

Program ini hadir dari kolaborasi 
bersama Dompet Dhuafa dengan 
Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) 
untuk bisa menyediakan akses jamban 
sehat untuk warga sekitar. Yeni 
berharap kedepan Desa Letekonda ini 

menjadi 
salah satu 
kawasan 

sehat juga, 
kita akan 

memulai 
dengan program 

sanitasi.

“Jadi sanitasi itu meruapakan 
kesehatan lingkungan di wilayah ini. 
Alhamdulillah YBM PLN membantu 
kita bersama di sini untuk bisa 
menyediakan akses jamban atau MCK 
(Mandi, Cuci, Kakus) yang sehat,” 
sambung Yeni.

Sementara Imam Suhari selaku Ketua 
YBM UP 3 Sumba mengucapkan 
terima kasih kepada Dompet Dhuafa 
dan mengatakan bahwa kabupaten 
lainnya di Sumba Barat Daya akan 
menjadi target selanjutnya dalam 

Beranda
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①  Berfoto bersama dengan para penerima manfaat 
anak-anak beserta orang tuanya

②  Sinergi Dompet Dhuafa bersama YBM PLN

PELUNCURAN PROGRAM SANITASI 
DOMPET DHUAFA BERSAMA YBM PLN

DOMPET DHUAFA NTT
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untuk penanganan mewabahnya kasus 
Covid-19 di Indonesia, dengan 
menyelenggarakan program Mitigasi 
Bencana Penyebaran Virus, Tes 
Antibody, Tes Antigen, dan PCR gratis, 
bagi masyarakat dhuafa di Indonesia, 
juga membuka layanan Crisis Center 
untuk pencegahan dan penanggula-
ngan Covid-19. 

“Dompet Dhuafa Bali akan selalu yang 
terdepan untuk menjadi mitra 
pemerintah baik kota maupun provinsi 
untuk menyelesaikan masalah yang 
ada ditengah masyarakat khususnya 
dimasa pandemi Covid-19 ini. Sudah 
banyak program sosial yang kami 
laksanakan untuk masyarakat Bali 
khsusunya Denpasar. Harapan nya ini 
bisa membantu pemerintah,” aku Fadly 
Hassan selaku Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Bali.

Hadir dalam kesempatan tersebut, 
Anggota DPR RI Dapil Bali, I Ketut 
Kariyasa Adnyana; Perwakilan Bank 
Indonesia, Arya Wibawa; Asisten 
Bidang Pemerintahan dan Kesra; I 
Made Toya; Kepala Inspektorat Kota 
Denpasar, Putu Naning Djayaningsih; 
Kabag Kerjasama Setda Kota Denpasar, 
I Gusti Ayu Laxmy Saraswati; serta 
Kabag Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan, Dewa Gede Rai. -DD Bali

DENPASAR - Di penghujung  tahun 
2021, Dompet Dhuafa Bali mendapat-
kan penghargaan Denpasar Corporate 
Social Responsibility (CSR) / Tanggung 
Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

“Kegiatan ini setiap tahun 
dilaksanakan, yang merupakan bentuk 
apresiasi kepada perusahaan, BUMN, 
BUMD, organisasi masyarakat maupun 
perorangan yang sudah berperan 

secara gotong royong di dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pemerintah Kota 
Denpasar bersinergi dengan mitra 
pemerintah terus melakukan langkah-
langkah cepat bergerak bersama untuk 
penyelamatan masyarakat dalam 
situasi seperti ini salah satunya adalah 
dukungan dari CSR ataupun TJSL,” 
sebut Wakil Wali Kota Denpasar, I 
Kadek Agus Arya Wibawa, di Selasar 
Gedung Taksu, Dharma Negara Alaya, 
Denpasar, pada Rabu (29/12/2021), saat 
penyerahan penghargaan.

Arya menambahkan peran serta 
perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi 
masyarakat serta kelompok masyarakat 
bahu membahu dalam membantu 
menanggulangi pandemi Covid-19. 

Di tengah masih merebak wabah 
Covid-19, Dompet Dhuafa terus 
mendukung penuh sikap Pemerintah Dompet Dhuafa

PENGHUJUNG TAHUN, DOMPET DHUAFA 
RAIH PENGHARGAAN DENPASAR CSR

DOMPET DHUAFA BALI

Beranda

①   Dompet Dhuafa Bali sedang bersama Wakil 
Walikota Denpasar

②   Piagam Penghargaan untuk DD Bali
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Dhuafa Banten juga menyalurkan 
santunan untuk anak yatim dan lansia 
dhuafa di daerah tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih 
kepada PT Damai Dental Sejahtera, 
semoga zakat yang disalurkan dapat 
memberikan kebermanfaatan bagi 
banyak masyarakat serta memberikan 
keberkahan untuk seluruh keluarga 
besar PT Damai Dental Sejahtera dan 
seluruh pihak yang terlibat. Aamiin,” 
tutup Zamaksyari.

Dompet Dhuafa terbuka dan mengajak 
berbagai pihak untuk terus 
berkolaborasi memberikan 
kebermanfaatan bagi masyarakat 
melalui berbagai program unggulan. 
Mari terus bergandeng tangan 
membentang kebaikan untuk menebar 
kebermanfaatan. -PM

“Kami mendapatkan amanah ini dari 
mitra kami PT Damai Dental Sejahtera, 
kemudian kami salurkan untuk 
pembangunan sarana akses air bersih 
di daerah ini, semoga dapat dijaga dan 
dirawat agar fasilitas ini dapat bertahan 
lama dan memberikan manfaat yang 
bagi banyak masyarakat yang 
membutuhkan,” paparnya pada proses 
peresmian.

Setelah diresmikan, masyarakat 
langsung menggunkan sarana tersebut 
untuk berwudhu dan Aktivitas lainnya. 
Selain melakukan peresmian, Dompet 
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①   DD Banten bersama dengan perwakilan dari 
warga sebagai penerima manfaat

②   Penampakan pembangunan sarana air bersih 
dan MCK

BANTEN - Akses air bersih tidak selalu 
dirasakan oleh penduduk di beberapa 
wilayah di Indonesia. Salah satunya di 
kampung Cihideung, Desa 
Sumurlaban, Kecamatan Angsana, 
Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketika 
kemarau tiba, daerah ini akan 
mengalami kekeringan yang cukup 
parah, sehingga masyarakat sangat 
sulit untuk mendapatkan akses air 
bersih.

Daerah ini dihuni oleh sekitar 65 
Kepala Keluarga (KK) yang mayoritas 
bekerja sebagai buruh tani dan buruh 
serabutan. Penduduk kampung 
Cihideung biasa memenuhi 
kebutuhan air bersih sehari-hari 
dari sumur galian biasa, sehingga 
ketika kemarau tiba sumur-
sumur akan mengalami 
kekeringan. Oleh karena itu 
pembangunan sarana air 
bersih yang dapat diakses 
masyarakat sepanjang musim 
sangat dibutuhkan.

Melalui dana zakat perusahaan 
yang disalurkan oleh PT Damai 
Dental Sejahtera, Dompet Dhuafa 
melakukan pembangunan Fasilitas 
air bersih dan MCK bagi masyarakat 
Cihideung agar dapat membantu 
masyarakat mendapatkan akses air 
bersih dengan mudah. Alhamdulillah, 
Jum'at (10/12/2021) lalu telah 
dilaksanakan peresmian pembangunan 
oleh tim Dompet Dhuafa Banten 
bersama tokoh masyarakat setempat.

Zamaksyari selaku Manajer Program 
Sosial dan Dakwah Dompet Dhuafa 
Banten yang hadir pada proses 
peresmian menyampaikan harapannya 
agar fasilitas MCK ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat untuk 
kebutuhan sehari-hari.

BANGUN FASILITAS AIR BERSIH DAN MCK
BAGI MASYARAKAT CIHIDEUNG
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menghidupi keluarga kecil saya dengan 
tinggal di kontrakan seharga Rp 
500.000 per bulan. Hasil itu juga 
cukup untuk makan sehari-hari,” 
ungkapnya. 

Namun, usahanya kini tak bisa lagi 
diharapkan. Andika tak tega melihat 
keluarga kecilnya hidup serba 
kekurangan di bawah tampungan 
gubuk kecil yang ia sewa Rp150.000 per 
bulan. Ia kemudian mengungsikan 

Hampir dua tahun pandemi 
Covid-19 melanda Indonesia. 
Kehadirannya sempat 

meluluhlantakkan sendi-sendi 
kehidupan bangsa. Menghancurkan satu 
per satu pelaku usaha yang berimbas 
pada pemutusan hubungan kerja. 

Bagi sebagian masyarakat, pandemi 
memang menghentikan usaha mereka. 
Tetapi, tidak mengubur semangatnya 
untuk terus berusaha. 

Cerita ini dirasakan oleh para pedagang 
yang berada di Banten, salah satunya 
Andika Yuseksi. Pria berusia 38 tahun 
asal Labuan, Pandeglang, ini mengadu 
nasib berjualan oleh-oleh khas Banten 
di kawasan wisata Banten Lama. 

Sayangnya, usaha yang ia geluti sejak 
enam tahun lalu itu harus terhenti 
seiring datangnya pandemi Covid-19. 

“Saat usaha masih berjalan, saya bisa 

Lirih

RUMAH GUBUK 
CERITA ANDIKA 
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anak beserta istrinya ke rumah orang 
tuanya. 

Cobaan yang ia rasakan 
seakan datang 
bertubi-tubi. Hal 
itu membuat 
kehidupannya 
berubah. 
Namun,tidak 
membuatnya 
menyerah 
dengan 
keadaan. 
Andika saat 
ini banting 
tulang 
melanjutkan 
hidupnya sebagai 
kuli bongkar kayu di 
kawasan Kasemen, 

Lirih

Dompet Dhuafa

①  Andika mendapatkan bantuan pangan dari 
Dompet Dhuafa

②   Andika mendapatkan bantuan pangan dari 
Dompet Dhuafa

③   Gubuk yang menjadi tempat tinggal  Andika

Serang. Terkadang, ia ikut membantu 
bengkel sepeda motor yang 
membutuhkan jasanya. 

“Semuanya saya kerjakan 
dengan semangat. Saya 

memiliki tekad dan 
keyakinan bahwa 

saya bisa hidup 
lebih baik ke 
depannya,” 
tuturnya. 

Melihat 
kegigihan Andika, 

beberapa waktu 
lalu, tim Dompet 

Dhuafa Banten 
menyambangi gubug 

yang ditempati Andika di 
Kampung Kasunyatan, 

Kelurahan Banten Lama, Kecamatan 
Kasemen, Kota Serang. 

Tak hanya memberikan bantuan 
pangan berupa paket sembako, tim 
Dompet Dhuafa Banten juga 
membantu Andika untuk bangkit 
dengan program Bantuan Modal 
Usaha. -DD Banten
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Lemak pada perut tak hanya mengganggu penampilan, tetapi juga memiliki efek yang berbahaya 
bagi kesehatan secara menyeluruh. Salah satu jenis lemak perut yang disebut sebagai lemak visceral 
merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kondisi lainnya. 

Meskipun menghilangkan lemak cukup sulit, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi 
kelebihan lemak perut berdasarkan studi ilmiah para ahli.

Usahakan mengonsumsi makanan berserat tinggi 
setiap hari. Sumber serat larut yang sangat baik 

meliputi biji rami, mie shirataki, kubis Brussel, alpukat, 
polong-polongan dan beri hitam. 

Konsumsi
Banyak

Serat Larut 

Hindari Kandungan
Lemak Trans 

Lemak trans dibuat dengan memompa 
hidrogen menjadi lemak tak jenuh, 

seperti minyak kedelai. Mereka 
ditemukan di beberapa margarin serta 

beberapa bahan lain yang biasa 
ditambahkan ke makanan kemasan. 

Makan Makanan
Berprotein Tinggi 

Banyak penelitian observasional 
menunjukkan bahwa orang yang 

makan lebih banyak protein 
cenderung memiliki lebih sedikit 

lemak perut, seperti daging, 
ikan, telur, susu, protein 

whey, kacang-kacangan.

Kurangi
Tingkat Stres 

Penelitian menunjukkan bahwa kadar 
kortisol yang tinggi meningkatkan nafsu 

makan dan mendorong penyimpanan 
lemak perut. Untuk membantu mengurangi 

lemak perut, lakukan aktivitas 
menyenangkan yang menghilangkan stres. 

Seperti berlatih yoga atau meditasi.

Jangan
Konsumsi
Makanan

Manis 

Studi observasional menunjukkan bahwa 
kelebihan gula rafinasi dapat 

menyebabkan penambahan lemak perut. 
Bahkan gula yang lebih sehat, seperti 

madu asli, harus digunakan dengan hemat. 

54 Fit n Fresh
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Lemak pada perut tak hanya mengganggu penampilan, tetapi juga memiliki efek yang berbahaya 
bagi kesehatan secara menyeluruh. Salah satu jenis lemak perut yang disebut sebagai lemak visceral 
merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kondisi lainnya. 

Meskipun menghilangkan lemak cukup sulit, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi 
kelebihan lemak perut berdasarkan studi ilmiah para ahli.

Usahakan mengonsumsi makanan berserat tinggi 
setiap hari. Sumber serat larut yang sangat baik 

meliputi biji rami, mie shirataki, kubis Brussel, alpukat, 
polong-polongan dan beri hitam. 

Konsumsi
Banyak

Serat Larut 

Hindari Kandungan
Lemak Trans 

Lemak trans dibuat dengan memompa 
hidrogen menjadi lemak tak jenuh, 

seperti minyak kedelai. Mereka 
ditemukan di beberapa margarin serta 

beberapa bahan lain yang biasa 
ditambahkan ke makanan kemasan. 

Makan Makanan
Berprotein Tinggi 

Banyak penelitian observasional 
menunjukkan bahwa orang yang 

makan lebih banyak protein 
cenderung memiliki lebih sedikit 

lemak perut, seperti daging, 
ikan, telur, susu, protein 

whey, kacang-kacangan.

Kurangi
Tingkat Stres 

Penelitian menunjukkan bahwa kadar 
kortisol yang tinggi meningkatkan nafsu 

makan dan mendorong penyimpanan 
lemak perut. Untuk membantu mengurangi 

lemak perut, lakukan aktivitas 
menyenangkan yang menghilangkan stres. 

Seperti berlatih yoga atau meditasi.

Jangan
Konsumsi
Makanan

Manis 

Studi observasional menunjukkan bahwa 
kelebihan gula rafinasi dapat 

menyebabkan penambahan lemak perut. 
Bahkan gula yang lebih sehat, seperti 

madu asli, harus digunakan dengan hemat. 
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Ekonomi Islam

Gagalnya sistem ekonomi kapitalis 
maupun sosialis dalam 
menciptakan kesejahteraan 
masyarakat mengharuskan adanya 
pemecahan. Karena itu, negara-
negara muslim sangat 
membutuhkan suatu sistem yang 
lebih baik yang mampu 
memberikan semua elemen untuk 
berperan dalam mencapai 
kesejahteraan dan kebahagiaan. 
Sistem ekonomi ialah bukanlah 
sistem ekonomi alternatif maupun 
sestem ekonomi pertengahan; 
sistem Ekonomi Islam merupakan 
sistem ekonomi solutif atas 
berbagai permasalahan yang 
selama ini muncul.

Nasution (2007:11) mengemukakan 
sistem Ekonomi Islam adalah suatu 
sistem ekonomi yang didasarkan 
pada ajaran dan nilai- nilai Islam 
yang bersumber dari Al Quran, 
Sunnah, Ijma, Qiyas atau sumber 
lainnya. Nilai – nilai sistem 
ekonomi Islam ini merupakan 
bagian integral dari keseluruhan 
ajaran Islam yang komprehensif. 
Secara umum, lahirnya ide tentang 
sistem Ekonomi Islam didasarkan 
pada pemikiran bahwa sebagai 
agama yang lengkap dan sempurna, 
Islam tentulah tidak hanya 
memberikan penganutnya 
aturanaturan soal ketentuan dan 

iman, melainkan juga jawaban atas 
berbagai masalah yang dihadapi 
oleh manusia, termasuk ekonomi.

Sistem ekonomi Islam hadir jauh 
lebih dahulu dari kedua sistem 
yang dimaksud di atas, yaitu pada 
abad ke-6, sedangkan kapitalis 
abad 17, dan sosialis abad 18. 
Dalam sistem Ekonomi Islam, yang 
ditekankan adalah terciptanya 
pemerataan distribusi pendapatan, 
seperti tercantum dalam surat 
Al-Hasyr ayat 7, berikut 
terjemahan ayat tersebut :

Artinya: Apa saja harta rampasan 
(fai’i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang 
berasal dari penduduk kota-kota 
Maka adalah untuk Allah, untuk 
rasul, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam 
perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang Kaya 
saja di antara kamu. apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, Maka 
terimalah. dan apa yang 
dilarangnya bagimu, Maka 
tinggalkanlah. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
amat keras hukumannya.

Islam telah mengatur kehidupan 
manusia dengan ketentuan-
ketentuan yang telah disyariahkan. 
Keberadaan aturan itu semata-

mata untuk menunjukkan jalan 
bagi manusia dalam memperoleh 
kemuliaan. Perilaku orang muslim 
dalam bidang ekonomi selalu 
diorientasikan pada peningkatan 
keimanan, karena implementasi 
dari pemahaman Islam akan 
membentuk kehidupan yang Islami 
dalam masyarakat secara langsung. 
Sistem ekonomi Islam di bangun 
berdasarkan atas sumber Islam 
yakni Al-Quran dan Hadist.

Secara konseptual, terdapat 
perbedaan mendasar antara 
ekonomi konvensional dan 
ekonomi Islam dalam memandang 
manusia. Ekonomi konvensional 
mengasumsikan mansusia sebagai 
Rational economic man atau 
manusia ekonomi yang rasional, 
sedangkan ekonomi Islam hendak 
membentuk manusia ekonomi 
yang berkarakter Islami atau 
Islamic Economic Manusia. Islamic 
Economic Man dianggap 
perilakunya rasional jika konsisten 
dengan prinsip-prinsip Islam yang 
bertujuan untuk menciptakan 
masyarakat yang seimbang. 
Tauhidnya mendorong untuk 
senantiasa yakin bahwa Allah-lah 
yang berhak membuat rules untuk 
mengantarkan kesuksesan hidup di 
dunia dan di akhirat. 

Dalam mengkonsumsi suatu 
barang, Islamic Economic Man 

56 Syariah

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

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

PERBANDINGAN
EKONOMI KONVENSIONAL DAN 
EKONOMI ISLAM (Bagian Tiga)
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didesain dan dicipta dengan 
sengaja oleh Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala, bukan kebetulan dan 
semuanya pasti memiliki tujuan. 
Tujuan inilah yang memberikan 
signifikansi dan makna pada 
eksistensi jagat raya, termasuk 
manusia yang menjadi salah satu 
penghuni didalamnya. Manusia 
merupakan khalifah Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala di muka 
bumi dengan dibekali perangkat 
baik jasmani maupun rohani dapat 
berperan secara efektif sebagai 
khalifah-Nya. Implikasi dari 
prinsip ini adalah persaudaraan 
yang universal, sumber daya adalah 
amanah, gaya hidup sederhana dan 
kebebasan manusia.

Keadilan adalah salah satu misi 
utama ajaran Islam, implikasi dari 
prinsip ini adalah pemenuhan 
kebutuhan pokok manusia, 
sumber-sumber pendapatan yang 
halal dan baik, distribusi 
pendapatan dan kekayaan yang 
merata serta pertumbuhan dan 
stabilitas.

Dalam ekonomi Islam, hukum hak 
milik individu adalah hak untuk 
memiliki, menikmati dan 
memindah-tangankan kekayaan 
yang diakui dan dipelihara oleh 
Islam, tetapi mereka mempunyai 
kewajiban moral untuk 
menyedekahkan hartanya, karena 
kekayaannya itu juga merupakan 
hak masyarakat bahkan hewan. 

tidaklah dilandasi niatan hanya 
untuk mencari kepuasaan belaka. 
Namun lebih daripada itu, seorang 
Islamic Economic Man akan lebih 
mempertimbangkan tentang status 
barang tersebut, apakah halal atau 
haram dan bagaimana cara barang 
tersebut didapatkan, apakah 
merugikan orang lain atau tidak. 
Tindakan tersebut merupakan 
pertimbangan-pertimbangan yang 
harus diperhitungkan oleh seorang 
Islamic Economic Man. Oleh 
karena itu, Islamic Economic Man 
tidaklah materialistik. Ia selalu 
memegang prinsip syariah yang 
selalu menekankan pentingnya 
berbuat kebajikan terhadap semua 
orang. Tolong menolong, peduli 
terhadap sesama merupakan salah 
satu diantara karakterisik Islamic 
Economic Man yang berkecimpung 
didalam aktivitas perekonomian. 

Para ulama Islam telah 
menyepakati bahwa salah satu 
tujuan terpenting syari’ah adalah 
mengurangi kesulitan dan 
berusaha untuk menjadikan hidup 
setiap manusia menjadi nyaman. 
Berbeda dengan kapitalisme yang 
mempunyai karakter materalistik 
sehingga kurang mengindahkan 
nilai-nilai etika.

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Tauhid adalah pondasi keimanan 
Islam. Ini bermakna bahwa segala 
apa yang ada di alam semesta ini 

Oleh karena itu, Al Qur’an tidak 
menginginkan harta kekayaan itu 
hanya berputar diantara orang-
orang kaya saja. Dalam ajaran 
Islam, hak milik dikategorikan 
menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Hak milik individual (Milkiyah 
Fardhiyah/Privat Ownership).

2. Hak milik Umum atau publik 
(Milkiyah ‘Ammah/Public 
Ownership).

3. Hak milik negara (Milkiyah 
Daulah/State Ownership).

Ciri-Ciri Ekonomi Islam 

Pertama, Harta adalah kepunyaan 
Allah dan Manusia merupakan 
Khalifah atas harta. Kedua, 
Ekonomi terikat dengan Akidah, 
Syariah (Hukum), dan Moral. 
Ketiga, Keseimbangan antara 
Kerohanian dan Kebendaan. 
Keempat, Ekonomi Islam 
Menciptakan Keseimbangan antara 
Kepentingan Individu dengan 
Kepentingan Umum. Kelima, 
Kebebasan individu dijamin dalam 
Islam. Keenam, Negara diberi 
kewenangan turut campur dalam 
perekonomian. Ketujuh, Zakat. 
Kedelapan, Larangan Riba.

Syariah
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MENJADI PNS (Pegawai Negeri Sipil) 
di masa lalu dengan ASN (Aparatur 
Sipil Negara) sekarang tuntutannya 
sangat berbeda. Dulu PGPS sampai 
diplesetkan jadi Pinter Goblok 
Penghasilan Sama, sebab yang dilihat 
hanya ijazahnya. Sekarang, jika goblok 
bener penghasilannya jadi jeblok. 
Mereka tidak dapat Tukin (Tunjangan 
Kinerja) sebagai imbalan atas kerajinan 
dan kreativitas sebagai pegawai 
pemerintah.

Tapi di era milineal yang serba digital, 
ASN banyak yang terkontaminasi 
paham-paham yang diperoleh dari 
jagad maya. Begitu tinggi 
kreativitasnya ASN sekarang, banyak 
yang tak hanya korupsi uang negara, 
tapi juga termakan narkoba dan 
terpengaruh paham radikal. Akhirnya, 
mereka digaji oleh pemerintah, tapi 

berani nyinyir pada pemerintahnya 
sendiri. Hal ini membuat Menteri 
PAN-RB Tjahjo Kumolo resah 
dibuatnya. Beliaunya pernah mengaku, 
setiap bulannya harus memecat 25-80 
ASN gara-gara terlibat korupsi, 
narkoba dan paham radikal.

KOMCAD JADI 
KENCED

Sketsa58
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“Walaupun kecil-kecilan, korupsi itu 
kan penyakit lama PNS. Paling tidak 
korupsi waktu, datang terlambat tapi 
pulang cepat. Jika ada hari kejepit 
nasional, girangnya bukan main, 
karena kesempatan bolos terbuka 
lebar.” Kata Bu Atikah saat melihat 
Menteri Tjahjo Kumolo di TV.

“Dulu Menteri BUMN Dahlan Iskan 
pernah “memprovokasi”, jangan mau 
jadi PNS, karena tak bisa berkembang. 
Tapi nyatanya setiap dibuka  lowongan 
kerja PNS, yang melamar ratusan ribu. 
Soalnya, biarpun gaji kecil tapi susah 
dipecat.” Kata Pakde Gendro.

“Saya juga pernah dengar, puluhan ribu 
PNS yang sudah pensiun, tapi masih 
terima gaji utuh. Lalu siapa ini yang 
menerimanya? Ratusan miliar uang 
negara bocor tak bisa 
dipertanggungjawabkan.”

“Paling-paling ya oknum PNS di 
instansinya itu juga.” Tambah Pakde 
Gendro. Tiba-tiba di luar ada orang 
mengucap salam, ternyata Pak RW 
Salamun. Senyumnya merekah dan 
ketawa pun pecah. Sudah seminggu 
lebih Pak RT dan Pak RW ini tak 
ketemu, pelayanan masyarakat 
ditangani Sekretaris RW. Pakde Gendro 
mengira Pak RW baru keluar negeri, 
mau operasi tanam rambut macam 
pemusik Anang Hermansyah.

“Duit dari mana, ke Turki jauh-jauh 
hanya untuk tanam rambut?” kata Pak 
RW lagi-lagi sambil tertawa.

“Ternyata yang bikin Covid-19 dan 
Omicron menyebar ke Indonesia, 
biangkeroknya orang-orang kaya juga. 
Karena ada uang, biarpun dilarang 
pemerintah tetap nekad pada jalan. 
Sedangkan kita patuh pada aturan 
karena kemiskinan juga.” Kata Pakde 
Gendro.

Rupanya RW Salamun seminggu 
belakangan ini sibuk ngurus anaknya 
yang mau ikut Komcad (Komponen 
Cadangan), program Kementrian 
Pertahanan bersama Kementrian 

PAN-RB. Menteri Tjahjo Kumolo 
menargetkan 25.000 ASN usia 18 
sampai 35 tahun bisa ikut program ini. 
Ini program manasuka, artinya tidak 
ada paksaan. Ikut boleh, tak ikut tak 
terkena sanksi. Kabarnya mulai bulan 
April 2022 iki akan mulai latihan 
disiplin kemiliteran selama 3 bulan.

“Sudah enak jadi PNS, kenapa ikutan 
jadi Komcad segala. Apa setelah lulus 
Komcad kariernya bisa melejit?” tanya 
Bu Atikah pada Pak RW.

“Ini nggak ada hubungan dengan 
kariernya sebagai ASN, Bu. Tapi anak 
saya kan pemuda yang suka tantangan 
dan petualangan. Dia ingin tambah 
pengalaman, seperti apa sih rasanya 
latihan disiplin kemiliteran itu. Jangan 
tahunya hanya baris berbaris, lencang 
kanan, maju jalan grakkkkk.....”

Sebenarnya program semacam ini 
sudah pernah dilaksanakan di era 
Menteri Pertahanan Ryamizard 
Ryacudu, namanya Bela Negara. Saat 
dibuka pada Oktober 2015, pesertanya 
sebanyak 4.500 kader dari 45 
kabupaten/kota. Sayangnya program 
kasebut tak ada gaungnya. Dan 
Menhan Prabowo meneruskan. Pada 7 
Oktober 2021 berhasil “pamer” batalion 
Komcad yang terdiri dari 3.103 anggota 
di Lapangan Terbang Suparlan, 
Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, 
Bandung dan diresmikan Presiden 
Jokowi.

Kenapa Menteri PAN-RB tertarik 
ASN-nya pada ikut Komcad, karena 
progam ini menanamkan rasa cinta 
pada negaranya, mempertinggi 
wawasan kebangsaan dan 
meningkatkan rasa kedisiplinan. ASN 
perlu sekali ini, sehingga tak mau 
korupsi, termakan paham radikal dan 
narkoba.

“Tapi kok ada pengamat pertahanan 
yang tak setuju dengan programnya 
Menhan Prabowo, ya Pak? Katanya 
buang-buang anggaran saja. 
Memangnya negara sudah dalam 
keadaan genting, sehingga sipil pun 

dikerahkan untuk ikut berperang?” 
kata Bu Atikah, sekedar mengutip 
pendapat pengamat.

“Iya tuh. Katanya, ketimbang duit lebih 
dari Rp 1 triliun terbuang percuma, 
mending dipakai untuk menambah 
kesejahteraan tentara rendahan yang 
masih bergaji kecil. Kasihan prajurit 
kita, sampai ada yang menyindir bahwa 
prajurit itu singkatan: prajurit yang 
jujur dan irit.” Kata Pak RW Salamun 
sambil tertawa.

Pakde Gendro dan Bu Atikah ikut pula 
tertawa, tapi semua berharap bahwa 
para ASN itu punya kesadaran bela 
negara, mencintai tanah airnya dan 
makin tinggi wawasan kebangsaannya. 
Jangan seperti pegawai KPK, rajin 
memberantas korupsi, tapi test 
wawasan kebangsaan saja banyak yang 
tidak lulus.

Pakde Gendro beberapa waktu 
kemudian sudah dapat cerita dari Pak 
RW Salamun bahwa anak lelakinya 
sudah ikut program Komcad 
Kementrian PAN-RB. Tapi baru jalan 
dua minggu, ada kabar si Boby putra 
Pak RW ini kecelakaan. Mungkin 
lumayan parah cidera di kakinya, 
sehingga tak cukup dibawa ke dukun 
patah tulang Cimande (Sukabumi), tapi 
ke RS Dr. Soeharso, Solo. 

“Lalu biayanya yang nanggung siapa 
Pak?” tanya Pakde Gendro.

“Untungnya semua biaya ditanggung 
negara. Saya hanya keluar ongkos 
bezuk ke Solo.” Jawab Pak RW 
Salamun.

Setelah dirawat selama sebulan, Boby 
kembali ke rumah dan berdinas lagi 
sebagai ASN di Jakarta. Cuma 
sayangnya, jalannya sekarang jadi 
pincang. Kasihan dia, ikut latihan 
Komcad malah kakinya jadi kenced 
(pincang). Semoga  saja segera sembuh.

Sketsa

Istimewa
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kemudian melalui transformasi 
menjadi sebuah “kebudayaan’. 

Ini adalah sebuah proses yang 
memakan waktu lama dan biaya 
besar dengan landasan komitmen 
yang konsisten, jangan gampang 
berubah. Wahana paling efektif 
untuk transformasi adalah 
“pendidikan’ baik di keluarga, 
sekolah, masyarakat, maupun di 
tempat kerja. 

Selama ini pola pikir manusia 
Indonesia masih terlalu 
“berorientasi daratan” (land-
minded), mulai dari kurikulum 
pendidikan dan kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh para 
penyelenggara negara. 

Untuk mengubah “land-
mindedness”, yang sudah terlalu 
lama berurat berakar atau karatan, 
menjadi “seamindedness” berarti 
kurikulum pendidikan dan 
kebijakan kebijakan 
penyelenggaraan negara kita harus 
diubah secara drastis atau 
revolusioner. 

Seseorang, sekelompok orang, 
sebuah masyarakat, dan suatu 
bangsa mau berubah secara cepat 
umumnya jika eksistensinya 
terancam. 

I ni tidak ada hubungannnya 
dengan keributan yang 
mengharubiru. Juga tidak ada 

kaitannya dengan revolusi yang 
berdarah-darah, apalagi yang 
melibatkan mereka yang dianggap 
berdarah biru. 

Revolusi Biru (Blue Revolution) 
yang dimaksudkan di sini adalah 
sebuah gerakan besar secara drastis 
untuk mengubah mind set (pola 
pikir) bangsa Indonesia untuk 
berorientasi ke laut. Tujuannya 
adalah: “Membangun Identitas 
Manusia Maritim Indonesia’. 

Ini berarti membangun manusia 
Indonesia “baru” dengan identitas 
“baru” yang sadar bahwa hari 
depan, kemakmuran dan 
kehormatannya ditentukan oleh 
kemampuannya untuk mengolah 
kekayaan potensi Sumber daya 
maritim yang dimiliki Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 

Membangun identitas manusia 
berarti membentuk jati diri atau 
karakter. Ini adalah sebuah proses 
“pembudayaan”, yakni 
menanamkan dan mengamalkan 
nilai-nilai dalam perilaku 
kehidupan sehari-hari, sehingga 
menjadi sebuah “kebiasaan’, yang 

Bangsa-bangsa maju sudah lama 
menyadari bahwa laut adalah 
Lebensraum (ruang kehidupan 
manusia) masa depan. Alasannya, 
daratan diperkirakan tidak akan 
lagi mampu menampung keperluan 
umat manusia, baik dalam suplai 
bahan pangan dan energi, maupun 
tempat tinggal. 

jadi, hari depan umat manusia, 
termasuk manusia Indonesia, 
terletak di laut! Kita mau hidup 
atau mati secara pelan-pelan dalam 
kemiskinan dan kehinaan? 

Demikian strategisnya laut, karena 
itu laut adalah wilayah kedaulatan 
penting yang diincar, diperebutkan 
dan dipertahankan oleh banyak 
bangsa dan negara sejak dulu kala 
sampai saat ini. 

Menguasai laut, terutama selat, 
dari zaman dulu berarti menguasai 
“jalan air” sebagai jalur perdaga-
ngan yang berarti mengendalikan 
perekonomian dan sekaligus 
pertahanan dan negara. 

keamanan suatu bangsa dan   
negara Jadi, jangan heran, kalau 
kini banyak sengketa    bilateral 
dan internasional, seperti klaim 
atas Ambalat dan Laut Cina 
Selatan. 

REVOLUSI BIRU: 
MEMBANGUN 
INDONESIA BARU 
PARNI HADI
@ParniHadi01

bagian pertama

Kontemplasi
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Bangsa yang jaya di masa lampau 
adalah bangsa yang menguasai 
lautan dengan teknologi pelayaran, 
astronomi, pembangunan kapal, 
dan armada perangnya. Karena itu, 
Kerajaan Inggris punya semboyan 
Britain rules the waves. (Gara-gara 
banyak korupsi semboyan itu di 
Indonesia diplesetkan menjadi 
Indonesia waves the rules atau 
Indonesia membuang aturan-
aturan).  

Sejarah penjajahan bangsa Eropa 
atas bangsa-bangsa lain di luar 
benua Eropa juga bermodalkan 
penguasaan atas ilmu dan 
teknologi kelautan, karena 
ekspedisi untuk menjajah bangsa-
bangsa lain dilakukan lewat laut. 

Kini, berkat kemajuan ilmu dan 
teknologi, laut menjadi wilayah 

kedaulatan yang semakin penting 
karena di dalam laut tidak hanya 
ditemukan ikan, tetapi juga 
bahan-bahan tambang, terutama 
minyak dan gas, sumber energi 
lain, bahan pangan, dan obat-
obatan. Laut dengan pantai 
daratan yang indah, gelombang 
yang tinggi, angin yang mendesir 
juga merupakan sebagai obyek 
pariwisata yang mempesona, 
termasuk wisata olah raga. 

Laut juga menginspirasi lahirnya 
karya sastra, misalnya novel 
terkenal “The Old Man and the 
Sea” karya Ernest Hemingway. Laut 
juga menumbukan perdagangan 
dan pertukaran budaya antar pulau 
dan bangsa serta berbagai macam 
industri berteknologi tinggi untuk 
pengolahan kekayaan alamnya, 
perkapalan, konstruksi tahan air, 

dan pertahanan/keamanan. 

Pokoknya laut menjanjikan hampir 
segala kebutuhan manusia. Tapi, di 
balik itu laut bisa menjadi sumber 
bencana, terutama akibat 
kerakusan dan kelalaian manusia. 
Contohnya: over fishing (terlalu 
banyak menguras Ikan) dan polusi 
perairan karena pembuangan 
limbah Industri darl daratan dan 
tumpahan minyak dari kapal 
tanker yang kandas dan bocor. 

Akibat kurang peduli, salah urus 
dan korupsi, laut Indonesia yang 
sangat kaya dan indah-pantainya 
menampilkan kemiskinan khas 
daerah pesisir, yang kotor kumuh 
dan dihuni oleh kaum dhuafa. 
-Parni Hadi

Istimewa
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64 REKENING ATAS NAMA YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

REKENING WAKAF

Maybank Syariah
2.700.001.382

CIMB NIAGA Syariah 
86.000.4734.900

 
BCA
075.302.3337

REKENING WAKAF VENTILATOR

 Mandiri 
127.00.700.7000.6

700.7000.117

REKENING KHADIJAH LEARNING CENTER

REKENING KAMPUS STIM BUDI BAKTI

Bank Muamalat
325.000.4724

1.037.192.992
BSI (BRI Syariah)

7.000.493.133

BCA 
237.304.8887

BSI (Syariah Mandiri)

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

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

Muamalat
304.007.1544

REKENING HUMANESIA (PENDIDIKAN & DAKWAH)

BCA
237.334.5555

BCA
237.300.4723

REKENING HUMANESIA (BIDAN UNTUK NEGERI) 

7000.523.757
BSI (Syariah Mandiri)

BCA
237.311.1180

REKENING MULIAKAN YATIM

REKENING PROTEKSI 1 JUTA DHUAFA

7000.491.677
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 KETAHANAN PANGAN  UNTUK NEGERI

 
Bank BCA 
237.227.2270

Bank Mandiri 
101.000.755.6010

 

 Bank Muamalat
314.000.7801

REKENING PESANTREN TAHFIDZ GREEN LIDO

 

 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

Bank Mandiri
101.000.5968.266

REKENING WAKAF SUMUR BOR

Danamon Syariah
005.833.7981

REKENING ARMADA DAKWAH
 

Bank Muamalat
304.003.1667

REKENING MILENIAL BANGUN MESJID 
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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
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66 Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
 Periode 01 - 30 November 2021 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

 Zakat 8.033.412.366           
 Infak/Sedekah 1.591.618.524
 Infak terikat           1.411.491.184 
 Wakaf 980.940.062 
 Solidaritas Kemanusiaan 226.578.383 

 Penerimaan Bagi Hasil 32.913.452 
 Pelunasan (Pemberian) Piutang 1.699.317.186 
Penerimaan Lain-lain 1.670.000 
Penggunaan :

 Program Pendidikan         (2.270.278.040)
 Program Kesehatan         (1.765.100.501)
 Program Sosial Masyarakat         (1.763.256.320)
 Program Ekonomi             (508.360.563)
 Program Dakwah dan Budaya             (832.004.461)

 Program Kemanusiaan         (1.161.468.150)

 Penyaluran Kurban                    1.359.184 
 Sosialisasi ZISWAF         (1.281.297.825)
 Operasional Rutin         (2.643.611.780)
 Piutang Penyaluran 540.068.400
 Uang Muka Kegiatan               (27.365.400)

Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi           2.266.625.701 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

  Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap (102.075.205)
   Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan (2.399.341.550)

 Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi         (2.501.416.755)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga             (444.920.982)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Jasa Giro                 45.692.112 

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM               (48.866.320)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak               (30.674.675)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan             (478.769.865)

 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas             (713.560.920)
 KAS DAN SETARA 01 NOVEMBER 2021 70.313.021.402 

 KAS DAN SETARA KAS 30 NOVEMBER 2021 69.599.460.482 
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Zakatmu
Biar Kami Jemput

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

jaga jarak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun. 

Hubungi Layanan Jemput Zakat

0811 1544 488
021 2787 4080

www.dompetdhuafa.org


