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Yatim dan janda sering sekali menjadi sasaran objek zakat 

(mustahik) di masyarakat, sebenarnya yatim dan janda 

termasuk golongan penerima zakat kah?

                         Sahabat, status yatim dan janda tidaklah menjamin 

dirinya sebagai yang berhak menerima zakat. Seorang anak 

yatim atau janda yang kebutuhan hidupnya telah tercukupi 

dan terpenuhi tidak berhak menerima zakat.

                                                                                   Namun jika anak yatim atau janda tersebut belum 

terpenuhi atau tidak ada orang yang menanggung hidupnya 

secara penuh serta tidak memiliki harta, maka ia berhak 

menerima zakat. Mereka berhak menerima zakat bukan 

karena statusnya sebagai yatim atau janda melainkan karena 

ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dasar hidup. 

Itulah sebabnya ia termasuk kategori fakir atau miskin yang 

berhak menerima zakat.

                                                                                                                                                       Nah dengan demikian, status yatim dan janda bukan 

termasuk golongan yang berhak menerima zakat yaa Sahabat.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

BOLEHKAH ZAKAT
PADA YATIM &
JANDA?

Rekening Dompet Dhuafa Jawa Timur

ZAKAT

142 000 766 6661

064 047 2111

6666 555 442

INFAK

142 000 733 3445

064 070 2222

KEMANUSIAAN

7777 444 556WAKAF

525 010 020 0003

Semua rekening a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika



BULETIN DONATUR X   |   JANUARI–PEBRUARI   03

PUBLIC
EXPOSE
2018

JAKARTA -- Lembaga filantropi Dompet Dhuafa selama 

kurun 25 tahun telah menyalurkan donasi kepada 16,8 

juta jiwa di berbagai tempat. Ini ditujukan untuk 

pemberdayaan masyarakat dan bantuan kemanusiaan.

           "Jumlah penerima manfaat Dompet Dhuafa selama 

1993-2017 sebanyak 16,80 juta jiwa dan layanan," kata 

Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi Imam 

Rulyawan dalam "Dompet Dhuafa Public Expose 2017 

'Reveal the Inside'" di Jakarta, Selasa (30/1).

       Jumlah penerima manfaat Dompet Dhuafa pada 

2017, kata dia, sebanyak 1,76 juta jiwa dan layanan. 

Penyaluran itu merupakan hasil kerja sama Dompet 

Dhuafa Filantropi, Dompet Dhuafa Social Enterprise dan 

lintas sektor.

           Sementara jumlah penerima manfaat yang berada 

di luar Indonesia sebanyak 82.882 jiwa dan layanan. Dia 

mengatakan Dompet Dhuafa saat ini memiliki 17 cabang 

dan perwakilan dalam negeri, lima cabang berada di luar 

negeri, sembilan kantor layanan, 138 program, 18 gerai 

sehat layanan kesehatan cuma-cuma, lima rumah sakit, 

empat sekolah, tujuh gerai Daya Mart, satu De Fresh dan 

11 unit bisnis. Sebagian besar pertumbuhan merupakan 

hasil pendekatan Dompet Dhuafa terhadap khasanah 

budaya lokal.

     Sementara itu, Direktur Dompet Dhuafa Social 

Enterprise (DDSE) Iwan Ridwan mengatakan pihaknya 

melakukan pengembangan dan penguatan usaha-usaha 
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dengan basis perusahaan sosial yang profesional. Ini 

untuk menuju kemandirian usaha dan menciptakan nilai-

nilai sosial demi pemerataan sosial, menciptakan 

lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.

          Di bidang retail bisnis, kata dia, Dompet Dhuafa kini 

memiliki unit usaha Daya Mart yang diorientasikan 

kepemilikannya dipegang oleh dhuafa. Daya Mart saat ini 

memiliki enam gerai yang berada di Sumatera Barat. Ke 

depannya akan terus dikembangkan untuk perluasan 

usaha.

       Daya Mart, kata dia, menjual berbagai kebutuhan 

masyarakat dan menampung produk usaha masyarakat 

kecil dan menengah lokal. Mini market tersebut juga 

memberikan penguatan modal pada jaringan distribusi 

kios atau warung di sekitar Daya Mart.

          Dia mengatakan pada umumnya program-program 

tersebut dirintis untuk memperkuat sektor ekonomi 

masyarakat terutama kalangan lemah. Jika kaum dhuafa 

itu sudah bisa mandiri secara ekonomi maka di kemudian 

hari mereka diharapkan dapat menjadi donatur setelah 

sebelumnya menjadi penerima. Dengan kata lain, kaum 

dhuafa yang tadinya adalah seorang mustahik dapat 

menjadi muzakki.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

DOMPET DHUAFA
BERDAYAKAN 16,8
JUTA JIWA
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BUTUH UPAYA BESAR UNTUK MERAWAT
SEHAT UNTUK ANAK-ANAK ASMAT

CATATAN RELAWAN

ASMAT -- Hilir mudik pasien anak yang tengah digendong 

ibunya, memadati pintu masuk RSUD Kota Agats. Banyak 

dari anak-anak yang dirawat maupun orang tuanya, 

merasa tidak betah harus tinggal di sana. Keseharian 

berjalan ke hutan maupun mencari ikan, tidak dapat 

mereka lakukan. Bahkan, ada pula yang harus berpisah 

distrik yang jaraknya bisa dua sampai tiga jam perjalanan 

speedboat dengan anaknya yang lain, lantaran 

mengupayakan sehat bagi buah hatinya.

                   Minggu pagi itu, (28/1), dari jam 07.00 WIT, di Agats, 

lebih ramai dari biasanya. Tersiar kabar bahwa ada lagi 

balita yang meregang nyawa lantaran kasus luar biasa 

Gizi Buruk dan Campak, yang tengah melanda Kabupaten 

di atas air tersebut.

                 Dengan mengandalkan upaya tradisional, awalnya 

masyarakat mengharap sehat. Namun, ketidak tahuan 

akan sakit yang diderita anaknya, tak jarang berbuah 

maut ataupun menyebabkan kondisi kritis. Salah satunya 

adalah Leoberti (23), kedua anaknya, Bernabas (3) dan 

Mario (2), harus mendapatkan penanganan serius, 

setelah positif Gizi Buruk. Bahkan, kondisi Mario hanya 

dapat beraktivitas dengan digendong saja. Berbicara pun 

sudah tak sanggup, merengek dan menunjuk menjadi 

satu-satunya komunikasi Mario. Selang nutrisi juga 

terpasang di salah satu lubang hidungnya. Sungguh 

mengiris hati.

          Padahal, jarak rumah minimalis keluarga Leoberti, 

hanya sekitar 500 meter dari RSUD. Namun, kesadaran 

yang berbarengan dengan respon cepat untuk 

membawa anaknya berobat, belum sepenuh hati. Hingga 

anaknya tergolek tak berdaya, barulah Leoberti 

membawa kedua buah hatinya ke RSUD.

                      "Saya dan istri tidak tahu, anak-anak ini sakit apa. 

Hanya orang tua bilang kalau suruh kasih minum dan 

mandi air kelapa merah. Tapi, juga tetap tak sembuh-

sembuh. Akhirnya saya bawa mereka ke rimah sakit. Ini 

sebulan sudah anak-anak di rawat di sini," ungkap 

Leoberti, sembari menenangkan Mario, yang terus 

merengek dalam gendongan.

                   Panjang memang, proses untuk turut merawat 

sehat anak-anak Asmat. Selain akses kesehatan, edukasi 

bagi masyarakat tentang kesehatan dan lingkungan juga 

menjadi penting. Ya, inilah saatnya kita berperan untuk 

Asmat, melalui apapun cara yang kita mampu. Terlebih 

doa dan support masyarakat semua yang turut 

menyemai harapan besar untuk Asmat menuju sehat 

paripurna. (Dompet Dhuafa/Taufan YN)



LEBAK, BANTEN -- Gempa Bumi berkekuatan 6,1 SR 

mengguncang Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten 

Lebak pada Selasa, 23 Januari 2018, pukul 13:34:53 WIB, 

di wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa. Pusat gempa 

berada di kedalaman 61 km. Wilayah DKI Jakarta, 

Lampung, Jawa Barat, hingga Kebumen juga merasakan 

gempa tektonik tersebut.

                        Menurut pantauan tim Dompet Dhuafa Banten 

puluhan rumah dilaporkan rusak akibat guncangan 

gempa di beberapa kecamatan. Tim Dompet Dhuafa 

Banten saat ini sudah memulai penyisiran lokasi gempa 

untuk mendata kerusakan dan korban akibat gempa. Tim 

Disaster Management Center Dompet Dhuafa pun telah 

meluncurkan tim ke lokasi.

               “DMC Dompet Dhuafa telah mengirimkan tim respon 

bencana ini, berkoordinasi dengan Dompet Dhuafa 

cabang Banten. Kami akan menyisir lokasi kejadian dan 

akan melakukan penanganan sesuai kondisi dan 

kebutuhan di lokasi”, ujar Fadillah Rahman, Manager 

Respon DMC Dompet Dhuafa.

                    Beberapa wilayah terdampak berdasarkan data 

dari BPBD Lebak, yaitu, Kecamatan Sobang, Kecamatan 

Panggarangan, Wanasalam, Bayah, Cilograng, Lebak 

Gedong, dan Cimarga.

                           Dilansir dari Press Release BMKG pada Selasa, 23 

Januari 2018, Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami 

BMKG, Drs. Moch. Riyadi, M.Si mengatakan, “Hingga 

pukul 13:46 WIB, hasil monitoring BMKG belum 

menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan 

(aftershock).  Kepada masyarakat di sekitar wilayah 

Kabupaten Cilangkahan dihimbau agar tetap tenang dan 

t idak terpengaruh o leh isu yang t idak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya”.

                         Di tempat terpisah, Dompet Dhuafa juga tengah 

menggulirkan aksi kemanusiaan untuk menanggulangi 

wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. 

Bekerjasama dengan IDI, Dompet Dhuafa mengirimkan 

tim medis untuk melakukan screening dan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang terkena wabah 

tersebut. Dompet Dhuafa bersama IDI juga akan 

membentuk pojok nutrisi sebagai program holistik yang 

berisi layanan kesehatan dan edukasi mengenai gizi 

keluarga. (Dompet Dhuafa/Dea)
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MADIUN -- Drg. Imam Rulyawan, MARS. Peletakan batu 

pertama GS Madiun gerai sehat ini bagian dari pusat 

p e m b e rd a y a a  m a s y a ra k a t  D o m p e t  D h u a f a 

Pusdayamas ini sebagaI bagian dari program 

pemberdayaan berbasis warga. Dan, Rejosari menjadi 

pemberdayaan berbasis wakaf yang pertama.

                   Dompet Dhuafadalam melayani, membela dan 

membantu masyarakat berdasarkan data BPS ada 27 jt 

o r a n g  t e r k a t e g o r i  m i s k i n .  U n t u k  i t u  k i t a 

memberdayakan tidak hanya di satu sektor saja, 

namun disemua sektor yg kita sebut lima setan 

lingkaran kemiskinan. Dan hal ini perlu ditangani 

dengan model Pusdayamas ini yg diawali dengan 

pendirian Gerai Sehat Madiun ini, bukan hanya disini 

namun akan ada di tempat lain di Indonesia. 

Merupakan program yang berkelanjutan berbasis 

masyarakat.

                         Pusdayamas ini  t idak hanya melayani 

masyarakat Rejosari namun juga akan melayani 

masyarakat desa2 lain yg memang membutuhkan. 

Kedepannya diusahakan tersedia ambulans orang 

sakit dan ambulans orang meninggal, karena sesuai 

undang undang kesehatan harus dipisahkan.

                          Gerai Sehat sudah berdiri di banyak lokasi mulai 

dari Aceh hingga Papua, dan saat ini tim kesehatan 

Dompet Dhuafa juga sedang turun membantu para 

praktisi kesehatan menanggulangi KLB Campak di Suku 

Asmat.

                            Gerai Sehat ini melayani semua kalangan 

terutama kaum dhuafa dengan mengikuti prosedur yg 

berlaku. Untuk mendukung Pusdayamas ini, maka 

diperlukan tenaga-tenaga yg memahami akan 

fungsinya, untuk itu Dompet Dhuafa juga melakukan 

training kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi 

masyarakat sekitar rejosari untuk menjadi kader-kader 

sehat yang dengan rela mewakafkan tenaga dan 

waktunya membantu masyarakat lainnya.

06    BULETIN DONATUR X   |   JANUARI–PEBRUARI

GERAI SEHAT MADIUN 
PELETAKAN BATU PERTAMA

UNTUK SEHAT MILIK SEMUA

Peletakan batu pertama oleh pimpinan Domet Dhuafa



S U R A B AYA  - -  E m p a t  b u l a n  s u d a h  p r o g r a m 

pemberdayaan pedagang bakso Pedagang Tangguh 

berlangsung. Saatnya para penerima manfaat menerima 

pelatihan tahap 1 yang digelar Kamis, 18 Januari 2018.

               Acara bertajuk "Pelatihan Kewirausahaan" ini 

diharapkan menambah keterampilan para pedagang 

bakso dalam mengelola-mencatat keuangan usaha 

mereka. Pagi itu, Ibu Fatimah serta Ibu Lilis dari Pengurus 

Daerah Asosiasi UMKM Jawa Timur berkesempatan 

mengisi materi tersebut. Merasa perlu, para pedagang 

bakso dengan antusias menyimak bagaimana 

menghitung keuntungan hasil penjualan mereka serta 

berapa banyak yang harus mereka jual agar tidak rugi.

                       Tim program juga turut mengundang Ust. 

Misbahul Huda yang juga seorang pengusaha dan 

praktisi kuliner. Dalam motivasinya, Ust. Misbah, 

panggilan beliau menuturkan bahwa kunci sukses dalam 

berusaha ada tiga, yaitu "giving" (sedekah), "saving" 

(menabung), serta "simplicity" (sederhana).

                                 Para pedagang tangguh juga bercerita dan 

berkeluh kesah selama berdagang bakso. Pak Thoyib 

misalnya, ia bercerita bahwa telah berdagang bakso 

selama 42 tahun berdagang bakso tetapi merasa tidak 

banyak berubah kesejahteraannya. Padahal, dia berujar 

selalu memberikan kualitas yang terbaik pada baksonya 

dengan harga yang miring pada pelanggannya.

                                                                                                 Menaggapi Pak Thoyib tersebut, para pemateri 

memberikan saran agar Pak Thoyib menaikkan sedikit 

harga baksonya atau mengurangi ukuran baksonya agar 

mendapatkan keuntungan. "Kalau begitu terus namanya 

kerja bakti pak," tutur Ibu Fatimah.

                            Pak Thoyib dan pedagang bakso lainnya berharap 

agar program ini dapat bedampak banyak bagi 

kesejahteraan mereka, terlebih lagi lingkungan mereka. 

(Program/DDJatim)
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PEDAGANG TANGGUH MIWON
DAPATKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
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Pedagang Tangguh Miwon mendapatkan materi dari pembicara



Saatnya Kurban
 Terasa Ringan!

Yuk, persiapkan kurban Anda dari sekarang,
dengan Rp. 300k* siapkan Kurban terbaik Anda tahun ini. 

*minimal nominal pembukaan tabungan

142.000.733.3445

064.070.2222

6666.555.442

www.ddjatim.org

a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
*tambahkan Rp. 9,- di setiap transfer sebagai kode

transfer:

081 515 555 222

502 3290
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