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Donasi 
Double Berkah
Dompet Dhuafa x Bank bjb
8 Agustus - 8 November 2022

Syarat dan Ketentuan

Program berlaku bagi nasabah yang melakukan 
pembayaran donasi melalui scan QRIS DIGI dan DigiCash 
by Bank BJB

Program berlaku untuk nasabah yang melakukan 
pembayaran donasi melalui fitur pembayaran donasi pada 
DIGI by Bank BJB

Pemberian benefit tambahan kepada Lembaga Dompet Pemberian benefit tambahan kepada Lembaga Dompet 
Dhuafa, sebesar Rp10.000 untuk setiap donasi minimal 
Rp50.000 

Download Sekarang

www.dompetdhuafa.org



Edisi 136 | Jul - Agus 2022Edisi 136 | Jul - Agus 2022

54 SenaraiSenarai

AKTUALITA AKTUALITA AKTUALITA MOSAIC

JAKARTA - Bersedekah atau 
berbagi terhadap sesama memang 
menjadi amalan baik yang akan 
berdampak besar bagi si penerima 
manfaatnya.

JAKARTA - Dengan mulai 
pulihnya kondisi Indonesia dari 
pandemi Covid-19 yang sejalan 
dengan pernyataan WHO bahwa 
fase akut pandemi Covid-19.

JAKARTA - Dompet Dhuafa 
menerima kunjungan dari Bidang 
Administrasi Umum, Perencanaan 
dan Keuangan UIN Sunan 
Kalijaga (Suka) Yogyakarta di 
Kantor Dompet Dhuafa.

Model gamis katun jepang
polos merupakan incaran
banyak orang. Pasalnya, kain
katun jepang sangat nyaman
digunakan.
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TARIF BARU OJEK ONLINE

Zona 1 Zona 2 Zona 3Pembagian Zona

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 
menerbitkan regulasi baru mengenai tarif 
ojek online (ojol). Dalam regulasi tarif baru 
juga dibagi dalam tiga zona.

Tarif baru ojek online akan diberlakukan 
paling lambat mulai 29 Agustus 2022.

Keputusan Menteri (KM) 
Perhubungan
Nomor 546 Tahun 2022

Zona 1

Meliputi Sumatera Jawa (selain 
Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi) dan Bali.

Zona 2

Meliputi Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi 
(Jabodetabek).

Zona 3

Meliputi Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara dan sekitarnya, 
Maluku dan Papua.

Besaran biaya jasa baru dan lama

Zona 1

Biaya jasa batas bawah

Baru Rp. 1.850
Perkilometer

Lama Rp. 1.850
Perkilometer

Biaya jasa batas atas

Baru Rp. 2.300
Perkilometer

Lama Rp. 2.300
Perkilometer

Biaya jasa minimal

Baru Rp. 9.250-
Rp. 11.300
Perkilometer

Lama Rp. 7.000-
Rp. 10.000
Perkilometer

Zona 2

Biaya jasa batas bawah

Baru Rp. 2.600
Perkilometer

Lama Rp. 2.000
Perkilometer

Biaya jasa batas atas

Baru Rp. 2.700
Perkilometer

Lama Rp. 2.000
Perkilometer

Biaya jasa minimal

Baru Rp. 13.000-
Rp. 13.500
Perkilometer

Lama Rp. 8.000-
Rp. 10.000
Perkilometer

Zona 1

Biaya jasa batas bawah

Baru Rp. 2.100
Perkilometer

Lama Rp. 1.850
Perkilometer

Biaya jasa batas atas

Baru Rp. 2.600
Perkilometer

Lama Rp. 2.600
Perkilometer

Biaya jasa minimal

Baru Rp.10.500-
Rp. 13.000
Perkilometer

Lama Rp. 7.000-
Rp. 10.000
Perkilometer

Sumber: Kementerian Perhubungan

RP

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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SALAM REDAKSI
Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum wr.wb, 

Pembaca yang budiman, 
 
Di edisi bulan Muharram ini menjadi 
momentum untuk berbagi dengan 
sesama, terlebih untuk anak-anak 
yatim. Bulan Muharram merupakan 
salah satu bulan mulia selain Dzul 
Qa’dah, Dzul Hijjah dan Rajab. 
 
Dompet Dhuafa terus membersamai 
dengan anak-anak yatim dan program 
kebaikan lainnya, untuk di Bulan 
Muharram ini banyak kegiatan yang 
dilakukan seperti mengajak ratusan 
yatim untuk ber-eduwisata di Ancol 
dalam rangka program Kebaikan 
Yatim Nusantara, kemudian Dompet 
Dhuafa menggelar Muharram Fest 
dengan rangkaian kegiatan seperti 
beasiswa yatim, pemberian santunan, 
dan dilengkapi dengan belanja bareng 
anak yatim. 
 
Tak lupa untuk rubrik khusus, ada 
liputan dari LPM Dompet Dhuafa 
yang memberikan kado bagi veteran 
yang sudah membela negara.
Kemudian Dompet Dhuafa juga 
mengajak masyarakat pada perayaan 
kemerdekaan ke-77 Republik 
Indonesia yang tidak terbatas pada 
semarak hiburan semata. 
 
Selain itu dalam rubrik Beranda, ada 
beberapa laporan aktivitas dari 
Dompet Dhuafa dari pusat hingga 
cabang. Di rubrik fashion Muslimah 
juga ada tulisan mengenai fashion 
style Jepang dan juga tulisan fit n 
fresh yang tersaji dalam edisi ini.

Selamat membaca

Wassalamu’alaikum wr.wb.
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Bantu - Membantu

Masyarakat saling tolong-menolong untuk membuat 
jembatan yang rusak terkena banjir

Romy
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kita yatim piatu tidak hanya di Bulan 
Muharram saja, akan tetapi kita 
berharap kebaikan ini bisa dilakukan 
terus menerus mengingat adik-adik 
kita ini butuh pendampingan setiap 
harinya agar bisa mandiri dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. 
Maka dari itu, ini adalah momentum 
yang tepat di Muslim Life Fest 2022, 
ayo kita bantu adik-adik kita melalui 
program Muliakan Yatim Dompet 
Dhuafa. Terima kasih kepada pihak 
Muslim Life Fest 2022 yang 
memberikan kesempatan yang 
istimewa ini untuk berkolaboAksi 
bersama Dompet Dhuafa,” pungkas 
Yudha. -  Arlen

kesempatan tersebut menjelaskan, 
“kegiatan ini merupakan satu 
rangkaian dari Ragam Kebaikan Yarim 
Nusantara. Dompet Dhuafa sendiri 
telah menjalankan program 
untuk anak yatim secara 
reguler dari mulai 
santunan hingga 
beasiswa. Di 
momentum Bulan 
Muharram ini 
Dompet Dhuafa 
juga menginisiasi 
program 
kebahagiaan 
yatim 
diseluruh 
Indonesia. 
Bersama 
jaring 
cabang 
dan 
relawan 
Dompet 
Dhuafa 
akan 
melaksanakan 
beberapa program 
seperti Yatim Preneur, Yatim Tangguh 

yang tahun ini mengangkat campaign 
Ragam Kebaikan Yatim Nusantara.

Pada kesempatan tersebut, Dompet 
Dhuafa mengajak 30 adik-adik yatim 
dari sekitar lokasi ICE BSD untuk 
mengunjungi Muslim Life Fest 2022. 
Para adik-adik yatim ini juga 
mendapatkan santunan dan school kit 
unutk kebutuhan mereka sekolah 
setiap harinya. Terlihat wajah 
kegembiraan dari para adik-adik yatim 
saat berkeliling mengunjungi Muslim 
Life Fest 2022.

Yudha Andilla Selaku Manager Retail 
Dompet Dhuafa yang hadir dalam 

Dompet Dhuafa sebagai lembaga 
Filantropi Islam yang berkhidmat 
dalam pemberdayaan kaum dhuafa 
dengan pendekatan budaya melalui 
kegiatan filantropis (welasasih) dan 
wirausaha sosial tidak ingin 
ketinggalan untuk memeriahkan acara 
ini. Salah satu kolaborAksi yang 
dilakukan Dompet Dhuafa dalam 
Muslim Life Fest adalah dengan 
mensupport ketersediaan musala 
sebagai sarat beribadah para 
pengunjung setiap harinya.

Selain itu, Dompet Dhuafa juga 
mendirikan booth untuk seluruh 
pengunjung yang ingin berdonasi 

Arus Utama Arus Utama

ataupun menyalurkan Zakat, Infak, 
Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) sambil 
berkeliling pagelaran Muslim Life Fest 
2022. Hal ini bertujuan untuk 
memberikan kemudahan kepada para 
donatur dalam mendapatkan informasi 
tentang berbagai program besutan 
Dompet Dhuafa dalam menebar 
kebaikan.

Di penghujung agenda dari Muslim 
Life Fest 2022, Ahad (28/08/2022), 
Dompet Dhuafa ingin memperlihatkan 
aksi nyata dalam pelaksanaan 
programnya. Salah satunya pada bulan 
Muharram ini Dompet Dhuafa 
memiliki program Muliakan Yatim 

Berdaya, Kado Yatim, dan Belanja 
Bareng Yatim,” jelasnya.

Selanjutnya Yudha juga 
mengucapkan banyak 

terima kasih 
kepada pihak 

penyelenggara 
Muslim Life 
Fest 2022 
yang 
mem-
berikan 
ruang 
untuk 

berko-
laborAksi 

bersama 
Dompet Dhuafa. 

Ha ini merupakan 
sautu kesempatan yang 

baik untuk mengajak 
masyarakat memuliakan yatim 

tidak hanya di Bulan Muharram 
tetapi di bulan-bulan lainnya.

“Program ini sebenarnya ingin 
mengajak masyarakat untuk terus 
menebar kebaikan kepada adik-adik 

① Dompet Dhuafa berswafoto bersama anak yatim 
di Muslim Lifefest 2022

② Dompet Dhuafa diwakilkan Manager Retail, 
Yudha Andilla saat memberikan donasi kepada 
anak yatim di Muslim Lifefest 2022

③ Para penerima manfaat

④ Manager Retail Dompet Dhuafa, Yudha Andilla 

#JADIMANFAAT MULIAKAN YATIM 
DI MUSLIM LIFE FEST 2022

Dompet Dhuafa 
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Banyak cara untuk berbagi kebahagiaan 
kepada sesama. Kesadaran peduli 
terhadap mereka yang kurang 
beruntung merupakan hal yang 
menjadi keharusan bagi sesama 
manusia, apalagi kepada anak-anak 
yang tidak sempat mendapatkan kasih 
sayang orang tuanya sejak kecil. 

Memuliakan anak yatim pun bisa 
dilakukan dengan berbagai hal, bisa 
dengan memberikan hadiah, bisa 
dengan berbagi ilmu atau bisa juga 
mengajaknya melakukan hal yang 
menyenangkan.

Dompet Dhuafa telah menjalankan 
program untuk anak yatim secara 
reguler dari mulai santunan sampai 
beasiswa. Pada tahun ini, Dompet 
Dhuafa dengan  program beasiswa 
yatim menyasar 50 penerima manfaat 
di 4 (empat) Kota Besar di Indonesia.

① Ratusan yatim berfoto di depan Seaworld

② Anak-anak yatim sambil bermain dan edukasi 
mengenal biota laut di Seaworld, Anco

③ Berwisata sambil belajar di Seaworld Ancol

④ Salah satu anak bermain di pelataran Seaworld

RATUSAN YATIM BERSUKA RIA
DI ANCOL

Selain beasiswa, di momentum Bulan 
Muharram ini Dompet Dhuafa juga 
menginisiasi program kebahagiaan 
yatim diseluruh Indonesia. Bersama 
jejaring cabang dan relawan Dompet 
Dhuafa akan melaksanakan beberapa 
program seperti Yatim Preneur, Yatim 
Tangguh Berdaya, Kado Yatim dan 
Belanja Bareng Yatim dengan total 
penerima manfaat yatim setidaknya 
mencapai 2.459 anak yatim.

Sebagai deretan Ragam Kebaikan Yatim 
Nusantara, Dompet Dhuafa bersama 
Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) 
mengajak 200 anak yatim untuk 
melakukan eduwisata ke Seaworld dan 
Ocean Dream yang dikemas dalam 
tema “Little Explorer: Jelajah SeaWorld 
& Ocean Dream”. Ahad (7/8/2022).

Manager Retail Dompet Dhuafa, 
Yudha Andilla yang turut 

membersamai agenda tersebut 
mengatakan, bahwasanya sebagian 
besar anak yatim tidak mendapatkan 
perhatian yang sama layaknya 
anak-anak seusia mereka. 

“Mudah-mudahan di momen ini kita 
bisa memberikan perhatian khusus 
untuk mereka. Bukan hanya berupa 
kebahagiaan namun juga edukasi yang 
bermanfaat,” jelasnya disela-sela 
kegiatan berlangsung.

Di tempat yang sama, General 
Manager Advokasi dan Aliansi Strategis 
Dompet Dhuafa, Arif R. Haryono 
mengucapkan terimakasih kepada 
donatur yang sudah memberikan 
support kepada program ini. 

“Alhamdulillah acara ini tidak terlepas 
dari dukungan para donatur, semoga 
kedepannya dapat kembali diadakan 

agenda-agenda seperti ini. Dan ini juga 
membuktikan peran serta donatur dari 
berbagai lini masyarakat dapat 
berperan penting bagi kehidupan para 
anak-anak yatim di Indonesia,” 
paparnya.

Di SeaWorld, anak-anak diajak 
menyaksikan ratusan jenis 
ikan dalam akuarium yang 
dilengkapi papan nama 
tentang deskripsi 
singkat mengenai 
ikan-ikan tersebut. Di 
Gelanggang Samudera 
kita lengkapi 
kebahagiaan mereka 
dengan 
menyaksikan 
pertunjukkan 
satwa-satwa 
cerdas yang 
sangat 
menghibur.

“Dompet 
Dhuafa juga 
mengajak 
peran aktif 
Dompet Dhuafa 
Volunteer (DDV) sebanyak 

100an relawan untuk mendampingi 
200 anak yatim di lokasi, mereka 
datang dari wilayah Jabodetabek 
dengan berbagai latar belakang profesi 
yang berbeda-beda. Kehadiran 

rekan-rekan DDV cukup 
membantu seluruh 

rangkaian acara 
pada siang 

ini,. 
Rencana 
kegiatan 
ini akan 
kami 
gelar di 
setiap 
Provinsi 

dari 
Sabang 

hingga 
Merauke,” 

tutur Fajar 
Firmansyah selaku 

Koordinator DDV 
Nasional.

Acara ini ditutup dengan 
pemberian school kit dan 

santunan untuk anak-anak yatim 
tersebut. Harapannya setelah pulang 
dari acara ini, semangat mereka untuk 

kembali bersekolah besok semakin 
tinggi.

Satya Salsabila salah satu influencer 
juga turut hadir di acara ini, juga 
merasa senang karena telah dilibatkan 
dalam acara tersebut. “Alhamdulillah 
hari ini saya merasa bangga dan turut 
serta berbagi dengan anak-anak yatim. 
Selain itu saya dapat membantu dan 
menjadi bagian dalam kebahagiaan 
anak yatim,” ungkapnya.

Ke depan, secara konsisten dan 
professional Dompet Dhuafa akan 
terus menyampaikan amanah donatur 
terkait program yatim. Bulan Muharam 
ini akan jadi momentum positif untuk 
meningkatkan peran kita terhadap 
anak-anak yatim dengan semangat 
kolaboraksi. - Arlen
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①  Belanja bareng anak Yatim di hari Lebaran Anak 
Yatim

②  Acara hiburan di Muharram Fest Muliakan Yatim

③ Para penerima manfaat mendapatkan donasi dari 
Dompet Dhuafa 

Istimewa

Masyarakat Indonesia menganggap 
bahwa tanggal 10 Muharram (Asyura) 
adalah Hari Raya-nya anak yatim. 
Perayaan ini sudah menjadi tradisi di 
Indonesia sejak lama. Dompet Dhuafa 
melalui program Muliakan Yatim turut 
berkomitmen untuk memberikan 
kemuliaan kepada mereka yang 
ditinggalkan orangtua. 

Guna mengajak lebih banyak publik 
ikut serta #MuliakanYatim, Dompet 
Dhuafa bersama dengan LotteMart 
Indonesia menggelar acara Muharram 
Fest di Hari Lebaran Anak Yatim, 10 
Muharam 1444, yang bertempat di 

LotteMart Bintaro, Tangerang Selatan, 
Banten, bertepatan pada Senin 
(8/8/2022).

Rangkaian acara berkolaboraksi dengan 
LotteMart Indonesia ini dibuka oleh 
tim hadroh, kemudian mencakup acara 
pemberian simbolis beasiswa yatim, 
pemberian santunan, penampilan 
Trashic dari Siswa SMART Ekselensia, 
Dongeng Performances oleh Zackanya 
dan dilengkapi dengan Belanja Bareng 
Anak Yatim. Sebanyak 20 anak yatim 
yang datang dari daerah sekitar 
Tangerang Selatan mengikuti 
kemeriahan acara ini. Tak lupa 

beberapa peserta merupakan siswa 
SMART Ekselensia Indonesia.

Saat acara berbelanja, anak-anak yatim 
yang hadir dipersilahkan untuk bebas 
memilih barang-barang yang 
diinginkannya.

Mewakili, Iwan Juanda selaku General 
Store Manager PT. Lottemart 
indonesia, Abdul Jamiat pada 
sambutannya menyampaikan rasa 
senangnya dapat kembali mengadakan 
acara mulia bersama Dompet Dhuafa. 
Ia berharap kegiatan ini tidak cukup 
pada hari ini saja, supaya semakin 

MULIAKAN ANAK YATIM DI 
GELARAN MUHARRAM FEST

memberikan manfaat bagi anak-anak. 
Selain itu juga dapat menginspirasi 
masyarakat khususnya para pelanggan.

“Kami dari Lottemart mengucapkan 
terimakasih kepada Dompet 
Dhuafa. Ini 
merupakan 
kegiatan yang 
dikemas 
begitu baik 
bersama 
Dompet 
dhuafa. 
Semoga 
kegiatan 
ini terus 
berlanjut 
seterusnya,” 
ucapnya.

Manager Retail 
Dompet Dhuafa, 
Yudha Andilla turut 
menyampaikan, LotteMart menjadi 
salah satu tempat yang nyaman bagi 
para pelanggan untuk berbelanja 
sekaligus berbagi. Kegiatan ini 
merupakan salah satu rangkaian acara 

Muharram yang diselenggarakan oleh 
Dompet Dhuafa bersama LotteMart 
Indonesia untuk memuliakan 
anak-anak yatim di hari lebarannya 
anak-anak yatim.

Dompet Dhuafa dan anak yatim 
adalah hal yang tidak 

terpisahkan. Khususnya 
pada Bulan Muharram, 

banyak sekali 
agenda-agenda yang 
ditujukan untuk 
memuliakan anak 
yatim. Pada kali ini, 
salah satunya pada 
hari ini adalah 

dengan berbelanja 
bersama anak-anak 

yatim.

“Muharamfest ini 
merupakan suatu momen rasa 

syukur kita kepada Allah SWT. Semoga 
dengan banyaknya aktivitas yang kita 
lakukan semoga menjadi benteng 
keimanan kita. LotteMart merupakan 
salah satu mitra strategis kami. Dengan 
adanya sinergi ini, bisa menjadi 

kolaborAksi yang kuat bersama para 
pengunjung LotteMart,” terang Yudha.

Hingga detik ini, Dompet Dhuafa 
masih berikhtiar agar anak-anak yatim 
bisa menjadi prioritas bagi semua 
orang agar bisa ikut terlibat membantu 
dengan lebih powerfull, impactfull, dan 
bermanfaat secara luas. Salah satunya 
dengan membahagiakan anak yang 
menjadi yatim akibat Covid-19 berupa 
mengajaknya berbelanja gratis sebagai 
bentuk kepedulian kepada mereka.

“Dengan adanya belanja bareng ini 
diharapkan agar adik-adik ini lebih 
rajin ibadahnya dan bermanfaat untuk 
lingkungannya. Semoga sinergi ini bisa 
berkembang dan bisa memancing 
keberkahan untuk kemasalahatan 
umat,” imbuh Yudha. - Muthohar
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Dalam periode waktu Mei – Juli 2022, 
Lembaga Pengembangan Insani 
Dompet Dhuafa (LPI DD) telah sukses 
menyelenggarakan program 
Yatimpreneur Ekselensia Program 
(YE-Pro). Pesertanya berjumlah 94 
penerima manfaat dari Jawa Barat dan 
Jawa Timur tersebut menjadi angkatan 
pertama program ini. Setelah melalui 
rangkaian pelatihan dan pembekalan 
digital marketing, desain grafis dan 

YATIM PRENEUR EKSELENSIA 
PROGRAM BATCH II

untuk wilayah Sumatra Utara dan 
Sulawesi Selatan. Secara daring acara 
dibuka pada Ahad (7/8/2022).

Kali ini, YE-Pro menggandeng unit 
cabang daerah Dompet Dhuafa, yaitu 
DD Waspada Umat, Sumatera Utara 
dan juga DD Sulawesi Selatan. Turut 
hadir pada acara ini Manajemen 
Ekselensia System Development 
sebagai pengelola program YE-Pro, 

Mulyadi Saputra selaku Kepala LPI DD, 
Sulaiman selaku Pincab DD Waspada 
Umat dan Rahmat Hidayat selaku 
Pincab DD Sulsel, serta 91 anak yatim 
sebagai penerima manfaat program.

Secara rinci, para penerima atau 
peserta program YE-Pro batch II ini di 
antaranya berasal dari Sumatera Utara 
sebanyak 51 orang, dari Langkat 3 
orang, dari Medan 10 orang, dari Binjai 
28 orang, dari Deli Serdang 10 orang. 
Sedangkan 40 penerima manfaat 
lainnya berasal dari Sulawesi Selatan, 
yaitu dari Parepare sebanyak 5 orang 
dan dari Makassar 35 orang.

Mulyadi saat meresmikan peluncuran 
YE-Pro batch II menyam-paikan pesan 
agar para penerima manfaat senantiasa 
meluruskan niat serta berkomitmen 

untuk belajar dalam mengikuti setiap 
rangkaian program. Hal tersebut 
supaya kelak bisa menjadi orang yang 
sukses dan membahagiakan orang tua 
serta orang-orang di sekitar.

“Kami berharap, adik-adik nantinya 
mampu hidup secara mandiri setelah 
mengikuti pelatihan-pelatihan YE-Pro. 
Insya Allah ini bisa jadi sangat 
bermanfaat, sehingga adik-adik 
mampu untuk membuat rencana 
hidup yang jelas, terukur dan dapat 
diwujudkan,” tutur Mulyadi di Parung, 
Bogor kepada para peserta melalui 
media daring.

Rangkaian pelatihan life skill YE-Pro 
batch II akan dimulai pada pekan 
depan, berlangsung selama enam kali 
pertemuan untuk pelatihan setiap hari 

Minggu. Pelatihan ini terdiri dari 
pelatihan digital marketing, design 
graphics, dan mentoring life plan and 
career plan. Pelatihan-pelatihan 
tersebut bertujuan untuk membina 
dan mengarahkan para peserta yang 
berusia 13-19 tahun tersebut agar 
mudah membuat rencana hidup ke 
depannya dan membangun jiwa 
entrepreneur pada diri peserta.- 
Muthohar

①② Para peserta Yatimpreneur Ekselensia Batch II

mentoring life plan and career, para 
peserta YE-Pro batch I akhirnya 
diwisuda pada 17 Juli 2022.

YE-Pro menjadi salah satu program LPI 
DD dalam upaya untuk melakukan 
pengembangan keterampilan yang 
dikhususkan bagi para anak yatim. 
Setelah sukses menyelenggarakan 
YE-Pro batch I, LPI DD kembali 
menggelar agenda YE-Pro batch II 
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JAKARTA - RA ISTIQLAL melakukan 
kegiatan memperingati hari Solidaritas 
Internasional Palestina, dengan 
menggelar acara story telling tentang 
keadaan dan situasi di Palestina 
khususnya anak-anak Palestina yang di 
bawakan oleh ayah Belal Al-Habil salah 
satu mitra Dompet Dhuafa dari 
Palestina (29/11/2021)

Di acara story telling ini ayah Belal 
bercerita keadaan di sana yang sangat 
agak memprihatinkan jika terjadi 
serangan dari israel, tapi dengan 
bantuan dari para dermawannya orang 
Indonesia terhadap masyarakat 
Palestina sangat membantu baik dari 
segi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan 
kesehatan dan pendidikan.

Advertorial

Dompet Dhuafa bekerjasama dengan 
perwakilan kemanusiaan di Palestina 
dengan program musim dingin, 
School for Palestina dan pos hangat 
untuk membantu kebutuhan 
masyarakat Palestina. Selain kegiatan 
story telling ini, sekolah juga 
mengajak orang tua wali murid dan 
murid untuk berbagi kepada saudara 
kita di Palestina dengan 
menggandeng Dompet Dhuafa untuk 
salurkan amanahnya.

Kegiatan ini merupakan satu bagian 
kegiatan yang  dapat menumbuhkan 
rasa Empati dan kepedulian 
terhadap sesama. Karakter ini 
diharapkan terus terstimulasi sejak 
anak usia dini.

Sekolah dan orang tua perlu 
melakukan sinergitas untuk terus 
membangunnya, terlebih dimasa 
pandemi banyak kegiatan dilakukan di 
rumah.

“Terkadang untuk menciptkan suatu 
kegiatan kita butuh sharing sesion, 
alhamdulillah kerjasama dengan 
Dompet Duafa banyak sekali inspirasi 
yang kami dapatkan Semakin banyak 
insan yang sadar terhadap kesulitan 
yang dihadapi saudara kita di Palestina, 
akan sangat membantu dalam 
meringankan kesulitan yang mereka 
hadapi,” ucap Ibu Zatiah Lesyani, S.Pdi 
sebagai Kepala Sekolah RA ISTIQLAL.

“Saya mengucapkan terima kasih serta 
rasa syukur luar biasa kepada semua 
rekan guru, wali murid, adik-adik serta 
semua stakeholder RA Istiqlal yang 
telah memberikan kepercayaan dan 
amanahnya kepada Dompet Dhuafa 
dalam setiap program kolaborasi 
kebaikan yang telah dilakukan. 
Terlebih dalam event Palestina with 
ayah Belal Al-Habil,” ujar Yudha 
Andilla, selaku Manager Fundraising 
Retail Dompet Dhuafa.

“Menanamkan nilai-nilai berbagi ini 
merupakan tugas kita bersama dalam 
dunia pendidikan, tentu bertujuan 
membentuk kualitas manusia yang 
unggul, tidak hanya secara kualitas 
pengetahuan. Namun juga secara nilai 
simpati dan empati melalui aktivitas-
aktivitas kemanusiaan yang mudah dan 
dapat diikuti oleh anak-anak didik RA 
Istiqlal. Semoga sinergi ini dapat terus 
terjaga sehingga memberikan 
keberkahan bagi kita semua dimasa 
yang akan datang,” tambah Yudha. -adv

DARI SEKOLAH DAN USIA DINI UNTUK 
PALESTINA MELALUI DOMPET DHUAFA

RENOVASI
PEMBANGUNAN
INTERIOR

JASA KONSTRUKSI

021 7538889CALL US

HEMAT, CEPAT & TEPAT

Komplek Palem Ganda Asri Limo No. 06,
Meruyung - Depok

Rumah
Tinggal

Rumah
Ibadah

Rumah
Sakit

Rumah
Makan

Rukan
/Ruko

Pabrik
/Gudang

Sekolah Jembatan Jalan

Spesifikasi Layanan

0812 9602 756
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menjadi perhatian bagi kita semua 
untuk tetap peduli terhadap kehidupan 
Veteran. Semoga bantuan ini 
bermanfaat, dapat membangkitkan 
semangat dan harapan baru bagi 
mereka,” tutur Awal.

Penyerahan bantuan ini pun mendapat 
apresiasi dari LVRI Kota Bogor. 
Dikatakan Wakil Ketua LVRI Kota 
Bogor. Suratman bahwa kami sangat 
berterimakasih mendapatkan 
perhatian dan bantuan dari LPM 
Dompet Dhuafa. 

“Dengan semangat tinggi masih bisa 
meluangkan waktu dan peduli 
terhadap kehidupan para Veteran. Ini 
merupakan kegiatan yang luar biasa. 
Mudah-mudahan apa yang sudah 

Di momentum Hari Kemerdekaan 
ke-77 tahun, Lembaga 
Pelayan Masyarakat 
(LPM) Dompet 
Dhuafa 
memberikan  
bantuan berupa 
paket sembako 
dan santunan 
kepada Veteran 
dari Legiun 
Veteran 
Republik 
Indonesia (LVRI) 
Kota Bogor, Selasa 
(16/8/2022).

Kepala LPM Dompet 
Dhuafa M. Noor Awaluddin 
Asjhar menuturkan, penyerahan 

bantuan langsung dan 
anjangsana ini 

merupakan wujud 
ungkapan 

terima kasih 
dan 
penghargaan 
atas jasa 
para 
pejuang 
dan 
pembela 
kemerdekaan 

Indonesia.

“Kegiatan ini 
adalah salah satu 

bentuk peng-
hormatan kepada para 

pelaku sejarah. Sudah sepantasnya 

KADO KEMERDEKAAN UNTUK 
VETERAN 

diberikan mendapatkan balasan dari 
Allah SWT,” ungkap Suratman.

Suratman menambahkan, LVRI Kota 
Bogor yang merupakan wadah dan 
sarana perjuangan bagi segenap 
veteran akan terus aktif meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya, peduli dan 
terus berjuang mengumpulkan dan 
mendata para pejuang yang selama ini 
dimakamkan di masing-masing tempat 
di wilayah Kota Bogor untuk dilakukan 
pembenahan sebagaimana mestinya.

Samsudin Usman (91), salah satu 
anggota LVRI yang menerima bantuan 
paket sembako, telah berkarir di dunia 
militer selama kurun waktu 42 tahun 
(1946-1986). Pada usia 15 tahun beliau 

sudah maju di medan juang, tergabung 
dalam kesatuan Batalyon 313 Siliwangi. 
Empat predikat veteran dimilikinya 
yaitu, Veteran Pejuang 1945, Veteran 
Pembela Trikora 1962, Veteran Seroja 
1975 dan terakhir di tahun 1976 
menjadi Veteran Penjaga Perbatasan 
Luar Negeri, hingga akhirnya pensiun 
di tahun 1986 dengan pangkat akhir 
sebagai Kolonel TNI Angkatan Darat.

Samsudin meyampaikan rasa terima 
kasih kepada LPM Dompet Dhuafa 
atas bantuan yang diberikan. Selain itu 
beliau berpesan untuk pemerintah 
supaya lebih baik lagi dalam 
memperhatikan kehidupan para 
Veteran, seperti dengan memberikan 
jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan 

kebijakan peraturan perundang-
undangan yang bermanfaat bagi 
Veteran.

Kegiatan ditutup dengan ziarah dan 
tabur bunga bersama di Taman Makam 
Pahlawan Dreded, Bogor Selatan, Kota 
Bogor. Semoga dengan adanya kegiatan 
ini kita semua mampu lebih 
memperhatikan dan menghargai 
jasa-jasa para Veteran dalam 
memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia. - LPM/Arlen

① LPM menemui salah seorang Veteran di 
kediamannya di Bogor

② Salah seorang veteran yang ditemui oleh LPM

③ Tabur bunga bersama veteran lain mengenang 
jasa dari para Pahlawan

Dompet Dhuafa 
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Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa mengajak masyarakat 
pada perayaan kemerdekaan ke-77 
Republik Indonesia tidak terbatas pada 
semarak hiburan semata. Namun juga 
harus memahami nilai-nilai substantif 
dari sebuah euforia 
kemerdekaan. Kini, 
semangat juang 
kemerdekaan ialah 
pengentasan dari 
jerat 
kemiskinan, 
memberantas 
kebodohan 
serta 
menjadikan 
masyarakat 
sejahtera, baik 
secara materi 
maupun mental. 
Tak lupa, Dompet 
Dhuafa mengingatkan 
kembali kepada masyarakat 
bahwa jiwa besar filantropi bangsa 

Indonesia berperan besar terhadap 
kebesaran negara Indonesia.

Dompet Dhuafa turut memeriahkan 
peringatan HUT ke-77 RI dengan 

menggelar upacara 
pengibaran Sang Saka 

Merah Putih di 
kawasan 

pemberdayaan, 
Zona Madina, 
Kecamatan 
Kemang, 
Kabupaten 
Bogor, Jawa 
Barat, Rabu 
(18/8/2022). 

Pada upacara 
kemerdekaan 

kali ini, Dompet 
Dhuafa 

mengangkat tema 
“Terus Berjuang untuk 

Merdeka dari Kemiskinan”. PJS 

Ketua Pengurus YDDR Rahmad Riyadi 
yang langsung bertindak menjadi 
pembina upacara. Dalam pidatonya, 
Rahmad menyampaikan peran 
filantropi terhadap kemerdekaan 
bangsa yang besar ini.

Kepada seluruh peserta upacara yang 
merupakan para amil Dompet Dhuafa 
dan siswa-siswa penerima beasiswa 
pendidikan dari dana zakat, Rahmad 
menuangkan gagasan arti perjuangan 
kemerdekaan. Menurutnya, makna 
juang kemerdekaan saat ini berbeda 
dengan kemerdekaan masa penjajahan 
dahulu. Perjuangan yang sesungguhnya 
adalah terus berjuang untuk merdeka 
dari belenggu kemiskinan, 
sebagaimana dengan tema yang 
diangkat.

Kepada masyarakat luas, Rahmad 
Riyadi mengajak supaya terus 
menanamkan kebanggaan sebagai 

bangsa Indonesia. Setidaknya ada 3 
(tiga) alasan kebanggaan menjadi 
bangsa Indonesia. Berikut kutipan 
pidatonya:

Yang pertama, kita ini adalah bangsa 
besar yang kemerdekaannya kita 
perloleh dengan perjuangan, baik 
secara fisik maupun secara diplomatik. 
Ini adalah sesuatu yang harus kita catat 
dan nilai-nilai perjuangan itu perlu kita 
teruskan.

Yang kedua, kita bangga karena kita 
berbeda-beda. Perbedaan ini lah yang 
kemudian bisa terikat dalam satu 
kesatuan yaitu Bhinneka Tungal Ika. 
Saya kira ke-bhinneka-an yang begitu 
beragam ini, baik bahasa, suku, rasa 
maupun agama, salah satunya 
tercermin dari SMART Ekselensia 
Indonesia di Zona Madina ini. Ini 
merupakan kebanggaan karena jarang 
di dunia ini ada bangsa yang terdiri 
dari perbedaan namun bisa 
persatukan.

Yang ketiga, kita bangga karena negara 
ini, seperti halnya juga Zona Madina, 
terbangun dengan kebaikan-kebaikan. 
Tidak ada balasan kebaikan kecuali 
kebaikan. Itu bisa kita lihat pada saat 
perjuangan Indonesia untuk merdeka. 

Dalam memperjuangkan kemerdekaan, 
negara kita dibantu dengan infak. Sri 
Sultan Hamengkubuwana pada saat itu 
pernah menginfakkan 6.000.000 
(enam juta) golden kepada pemerintah 
RI. Rakyat Aceh juga menginfakkan 
emas dan perhiasannya untuk membeli 
pesawat yang dinamakan Seulawah.

Menurutnya, dengan infak-infak itu, 
maka eksistensi negara Indonesia 
dapat terus terbangun dengan baik. 
Apa yang dilakukan Dompet Dhuafa 
sama seperti yang dilakukan oleh para 
pendahulu bangsa. Founding Father 
Dompet Dhuafa ingin terus aktif 
membangun Indonesia, salah satunya 
dengan memberikan kontribusi 
melalui gerakan-gerakan kebaikan.

Sebagai amil maupun eksponen Zona 
Madina, Dompet Dhuafa terus 
berupaya bahwa nilai-nilai kebaikan 
yang selama ini dibangun dapat terus 
bergulir. Upaya ini guna membangun 
dan mengatasi persoalan-persoalan di 
Negara ini. Termasuk salah satunya 
permasalahan kemiskinan.

“Hal lain yang perlu saya sampaikan 
adalah, kebaikan-kebaikan ini juga 
tercermin dalam tata pemerintahan. 
Tata pemerintahan terkecil, yaitu RT, 

① Petugas pengibar bendera bersiap melakukan 
aksinya 

② Ketua Pengurus YDDR, Rahmad Riyadi dalam 
pidatonya mengajak agar terus bangga dengan 
bangsa Indonesia

③  Suasana upacara berlangsung khidmat di Zona 
Madina

TERUS BERJUANG UNTUK 
MERDEKA DARI KEMISKINAN

adalah pilar kita dalam bernegara. Ini 
merupakan cara kita untuk bisa 
memperhatikan satu dengan yang 
lainnya. Ini berjalan dengan konsep-
konsep lama yaitu memuliakan 
tetangga,” jelasnya.

Dengan saling rukun antar sesama 
tetangga dan apa yang dilakukan 
Dompet Dhuafa, maka akan mampu 
terus membangun kekuatan bangsa. 
Rahmad mengajak seluruh masyarakat 
untuk terus turut aktif membangun 
dan mengatasi persoalan-persoalan 
bangsa Indonesia yang besar ini 
melalui pengelolaan ZIS yang 
maksimal sesuai syariah Islam. Jati diri 
Dompet Dhuafa adalah sebagai 
lembaga amil zakat dan tentu dengan 
kelembagaan ini, Rahmad berharap 
banyak persoalan bangsa yang 
bersumber dari kemiskinan bisa segera 
dituntaskan. - Muthohar
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Fani selaku pengurus Rumah Sahabat 
Yatim.

Pada pelatihan psikososial ini, Dompet 
Dhuafa mengundang dua panti asuhan 
yatim piatu di sekitaran Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan yaitu  Rumah Sahabat 
yatim dan Mizan Amanah serta 
menghadirkan pemateri Riki 
Wirahmawan yang merupakan 
Inspirasi Melintas Zaman (IMZ) 
Training Supervisor.

Para peserta diberikan materi interaksi 
sosial dan hubungan berperan dalam 
perkembangan dan pertumbuhan 
manusia. Pad pelatihan ini, pada 
pelatihan psikososial yang diikuti 25 
peserta dari 7 - 15 tahun. Para peserta 
diberikan materi seperti bagaimana 
mengucapkan kata tolong, makasih, 
atensi, maaf, apresiasi dan terimakasih 
yang berguna di kehidupan 
bermasyarakat.

"Bisa menambah wawasan anak - anak, 
sebagaimana mereka bisa memahami 
untuk belajar dan menambah 
kreativitasnya. Yang jelas anak - anak 
cukup senang dan bahagia dengan 
diadakan pelatihan seperti ini," ucap H. 
Nurdin.

Melalui pelatihan psikososial untuk 
anak yatim piatu panti asuhan, 
Dompet Dhuafa  melakukan upaya 
agar anak mampu mengemukakan atau 
menjelaskan apa yang dirasakan dan 
apa yang diinginkan. -Muthohar

JAKARTA - Bukan hanya secara fisik, 
kepribadian dan karakter manusia pun 
mengalami perkembangan seiring 
dengan usianya. Perkembangan yang 
berkaitan dengan emosi, motivasi dan 
perkembangan pribadi manusia serta 
perubahan dalam bagaimana individu 
berhubungan dengan orang lain. 

Memeriahkan hari anak nasional, 
Dompet Dhuafa bersama PLN 
Batubara pada Sabtu 
(23/7/2022) 
menggelar  
kolaborasi 
kebaikan  
membuat 
pelatihan 
psikososial 
untuk anak 
yatim piatu 
panti asuhan 
di masjid 
panggung 
Cordova 
Dompet Dhuafa, 
Warung Jati, Jakarta.

Head of Partnership Dompet 
Dhuafa, Agung Chilmy 

menyampaikan, ini merupakan 
rangkaian program CSR Bersama PLN 
Batubara. Ke depan, tidak menutup 
kemungkinan sinergi terjalin bukan 
hanya untuk satu program saja namun 
ada banyak yang bisa kita lakukan 
untuk membantu mereka yang 
membutuhkan.

Diterapkan pembatasan sosial berskala 
besar membawa konsekuensi terhadap 

tutupnya sekolah, anak harus 
tinggal di rumah, tidak bisa 

bertemu teman-teman, 
dan tidak bisa bermain 

di luar ruangan. 
Perubahan rutinitas 
dari kondisi 
sebelum dan masa 
pandemi 
COVID-19 
menyebabkan 
perasan sedih, 

cemas, bahkan stress.

"Bisa menambah 
wawasan anak - anak dan 

juga menambah daya kreatifitas, 
ilmu serta bagaimana anak ini bisa 
mewujudkan impian mereka." Ucap 

Advertorial Aktualita

JAKARTA - Bersedekah atau berbagi 
terhadap sesama memang menjadi 
amalan baik yang akan berdampak 
besar bagi si penerima manfaatnya. 
Seperti yang dilakukan Cussons Baby 
Indonesia bersama Dompet Dhuafa 
mengajak para pelanggan untuk turut 
berbagi kebaikan antar sesama dalam 
program campaign 
#DariKamiUntukKebahagiaanMereka.

Program ini menyisihkan donasi dari 
para pelanggan pada setiap 
pembelian produk Cussons di 
beberapa official store daring selama 
periode tertentu pada bulan 
Ramadan. Donasi pun berhasil 
terkumpul dan pada Kamis 
(21/7/2022), Cussons Baby Indonesia 
berkunjung ke Kantor Dompet 
Dhuafa, Gedung Philanthropy, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan untuk 
menyerahkan donasi tersebut kepada 
Dompet Dhuafa.

“Kami ingin kepedulian Cussons 
hadir juga bagi anak-anak atau 
orangtua yang kurang memiliki 
keberuntungan. Kami libatkan para 
pelanggan untuk turut peduli 
terhadap mereka-mereka yang 

Donasi yang diberikan adalah berupa 
produk-produk Cussons itu sendiri, 
di antaranya seperti 33 Gift Box 
Cussons Baby, 45 paket Totebag 
Cussons, 33 pcs alas mandi/handuk, 
50 paket Carterlove Best Quality 
Blanket, 100 pcs Baby Spoon Set by 
Rafferty’s Garden, 50 pcs Chess Bottle 
BPA Free Lock & Lock 500ml, dan 
beberapa item lainnya. Nantinya, 
donasi tersebut akan akan disalurkan 
kepada anak-anak panti asuhan 
binaan Dompet Dhuafa, juga kepada 
bapak/ibu maupun bayi yang sedang 
dalam perawatan program kesehatan 
Dompet Dhuafa.

General Manager Resource 
Mobilization (Remo) Dompet Dhuafa 
Ahmad Faqih Syarafaddin 
menyambut baik kunjungan tim 
Cussons Baby Indonesia juga 
menerima donasi dari para pelanggan 
Cussons ini. Ia mengatakan, 
mengajak kebaikan itu caranya tidak 
melulu dengan dakwah-dakwah oleh 
ustadz di majelis maupun dengan 
penjelasan dalil oleh para ulama. 
Ajakan kebaikan dapat dilakukan 
oleh semua orang tak peduli di mana 
dan kapan.

Kepada para tim Cussons, Faqih 
menegaskan bahwa donasi dari para 
pelanggan Cussons ini nanti akan 
disalurkan bersama unit-unit 
program Dompet Dhuafa terkait 
seperti Layanan Kesehatan Cuma-
cuma (LKC) atau klinik-klinik bahkan 
RS-RS Dompet Dhuafa yang melayani 
masyarakat kecil yang kurang 
beruntung. Selain itu juga kepada 
anak-anak/balita yatim maupun 
dhuafa lainnya yang membutuhkan. 
- Muthohar

kurang beruntung. Mudah-mudahan 
ini menjadi amal baik yang akan 
terus berlanjut dengan program-
program lainnya yang lebih baik 
tentunya,” ucap Lidya Palupi selaku 
Digital Merchandise Manager 
Cussons Baby Indonesia.

Brand Manager Cussons Baby 
Indonesia Nisa Aqila juga turut 
menambahkan, untuk selanjutnya 
Cussons mempercayakan penyaluran 
kepada para penerima manfaat 
sepenuhnya kepada Dompet Dhuafa. 
Menurutnya, Dompet Dhuafa lah 
yang lebih tau siapa saja yang 
membutuhkan untuk dibantu dan 
dipedulikan. Ia berharap Cussons 
juga dapat terlibat dalam 
pertumbuhan dan perkembangan 
anak-anak bangsa, yaitu dengan turut 
peduli dengan mereka yang kurang 
mampu.

“Kami berharap produk-produk ini 
juga bermanfaat dan berguna bagi 
anak-anak maupun bayi-bayi. Karena 
produk Cussons sangat menjaga 
kesehatan dan kebersihan sehingga 
pertumbuhan anak pun menjadi baik 
seterusnya,” imbuh Nisa.

DONASI CUSSONS UNTUK ANAK KURANG BERUNTUNGPLN BATUBARA BERSAMA DOMPET DHUAFA 
GELAR PELATIHAN PSIKOSOSIAL ANAK 

Dompet Dhuafa

①  Anak-anak dari panti asuhan antusias mengikuti 
pelatihan psikosial

② Head of Partnership Dompet Dhuafa, Agung 
Chilmy  bersama salah satu anak panti asuhan

Dompet Dhuafa

①   Penyerahan donasi Cussons di Gedung 
Philanthropy Jakarta
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JAKARTA - Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KemenPPPA) 
kembali menganugrahi Penghargaan 
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 
2022 kepada 320 kabupaten/kota. 
Tidak hanya memberikan penghargaan 
KLA, KemenPPPA juga memberikan 
Penghargaan Bidang Khusus 
Perlindungan Anak kepada Forum 
Zakat (FOZ) pada acara yang diadakan 
di Bogor, Jawa Barat. Jumat (22/7/2022).

Penghargaan ini adalah bentuk 
apresiasi dari KemenPPPA kepada 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 
Anggota Forum Zakat yang telah 
menjadi mitra strategis pemerintah 
dalam pemdampingan serta 
pemenuhan kebutuhan anak melalui 
berbagai penyaluran bantuan 
khususnya selama Pandemi Covid-19.

PENGHARGAAN BIDANG KHUSUS 
PERLINDUNGAN ANAK DARI KEMENPPPA

“Lembaga Zakat anggota Forum Zakat 
adalah mitra terdekat kami di masa 
pandemi. Kami bersama Forum Zakat 
keliling, assessment dan melakukan 
pendampingan mulai dari bantuan 
internet, beasiswa, yang alhamdulillah 
sekarang sudah dianggarkan oleh 
Kemensos. Intervensi kami di awal 
berkat dukungan luar biasa dari salah 
satunya Forum Zakat,” jelas Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA), Bintang 
Puspayoga.

Selain itu, Bintang juga berharap 
dengan adanya penghargaan ini 
mampu menjadi penyemangat bagi 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 
Anggota Forum Zakat untuk lebih 
meningkatkan perlindungan kepada 
kelompok anak di berbagai wilayah di 
Indonesia. “Semoga semangat sinergi 

dan kolaborasi ini bisa mewujudkan 
mimpi kita bersama, perempuan 
berdaya, anak terlindung Indonesia 
maju,” sambungnya.

Dompet Dhuafa sebagai salah satu 
anggota Forum Zakat merasa sangat 
berterima kasih dengan adanya 
penghargaan ini. 29 tahun berdiri dan 
membersamai pembangunan umat, 
Dompet Dhuafa telah banyak 
menggulirkan berbagai program 
#JadiManfaat tidak terkecuali dalam 
memberikan perlindungan kepada para 
anak-anak yang menjadi Yatim, Piatu, 
atau Yatim Piatu akibat Pandemi 
Covid-19.

“Dengan adanya penghargaan ini 
InsyaAllah Dompet Dhuafa sebagai 
lembaga filantropi yang bergerak untuk 
pemberdayaan umat dan kemanusiaan 
dapat terus termotivasi menjadi 
jembatan kebaikan yang amanah dan 
tentunya banyak memberikan 
kontribusi,” ucap Rahmad Riyadi 
selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa 
Republika.

Ke depannya, Dompet Dhuafa akan 
terus berkomitmen dan meningkatkan 
sinergitas baik dengan pemerintah 
maupun elemen masyarakat lainnya 
untuk memperluas manfaat kepada 
kelompok anak yang ada di Indonesia. 
Melalui jaringan dan berbagai layanan 
program yang tersedia, Dompet 
Dhuafa siap untuk BerkolaborAksi aktif 
mewujudkan Indonesia ramah anak. 
- Arlen

Dompet Dhuafa

untuk serius mengembangkan industri 
dalam jangka panjang dengan 
membentuk BUS,” tutur Yusuf.

Pasca UU No. 21/2008 setidaknya telah 
berdiri 11 BUS, yaitu Bank Bukopin 
Syariah (Desember 2008), BRI Syariah 
(Januari 2009), Bank Panin Dubai 
Syariah (Desember 2009), Bank 
Victoria Syariah dan BCA Syariah (April 
2010), BJB Syariah (Mei 2010), BNI 
Syariah (Juni 2010), Maybank Syariah 
(Oktober 2010), BTPN Syariah (Juli 
2014), Bank Aceh Syariah (September 
2016) dan Bank NTB Syariah 
(September 2018).

Dalam waktu dekat, setidaknya akan 
terdapat tambahan 3 BUS baru yaitu 
rencana spin off UUS Bank Sinarmas 
dan rencana konversi Bank Riau Kepri 
dan Bank Nagari.

Dari berbagai perubahan fositif yang 
terjadi, kami berkesimpulan RUU 
P2SK, yang merupakan amandemen 
UU No. 21/2008 dan wacana 
penghapusan kewajiban spin off pada 
2023, secara jelas bertabrakan dengan 
common practice dan melemahkan 
upaya membesarkan industri 
perbankan syariah nasional,” ujar 
Yusuf.

Dalam kesempatan yang sama anggota 
Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati 
menjelaskan ttg pasal 68 Undang-
Undang No 21 Tahun 2008 terkait 
dengan kewajiban bagi Bank Umum 
Konvensional yang memiliki Unit 
Usaha Syariah melakukan spin-off 
dengan aset 50% atau paling lambat 15 
tahun dari berlakunya Undang-undang 
tersebut. - Romy

JAKARTA - Lembaga Riset Institute 
For Demographic and Poverty Studies 
(IDEAS) menilai upaya RUU P2SK 
(Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan) yang menghapus kewajiban 
spin off pada 2023 merupakan 
kebijakan yang kontraproduktif dan 
langkah mundur dalam pengembangan 
perbankan syariah nasional.

Di dalam RUU tersebut spin off tidak 
memiliki batas waktu dan karenanya 
menjadi BUS (Bank Umum Syariah) 
tidak lagi menjadi keharusan sepanjang 
aset UUS tidak mencapai 50 persen 
dari induk BUK-nya.

“Kebijakan kewajiban spin off pada 
2023 sejak diundangkan pada Juli 2008, 
terbukti berhasil mengakselerasi 
pertumbuhan industri perbankan 
syariah nasional,” kata Yusuf Wibisono, 
Direktur IDEAS dalam diskusi publik 
IDEASTalk di Jakarta, Kamis 
(04/08/2022).

Yusuf menambahkan pada 15 tahun 
awal eksistensi-nya, yaitu sejak 
diperkenalkan pada 1992 hingga Juni 

2008, pangsa pasar perbankan syariah 
hanya mencapai 2,36 persen saja.

“Sejak UU No. 21/2008 hadir pada Juli 
2008 dan membawa sejumlah 
ketentuan yang mendorong pelaku 
untuk serius membesarkan industri, 
pangsa pasar perbankan syariah 
mampu meningkat signifikan. Terbukti 
dalam 15 tahun terakhir, antara Juni 
2008 hingga Maret 2022, pangsa pasar 
perbankan syariah melonjak dari 2,36 
persen menjadi 6,71 persen,” ungkap 
Yusuf.

Lebih jauh, pasca UU No. 21/2008, 
Indonesia telah berada di arah yang 
tepat, yaitu jumlah UUS menurun dan 
jumlah BUS meningkat. Bila pada Juni 
2008, jumlah BUS dan UUS berturut-
turut adalah 3 dan 28, maka kini, pada 
Maret 2022, jumlah BUS melonjak 
menjadi 12 dan jumlah UUS menurun 
menjadi 21.

“Hal ini jelas menunjukkan bahwa 
kewajiban spin off oleh UU No. 
21/2008 adalah kredibel dan berhasil 
mendorong pelaku perbankan syariah 

RUU P2SK BERPOTENSI LEMAHKAN PERBANKAN SYARIAH

Romy

① Diskusi publik IDEASTalk mengupas masalah 
perbankan syariah

① Piagam Penghargaan dari KemenPPPA untuk 
Dompet Dhuafa
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berbeda dari 2 tahun sebelumnya. 
Setelah bertahun-tahun pandemi, 
umat muslim tidak bisa beribadah 
bersama sama di tempat ibadah. 
Namun tahun ini seiring dengan 
semakin membaiknya kondisi 
pandemi, mereka mulai kembali 
antusias untuk bisa beribadah kembali 
di mushola. Karena hal itu, agar warga 
yang rindu beribadah di mushola bisa 
beribadah dengan nyaman,” jelas 
Ayrinna.

Sebagai obat sakit kepala nomor 1 di 
Indonesia, Bodrex melalui program-
program CSR dapat terus 
berkomitmen untuk membantu 
masyarakat Indonesia dan menemani 
perjalanan anak bangsa kini hingga 
nanti.

Ketua RW 4 Kelurahan Kebagusan, 
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan, Abdul Wahab menyambut 
baik program Repainting Mushola 
yang hadir di masyarakatnya. Musala 
Baiturrahim yang berada di Jl. 
Kebagusan Dalam 1 No.44, RT.7/RW.4 
terpilih untuk dicat ulang sebab 
kondisi dindingnya yang banyak 
mengelupas akibat kurang perawatan. 
Menurut Pak Dul, program ini 
memantik semangat warga untuk 
kembali giat melakukan aktivitas di 
mushola yang sempat usang sejak 
pandemi.

“Saya mewakili para jamaah Musala 
Baiturrahim dan masyarakat RW 4 
mengucapkan terima kasih kepada 
Dompet Dhuafa dan Bodrex atas 
program pengecatan ulang ini. Di sini 
dulunya para jamaah aktif melakukan 
salat dan pengajian. Insya Allah 
setelah ini, kegiatan-kegiatan itu akan 
aktif kembali,” ucapnya pada Selasa 
(19/7/2022) saat serah terima usai 
rampung pengecatan. - DD

Akhirnya pada Selasa (19/7/2022), 
pengecatan mulai berangsur rampung 
dan siap digunakan untuk aktivitas 
keagamaan. Ayrinna Tjahaja selaku 
Head Brand Communication & 
Content OTC Herbal & Medical 
devices PT Tempo Scan Pacific Tbk 
mengatakan, program ini merupakan 
program CSR untuk mengedukasi 
masyarakat supaya dapat lebih peduli 
dalam memakmurkan tempat ibadah 
melalui kegiatan membersihkan, 
merawat, dan memelihara tempat 
ibadah dengan gotong royong.

Ia melanjutkan, sejak 2006 Bodrex 
secara konsisten mengadakan 
kegiatan CSR untuk membantu 
masyarakat Indonesia dengan nama 
Bodrex Merah Putih Berbagi. Bodrex 
pun pernah membantu pemberian 
handphone kepada anak-anak yang 
membutuhkan untuk pembelajaran 
jarak jauh saat memasuki masa 
pandemi. Selain itu juga pernah 
membagikan masker kepada mereka 
yang membutuhkan. Tahun 2022 ini, 
Bodrex mengangkat tema Bodrex 
Merah Putih Beraksi di mana spirit 
CSR kali ini berbeda dengan tahun 
sebelumnya. Bodrex ingin mengajak 
masyarakat sekitar untuk turut serta 
berpartisipasi aktif membangun 
wilayah mereka.

“Seperti yang kita rasakan sendiri, 
Ramadan tahun ini mulai terasa 

JAKARTA - Dengan mulai pulihnya 
kondisi Indonesia dari pandemi 
Covid-19 yang sejalan dengan 
pernyataan WHO bahwa fase akut 
pandemi Covid-19 mulai berangsur 
berakhir pada pertengahan tahun 
2022 ini, Dompet Dhuafa dan Bodrex 
ingin kembali mengajak masyarakat 
umat muslim untuk bersama-sama 
kembali aktif dalam kegiatan 
keagamaan. Ajakan tersebut ditujukan 
kepada seluruh masyarakat Indonesia 
untuk saling bergandeng tangan 
berperan aktif dalam membangun 
wilayah masing-masing agar kembali 
menjadikan tempat ibadah sebagai 
pusat kegiatan agama. Hal tersebut 
tentunya juga sebagai salah satu 
ikhtiar dalam upaya memakmurkan 
tempat ibadah.

Pada Ramadan 1443 lalu, Bodrex 
menggandeng Dompet Dhuafa 
mengusung tema #MerahPutihBeraksi 
melakukan program Repainting 
Mushola di beberapa kota yang 
tersebar di Indonesia. Program ini 
berlangsung di 22 kota yang berada di 
11 Provinsi dengan melibatkan 
sebanyak 100 bangunan mushola. 
Rinciannya yaitu 5 mushala di kota 
Jakarta, 9 di Jawa Barat, 7 di Jawa 
Tengah, 3 di Yogyakarta, 25 di Jawa 
Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di 
Sumatera Selatan, 10 di Lampung, 10 
di Kalimantan Selatan, 5 di Sumatera 
Barat, dan 5 di Sulawesi Selatan.

Aktualita Aktualita

AKTIFKAN KEMBALI KEGIATAN KEAGAMAAN, DOMPET DHUAFA DAN 
BODREX #MERAHPUTIHBERAKSI REPAINTING RATUSAN MUSALA

① Serah terima secara simbolik untuk peremajaan 
100 Musala

Dompet Dhuafa

JAKARTA  -  Dalam rangka memenuhi 
rekomendasi Financial Action Task 
Force (FATF) agar organisasi nirlaba/
non-profit organisation (NPO) tidak 
terjebak dan disalahgunakan dalam 
tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan terorisme. Dompet Dhuafa 
yang tergabung dalam Indonesia NPO 
Coalition on FATF terus 
berkontrubusi aktif dalam upaya 
melakukan mitigasi dan menjadikan 
Indonesia Anggota Tetap FATF.

FATF merupakan badan antar-
pemerintah yang dibentuk atas 
prakarsa G7 pada 1989 di Prancis. 
Pembentukan tersebut untuk 
mengembangkan dan menetapkan 
kebijakan memerangi pencucian uang, 
baik pada skala nasional maupun 
internasional. Selain itu, juga 
bertujuan untuk memberantas 
pendanaan terhadap aksi teroris serta 
ancaman lainnya terhadap integritas 
sistem keuangan internasional.

Salah satu yang menjadi penilaian tim 
assessor FATF adalah bagaimana 

kondisi NPO di Indonesia. Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) melibatkan 
Dompet Dhuafa untuk tergabung 
dalam tim Indonesia NPO Coalition 
on FATF. PPATK menjadi leading 
sector yang menuntun Indonesia atas 
keterlibatannya dalam FATF. Baik 
keterlibatan pada pelaksanaan tata 
kelola, penerapan kepatuhan dan 
upaya transparansi. Kemudian juga 
akuntabilitas bagi ormas/NPO guna 
mengurangi risiko terorisme dan 
pendanaan terorisme, yang tercantum 
dalam Perpres No. 18 Tahun 2017.

Direktur Business Operation Support 
Dompet Dhuafa, Prima Hadi Putra 
mengatakan, Dompet Dhuafa sebagai 
anggota Indonesia NPO Coalition on 
FATF telah aktif secara patuh 
berkontribusi. Terutama pada 
kemitraan program-program 
kemanusiaan luar negeri. Baik 
kepatuhan secara administratif, 
programatik, pengakuan dari otoritas 
lokal maupun mekanisme pelaporan, 
hingga koordinasi dengan klaster UN 

Agencies. Hal tersebut dilakukan 
secara maksimal untuk menjaga 
integritas nama Indonesia dalam 
upaya pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

“Kita berupaya semaksimal mungkin 
menjaga, jangan sampai lembaga NPO 
seperti Dompet Dhuafa sebagai sarana 
untuk pendanaan terorisme. Dengan 
keterlibatan Dompet Dhuafa terhadap 
FATF pada 2017 lalu, berhasil 
menyumbang peran Indonesia 
menjadi anggota peninjau FATF,” 
terang Prima, Senin (1/8/2022). - Arlen

Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA AKTIF BERKONTRIBUSI 
JADIKAN INDONESIA ANGGOTA FATF

① Direktur Business Operation Support Dompet 
Dhuafa, Prima Hadi Putra berbicara mengenai 
FATF bersama Asleigh Mooli dari FATF Assessor
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Kepala Biro Administrasi Akademik, 
Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. 
Mamat Rahmatullah, M.M 
menyampaikan bahwa UIN Suka 
bermaksud menerapkan dan 
mengembangkan wakaf di kampus. Ia 
juga membahas ketertarikannya pada 
pola wakaf yang diterapkan kampus-
kampus di Turkey yang mampu 
menggratiskan mahasiswa-
mahasiswanya.

“Kami memiliki rencana untuk 
membangun sebuah monumen wakaf 
produktif pada pendidikan di UIN 
Sunan Kalijaga. Dengan keterlibatan 
Dompet Dhuafa yang sudah banyak 
mengelola aset-aset wakaf produktif, 
harapannya dapat turut mewujudkan 
rencana ini,” ucapnya.

Ketua Pusat Studi Manajemen 
Perguruan Tinggi Drs. H. Jarot 
Wahyudi, S.H., M.A turut 
menambahkan, UIN Sunan Kalijaga 
sebagai kampus Islam ingin 
bekerjasama dengan Dompet Dhuafa 
memberikan edukasi dan pemahaman 
yang mendalam tentang wakaf kepada 
para mahasiswa milenial. Bahkan 
hingga saat ini, masyarakat masih 
banyak yang menganggap bahwa 
wakaf itu adalah dengan tanah untuk 
3M (masjid, madrasah, maqbaroh/
makam). Padahal wakaf dapat lebih 
luas dari itu. Bahkan dengan uang 
nominal kecil pun bisa untuk 
diwakafkan. - Muthohar

JAKARTA - Dompet Dhuafa menerima 
kunjungan dari Bidang Administrasi 
Umum, Perencanaan dan Keuangan 
UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta 
di Kantor Dompet Dhuafa, Gedung 
Philantropy, Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan, Selasa (2/8/2022). Pada 
kesempatan tersebut, segenap tim 
utusan UIN Suka menyampaikan 
keinginannya untuk saling 
berbagi ilmu tentang dunia 
filantropi Islam dalam 
rangka mempelajari tata 
kelola PTN BH. 
Dipimpin oleh PJS 
Ketua Yayasan Dompet 
Dhuafa Republika, 
Rahmad Riyadi beserta 
segenap jajarannya, 
Dompet Dhuafa menyambut 
baik kunjungan dan silaturrahmi 
ini.

Rahmad Riyadi menjelaskan, mulanya 
Dompet Dhuafa lahir sebagai lembaga 
zakat, infak dan sedekah (ZIS). Oleh 
masyarakat, Dompet Dhuafa 
mendapat antusias yang sangat baik, 
sehingga seiring berjalannya waktu, 

Dompet Dhuafa melebarkan sayap 
menjadi lembaga kemanusiaan, 
lembaga sosial, lembaga wakaf, hingga 
bergerak melestarikan seni dan 
budaya.

“Mejadi penting bagi kita untuk saling 
memahami apa yang menjadi konsen 

kita bersama. Sehingga 
nantinya kita mampu 

berkolaboraksi pada 
berbagai sektor 
untuk kepentingan 
umat. Termasuk 
pada aspek 
pendidikan dan 
budaya adalah hal 

yang Dompet 
Dhuafa perhatikan. 

Sebagai nazir wakaf, 
Dompet Dhuafa juga telah 

mengembangkan wakaf produktif. 
Wakaf tetap sebagai Endowment 
Fund. Pokoknya (wakaf) tetap, namun 
bagaimana aset wakaf ini terus 
bergulir sehingga menghasilkan profit 
untuk program-program pendidikan, 
budaya, lingkungan dan sebagainya,” 
jelasnya.

JAKARTA - JAKARTA — Kerohanian 
Islam Otoritas Jasa Keuangan 
(ROIS OJK) 
berkolaborasi 
dengan Dompet 
Dhuafa dalam 
program 
penyaluran 
hewan 
kurban di 
daerah 
Sukabumi, 
Jawa tengah 
dan Sulawesi 
Tenggara. 
Penyaluran ini 
dilakukan secara 
resmi tepat sehari 
sebelum hari raya Idul Adha 
1443 H, Sabtu (09/7/2022). Dompet 
Dhuafa sebagai salah satu lembaga 
zakat tertua dan terbesar di Indonesia 
telah berfokus dalam program 
penyaluran hewan kurban dalam 
bentuk program Tebar Hewan Kurban 
(THK) sejak 1994.

Tantangan dalam Tebar Hewan Kurban 

tahun ini bagaimana mengoptimalkan 
kurban tidak hanya sekedar menjadi 

potensi diperkotaan, akan 
tetapi kurban ini mampu 

meningkatkan 
kesejahteraan 

masyarakat terutama 
di daerah pelosok 
dan setelah 
pandemi seperti 
sekarang ini. 
Dompet Dhuafa 
melalui program 

THK mencoba 
mengemas kurban 

dengan potensi yang luar 
biasa dapat merata bagi 

seluruh masyarakat.

Kolaborasi kebaikan kurban ROIS OJK 
mendistribusikan daging kurban untuk 
2000 penerima manfaat di seluruh 
area distribusi. 

Dompet Dhuafa juga turut 
menorehkan hasil positif dengan 
berhasil mengelola amanah para 
sohibul kurban hingga 

mendistribusikannya hingga ke 
Palestina. Perolehan penjualan hewan 
kurban hingga lebih dari Rp 65 Miliar 
menjadi pencapaian Dompet Dhuafa 
pada program Tebar Hewan Kurban 
tahun ini.

Diharapkan sinergi antara ROIS OJK 
dan Dompet Dhuafa dalam program 
THK ini dapat menyentuh lapisan 
masyarakat di pelosok Jatim dan NTT 
agar dapat menikmati manfaat dari 
hewan kurban yang disalurkan.

“Berbagi dilakukan dengan keikhlasan 
yang tidak dilihat dari bentuk dan 
banyaknya. Keikhlasannya merupakan 
hal yang penting bagi kita semua. 
InsyaAllah yang kita lakukan ini bisa 
memberikan berkah,” ucap Ketua 
Dewan Komisioner OJK Wimboh 
Santoso. -  Arlen

TATA KELOLA WAKAF PRODUKIF HINGGA ISU 
LINGKUNGAN

ROIS OJK GANDENG DOMPET DHUAFA
THK 1443 HIJRIAH 

Dompet Dhuafa

① Kepala Biro Administrasi Akademik, 
Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suka, Dr. H. 
Mamat Rahmatullah, M.M (kemeja batik kuning) 
memberikan cinderamata kepada Ketua Yayasan 
Dompet Dhuafa Republika, Rahmat Riyadi.

② Kabiro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan 
dan Kerjasama UIN Suka, Dr. H. Mamat 
Rahmatullah, M.M saat di Gedung Philanthropy

① Nama-nama donatur dari kolaborasi kebaikan 
kurban ROIS OJK

② Para penerima manfaat ROIS OJK Dompet 
Dhuafa

Dompet Dhuafa
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Total penerima manfaat kurban YBM 
BRILian untuk Sulawesi tenggara 
(Bone) sejumlah 1.456 KK, NTB Bima 
350 KK dan DI Yogya 1.470 KK

Tantangan terbesar dalam Tebar 
Hewan Kurban tahun  2022 adalah bisa 
melaksanakan kurban dengan 
professional, sehat dan amanah 
ditengah merebaknya pandemi covid 
dan penyakit PMK (Penyakit Kaki dan 
Mulut) untuk hewan ternak. Warga 
yang menerima manfaat hewan kurban 
merasa bersyukur dengan adanya 
program ini karena mereka bisa 
menikmati daging kurban ditengah 
kondisi yang sulit.

Ketua THK 2022, Dian Mulyadi 
mengungkapkan terkait Penyakit 
Mulut Kaki (PMK), Dompet Dhuafa 
turut melakukan mitigasi dengan 
detail. Dompet Dhuafa melibatkan 
banyak mitra dari Dinas Kesehatan 
Hewan serta dokter-dokter hewan, 
untuk ikut terlibat dalam melakukan 
pemeriksaan hewan kurban di 
kandang-kandang agar menjadi 
jaminan bagi para donatur Dompet 
Dhuafa.

"Secara umum ada pengaruhnya di 
masyarakat, pasti ada dampak, dari 
lembaga kami memberikan keyakinan 
edukasi pentingnya ibadah kurban 
melalui lembaga terjamin, ada tenaga 
kesehatan memadai. Kami upayakan 
untuk memenuhi kebutuhan dan tetap 
mengajak untuk jangan takut 
walaupun ada isu PMK," ucap Dian.

Adha 1443 H, Sabtu (9/7/2022).

Dompet Dhuafa melaksanakan 
program THK dengan 

semboyan utama 
professional dan 

amanah. 
Kegiatan Tebar 
Hewan kurban 
dimulai 
dengan 
persiapan 
pelaksanaan 
kurban 
dengan 

agenda 
kegiatan sebagai 

berikut.
Pengecekan 

kebersihan dan kondisi 
kandang, penambahan nutrisi 

dan vitamin pada pakan dan hewan 
ternak, pengecekan jenis hewan 
kurban dan pengukuran berat hewan 
ternak agar memenuhi standard dan 
melakukan sertifikasi bebas PMK pada 
hewan kurban

Advetorial

JAKARTA - Kolaborasi kebaikan 
dompet dhuafa dan YBM Brilian 
adalah sebuah bentuk kerja sama 
penyaluran hewan kurban 
untuk di distribusikan di 
seluruh Indonesia. 
Program kebaikan 
ini memiliki 
tujuan untuk 
mendistribusikan 
kebaikan 
daging kurban 
untuk daerah 
pelosok yang 
kurang mampu 
terutama di 
Indonesia timur. 

Pada program ini akan 
didistribusikan sapi dan 
doka (domba dan kambing). Area 
distribusi kurban meliputi  sapi di 
Sulawesi Tenggara (Bone), Sapi di Nusa 
Tenggara Barat (Bima) dan doka di D.I 
Yogya (kulon progo & gunung kidul). 
Penyaluran ini dilakukan secara resmi 
tepat sehari sebelum hari raya Idul 

Aktualita

JAKARTA - Guna meningkatkan 
kapasitas dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat di bidang kesehatan dan 
memberikan penguatan dalam 
implementasi projek di lapangan, 
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma 
(LKC) Dompet Dhuafa dan Kimia 
Farma menggelar pelatihan Bidan 
Inspiratif Untuk Negeri (BIUN) tahun 
2022. Pelatihan ini diselenggarakan 
untuk para bidan yang mengikuti 
Program BIUN yang merupakan 
kolaborasi antara Dompet Dhuafa 
bersama Kimia Farma.

Peserta pelatihan datang dari 12 
provinsi se-Indonesia, Jawa Tengah, 
Sulawesi Selatan, Papua, Yogyakarta, 
Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara 
Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 
Tenggara, DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Sumatera Selatan dan Banten. 
Pelatihan ini diikuti oleh 26 bidan, 22 
bidan inspiratif untuk negeri yang 
akan menjalankan projek di 
wilayahnya dan 4 bidan untuk negeri 
yang akan ditempatkan di pelosok 
selama 2 tahun.

Dalam seleksinya, ke 23 projek yang 
lolos ini telah di nilai oleh stakeholder 
yang turut berupaya dalam 
penanggulangan stunting meliputi 
kementerian kesehatan, BKKBN 
(Badan Kependudukan dan Keluarga 

PELATIHAN UNTUK WUJUDKAN BIUN 
PROFESIONAL

Berencana Nasional), IBI (Ikatan 
Bidan Indonesia), Kimia Farma dan 
Dompet Dhaufa.

Seluruh peserta akan mendapatkan 
pelatihan selama 7 hari, dari tanggal 15 
sampai dengan 21 Agustus 2022. 
Bertajuk “Kolaboraksi Inovasi 
Cegah-Atasi Stunting” pelatihan ini 
digelar di Gedung Kimia Farma 
Corporate University, Jakarta. Semua 
peserta akan dibimbing dan dilatih 
oleh para narasumber profesional.

Dalam pembukaan pelatihan BIUN ini 
hadir dr. Yeni Purnamasari, MKM 
sebagai General Manager Divisi 
Kesehatan Dompet Dhuafa, M. Rony 
Hidayat selaku Pj. General Manager 
Umum dan Teknologi Informasi PT. 
Kimia Farma Tbk, kemudian Rizki 
Oktavianus sebagai Penanggungjawab 
Manager Umum dan TJSL (Tanggung 
Jawab Sosial Lingkungan) dan Sifing 
Lestari sebagai Senior Officer Promosi 
Kesehatan.

dr. Yeni menjelaskan berbagai macam 
pelatihan yang akan diberikan kepada 
para peserta selama 7 hari ini. 
“Pelatihan selama 7 hari ini akan 
mencakup pembekalan mengenai 
gambaran singkat LKC Dompet 
Dhuafa dan mekanisme serta evaluasi 
projek BIUN, kemudian ada juga 

KOLABORASI DOMPET DHUAFA DAN BRILIAN, 
DISTRIBUSI DAGING KURBAN KE INDONESIA TIMUR

pengenalan tentang Program Sosial 
Kimia Farma, lalu ada penguatan atau 
motivasi untuk para peserta, 
selanjutnya bahasan tentang ASI (Air 
Susus Ibu) meningkatkan keberhasilan 
pemberian ASI, ada juga social change 
behavior, stakeholder management, 
management project, case study dan 
nanti akan ada juga sharing best 
practice serta penulisan laporan 
keuangan project,” jelas dr. Yeni.

Kemudian M. Rony Hidayat 
menerangkan bahwa kegiatan ini bisa 
menjadi kesempatan bagi para bidan 
untuk bisa memberikan kontribusi 
yang positif bagi masyarakat. “Dalam 
Program Bidan Inspiratif Untuk 
Negeri ini kita bisa melakukan hal 
baik untuk masyarkat, bagaimana kita 
bisa berkontribusi positif, kita 
memberikan yang terbaik berdasarkan 
apa yang kita punya dan kita berdoa 
kepada Tuhan agar kita dikuatkan 
untuk bisa menjalankan program ini,” 
tutur Rony.

Para peserta terlihat antusias dalam 
mengikuti proses pelatihan pada hari 
pertama dan kedua. Salah seorang 
peserta bernama Sylvia Faridatulhuda 
memberikan tanggapan positif terkait 
dengan pelatihan yang diberikan kali 
ini. “Senang karena mendapat ilmu 
dan wawasan baru, semangat baru, 
inspirasi baru. Materi yang diberikan 
sangat berguna untuk pengerjaan 
projek di lapangan. Semoga bidan 
inspiratif untuk negeri bisa 
dilaksanakan tiap tahun dengan 
delegasi lebih banyak dan program 
berkelanjutan,” kata Sylvia peserta dari 
Tasikmalaya. - LKC

Dompet Dhuafa

① Aktivitas pelatihan BIUN kerjasama Dompet 
Dhuafa dan Kimia Farma

① Berbagi kebahagiaan kurban bersama BRILian 
dan Dompet Dhuafa

② Salah satu penerima manfaat THK 1443 H 
kerjasama BRILian dan Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa
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Kampung Sungai 
Pedado dan 

disaksikan semua 
peserta yang 

hadir.

Selanjutnya 
anggota 
kelompok 
rumah 
jamur yang 
terdiri dari 

10 emak-
emak akan 

mendapatkan 
pendampingan. 

Pendampingan ini 
diawali dengan 

meng-hadirkan pengusaha 
jamur dalam sesi pelatihan cara 

SUMSEL - Potensi desa merupakan 
segala sumber daya alam sekaligus 
sumber daya manusia, dimana semua 
potensi sumber daya tersebut dapat 
menjadikan suatu desa punya satu 
keunggulan melalui berbagai sektor 
seperti ekonomi, pendidikan, sosial, 
lingkungan, dan wisata.

Bertempat di Palembang, potensi 
jamur tiram dapat menjadi salah satu 
komoditas yang dapat meingkatkan 
pendapatan ekonomi warga Kampung 
Sungai Pedado. Peluang itu terlihat dari 
banyaknya peminat di wilayah Bumi 
Sriwijaya tersebut, apalagi jamur tiram 
ini dikemas dalam berbagai bentuk 
makanan olahan, selain proses 
membudidayakan jamut iru sendiri 
tidak memerlukan keahlian khusus dan 
dapat di kerjakan oleh orang yang 
awam sekalipun.

antusian dengan adanya 
program ini,” ucap 
Penta.

Peresmian 
program ini 
ditandai 
dengan 
penggun-
tingan pita 
oleh 
manager 
program dan 
didampingi 
oleh ketua RT 21 
Sumeri, Eni 
Muslisatun 
pengusaha jamur tiram 
Palembang, dan Yuliana 
ketua anggota kelompok rumah jamur 

RUMAH JAMUR DI KAMPUNG 
SUNGAI PEDADO 

Ekonomi Ekonomi

Untuk mendorong kemandirian 
masyarakat yang ada di desa, melalui 
program pemberdayaan ekonomi 
Dompet Dhuafa Sumsel 
melaunching program Rumah 
Jamur yang tepat terletak di 
Jl. H. Sarkowi. B, Keramasan 
RT 20 RW 7, Kecamatan 
Kertapati Palembang.

Manajer Program 
Dompet Dhuafa 
Sumsel, Penta 
Agustina dalam 
sambutannya 
menyampaikan 
bahwasanya semoga 
keberadaan rumah jamur ini 
bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
“Alhamdulillah masyarakat 
juga sangat senang dan 

perawatan dan peluang bisnis jamur 
tiram bersama Eni Muslisatun, dan 
Rayen Afriansyah, pengusaha jamur 
tiram sejak 2007 silam telah memulai 
usaha budidaya jamur tiram di Kota 
Palembang.

Sebanyak 2 ribu wadah tanam tempat 
meletakkan bibit jamur (baglog) beserta 
rumah jamur, sebagai bantuan modal 
untuk para anggota kelola dan rawat 
hingga berkembangkan untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas 
dan meningkatkan taraf hidup dan 
kemampuan ekonomi para anggota.

Dengan perasaan haru, Yuliana yang 
akrab disapa Neli salah satu penerima 
manfaat menyampaikan terimakasih 
kepada Dompet Dhuafa Sumsel telah 
memberikan harapan baru untuk 
meningkatkan penghasilan keluarga.

"Kami warga Kampung Sungai Pedado 
senang atas bantuan ini, semoga usaha 
ini dapat maju kedepannya", ungkap 
Neli saat ditemui setelah sesi pelatihan.

Diakhir pelatihan, para anggota 
menandatangani perjanjian kerjasama 
pengelolaan rumah jamur yang 
dibacakan oleh Desta Elpina selaku 
pendamping program ekomoni 
Dompet Dhuafa Sumsel untuk 
selanjutnya ditandatangani oleh 
seluruh anggota kelompok.

Setelah pelatihan untuk merawat dan 
peluang bisnis jamur tiram ini, sembari 
jamur tumbuh dan panen, pelatihan 
pengolahan produk potensial akan 
diagendakan, agar menghasilkan 
produk olahan yang bisa titerima 
masyarakat." ungkap Desta. - Ahb

① Salah satu rumah jamur yang sudah jadi, program 
pemberdayaan ekonomi DD Sumsel

② Penerima manfaat jamur tiram 

③④ Masyarakat sedang memilih jamur tiram yang 
terbaik untuk nantinya akan dijual

Romy
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Quran, bahkan sirah nabawiyah. Ada 
pelajaran lain juga, Bahasa Arab, 
Bahasa Inggris, Fisika, juga Kimia. 
Nanti abis lulus ingin kuliah 
Matematika. Kalau kerja, setidaknya 
apa yang kami lakukan masih ingin ada 
unsur dakwahnya. Target saya hingga 
lulus eTahfidz April tahun depan, ingin 
nambah hafalan, minimal saya kuat 
hafalan 10 Juz”.

“Saya pun masih kagum, Al-Quran tuh 
emang luar biasa. Kok bisa orang-orang 
hafal Qur’an 30 Juz, detail gak ada yang 
kerubah-ubah satu huruf pun sampai 
panjang-pendeknya. Karena saya 
belajar dari nol. Yang sudah hafal 30 Juz 
pun masih diulang untuk penguatan. 
Belum lagi, paham arti dan tafsirnya. 
Sepertinya Islam satu-satunya agama 
yang ada penghafalannya seperti ini,” 
pungkas Aris. - Dhika Prabowo

Ingin keluar atau tetap disini? Terus dia 
juga bilang, gak apa-apa, Ris. Mungkin 
kamu memang tersesat di jalan yang 
benar. Orang tua juga kasih saran, gak 
salah juga sekolah disini. Saya pikir-
pikir, benar juga, saya tersesat di jalan 
yang benar,” jelas Aris.

Semasa pandemi, di akhir tahun 2020, 
Aris berkesempatan pulang ke Padang 
dan menemui orang tuanya. Sang Ayah 
yang aktif bertani di kebun dan Sang 
Ibu sebagai ibu rumah tangga itu pun 
bangga. Mereka juga tidak menyangka, 
mendapati perkembangan putra 
ketiganya yang lebih rajin beribadah 
kini. Dari kelima bersaudara, hanya 
Aris yang menjalani pendidikan 
pesantren di eTahfidz.

“Pokoknya dulu gak kepikiran eTahfidz 
sama sekali. Sekarang hafal Al-Quran, 
ya, walaupun hafalannya masih 7 Juz. 
Kalau di rumah paling ingat sama 
mama, karena dulu mau solat aja 
tunggu disuruh dulu sama mama,” 
sebut Aris.

Ia lanjutkan, “Tapi dulu saya ngaji 
sekedar baca saja. Di eTahfidz gak 
hanya menghafal saja, namun juga 
mempelajari makna, tafsir, ulumul 

angkatan kedua yang hampir lulus dari 
eTahfidz Dompet Dhuafa.

Bermula dari Sang Ayah yang 
mendapat rekomendasi dari temannya, 
tentang sekolah SMART Ekselensia 
Indonesia di Bogor. Aris pun sempat 
pesimis mendaftarkan diri. 
Menurutnya, SMART Ekselensia 
merupakan sekolah yang bonafit dan 
banyak siswa pintar mendaftar dari 
se-Indonesia. Namun setelah lulus 
SMPN, remaja kelahiran Padang 
Panjang, Sumatera Barat, itu tetap 
mencoba daftar.

“Sampai ketika tes akademik, saya gak 
tahu ternyata formulir tesnya itu 

eTahfidz, saya mengira ini masih 
SMART Ekselensia. Bahkan di kertas 
soal pada bagian akhir, ada bahasa 
Arabnya. Saya kan bingung, belum bisa 
banget, solat aja masih bolong-bolong, 
mengaji paling dasar aja,” kenang Aris, 
saat melakukan awal pendaftaran di 
Padang.

“Kata Ayah saya,” lanjutnya, “Coba saja 
dulu, siapa tahu jalannya disana. Ya 
sudah, bismillah, ternyata lolos. Tahap 
demi tahap, sampai tes mengaji, saya 
coba terus. Hingga waktu tes terakhir, 
dalam hati saya bilang ke diri saya 
sendiri, kalau saya keterima, saya gak 
akan ninggalin solat lagi. Lucunya, 
ketika pengumuman, Ayah saya bilang 

gak lolos. Saya nyesek juga, sudah 
berapa tes saya lalui sampai akhir. 
Ternyata Ayah saya nge-prank. Terus 
saya liat wajah Ayah saya dan sujud 
syukur,” seru Aris saat ditemui di 
Kawasan Zona Madina Parung.

Setelah masuk eTahfidz, Aris baru 
mengetahui ternyata sekolah itu 
berbeda dengan yang ia tuju, walaupun 
gedung dan areanya berada di sekolah 
SMART Ekselensia. Awal masa 
pendidikan ia lalui, tapi Aris masih 
kurang percaya diri. Pasalnya, menurut 
Aris, ia berada di lingkungan yang 
sudah terdidik sebagai penghafal 
Al-Quran disana.

“Iya, sempat terpikir jangan-jangan 
saya dijebak, hehe. Saya pikir, bacaan 
saya paling berantakan karena yang 
lain kan kebanyakan dari pondok 
pesantren, sudah hafidz. Tapi saya 
husnudzon saja, mungkin Allah yang 
menuntun saya langsung, takdir 
jalannya begini. Saya jalanin saja. 
Sampai akhirnya saya cerita ke 
beberapa teman dan ke guru, Ustaz 
Ari,” ucapnya.

“Ustaz Ari bilang, tentukan saja 
sekarang, jangan labil terlalu lama. 

“Awal masuk asrama gak bisa tidur, 
rasanya ingin pulang, kangen orang 
tua. Saya belum pernah merantau dan 
belum tahu rasanya mondok. Sekaligus 
dulu masih bimbang juga, ini kok saya 
malah nyantri eTahfidz padahal saya 
daftar sekolahnya SMART Ekselensia,” 
aku Muhammad Alfarisi, santriwan 
kelas III eTahfidz (Ekselensia Tahfidz) 
Pesantren Hafidz Village Dompet 
Dhuafa.

Biasa disapa Aris, dirinya menceritakan 
perjalanannya menimba ilmu yang 
unik nan berkesan. Tanpa dasar 
pendidikan di sekolah Islam ataupun 
pesantren sebelumnya, kini Aris 
merupakan salah satu santriwan 

Sosok

Aris Tersesat di Jalan 
yang Benar

Muhammad Alfarisi

Sosok

Dhika

①   Muhammad Alfarisi, santriwan Pesantren Hafidz 
Village Dompet Dhuafa

②   Para santriwan termasuk Aris terkadang belajar 
mengaji di rumah panggung



Edisi 136 | Jul - Agus 2022Edisi 136 | Jul - Agus 2022

393838 Mosaic 39Mosaic

Edisi 136 | Jul - Agus 2022Edisi 136 | Jul - Agus 2022

Model gamis katun jepang 
polos merupakan incaran 
banyak orang. Pasalnya, kain 

Katun Jepang sangat nyaman 
digunakan. Selain itu, kain katun 
jepang sangat lembut dan adem di 
kulit, ditambah dengan daya serap 
keringatnya yang baik. Untuk itu, 
silahkan disimak 5 model gamis Katun 
Jepang yang recommended untuk 
Anda kenakan sepanjang tahun ini. 

Gamis yang satu ini dibuat dengan 
bahan Katun Jepang bermotif bunga 
cantik dengan tambahan karet di 
bagian lengan. Selain itu, dibagian 
bawah terdapat aksen kerut yang 
bertumpuk. Sehingga memberi kesan 
elegan. 

Nuansa etnik kental terasa dalam 
desain gamis yang satu ini. Setelan 
friendly, simpel namun tetap 
memancarkan aura kecantikan Anda 
saat digunakan. Gamis yang satu ini 
cocok digunakan dalam berbagai 
situasi, mulai dari casual hingga formal.

Anda juga bisa tetap 
tampil menarik dengan 
gamis berbahan katun 
Jepang yang polos, loh. 
Padanan yang tepat akan 
menjadikan tampilan 
Anda lebih elegan dan 
anggun. Atau dengan 
warna yang sama dari 
atas hingga kebawah, 
seperti dalam foto 
berwana merah muda.

Ada juga bahan 
katun Jepang 
dengan motif 
polkadot. Motif yang 
sedang trend saat ini 
jadi bisa dengan 
mudah dipadukan 
dengan berbagai 
jenis gaya untuk 
menjadikan 
tampilan yang lebih 
trendi. Hadir dengan 
warna biru ceria 
dengan motif akan 
mempercantik 
tampilan Anda.

Ingin Gamis yang 
tampilannya lebih 
formal dan elegan 
untuk menghadiri 
undangan pernikahan? 
Gamis dengan bahan 
katun Jepang juga ada 
yang didesain khusus 
untuk tampilan yang 
elegan dan formal. Padu 
padan dengan aksen 
akan membuat 
kecantikan Anda 
semakin memancar.

Gamis Katun Jepang 
Motif Bunga

Gamis Batik Katun 
Jepang

Gamis Polos 
Katun 
Jepang

Gamis 
Polkadot 
Katun 
Jepang

Gamis Pesta 
Katun 
Jepang
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Yang lain tidak bisa melakukan kedua 
hal di atas, tetapi di mana pun mereka 
berjalan, mereka bersedekah dengan 
murah hati kepada siapun yang 
menurut mereka layak disedekahi 
tanpa pernah mau 
mempublikasikannya.

Beberapa orang tidak memiliki 
kekuatan untuk melakukan ibadah 
tambahan, tetapi mampu menjaga hati 
yang bersih dan wajah yang selalu 

Ada beberapa orang yang mungkin 
memiliki kemampuan untuk berpuasa 
Senin Kamis, puasa ayyamul bidh 
sepanjang tahun, orang lain mungkin 
tidak bisa melakukannya.

Namun mungkin saja mereka memiliki 
kemampuan bangun di tengah malam 
untuk sholat tahajjud setiap malam, 
saya, Anda, dan yang lain, bisa jadi 
tidak dapat melakukannya meskipun 
sudah berusaha sekuat tenaga.

KONTEMPLASI
DIRI

tersenyum terhadap orang-orang lain 
sepanjang waktu.

Yang lain lagi tidak melakukan apa-apa 
selain hanya membuat anak-anak 
yatim selalu ceria dan tertawa.

APA INTINYA?

Jangan pernah berpikir bahwa mereka 
yang tidak melakukan seperti apa yang 
kita lakukan lebih rendah daripada kita 

Sociopreneurship

Oleh : Jamil Azzaini
Dewan Pengawas Dompet Dhuafa

@jamilazzaini | https://www.jamilazzaini.com/

dan kita lebih sholeh daripada mereka, 
jangan pernah beranggapan mereka 
tidak memiliki apa pun yang bisa 
dipersembahkan bagi orang lain.

Jangan pernah berpikir bahwa tindakan 
kita untuk beribadah lebih baik 
daripada tindakan orang lain.

Jangan biarkan kesalehan kita 
menumbuhkan kebanggaan 
terselubung (Riya) dalam diri kita, 
karena Riya adalah tindakan yang 
sangat berbahaya yang bisa menghapus 
semua nya sebagaimana api membakar 
kayu bakar.

Jangan biarkan kesalehan kita meng-
isolasi diri kita dari keluarga dan 
teman. Jangan biarkan itu membuat 
kita merasa lebih suci dari orang lain.

Nasab (Keturunan), kekayaan, pangkat 
dan jabatan, gelar akademik, status 
sosial, warna kulit, kekuatan fisik, 
kecantikan, bukan kriteria kesalehan 
yang ditetapkan Allah, karena surga 
tidak diraih dengan banyaknya ibadah 
tapi dengan keridhoan Allah. Betapa 
banyak yang kita sudah baca dalam 
sejarah, seseorang yang amalnya 
biasa-biasa saja tapi disebutkan nabi 
sebagai ahli surga.

Ada banyak di Afrika, Eropa, Asia, Cina 
dan seluruh dunia yang mungkin lebih 
dekat dengan Allah daripada kita 

karena fakta sederhana bahwa bangsa 
di atas dapat menanggung kesulitan 
dan mengatasi cobaan lebih baik 
daripada kita.

Penampilan dan pakaian kita 
bukanlah kriteria untuk kesalehan.

Ada banyak manusia di dunia ini yang 
lebih dekat dengan Allah SWT 
meskipun mereka tampak biasa-biasa 
saja.

Afiliasi kita dengan sebuah jamaah atau 
lembaga mana pun, harus menjadi 
sarana untuk memusnahkan ego dan 
kebanggaan kita, tanpa memandang 
rendah orang lain, kelompok lain yang 
mungkin tidak sealiran dan sepaham 
dengan kita, kelompok kita, jamaah 
kita.

Ada banyak yang hatinya murni 
meskipun tidak berafiliasi dengan salah 
satu di atas.

Hal ini bukan paspor otomatis ke 
Surga.

Ada orang yang masuk surga hanya 
dengan memuaskan dahaga seekor 
anjing, yang lain mendapatkannya 
dengan hanya memaafkan semua 
orang setiap hari sebelum tidur.

Mereka tidak memiliki banyak hal 
untuk ditampilkan, tetapi apa yang 

mereka lakukan selalu mengharap 
Ridho Allah SWT.

Seseorang mungkin berjalan melalui 
gerbang surga dengan modal sangat 
sedikit dan kehadirannya ketika hidup 
di muka bumi tidak dianggap penting, 
sementara yang lain dengan perbuatan 
yang jauh lebih besar justru binasa 
karena kesombongan mereka.

Jangan terkejut jika kelak ada yang 
menuntun kita berjalan melewati 
jembatan sirath yang melintas dari 
neraka menuju surga.

MARILAH SELALU MELIHAT HAL 
BAIK YANG ADA PADA DIRI ORANG 
LAIN.

Tetap tumbuhkan ghiroh/semangat 
berbuat baik (amal sholeh), jaga hati 
dari riya, ujub, takabbur, iri hati.

Tetaplah tenang, penuh cinta, dan 
jagalah selalu silaturahmi antar sesama. 
- Said Hisyam
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Musim kemarau di Indonesia 2022 
ditandai hujan lebat dan cuaca ekstrim 
berulang dan fenomena La Nina 
berkepanjangan akibat menghangatnya 
suhu muka laut (SML) di atas 
Samudera Pasifik di atas normalnya.

Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) Dwikorita 
Karnawati (21/8) mengemukakan, 

penyimpangan iklim 2022 sudah 
diprakirakan sejak Maret lalu ditandai 
molornya awal musim kemarau dan 
hujan di atas normal atau kemarau 
basah di sebagian wilayah RI.

Dari pantauan awal pada Agustus 2022, 
baru 257 zona musim (ZOM) di 
Indonesia yang sudah memasuki 
musim kemarau (75 persen) dari 

seluruhnya 342 ZOM, padahal pada 
kondisi normal, seharusnya saat itu 99 
persen wilayah sudah memasuki 
kemarau.

Sejumlah wilayah yang masih 
mengalami musim hujan a.l. sebagian 
Sumatera bagian utara dan tengah, 
Kepulauan Bangka Belitung, sebagian 
kecil Jawa Barat, sebagian besar 

Awas! Cuaca 
Ekstrim

Unggah Unggah

Kalimantan, sebagian Sulawesi Tengah 
bagian selatan, tengah dan utara, 
Maluku, Maluku Utara dan sebagian 
Papua Barat.

Berdasarkan analis hujan di 3.000 titik 
pengamatan di Indonesia, sekitar 
sepertiga wilayah mengalami hujan di 
atas normal pada Mei, Juni dan Juli 
2022 yang diprakirakan akan berlanjut 
sampai September dan Oktober 
dimana lebih separuh wilayah akan 
mengalami hujan di atas normal.

Kombinasi Faktor Alam

Hujan lebat dan cuaca ekstrim di 
musim kemarau, menurut Dwikorita, 
terjadi akibat kombinasi sejumlah 
faktor alam yakni meningkatnya SML, 
fenomena La Nina yang masih aktif 
dan fenomena Indian Ocean Dipole 
(IOD) negatif.

Meningkatnya SML, menyebabkan 
naiknya kadar uap air di atmosfer 
sehingga potensi terbentuknya 
awan-awan hujan juga meningkat, 
sedangkan fenomena La Nina 
berkontribusi pada peningkatan curah 
hujan karena memicu naiknya suplai 
uap air dari arah Samudera Pasiifk.

Sedangkan fenomena IOD, lanjut 
Dwikorita, menjadikan peningkatan 
suplai uap air dari arah Samudera 
Hindia.

Sedangkan analis Klimatologi BMKG 
Supari mengatakan, fenomena La Nina  
pada intensitas rendah dengan indeks 
-0,91 yang akan berlangsung 
setidaknya sampai  periode September 
– Oktober – November 2022.

Sementara fenomena IOD negatif yang 
sudah berlangsung sejak Juni 2022 

diprakirakan dapat bertahan sampai 
akhir 2022. “Hasil analisis terhadap 
variabel SML Indonesia menunjukkan 
adanya kontribusi proses pemanasan 
global.

Kenaikan SML sudah terjadi sejak April 
2022, selain akibat proses alamiah 
fenomena La Nina.

Anomali iklim di Indonesia, lanjut 
Supari tidak lepas dari terjadinya 
dampak perubahan iklim global dan 
SML di atas normal bakal berlangsung 
sampai Oktober-November nanti.

Siap-siap untuk menghadapi  hujan 
lebat!

4342

Istimewa

Oleh : Nanang Sunarto
wartawan senior ANTARA dan penulis KBKnews
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keluarga sendiri, maka dari itu dirinya 
sangat memperhatikan kesejahteraan 
mereka baik di rumah maupun di 
sekolah.

Adanya bantuan dari Dompet Dhuafa 
dirasa mampu memberikan sedikit 
kebahagiaan bagi para guru honorer 
terutama saat memasuki bulan suci 
Ramadan. Hal itu mampu tergambar di 
wajah Cucu salah satu guru honorer di 
SDN 3 Nayagati, selama ini dirinya 
mencari penghasilan tambahan dengan 
mengajar Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) bersama guru-guru honorer 
lainnya di sekolah saat sore hari.

“Terima kasih banyak atas bantuan 
yang sudah diberikan untuk kami di 
pelosok, mudah-mudahan ini mampu 
menjadi manfaat untuk menjalankan 
ibadah di Ramadan tahun ini. Berkah 
untuk kita semua,” pungkas Cucu. 
- Arlen

BANTEN - Memasuki bulan Ramadan 
1443 H, Dompet Dhuafa menggulirkan 
bantuan dalam program THR untuk 
Guru terutama yang masih berstatus 
sebagai honorer. Beberapa sekolah 
dasar (SD) di Kecamatan Leuwidamar, 
Kabupaten Lebak, Banten, menjadi 
tujuan tim Dompet Dhuafa untuk 
menyalurkan bantuan ini, Selasa 
(29/3/2022).

SDN 3 Cisimeut Raya menjadi tujuan 
pertama tim Dompet Dhuafa untuk 
menyalurkan bantuan kepada para 
guru honorer di sekolah tersebut. Dari 
total 7 orang guru termasuk kepala 
sekolah, 5 di antara mereka masih 
berstatus honorer yang hanya 
mengandalkan gaji dari Bantuan 
Operasional Sekolah atau biasa dikenal 
dengan dana BOS. Namun, ini 
bukanlah nominal yang besar untuk 
mendukung kesejahteraan mereka.

Untuk menyiasati kebutuhan sehari-
hari, biasanya para guru honorer ini 
melakukan pekerjaan sampingan 
seperti berjualan ataupun pekerjaan 
serabutan lainnya seusai mengajar di 

sekolah. Seperti yang dilakukan oleh 
Zakaria atau akrab disapa Jaka, guru 
kelas 5 yang sudah mengabdikan diri 
sejak tahun 2004 dan masih berstatus 
honorer.

Penghasilan yang tidak seberapa 
membuat Jaka sempat meninggalkan 
profesinya sebagai seorang guru dan 
bekerja sebagai karyawan untuk 
mendapatkan penghasilan yang lebih 
besar. Namun, ia hanya mampu 
bertahan selama 3 bulan lantaran selalu 
teringat wajah murid-muridnya di 
setiap aktivitas. Hal ini mengetuk hati 
Jaka untuk kembali mengabdikan diri 
menjadi seorang guru.

Di lokasi berikutnya, tim Dompet 
Dhuafa bergerak menuju sekolah 
berikutnya yaitu SDN 3 Nayagati yang 
masih berada di Kecamatan 
Leuwidamar. Surnata selaku Kepala 
Sekolah SDN 3 Nayagati menyambut 
langsung kedatangan tim dan 
menjelaskan tentang kondisi sekolah 
dan tenaga pengajar yang dipimpinnya. 
Para guru-guru yang mengajar di SDN 
3 Nayagati sudah ia anggap seperti 

THR UNTUK GURU HONORER DI PELOSOK BANTEN

Beranda

DOMPET DHUAFA LAMPUNG

Beranda

Dompet Dhuafa

① THR untuk Guru Honorer di pelosok

DOMPET DHUAFA BANTEN

sebesar-besarnya kepada Dompet 
Dhuafa Lampung dan Telkomsel yang 
telah menyalurkan bantuan padanya.

“Terima kasih atas bantuannya. 
Alhamdulillah, ini bisa untuk lanjut 
berobat lagi. Ini, kan, berobatnya 
berhenti dulu soalnya enggak ada 
dana,” tuturnya saat tim Dompet 
Dhuafa Lampung berkunjung dan 
menyerahkan secara simbolis bantuan 
ke kediamannya di Kecamatan Bekri, 
Lampung Tengah.

Rusman tidak menyangka, semangat 
berjuangnya dan doa agar sembuh dari 
penderitaan penyakit liver akut dijawab 
oleh Allah SWT melalui program kerja 
sama Dompet Dhuafa Lampung dan 
CSR Telkomsel ini.

Corporate Communication Region 
Sumbagsel Telkomsel, Agus Winarto 
menuturkan bahwa adanya program 
CSR dari Telkomsel dengan 
mengusung tema program 
Sambungkan Senyuman, dapat  
membantu sebagian saudara-saudara 
kita yang sedang membutuhkan, 
khususnya di wilayah Lampung.

“Telkomsel sangat bersimpati terhadap 
orang-orang yang mengalami 
kesulitan. Alhamdulillah, melalui 
program Telkomsel Siaga Ramadan dan 
Idul Fitri 2022 ini, Telkomsel ikut 
berbagi untuk selalu hadir kepada 
saudaranya yang membutuhkan. 
Melalui Dompet Dhuafa kerja sama ini 
disalurkan kepada orang yang 
membutuhkan. Insyaallah, 
dimudahkan segalannya,” tutur Agus. 
-  Tifah

BANDAR LAMPUNG – Momen bulan 
suci Ramadan selalu membawa berkah 
untuk umat muslim. Tidak terkecuali 
untuk masyarakat prasejahtera. 
Bersama program CSR Telkomsel Siaga 
RAFI 2022, Dompet Dhuafa Lampung 
menyebarkan berkah Ramadan hingga 
ke penjuru Provinsi Lampung.

Dompet Dhuafa Lampung bekerja 
sama dengan Telkomsel lewat misi 
Sambungkan Senyuman mulai 
menyalurkan bantuan dalam rangka 
Telkomsel Siaga untuk Semangat 
Kebaikan di Momen Ramadan dan Idul 
Fitri (RAFI) 1443 H.

Pimpinan Dompet Dhuafa Lampung, 
Yogi Achmad Fajar, menyampaikan 
apresiasi untuk CSR Telkomsel. 
Menurutnya, berkolaborasi dalam 
kebaikan harus selalu digalakkan.

“Terima kasih atas kepercayaan 
Telkomsel kepada Dompet Dhuafa 
Lampung dalam kolaborasi kebaikan di 
bulan Ramadan ini. Era saat ini 
memang eranya kolaborasi. Apalagi 

kolaborasi dalam kebaikan,” ujar Yogi, 
Sabtu (9/4/2022),

Dalam program ini terdapat total 13 
penerima manfaat yang terbagi ke 
dalam 4 kategori. Yaitu, tiga penerima 
manfaat untuk bantuan yayasan, enam 
keluarga untuk biaya pengobatan, tiga 
orang guru honorer dan satu bantuan 
untuk masjid raya.

Bantuan yang Telkomsel berikan 
melalui Dompet Dhuafa Lampung 
berupa uang tunai yang besarannya 
mulai dari Rp1 juta hingga Rp10 juta, 
menyesuaikan kategori dan kebutuhan 
penerima bantuan.

Masing-masing penerima manfaat 
terbagi dalam tiga kabupaten/kota di 
Provinsi Lampung, di antaranya 
Kabupaten Lampung Tengah, Kota 
Bandar Lampung, dan Kabupaten 
Lampung selatan.

Salah satu penerima manfaat bantuan 
pengobatan, Rusman Yadi 
mengucapkan terima kasih yang 

SEBARKAN BERKAH RAMADAN LEWAT MISI SAMBUNGKAN SENYUMAN 

Dompet Dhuafa

①   Pimpinan Dompet Dhuafa Lampung, Yogi 
Achmad Fajar (kanan) menyalurkan bantuan 
kepada Penerima Manfaat
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sebagaimana mestinya untuk 
mensyiarkan agama islam. Serta, 
membumikan selawat di Bumi 
Concong.

“Kami sangat senang dan berterima 
kasih kepada Dompet Dhuaf Riau yang 
telah memberikan bantuan alat habsyi 
yang memang telah lama kami 
impikan. Alat habsyi tersebut akan 
digunakan sebaik mungkin dan kami 
akan berusaha berlatih semaksimal 
mungkin agar apa yang telah diberikan 
menjadi bermanfaat dan menjadi amal 
jariyah kepada para donatur,” tuturnya.

RIAU - Corps Dai Dompet Dhuafa 
Riau (Cordofa), Haikal Rahman, 
menyerahkan bantuan alat gendang 
habsyi kepada Pengurus Panitia 
Hari Besar Islam (PHBI) 
Kecamatan Concong 
di Masjid Besar 
Nurul Huda, 
Indragiri Hilir, 
Riau, Selasa 
(9/8/22).

Penyerahan 
gendang habsyi 
ini diterima 
langsung oleh 
Ketua PHBI 
Kecamatan 
Concong, Taufik 
Akbar, dan didampingi 
oleh beberapa orang anggota 
PHBI Kecamatan Concong.

“Semoga bantuan alat gendang habsyi 
ini dapat bermanfaat dan digunakan 
dengan sebaik-baiknya oleh Pengurus 

PHBI kecamatan Concong dalam 
mensyiarkan islam,” kata 

Haikal.

Sementara, Ketua 
PHBI Kecamatan 
Concong, Taufik 
Akbar, 
menuturkan 
terima kasih 
kepada Dompet 
Dhuafa Riau 

karena telah 
memberikan 

bantuan alat gendang 
habsyi.

Dia berharap alat habsyi dapat 
bermanfaat dan digunakan Dompet Dhuafa

PENYERAHAN BANTUAN ALAT GENDANG 
HABSYI

DOMPET DHUAFA RIAU

①②  Penyerahan bantuan alat gendang Habsyi

Beranda

SWT, serta dapat bermanfaat dan 
dapat mendukung ketahanan pangan 
masyarakat indonesia khususnya yang 
berada di lokasi terpencil, terluar, 
tertinggal dan terdampak bencana.  

Selasa pagi menjelang siang di hari 
tasyrik kedua (12/07/2022), berkah 
daging kurban disalurkan kepada 
masyarakat yang membutuhkan di 
kawasan pesisir, Kampung Baru Bugis 
RT/RW 03/06, Dermaga Karangantu, 
dan dusun pinggir rel kereta, Banten. 
Warga desa di desa pesisir saling bantu, 
bahu membahu, bergotong royong 
dengan bahagia memotong dan 
mencacah daging berkah kurban ini 
sebelum dimasukkan ke dalam wadah 
yang ramah lingkungan.

“Senang sekali, warga di sini tidak ada 
yang mampu untuk berkuban. Tapi 
allhamdulillah masih ada yang mau 
kasih daging. Semoga berkah buat yang 
kasih dan semoga sehat selalu,” ucap 
Saniarti nenek usia 56 tahun yang 
mengurusi 2 cucunya seorang diri di 
balik rumah bilik pinggir jalur rel 
kereta.

Dengan adanya program Berkah 
Kurban BPKH ini tidak hanya memberi 
kebahagiaan bagi mereka yang 
membutuhkan akan tetapi juga 
memberikan manfaat bagi para 
mustahik di Dompet Dhuafa Farm 
Banten yang menjadi bermanfaat 
untuk membantu persiapan, 
pemotongan, hingga distribusi daging 
berkah kurban ini. – Sarra Nurfitriani

penerima manfaat dapat merasakan 
kebahagiaan dan kebermanfaatan 
hewan kurban yang disalurkan kepada 
mereka. Serta semoga keberkahan dan 
pahala terbaik dari penyaluran berkah 
kurban ini dapat terus mengalir kepada 
para haji Indonesia,” ungkap Etika 
Setiawanti selaku Direktur Resource 
Mobilization Dompet Dhuafa.

Proses pemotongan Doka pada Ahad 
dan Selasa (10,12/7/2022) bertempat di 
Dompet Dhuafa Farm Banten. Kondisi 
kambing yang akan dipotong dalam 
keadaan sehat dan telah melalui 
Quality Control (QC), sehingga 
terjamin bebas dari wabah Penyakit 
Mulut dan Kuku (PMK) dengan total 
penerima manfaat sekitar 1440 KK di 
16 titik distribusi daerah Banten. 

Anggota Badan Pelaksana Bidang 
Kesekretariatan Badan dan 
Kemaslahatan BPKH, Rahmat Hidayat 
menjelaskan pada momentum yang 
berbahagia dan masih dalam suasana 
hari raya Idul Adha Tahun 1443 H / 
2022 M, BPKH beserta 10 mitra 
kemaslahatan menyalurkan sebanyak 
2843 Qurban yang tersebar lebih dari 
ratusan titik yang tersebar di seluruh 
Indonesia, semoga program ini 
mendapatkan barokah dan ridho Allah 

BANTEN - Tahun ini, Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH) dan Dompet 
Dhuafa bersinergi dalam aktivitas 
Berkah Kurban Idul Adha 1443 H. 
Dompet Dhuafa diamanahkan untuk 
menyalurkan Berkah Kurban sebanyak 
284 ekor setara doka (domba atau 
kambing) di 6 Provinsi, antara lain 
Banten, Riau, Lampung, Jateng, Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa 
Tenggara barat (NTB). Dimana 
penyalurannya akan disebar ke 
penerima manfaat yang tersebar di 
pelosok Desa di 6 provinsi tersebut.

Doka yang diterima Dompet Dhuafa 
disebarkan di Banten sebanyak 144 
ekor, Riau 48 ekor, Lampung 21 ekor, 
Jawa Tengah 21 ekor, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 29 ekor, dan Nusa Tenggara 
Barat 21 ekor. Dengan total penerima 
manfaat daging seluruhnya mencapai 
2.840 Kepala Keluarga (KK). 

“Terima kasih kepada jamaah Haji 
Indonesia melalui Divisi kemaslahatan 
BPKH telah memberikan kepercayaan 
kepada Dompet Dhuafa untuk 
menyalurkan Berkah Kurban BPKH 
sebanyak 284 ekor Domba/Kambing 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan di beberapa wilayah. 
Semoga di momen Idul Adha ini para Dompet Dhuafa

①   THK 1443 H, Kerjasama BPKH dan Dompet 
Dhuafa

BERKAH KURBAN BPKH-DOMPET DHUAFA, BERI 
KEBAHAGIAAN HINGGA KE 6 PROVINSI

DOMPET DHUAFA BANTEN
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semoga acara baik ini, acara berbagi 
bersama anak yatim bisa dilakukan 
rutin tiap bulannya. Jika kali ini fun 
charity, semoga bulan depan bisa 
berupa beasiswa, bulan depannya lagi 
bisa aktivitas berbagi lainnya. Ucapan 
senada juga diucapkan oleh Bu Kahar 
yang merasa senang karena anak-
anak yatim yang beliau damping bisa 
bermain dengan senang dan gembira 
di wahana dalam tempat yang bagus. 

“Seneng banget mas. Terima kasih 
UPZ Perum Bulog Kanwil Jawa 
Tengah. Baru kali ini anak-anak 
dampingan kami bisa bermain di 
TRANS MART Studio Setiabudi 
Semarang,” ungkapnya. - Arlen

SEMARANG - Menyambut bulan 
Muharram 1444 H, UPZ Perum Bulog 
Kanwil Jawa Tengah mengadakan 
acara berbagi bersama anak-anak 
yatim di Semarang. Acara yang 
dilaksanakan pada pukul 13:00 - 
18:30, di Trans Mart Studio Setiabudi 
berlangsung ramai dan meriah. Acara 
berbagi yatim kali ini mengajak 
sebanyak 20 anak yatim dari Desa 
Kalialang, Kecamatan Gunung Pati, 
Kota Semarang dan menggandeng 
Dompet Dhuafa Jawa Tengah sebagai 
mitra penyelenggara. Kamis 
(28/07/2022)

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 
Jawa Tengah, Ahmad Sadam Bustomi 
menyambut gembira ajakan 
kolaboraksi kebaikan bersama dengan 
UPZ Perum Bulog Kanwil Jawa 
Tengah. 

“Alhamdulillah kami sangat senang 
dan bangga atas amanah yang 
diberikan UPZ Perum Bulog Kanwil 
Jateng kepada Dompet Dhuafa Jateng 
untuk menyelenggarakan acara 
berbagi yatim ini. Bukan hanya 
menghibur anak-anak yatim dengan 
acara menarik, acara fun charity ini 
juga memberikan santunan dan 
bingkisan kepada anak-anak yatim 
agar menambah pengalaman 
anak-anak di masa kecilnya.” 
ucapnya.

Acara dibuka pukul 13:00 WIB, 
dengan rombongan anak yatim 
didampingi Bu Kahar naik angkutan 
kota menuju Trans Studio Setiabudi. 
Wajah ceria dan senang terpancar 
dari anak-anak yang akan mengikuti 
acara fun charity kali ini. Dimulai 

dari pembukaan, Sambutan pimpinan 
cabang Dompet Dhuafa Jawa Tengah, 
sambutan dari UPZ Perum Bulog 
Kanwil Jawa Tengah hingga masuk ke 
acara  inti hari ini yaitu cooking class, 
belanja bersama yatim, dan bermain 
di wahana bermain anak.

Ketua UPZ Perum Bulog Kanwil Jawa 
Tengah, Husni Mubarak 
berterimakasih kepada Dompet 
Dhuafa  dalam agenda berkolaborasi. 
”Alhamdulillah acara hari ini bisa 
terlaksana dengan lancar. UPZ Perum 
Bulog mengucapkan terima kasih 
kepada Dompet Dhuafa Jawa Tengah 
yang bersedia berkolaborasi bersama 
kami, membantu kami menyalurkan 
zakat karyawan dalam bentuk 
santunan dan fun charity seperti di 
hari ini,” tuturnya.

Rosyad, salah satu dari panitia 
pelaksana Fun Charity berharap 

Beranda

Dompet Dhuafa

KOLABORAKSI BAHAGIAKAN YATIM DI ACARA 
FUN CHARITY

DOMPET DHUAFA JATENG

①

JENEPONTO - Kabupaten Jeneponto 
merupakan wilayah dengan santri 
terbanyak ke-2 untuk program Forum 
Halaqah Quran (FHQ) Dompet 
Dhuafa. Lebih dari 1000 santri tercatat 
ikut bergabung dalam FHQ, mulai dari 
pejabat pemerintah hingga masyarakat 
sipil.

Minat dan antusias masyarakat 
Jeneponto akan memperbaiki bacaan 
serta mengahafal Alquran didukung 
penuh oleh pemerintah dengan 
menyediakan ruang-ruang belajar 
Alquran. Salah satunya dengan 
mendukung hadirnya program dakwah 
Dompet Dhuafa khususnya FHQ di 
Kabupaten Jeneponto. Sekitar 79 
kelompok FHQ hadir di Jeneponto 
dengan kelas belajar yang beragam.

Bupati Jeneponto, Drs. H. Iksan 
Iskandar, M.si, memberikan apresiasi 
kepada Dompet Dhuafa Sulawesi 
Selatan (DD Sulsel) atas diadakannya 
FHQ di Kabupaten Jeneponto. FHQ 
juga merupakan bentuk sinergi dan 

BUPATI JENEPONTO BERIKAN APRESIASI 
PROGRAM DAKWAH 

DOMPET DHUAFA SULSEL

kolaborasi program dakwah sesuai 
dengan visi – misi bupati dan wakil 
bupati Jeneponto salah satunya yaitu 
menciptakan 1000 hafidz Quran di 
Jeneponto.

Dalam malam perhargaan Jeneponto 
yang diadakan pada Rabu (17/8/2022) 
di Aula Kantor Bupati Jeneponto, 
diberikan piagam penghargaan sebagai 
wujud apresiasi pemerintah Kabupaten 
Jeneponto atas dukungan dan 
kerjasama dalam mewujudkan 
pembangunan dan pencapaian 
visi-misi Bupati dan Wakil Bupati 
Jeneponto di 3 tahun kepemimpinan.

“Terima kasih atas bantuan Dompet 
Dhuafa,” ucap Iksan Iskandar dalam 
penyerahan penghargaan. Pun 
demikian, Dompet Dhuafa Sulsel juga 
berikhtiar memberikan dukungan 
yang maksimal kepada pemerintah 
Jeneponto mewujudkan Jeneponto 
sebagai wisata religi dengan tidak 
hanya hadir dalam program Forum 
Halaqah Quran akan tetapi 

memberikan kontribusi dalam 
program dakwah lainnya.

Salah satu tempat yang kini tengah 
dikolaborasikan bersama bupati 
Jeneponto yaitu Kampung Quran 
AlIhsan yang berlokasi di Kampung 
Tetebatu, Kelurahan Sidenre, 
Kecamatan Binamu, Kota Jeneponto 
yang telah diresmikan pada Hari Santri 
Nasional 22 Oktober 2021 lalu.

Di Kampung Quran Al-Ihsan ini 
memiliki sejumlah layanan dakwah 
diantaranya yaitu, Forum Halaqah 
Quran dewasa dan anak-anak, tilawah, 
kaligrafi, dauroh muwajjih serta wisata 
quran. Adapun tempat yang dijadikan 
wisata quran adalah tanah wakaf milik 
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. 
- Sulsel

Dompet Dhuafa

①   Bupati Jeneponto, Drs. H. Iksan Iskandar, M.si 
memberikan apresiasi kepada DD Sulsel di 
program dakwah

①  Anak-anak yatim bergembira di Fun Charity 
didampingi Dompet Dhuafa

Beranda
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merasakan bau asap, pas saya lihat ke 
atas ternyata mesin AC tetangga saya ini 
udah mengepul, asap tebal,” ungkap 
Juraida.

Merespon kejadian tersebut Dompet 
Dhuafa Waspada langsung bergegas 
untuk membantu penyintas kebakaran 
yang terjadi di Japaris. Disampaikan 
Sulaiman selaku Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Waspada mengatakan 
bahwa Dompet Dhuafa Waspada telah 
berkoordinasi dengan warga setempat 
terkait kebutuhan di lokasi 
pengungsian.

“Kebutuhan logistik jelas yang utama 
makanya kita bantu salurkan sembako. 
Kemudian butuh juga diapers untuk 
bayi, perlengkapan mandi, obat-obatan, 
baju,” ucap Sulaiman.

Sulaiman juga turut menaruh rasa 
prihatin kepada para korban. “Ada 
banyak korban, memang 6 (enam) 
rumah yang terbakar tapi banyak ada 13 
KK totalnya, termasuk ada balita juga di 
dalamnya,” ungkap Sulaiman.

Ia pun berharap agar para korban bisa 
diberikan kelapangan hati dalam 
menerima musibah. “Ini ujian bagi para 
korban, tentu sangat tidak mudah tapi 
semoga ada hikmahnya, saya berharap 
semoga mereka dikuatkan dan semoga 
bantuan sembako tadi bisa bermanfaat 
serta tak luput terima kasih banyak 
donatur yang telah mempercayakan 
Dompet Dhuafa Waspada dalam 
penyaluran bantuan ini,” pungkasnya. 
- DD Waspada 

MEDAN  - Kebakaran yang melanda 
warga di Jalan Rahmadsyah (Japaris), 
Kec. Medan Area, Ahad (7/8/2022) 
kemarin mengakibatkan sejumlah 
warga kehilangan tempat tinggal.

Saat ini, korban tengah berada di tenda 
pengungsian. Di tenda pengungsian 
itulah, Dompet Dhuafa Waspada 
membantu kebutuhan logistik dengan 
memberikan 
paket 

sembako kepada korban, Selasa 
(9/8/2022).

Dari data yang diperoleh, sebanyak 5 
(lima) rumah permanen habis terbakar 
sedangkan 1 (satu) unit rumah lainnya 
dengan 20% kerusakan. Juraida salah 
satu saksi mata mengatakan api berasal 
dari mesin pendingin ruangan (Air 

Condition). Asap 
tebal mengepul 

sebelum api 
berkobar.

“Awalnya 
saya di 
dalam lagi 
jaga toko 
cuma 

Dompet Dhuafa

GULIRKAN BANTUAN UNTUK PENYINTAS KEBAKARAN BERDAYAKAN PETERNAK, PENYALURAN SHU 
KEPADA ANGGOTA KATER

DOMPET DHUAFA WASPADA DOMPET DHUAFA SINGGALANG

Beranda

①② DD Waspada memberikan paket logistik untuk 
penyintas kebakaran 

zakat yang dikelola akan 
diimplementasikan dalam berbagai 

bentuk program ekonomi, salah 
satunya Kampoeng Ternak ini.

“Bukan hanya Kater, ada 
juga salah satu program 
Dompet Dhuafa 
Singgalang yaitu Desa 
Kopi di Solok Sirukam, 
Kampung Nila di Pauh 
Padang, DD Farm di 

Padang Pariaman, serta 
aneka program unggulan 

lainnya dengan misi 
pemberdayaan dan memberi 

dampak manfaat kebaikan yang luas,” 
pungkas Hadi. - Dhika

memberikan langsung SHU kepada 
mereka hari ini. 
Alhamdulillah, hasil 
KolaborAksi 
kebaikan yang 
insha Allah 
jadi manfaat 
untuk 
donatur, 
mitra 
peternak, 
juga 
penerima 
manfaat,” sebut 
Hadi Bhandarian 
selaku Pimpinan 
Cabang Dompet Dhuafa 
Singgalang.

Ia juga mengatakan, bahwa zakat yang 
disalurkan melalui Dompet Dhuafa 
Singgalang, dapat menjadi lebih 
produktif. Ikhtiar dengan pengalaman 
dan semangat untuk terus berinovasi, 

Beranda 51

SINGGALANG - Alhamdulillah, 
hewan ternak sapi program Kampoeng 
Ternak (Kater) Marapuyan Saiyo 
binaan Dompet Dhuafa Singgalang 
telah terjual untuk stok hewan kurban 
pesanan pekurban pada tahun 2022 ini.

Hingga pada Minggu (7/8/2022), tim 
Dompet Dhuafa Singgalang 
bertandang ke Kater Marapuyan Saiyo 
yang berada di Nagari Ampuan Lumpo, 
Kabupaten Pesisir Selatan. Di sana, 
Dompet Dhuafa Singgalang 
bersilaturahmi sekaligus memberikan 
langsung penyaluran Sisa Hasil Usaha 
(SHU) sejumlah Rp58.571.429,- (lima 
puluh delapan juta lima ratus tujuh 
satu empat ratus dua puluh sembilan 
rupiah) kepada para anggota Kater 
Marapuyan Saiyo.

“Senyum sumringah anggota 
Kampoeng Ternak saat tim Dompet 
Dhuafa Singgalang datang dan 

①②   Penyaluran SHU kepada anggota Kater oleh DD 
Singgalang

Dompet Dhuafa
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sejak tiba di lokasi belanja. Di banding 
dengan teman-temannya yang lain, ia 
terlihat paling kecil. Meski begitu, 
keaktifan dan kreatifitasnya begitu 
besar.

Siang itu terasa begitu panas di jalanan, 
namun hal tersebut tak menyurutkan 
keinginan Naura untuk tetap datang 
agar bisa ikut berbelanja. Ditemani 
oleh kakak-kakak dari tim Dompet 
Dhuafa, ia mengitari hampir setiap 
sudut perbelanjaan Lotte Mart. Mulai 
dari melihat-lihat area benda berukir, 
hingga berakhir di tempat kasir.

Sambil memegang kereta belanja, ia 
menunjuk-nunjukan jari 

Mimik senang dan bahagia terpancar 
dari wajah dan senyuman 20 anak 
yatim di Pusat Perbelanjaan Lotte Mart 
Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, 
Senin (8/8/2022). Hari itu merupakan 
hari lebaran bagi anak-anak yatim di 
Indonesia, yaitu 10 Muharram 1444 H. 
Anak-anak yatim tersebut sengaja 
diundang oleh Dompet Dhuafa ke 
Lotte Mart Bintaro untuk merayakan 
lebaran bertajuk Muharram Fest.

Salah satu senyuman yang begitu 
merekah nampak dari bibir Naura Iska 
Ramadani, anak kelas 2 SD yang tinggal 
di Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok 
Aren, Tangerang Selatan. Raut senang 
wajah Naura selalu terpancar bahkan 

Lirih

SEPATU IDAMAN NAURA 
Lirih

Dompet Dhuafa

①  Tim Dompet Dhuafa membantu untuk 
memakaikan sepatu idaman untuk Naura 

②   Naura bersama temannya sehabis berbelanja 
bareng ditemani tim Dompet Dhuafa

③   Sepatu baru Naura 

mengisyaratkan keinginannya 
mengambil suatu barang. Dibantu oleh 
kakak pendamping, Naura 
menghampiri tumpukan kardus berisi 
sepatu. Satu persatu ia mencoba 
berbagai model dan berbagai ukuran. 
Naura mengaku, memang barang 
utama yang diincarnya sejak datang ke 
LotteMart adalah sepatu. Menurutnya, 
sejak lama ia sangat ingin memiliki 
sepatu bagus untuk bersekolah. 
Syukurnya, hari itu keinginannya pun 
akhirnya terwujud.

“Aku di rumah tinggal berdua saja sama 
mama. Aku tadi beli sepatu buat 
sekolah sama jajanan buat ibu,” 
jawabnya gemas saat tim Dompet 

Dhuafa mencoba 
mengobrol 
dengannya.

Aktif dan 
rajinnya 
Naura 
dengan 
mem-
beri 
hadiah 
untuk 
sang 
ibu 
bukan 
saat 
momen 
seperti ini 
saja. Di 
rumahnya, ia 
mengaku suka 
membantu sang ibu 
berbelanja di warung untuk 
kebutuhan masak setiap hari. Sang ibu 
yang hanya bekerja di tempat laundry, 

tak mampu banyak mencukupi 
dan mendukung potensi 

yang Naura miliki.

Bersyukur 
banyak orang 

baik yang 
peduli 
terhadap 
Naura. 
Dompet 
Dhuafa 
pun sangat 
mendukung 
hobinya 

memainkan 
raket dan 

tepok bulu. 
Dengan sepatu 

baru yang baru saja 
dibeli Naura, para 

donatur Dompet Dhuafa 
berharap Naura semakin aktif bermain 
bulu tangkis serta berprestasi di 
sekolahnya.

Jika hobinya berupa dalah hal olahraga, 
berbeda cita-citanya. Naura 
mengugkapkan kekagumannya 
terhadap para dokter yang membantu 
menyembuhkan orang-orang sakit. Ia 
juga memahami bahwa untuk bisa 
terus aktif bermain bulu tangkis, ia 
harus selalu sehat dan bugar. Maka 
kelak saat besar nanti, ia berkeinginan 
untuk menjadi seorang dokter.

Semoga Naura dapat terus menekuni 
hobinya bermain bulu tangkis dan 
kelak menjadi seorang dokter yang 
bermanfaat bagi semua orang. 
- Muthohar
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Seiring bertambahnya usia, kolagen 
dan elastin yang memberikan 
kekenyalan dan kekencangan pada 
kulit akan berkurang. Kulit pun 
menjadi semakin tipis dan terasa lebih 
kering. Hal inilah yang dapat memicu 
terbentuknya keriput. 

Agar keriput tidak muncul sebelum 
waktunya dan kulit tampak awet 
muda, ini caranya, silahkan disimak:

Dalam mencukupi kebutuhan cairan 
sebagai cara meremajakan kulit, 
pastikan Anda memilih air mineral 
yang langsung berasal dari sumber 
mata air dan diproses secara higienis, 
agar manfaat dan kemurniannya tetap 
terjaga dan terlindungi.

Cara meremajakan kulit selanjutnya adalah dengan mengonsumsi makanan 
bergizi seimbang. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayuran 
segar serta membatasi makanan atau minuman yang mengandung gula 
bermanfaat untuk mencegah penuaan dini.

Paparan sinar matahari berlebih dapat membuat kulit keriput. Hal ini terjadi 
karena sinar UV matahari akan memecah serat kolagen dan membuat produksi 
elastin menjadi tidak normal. Oleh karena itu, penting untuk mengoleskan tabir 
surya dengan SPF 30 atau lebih setiap kali beraktivitas.

Penelitian menunjukkan bahwa olahraga rutin sebanyak 3 kali seminggu selama 
45 menit bermanfaat untuk memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. 

Seperti Lari, bersepeda, berenang, merupakan jenis olahraga yang dapat menjadi 
pilihan cara meremajakan kulit.

Merokok dapat merusak kolagen dan elastin pada kulit. Selain itu, kandungan zat 
nikotin dalam rokok juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hal 

ini membuat kulit tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi yang 
dibutuhkan untuk peremajaan kulit.

Memenuhi kebutuhan 

cairan

Mengonsumsi makanan bergizi seimbang

Menggunakan tabir surya

Berolahraga secara rutin

Berhenti merokok
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kandungan maqoshid syariah yang 
sarat pesan baik secara implisit 
maupun eksplisit, termasuk dalam 
perintah sholat dan setiap gerakan 
yang dikerjakan. 

Filosofi Gerakan Sholat

Simbol Kedhoifan Manusia

Mengangkat kedua tangan dengan 
lafadz takbirotul ihrom yang terucap 
“Allahu Akbar” Engkau Allah yang 
Maha Besar. Lafadz tersebut 
menunjukkan sikap kedhoifan seorang 
hamba kepada Tuhannya. Tertanam 
kuat dalam hatinya bahwa tidak ada 
satupun zat yang berkuasa dan Pemilik 
segala selain Allah SWT. Sikap 
tawadhu dan kerendahan hati nampak 
dalam ketaatan melaksanakan perintah 
syariat. Pendekatan spiritual atau 
taqorrub ilallah secara perlahan 
mengikis sifat keangkuhan basyariyah, 
bahwa tidak ada  sesuatupun yang 

akan abadi, kekal selama-
lamanya, melainkan sirna 

dan fana. Kepemilikan 
harta akan berakhir 
dengan kematian dan 
akan beralih 
kepemilikannya kepada 
ahli waris. Demikian 
juga dengan pangkat 
kedudukan, 
kehormatan dan 
kekuasaan akan 
berakhir dengan masa 
waktu yang sudah 

ditentukan. Pada 
akhirnya lafadz takbir 

dalam sholat membentuk 
sikap tawadhu, alkhudhu’ 
juga kejujuran dan 
kecerdasan spiritual 
dengan penuh keikhlasan 
melakukan pengakuan atas 
kedhoifan tersebut. 

Falsafah  Kehidupan

Gerakan dalam sholat mulai dari 
sikap berdiri sempurna bagi yang 

mampu juga rukuk dan sujud, 
memiliki pesan yang kuat. Bahwa 

ayat 45 yang berbunyi :

 َۗةوٰلَّصلا ِمِقَاَو ِبٰتِكْلا َنِم َكْيَلِا َيِحْوُا ٓاَم ُلْتُا
 ِرَكْنُمْلاَو ِءۤاَشْحَفْلا ِنَع ىٰهْنَت َةوٰلَّصلا َّنِا
َنْوُعَنْصَت اَم ُمَلْعَي ُهّٰللاَوۗ ُرَبْكَا ِهّٰللا ُرْكِذَلَوۗ

Artinya : Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang 
telah diwahyukan kepadamu 
(Muhammad) dan laksanakanlah sholat. 
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari 
(perbuatan) keji dan mungkar. Dan 
(ketahuilah) mengingat Allah (sholat) itu 
lebih besar (keutamaannya dari ibadah 
yang lain). Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (Qs. Al 
Ankabut: 45).

Yang lebih 
dahsyat lagi dari 
setiap perintah 
ibadah mahdoh 
yang 
difardhukan 
oleh Allah SWT 
kepada setiap 
hamba-Nya 
memiliki 

dalam setiap panggung kehidupan 
akan selalu ada masa perputaran dan 
pergantian lakon serta peran 
kehidupan. Hal tersebut termaktub/
tercantum dalam Surat Ali Imron ayat 
140 yang berbunyi :

ِۚساَّنلا َنْيَب اَهُلِواَدُن ُماَّيَاْلا َكْلِتَوۗ

Artinya : “Dan masa (kejayaan dan 
kehancuran) itu, Kami pergilirkan di 
antara manusia (agar mereka mendapat 
pelajaran). (Qs. Ali Imron : 140).

Sehingga proses  pembentukan 
karakter muslim dalam sholat 
dilakukan secara kontinyu dan 
konsisten. Optimalisasi 5 agenda waktu 
sholat dalam sehari dengan komitmen 
waktu yang tetap dan tepat 
menjadikan role model pembentukan 
karakter positif.

Kesholehan Sosial

Ucapan salam dengan memalingkan 
wajah ke kanan dan ke kiri menjadi 
pelengkap dan penyempurna sholat : 
“Assalamu’alaikum”, memiliki makna 
positif untuk menebar rahmat dan 
hubungan horizontal dengan 
lingkungan sosial. Sikap empati dan 
peduli yang melahirkan kecerdasan 
sosial dipadukan dengan kesholihan 
spiritual dalam satu rangkaian ibadah 
sholat. 

Pembentukan dua karakter sholat 
tersebut pada akhirnya akan 
memberikan keseimbangan prilaku 
dalam kehidupan. Sehingga dalam 
berbagai situasi dan kondisi, effect 
sholat  dapat menjadi solusi terbaik 
dan penolong utama dalam 
memecahkan setiap masalah 
kehidupan. Sebagaimana Allah 
Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang 
artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(QS. Al Baqarah: 45). 

Wallahu a’lam bis showab/shj.

Sholat menjadi mediasi yang 
menghubungkan komunikasi vertical 
dan transendental antara hamba 
dengan Sang Pencipta. Perintah sholat 
menjadi kewajiban bagi setiap muslim 
yang mukallaf sesuai kaidah syariat, 
sehingga dalam pelaksanaannya 
perintah sholat dilengkapi dengan 
aturan main yang dikenal dengan 
“kaifiyyatus sholah” atau tata cara 
pelaksanaan ibadah sholat. Kaifiyyat 
yang 

didalamnya menyangkut perkataan, 
perbuatan, rukun dan syarat tertentu 
yang  mengatur bagaimana  proses 
pelaksanaan sholat itu dikerjakan. 
Sehingga dalam aspek fiqih,  kaifiyyat 
ini menjadi barometer sah atau 
tidaknya sholat.

Secara etimologi (bahasa), pengertian 
sholat adalah ad du’a yang artinya do’a, 
permohonan dan munajat. Dalam 
pelaksanaannya sholat sarat dengan 
muatan do’a, pujian dan pengharapan. 

Ekspresi ketawadhuan, 
kehinaan, ketidak 

berdayaan menjadi 
simbolisasi 

kelemahan seorang hamba yang  
terlihat saat berdo’a. Ada sebuah 
kesadaran spiritual bahwa ada satu 
kekuatan diluar batas kekuasaan 
manusia yang sangat menguasai alam 
jagat raya yang dapat memenuhi setiap 
pengharapan dan munajatnya. 

Sedangkan sholat menurut pengertian 
terminologi (istilah) adalah setiap 
perkataan dan perbuatan yang di awali 
dengan takbir dan di akhiri dengan 
salam, dengan syarat-syarat tertentu 
dan rukun tertentu. Proses 
pelaksanaan sholat yang secara urut 
dan runtut inilah yang menjadikan 
sholat menjadi penuh dengan hikmah 
dan kandungan yang dapat 
mempengaruhi sikap dan prilaku serta 
cara pandang  seseorang dalam 

memaknai dinamika dan fenomena 
kehidupan. Peran dan fungsi 

pengendalian diri agar tidak 
terjebak pada perbuatan 
maksiat dan kemungkaran 

menjadi salah satu 
tujuan serta peran 

penting perintah 
sholat itu sendiri. 
Sebagaimana 
firman Allah 
SWT dalam 
Al-Quran 
surat al 
Ankabut  

56 Syariah

Direktur Dakwah Budaya dan Pengembangan Masyarakat Dompet 
Dhuafa 

Oleh:  Ahmad Shonhaji, S,Ag, MM

SHOLAT, MEMBENTUK 
KESHOLIHAN SPIRITUAL DAN 
KECERDASAN SOSIAL

Syariah

ۗ ٰ ْٰ َ ُ ْ َُ َّٓ ِ ِ َاتل ما اوحي الْیك من الكتب واقم الصلوةَ ان ُ َِ ِ ِ َِّ ِ ِْ ََ َ
ْٰۤ ْْ َ ْ َْ َ ِالصلوةَ تنھى عن الفحَشاء والمنكر ۗولذكر  َِ ْ ِٰ َّّٰ ُ ُ َِ َِ َ

َ ْ َاكبر ۗو یعلم ما تصنَعونََ ْ ْ َ ّٰ ُ َْ ُ َ ُ ُ َ

  ◌ۗ َوتلكْ ِ َُُّاالیامََْ ََنداولھاُ َبْینِ ِالناۚسََّ
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Bila Pak Lurah didemo warga, itu hal 
biasa, banyak terjadi di mana-mana. 
Tapi jika Pak RW didemo sejumlah 
RT-nya, mungkin ini baru terjadi di 
Pondok Flamboyan. Soalnya, Pak RW 
Salamun dinilai bikin kebijakan yang 
aneh-aneh, yang di luar kelaziman. 
Bikin tema HUT RI pada spanduk kok 
bukan semangat kejuangan, tapi malah 
bicara soal kejujuran untuk mencegah 
korupsi. Ini kan urusan KPK.

Tema spanduk HUT RI kan biasanya 
berbunyi: jayalah negeriku, jayalah 
bangsaku. Atau: Indonesia tangguh, 
Indonesia Tumbuh. Boleh juga: SDM 
unggul Indonesia maju. Sedangkan 
kreasi Pak RW Salamun bunyinya: 
Dengan kejujuran kita rawat 
kemerdekaan! Kata para Pak RT yang 
protes, kata-kata ini sama sekali tak 
nyambung! 
Dari 5 RT 
yang jadi 
anak 
buah 
RW 

Salamun, hanya RT Pakde Gendro 
yang tidak protes.

“Sehebat apapun Pak Salamun, Anda 
hanya Ketua RW bukan Firli Bahuri 
Ketua KPK.” Protes Ketua RT 03 
Sudrajat.

“Kita ngurus yang kecil-kecil saja. 
Jangan sok pahlawan ngurusi yang 
bukan wewenang kita.” Protes Ketua 
RT 01.

“Tapi mohon maaf para Pak RT, 
kejujuran itu sifatnya universal, harus 
melekat pada setiap orang, meski tidak 
sedang mengurus lembaga anti 
rasuah.” Tangkis Pak RW.

“Betul! Kita-kita ini tanpa disadari juga 
telah menjadi korban kebijakan para 

pemimpin yang tidak jujur. Padahal 
dampak paling berbahaya, jika rakyat 
kemudian ikut-ikutan tidak jujur 
gara-gara mengikuti ulah 
pemimpinnya.” Tambah Pakde Gandro 
mendukung statemen Pak RW 
Salamun.

Berkat HP canggih berada di setiap 
kantong dan tas, demo kecil-kecilan di 
Kantor RW itu beritanya nyampai juga 
di telinga para kaum ibu. Tak ayal 
Pakde Gendro begitu tiba di rumah 
sudah dapat serangan beruntun dari 
istrinya. Bu Atikah mempertanyakan 
apa urgensinya soal kejujujuran ditarik 
dalam peringatan HUT RI.  Bagi orang 
kecil, asal peringatan HUT RI meriah, 
biaya peringatan tertutup dari 
sumbangan warga kan sudah cukup. 
Tak perlu banyak aksi, nanti malah bau 
terasi.

“Kejujuran itu tak perlu beli, tapi kini 
jadi barang langka lho Bu. Anak-

anak muda kini lebih kreatif. Bisa 
saja kan panitianya belanja 

barang untuk properti 

sengaja cari kelebihan bayar.” Kata 
Pakde Gendro sambil tersenyum.

“Itu mah para oknum pejabat Pemprov 
DKI Pak. Anak muda takkan 
sebegitunya.” Jawab Bu Atikah.

Pakde Gendro pun lalu bicara soal 
mahalnya kejujuran, yang sengaja 
dilakukan para pejabat. Dari soal 
minyak goreng yang harganya terus 
belum bisa distabilkan meski sudah 
ganti mentri, soal mafia tanah yang 
makin merajalela, sampai-sampai 
mantan Panglima TNI harus 
mengobrak-abriknya, hingga soal 
“tembak menembak” di tubuh Polri 
yang “dikemas” sedemikian rupa. 
Padahal mereka barusan sibuk ngurusi 
“Hoegeng Awards”.

Bu Atikah yang juga mengikuti 
perkembangan beritanya, seperti 
tersulut ketika Pakde Gendro 
menyinggung soal tersebut. Ini 
menjadi ironis, Polri yang sudah biasa 
mengurai rekayasa dalam soal 
kejahatan, kok kini melakukan sendiri 
rekayasa itu. Tapi untunglah berkat 
seruan Presiden Jokowi untuk tidak 
ditutup-tutupi, Polri berangsur mulai 
terbuka.

“Saya bingung lho Pak, katanya Irjen 
Ferdy Sambo belum tersangka tapi kok 
ditahan di Mako Brimob, bahasanya: 
diisolasi. Lalu istrinya belakangan 
dimunculkan, tapi ngomongnya 
didampingi pengacara dan bahasanya 
normatif banget.” Ujar Bu Atikah, 
sampai lupa ke pembahasan awal.

“Tugas polisi memang tak lepas dari 
simpul-simpul hukum. Maka soal 
tembak menembak itu dikemas dengan 
istilah “pelanggaran etik” dan 
“pelanggaran disiplin”. Tapi sudahlah 
Bu, kamu cukup ngurusi minyak 
goreng yang jadi kebutuhan sehari-
hari.” Kata Pakde Gendro lagi.

“Ee, ceritanya Bapak mau mbalikin ini 
ya.....” jawab Bu Atikah sambil 
tersenyum.

Memperingati HUT RI ke 77, di 
Pondok Flamboyan hampir semua 
kepanitiaan diserahkan ke anak muda 
Karang Taruna. Pak RW dan Pak RT 
hanya sekedar mengawasi. Ini ujian 
bagi mereka, sekaligus tanggungjawab 
mereka sebagai warga masyarakat. 

Bagaimana 
kepedulian mereka 

pada lingkungan, 
jangan hanya 

asyik pada HP 
canggihnya 

yang selalu 
menempel 
ketat di 

tangannya.

Panjul 
anak 
Pakde 
Gendro 
juga 
masuk 
dalam 

JUJUR ITU 
HEBAT!

Sketsa Sketsa

Istimewa
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kepanitiaan di lingkungan RT yang 
dipimpin sang ayah, meski posisinya 
bukan Ketua. Sebagai seksi 
penggalangan dana, Panjul capek juga 
masuk rumah ke rumah mengedarkan 
list sumbangan HUT RI. Dengan 
alasan baru pulih dari musibah 
Covid-19, menyumbang Rp 50.000,- 
untuk HUT RI tingkat RT saja banyak 
yang masih nawar. Padahal para 
pejuang kita dulu, mereka bukan saja 
harta, nyawa juga dikorbankan demi 
mempertahankan Republik.

“Target sumbangan Rp 10 juta, tercapai 
nggak itu? Waktu tinggal seminggu 
lho.” Kata Pakde Gendro mengingatkan 
Panjul.

“Insya Allah tercapai.” Jawab Panjul 
optimis.

Puncak HUT RI di Pondok Flamboyan 
hampir semuanya dibarengkan dengan 
peringatan di Istana Negara, yakni pas 
tanggal 17 Agustus, tapi diselengarakan 
malam hari. Namun  waktu tinggal 3 
hari mendadak Ketua RT 03 Sudrajat 
diam-diam ke rumah Pakde Gendro. 
Ceritanya mau pinjam kas RT barang 
Rp 3-4 juta. Soalnya dana HUT RI yang 
terkumpul Rp 15 juta, mendadak raib.

“Duit segitu kok bisa menguap? Kayak 
bensin saja...!” tanya Pakde Gendro 
kaget.

“Dibawa kabur Gunin, dia pergi sama 
istrinya ke Jawa.” Jawab Pak RT 
Sudrajat malu-malu.

“Tuh kan? Kejujuran itu diperlukan di 
semua lini. Baru jadi Ketua Panitia 
HUT RI sudah korup, bagaimana kalau 
nanti jadi pejabat.” Ujar Pak Gendro 
penuh kemenangan.

Tinggal Pak RT Sudrajat cengar-cengir. 
Sebagai Ketua RT dia harus muter ke 
RT-RT cari dana talangan, agar 
peringatan HUT RI di wilayahnya 
terselenggara. Soal bagaimana 
mengembalikan, itu urusan nantilah. 
- (Gunarso TS)
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INTISARI LAKU 
PANCASILA
PARNI HADI
@ParniHadi01

Kontemplasi Kontemplasi

Istimewa

Intisari dari pelaksanaan Pancasila 
adalah bertindak jujur dalam segala hal, 
mulai dari makan dan minum, 
berpakaian, bertempat tinggal, 
berkeluarga, dan seterusnya tak 
terkecuali berpolitik dengan jujur.

Jika kejujuran sudah menjadi landasan 
dalam setiap hubungan, maka 
kemakmuran masyarakat pun menjadi 
niscaya. Karena kemakmuran 
masyarakat sangat bergantung pada 

kejujuran warganya, terutama dalam 
melaksanakan setiap undang undang 

Sayangnya, kecenderungan kita 
sepertinya justru memilih untuk tidak 
jujur. Maraknya ketidakjujuran dalam 
hal makan dan minum misalnya, dapat 
terlihat dari menjamurnya gerai-gerai 
penjaja makanan junk food yang tidak 
hanya bertebaran di kota-kota besar 
tetapi sudah menjangkau kota-kota 
kecil di pelosok negeri kita. Populasi 

gerai-gerai itu bisa menyebar hingga 
sedemikian rupa tentu karena ada yang 
membeli dagangannya. 

Padahal namanya saja junk food, selain 
rendah gizi juga belum tentu sesuai 
dengan lidah kita. Jika kejujuran sudah 
menjadi landasan dalam setiap 
hubungan, maka kemakmuran 
masyarakat pun menjadi niscaya. 
Karena kemakmuran masyarakat 
sangat bergantung pada kejujuran 

warganya, terutama dalam 
melaksanakan setiap undang-undang. 

Makan dan minum yang jujur adalah 
ketika orang mengetahui dan 
memahami bahwa tubuhnya 
membutuhkan asupan nutrisi yang 
sehat saat merespons rasa lapar dan 
hausnya. Makanan dan minuman yang 
sehat tidak harus didapatkan dengan 
harga yang mahal pada toko-toko atau 
restoran tertentu. Apalagi negeri kita 
adalah negeri yang subur, yang 
dipribahasakan, bahkan tongkat kayu 
dan batu pun bisa jadi tanaman. 
Artinya, sumber daya alam kita yang 
melimpah tentunya lebih dari cukup 
untuk sekedar memenuhi kebutuhan 
makan dan minum secara jujur.

Contoh klasik yang berkaitan 
ketidakjujuran kita dalam hal makan 
adalah yang terjadi pada masa sebelum 
kemerdekaan, yaitu ketika Negara 
Republik Indonesia belum diprokla-

masikan. Kala itu ubi atau singkong 
rebus merupakan kudapan yang umum 
dijajakan oleh warung warung di Pulau 
Jawa, sedangkan biskuit berkategori 
jajanan istimewa yang hanya bisa 
terbeli oleh mereka yang berkantong 
agak tebal. Pada masa itu, seringkali 
orang yang jajan di warung pinggir 
jalan saat menggigit biskuit lebih 
dahulu menunggu orang yang sedang 
melintas dan melihatnya. 

Nah, pada saat menggigit biskuit itu, 
orang sesungguhnya tidak sedang 

menikmati makanannya, tetapi 
lebih pada merasa bangga 
karena bisa dilihat orang yang 
lewat bahwa dirinya mampu 
membeli biskuit. Karena 
ketidakjujuran dalam hal 
makan yang seperti itulah, 
maka kemudian banyak 
orang yang tersedak oleh 
gengsi konsumtifnya 
dalam hal memenuhi 
kebutuhan makan dan 
minumnya. Kloloden 
gelungan utawi kupluk 
dalam bahasa Jawanya. 

Berpakaian yang jujur 
adalah berpakaian 
yang sesuai dengan 
fungsinya, yaitu 
menutup aurat, 
dapat terhindar 
dari rasa dingin, 
dan indah. 
Manfaat yang 
ketiga, yang 
terkait dengan 
keindahan, 
seringkali 
melahirkan 
kebingungan. 
Karena 
keindahan 
seringkali 
disandarkan 
pada 
benda-
benda. 
Indah 
adalah 
rasa, yakni 

relasi yang pas antara kebutuhan dan 
apa yang dibutuhkan. 

Berpakaian yang tidak jujur adalah 
menjadikan pakaian sebagai sarana 
kontestasi. Jika pakaian yang 
dikenakannya kalah keren 
dibandingkan orang lain, orang merasa 
minder. Sebaliknya, jika pakaiannya 
terlihat lebih keren dari orang lain 
orang merasa bangga. Jika seorang istri 
dalam kontestasinya berpakaian kalah 
keren, dari mulai anting, gelang, 
kalung, jam tangan, sepatu, dan yang 
lainnya, maka begitu pulang ke rumah 
langsung merajuk kepada suaminya, 
bahkan sampai menangis dengan keras 
bak kalah perang. Perangai istri yang 
seperti itu lantas mendorong suaminya 
untuk mendapatkan uang di luar yang 
seharusnya ia bisa dapatkan sebagai 
seorang pegawai. 

Jadi, sebab dari tindakan korupsi juga 
bisa diakibatkan oleh prilaku 
berpakaian, maupun pemenuhan 
kebutuhan hidup lainnya yang 
tidakjujur. 

Oleh sebab itu, jika seluruh warga 
masyarakat dalam sebuah negara 
bersedia untuk berprilaku jujur dalam 
kesehariannya, maka terwujudnya 
baldatun thayyibatun warabbul 
ghafuwr, negara makmur gemah ripah 
loh jinawi dalam ampunan Tuhan, pun 
akan datang dengan sendirinya. 

Nah, setelah kita melakukan olah rasa 
secara menyeluruh, dari mulai 
mengolah rasa dalam diri kita yang 
paling dangkal, yang agak dalam, 
hingga yang paling dalam, maka kita 
pun akan tahu dan paham bahwa 
meskipun rasa semua orang itu sama, 
namun kualitas kebahagiaannya 
bertingkat-tingkat. Karena ada orang 
yang bahagia dengan apa adanya 
lantaran tidak tahu akan adanya 
pembanding (happiness of ignorance). 
Dan, olah rasa yang dilakukan oleh 
“Manusia Pancasila” mestilah dapat 
mencapai bahagia dalam kemajuan 
yang terus meningkat dari saat ke saat 
di sepanjang waktu.
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4445 Corporation Ln Ste 264,
Virginia Beach, VA 23462 -
3262, USA

81267023333 | www.ddsinggalang.org

082211447601 | www.ddaceh.org

081262006967 | www.ddwaspada.org

Ruko Botania 2 Blok B18 No.10 Batam
Center - Batam - Kepri | 081546506000
www.dompetdhuafakepri.org

08117811440 | www.ddsumsel.org

081379034849 | www.ddlampung.org

DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

08157798783 
www.dompetdhuafajateng.org

Kidul

081515555222
www.dompetdhuafajatim.org

Sekolah Sahabat Alam, Jl. Perintis/Bandar
Utama Kel. Panarung, Kec. Pahandut,
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
89637234649
www.dompetdhuafakalteng.org

08115412828 | www.ddkaltim.org

Komp. Ruko BB Blok B1 RT 55 Damai Baru,
Damai, Balikpapan Selatan

DOMPET DHUAFA SULAWESI UTARA

Lingk. 1 Kel. Lapangan Kec. Mapanget,
Kota Manado, Sulawesi Utara
082217374428

Jl. Malaka No.03, Kel. Anduonohu,
Kec. Poasia, Kota Kendari 081360984939
www.dompetdhuafasultra.org

6285373211111
www.sulsel.dompetdhuafa.org

Komplek Ruko Pasar Perumbas Waiheru,
Jl. Laksdya Wattimena, RT 004 RW 002,
Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon,
Maluku

Jl. Bhakti Karang RT 24 RW 08 Kel. Fatululi,
Kec. Oebobo Kota Kupang NTT
6281339373707 | www.ntt.dompetdhuafa.org

DD HONGKONG

08111544 488

08111544 488
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DOMPET DHUAFA ACEH

DOMPET DHUAFA KEPULAUAN RIAU

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TENGAH

DOMPET DHUAFA SULAWESI TENGGARA

DOMPET DHUAFA SULAWESI UTARA

DOMPET DHUAFA GORONTALO

DOMPET DHUAFA MALUKU

DOMPET DHUAFA BALI

DOMPET DHUAFA NUSA TENGGARA TIMUR

DOMPET DHUAFA PAPUA

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 

BSI 

REKENING TEMATIK

REKENING SEDEKAH GURU NGAJI

REKENING PROTEKSI 1 JUTA DHUAFA

7000.491.677
BSI (Syariah Mandiri)

Muamalat
304.007.1544

REKENING BERAS UNTUK NEGERI

BCA
237.304.5454

101.000.647.5733
Bank Mandiri

BCA
237.304.7171

REKENING INDONESIA SIAP SIAGA

340.350.666.5
BSI (BNI Syariah)

 
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 SEDEKAH QUR’AN 

7000.523.757
BSI (Syariah Mandiri)

253.709.2890
BSI (Syariah Mandiri)

REKENING MILENIAL BANGUN MASJID

BCA
237.334.5555

BCA
237.311.1180

REKENING YATIM
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6766 Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
 Periode 01 - 30 Juni 2022 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

 Zakat          10.488.710.496 
 Infak/Sedekah            1.970.916.810 
 Infak terikat            2.448.116.685 
 Kurban          13.306.467.006 
 Wakaf            2.149.599.132 
 Solidaritas Kemanusiaan                 88.727.263 

 Penerimaan Bagi Hasil                 52.283.078 
 Pelunasan (Pemberian) Piutang           (1.530.602.931)
 Penerimaan lain-lain                   7.508.000 
Penggunaan :

 Program Pendidikan           (5.147.568.074)
 Program Kesehatan           (2.090.567.023)
 Program Sosial Masyarakat           (3.970.748.018)
 Program Ekonomi              (331.437.168)
 Program Dakwah dan Budaya           (1.133.764.662)
 Program Kemanusiaan           (2.286.883.187)
 Penyaluran Kurban              (318.534.554)
 Sosialisasi ZISWAF           (2.716.909.132)
 Operasional Rutin           (2.355.696.756)

 Piutang Penyaluran           (2.774.102.483)

 Uang Muka Kegiatan                (31.732.250)

 Barang Berharga Lainnya                   8.529.000 
Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi            5.832.311.231 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan              (998.186.853)
 Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi              (998.186.853)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga              (347.090.624)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Jasa Giro                 24.517.001 

 Penerimaan (Pelunasan) biaya ymh dibayar                      (900.000)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM                (69.616.371)
 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pajak                (17.231.714)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan              (410.321.708)

 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas            4.423.802.671 
 KAS DAN SETARA 01 JUNI 2022 101.607.478.941 
 KAS DAN SETARA KAS 30 JUNI 2022 106.031.281.612 

Advertorial

BOGOR - Dompet Dhuafa terus 
memperluas manfaat dari setiap 
program besutannya dengan 
melibatkan banyak pihak untuk 
berkolaborAksi dalam setiap gerakan 
kebaikan. Kali ini Dompet Dhuafa 
menggandeng Insan Cendekia 
Boarding School-Sentul dalam upaya 
perluasan program kebaikan.

KolaborAksi ini ditandai dengan 
penandatanganan kerja sama yang 
dilakukan di Insan Cendekia Boarding 
School-Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, pada Rabu (7/9/2022). Dompet 
Dhuafa yang dalam kesempatan ini 
diwakili oleh Ahmad Faqih Syarafaddin 
selaku General Manager Resource 
Mobilization Dompet Dhuafa, 
menjelaskan salah satu tujuan dari 
kolaborAksi ini adalah untuk 
menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak 
di bangku sekolah. 

“KolaborAksi ini bertujuan untuk 
memberikan edukasi tentang besarnya 

dampak positif yang bisa dilahirkan 
dari keberkahan berbagi sejak di 
bangku sekolah. Kita juga berharap 
tidak hanya muridnya saja yang 
tergerak untuk melakukan gerakan 
kebaikan tapi hal ini bisa menular 
kepada orang tuanya dan bahkan 
masyarakat di sekitarnya,” paparnya. 

Ustaz Sundito selaku Direktur Insan 
Cendekia Boarding School-Sentul, 
yang hadir langsung dalam kesempatan 
tersebut mengatakan sangat 
menyambut baik kolaborAksi ini. 
Menurutnya kolaborAksi ini juga 
merupakan bentuk mensyiarkan 
syariat Islam kepada para pelajar di 
Insan Cendekia Boarding School-
Sentul.

“Kami dari pihak sekolah sangat 
menyambut baik adanya kerja sama ini. 
Kami berpikir bahwa kerja sama ini 
adalah salah satu bentuk mensyiarkan 
ajaran Islam terutama di bidag 
ZISWAF. Anak-anak harus

ditanamkan nilai-nilai kebaikan sejak 
saat ini untuk menopang keilmuan 
yang mereka miliki,” ujarnya. Selain 
itu, Ustaz Sundito menjelaskan bahwa 
kolaborAksi ini juga bermanfaat bagi 
para wali murid untuk menebar 
kebaikan melalui berbagai program 
Dompet Dhuafa. Selama ini masih 
banyak para wali murid yang masih 
kebingungan untuk menyalurkan 
Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf 
(ZISWAF) dengan amanah.

“Kita juga akan informasikan ini 
kepada para wali murid, harapannya 
kita ingin para orang tua mendukung 
penuh dan bahkan ikut dalam berbagai 
program kebaikan yang akan dilakukan 
bersama Dompet Dhuafa. Ini sangat 
memudahkan wali murid juga, karena 
banyak sekali yang kami dengar orang 
tua yang masih bingung kemana 
mereka harus menyalurkan kewajiban 
berzakat contohnya. Dompet Dhuafa 
bisa menjadi solusi dari kebingungan 
tersebut,” sambung Ustaz Sundito.

Adanya kolaborAksi ini juga semakin 
memudahkan bagi para murid dan 
orang tuanya untuk terlibat dalam 
berbagai program kebaikan melalui 
Dompet Dhuafa. Ke depannya bahkan 
Dompet Dhuafa akan mengajak 
perwakilan dari para murid untuk 
terjun langsung menebar kebaikan 
kepada para penerima manfaat.

Harapannya dengan ini para murid 
yang mengikuti kegiatan tersebut 
mampu menceritakan bagaimana 
pengalaman kebaikan bersama Dompet 
Dhuafa kepada keluarga maupun 
murid lainnya di Insan Cendekia 
Boarding School-Sentul. -  Arlen

KERJA SAMA DOMPET DHUAFA DAN INSAN CENDIKIA 
BOARDING SCHOOL, TANAMKAN NILAI KEBAIKAN
SEJAK DINI
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