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BANTEN - Wakil Presiden, 
Ma’ruf Amin, meresmikan 
penambahan layanan Retina dan 
Glaukoma Center secara daring.

Dompet Dhuafa Cabang Banten
pada September 2020 lalu sudah
meluncurkan ‘Pupuk Kandang’, 
sebagai hasil produk binaan dari 
program ekonomi pemberdayaan 
masyarakat berbasis pertanian 
dan peternakan.

Tim Lembaga Pelayan 
Masyarakat (LPM) Dompet 
Dhuafa, Mustaki, terpilih dari 1 
di antara 25 tokoh insipratif versi 
Republika dalam puncak acara 25 
tahun Republika Online.

BANTUL – Dompet Dhuafa
Yogyakarta memberikan 
penyuluhan Kesehatan Ayam 
Buras kepada kelompok ternak 
Sido Mukti.

SENARAI SENARAI

24

Tipe-tipe Masker untuk 
Mencegah Corona

INFOGRAFIS

7

SETELAH WAKAF TANAH,
LANSIA INI DONASI AMBULANS

BERANDA48

34 36 44

BERKAH ZAKAT UNTUK FATHIYYA,
BOCAH ANEMIA52 LIRIH

HUMANESIA 2020, SEMANGAT KEBERSAMAAN 
UNTUK SESAMA10
ARUS UTAMA

'PAHLAWAN PENDIDIKAN’ DARI LOMBOK
ARUS UTAMA12 RESPON BANJIR DARI

SUKABUMI KE CIANJUR

KHUSUS

21

38
MOSAIC
5 Inspirasi Style Hijab Casual untuk 
Outfit Sehari-hari

Implementasi Maslahat pada
Program-program Lembaga
ZISWAF di Era Pandemi

SYARIAH

56

Kita adalah Virusnya
UNGGAH

42

The Power of
Unreasonable People

SOCIOPRENEURSHIP

40

DMC Dompet Dhuafa
Cari Korban Tenggelam

AKTUALITA

28



Edisi 115 | Okt - Nop 2020Edisi 115 | Okt - Nop 2020

76

INFOGRAFIS 
ONPROGRES

Redaksi menerima naskah yang berkaitan dengan kemanusiaan dengan panjang maksimal 3500 karakter, dikirimkan melalui e-mail : 
kemanusiaan.id@gmail.com / redaksi@kemanusiaan.id

Penyusun: Romy SyawalDesain & Kreatif: M Alim F|Sumber: CNN Indonesia

PIMPINAN UMUM
Parni Hadi 

PEMIMPIN REDAKSI
Yayat Supriatna

DEWAN REDAKSI
S.Sinansari Ecip, A. Makmur Makka, 
Nasyith Majidi

REDAKTUR PELAKSANA
Suheng S. Widodo
 
REDAKTUR UTAMA
Maifil Eka Putra 
 
REDAKSI
Etika Setiawanti, Taufan Yusuf Nugroho, 
Dian Mulyadi, Dedi Fadlil, Suci Nuzleni 
Qadarsih, Refia Ardhiana

REPORTER 
Romy Syawal, Zulfana, Andhika P.

FOTOGRAFER
Fadjar, Riza Mutohar

KONTRIBUTOR 
Ali Bastoni, Imam Baihaki, Shofa Quds,  
Andriansyah, Ensang Trimuda, Cecep H. 
Solehudin, Kholid Abdillah

LAYOUT & DESAIN
M Alim Fauzi 

SIRKULASI 
Andhika BP

IKLAN & KEMITRAAN 
Andhika BP (+62 813 74190357)
Suheng (+62 812 8079 7980)

PENERBIT
PT. Digdaya Dinamika Publika  

ALAMAT REDAKSI 
Philanthropy Building, Jl. Warung 
Jati Barat No.18 Jakarta Selatan, 
Indonesia 12540 

KONTAK
Telepon: +62 21 27806660

WEB
www.ddpublika.com

MEMBER OF
ZNEWS

SALAM REDAKSI
Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum wr.wb, 

Pembaca yang budiman, 
 
Pandemi Covid-19  belum melihatkan 
tanda-tanda akan hilang. Seluruh 
negara terus mencoba mencari cara, 
menemukan  obatnya.

Di sisi lain, pandemi ini 
menumbuhkan rasa kebersamaan 
yang tinggi,  melahirkan pahlawan 
yang peduli dengan sesama. 

Dompet Dhuafa pun tergerak 
mewadahi kebersamaan itu dengan 
mengkampanyekan Humanesia, bulan 
kemanusiaan. 

Hingga Desember 2020, dibuka 
selebar-lebarnya pintu kebaikan untuk 
saling menolong sesama melalui 
program-program Dompet Dhuafa. 

Berbagai bentuk program 
pemberdayaan terus digelorakan. 
Akhirnya banyak kesempatan bagi 
pahlawan-pahlawan untuk 
membentang kebaikan. Itulah yang 
menjadi tema laporan utama Swara 
Cinta kali ini.

Selain itu tentu banyak info kegiatan 
Dompet Dhuafa lainnya.
 

Selamat membaca

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Foto Cover : Dompet Dhuafa
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BINGKAI

BingkaiBingkai

FREELANCER KAI
Freelancer KAI bagian penjagaan palang 
pintu perlintasan kereta api tengah fokus 
berjaga.

Romy
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setiap pusat perbelanjaan, serta 
rangkaian agenda spesial seperti 
berlibur.

Hari ini tentu kondisi sangat berbeda, 
lanjut dikatakan Etika, karena ada 
banyak saudara kita yang kehilangan 
pekerjaan terkena PHK, usahanya 
merugi, dan di sisi lain mengalami 
tantangan dalam proses belajar 
mengajar melalui pembelajaran jarak 

Arus Utama Arus Utama

HUMANESIA 2020,
SEMANGAT KEBERSAMAAN 
UNTUK SESAMA

Pandemi belum berakhir meskipun tahun segera bertukar. Ajakan 
untuk membantu sesama dalam bulan kemanusiaan  yang dicanangkan 

Dompet Dhuafa melalaui kampanye Humanesia menggugah jiwa.

Akhir tahun ini, Dompet Dhuafa 
kembali mengenalkan Humanesia. 

Namun sedikit berbeda dengan tahun 
sebelumnya, nuansa pandemi Covid-19 
menjadi pembedanya. Mengusung 
tagline #BersamaUntukSesama dengan 
makna Humanis, Universal dan 
Movement, sebagai arti menanamkan 
nilai-nilai kebaikan secara bersama-

sama, tanpa melihat batasan. Sehingga 
dapat menumbuhkan program-
program berkesinambungan dalam 
berjuang di tengah pandemi Covid-19.

“Di penghujung tahun, beragam 
produk telah mengeluarkan diskon dan 
penawaran menariknya. Kami pun di 
Dompet Dhuafa turut menghadirkan 

campaign Humanesia dengan 
semangat bersama untuk sesama,” 
ucap Taufan YN, selaku Ketua 
Humanesia dalam press conferencenya 
melalui daring, Sabtu (7/11/2020).

Ditambahkan Taufan, ragam program 
berupa bantuan modal usaha untuk 
menguatkan lini keluarga dan bagi 
mereka yang terdampak Corona, 
kemudian kado akhir tahun sebagai 
bingkisan terindah bagi anak yatim dan 
mereka yang masih kesulitan dalam 
mengikuti pembelajaran jarak jauh 
karena keterbatasan, kami hadirkan 
dalam Humanesia.

Selain itu ada juga kesiapsiagaan dalam 
respon kemanusiaan dan kebencanaan 
yang dikemas dalam campaign 
Indonesia Siap Siaga sebagai langkah 
antisipasi maupun respon cepat dari 
peristiwa di Indonesia maupun 
mancanegara.

“Mari, di bulan kemanusiaan kita 
sama-sama hadirkan kepedulian bagi 
sesama dalam semangat Humanesia, 
bersama untuk sesama,” sambung 
Taufan YN.

GM Marketing Communication 
Dompet Dhuafa, Etika Setiawati 
berharap dengan kampanye 
Humanesia dapat meringanan beban 
saudara kita, baik yang terdampak 
pandemi atau mereka yang jauh di 
bawah garis kemiskinan, juga mereka 
yang terdampak bencana. 

“Ayo dukung Humanesia dengan yang 
kalian bisa, semangat kemanusiaan. 
Humanesia bersama untuk sesama,” 
ucap Etika. Ia menambahkan, seperti 
yang kita tahu bahwa dampak pandemi 
masih terasa di semua sektor, baik 
ekonomi, pendidkan dan kesehatan. 
Akhir tahun ini menjadi berbeda 
daripada tahun sebelumnya. Dimana 
akhir tahun biasanya merupakan 
momen bagi sebagian besar masyarakat 
untuk merayakan kebersaman dengan 
keluarga maupun orang-orang 
terdekat, menikmati promo akhir 
tahun yang ditawarkan hampir di 

① Elya ditemani kedua anaknya berjualan kopi 
keliling

② Elya menemani kedua anaknya belajar dan bermain 
di sela-sela waktu berjualan

③ Penerima manfaat Program Keluarga Tangguh 
Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa 

jauh. Karena itulah Humanesia, yang 
kami sebut bulan kemanusiaan kali ini, 
hadir sebagai gerakan dengan berbagai 
rangkaian kegiatan dan program yang 
mengajak kepedulian seluruh 
masyarakat.

"Sebelum pandemi biasanya dapat 
penghasilan Rp 60-80 ribu perhari. 
Bagaimanapun harus cukup buat 
sekolah, kursus, makan, dan disisihkan 

untuk kontrakan. Pas pandemi ini, jadi 
makin berkurang. Paling antara Rp 
30-40 ribu aja. Pernah cuma laku satu 
gelas saja. Kalau dipikir sih mana 
cukup uang segitu untuk kebutuhan 
bertiga. Tapi saya mencoba untuk 
selalu bersyukur," ungkap Elya, penjual 
kopi keliling dan salah satu penerima 
bantuan dari program Keluarga 
Tangguh. 

Humanesia jadi asa bagi sesame. 
Uluran tangan kita di bulan 
kemanusiaan yang dicanangkan 
Dompet Dhuafa ini menjadi sangat 
berarti adanya. Apalagi saat pandemi 
yang masih mewabah. (Romy Syawal)



Edisi 115 | Okt - Nop 2020Edisi 115 | Okt - Nop 2020

1312

jauh antara rumah murid satu dengan 
yang lainnya.

“Para siswa tidak bisa belajar online, 
karena banyak tidak punya handphone 
dan tidak ada sinyal internet. Jadi saya 
harus datang ke rumah mereka yang 
jaraknya memang cukup jauh,” aku 
Ilman. Namun begitulah semangat 
pantang menyerah Pak Guru Ilman. 

Melalui sebuah campaign ‘Nyalakan 
Asa Pendidikan di Pedalaman 
Indonesia’, Dompet Dhuafa Pendidikan 
mengetuk dukungan dan doa 
kebaiakan para orang baik, agar bisa 
mendukung perjuangan dan 
membentuk guru-guru pedalaman 
lainnya di Indonesia. (Fatzry/Romy)

Arus Utama Arus Utama

'PAHLAWAN PENDIDIKAN’ DARI LOMBOK
para siswa harus tetap belajar melalui 
online (daring). 

Pak Ilman yang tinggal di wilayah 
pegunungan Desa Kedaro, Kecamatan 
Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, 

Ilman, seorang guru dari Lombok, 
yang merupakan salah satu peserta 

Sekolah Guru Indonesia (SGI) yang 
diinisiasi oleh Dompet Dhuafa 
Pendidikan. Di masa pandemi seperti 
ini, sekolah-sekolah diliburkan, namun 

① Guru Iman bersama murid-murid

② Orang tua sedang mengantar anaknya sekolah di 
pedalaman 

③ Murid-murid sedang belajar di bawah pohon

NTB, terkadang harus 
naik ke atas pohon 
demi mendapatkan 
sinyal internet agar 
bisa mengajar daring 
para murid-muridnya 
di masa pandemi 
Corona (Covid-19) ini.

Ya, jika guru dan siswa 
di perkotaan 
menggunakan sarana 
daring untuk kegiatan 
belajar, tetapi berbeda 
bagi Pak Ilman dan 
para siswanya. Dalam 
upayanya, Pak Ilman 
harus menyambangi 
siswanya untuk belajar 
karena keterbatasan 
gawai, kuota, bahkan 
sinyal internet.

Walaupun tak 
mungkin dilakukan 
setiap hari karena 
medan terjal 
pegunungan dan jarak 
tempuh yang cukup Dompet Dhuafa 

Tinggal di pegunungan tak 
mematahkan semangat Ilman 

mengajar secara daring.
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Ciwidey (Bandung Selatan) untuk bisa 
mencapai lokasi dengan lebih aman.

“Tim langsung berangkat pada Sabtu 
(3/10/2020), dan kami memilih jalur 
alternatif,” terang Resda Jaya 
Pangestu, tim Respon 
Dompet Dhuafa Jawa 
Barat.

Sepekan berlalu 
pasca kejadian 
tersebut, 
Sabtu 
(10/10/2020) 
DMC Dompet 
Dhuafa secara 
gotong royong 
bersama warga 
lokal dan relawan 
membangun 
jembatan apung yang 
dapat digunakan kembali 
untuk akses transportasi.

Derasnya arus banjir telah 
menghanyutkan beberapa fasilitas 
umum, diantaranya adalah jembatan 

yang vital bagi warga. Karenanya, 
Dompet Dhuafa Jawa Barat, berinisiatif 
membangun jembatan apung di Desa 
Karyamukti, Kecamatan Leles, 
Kabupaten Cianjur. Memanfaatkan 

bahan yang tersedia di 
lingkungan sekitar, 

sebuah jembatan 
apung dibangun 

menghubungkan 
dua kampung, 
yaitu 
Kampung 
Bimakarya 
dan 
Sukalillah. 

“Alhamdulillah, 
dibantu 

relawan dan 
warga, hari ini 

kami selesai 
membangun jembatan 

lingkungan Bimakarya. 
Jembatan ini cukup krusial 
menghubungkan dua desa. Hanya saja 
sejak adanya banjir bandang, warga 
terpaksa menyeberang sungai tanpa 

jembatan,” terang Resda Jaya Pangestu, 
Tim Relawan Dompet Dhuafa Jawa 
Barat.

Jembatan apung sendiri memiliki 
fungsi yang fleksibel, sesuai dengan 
kondisi lingkungan. Bila air sedang 
surut, maka jembatan akan berfungsi 
sebagaimana jembatan. Bila volume air 
naik, maka jembatan akan memiliki 
fungsi sebagai rakit untuk 
menyeberangkan warga. Dengan 
dikaitkan tali tambang sepanjang 80 
meter, rakit atau jembatan akan mudah 
dikendalikan, sehingga warga bisa 
menyeberang dengan aman. (DMC)

Belum hilang ingatan kita, awal 
Oktober lalu, Cianjur ditimpa 

musibah banjir bandang yang cukup 
besar. 

Banjir bandang yang melanda wilayah 
selatan Cianjur, Jawa Barat, telah 
merendam setidaknya 10 desa di dua 

GERAK CEPATNYA 
PAHLAWAN BENCANA

kecamatan. Cianjur diguyur hujan 
deras sejak sore hingga malam hari. 

Intensitas hujan yang terus menerus 
mengakibatkan longsor dan banjir 
bandang, sehingga memutus akses ke 
Kecamatan Leles dan Cijati.

Data yang diterima Dompet Dhuafa, 
setidaknya ada 10 desa yang terdampak 
banjir dan longsor. Dompet Dhuafa 
bergegas memberangkatkan Tim 
Respon Disaster Management Center 
(DMC) pada keesokan harinya, 
tepatnya pada Sabtu (3/10/2020). Tim 
berangkat melalui jalur alternatif 

Arus Utama Arus Utama

① Memberikan paket sembako di daerah pedalaman 

② ③ Tim relawan DMC memberikan sembako 
kepada penerima manfaat

Dompet Dhuafa

Bencana butuh respon cepat, seperti yang dilakukan relawan bencana membangunkan jembatan apung untuk 
mengganti jembatan yang putus di Cianjur.
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Peran dokter pada masa pandemi 
begitu vital sebagai garda terdepan 

penanganan Covid-19 dengan segala 
resikonya. Pemerintah memberikan 
penghargaan kepada sejumlah doter 
yang gugur dalam tugas menjaga 
kesehatan masyarakat. 

Dilansir dari data mitigasi PB IDI ada 
136 dokter meninggal dari seluruh 
Indonesia. Mulai dari Aceh, Kepulauan 
Riau, DKI Jakarta hingga Papua. 

Pemerintah menganugerahkan tanda 
kehormatan bintang jasa Pratama dan 
Bintang Jasa Naraya menjelang 
peringatan HUT ke 75 RI kepada 
dokter yang gugur saat menangani 
Covid-19.

Para tenaga kesehatan mengingatkan 
masyarakat untuk mematuhi protokol 
kesehatan. Yakni, mengenakan masker, 
menjaga jarak, dan mencuci tangan 
(3M). Serta, tak lupa menjaga kesehatan 
kulit.

Dokter Siti Rosidah bersama dua 
koleganya Fransisca Y dan Reci 
Maulita, yang tergabung dalam Tim 
Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Koja, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara, meminta masyarakat tidak 
menganggap sepele penyakit yang 
tergolong baru di dunia itu.

“Covid-19 itu nyata. 
Jangan dianggap sepele. Masyarakat 
tetap harus patuhi protokol 3M dan 
stay at home,” kata mereka, melalui 
pesan elektroniknya, dilansir Antara.

Data dari Kemenkes, upaya untuk 
mengurangi angka kematian tenaga 
kesehatan yaitu mengaudit dan koreksi 
protokol keamanan untuk tenaga 
kesehatan dan pasien di rumah sakit, 
memberlakukan SOP pelayanan pasien 
Covid-19, standarisasi alat pelindung 
diri, pelaksanaan protokol 
pengendalian dan pencegahan infeksi 
dan penetapan jaga jarak di Rumah 
Sakit.

DEDIKASI UNTUK PAHLAWAN 
MEDIS YANG GUGUR

PAHLAWAN MASYARAKAT, 
MESKI SUSAH TETAP GIAT

Romy

Siang itu, pria gondrong di 
perlintasan kereta itu memekikkan 

suara awas ada kereta sambil memutar 
roda yang dibuat untuk menutup jalan. 
Motor-motor pun berhenti sejenak 
hingga kereta itu lewat setelah itu 
motor pun berjalan lagi. "Kita jaga shift 
nih bang sampe ashar nanti gantian," 
ucapnya kepada Swara Cinta beberapa 
hari lalu. 

Dirinya yang bekerja sebagai penjaga 
palang kereta tersebut mengaku baru 
setahun menjalani profesi tersebut, ia 

① Petugas kesehatan sedang mengambil sample 
darah untuk diperiksa

② Petugas kesehatan mengambil sample swab test

Arus Utama Arus Utama

Pekerjaannya terlihat remeh, 
tapi sesungguhnya ia menjadi 
pahlawan masyarakat karena 

jasanya

Pandemi Covid-19 membuat 
lebih 136 tenaga medis gugur 

ketika merawat pasiennya. Kita 
dihimbau untuk tidak mengangap 
sepele Covid-19, patuhi protokol 

kesehatan.

mengatakan dirinya pernah bekerja di 
pabrik namun ditutup karena virus 
Covid-19. 

"Pendapatan mah dicukup-cukupin aja 
sih, Alhamdulilah masih ada rejeki," 
katanya sambil memutar roda agar 
palang keretanya tertutup. 

Dirinya mengaku untuk uang 
didapatkan tidak harus dipaksakan, 
besar kecilnya diterima dengan ikhlas, 
yang terpenting kita jagain juga biar 
pengendara yang lewat aman tidak ada 
apa-apa, selamat sampai kerumah. 
Ikhlas dan biar waktu saja yang 
berjalan. 

Di tempat lainnya, urusan-urusan 
remeh temeh kalau tidak ada yang 
mengerjakan juga bisa menjadi beban. 

Seperti contoh ketika kita memesan 
sebuah makanan atau menunggu 
sebuah barang yang diantar ojek. 
Slamet, tukang ojek online yang 
bercerita kepada SwaraCinta ketika 
hujan turun beberapa hari lalu. 

"Untuk uang 30 ribu aja sekarang susah 
dapetnya," ucapnya. 

Namun dirinya tetap bersemangat 
bekerja, mengirimkan pesanan kepada 
pemesan meskipun diterpa cuaca 
hujan deras. (Romy)

1 Romy 2 Dompet Dhuafa 

① Penjaga Jalan lintasan (PJL) yang sedang 
bertugas 

② Ojek online membantu untuk membagikan 
sembako 
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IKLAN

www.dompetdhuafa.org

Free Tiket
Konser Kahitna
29 November 2020

Caranya?
Dengan donasi ke 
Dompet Dhuafa melalui
aplikasi

atau melalui website
e-salaam.co.id

* Donasi min Rp. 100.000
** Donasi untuk program Dompet Dhuafa
    (Infak/Sedekah dan Wakaf)
*** Tidak Berlaku kelipatan, Periode Sep-Nov 2020

Dompet Dhuafa

digunakan dengan maksimal.” Ujar 
Bapak Iskandar Syamsi selaku Direktur 
Utama Mumuapps. 

Hal serupa juga disampaikan oleh 
Bapak Hj Oye Septori Selaku 
perwakilan dari warga setempat, Beliau 
menyampaikan ‘’ Alhamdulilah, saya 
sangat bersyukur kepada Allah SWT 
dan saya mewakili warga mengucapkan 
terimakasih yang sebesar sebesarnya 
kepada para donatur dan juga kepada 
tim dari Dompet Dhuafa dan 
Mumuapps yang sudah sangat 
membantu kami dalam pembangunan 
air bersih di Masjid Al Manan ini, dan 
inshaAllah kami akan memanfaatkan 
dan menjaga ini dengan baik. (Dompet 
Dhuafa)

Advetorial

BANDUNG, Jumat (16/10/2020) – 
Penyaluran terus dilakukan oleh 
Dompet Dhuafa, kali ini penyaluran 
melalui Mumuapps yaitu salah satu 
Aplikasi penyaluran Zakat digital yang 
bekerjasama dengan Dompet Dhuafa.

Penyaluran ini diserahkan langsung 
oleh Bapak Iskandar Syarmsi selaku 
Direktur Utama Mumuapps dengan 
didampingi oleh Tim dari Dompet 
Dhuafa Jabar. Bersamaan dengan ini 
pengembangan layanan pembayaran 
donasi digital, Mumuapps melaporkan 
penghimpunan donasi yang telah 
disalurkan kepada Dompet Dhuafa 
telah mencapai 49.285.000 yang akan 
disalurkan dalam bentuk 
pembangunan sumur BOR di masjid Al 
Manan Legok Hayam, Giri Mekar, 
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten 

PENYERAHAN DONASI SUMUR 
BOR DOMPET DHUAFA

Bandung. Serah terima secara simbolis 
ini akan dilakukan oleh Bapak Iskandar 
Syamsi Selaku Direktur utama 
Mumuapps Kepada Bapak Hj Oye 
Septori Selaku kepala desa setempat 
dan Didampingi Bapak Ega selaku 
perwakilan dari Dompet Dhuafa Jabar. 

“Dengan adanya pembangunan sumur 
BOR ini mudah-mudahan dapat 
bermanfaat bagi warga setempat dan 
khususnya para jamaah yang akan 
melaksanakan sholat di masjid Al 
Manan ini, tidak lagi kesulitan air 
untuk berwudhu yang selama ini 
menjadi kendala  utama di masjid ini, 
dan saya berharap kepada pengurus 
masjid dan warga agar betul – betul 
memanfaatkannya dan sekaligus 
merawat serta menjaganya agar dapat 
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IKLAN

RESPON BANJIR DARI 
SUKABUMI KE CIANJUR

Disaster Management Center 
(DMC) Dompet Dhuafa merilis 

Laporan Situasi Respon (Sitrep) Banjir 
Bandang dan Longsor Cianjur Periode 
7 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB. 
Dalam laporan sitrep tersebut, DMC 
menyebutkan situasi terkini pasca 
banjir bandang. Antara lain berdampak 
pada titik longsor jalur Patrol-Leles 
belum terbuka, juga akses ke Desa 
Sukamulya, Sukasirna, Sirnasari dan 
Purabaya Kec. Leles masih sulit 
dilintasi.

Meskipun kondisi banjir saat ini sudah 
surut, tetapi cuaca masih berpotensi 
hujan dengan intensitas deras. 
Kemudian terdapat para penyintas 
yang mengungsi di rumah warga dan 
keluarga, juga Desa Purabaya, 
Sukasirna, Sirnasari, dan Purabaya saat 
ini belum tersentuh bantuan. Hasil 
asessment Tim DMC hingga Senin 
(6/10/2020), ada 5 jembatan gantung 
dan 8 jembatan lingkungan terputus. 
Pun berdampak pada 9 tempat ibadah 
dan 1 sekolah.

Baru saja banjir melanda 
Sukabumi, Cianjur pun tak luput 
dari bencana. Dengan cepat dan 

tanggap tim respon Dompet 
Dhuafa turun membantu.
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rekomendasi program dan kebutuhan 
apa saja yang diperlukan para 
penyintas,” kata Andriansyah. 

BERSIHKAN FASILITAS 
PENDIDIKAN

Sehari pasca bencana terjadi, Dompet 
Dhuafa bersama masyarakat setempat 
melakukan pembersihan fasilitas 
pendidikan Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Leles 
yang beralamat di Jalan RH Mulya 
Sukarama RT 001 RW 002 Desa 
Karyamukti di Kecamatan Leles.

“Alhamdulillah hari ini kita bersama 
warga membersihkan dua gedung 
sekolah yakni MTs dan MA Leles. Di 
sekolah ini ada 385 siswa MTs dan 298 
siswa MA. Selepas dari sini, kita akan 
asesmen ke Desa Sindangsari terkait 
kebutuhan dasar dan rumah warga 
yang mau dibersihkan,” papar Resda 
Jaya Pangestu Koordinator Tim 
Dompet Dhuafa Jabar, Senin (5/10).

Selain itu, Resda sampaikan tim 
berencana untuk mengakses Desa 

Sukajaya yang merupakan salah satu 
dari empat desa yang terisolir akibat 
jalan tertutup material longsor. Guna 
mencapai daerah tersebut, tim mesti 
mengambil jalur hingga ke Kecamatan 
Sindangbarang dimana akses jalannya 
bisa dilalui kendaraan roda empat.

Banjir Cianjur terjadi Jumat (2/10) 
pukul 16.00 – 21.30 WIB Cianjur 
Selatan diguyur hujan dengan 
intensitas deras. Hal tersebut 
mengakibatkan meluapnya Sungai 
Cisokan dan terjadi longsor di 
beberapa wilayah sehingga akses untuk 
menuju Kecamatan Leles dan Cijati 
tertutup. Sebanyak 4 unit jembatan 
terputus diakibatkan banjir. (Dhika/
DMC)

Khusus Khusus

“Dalam kondisi seperti ini, kami 
mendapati sulitnya akses menuju 
wilayah terdampak, terutama di 
wilayah Kecamatan Leles karena 
tertutup longsor dan terkendala 
jembatan putus. Pusat perbelanjaan 
dan lokasi SPBU juga jauh. Kemudian 
agak susah sinyal juga,” jelas Resda, 
Koordinator Tim Respon Cianjur DMC 
Dompet Dhuafa, dalam laporannya di 
lokasi kejadian.

Melalui akses lintas alternatif Ciwidey 
(Bandung Selatan), Tim Respon 
Kemanusiaan Dompet Dhuafa Jawa 
Barat berangkat ke lokasi terdampak 
banjir bandang dan longsor Cianjur 
pada Sabtu (3/10/2020), pukul 22.00 
WIB.

“Kami juga telah mendirikan Pos 
Dompet Dhuafa yang beralamat di Kp. 
Parung Cadas RT 003/RW 002, Desa 
Pusakasari, Kecamatan Leles, 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 
Kebutuhan mendesak saat ini, berupa 
jembatan darurat, paket sembako, 
healthy kit, peralatan masak, 
perlengkapan Mushola juga Madrasah 

seperti karpet, sejadah, amplifier, dan 
Al-Qur’an,” sebut Resda.

Sejak berada di lokasi bencana, Tim 
Respon Dompet Dhuafa tengah 
bergerak dalam ragam upaya seperti 
mengikuti apel gabungan di Posko 
Induk Kantor Kec. Leles, asessment di 
wilayah Desa Karyamukti dan Desa 
Sindangsari, melanjutkan Aksi Bersih 
rumah warga terdampak di Desa 
Karyamukti, asessment kebutuhan 
penyintas di wilayah Desa Sukajaya, 
hingga mengikuti evaluasi dan 
koordinasi di Posko BPBD.

“Hari ini (Selasa, 7/10/2020), kami 
melakukan asessment kembali ke desa 
terisolir di Desa Purabaya, Sukasirna, 
Sirnasari dan Purabaya Kec. Leles. Aksi 
Bersih rumah terdampak di Desa 
Purabaya, serta turut membantu TNI 
untuk membuka longsoran akses 
Patrol-Leles,” ungkap Resda.

Usai banjir bandang menerjang 
Sukabumi, kini wilayah selatan Cianjur 
pun harus merasakan hal yang sama. 
Banjir dan longsor yang terjadi pada 

Jum’at (2/10/2020) malam, merendam 
576 rumah warga hingga setinggi 2 
meter. Hujan dengan intensitas tinggi, 
mengakibatkan meluapnya Sungai 
Cisokan dan terjadi longsor.

Bahkan, banjir juga sempat memutus 
akses jalan yang terendam dan tertutup 
material longsor. Meskipun kondisi 
saat ini di Kecamatan Agrabinta sudah 
mulai surut, tetapi longsor tersebut 
membuat akses jalan menuju Patrol, 
Leles, Cijari dan Agrabinta sementara 
di tutup. Serta sebanyak empat (4) desa 
di Kecamatan Leles, masih terisolir. 

DARI SUKABUMI

Belum usai duka banjir di Sukabumi, 
kini wilayah selatan Cianjur pun harus 
merasakan hal yang sama. Banjir dan 
longsor yang terjadi pada Jum’at 
(2/10/2020) malam, merendam 576 
rumah warga hingga setinggi 2 meter. 
Bahkan, banjir juga sempat memutus 
akses jalan yang terendam dan tertutup 
material longsor.

Banjir bandang tersebut menerjang 
tiga kecamatan wilayah Cianjur, yakni 
Kecamatan Leles, Cijati, dan Agrabinta. 
Diakibatkan oleh derasnya air hujan, 
hingga meluapnya Sungai Cisokan. 
Meskipun kondisi saat ini di 
Kecamatan Agrabinta sudah mulai 
surut, tetapi longsor tersebut membuat 
akses jalan menuju Patrol, Leles, Cijari 
dan Agrabinta sementara di tutup. 
Serta sebanyak empat (4) desa di 
Kecamatan Leles, masih terisolir.

Mengetahui informasi peristiwa 
tersebut, Dompet Dhuafa Cabang Jawa 
Barat bergerak cepat menerjunkan tim 
ke lokasi bencana untuk melakukan 
respon misi kemanusiaan pada Sabtu 
(3/10/2020). Lima personil diterjunkan 
lengkap dengan Alat Pelindung Diri 
(APD) dan satu unit ambulans.

“Tim Relawan Kemanusiaan Dompet 
Dhuafa Jabar berangkat ke lokasi 
terdampak banjir bandang dan longsor 
di Kabupaten Cianjur, Sabtu 
(3/10/2020), pukul 22.00 WIB. Tim 

berangkat melalui akses alternatif 
Ciwidey (Bandung Selatan),” kata 
Andriansyah, Pimpinan Cabang 
Dompet Dhuafa Jabar.

Terkait kronologis kejadian, 
Andriansyah menjelaskan bahwa pada 
Jum’at, tepatnya pukul 16.00 WIB 
sampai dengan pukul 21.30 WIB, 
wilayah selatan Cianjur diguyur hujan 
deras. Tingginya intensitas hujan 
mengakibatkan Sungai Cisokan 
meluap.

Meluapnya Sungai Cisokan diiringi 
longsor di beberapa wilayah. Sehingga 
menutup akses menuju Kecamatan 
Leles dan Cijati. Delapan titik longsor 
menutupi akses Jalan Patrol, Leles, 
Cijati, dan Agrabinta, membuat empat 
desa di Kecamatan Leles terisolasi.

“Posko Induk BPBD Kabupaten Cianjur 
baru dibuka per-hari ini, Minggu 
(4/10/2020). Saat ini, BPBD dan 
relawan gabungan sedang melakukan 
validasi data (asesmen),” ujar 
Andriansyah.

Di wilayah Kecamatan Agrabinta, kata 
Andriansyah, air sudah mulai surut. 
Rumah-rumah yang terdampak sudah 
dibersihkan secara mandiri oleh warga.

“Aksi yang dilakukan Tim Relawan 
Kemanusiaan Dompet Dhuafa Jabar 
yakni mengikuti Apel Gabungan di 
Posko Induk (Kantor Kecamatan Leles), 
melakukan assesment wilayah dan data 
terdampak, serta melakukan aksi 
bersih-bersih madrasah tsanawiyah 
dan aliyah di Kecamatan Leles,” 
terangnya.

Adapun kendala yang dihadapi tim di 
lapangan antara lain sulitnya akses 
menuju wilayah terdampak, terutama 
di wilayah Kecamatan Leles karena 
tertutup longsor. Selain itu, lokasi 
pusat perbelanjaan dan SPBU yang 
jauh. Juga, sulitnya jaringan internet.

“Untuk aksi lanjutan, kita akan 
mengacu pada hasil aasesment di 
lapangan untuk mengetahui Dompet Dhuafa

① Jembatan hancur akibat banjir bandang

② Relawan DMC Dompet Dhuafa bersama warga 
membersihkan lumpur akibat banjir

③ Relawan DMC saat membersihkan lumpur pasca 
banjir
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untuk sekarang dan juga nanti. Melalui 
perwakafan, mampu melindungi dan 
mampu bersama. Kita istilahkan, 
jadikan yang tidak mungkin menjadi 
mungkin,” sebut Prof Dr. Mohammad 
NUH, DEA (Ketua Badan Pelaksana 
BWI), dalam sambutannya pada 
gelaran saat peresmian layanan Retina 
dan Glaukoma Center di Rumah Sakit 
Mata Achmad Wardi Kota Serang, 
Banten, Rabu (21/10/2020).

Rangkaian peresmian layanan Retina 
dan Glaukoma Center di RSAW Banten 
juga dilakukan secara offline dengan 
simbolis penandatanganan MoU 
kerjasama, penyerahan penghargaan 
BWI Kepada BNI Syariah (pembiayaan 
berbasis wakaf pertama dengan agunan 
imbal hasil CWLS) dan BPJS 
(pemberian fasilitas kesehatan kepada 
kaum dhuafa), juga penandatanganan 
MoU pertama di Indonesia antara BWI 
dengan BAZNAS JABAR (pendirian 

rumah sakit mata 
berbasis wakaf).

Pada rangkaian 
hospital tour, 
Nasyith Majidi 
selaku Ketua Yayasan 
Dompet Dhuafa 
mengatakan, “Bagi 
Dompet Dhuafa 
yang paling utama 
adalah dana wakaf 
yang diamanahkan 
kepada Dompet 

di RS Mata Achmad Wardi, Kota 
Serang, Banten, juga melalui siaran 
langsung online melalui Zoom Us dan 
kanal YouTube RSAW Channel. Selain 
Wapres RI, turut hadir dan memberi 
apresiasi melalui daring, Sri Mulyani 
selaku Menteri Keuangan RI dan 
Fachrul Razi selaku Menteri Agama RI.

“Kita bersyukur Allah mempertautkan 
hati kita dengan perwakafan, tidak 
semua orang. Wakaf bukan sekedar 
untuk sekarang atau nanti, namun 

BANTEN - Wakil Presiden, Ma’ruf 
Amin, meresmikan penambahan 
layanan Retina dan Glaukoma Center 
secara daring. Layanan baru ini hadir di 
rumah sakit berbasis wakaf yang 
didirikan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) bekerja sama dengan Dompet 
Dhuafa Rumah Sakit (RS) Mata 
Achmad Wardi.

“Selamat kepada Rumah Sakit Mata 
Achmad Wardi yang didirikan di 
Banten tahun 2017, adalah RS mata 

pertama di ASIA yang dibangun 
melalui dana wakaf. Hari ini kita 
menyaksikan peresmian penambahan 
fasilitas Retina dan Glaukoma Center 
yang dibangun juga melalui dana 
wakaf, yang merupakan kerja sama 
antara BWI (Badan Wakaf Indonesia) 
dan Dompet Dhuafa,” sebut Ma'ruf 
Amin.

Gelaran peresmian layanan Retina dan 
Glaukoma Center tersebut, bergulir 
sejak pukul 9.00-12 WIB secara offline 

WAPRES RESMIKAN LAYANAN RETINA 
DAN GLAUKOMA CENTER 
SECARA DARING

Aktualita Aktualita

Dompet Dhuafa

① Penyerahan simbolis donasi dari BPKH kepada RS 
Mata Achad Wardi

② Ketua YDDR, Nasyith Majidi bersama Ketua BWI, 
Muh Nur saat melihat layanan retina dan Glaukoma 

3 Peralatan retina dan glaukoma di RS Mata Achmad 
Wardi, Serang, Banten

Dhuafa, berupaya semaksimal 
mungkin menciptakan maslahat 
manfaat. Karena wakaf secara sunnah 
harus produktif, sehingga produktifitas 
itu pahala mengalir kepada pewakifnya 
juga. Misalnya untuk RSAW ini, 
manfaat itulah yang merupakan pahala 
jariyah dalam Islam”.

Turut pula hadir dalam peresmian 
tersebut, Abdullah Firman Wibowo 
(Direktur Utama BNI Syariah), 
Syafrudin, S.Sos, M.Si (Walikota 
Serang), juga Prof. Dr. dr. Nila Djuwita 
Faried Anfasa Moeloek, SpM (Perdami 
Pusat). (Dhika)
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dilakukan 
penyemprotan 
desinfektan. 
Progam 
penyemprotan 
desinfektan Masjid 
tersebut 
merupakan buah 
hasil dari kampanye 
CEKAL (Cegah dan 
Tangkal) Corona 
yang sudah 
dilakukan Dompet 
Dhuafa bersama 
Tokopedia Salam 
beberapa waktu 
lalu.

“Progam ini 
merupakan 
kerjasama Dompet 
Dhuafa dengan 
Tokopedia dalam 
upaya Cekal (Cegah 
dan Tangkal) 

Corona. Tujuannya, agar jama’ah yang 
melaksanakan ibadah diberikan rasa 
aman dan nyaman dalam menjalankan 
kewajibannya,” tambah Arnas.

Senada dengan Arnas, Abdul Wahid 
selaku pengurus Masjid Daqul 
Muqarrabien mengaku senang dengan 
adanya peenyemprotan desinfektan di 
Masjidnya. Setiap hari, Masjid tersebut 
selalu dikunjungi jama’ah dari berbagai 
tempat. Maka, dengan penyemprotan 
itu cukup bisa mengikis perasaan 
khawatir yang dirasakan para jama’ah 
selama ini. (Zul)

JAKARTA - Pandemi membuat 
sebagian masyarakat khawatir untuk 
datang ke rumah ibadah. Kekhawatiran 
akan tertular virus Corona masih 
menghantui para jama’ah. Sehingga 
mereka memilih beribadah di rumah. 
Padahal banyak rumah ibadah seperti 
Masjid yang sudah menerapkan 
protokol kesehatan seperti jaga jarak. 
Tokopedia Salam bersama Dompet 
Dhuafa bersinergi untuk 
menghadirkan penyemprotan 
desinfektan ke bebagai Masjid di 
wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Hal itu diinisiasi untuk memberikan 
rasa aman kepada jama’ah yang ingin 
menunaikan ibadahnya. Masjid Darul 
Muqorrobien di Kuningan, Jakarta 
Selatan, menjadi tempat ibadah 

pertama yang mendapatkan layanan 
tersebut. Lokasi Masjid yang ada di 
tengah perkantoran, menjadikan 
Masjid tersebut sebagai tempat favorit 
beribadah bagi jama’ah disekitarnya.

“Hari ini kami melakukan 
penyemprotan desinfektan ke Masjid 
Darul Muqorrobien, Kuningan, Jakarta 
Selatan. Dipilihnya Masjid, 
dikarenakan Masjid menjadi tempat 
berkumpulnya jamaah, yang berasal 
dari banyak tempat. Sehingga 
berpotensi lebih dalam penularan 
Covid-19,” terang Hasairi Arnas, selaku 
Tim Digital Partnership Dompet 
Dhuafa.

Selain Masjid Darul Muqorrobien, ada 
juga empat Masjid lainnya yang akan Dompet Dhuafa

1 Relawan bersiap untuk menyemprotkan 
disinfektan dalam program kampanye CEKAL 
(Cegah dan Tangkal) Dompet Dhuafa bersama 

tokopedia

Aktualita

SINERGI BERDAYAKAN 
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

JAKARTA - Bersinergi dengan PT. 
Paragon, Dompet Dhuafa terus 
menggelontorkan program-program 
yang berkelanjutan guna merespon 
dampak Covid-19. 

Bertempat di Desa 
Kumesu, Kecamatan 
Reban, Kabupaten 
Batang, Jawa Tengah, 
Tim Dompet Dhuafa 
memantau program 
pemberdayaan 
Program Jamur Batang, 
Jum’at (9/10/2020).

Program tersebut menjadi fokus 
bagi Dompet Dhuafa dan PT. Paragon 
dalam menangani dampak ekonomi di 
masa pandemi Covid-19.

Tim Resource Mobilization Dompet 
Dhuafa, Saddam Bustomi mengatakan, 

Desa Kumesu merupakan lokasi yang 
sangat mendukung untuk 
pengembangan program di sektor 
ekonomi, terutama di bidang 

pertanian. Alasannya, tanah 
di sana yang subur serta 

air yang melimpah. 
Selain itu, terdapat 
potensi masyarakat 
untuk budidaya 
jamur namun butuh 
pendampingan dan 
biayanya.

“Yang menjadi penerima 
manfaat dari program 

pemberdayaan ekonomi oleh 
PT. Paragon dan Dompet Dhuafa ini 
adalah masyarakat yang kurang 
mampu, janda, juga ibu-ibu rumah 
tangga, dengan harapan mereka terus 
berdaya juga bisa membantu 
mendapatkan penghasilan apalagi 

disaat pandemi ini,” ujar 
Saddam.

Di sektor pendidikan. PT. 
Paragon turut memberikan 
fasilitas-fasilitas serta 
berbagai macam dukungan 
lainnya. Harapannya meski 
mengahdapi masa sulit 
belajar, siswa-siswa juga 
para tenaga pendidik 
SMART, masih dapat selalu 
giat melaksanakan KBM. 
Sehingga apa yang dituju 
akan terwujud, yaitu 
melahirkan generasi 
berkepribadian islami, 
berjiwa pemimpin, 
mandiri,berprestasi dan 
berdaya guna.

Rotua Rahmad Rajana 
Soleh, salah satu siswa 
kelas 5 asal Bogor, Jawa 

Barat, menyampaikan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Dompet 
Dhuafa, PT. Paragon, juga para donatur 
lainnya.

Menurutnya, berada di SMART 
Ekselensia selama hampir lima tahun, 
menjadi anugerah yang luar biasa bagi 
dirinya. Meski berat harus berpisah 
meninggalkan sang ibu di kampung 
halaman, namun Rotua memiliki tekat 
yang kuat untuk mendapatkan 
pendidikan yang bermutu non-biaya. 
Selain itu, cita-citanya yang kuat untuk 
menjadi seorang ahli hukum, menutup 
ego-ego yang melemahkannya. 
(Muthohar)

Dompet Dhuafa

① Ibu-ibu sedang memberdayakan jamur batang 

2 Penyerahan donasi secara simbolis PT Paragon 
kepada Dompet Dhuafa

IKHTIAR TOKOPEDIA SALAM  
UNTUK HIDUPKAN RUMAH IBADAH
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mengetahui di mana lokasi 
korban. Namun korban kedua baru 
ditemukan setelah dua hari 
menghilang," jelas Adhe Indra Saputra 
selaku Tim Water Rescue DMC.  
(Fajar)

JAKARTA - Tim Disaster Management 
Center (DMC) Dompet Dhuafa 
mendapatkan kabar terjadi korban 
tenggelam di dua titik, yakni di Sungai 
Ciliwung dan Kali Angke pada Senin 
(5/10/2020).

Unit Respon DMC respon langsung 
bergerak dengan membagi menjadi dua 
kelompok. Tidak lupa dengan memakai 
masker dan menerapkan protokol 
kesehatan, tim bergegas menuju ke 
lokasi kejadian.

Masing-masing titik terdapat satu 
korban tenggelam. Kemudian pada 
Selasa (6/10/2020), korban tenggelam 

DMC DOMPET DHUAFA 
CARI KORBAN TENGGELAM

bernama Dila (10) ditemukan dalam 
kondisi sejauh 100 meter dari lokasi 
tenggelam. 

Berlanjut hingga Rabu (7/10/2020), 
korban tenggelam bernama Faruq juga 
sudah ditemukan di Pulau Pari, 
Kepulauan Seribu, sejauh 46 km dari 
lokasi tenggelam. Kedua korban 
langsung dibawa ke rumah duka 
masing-masing.

"Saat kita berkoordinasi dengan Tim 
Kansar dan Tim SAR gabungan. Kita 
bersama-sama menyisir dan 
melakukan blending (pembuatan 
ombak buatan melalui perahu) untuk DMC

① DMC saat mencari korban tenggelam di sungai 

② DMC mengevakuasi korban tenggelam 

Aktualita

oleh pandemic Covid-19. Sehingga 
anak-anak tetap tercerdaskan dan 
memiliki wawasan yang luas.

Julian Kholid Ardiansyah, penghuni 
yayasan yang merupakan siswa kelas 7 
di salah satu sekolah di bilangan 
Kemayoran, mengaku senang dan 
sangat terbantu. "Alhamdulillah 
sekarang kami sudah punya ruang 
perpustakaan, buku-buku untuk 
belajar dan menambah ilmu. Terima 
kasih para donatur semua," ungkapnya.
(Fajar)

JAKARTA -- Jamkrindo Syariah 
bersama LPM (Lembaga Pelayan 
Masyarakat) Dompet Dhuafa 
menyalurkan bantuan satu ruang 
perpustakaan kepada Yayasan Yatim 
Piatu Rasulullah SAW, Petojo Utara, 
Kec. Gambir, Jakarta Pusat. Berupa 
ruangan dengan luas 1 x 4 meter dan 
juga penambahan fasilitas berupa 
ruang belajar, lemari buku, satu set 
komputer serta koleksi buku bacaan, 
buku ilmiah dan kitab-kitab.

Pendiri dan pengurus Yayasan Yatim 
Piatu Rasulullah SAW, Kukuh Darmo 
Wijoyo, ketika ditemui 
mengungkapkan bahwa bantuan ruang 
perpustakaan ini sudah lama dinanti. 
Mengingat yayasan ini belum punya 
ruang perpustakaan dan ruang belajar 
sebagai penunjang belajar anak.

"Kami sangat berterima kasih kepada 
Jamkrindo Syariah dan Dompet Dhuafa 
yg telah memberikan fasilitas taman 
baca perpustakaan atau ruangan 
belajar lengkap dengan komputer dan 
buku-buku. Ini tentunya sangat 
bermanfaat, semoga Jamkrindo Syariah 
dan Dompet Dhuafa tetap jaya selama 
masa regenerasi," ucap Kukuh.

BANTUAN FASILITAS BELAJAR 
UNTUK YAYASAN YATIM PIATU

Selama pandemi Covid-19, anak-anak 
belajar secara daring. Namun dengan 
hadirnya perpustakan ini mampu 
menunjang pembelajaran mereka 
selama di yayasan. Ruangan ini pun 
juga digunakan oleh guru-guru mereka 
ketika mengadakan kunjungan 

langsung ke yayasan ini 
untuk memastikan 
kesehatan dan 
pembelajaran jarak jauh 
dari rumah bisa 
terimplementasi dengan 
baik.

Harapannya melalui 
perpustakan ini tetap 
mempertahankan minat 
belajar untuk seluruh 
murid santri di sana meski 
saat ini tengah dibatasi LPM

① Para santri berbahagia saat menerima donasi 
buku-buku

② Penyerahan bantuan secara simbolis kepada 
pengurus Yayasan Yatim Piatu
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① Direktur RSUD Pakuhaji, dr. Corah Usman 
(kiri) dan Direktur BDPM Dompet Dhuafa, Ahmad 

Shonhaji (kanan)

② Para peserta yang berasal dari tenaga kesehatan

Aktualita

bertawakal atas ujian yang dialami dan 
senantiasa menjalankan kewajiban 
ibadahnya.

“ Semoga sinergi ini bisa memberikan 
manfaat dan mashalahat untuk kita 
semua,” ujar Ahmad Shonhaji

Sementara itu, dr. Corah Usman, 
selaku Direktur RSUD. Pakuhaji 
menyampaikan, bahwa pelayanan 
bimbingan saat ini sudah menjadi 
kebutuhan bagi pasien dalam proses 
penyembuhan dan menuntun kepada 
mereka untuk tetap menjalankan 
ibadah. 

“Kami mengucapkan terima kasih dan 
memberikan apresiasi yang sebesar-
besarnya  kepada Dompet Dhuafa yang 
berkenan menjalin sinergitas. Semoga 
banyak memberikan manfaat,” ujarnya.

Bimbingan Rohani Pasien Dompet 
Dhuafa sendiri telah terlaksana sejak 
2005 dengan bermitra bersama 
sejumlah Rumah Sakit, di antaranya 
RSUP Fatmawati, RS PMI Bogor, RSU 
Kabupaten Tangerang, RSU Balaraja 
Tangerang, RSUD Kota Bekasi, RS Jiwa 
Soeharto Heerdjan, RSUD Pasar 
Minggu, RSUD. Kota Depok  dan 
beberapa Yayasan Rehabilitasi Ganguan 
Kejiwaan dan Mental di Bekasi. (Romy)

TANGERANG – Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Pakuhaji, Tangerang 
menjalin kerjasama dengan Dompet 
Dhuafa, dalam program Layanan 
Bimbingan Rohani Pasien (BRP). 

Nota kesepakatan tersebut 
ditandatangani oleh dr. 
Corah Usman, selaku 
Direktur RSUD 
Pakuhaji Kabupaten 
Tangerang, dan 
Ahmad Shonhaji, 
selaku Direktur 
Budaya, Dakwah dan 
Pemerdayaan 
Masyarakat (BDPM) 
Dompet Dhuafa, , Minggu 
(18/10/2020).

Acara ini dilanjutkan dengan kegiatan 

BIMBING ROHANI PASIEN, 
RSUD PAKUHAJI KERJASAMA DENGAN 
DOMPET DHUAFA

training Urgensitas Bimbingan 
Spiritual dan Fiqh Sakit Praktis bagi 25 
tenaga kesehatan di ruang Rapat 
Gedung Utama Lt.3 Ruang Aula 
serbaguna RSUD Pakuhaji, Kabupaten 

Tangerang, 

Ahmad Shonhaji selaku 
Direktur Budaya, 
Dakwah dan 
Pelayanan Masyarakat 
(BDPM) menuturkan, 
pelayanan bimbingan 
rohani sebagai terapi 

nonmedis dalam proses 
pemulihan pasien 

melalui pendekatan aspek 
spiritual. Bertujuan 

memberikan ketenangan dan 
kesejukan hati melalui dorongan dan 
motivasi untuk tetap bersabar, LPM

Aktualita

GERAKAN 1000 KANTONG DARAH, 
RELAWAN BERBAGI DI MASA PANDEMI
JAKARTA - Dompet Dhuafa Volunteer 
(DDV) bekerjasama dengan Palang 
Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, 
membuka progam Gerakan 1.000 
Kantong Darah dalam upaya 
#1Hari1Kebaikan Berbagi di Masa 
Pandemi Covid-19 pada Senin 
(26/10/2020).

Diketahui stok darah PMI Nasional 
mengalami defisit, sehingga kebutuhan 
akan darah sulit didapatkan warga 
yang membutuhkan.

“Ya, memang benar, kami (PMI) sedang 
mengalami defisit stok darah. Sehingga 
masyarakat yang membutuhkan darah 
terpaksa mencari pendonor secara 
mandiri. Mereka biasanya mencari 
pendonor dari keluarga mereka 
sendiri,” terang Dwinanto, petugas 
medis PMI DKI Jakarta yang bertugas.

Kekurangan stok darah, tidak lepas dari 
kekhawatiran masyarakat akan resiko 
penularan Covid-19 ketika melakukan 
donor. Padahal PMI sudah merancang 
proses donor darah yang sesuai dengan 
protokol pecegahan penularan 
Covid-19.

“Saat pandemi ini kan banyak 
masyarakat yang mengurungkan niat 
untuk berdonor, karena khawatir 

mengenai penularan virus. Gerakan ini 
mengajak masyarakat untuk kembali 
berdonor agar stok darah nasional 
sendiri bisa kembali terpenuhi,” terang 
Fajar Firmansyah, Koordinator DDV 
Nasional.

Sebagai langkah awal, Gerakan 1.000 
Kantong Darah dilaksanakan sejak 
tanggal 26 Oktober hingga 21 

November 2020 di 
Jabodetabek.

Lima titik 
pelaksanaan 
diantaranya di 
Philantorpy 
Building, Jakarta 
Selatan (26 
Oktober), Zona 
Madina, Parung, 
Bogor (5 
November), 

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) 
Jabar, Bekasi (11 Novemeber), PMI 
Depok (17 November), dan di LKC 
Banten, Tangerang Selatan (21 
November).

Rencananya, DDV juga akan 
melakukan gerakan yang sama di 32 
provinsi di Indonesia, bekerjasama 
dengan jaringan Dompet Dhuafa di 
Nusantara. Hingga hari ini terdapat 119 
pendonor yang terdaftar pada area 
Jabodetabek, dan masih terus 
membuka peluang ini dengan 
melakukan pendaftaran pendonor 
melalui bit.ly/donordarahddv. 
(Muthohar)

Dompet Dhuafa

① Program berbagi darah di masa Pandemi yang 
diikuti oleh insan Dompet Dhuafa.

2 Ketua YDRR, Nasyith Majidi (kanan) saat ikut 
mendonorkan darahnya
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bermula dari aplikasi islami yang 
memuat fitur Al-Qur’an dan waktu 
adzan. Kemudian sekarang fitur itu 
bertambah menjadi layanan 
pendukung ibadah lainnya, salah 
satunya layanan aqiqah ini. Apalagi di 
tengah kondisi pandemi ini kami ingin 
tetap memudahkan para ibu yang ingin 
melaksanakan aqiqah anaknya. Ibu 
cukup di rumah saja dan semua 
kebutuhan aqiqah bisa kami siapkan 
dan dikirim langsung tanpa ribet,” jelas 
CEO Muslimapp.id, Rachmad 
Isdiawan.

RS Kartika Pulomas Dompet Dhuafa 
membuka lebar uluran tangan bantuan 
dari Muslimapp.id. Melalui kerjasama 
ini menambah kepedulian terhadap 
mereka-mereka yang terdampak 
pandemi Covid-19, terutama bagi 
keluarga yang sedang mengandung 
janin buah hati mereka.

“Ini akan menjadi fasilitas yang banyak 
diminati masyarakat dan membantu 
mereka. Mungkin ke depannya 
program ini bisa juga dikolaborasikan 
dengan rumah sakit-rumah sakit 
Dompet Dhuafa lainnya, sehingga akan 
menambah jangkauan penerima 
manfaat dan memperluas juga 
keberkahan yang ada,” terang dr. Ihsan 
Satria selaku Direktur Penunjang 
Medis RS Kartika Pulomas. (Fajar)

JAKARTA - Salah satu aplikasi yang 
memuat fitur-fitur dalam membantu 
ibadah menjadi lebih mudah, yaitu 
Muslimapp.id, bersinergi dengan RS 
Kartika Pulomas Dompet Dhuafa 
dalam memaksimalkan layanan 
program aqiqah di tengah pandemi 
Covid-19.

LAYANAN AQIQAH MUDAH 
DI MASA PANDEMI

Dalam konferensi pers terbatas, dengan 
mempertahankan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19, Muslimapp.id 
dan RS Kartika Pulomas Dompet 
Dhuafa resmi melakukan 
penandatangan kerjasama di Dapur 
Rempa, Jakarta Pusat (20/10/2020).

Kegiatan kerjasama ini 
dilakukan Muslimapp.id 
dengan cara memberikan 
voucher diskon dan 
penawaran spesial paket 
melahirkan serta aqiqah 
sekaligus, jadi diharapkan 
pasien ibu melahirkan bisa 
langsung melaksanakan 
aqiqah dengan mudah dan 
harga yang terjangkau 
melalui Muslimapp.id.

 “Muslimapp.id sendiri 1 Dompet Dhuafa 2 Fajar

① Jajaran staf dan Direktur RS Kartika Pulomas 
bersama jajaran aplikasi muslimapp seusai acara

2 CEO Muslimapp (kiri) bersama Direktur 
Penunjang Medis RS Kartika Pulomas (berbaju batik)

IKLAN

ZAKAT mudah 
di aplikasi              

www.dompetdhuafa.org

1

Buka Aplikasi

dan masuk
semua kategori

2

Pilih menu
ZAKAT dan
DONASI

4

Isi nama lengkap,
dan masukkan
jumlah zakat

5

Pilih metode 
pembayaran

6

Transaksi
berhasil

3

Klik Zakat Profesi
atau Zakat Fitrah



Edisi 115 | Okt - Nop 2020Edisi 115 | Okt - Nop 2020

3534

Dompet Dhuafa Cabang Banten 
pada September 2020 lalu sudah 

meluncurkan ‘Pupuk Kandang’, sebagai 
hasil produk binaan dari program 
ekonomi pemberdayaan masyarakat 
berbasis pertanian dan peternakan.

Komposisi pupuk ini berupa 90 % 
kotoran kambing, dan dikemas dalam 
kemasan 10 kg.

MENYULAP KOTORAN KAMBING 
JADI PUPUK BERNILAI EKONOMI

Dalam akun instagramnya, DD Banten 
mengatakan sejak peluncurannya, 
produk hasil dari program 
pemberdayaan ini telah banyak dipesan 
oleh petani di Banten. Misalnya, 
beberapa hari lalu, pesanan sebanyak 
5,5 ton berhasil dikirimkan.

Limbah kotoran kambing yang 
dihasilkan dari proses penggemukan 
dan pembibitan doka (domba kambing) 

di Dompet Dhuafa Farm, kini telah 
bisa ‘disulap’ menjadi barang yang 
memiliki nilai ekonomi dan manfaat.

Di antara manfaat pupuk kandang dari 
kotoran kambing adalah ramah 
terhadap lingkungan karena terbuat 
dari bahan organik dan terbebas dari 
penggunaan bahan kimia, lebih mudah 
terurai oleh tanah dan tidak merusak 
lingkungan.

Selain itu, menjaga kesuburan tanah 
hingga bertahun-tahun karena bahan 
organiknya sangat mudah diurai dan 
tidak meninggalkan komponen pada 
tanah, mengurangi limbah 
peternakan, 
melenyapkan potensi 
munculnya 
patogen yang 
melekat pada 
kotoran hewan 
ternak.

Dikutip dari 
laman 99.co, 
berikut 10 
langkah cara 
membuat pupuk 
kandang dari 
kotoran kambing :

Pertama, hancurkan kotoran 
kambing menggunakan mesin atau 
campurkan bersama pupuk urea.

Kedua, siapkan lahan untuk mengolah 
pupuk yang bebas dari genangan air 
dan terpaan hujan.

Ketiga, buatlah lapisan-lapisan bahan 
pembuatan pupuk padat dengan 

mencampur kotoran kambing bersama 
kapur pertanian, sekam, atau bekas 
gergajian hingga ketebalannya 
mencapai 20-30 cm.

Keempat, siapkan ember 
yang sudah diisi 

dengan bakteri 
EM4 sesuai dosis 

dan beri air 
secukupnya.

Lima, siram 
larutan EM4 
tersebut pada 
campuran 

kotoran 
kambing yang 

sudah dibuat 
dengan kadar 

mencapai 40%. Jika 
kamu meremas segenggam 

kotoran dan tidak ada air yang 
menetes, artinya komposisi air sudah 
pas.

Enam, lakukan pada arah sebaliknya, 
buatlah gunungan selebar terpal 
penutup yang telah disiapkan.

Tujuh, tutup timbunan dengan terpal 

dan berikan beban di setiap sisinya agar 
tidak terhempas oleh angin.

Delapan, diamkan gunungan calon 
pupuk kandang tersebut selama 1 
minggu dan buka terpalnya agar bakal 
pupuk melalui proses airasi pada 
pengomposannya.

Sembilan, jika hawa panas keluar dari 
timbunan, hal tersebut menandakan 
bahwa proses pengomposan sukses.

Sepuluh, untuk menghilangkan aroma 
amoniak agar segera bisa digunakan, 
diamkan selama 3 minggu agar kotoran 
kambing terkena angin.

Itulah cara membuat pupuk kandang 
dari kotoran kambing, menyulap 
limbah ternak menjadi pupuk yang 
bernilai ekonomi. (Intan dan Maifil)

① Pupuk kandang dari DD Farm

② Memberi makan ternak

③ Distribusi pupuk kompos

Dompet Dhuafa

Ekonomi Ekonomi

Hasil pemberdayaan peternak kambing tidak saja hewan ternak yang siap dipotong untuk kurban, tapi 
kotorannya juga bisa digunakan untuk pupuk seperti yang sudah dibuktikan Dompet Dhuafa Banten.
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Tim Lembaga Pelayan Masyarakat 
(LPM) Dompet Dhuafa, Mustaki, 

terpilih dari 1 diantara 25 tokoh 
insipratif versi Republika dalam puncak 
acara 25 tahun Republika Online.

Anugerah tersebut disampaikan dalam 
acara puncak 
#25TahunRepublikaOnline bertajuk 
'Karya Untuk Bangsa' dan disiarkan 
langsung melalui aplikasi Zoom dan 

kanal Youtube Republika TV, Senin 
(5/10).

“Alhamdulillah, puji syukur kepada 
Allah SWT, kami mendapatkan 

Sosok

Terima kasih kepada Republika, para guru dan senior 
di Dompet Dhuafa yang telah membimbing dan 
mempercayakan amanah kepada kami 

TOKOH MUDA 
INSPIRATIF

Mustaki

apresiasi sebagai Tokoh Muda 
Inspiratif Republika. Terima kasih juga 
kepada Republika, para guru dan senior 
di Dompet Dhuafa yang telah 
membimbing dan mempercayakan 
amanah kepada kami,” ungkap 
Mustaki.

Pria kelahiran Jakarta tahun 1987 ini 
menambahkan, sejatinya penghargaan 
tersebut ditujukan kepada seluruh 
kaum muda yang berpartisipasi aktif 
kepada masyarakat.

“Kami selaku pelayan umat, menjadi 
termotivasi untuk meningkatkan 
berbagai layanan yang kami berikan 

seperti dakwah, pemulasaran jenazah, 
dan kaum disabilitas mental,”sambung 
Mustaki.

Mustaki yang lulusan UIN Syarif 
Hidayatullah ini sejak masih kuliah 
dirinya memutuskan mengabdikan diri 
di Dompet Dhuafa untuk melayani 
masyarakat

Ia mendistribusikan bantuan bagi 
masyarakat, pernah bertugas di 
pemulasaran jenazah, mengomandoi 
program pemberdayaan hingga 
menjadi supervisor layanan masyarakat 
di LPM Dompet Dhuafa.

Dalam rangkaian milad ke-25, 
Republika Online menggelar sejumlah 
kegiatan, salah satunya, mengadakan 
workshop ekonomi UMKM di tengah 
pandemi, pelatihan jurnalistik, lomba 
video dan foto tema pakai masker, dan 
kegiatan sosial lainnya. (Romy)

Sosok

LPM

① Mustaki, SPV Lembaga Pelayan Masyarakat
(LPM) Dompet Dhuafa

② ③ Mustaki saat membantu penanganan warga 
binaan



Edisi 115 | Okt - Nop 2020Edisi 115 | Okt - Nop 2020

3938

5 Inspirasi Style Hijab Casual 
Untuk Outfit Sehari-hari

Mosaic (Moslem And Moslimah Chic)Mosaic (Moslem And Moslimah Chic)

Style hijab ini pas digunakan untuk kamu yang bertubuh kurus atau 
mungil. Cropped denim jacket akan membuat lekuk tubuhmu lebih 
menonjol. Jadi, kamu nggak terlihat kurus dan flat deh. Gimana? 
Tertarik dengan look ini?

Kalau kamu bingung dengan style hijab casual untuk sehari-
hari, yang satu ini bisa deh kamu tiru. Kamu bisa memanfaatkan 
kemeja longline dan outer yang kamu punya untuk dipakai 
sekaligus lho. Style tumpuk kamu ini jadinya akan terlihat 
lebih cool dan modis. Kamu bisa memadupadankannya dengan 
kaos polos dan pegged pants.

Tampil Fashionable 
Dengan Aksen Tumpuk

Ingin tampil modis dalam balutan style hijab casual tapi cuma pakai 
kaos? Nah, outfit yang satu ini bisa banget kamu tiru dengan mudah. 
Kamu juga tinggal memakai hijab pasmina simpel dan hand bag 
dengan ukuran medium

Tampil Makin Modis 
dengan Hijab Casual Simple 
Menggunakan T-Shirt

Tampil Rapi Dengan 
Cropped Denim Jacket dan 
Straight Pants

Gaya hijab casual wanita dengan army sweatshirt ini kece abis 
loh, kamu bisa memadupadankan sweatshirt tersebut dengan 
celana bomber sehingga penampilanmu swag abis. Kamu juga 
tinggal memakai hijab warna netral yang diikat simpel.

Tampil Swag Abis dengan 
Army Sweatshirt

Kamu tinggal pakai hijab segi empat simpel yang juga 
warna nude. Untuk alas kaki, kamu bisa memilih sneakers 
putih yang cocok dengan berbagai outfit. Cocok untuk 
hangout bareng temen, jalan-jalan, atau traveling. Dipakai 
sehari-hari untuk acara formal pun bisa lho.

Tampil Antiribet 
dengan Jumpsuit

Teks: Romy S.
Desain & Kreatif: M. A. Lim F. 
Sumber: HaiGadis
Foto: Istimewa

Memillih outfit untuk wanita berhijab bisa dibilang gampang-gampang sulit, namun yang terpenting ialah ada ide inspirasi 
mau pakai outfit apa, tetapi terkadang bisa juga kehabisan ide, ya nggak? Kalau sudah begini, jadinya galau deh di depan 

lemari pakaian atau di depan kaca.

Kamu nggak perlu khawatir kok, asalkan memilih pakaian yang nyaman dan sesuai karaktermu. Kamu pun perlu menyesuaikan 
outfit dengan acaramu dan bentuk tubuhmu. Dengan begini, gaya apa pun akan membuatmu pede dan cantik. Nah, berikut ini 
adalah inspirasi style hijab casual wanita untuk sehari-hari yang bisa kamu tiru.
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Muhammad Yunus yang ini 
memang bukan orang biasa.  

Lahir dari keluarga yang mapan secara 
ekonomi, dia menyelesaikan 
pendidikan ekonominya di 
Bangladesh.  

Karir awalnya dimulai sebagai dosen di 
Chittagong College.  Beasiswa 
fullbright membawanya melanjutkan 
pendidikan di Universitas 
Vanderbilt Amerika Serikat 
sampai memperoleh gelar 
PhD.  Ketegangan di 
negaranya membuatnya 
bertahan di negeri Paman 
Sam, sebagai asisten 
profesor di Middle 
Tennessee State University 
in Murfreesboro, Tennessee. 

Prihatin dengan kemiskinan 
yang terjadi di negerinya 
seusai memisahkan diri dari 
Pakistan, Yunus kembali ke 
negerinya.  Walau sempat 
duduk sebagai staf 
perencanaan pemerintahan, 
dia lebih nyaman dengan 
aktivitas sebagai akademisi 
di Universitas Chittagong.  
Dengan dibantu para 
mahasiswanya, Yunus turun 
langsung melakukan 
berbagai upaya untuk mengatasi 
kemiskinan di negerinya.

Demi membumikan ilmunya, Yunus 
banting setir, dari ekonom menjadi 
bankir.  Itu dilakukan untuk 

The Power of 
Unreasonable People

melepaskan warga miskin Bangladesh 
dari jeratan rentenir, yang mematok 
bunga 10 persen per minggu kepada 
para nasabahnya.  Bunga tinggi itu 
yang membuat 42 orang miskin yang 
ditemuinya, tidak mampu membayar 
hutang pokok sebesar USD 27.  Dengan 
uangnya sendiri, Yunus membayarinya.  
'Betapa mudahnya menjadi malaikat!' 
pikir Yunus.

Bukan malaikat pembayar hutang 
seperti itu yang diinginkan Yunus.  Dia 
berpikir lebih jauh lagi : bagaimana 
orang-orang miskin bisa mengakses 
bank untuk mendapatkan pinjaman, 
yang bisa digunakan untuk 

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

@zaidinsidik

membangun bisnis.  Adakah bank yang 
bersedia memberi pinjaman kepada 
orang-orang miskin, yang tidak punya 
aset secuil pun?

Tidak satu pun yang percaya!  Yunus 
pun menjaminkan gajinya sebagai 
profesor untuk sejumlah pinjaman, 
yang dialokasikannya untuk memodali 
usaha kaum papa di negerinya.  

Postulatnya sederhana : 
Everybody is born with the 
same potential, but not 
everybody lives in 
environment that enables 
them to unleash their true 
potential.  Setiap orang lahir 
dengan potensi yang sama, 
tetapi tidak setiap orang 
hidup di lingkungan yang 
mendukungnya 
memunculkan potensi itu.  
Dan yang dikerjakan Yunus 
adalah memberikan 
lingkungan yang 
mendukung itu.

Idenya membangun 
Grameen Bank (gram dalam 
bahasa Bengali berarti desa 
atau pedesaan) terus 
bergulir.  Pinjaman modal 
usaha diberikan kepada 

kaum perempuan, dengan sistem 
tanggung renteng, yang konon 
diadopsi Yunus setelah belajar di 
Malang, Jawa Timur.  Yunus pun 
memberikan pembekalan ilmu bisnis 
kepada para calon nasabah Grameen 

Sociopreneurship Sociopreneurship

DIGDAYA PUBLIKA adalah sosial enterprise yang 
dikembangkan Dompet Dhuafa menjadi jasa 

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

L A Y A N A N  K A M I

digdayapublika.com @digdayapublika

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

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

Percetakan
(Print on demand, digital print)

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

Online Media
(Website, Medsos)

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

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

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

Bank.  Walau secara resmi Grameen 
Bank berdiri 1983, aktivitasnya sudah 
berlangsung jauh sebelum itu.

Grameen Bank terus bergulir.  
Pesimisme publik dijawabnya dengan 
prestasi.  Kredit macet bank ini di 
negeri Bangla, jauh lebih rendah 
dibanding bank komersial.  Yunus 
seolah membuktikan bahwa dua jenis 
manusia yang dianggap paling lemah, 
perempuan dan orang miskin, justru 
merupakan mitra bisnis terpercaya. 

Sejarah pun tertoreh dengan tinta 
emas.  Tahun 2006, Yunus menerima 
hadiah Nobel Perdamaian, atas jasanya 
merevolusi perekonomian rakyat 
miskin.  Bagai bola salju, Grameen 
terus bergerak, untuk mengatasi 
masalah sosial lain di Bangkadesh.  
Bersama perusahaan multinasional asal 
Perancis, Yunus mendirikan Grameen-
Danone, untuk mengatasi kasus-kasus 
kurang gizi pada anak-anak.

Perjalanan Yunus dan Grameen Bank 
diabadikan oleh John Elkington dkk 
dalam bukunya The Power of 
Unreasonable People.  Yunus telah 
mewujudkan petuah George Bernard 
Shaw untuk memaksa dunia 
mengadaptasi dirinya.  The reasonable 
man adapts himself to the world; the 
unreasonable one persists in trying to 
adapt the world to himself. Therefore 
all progress depends on the 
unreasonable man.
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Pada tahun ini, earth-overshoot day 
jatuh pada tanggal 22 Agustus 2020 

atau lebih lambat dari tahun lalu yang 
jatuh pada tanggal 29 Juli 2019. Apa 
artinya?

Pertama, earth overshoot day adalah 
tanggal ketika umat manusia telah 
menghabiskan yang disebut dengan 
"nature's budget" untuk tahun tersebut. 
Jika tahun ini, earth overshoot day 
jatuh pada tanggal 22 Agustus 2020, 
berarti sejak tanggal tersebut sampai 
akhir tahun, 
sedang meminjam 
sumberdaya yang 
seharusnya 
menjadi jatah anak 
cucu dan 
keturunan kita. 

Ini yang disebut 
sebagai "defisit 
ekologis", yakni 
situasi ketika 
jejak-kaki ekologi 
(ecological 
footprint) umat 
manusia telah 
melampaui 
bio-capacity yang 
dimiliki planet 
bumi.

Kedua, pergeseran 
tanggal earth 
overshoot day, dari tanggal 29 Juli 2019 
menjadi tanggal 22 Agustus 2020, 
berarti telah terjadi pelambatan atas 
terjadinya defisit ekologis. Para ahli 

lingkungan mengatakan bahwa hal ini 
dimungkinkan karena lockdown yang 
terjadi seiring pandemik Covid-19 telah 
mengkontraksi jejak-kaki ekologis 
umat manusia. 

Pada saat beberapa melakukan 
lockdown sebagai respon atas covid-19, 
ada banyak pemandangan alam yang 
mulai langka yang muncul kembali. 
Misalnya, langit biru yang terlihat dari 
Beijing sampai New Delhi, kambing 
gunung liar yang turun ke kota 

Llandudno, Inggris, atau jernihnya air 
yang mengalir di kanal-kanal kota 
Venice, Italia. 

Ada juga yang memperkirakan, pada 
tahun 2020 ini, emisi CO2 akan turun 
8% dari tahun sebelumnya. 

Memang terlalu dini kalau kita 
mengatakan bahwa coronavirus telah 
membawa dampak positif bagi bumi. 
Lagipula, keberlanjutan sejati yang 
memungkinkan semua berkembang di 
bumi hanya dapat dicapai dengan 
desain, bukan bencana.

Fakta-fakta kondisi bumi pada saat 
lockdown menunjukkan bahwa jejak 
ekologi akibat konsumsi yang eksesif 
umat manusia dalam berbagai bentuk 
polutan cair, padat, maupun gas, telah 
menorehkan luka yang teramat berat 
bagi satu-satunya planet yang bisa kita 
tinggali.

Dalam sebuah presentasi di laman 
TedX, Alanna Shaikh, spesialis 
kesehatan global dan pembangunan 
memberikan ulasan yang 
menggambarkan hubungan antara 
rusaknya lingkungan dalam bentuk 
hilangnya keanekaragaman hayati 
dengan munculnya pandemik seperti 
SARS, MERS, ebola, dan Covid-19. Cara 
kita memperlakukan planet bumi 
menciptakan kondisi yang 
memungkinkan untuk munculnya 
virus-virus yang berasal dari binatang 
(zoonosis). 

Pernyataan ini juga didukung oleh 
environmentalist asal India, Vandana 
Shiva, yang mengatakan saat kita 
menghancurkan habitat dan rumah 

KITA ADALAH 
VIRUSNYA
Oleh : Syamsul Ardiansyah
Praktisi Pengurangan Risiko Bencana

@ syamsuladzic

Unggah

spesies liar, kita melanggar integritas 
spesies dan menciptakan kondisi untuk 
penyakit menular berpindah dari 
hewan bukan manusia ke hewan 
manusia.

Siapa yang berada di balik kehancuran 
ekosistem dan punahnya 
keanekaragaman hayati? Tidak lain 
selain kita, yang memuncaki rantai 
makanan di planet ini.

Saat tulisan ini disusun, telah lebih dari 
38 juta penduduk bumi terpapar 
Covid-19, satu juta lebih penderita 
Covid-19 harus kehilangan nyawa. Di 
Indonesia sendiri, 340 ribu lebih 
penduduk terpapar Covid-19, yang 
mana 12 ribu diantaranya harus 

ddpublika.com @digdayapublikaddpublika.com @digdayapublika

Andhika BP (0813-7419-0357) 

Yuk ke studio kami aja

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

PUNYA IDE
DAN GAGASAN OKE

P R O M O  A K H I R  T A H U N
H A R G A  M U L A I  D A R I

RP.500 RIBUAN

tapi bingung
gimana caranya

bikin konten?

meninggal dunia. Tidak ada yang tahu 
kapan pandemik ini akan berakhir. 
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio 
Gutteres mengatakan, “the world is as 
strong as the weakest health system”. 

Selain tentu saja dengan berdoa agar 
para ahli segera menemukan vaksin 
untuk mengatasi Covid-19. Sehingga 
pandemik segera berakhir sekaligus 
memberikan kesembuhan pada 
saudara-saudara kita yang terpapar, 
sebenarnya ada cara yang perlu kita 
lakukan untuk move-on dari 
pandemik. 

Sebagai khalifah di bumi yang 
dianugerahi akal dan pikiran, kita 

semakin didesak untuk secara progresif 
mengoreksi pola konsumsi kita yang 
eksesif, baik dalam hal konsumsi 
energi, pangan, atau sumberdaya 
lainnya. 

Pemanasan global tidak boleh melebihi 
ambang batas yakni 1,5 derajat celcius 
sebagaimana diatur dalam Persetujuan 
Paris tentang Perubahan Iklim 2015 
agar tidak semakin banyak 
keanekaragaman hayati yang punah 
dan planet bumi masih bisa dihuni 
anak-cucu kita kelak.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Unggah
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BANTUL – Dompet Dhuafa 
Yogyakarta memberikan penyuluhan 
Kesehatan Ayam Buras kepada 
kelompok ternak Sido Mukti. 

Beranda

Kegiatan ini merupakan salah satu 
ikhtiar untuk meningkatkan keahlian 
beternak para penerima manfaat. 

Upaya ini bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman para 
peternak, bahwa menjaga kesehatan 
hewan ternak dapat dilakukan dengan 
cara pencegahan dan pengendalian 
penyakit. Pencegahan dan 
pengendalian penyakit ini dapat 
dimulai dari pemilihan bibit ayam, 
manajemen kandang, dan pakan. 

Dalam kegiatan ini, juga diberikan 
pengatahuan tentang berbagai jenis 
penyakit yang sering menyerang ayam 
serta cara penanganannya," jelas 
Bambang Edy Prasetyo, Pimpinan 
Cabang Dompet Dhuafa Jogjakarta, 
kepada Swara Cinta.

Ia menambahkan, Kelompok Sido 
Mukti merupakan dampingan program 
Grantmaking Dompet Dhuafa di 
Krapyak Wetan, Panjangrejo, Pundong 
Bantul. 

Penyuluhan ini menghadirkan drh. Sri 
Rahayu yang merupakan Medic 
Veteriner Puskeswan Pundong. 

“Salah satu upaya pencegahan dapat 
dilakukan dengan menjaga kebersihan 
kandang. Untuk menjaga agar kandang 
tetap steril dapat dilakukan 
penyemprotan disinfektan satu minggu 
sekali,” jelasnya. 

Sementara itu, pengendalian penyakit 
juga dapat dilakukan dengan 
pemberian vaksin. Pengendalian 
penyakit juga dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan bahan-bahan dari alam 
sebagai obat alternatif. (Bambang)

Sebanyak 20 orang peternak diberikan 
penyuluhan bagaimana cara menjaga 
kesehatan hewan ternak serta 
penanganannya ketika ternak terserang 
penyakit. Dompet Dhuafa

① Penerima manfaat Program Grantmaking 
Dompet Dhuafa

Beranda

Saat tim 
Dompet Dhuafa 
Waspada 
mendatangi 
lokasi kejadian, 
Yahya 
mengucapkan 
terima kasih 
atas kepedulian 
Dompet Dhuafa 
Waspada.

“Terima kasih 
atas bantuan 
sembako yang 
diberikan 
kepada kami, 
semoga dibalas 
kebaikannya 
oleh Allah 
SWT,” ucapnya.

Yahya juga 
menaruh harap 

kiranya ada lagi bantuan dari yang lain 
untuk membantu membangun rumah 
seadanya untuk tempat tinggal.

Sulaiman, Pimpinan Cabang Dompet 
Dhuafa Waspada, mengatakan bahwa 
Dompet Dhuafa Waspada terbuka bagi 
siapa saja yang ingin berdonasi untuk 
membantu korban kebakaran ini. Firda

LANGKAT - Dompet Dhuafa Waspada 
menyalurkan bantuan untuk warga 
Desa Jaring Halus, Kecamatan 
Secanggang, Kabupaten Langkat, 
Sumatera Utara, Kamis (24/09) yang 
mengalami musibah kebakaran. 

Sebanyak lima rumah warga Desa 
Jaring Halus dilalap Si Jago Merah, 
Senin (21/09) lalu.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa 
Secanggang, Usman, kebakaran 
bermula dari rumah salah seorang 
warga bernama Yahya yang mengalami 
hubungan pendek.

Ia juga mengatakan bahwa warga 
berinisiatif menghancurkan rumah 
Sabariah agar kebakaran tidak 

menyambar ke rumah lebih banyak 
lagi.

Namun, meski demikian Usman 
mengatakan bahwa kerugian yang 
diterima akibat kebakaran ini 

Secara garis besar, warga desa Jaring 
Halus memang bermata pencaharian 
sebagai nelayan. Sama seperti Yahya, 
warga desa yang rumahnya mengalami 
musibah kebakaran.

Lantaran kebarakan yang melanda 
rumahnya, ia tidak hanya kehilangan 
tempat tinggal, namun juga kehilangan 
mata pencaharian sebab kapal yang 
digunakannya untuk bekerja ikut 
terbakar.

Dompet Dhuafa

① DD Waspada menyalurkan bantuan kepada 
warga 

KEMBANGKAN SKILL 
PETERNAK SIDO MUKTI 

DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

BANTUAN UNTUK WARGA DESA 
JARING HALUS KORBAN KEBAKARAN

DOMPET DHUAFA WASPADA MEDAN
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yang terus bersama membentang 
kebaikan bersama Dompet Dhuafa 
Banten. 

“Alhamdulillah semakin banyak orang 
yang merasakan kebaikan sahabat, 
mereka yang sedang kesulitan dimasa 
pandemi bisa bertahan karena 
kebaikan yang kamu berikan,” pungkas 
Mokhlas. (DD Banten)

SERANG - Muhammad Hafid Hafidin 
merupakan salah satu penerima 
manfaat program Keluarga Tangguh 
Dompet Dhuafa Banten, berupa 
pemberian modal usaha. 

Sejak 3 tahun terakhir Pak Hafid 
menafkahi istri dan 3 anaknya dengan 
berprofesi sebagai Penjahit Keliling.

Ketika pandemi terjadi, pak Hafid 
merasakan berkurangnya penghasilan 
secara signifikan. Sebelum pandemi, 
Pak Hafid bisa menyisihkan sebagian 
penghasilannya untuk tabungan. 
Namun sejak pandemi terjadi, 
penghasilan pak Hafid hanya cukup 
untuk jajan anak dan membayar 
kontrakan.

Selain terkendala sepinya pelanggan 
karena pandemi, mesin jahit yang 
ringkih dan sering bermasalah juga 
turut andil dalam berkurangnya 
penghasilan secara drastis. 
Alhamdulillah dengan adanya program 
Keluarga Tangguh pak Hafid bisa 
membeli mesin jahit yang baru agar 
usahanya terus bejalan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada 
donatur, mudah-mudahan donatur 
semakin berjaya dan semakin banyak 
orang yang ditolong.” ucap pak Hafid

Seiring dengan itu rasa terima kasih 
juga disampaikan Mokhlas Pidono, 
Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa 
Banten kepada para sahabat kebaikan  

①

Beranda

Dompet Dhuafa

① Hafid menerima bantuan Program Keluarga 
Tangguh Dompet Dhuafa Banten.

Beranda

dari umat untuk umat ini dapat hadir 
untuk melayani masyarakat yang 
membutuhkannya. Semoga manfaat 
meluas,” aku Ali.

Untuk informasi layanan Ambulans 
untuk sesama ini cukup mudah, cukup 
menghubungi Telp. (0761) 859273 dan 
WhatsApp 0823 8866 4660. (Dhika)

RIAU – Dompet Dhuafa Cabang Riau 
menyalurkan wakaf ambulans pada 
Rumah Sakit Lancang Kuning yang 
dihimpun melalui Program Kesehatan 
pada Rabu (21/10/2020).

Pimpinan Cabang DD Riau, Ali 
Bastoni, menyerahkan langsung wakaf 
ambulans secara simbolis kepada pihak 
RS Lancang Kuning.

Melalui fasilitas Wakaf Ambulans 
untuk RS Lancang Kuning, DD Riau 
berharap Ambulans tersebut mampu 
membantu meringankan beban bagi 
masyarakat yang membutuhkan, 
khususnya dhuafa. 

Layanan dari program ini berupa 
layanan pengantaran pasien atau 
jenazah bagi masyarakat Pekanbaru.

"Mobil ambulans ini dari umat untuk 
umat yang akan melayani masyarakat 
yang membutuhkan sarana 
transportasi dalam layanan kesehatan,” 
ucap Ali Bastoni.

Ia juga mengungkapkan rasa syukur 
dan terimakasih untuk para donatur 
yang telah mendonasikan sebagaian 
rejekinya dan selalu percaya kepada 
DD Riau.

“Terimakasih, alhamdulillah, ambulans Dompet Dhuafa

① Serah terima bantuan ambulance kepada RS 
Lancang Kuning

PANDEMI TAK HENTIKAN 
PAK HAFID CARI REJEKI

DOMPET DHUAFA BANTEN

WAKAF AMBULANS 
UNTUK RS LANCANG KUNING

DOMPET DHUAFA RIAU
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almarhumah putri tercinta, agar 
diwakafkan saja rumah yang di 
Purwokerto. Bangunan dua lantai 
diatas tanah seluas 598 meter persegi 
tersebut. Almarhumah putrinya 
tersebutlah yang mengurus semua 
prosesnya kepada Dompet Dhuafa. 
Siapa sangka delapan tahun kemudian 
putrinya ini meninggal dalam sebuah 
kecelakaan pesawat yang 
ditumpanginya. Kejadian ini tentu 
menjadi pukulan berat, sekaligus 
percikan semangat untuk melanjutkan 
kebaikan yang sudah diawali oleh 
mendiang. Karena mati itu pasti. “Saya 
ingin harta saya menjadi berarti hingga 
saya sudah tiada," ungkapnya.

Amanah dari para donatur tentunya 
akan dijaga dengan sebaik-baik 
pemanfaatannya untuk masyarakat 
yang membutuhkan”, ungkap Satria 
Nova.

Berkaitan dengan layanan ambulans, 
per bulan oktober Dompet Dhuafa 
Jateng melalui program Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) telah 
melayani sebanyak 1084 penerima 
manfaat. Ambulans ini melayani pasien 
dhuafa untuk rujukan luar kota, dan 
dalam kota.

Semoga apa yang sudah diberikan oleh 
keluarga ini menjadi inspirasi bagi kita 
semua. (Satria Nova)

YOGYAKARTA – Kedermawanan tidak 
luntur oleh usia, dibuktikan oleh 
pasutri yang sudah lansia ini. Ridwan 
Syah (76) dan Latifah Haniem (73). 
Setelah pada 2010 silam mewakafkan 
tanah dan bangunan ratusan meter 
persegi, kini satu unit ambulans 
didonasikan kembali untuk masyarakat 
yang membutuhkan melalui Dompet 
Dhuafa. Serah terima dihadiri langsung 
Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa 
Tengah, Satria Nova di kediaman 
Ridwan Syah, di Pogung Baru, Sleman 
DIY, Jumat (23/10).

Ambulans warna putih tersebut akan 
menjadi pelengkap kebaikan yang telah 
dijejakan sebelumnya, yaitu tanah dan 
bangunan dua lantai yang diwakafkan 
di Purwokerto Jateng. Kini tanah dan 
bangunan wakaf keluarga Ridwan Syah 
tersebut telah berkembang menjadi 
klinik gratis dan unit layanan untuk 

masyarakat dhuafa yang 
membutuhkan. Tercatat ribuan 
penerima manfaat setiap tahunnya 
mendapatkan manfaat dari layanan 
kesehatan, sosial, pendidikan, serta 
pendampingan.

Tentunya ada alasan kenapa pasutri 
yang kehilangan anak perempuanya 
dalam kecelakaan Lion Air pada 2018 
silam kembali berdonasi. “Selain 
sebagai bekal akhirat, harta tidak 
dibawa mati”, ungkap Ridwan dengan 
terbata sewaktu menyampaikan 
niatnya berdonasi ambulans. Ridwan 
berharap ketika dirinya dan istrinya 
sudah tiada, layanan ambulans ini akan 
terus mengalirkan kebaikan yang tidak 
terputus.

Ridwan mengenang sejarah dirinya 
berwakaf melalui Dompet Dhuafa 
sepuluh tahun silam. Atas saran 

Beranda

Dompet Dhuafa

① Wakaf ambulance kepada Dompet Dhuafa dari 
lansia 

Pangan Keluarga yang 
sudah diinisiasi oleh 
Dompet Dhuafa Jabar 
di Jawa Barat. Dua 
lokasi lainnya yaitu di 
Kel. Jatihandap, Kec. 
Mandalajati, Kota 
Bandung dan Kel. 
Cikutra, Kec. 
Cibeunying Kidul, Kota 
Bandung.

"Di awal para penerima 
manfaat program ini 
diberikan pelatihan 
bagaimana bercocok 
tanam yang baik 
sehingga tanaman 
sayur-sayuran yang 
ditanam bisa tumbuh 
dan bisa dipanen," 
ungkap Penanggung 

Jawab Program Kebun Pangan 
Keluarga, Aca Sujana.

Sayuran yang dipanen ini nantinya 
akan dimasak lalu dikonsumsi sebagai 
lauk oleh para penerima manfaat. Tak 
jarang saking banyaknya hasil panen 
yang didapat, mereka juga bisa berbagi 
hasil panen kepada tetangga-
tetangganya.

Seiring berjalannya program dilakukan 
juga monitoring dan evaluasi secara 
berkala oleh pendamping program. Hal 
ini bertujuan agar segala permasalahan 
yang muncul bisa dicari solusinya 
bersama dan bisa diatasi dengan baik.

"Kami berharap dengan adanya 
program kebun pangan keluarga ini 
para warga tidak perlu lagi untuk 
membeli kebutuhan pokok serta 
mereka pun bisa mempunyai kegiatan 
yang positif di halaman rumah mereka 
sendiri," lanjut Aca. (Rahmat)

MAJALENGKA - Sejak akhir Agustus 
lalu, Ma Dadan bersama dengan 
beberapa tetangganya di Blok Sasak 
Jangkung, Desa Lame, Kec. 
Leuwimunding, Kab. Majalengka, 
sekarang memiliki kegiatan 
yang produktif di 
halaman rumahnya. 
Hal ini berkat 
digulirkannya 
program Kebun 
Pangan Keluarga 
oleh Dompet 
Dhuafa Jabar.

Kebun Pangan 
Keluarga adalah 
program Dompet 
Dhuafa Jabar dalam 
merespon dampak 
pandemi Covid-19 di Jawa 
Barat. Program yang diberikan yaitu 

dalam bentuk paket benih sayuran dan 
satu paket Budikdamber berisi 70 ekor 
bibit ikan lele.

Semenjak pandemi Covid-19, 
masyarakat dianjurkan untuk 

berdiam diri di rumah 
masing-masing. 

Dengan adanya 
program Kebun 
Pangan Keluarga 
ini masyarakat 
didorong untuk 
melaksanakan 
anjuran 
pemerintah untuk 

beraktivitas di 
rumah. 

Program Kebun Pangan 
Keluarga di Majalengka ini 

adalah satu dari tiga lokasi Kebun Dompet Dhuafa

① ② Hasil panen program kebun pangan keluarga

Beranda

SETELAH WAKAF TANAH, 
LANSIA INI DONASI AMBULANS

DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

BAHAGIANYA PANEN 
DARI HALAMAN RUMAH

DOMPET DHUAFA JABAR
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PADANG - Dompet Dhuafa Singgalang 
hadirkan program "Surau dan Silek" 
disamping program Rumah Tahfidz Al 
Madinah dan Forum Halaqoh Qur'an 
(FHQ) di Kelurahan Lubuk Minturun, 
Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah, 
Kota Padang.

Menurut Ratri Devi Arimby Supervisor 
Program DD Singgalang, kehadiran 
program "Surau dan Silek" ini 
berangkat dari tradisi masyarakat di 
Minangkabau, dimana kegiatan ini 
berpusat disebuah surau. disamping 
aktivitas mengaji. 

"Kita terinspirasi dari tradisi ini, maka 
dihadirkan program surau dan silek 
disamping kegiatan Tahfidz. Dengan 
menghidupkan kembali tradisi tersebut 
serta sebagai upaya melestarikan 
kearifan lokal," kata Rara.

"Selain itu, di musim pandemi ini 
program "Surau dan Silek" ini juga 
digabung dalam bagian program Aksi 
Peduli Dampak Corona (APDC), maka 
diharapkan program silat bisa 
meningkatkan daya imun tubuh para 
peserta, karena mereka dalam gerakan 

Beranda

Saat ini untuk peserta silat didominasi 
oleh anak-anak di bangku TK, SD, ada 
juga yang dari setingkat SMP, tapi lebih 
di dominasi oleh anak-anak TK dan 
SD. "Mereka antusias dan semangat 
mengikuti kegiatan silat ini, ada sekitar 
45 peserta yang mengikuti latihan di 
hari awal, di hari berikutnya jumlah 
peserta mengalami peningkatan," kata 
Rara.

"Kita berharap suatu saat nanti 
program ini bisa melahirkan atlet-atlet 
yang bisa berkompetisi di kancah lokal 
maupun Nasional," tutup Rara. (Nasri)

silat tentunya jadi bagian olahraga, 
yang mengeluarkan aktivitas fisik," 
tutur Rara.

Dompet Dhuafa

① ② Dompet Dhuafa Singgalang memberikan 
pelatihan surau dan silek

Advetorial

IKLAN

www.dompetdhuafa.org

Dompet Dhuafa
last seen today at 13:25

Type a message

5:25 PM

Alhamdulillah, ZAKAT 
Bapak/Ibu sudah Dompet 
Dhuafa terima: 

Nama: ANNISA
Rek VA: 9881592700000032
Jumlah: Rp 100,000 

Semoga Allah memberikan 
pahala atas ZAKAT yang telah 
diberikan serta memberikan 
keberkahan atas harta yang 
tersisa, dan menjadikannya 
sebagai pensuci bagi 
Bapak/Ibu dan keluarga. 
Aamiin Yaa Rabbal alamin.

#MenebarKebaikan bersama 
Dompet Dhuafa. Semoga akan 
terus mengalir manfaatnya. 
Aamiin

5:25 PMAlhamdulillah

Mudahnya Berdonasi
via WhatsApp 
Kapanpun dan Di manapun

08111 544 414

Caranya?
Save lalu chat nomor ini ya

SURAU DAN SILEK" BAGI SANTRI TAHFIDZ
DOMPET DHUAFA SINGGALANG
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“Terima kasih banyak untuk bantuan 
yang telah diberikan kepada anak kami, 
sekali lagi terima kasih banyak, 
kami tidak dapat 
membalasnya, hanya 
Allah yang dapat 
membalasnya,” 
ucapnya.

Terkait 
bantuan ini, 
Sulaiman 
selaku 
Pimpinan 
Cabang 
Dompet Dhuafa 
Waspada turut 
menjelaskan bahwa 
bantuan yang 
disalurkan ini berasal dari 
dana zakat.

Fathiyya, bocah berusia 2 tahun 
menderita penyakit anemia. Ia 

menjalankan pengobatannya dengan 
biaya zakat yang disalurkan melalui 
Dompet Dhuafa Waspada, Selasa 
(22/9/2020).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, 
Fathiyya dinyatakan terkena penyakit 
Anemia defesiensi besi (ADB), 
malnutrisi, akibat gangguan elektrolik.

BERKAH ZAKAT UNTUK FATHIYYA, 
BOCAH ANEMIA

Lirih

Fathiyya sampai saat ini masih harus 
menjalani pengobatan dan melakukan 
transfusi darah.

Diakui oleh Edo, orang tua dari 
Fathiyya, putri bungsunya itu memang 
sudah mengalami gejala penyakit ini 
sejak usia 6 bulan.

“Dulu gejalanya memang sudah ada, 
HB nya sering turun, gejala ini sudah 

dialaminya dari dia masih bayi sewakti 
umur 6 bulan,” terangnya.

Edo mengaku beruntung saat ini biaya 
pengobatan Fathiyya telah ditanggung 
muzakki Dompet Dhuafa Waspada.

Ia mengucapkan rasa terima kasih 
kepada muzakki dan Dompet Dhuafa 
Waspada atas bantuan yang diberikan 
kepada anaknya.

Lirih

“Bantuan yang kita berikan ini berupa 
dana yang bersumber dari zakat dan 

Infaq para pegawai Rumah 
Sakit Sufina Aziz,” 

jelasnya.

Ia juga 
mengatakan 
bahwa 
Dompet 
Dhuafa 
Waspada 
sudah 
menjalin 

kerjasama 
dengan RS 

Sufina Aziz.

“Sudah sekitar 3 tahun 
kita bekerjasama dengan RS 

Sufina Aziz untuk membantu Pasien 
yang kurang mampu, dengan 

menanggung seluruh biaya pengobatan 
pasien,” terangnya.

Dengan diberikannya bantuan ini, 
Sulaiman berharap agar Fathiyya dapat 
sembuh segera.

“Kita berharap dan berdoa agar adik 
Fathiyya bisa segera sembuh seperti 
biasanya dan dapat bermain kembali 
seperti anak seusianya,” pungkasnya. 
(Maifil/DDWaspada)

Dompet Dhuafa

① ② Pimpinan cabang DD Waspada didampingi 
tim saat menjenguk Fathiyya

③ Fathiyya bersama ibunya saat di rumah sakit
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Dalam studi berjudul 'Tea and Health: Studies in Humans' yang diterbitkan di PubMed 
Central, tak semua jenis teh yang memberikan manfaat untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh. Mau tahu apa saja? Simak sampai habis, ya!

TEH MATCHA
Matcha adalah bahan terkenal yang menawarkan 
banyak manfaat kesehatan luar biasa dan berkontribusi 
dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Para peneliti 
telah menemukan bahwa konsentrasi antioksidan 
dalam teh matcha, sepuluh kali lebih besar daripada 
jumlah EGCG yang tersedia dalam teh hijau lainnya. 
Hasilnya, teh ini dapat membantu melawan flu. Selain 
itu, teh matcha didominasi oleh asam amino yang sehat 
sehingga memberikan rasa segar yang indah. Matcha 
juga dipercaya dapat meningkatkan metabolisme 
dan membantu mengurangi kadar kolesterol ketika 
dikonsumsi secara teratur.

TEH OOLONG
Taiwan terkenal dengan produksi teh oolong berkualitas 
tinggi. Sebanyak 20 persen dari semua teh oolong 
diproduksi di pulau yang terletak di pantai provinsi 
Fujian di China. Teh oolong dipercaya mengandung 
berbagai manfaat kesehatan mulai dari meningkatkan 
fungsi otak hingga menurunkan kadar gula darah dan 
insulin. Teh jenis Ini juga membantu memperkuat daya 
tahan tubuh karena produksi protein antibakteri terbukti 
lebih tinggi pada peminum teh Oolong.

TEH HITAM
Berbeda dengan teh lainnya, teh hitam mengandung 
kafein yang penting untuk memantau asupan Anda. 
Saat menuangkan secangkir teh hitam, Anda akan 
mendapatkan manfaat dari flavonoid yang memerangi 
peradangan dan mendukung fungsi kekebalan yang 
sehat. Selain diminum, Anda juga bisa mendapatkan 
manfaat lainnya dengan cara dikukus, lalu didinginkan 
dan kemudian ditekan pada luka kecil, goresan atau 
memar untuk menghilangkan rasa sakit dan mengurangi 
pembengkakan.

Teks: RomyDesain & Kreatif: M. Alim FauziSumber: Beauty JournalFoto: Istimewa

TEH SUMUR NAGA ATAU TEH 
LONGJING

Teh sumur naga atau dikenal sebagai 
teh longjing, secara alami mengandung 
antioksidan tinggi dan membantu 
merangsang metabolisme untuk 
membantu menurunkan berat badan. 
Dengan kandungan vitamin C yang 
tinggi, asam amino dan katekin, teh ini 
juga dapat membantu memperkuat daya 
tahan tubuh untuk melawan infeksi. 
Selain itu, teh longjing juga dapat 
membantu pencernaan dan menurunkan 
kolesterol. FYI, teh Tiongkok asli ini 
sangat dihormati di antara para pecinta 
teh hijau, lho! Bahkan, menempati 
urutan pertama dari sepuluh teh paling 
terkenal di China.

TEH 
MENINGKATKAN 
DAYA TAHAN TUBUH

Fit n Fresh Fit n Fresh
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Maslahah secara bahasa merupakan 
lawan kata dari mafsadah yang 

berati kerusakan. Maslahah dapat 
diartikan sebagai manfaat, kebaikan 
dan faedah yang diharapkan dari 
sesuatu ketentuan Syariah (Hukum 
Syariah).  Pertimbangan akan 
mashlahah merupakan hal yang sangat 
penting dalam menetapkan syariat, 
karena sebenarnya mashlahah 
merupakan tujuan dari penetapan 
syariah tersebut. Pentingnya 
mashlahah dalam penetapan syariah 
tergambar melalui pernyataan para 
ulama “dimana ada mashlahah, maka 
disitu ada syariah Allah”. Artinya segala 
sesuatu yang mengandung 
kemashlahatan maka disitulah syariat 
Allah, sehingga dalam menetapkan 
hukum suatu perkara mashlahah harus 
menjadi perkara yang utama.

Penerapan mashlahah dalam 
penetapan hukum yang muncul dalam 
kebijakan dan strategis program-
program lembaga sosial seperti 
ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan 
Wakaf) juga harus mengacu kepada 
kemashlahatan. Ada beberapa contoh 
pertimbangan kemashlahatan dalam 
penetapan regulasi dalam 
implementasi program-porgram 
kemasyarakatan di bidang lembaga 
Ziswaf. Misalnya, Ibnu Taimiyah 
mengajarkan bahwa pemerintah dapat 
melakukan intervensi harga di pasar, 
padahal secara tekstual Ibnu Taimiyah 

melanggar nash hadits nabi yang 
menyatakan bahwa tidak boleh ada 
intervensi harga. Akan tetapi dengan 
pertimbangan kemashlahatan, dan 
situasi yang berbeda dengan zaman 
nabi, Ibnu 
Taimiyah 
memahami 
hadist tersebut 
secara 
kontekstual 
dengan 
pertimbangan 
mashlahah. 
Penetapan 
hukum yang 
didasarkan 
pada 
mashlahah 
juga dapat 
dilihat dari 
pembolehan 
penggunaan 
zakat untuk 
kegiatan produktif dan inovasi wakaf 
dalam bentuk tunai. Dan banyak lagi 
contoh-contoh aplikasi masalahat 
dalam konteks ‘penyesuaian’ dengan 
‘kekinian’ dan ‘kedisinian’.

Dengan demikian kita dapat 
mengambil kesimpulan bahwa 
mashlahah merupakan prinsip yang 
harus dipegang teguh dalam penetapan 
hukum, termasuk dalam bidang 
ekonomi. Para ulama dalam 
menetapkan hukum selalu 

menempatkan mashlahah sebagai 
pertimbangan utama, karena 
mashlahah marupakan tujuan utama 
dari penetapan hukum tersebut. 
Demikian juga muncul banyak 

kebijakan dan 
inovasi yang 
dilakukan oleh 
lembaga-
lembaga sosial 
khsusunya 
Lembaga 
Zakat 
Nasional 
(LAZNAS) 
ataupun 
Lembaga 
Nadhir Wakaf 
Nasional yang 
mengkondisikan 
program dan 
pelayanannya 
saat ini pada 
upaya 

meminimalkan dampak ekonomi 
masyarakat yang disebabkan oleh 
situasi resesi ekonomi yang secara teori 
sudah pasti terjadi dengan penurunan 
PDB Nasional secara minus selama tiga 
Kwartal (semester) berturut-turut. 
Belum lagi kondisi ekonomi 
masyarakat yang secara langsung 
terkena dampak pandemi ini dengan 
berkurangnya produktivitas mereka 
karena adanya PSBB (Lockdown) 
dimana-mana, serta mulai ramainya 
pengurangan hubungan kerja bahkan 

56 Syariah

Dewan Syariah Dompet Dhuafa

Oleh: 
Izzuddin Edi Siswanto, Lc. MA

IMPLEMENTASI MASLAHAH PADA 
PROGRAM-PROGRAM LEMBAGA 
ZISWAF DI ERA PANDEMI

pemutusan hubungan kerja (PHK) di 
beberapa sektor buruh-buruh pabrik 
dan lainnya. 

Dalam memberikan pedoman dan 
landasan terhadap kebijakan strategis 
yang akan dijadikan program 
pemberdayaan ekonomi yang berbasis 
pada objek-objek Zakat , Infaq dan 
Shodqoh serta Wakaf, maka perlu 
dijelaskan lagi tentang jenis-jenis 
Maslahah yang kalau ditinjau dari Sisi 
Kekuatan Maslahatnya dapat di bagi 
menjadi tiga, yaitu : Pertama, (Ad 
Dharuriyyah)  Yaitu mashlahah yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 
manusia, baik dalam urusan agama 
maupun dunia. Jika mashlahah ini 
tidak ada akan merusak kehidupan 
dunia dan berakibat buruk terhadap 
urusan akhirat. Jenis mashlahah ini 
bisa terdiri dari penjagaan terhadap 
agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan 
dan harta. Semua hal yang dapat 
merusak mashlahah ad-dharuriyyah ini 
diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala.

Contoh dari mashlahah ad-dharuriyyah 
diantaranya menjaga sisi Akidah 
dengan melarang murtad untuk 
memelihara agama, dimana karena 
faktor ekonomi dan material yang 
dirasakan serba kekurangan, sehingga 
masyarakat bisa manggadaikan 
keyakinan dan akidahnya, bahkan bisa 
jadi kondisi resesi ataupun krisis 
ekonomi (naudzubillah) menjadikan 
individu masyarakat menjadi berat 
secara mental dan psychologi, sehingga 
menjadi bertindak sangat tidak rasional 
dan menyebabkan banyaknya 
fenomena sosial yang terjadi di 
masyarakat dalam bentuk kejahatan, 
pembunuhan, perampokan dan 
pencurian, begal dll. Hal ini akan 
menyebabkan larangan membunuh 
yang mungkin terjadi dikalangan 
masyarakat untuk memelihara jiwa, 
melarang minuman yang memabukkan 
untuk memelihara akal, melarang zina 
untuk memelihara nasab, kehormatan 
serta melarang pencurian dan 
kebathilan untuk memelihara harta. 

Kedua adalah Maslahah yang setaraf 
dengan Al-Hajjiyat, dimana mashlahah 
yang keberadaannya akan 
menghilangkan kesempitan pada 
manusia. Mashlahah jenis ini berada 
dibawah mashlahah ad-dharuriyyat, 
karena ketiadaannya tidak serta merta 
menghilangkan penjagaan terhadap 
agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan 
dan harta. Contoh mashlahah jenis ini 
diantaranya adalah disyariatkannya 
jual beli, sewa–menyewa, dan berbagai 
aktifitas muamalah lainnya, yang 
mampu memberikan kesempatan 
kepada mayasrakat umum dalam 
berinovasi dan kreatif dalam 
menajalankan bisnis. Dalam masalahat 
ini contoh-contoh program lembaga 
Ziswaf yang difokuskan untuk 
pemberdayaan ekonomi masyarakat 
dengan tema ‘solidaritas terhadap 
korban’ yang terdampak Covid 19 
menjadi penting, bahkan setiap 
lembaga seharusnya melakukan 
kolaborasi antar pemangku 
kepentingan, baik antar lemabaga 
ziswaf ataupun antar instansi yang 
menjadi penanggungjawab terhadap 
gugus Covid 19 baik di level pusat 
maupun daerah. Dan dalam bebarapa 
event yang lalu, lembaga Laznas 
Dompet Dhuafa telah memberikan 
contoh konkrit terhadap program-
program tersebut.

Yang ketiga, (At Tahsiniyat) yaitu 
mashlahah yang keberadaannya akan 
menghasilkan kebaikan dan kemuliaan 
bagi manusia. Mashlahah ini berada di 
bawah mashlahah Ad Dharuriyyat dan 
Al-Hajjiyat, karena ketiadaannya tidak 
langsung merusak penjagaan terhadap 
agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan 
dan harta. Contoh mashlahah jenis ini 
dalam literatur klasik adalah seperti 
kewajiban thaharah untuk shalat dan 
pengharaman makanan–makanan yang 
buruk serta kotor. Dalam tema kita 
tentang program-program strategi 
lembaga Ziswaf untuk memberikan 
fokus terhadap era pandemi Covid ini, 
mungkin kolaborasi antar lembaga 
sosial dengan lembaga bisnis ataupun 
usaha baik disektor lembaga keuangan 
seperti perbankan dan non perbankan 

menjadi penting, seperti penyaluran 
program yang tepat sasaran melalui 
lembaga Ziswaf karena biasanya 
lemabaga2 tersebut memiliki 
manajemen pemberdayaan  berbasis 
komunitas dan sosial yang sudah ajeg 
dan efektif, dengan funding atau 
pendanaan dari lemabaga-lembaga 
keuangan tersebut diatas, baik melalui 
dana CSR maupun “titipan” dari 
pemerintah melalui program Satuan 
Tugas Covid Nasional.

Dalam implementasi terhadap acuan 
prioritas masalahat yang harus 
dikedepankan, perlu kiranya kita ingat 
kembali bahwa apabila terjadi benturan 
antara adh-dharuriyat, al-hajjiyat dan 
at-tahsiniyat, maka yang didahulukan 
adalah adh-dharuriyat, al-hajjiyat dan 
yang terakhir attahsiniyat. Selanjutnya, 
penentuan mashlahah penjagaan 
terhadap agama adalah yang utama. 
Sebagai contoh jihad fi sabilillah 
disyariatkan untuk menegakkan agama 
walaupun harus mengorbankan jiwa 
dan harta. Allah Ta'ala berfirman yang 
Artinya : “Berangkatlah kamu baik 
dalam Keadaan merasa ringan maupun 
berat, dan berjihadlah kamu dengan 
harta dan dirimu di jalan Allah. yang 
demikian itu adalah lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui.”(QS.At Taubah 
: 41) Ayat diatas menunjukkan 
keharusan mendahulukan penjagaan 
terhadap agama atas jiwa dan harta. 
Hal tersebut dapat diketahui melalui 
perintah Allah dengan berjihad 
sekalipun dengan mengorbankan jiwa 
dan harta. Demikian juga dalam 
mengukur sekala dampak dan impact 
terhadap implementasi program-
program yang berbasis maslahat dalam 
kebijakan strategi yang disesuikan 
dengan kondisi pandemi saat ini, maka 
perlu pengukuran dan analisa dampak 
dan impak yang baik sesuai dengan 
metodologi modern. Sehingga manfaat 
dan maslahat yang akan diterima oleh 
masyarakat luas lebih baik dan 
memberikan peningkatan kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga tersebut 
lebih kuat dan baik. 

(Bersambung)

Syariah
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PAHLAWAN 
KESIANGAN
Pak RW Salamun begitu datang ke 

rumah Pakde Gendro langsung 
banting kopiahnya yang mulai 
memerah. Dia kesal karena dituduh 
pahlawan kesiangan oleh RW lain 
gara-gara menolak sebagian Sembako 
untuk wilayah RW-nya. Padahal 
maunya Pak RW agar pemberian 
Sembako itu selektip, tidak dipukul 

Sketsa

sehingga dicap sok pahlawan, tapi 
kesiangan!

“Dicap pahlawan gara-gara tolak 
sembako yang bukan haknya, 
sepertinya kok kacangan banget. 
Pahlawan itu ya sosok yang berjasa 
besar untuk negara, karena mau 
berkorban jiwa dan raga demi 
keberlangsungannya negara,” kata 
Pakde Gendro.

“Tapi sekarang beda Pak Gendro. Jadi 
Ketua dan Wakil Ketua DPR pun 
otomatis dianggap berjasa besar, 
dianggap pahlawan dan nantinya kalau 
mati kaplingnya di TMP Kalibata.” 
Jawab Pak RW Salamun.

“Kalau begitu kriterianya, TMP 
Kalibata bisa cepat penuh dong, karena 
gelar Bintang Mahaputra diobral saban 
tahun. Padahal maaf nih, jabatan itu 
banyak yang sekedar “permainan” antar 
koalisi partai.”

RW Salamun tertawa ngakak, mau 
komentar lagi takut dosa. Namun 
begitulah faktanya, di era gombalisasi 
ini banyak jabatan di lembaga 
pemerintah yang bukan berdasarkan 
kompetensi melainkan rekanisasi atau 
koncoisme. Akibatnya yang maju 
bukan negaranya melainkan 
kesejahteraan para pejabat itu sendiri. 
Jika pun kemudian dianggap berjasa, 
sebetulnya berjasa untuk kelompok 
atau partainyanya belaka.

Karenanya ada seorang tokoh yang 
berulangkali diusulkan jadi Pahlawan 
Nasional tapi selalu ditolak oleh 
pemerintah. Sebab tafsir pahlawan 
antara pemerintah dan partai sering 
tidak sama. Partai menganggap 
beliaunya berjasa besar pada negara, 
tapi pemerintah menilai beliaunya juga 
punya banyak pelanggaran HAM berat 
bahkan kasus korupsinya tak tersentuh 
sampai meninggal.

“Sebetulnya berapa sih Pak jumlah 
Pahlawan Nasional kita, berapa pula 
jumlah penerima Bintang Mahaputra, 
kok sampai ada kekhawatiran Kalibata 

cepat penuh?” tanya Bu Atikah setelah 
Pak RW Salamun pulang.

“Kalau Pahlawan Nasional 185, terdiri 
170 pria dan 15 wanita. Untuk Bintang 
Mahaputra lihat saja Google…., karena 
saking banyaknya setiap tahun.” Jawab 
Pakde Gendro sambil tersenyum.

“Yang ribut belum lama ini kenapa Pak, 
Sultan Hamid II kok gagal dapat gelar 
Pahlawan Nasional?”

“Ya karena tafsir yang berbeda. Benar 
dia berjasa dalam KMB (Konperensi 
Meja Bundar) dan menciptakan 
lambang negara Garuda Pancasila. Tapi 
di sisi lain, pemerintah punya catatan 
bahwa nama dia terlibat dalam 
pemberontakan APRA (Angkatan 
Perang Ratu Adil) di Bandung bahkan 
masuk penjara.” Jawab Pakde Gendro 
seakan menyaingi sejarawan Anhar 
Gonggong.

Begitulah, seleksi pemberian gelar 
Pahlawan Nasional memang lebih 
ketat. Beda dengan seleksi untuk 
Bintang Mahaputra, asalkan beliaunya 
pernah menjadi Ketua DPR dan Ketua 
MPR termasuk wakil-wakilnya, 
otomatis akan dapat Bintang 
Mahaputra. Padahal menurut pasal 5 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan 
Tanda Kehormatan, seorang penerima 
bintang Mahaputra harus memiliki jasa 
luar biasa di berbagai bidang yang 
bermanfaat bagi kemajuan, 
kesejahteraan, dan kemakmuran 
bangsa dan negara (pasal 28). Yang 
terjadi sekarang, ada yang “luar jalur” 
karena pernah jadi tersangka KPK 
dapat juga bintang Mahaputra. 

“Kalau begitu modelnya, saya juga 
punya harapan dapat bintang 
Mahaputra dong.” Ujar Pakde Gendro 
sambil menepuk dada.

“Itu sih Pak, tak harus  menunggu 
setiap Agustus. Sekarang juga bisa, 
yakni Bintang Tujuh puyer obat sakit 
kepala.” Jawab Bu Atikah meledek 
suaminya sambil tertawa.

Tapi memang benar kata sang suami, 
kriteria penerima gelar Pahlawan 
Nasional bisa berubah manakala sistem 
politik telah berubah pula. Misalnya 
saja, suatu saat nanti parpol pengusung 
Orde Baru kembali berkuasa, bisa saja 
Pak Harto nanti memperoleh gelar 
Pahlawan Nasional.

Pakde Gendro keluar rumah mencari 
angin. Hari sudah menunjuk pukul 
09.00, tapi jalan lingkungan depan 
rumahnya masih kotor. Padahal 
biasanya pukul 07.00 sudah bersih 
disapu pasukan oranye alias PPSU 
(Pekerja Penanganan Sarana dan 
Prasarana Umum). Terpaksa Pakde 
Gendro lalu menyapu sendiri jalan di 
depan rumahnya.

Sekitar pukul 10.00 baru muncul 
petugas PPSU yang biasa nyapu depan 
rumah Pakde Gendro. Dia buru-buru 
minta maaf, karena tahu jalan depan 
rumah Pak RT sudah keduluan disapu 
sendiri oleh tuan rumah.

“Maaf Pak RT, saya datang terlambat?” 
kata petugas PPSU tersebut.

“Memangnya kenapa sampai telat?” 
tanya Pakde Gendro lagi.

“Tadi saya bangun kesiangan Pak, 
gara-garan nonton bola di TV.”

“O, begitu. Namamu siapa Mas?” kejar 
Pakde Gendro.

“Saya Pahlawanto, Pak.”

“O, ternyata yang Pahlawan Kesiangan 
itu sampeyan to?” 

Petugas PPSU yang bernama lengkap 
Bambang Pahlawanto itu  tertawa 
nyengir. Tertawa akan ledekan Pak RT, 
tapi bisa juga tertawa karena 
menertawai nasib sendiri. Nama begitu 
keren hanya jadi petugas PPSU

. (Gunarso TS)

Sketsa

Istimewa

rata setiap KK diberi. Sebab banyak 
orang mampu menerima, sementara 
yang benar-benar butuh tidak dapat.

“Kok ada pahlawan kesiangan, 
memangnya ada pahlawan 
kemalaman?” tanya Pakde Gendro, 
yang jadi bawahan RW Salamun selaku 
Ketua RT.

“Maksudnya, percuma berbuat sok baik 
di tengah kelesuan ekonomi di 
mana-mana. Mumpung banjir bantuan 
Sembako, kalau ada ya diterima saja.” 
Jawab Pak RW.

Pak RW Salamun bersama RT Pakde 
Gendro dan lain-lainnya sudah 
beberapa kali kebagian tugas 
menyalurkan Sembako baik dari 
Presiden maupun Pemprov DKI. Tapi 
jatah dari kelurahan terlalu banyak dari 
angka yang diajukan RT-RW. 
Ketimbang kena tuduhan 
menggelapkan sembako, terpaksa 
dibagi habis. Meski kelurga mampu 
yang tak masuk daftar dibagi juga. Dan 
ini RW Salamun belakangan menolak 
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Saya Parni Hadi, wartawan, inisiator, 
pendiri dan Ketua Pembina Yayasan 

Dompet Dhuafa Republika, saya ingin 
berbagi pengalaman tentang 
kepemimpinan transformatif atau 
transforming leadership dengan 
contoh kasus di RRI, tatkala saya 
menjadi direktur utama periode 2005 
- 2010. 

Apakah itu kepemimpinan 
transformatif? Kepemimpinan yang 
mengubah mindset anak buah, kinerja 
anak buah, kinerja sebagai manusia 
lebih baik, lebih mampu melalui proses 
pemberdayaan dengan melibatkan 
mereka dalam kerja, kerja, kerja 
konkret, apa itu..

Ya, saya ingin mengatakan 
pemberdayaaan adalah melibatkan 
sumber daya itu dalam praktik, untuk 
mengaktualisasi potensi menjadi 
kompetensi semua orang, namun 
sayang banyak orang yang tidak 
mendapatkan kesempatan untuk 
mengoptimalkan aktualisasi potensi 
menjadi kompetensi atau kemampuan. 
Atau sudah menjadi kompetensi tapi 
tidak diperdayagunakan. 

Ada rumus yang ingin saya sampaikan, 
kita mengedukasi untuk pendidikan 
baik di sekolah, di rumah, di 
masyarakat, tempat kerja, itu tempat 
pendidikan. 

Dengan proses pendidikan terjadi 
proses interaksi ada 4 jenis interaksi, 
yaitu interaksi Sosial, interaksi 
Intelektual, interaksi Kutural, dan 
interaksi Spritual. 

Dalam setiap interaksi, terjadi yang 
disebut adopsi dan adaptasi, 
mengambil demi mensejahterakan diri 
sesuai apa yang ditangkap dan sesuai 
dengan situasi kondisi.

SAYA 
PARNI HADI
PARNI HADI
@ParniHadi01

Kontemplasi Advetorial

Dompet Dhuafa

Tentunya dengan tetap menerapkan 
protokol-protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19, seperti 
penggunaan masker dan hand 
sanitizer.

Selain menjadikan Sumatera Barat 
mencintai alam dan lingkungan 
sekitar, melalui kegiatan ini juga 
diharapkan mampu menghindarkan 
wilayah tersebut dari ancaman banjir 
dan abrasi. Serta mengurangi juga 
ancaman polusi udara.

“Kegiatan Millenial Peduli Lingkungan 
sangat positif dan sangat memotivasi 
banyak orang untuk lebih peduli 
lingkungan. Terutama untuk peserta 
yang terlibat aksi. Tujuan para pegiat 
lingkungan yang ada di Sumatera 
Barat, yaitu menciptakan Sumatera 
Barat yang hijau,” tambah Minarti, 
relawan DDV Sumatera Barat lainnya. 
(Dompet Dhuafa/Fajar)

Perubahan bisa dimulai dari hal-hal 
yang kecil. Hal-hal tersebut bisa 

berupa membuang sampah pada 
tempatnya, membantu orang tua 
menyebrangi jalan, atau sekedar 
mengucapkan terima kasih kepada 
orang yang sudah berbaik laku kepada 
kita.

Sebagaimana yang menjadi motto para 
relawan Dompet Dhuafa Volunteer 
(DDV), “Satu hari, satu kebaikan”. 
Relawan yang tergabung dalam DDV 
ditantang untuk melakukan satu hari 
satu kebaikan. Apapun bentuknya.

Seperti pada Sabtu (5/9/2020) pagi, 
pegiat komunitas lingkungan di 
Sumatera Barat menginisiasi program 
peduli lingkungan yang bertajuk 
‘Millenial Peduli Lingkungan’. Beberapa 
komunitas yang turut serta dalam 
kegiatan ini ialah Sea Turtle Pasir 
Jambak, Gerakan Indonesia Sadar 
Bencana (GRAISENA), DDV Sumatera 
Barat , dan masih banyak lagi.

Adapun kegiatan yang berlokasi di dua 
tempat ini ialah menggelar kegiatan 
bersih-bersih dan penanaman 1.000 
pohon. Satu di Pantai Air Manis , 
sedangkan yang lainnya di Pulau 
Pisang Gadang, Kota Padang, Sumatera 
Barat.

MILLENIAL PEDULI LINGKUNGAN, DDV SUMBAR 
LAKUKAN REVITALISASI DESTINASI WISATA

“Lokasi kegiatan kita itu di pintu 
gerbang utama yang memang 
pepohonannya masih sedikit. Dan juga 
di sana baru dibangun tempat untuk 
santai tapi sayangnya masih terlalu 
gersang. Nah, di situlah kita menanam 
pohonnya,” jelas Nurul, salah satu 
relawan DDV Sumatera Barat.

“Untuk lokasi yang kedua, ada tanaman 
khusus yang ditanam, yaitu tanaman 
buah. Yang tujuan dari penanaman, 
selain untuk pelindung juga agar 
masyarakat bisa menikmati hasil dari 

pohon yang ditanam,” 
imbuhnya lagi.

Kegiatan ini bergulir 
selama dua hari, yakni 
tanggal 5 dan 6 
September 2020. Meski 
sedang dilanda pandemi 
Covid-19, tidak 
meruntuhkan semangat 
mereka dalam 
melakukan kebaikan. 
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DD USA

9358 Mildred Ct. Vienna, VA 22182.
+1 (703) 789-3459
www.dompetdhuafausa.org

DD Hongkong

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

DD JEPANG

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

DD AUSTRALIA

178 South Terrace, 
Bankstown NSW 2200

DD KOREA SELATAN

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

JARINGAN LUAR NEGERI
DOMPET DHUAFA

Kantor Kas

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

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

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

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

021 - 782 1292 

KANTOR PUSAT (PHILANTHROPY BUILDING)

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

KANTOR CIPUTAT

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

KANTOR KAS WARUNG BUNCIT

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

KANTOR KAS KARAWACI

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

DOMPET DHUAFA ACEH

Jl.T.Imuem Lueng Bata No.61.c 
Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata 
Banda Aceh ,Kode pos :23247
0811 688 686

DOMPET DHUAFA KEPULAUAN RIAU

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

DOMPET DHUAFA JAMBI

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

DOMPET DHUAFA BANTEN

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

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN SELATAN

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN BARAT

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

DOMPET DHUAFA BALI

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

DOMPET DHUAFA PAPUA

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

DOMPET DHUAFA PAPUA BARAT

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

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

DOMPET DHUAFA MALUKU

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

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

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

DOMPET DHUAFA SULAWESI TENGAH

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

DOMPET DHUAFA SULAWESI UTARA

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

DOMPET DHUAFA WASPADA

DOMPET DHUAFA RIAU

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

DOMPET DHUAFA JAWA BARAT

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

DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

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

DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

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

DOMPET DHUAFA JOGYAKARTA

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

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

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

DOMPET DHUAFA SULAWESI SELATAN

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

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TIMUR

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

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

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TENGAH

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

DOMPET DHUAFA NUSA TENGGARA TIMUR

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

DOMPET DHUAFA SINGGALANG

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

DOMPET DHUAFA BENGKULU

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

DOMPET DHUAFA LAMPUNG

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

DOMPET DHUAFA SUMATERA SELATAN

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

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

REKENING ATAS NAMA YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

1.010.006.475.733
Bank Mandiri

BCA
2.373.047.171

REKENING INDONESIA SIAP SIAGA

BNI Syariah
340.350.666.5

BNI Syariah
444.444.555.0

BNI
000.530.2291 

BCA Syariah
008.000.800.1 

Syariah Mandiri
7.000.489.535

Mandiri
101.00.98300.997

BCA
237.301.8881

REKENING WAKAF

Bank Muamalat
303.003.3619

BNI Syariah
009.153.8995

Maybank Syariah
2.700.001.382

CIMB NIAGA Syariah 
86.000.4734.900

Syariah Mandiri
7.000.493.133

BCA 
237.304.8887

 
Bank BCA 
237.227.2270

Bank Mandiri 
101.000.755.6010

 

Bank Mandiri
101.000.5968.266

 Bank Muamalat
314.000.7801

 

REKENING PESANTREN HAFIDZ VILLAGE

BCA
075.302.3337

REKENING WAKAF VENTILATOR
 

 Bank Muamalat
301.007.0543

BNI
016.453.2461

REKENING RS HASYIM ASYARI

Bank Muamalat
303.003.3426

REKENING WAKAF MASJID AL MAJID

REKENING RS HEBRON INDONESIA - PALESTINA

 Mandiri 
127.00.700.7000.6

BNI Syariah 
700.7000.117

REKENING KHADIJAH LEARNING CENTER

Bank Muamalat
325.000.4724

Muamalat
304.007.1888

Mandiri
101.000.6626.673

REKENING INFAK

Bank Muamalat
304.007.1777 

BNI Syariah
340.350.777.2

BNI
000.529.9527

Danamon Syariah
005.8333.295

 

Permata Syariah
097.100.5505

BRI Syariah
1000.782.927

Syariah Mandiri
7.000.488.768

BCA
237.301.9992

 
Mandiri
101.00.81050.633

CIMB NIAGA Syariah
860.0000.36.700

BRI
0382.01.0000.13306

Maybank Syariah
2.700.006.333

BCA
237.301.4443

BNI Syariah
009.153.8940

Danamon Syariah
360.319.6977

Syariah Mandiri
700.049.1677

BRI Syariah
100.478.7567

REKENING COVID - 19

BCA
237.300.4723REKENING MULIAKAN YATIM

BCA
237.311.1180

BCA
2.373.045.454

REKENING MILLENIAL BANGUN MASJID

Bank Muamalat
301.001.5515

BRI Syariah
1000.782.919

CIMB NIAGA Syariah
860.0000.349.00

Danamon Syariah
0058.333.279

BRI
0382.010000.12300

Maybank Syariah
2700.000.003

Permata Syariah
097.100.1992

Bank Mega
01.001.00.11.55555.0

Syariah Bukopin 
888.8888.102

Nobu National Bank
130.30.40000.5

REKENING TEBAR HEWAN KURBAN

REKENING CABANG-CABANG DOMPET DHUAFA
DI SELURUH INDONESIA

DOMPET DHUAFA JOGJA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

137.000.789.0078

802.015.8787

1.8888.9999.5

137.001.008.3190

802.00.999.42

1.5555.6666.8

56.10000.900

801.111.0000.82

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA SINGGALANG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

111.000.500.5000

234.666.666

2.1000.10500297.1

421.001.7712

543.01.000.64.007

111.000.500.4888

234.222.224

773.332.2211

2.1000.10500296.8

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA RIAU

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

444.667.7792

108.001.2604.139

820.11.000.11

444.667.888.7

108.001.2604.113

0696.01.000564.30

0 a.n Yayasan Dompet Dhuafa Riau

DOMPET DHUAFA SUMATERA UTARA

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

300.300.3155

106.001.094.9819

349.129.6672

300.300.3144

106.001.094.9793

349.129.6681

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

33.11.55.77.29

009.535.947.2

135.000.999.6875

33.11.55.77.41

009.535.948.1

135.000.999.6909

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA BANTEN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

245.4000.551

146.006.4444

308.001.3157

245.4000.331

9999.2525.8

155.000.2200.221

a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA SULAWESI SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

801.004.8528

152.0022.9992.92

015.938.7145

801.004.8527

152.0011.7600.51

7.890.387.777

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA SUMATERA SELATAN

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

113.000.765.3474

96.96.933.56

113.000.765.3482

96.96.933.78
a.n Yayasan Dompet Dhuafa

DOMPET DHUAFA LAMPUNG

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

777.1717.009777.2727.005

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA JAWA BARAT

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

7.3333.4444.4

156.9.444.444

6.3333.4444.1

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

142.000.733.3445

064.070.2222
7777.444.556

6666.555.442

142.000.766.666.1

064.047.2111

a.n Yayasan Dompet Dhuafa 

DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TIMUR

REKENING ZAKAT REKENING INFAK

REKENING WAKAF

149.000.426.3895

700.389.3938

601.001.571.8

149.000.627.579.8

009.508.174.0

149.000.431.108.2

700.389.423.6

191.136.88.33

007.639.6049

009.508.0269

601.001.5717

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
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6766 Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 - 31 Agustus 2020 

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

 Zakat                 9.231.009.599 
 Infak/Sedekah                 1.539.318.025 
 Kurban                 1.285.683.478 
 Wakaf                    851.823.901 
 Solidaritas Kemanusiaan                 1.455.942.403 

Penerimaan Bagi Hasil                                  3.216.561  
Pelunasan (Pemberian) Piutang                          9.297.288.179  
Penerimaan lain-lain                              4.900.000 
Penggunaan :

 Program Pendidikan                  (977.821.972)
 Program Kesehatan                  (929.341.493)
 Program Sosial Masyarakat               (1.003.032.788)
 Program Ekonomi                  (526.337.636)
 Program Advokasi                    (20.242.700)
 Program Dakwah dan Budaya                  (663.155.355)

 Program Kemanusiaan                  (889.070.689)

 Program Pengembangan Jaringan                    (39.215.250)

 Penyaluran Kurban             (43.281.732.989)
 Sosialisasi ZISWAF                  (829.456.249)
 Operasional Rutin               (3.335.344.858)
 Piutang Penyaluran                  (267.700.719)
 Uang Muka Kegiatan                  (449.748.567)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi                        (29.543.019.119)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap                    (16.712.100)
 Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan                  (892.201.492)

 Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi                            (908.913.592)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga                  (278.312.340)
 Penerimaan (Pelunasan) hutang jasa giro                      11.483.573 

 Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM                    (26.791.559)
Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan                            (293.620.326)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas                                    (30.745.553.037) 
 KAS DAN SETARA 01 AGUSTUS 2020  52.447.365.476

KAS DAN SETARA KAS 31 AGUSTUS 2020                         21.701.812.439 

IKLAN KMM
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