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Assalamu’alaikum wr.wb,  

Pembaca yang budiman, 

 

Setiap bulan Desember, di dunia,  selalu diisi 

dengan kampanye anti kekerasan terhadap 

perempuan. Berbagai bentuk acara dan 

program diadakan Lembaga kemanusiaan 

yang peduli dengan  nasib kaum hawa ini.

Di Indonesia pun begitu. Komisi Nasional 

(Komnas) Perempuan merilis data kekerasan 

terhadap perempuan yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Tahun ini Komnas 

Perempuan dan Lembaga-lembaga yang 

peduli kepada perempuan menggelar 16 

hari kampanye anti kekerasan terhadap 

perempuan.

Dompet Dhuafa sebagai Lembaga public 

pun mendukung kegiatan kampanye 

tersebut. Bahkan turut berusaha mencari 

solusi untuk menghapuskan kekerasan 

terhadap perempuan ini melalui diskusi. 

Laporannya dapat dibaca di edisi ini.

Kabar lain, pembaca diingatkan agar selalu 

peduli dengan kemanusiaan meski sibuk 

memikirkan akhir tahun. Kampanye ini 

digelar Dompet Dhuafa di Car Free Day 

Jakarta. Ada juga berita tentang aktivitas di 

Philantropy festival, Jakarta Halal Things, 

kesepakatan relawan Dompet Dhuafa untuk 

kampanye anti korupsi dan berbagai berita 

menarik lainnya tentang aktivtas Dompet 

Dhuafa dari pusat sampai ke daerah. 

Selamat membaca.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Foto : Aditya Kurniawan
Desain Cover : M. Alim Fauzi
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Doodle for Humanity

Taufan YN

Di penghujung tahun 2018 relawan Dompet Dhuafa 
mengajak khalayak luas untuk peduli terhadap isu-isu 
kemanusiaan dalam aksi Doodle Art Humanesia di Jalan 
Jenderal Sudirman, Jakarta (9/12).
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MAJALAH SWARACINTA

Mahkamah Agung melalui majelis kasasi yang 

dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni pada 

26 September 2018 lalu, menjatuhkan vonis 

hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara 

dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baiq Nuril, warga Mataram ini, terseret kasus pelanggaran 

UU ITE akibat dianggap menyebarkan rekaman 

pembicaraannya dengan mantan Kepala SMAN 7 

Mataram, Muslim yang diduga mengandung unsur 

asusila. Ia sempat ditahan selama menjalani proses 

persidangan.

Baiq Nuril kaget dan sedih mendengar keputusan itu. Ia 

tidak habis fikir, ia yang mengalami pelecehan seksual, ia 

pula yang divonis hukuman. 

SAFENet, lembaga yang mendampingi Baiq Nuril 

menjelaskan kronologi hingga ia terjerat kasus tersebut. 

Melalui Twitternya, SAFENet menjelaskan pelecehan 

seksual yang dialami Baiq Nuril bukan hanya sekali.

Baiq Nuril sering kali menerima telepon dari sang Kepala 

Sekolah yang bernada melecehkan. Bahkan Baiq Nuril 

beberapa kali diajak menginap di hotel.

Ia tak berani melaporkan tindakan tersebut karena takut 

dipecat dari pekerjaannya. Namun, pada telepon yang 

kesekian kalinya, Baiq Nuril memberanikan diri untuk 

merekam percakapan sang kepala sekolah.

Dalam percakapan tersebut sang kepala sekolah bercerita 

mengenai perselingkuhannya dengan bendahara. 

Baiq Nuril menyimpan rekaman tersebut dan tidak 

menyebarluaskan. Kemudian, rekan kerja Baiq Nuril, 

Imam Mudawin meminta rekaman tersebut dan 

menyebarkannya ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan 

lainnya. 

Jadilah kasus ini berbuntut panjang yang menyebabkan 

Baiq Nuril, divonis hukuman di tingkat kasasi, sebelumnya 

di pengadilan negeri dan tinggi ia diputus bebas.

Kasus Baiq Nuril, hanya salah satu kisah pelecehan seksual 

terhadap perempuan yang dimasukkan kategori pada 

tindakan kekerasan pada perempuan baru-baru ini. 

Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat.  
Dompet Dhuafa turut mencari cara membendungnya.

Menghapus Kekerasan 
pada Perempuan

Komnas Perempuan mencatat, angka kekerasan terhadap 

perempuan meningkat setiap tahun. Pada 2017, terdapat 

348.446 jumlah pelapor yang terekam dalam daftar. 

Angka tersebut melonjak tajam dari tahun sebelumnya 

yang hanya 259.150 kasus. 

Data lainnya dari Balai Pelayanan Kepulangan TKI 

Selapajang Tangerang, mencatat kasus pelecehan seksual 

terhadap pekerja migran pada 2008-2014 mencapai 

11.343 kasus. Sedangkan data Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI) memperlihatkan pada 2015, terdapat 18 kasus 

pelecehan seksual pada pekerja migran.

Mengkhawatirkan memang, peningkatan jumlah kasus 

ini. Karena itu, Komnas Perempuan  dan elemen lainnya 

termasuk Dompet Dhuafa menggalakan kegiatan “16 Hari 

Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan” di bulan 

Desember.  Bahkan Dompet Dhuafa sengaja melakukan 

seminar untuk mencari solusi agar kekerasan terhadap 

perempuan dapat dihapuskan. - [Maifil Eka Putra]

Komnas Perempuan mencatat, 
angka kekerasan terhadap 

perempuan meningkat setiap 
tahun. Pada 2017, terdapat 

348.446 jumlah pelapor yang 
terekam dalam daftar. Angka 
tersebut melonjak tajam dari 

tahun sebelumnya yang hanya 
259.150 kasus. 

ARUS UTAMA 11 10 ARUS UTAMA
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merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. 

Menurut Komnas Perempuan, dipilihnya rentang waktu 

tersebut dalam rangka menghubungkan secara simbolik 

antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta 

menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. 

Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), 

seperti ditulis di laman Komnasperempuan.go.id, telah 

dimulai sejak tahun 2003. Dalam kampanye 16 HAKTP 

ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga 

sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-

wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. 

Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas 

Perempuan yakni untuk bermitra dengan pihak 

masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait 

pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan.

Mengapa 16 Hari ?

Menurut Komnas Perempuan, penghapusan 

kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja 

bersama dan sinergi dari berbagai komponen 

masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik 

aktivis HAM perempuan, Pemerintah, maupun 

Kelima, meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan 

berbasis jender sebagai isu Hak Asasi Manusia di tingkat 

lokal, nasional, regional dan internasional

Keenam, memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal dalam 

menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

Ketujuh, membangun kerjasama yang lebih solid untuk 

mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap 

perempuan di tingkat lokal dan internasional

Kedelapan, mengembangkan metode-metode yang 

efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik 

sebagai strategi perlawanan dalam gerakan 

penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan

Kesembilan, menunjukkan solidaritas kelompok 

perempuan sedunia dalam melakukan upaya 

penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan

Kesepuluh, membangun gerakan anti kekerasan terhadap 

perempuan untuk memperkuat tekanan terhadap 

pemerintah agar melaksanakan dan mengupayakan 

penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan.

Dengan 10 langkah selama 16 hari tersebut, diharapkan 

semua pihak turut terlibat dan bersama menghentikan 

kekerasan pada perempuan. – [Maifil Eka Putra] 

Terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap 

Perempuan dari tahun ke tahun, Komnas 

Perempuan bersama elemen-elemen lainnya 

menggalakkan kegiatan “16 Hari Gerakan Anti-Kekerasan 

Terhadap Perempuan” yang merupakan kampanye 

internasional setiap tahun.  

Dompet Dhuafa sebagai Lembaga kemanusiaan turut 

mendukung kegiatan 16 hari  anti kekerasan terhadap 

perempuan itu dengan menggelar diskusi penghapusan 

kekerasan terhadap perempuan. 

Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan secara 

internasional dimulai pada 1993 oleh Women’s Global 

Leadership Institute. Sedangkan di Indonesia sendiri, 

sudah dimulai sejak tahun 2003.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

(16 Days of Activism Against Gender Violence) merupakan 

kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh 

dunia. 

Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, 

Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di 

Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh 

Women’s Global Leadership Institute tahun 1991 yang 

disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership. 

Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dimulai 

tanggal 25 November yang merupakan Hari 

Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang 

Untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, Komnas 
Perempuan dan elemen pendukung menggalakkan kampanye 
16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. 

16 Hari Kampanye
Melindungi Perempuan

masyarakat secara umum. 

Dalam rentang 16 hari, para aktivis HAM perempuan 

mempunyai waktu yang cukup guna membangun 

strategi pengorganisiran agenda bersama guna 

menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran 

bahwa:

Pertama,  kekerasan terhadap perempuan merupakan 

pelanggaran HAM.

Kedua,  mendorong kegiatan bersama untuk menjamin 

perlindungan yang lebih baik bagi para survivor (korban 

yang sudah mampu melampaui pengalaman kekerasan),

Ketiga, mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif 

sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Keempat, strategi yang diterapkan dalam kegiatan 

kampanye ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah 

lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh temuan tim 

kampanye di masing-masing daerah atas kondisi 

ekonomi, sosial, dan budaya, serta situasi politik 

setempat.

Penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan 

membutuhkan kerja bersama 
dan sinergi dari berbagai 

komponen masyarakat

ARUS UTAMAARUS UTAMA
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Lewat diskusi tersebut, juga ingin 

memperluas kajian seputar 

kekerasan seksual. Bahwasanya tidak 

selalu kekerasan seksual melibatkan 

aspek gender. Walaupun baik Bagus 

Riyono maupun Haryo Mojopahit, 

selaku Manajer Advokasi dan Aliansi 

Strategis Dompet Dhuafa mengakui 

ARUS UTAMAARUS UTAMA

Kekerasan terhadap 

perempuan yang 

terus meningkat jelas 

memberikan rasa khawatir kepada 

semua pihak. Karena perempuan 

adalah muara kehidupan manusia 

di bumi ini.  Dari Rahim perempuan 

lahir keturunan anak 

bangsa dan perempuan 

jualah yang mengasuh 

di kala kecil serta tetap 

menjadi ‘malaikat’ 

pendamping di kala 

dewasa.  

Sebagai lembaga yang 

selalu berkhitmat untuk 

kepentingan publik, 

Dompet Dhuafa 

terpanggil untuk 

mendukung seluruh 

kampanye anti kekerasan terhadap 

perempuan, juga memberi apresiasi 

terhadap wanita tangguh dan 

mencari solusi untuk menghapuskan 

kekerasan terhadap perempuan itu. 

Digawangi Indonesia Magnificence 

of Zakat (IMZ), lembaga riset dan 

studi besutan Dompet Dhuafa  ini 

menginisiasi diskusi nasional 

Kekerasan terhadap perempuan meningkat, diskusi Dompet Dhuafa 
menawarkan solusi penghapusan kekerasan dari keluarga.

D A R I  D I S K U S I  D O M P E T  D H U A F A

Healthy Family, 
Healthy Individual

bertajuk “Menghapus Kekerasan 

Terhadap Perempuan,” pada Kamis, 

29 November 2018.

Diskusi ini diisi oleh narasumber dari 

berbagai perspektif, seperti Bagus 

Riyono (President International 

Association of Muslim Psychologist), 

Dwi Hastuti (Pakar Perkembangan 

Anak, Departemen Ilmu Keluarga 

dan Konsumen Fakultas Ekologi 

Manusia IPB), Evi Risna Yanti (Tim 

Hukum Aliansi Cinta Keluarga 

Indonesia, Pusat Bantuan Hukum 

Dompet Dhuafa), Priyadi Santosa 

(Sekretaris Deputi Perlindungan Hak 

Perempuan), dengan mengambil 

tempat di Sofyan Hotel Soepomo, 

Tebet, Jakarta.

Salah satu solusi yang ditawarkan 

oleh Dwi Hastuti dan Bagus Riyono 

ialah memaksimalkan peran 

keluarga dalam mengedukasi. 

Karena keluarga 

merupakan tempat 

pertama kali seseorang 

menerima pendidikan. 

Diharapkan lewat keluarga 

ini, lewat kelompok sosial 

yang mikro tersebut dapat 

mempengaruhi hal sekitar, 

khususnya bangsa negara 

Indonesia. Jadi untuk 

menciptakan perubahan 

yang besar, kita harus 

memulainya dari aspek-

aspek yang kecil dan 

utama, yakni keluarga.

“Healthy Family, Healthy Individual,” 

jelas Dwi Hastuti.

Selain itu, Evi Risna Yanti, 

menganjurkan untuk setiap orang 

mendorong para korban kekerasan 

untuk berani berbicara dan berani 

melapor. Mengingat jika hal tersebut 

dibiarkan, maka akan menciptakan 

iklim masyarakat yang kurang sehat 

dan amoral.

“Korban merasa kalau kekerasan 

seksual yang diterima merupakan 

aib, maka mereka tidak berani 

berbicara. Bahkan ada yang merasa 

tidak mau repot berurusan dengan 

pihak berwajib, makanya mereka 

memilih diam,” ujar Evi Risna Yanti.

Lebih jauh lagi Evi menjelaskan 

butuh waktu yang lama untuk 

membuat seseorang berani 

melaporkan perlakuan kekerasan 

seksual yang diterima. Ini juga yang 

membuat dia yakin, korban 

kekerasan seksual butuh dukungan 

dari segala pihak, baik itu keluarga, 

tetangga, teman sekitar, pihak 

pemerintah maupun non 

pemerintah.

hal tersebut terjadi karena ada 

ketimpangan relasi kuasa, baik lintas 

gender maupun dengan gender 

yang sama.

Diskusi tersebut hanyalah salah satu 

upaya untuk melibatkan berbagai 

pihak, baik dari segi gender, profesi, 

dan usia untuk mencari solusi 

bersama terkait permasalahan 

kemanusiaan.

Haryo Mojopahit, menegaskan 

banyak program-program 

pemberdayaan Dompet Dhuafa 

yang melibatkan berbagai pihak. 

Tidak terbatas pada satu pihak atau 

gender saja. Ini diharapkan dapat 

meminimalisir ketimpangan yang 

terjadi antara lelaki dan perempuan 

atau sesamanya baik secara sosial 

maupun ekonomi. – [Maifil Eka Putra] 

Maifil Eka Putra
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WARNA

Dimas Alkhairsyah

Memetik Durian 
di Hutan Beton
Siapa yang tak kenal dengan 

si raja buah. Aromanya yang 

menusuk sudah pasti akan 

menyandera indera penciuman 

siapa pun yang berada di dekatnya. 

Di nusantara aneka ragam durian 

terbesar di pelosok negri, mulai 

dari Aceh hingga Indonesia Timur 

memiliki varietas durian yang 

diunggulkan. Namun untuk bisa 

mencicipi semua buah durian 

tersebut anda tak perlu keluar masuk 

hutan atau kebun durian.

Sejak 30 November lalu di belantara 

beton Ibu Kota dihelat festival 

bertajuk Dunia Duren. Acara yang 

berlangsung di Blok M Square, 

Jakarta Selatan selama 2 pekan ini 

menyajikan aneka durian termahsyur 

dari seluruh Indonesia. Sebut saja 

durian monthong hasil budidaya 

petani Sulteng yang laris diserbu 

pembeli karena memiliki 

tongkrongan yang menggiurkan.

Rodhi salah satu pejual durian asal 

Semarang, Jawa Tengah menuturkan 

kendati masing-masing daerah 

memiliki durian unggulan, namun 

tetap memiliki tingkat kenikmatan 

yang berbeda. Seperti Rodhi yang 

menjagokan durian petruk podang 

emas dengan tekstur daging buah 

tidak berair dan kenyal. 

“Rasanya manis legit, lengket, berbiji 

kecil, ada pahitnya dan struktur 

warna tidak begitu kuning,” Ujar 

Rodhi yang mengaku dapat menjual 

600 butir durian selama festival.

Selain ke dua jenis durian di atas 

juga ada durian rancamaya, durian 

bawor, durian lengkeng, durian 

Bengkulu, Palembang dan sejumlah 

varietas durian asal Negri Jiran 

Malaysia seperti D24. Jadi untuk bisa 

mencicipi semua jenis si raja buah, 

anda cukup masuk belantara beton 

Ibu Kota dan petik sendiri durian 

favorit anda. [Adit] Aditya Kurniawan

WARNA16 17 
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Pesatnya perkembangan filantropi di Indonesia 

telah mendorong berbagai inovasi dalam aktivitas 

kedermawanan. Inovasi tersebut meliputi proses 

penerapan informasi, imajinasi, dan inisiatif untuk 

menghasilkan nilai yang lebih besar dari sumber daya 

yang dimiliki. 

Co-chair Badan Pengarah Filantropi Indonesia Erna 

Witoelar menuturkan inovasi tersebut merupakan modal 

besar dan diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi 

bangsa.

“Oleh karena itu penyelenggaraan FIFest 2018 khusus 

menampilkan pameran dan forum yang penuh informasi, 

inovasi, pengetahuan dan inspirasi. FIFest 2018 juga 

memberikan kesempatan untuk mendukung kegiatan 

filantropi melalui berbagai program,” ucap Erna dalam 

pembukaan FIFest 2018 di Jakarta Convention Centre, 

Jakarta (15/11).

Sebagai keynote speech FIFEst 2018 Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional – Kepala 

BAPPENAS, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro 

menyampaikan apresiasi sebesar – besarnya kepada 

Filantropi Indonesia atas perhatian terhadap bidang 

filantropi. Munculnya mekanisme dalam berfilantropi 

dapat mendorong dalam pencapaian SDG’s. 

“Trust Building, Equal Partnership, Participation, 

Accountability and Mutual Benefits, those are five 

partnership principal. Prinsip kemitraan yang 

menumbuhkan rasa ke relawanan dalam berfilantropi,” 

Aditya Kurniawan

Filantropi Milenial 
di FIFest 2018
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jelas Bambang dalam festival 2 tahunan itu.

Bambang berujar, filantropi bukan soal kaya atau miskin 

tetapi tentang kepedulian. Siapa pun yang menunjukan 

kepeduliannya maka mereka telah melakukan kegiatan 

filantropi. Terlebih pelaku filantropi kini didominasi oleh 

kaum milenial dengan prinsip kemitraan. Bambang 

menyebutkan filantropi milenial sekarang memiliki peran 

begitu besar di dunia kedermawanan. 

“Ini kemudian dibawa ke cara mereka, yaitu digital 

filantropi. Banyak 

yang pakai apps 

untuk mendukung 

donasi,” 

sambungnya.

Berangkat dari ide 

itu Direktur 

Eksekutif 

Perhimpunan 

Filantropi Indonesia 

Hamid Abidin 

mengatakan dalam 

gelaran kali ini, 

FIFest 2018 hendak memperlihatkan inovasi apa saja 

yang hadir di dunia filantropi, 85-90 booth yang 

dihadirkan akan menawarkan berbagai cara baru untuk 

menunjukkan kepedulian sosial. Menurut Hamid FIFEST 

2018 ini secara umum ingin memperkenalkan kepada 

masyarakat mengenai perkembangan, kemajuan dan 

inovasi terbaru di filantropi Indonesia

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa kegiatan 

kedermawanan sudah berkembang sedemikian rupa, 

sudah mulai bertransformasi dari konvensional ke digital, 

orang menjadi dapat dengan mudah berbuat sesuatu, 

bisa menyumbang, melakukan aktifitas denga 

menggunakan platform digital tertentu,” paparnya.

Dengan mengusung tema From Innovation to Impact di 

satu sisi Hamid ingin mengenalkan kegiatan 

kedermawanan kepada masyarakat luas, di sisi lain dalam 

FIFest 2018 Hamid juga akan mendorong adanya 

kemitraan-kemitraan yang dilakukan, misalnya 

memfasilitasi lembaga filantropi untuk menjalin 

kejasama dengan perusahaan lain. 

Ditahun 2018 Hamid melihat ada kecenderungan kaum 

milenial menjadikan filantropi sebagai gaya hidup. Hal 

tersebut diperkuat oleh hilangnya asumsi bahwa harus 

kaya dulu baru membantu. Buktinya tambah Hamid saat 

ini tak sedikit milenial yang telah terjun untuk 

membantu, mempromosikan, fundraising  dan 

menyampaikan isu sosial melalui berbagai platform di 

media sosial.

“Sekarang tak 

perlu menunggu 

tua untuk 

membantu,” 

terang Hamid. 

Hamid 

mengatakan 

minat milenial 

terhadap dunia 

kedermawanan 

tidak hanya terjadi 

di Indonesia melainkan terjadi secara global, terlebih kini 

di tiap sekolah sudah memberikan edukasi dimana siswa 

tidak hanya sekedar menyumbang ketika ingin 

membantu tetapi juga wajib membuat proyek sosial 

yang bersifat berkelanjutan. 

Keberadaan smartphone dengan aneka kecangihannya 

dipandang Hamid berdampak positif terhadap 

pertumbuhan filantropi. Berkat munculnya aneka 

platform filantropi di telepon genggam milenial, 

membuat mereka dapat dengan mudah mencari 

informasi, melakukan fundraising hingga mengemas 

kegiatan filantropi menjadi kreatif dan menarik.

Selain itu metode penyumbangannya pun berbeda, bila 

dulu kegiatan filantropi hanya sekedar memberikan 

hibah atau donasi kini telah bertransformasi berupa 

pinjaman atau investing. Inovasi itu menjadi alasan 

mengapa semakin banyak start up yang  memadukan 

bisnis dengan sosial. Disinggung mengenai kontribusi 

filantropi terhadap capaian Sustainable Development 

Goals (SDGs), Hamid akan menjadikan gerakan filantropi 

sebagai pilar untuk pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutkan dengan cara mengaitkan dan 

mengarahkan program-program filantropi ke goal-goal 

SDGs.

”Sehingga di tahun 2019 diharapkan sudah bisa diukur 

kontribusinya, misalkan membantu meniadakan 

kelaparan seberapa besar kontribusinya. SDGs itu ada 

target dan indikator nanti kita bisa lihat,” lanjut Hamid.

Dalam pameran FIFEst 2018 yang berlangsung 3 hari itu, 

Dompet Dhuafa juga ikut andil dengan mengajak para 

milenial untuk meramaikan kegaiatan filantropi guna 

membantu penyintas gempa di Lombok dan Sulawesi 

Tengah. Dengan mendirikan stand bermodel warung 

kopi Dompet Dhuafa juga menyediakan sarana untuk 

diskusi bersama seputar perkembangan filantropi di 

tanah air.

Selama diskusi pengunjung dapat melihat berbagai 

produk pemberdayaan Dompet Dhuafa seperti payung 

lukis, kacamata kayu, gula semut dan bisa mencicipi 

produk andalan pemberdayaan Dompet Dhuafa yakni 

Kopi Kemloko yang di olah langsung di tempat.

Secara terpisah bersamaan dengan forum FIFest 2018, 

BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Relawan BPJS 

Ketenagakerjaan yang ditandai dengan penyerahan kartu 

perlindungan relawan kepada 5 (lima) orang penerima 

yang mewakili para relawan Indonesia.

Kartu Relawan ini merupakan sinergi inovasi terbaru dari 

BPJS Ketenagakerjaan, Bank BJB, Bank BNI dan filantropi 

untuk kesejahteraan para relawan nasional dimana para 

pemegang kartu relawan ini telah dilindungi program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS 

Ketenagakerjaan serta dapat memanfaatkan layanan 

transaksi yang disediakan oleh perbankan. [Adit]
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MELAKA – Zakat harus dijadikan 

sebagai modalitas strategis untuk 

Dunia Muslim untuk melepaskan diri 

dari ketergantungan jangka panjang 

dari negara-negara barat atau dari 

belahan bumi utara yang menjadi 

perpanjangan kolonisasi pada 

banyak negara. Kesimpulan tersebut 

merupakan pati dari pertemuan 

World Zakat Forum (WZF) di Hotel 

Equaotorial, Melaka, Malaysia, 5- 7 

Desember 2018 lalu. Pertemuan ini 

mengangkat tema “Memperkuat 

Kerja Sama Zakat Global dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Umat”.

Forum menyadari, dunia Islam saat 

ini menghadapi masalah dan 

tantangan multi-dimensi secara 

eksternal dan internal. Stigma dan 

stereotip buruk ditujukan untuk 

berbagai hal terkait Islam, telah 

menyebabkan umat Islam menjadi 

korban diskriminasi dan penindasan. 

Secara internal, di kalangan umat 

Islam sendiri masih banyak orang 

yang tidak peduli terhadap Muslim 

lain yang memiliki kondisi kurang 

sejahtera.

Faktanya, kemiskinan dunia 

ditemukan di banyak dunia Muslim. 

Tingkat kemiskinan di antara 

negara-negara Muslim jelas telah 

melemahkan posisi Muslim Dunia, 

diperparah dengan keterbelakangan 

di sektor pendidikan, rendah diri 

dalam sains dan teknologi, ditambah 

kapasitas supra-struktur dan sumber 

daya manusia yang lebih sedikit. 

Ditenggarai, kebangkitan Dunia 

Muslim harus dimulai dari 

keberhasilan tentang bagaimana 

menyelesaikan masalah umat secara 

mandiri, mandiri di antara Dunia 

Muslim sendiri dengan memperkuat 

peran zakat sebagai ‘senjata 

sosial-ekonomi’ yang kemudian 

dapat digunakan sebagai ‘politik’ 

mempersenjatai diri dalam 

menghadapi kapitalisme dan 

liberalisme. 

Juga ditekankan, penggunaan zakat 

harus memiliki arti strategis untuk 

memperkuat ukhuwah 

(persaudaraan), kolaborasi, dan 

solidaritas di antara Bangsa-Bangsa 

Muslim untuk mencapai tujuan 

bersama.

Menanggapi situasi ini, gerakan 

zakat global dapat mengambil peran 

penting berkontribusi, 

mendistribusikan, dan memberikan 

bantuan bagi mereka yang bernasib 

buruk baik secara finansial maupun 

non-finansial. Selain itu, gerakan 

zakat global juga dapat mendukung 

pengembangan aspek dasar 

manusia, seperti sektor kesehatan 

dan pendidikan. 

Sementara itu, mekanisme zakat 

masih membutuhkan perhatian 

serius untuk mencari solusi 

terkait pemahaman Fiqh yang 

tepat, model manajemen, 

distribusi zakat antar negara, 

mekanisme kerja sama di 

Indonesia praktik-praktik zakat 

yang terkait dengan masalah 

diplomatik, dan isu-isu terkait 

lainnya yang perlu dijawab.

World Zakat Forum (WZF) 

telah menyelenggarakan 

serangkaian konferensi di 

Bogor, New York, Banda Aceh, 

Kuala Lumpur dan Jakarta 

sejak pembentukan pertama 

di Yogyakarta pada tahun 

2010.Konferensi kali ini mengangkat 

beberapa topik menarik tentang 

isu-isu zakat saat ini ; seperti Zakat 

dan SDGs, Good Amil Governance 

dan Peningkatan Transparansi dan 

Akuntabilitas Lembaga Zakat. 

Narasumbernya merupakan tokoh 

terkemuka dari berbagai negara.

Beberapa tokoh dan pembicara 

terkemuka adalah Menteri Agama 

dari 5 negara (Malaysia, Indonesia, 

Brunei Darussalam, Sri Lanka dan 

Maladewa), HRH Hassan Lawal 

Gummi, Prof Dr Bambang Sudibyo, 

M Lawal Maidoki, Mufti Faraz Adam, 

Saleh Ali Alawaji, Yasmina Francke, 

Ayman Al Mufleh, Syed Zaffar 

Mahmood, Abdul Raziq Mukhtar, 

Ustaz Hj Abdul Aziz bin Hj Akop, M 

Ayub Miah, dan banyak lagi. 

Konferensi ini juga mengundang 

lembaga multilateral untuk ambil 

bagian, seperti UNICEF dan UNDP. 

Diharapkan Lembaga ini dapat  

mengidentifikasi dan mendiskusikan 

kolaborasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan manusia global.

Saat ini, anggota WZF terdiri dari 

organisasi, pejabat pemerintah dan 

regulator dari 23 negara, dan 5 

negara (Kazakhstan, Maladewa, 

Srilanka, Senegal, Ghana) akan 

bergabung dengan forum tahun ini. 

Negara-negara anggota saat ini 

adalah: Bangladesh, Bahrain, 

BosniaHerzegovina, Brunei 

Darussalam, Mesir, India, Indonesia, 

Yordania, Kuwait, Malaysia, Maroko, 

Nigeria, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, 

Singapura, Afrika Selatan, Sudan, 

Uganda, Amerika Serikat, Amerika, 

Inggris, Turki, Vietnam. Lebih jauh, 

WZF berupaya memperpanjang 

keanggotaannya, dan cakupan 

untuk memasukkan sebanyak 

mungkin negara dalam forum ini. 

– [Maifil Eka Putra]

DARI KOFERENSI WZF MELAKA, MALAYSIA, 26 NOVEMBER 2018

Zakat Modalitas 
Strategis Dunia 

Muslim
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teknologi malah mengurangi porsi 

posisi lembaga zakat sebagai 

lembaga sosial. Maka disini perlu 

pendekatan integratif antara 

implementasi pandangan prinsip 

Syairah yang komprehensif, 

diantaranya adalah prinsip Maqashid 

Syariah.

Maqashid Syariah secara corenya 

bertumpu pada lima pilar utama, 

yaitu pilar menjaga agama 

(keyakinan, spiritual dan nilai-nilai 

luhur), menjaga kekayaaan (unsur 

ekonomi dan keadilan), menjaga 

jiwa (menjunjung tinggi kemausiaan, 

human Rigth), menjaga keluarga 

(unsur keharmonian sosial dan 

keluarga), dan menjaga akal fikiran 

(kesehatan fisik dalam berfikir, 

memastikan seluruh tindakan yang 

menyebabkan dampak negatif 

terhdap akal fikiran seperti terlibat 

terhadap drugs, narkotik ataupun 

pergaulan bebas).

Secara umum pilar-pilar Maqashid 

Syariah inilah yang menjadi 

tumpuhan pembahasan dalam 

penyeimbangan tercapainya 

lembaga zakat dengan tujuan Social 

Development 

Goals (SDGs), 

dan dalam istilah 

prinsip syariah 

Maqashid 

Syariah ini juga 

dapat menjadi 

“hamzatul wasl” 

atau titik temu 

dalam 

implementasi 

dan 

pengembangan 

pengelolaan lembaga Ziswaf di skala 

global dan sesuai dengan 

perkembangan zaman saat ini. Oleh 

karena itu, lembaga pengelola 

ZISWAF, dalam setiap program 

pengembangannya harus 

memasukkan prinsip-prinsip syariah 

yang sudah menjadi nilai universal 

tersebut selain juga terus diimbangi 

dengan impemantasi fiqh 

perimbangan (balancing) melalui 

pandangan/pemahaman sekala 

prioritas (Fiqh Awwaliyat).

Dalam Pengembangan Pengelola 

ZISWAF yang modern dan terus 

terupdate, implementasi prinsip 

syariah dengan perkembangan 

modern, tidak akan mengalami 

benturan, bahkan harmonisasi dan 

berfikirian open minded (terbuka) 

terus diperlukan, sebagai contoh 

ada beberapa lembaga pengelola 

ziswaf yang menjadikan kasus-kasus 

dan isu sosial yang saat ini menjadi 

sorotan, seperti LGBT, korban 

perdagangan manusia, dan korban 

penyalahgunaan narkoba menajadi 

program mereka, dengan 

memasukkan isu-isu tersebut 

sebagai pihak penerima ziswaf, 

melalui pos muaalfatu qulubihin 

ataupun riqob dalam asnaf zakat.

Begitu juga dalam pengembangan 

pengelola ziswaf, pendekatan 

pengembangan wakaf sebagai 

sumber pedanaan kelembagaan 

yang menjadikan lembagai ziswaf 

menjadi selalu sustain (terjaga dan 

terus bertahan) mendapat banyak 

perhatian pada acara WZF ini 

dengan pelbagai sharig pengalaman 

dan implementasi di setiap negara. 

Dan disinilah poin penting yang 

didapat di jadikan percontohan bagi 

lembaga seperti Dompet Duafa, 

karena telah menjadi pionir dalam 

masalah ini, dan menjadi contoh 

tetang sustinable institution dalam 

pengelolaan ziswaf yang didukung 

penuh dengan pengembangan 

lembaga pengelola WAKAF secara 

profesional. Namun upaya ini terus 

harus dijaga dan dikembangkan lagi 

agar tetap dalam koridor prinsip-

prinsip syariah yang terjaga.

Terakhir yang tidak kalah penting 

adalah peningkatan kapasitas amil. 

Kemampuan amil dalam mengelola 

lembaga zakat menjadi kunci bagi 

perkembangan lembaga zakat di 

dunia. Oleh karena itu, amil harus 

belajar dengan lembaga amil zakat 

lintas negara. Bisa dengan 

melakukan On Job Training 

ataulainnya, dengan demikian amil 

bias saling belajar dan mengurangi 

biaya training lembaga. Dengan 

hadirnya World Zakat Forum ini 

semakin menguatkan poisisi 

lembaga zakat dan bias saling 

belajar dari model pengelolaan zakat 

yang ada di berbagai negara. *

Dewan Syariah Dompet Dhuafa

Oleh 
Ust. Izzuddin Abdul Manaf Lc, MA 

Sebagai salah satu lembaga 

yang terus melakukan 

pengembangan dan 

peningkatan pengelolaan ZISWAF di 

skala Global, Dompet Dhuafa turut 

serta hadir dan menjadi bagian dari 

terselenggaranya World Zakat Forum 

(WZF) pada5-7 Desember 2018 di 

Melaka, Malaysia. World Zakat Forum 

adalah sebuah wadah bagi institusi 

zakat yang ada di seluruh dunia 

untuk membahas perkembangan 

zakat terkini. Forum ini juga menjadi 

ajang silaturahim antar lembaga 

zakat di dunia. Hadir dalam acara 

ini Prof Bambang Brodjonegoro 

selaku menteri BAPPENAS. Bambang 

menyampaikan bahwa Indonesia 

yang merupakan Negara dengan 

mayoritas muslim harus bias 

menjadi negara percontohan 

yang menggunakan zakat sebagai 

instrumen untuk mengentaskan 

kemiskinan, juga untuk mendukung 

program universal yang tertuang 

dalam Social Development Goals 

(SDGs). 

Selain menjabat sebagai menteri 

BAPPENAS, Prof Bambang 

Brodjonegoro juga merupakan 

Koordinator Social Development 

Goals (SDGs) dan Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS)  yang 

bertanggungjawab dalam 

mengembangkan keuangan islam di 

Indonesia.  Untuk itu, pemerintah 

perlu bekerjasama dengan semua 

stakeholder baik investor, swasta, 

masyarakat dan jugal embaga zakat. 

Hadirnya lembaga zakat terbukti 

sangat membantu pemerintah 

dalam penanganan bencana di 

Lombok,Palu, serta Donggala.

Ada beberapa catatan yang menjadi 

tugas besar keberadaan forum zakat 

dunia ini. Diantaranya adalah, WZF 

harus memiliki peran garda terdepan 

dalam kolaborasi dan sinergi untuk 

membantu saudara muslim yang 

ada di belahan dunia seperti 

Palestina, Suriah, Yaman, Rohingya, 

Myanmar, dan Uighur, China. Bahkan 

hingga kasus kelaparan di Ghana, 

Afrika. World Zakat Forum harus 

mampu menjadi solusi bagi 

berbagai kasus kemanusiaan yang 

ada di dunia. Selain itu, lembaga 

zakat kedepan harus aktif dan kreatif 

dalam membuatberbagai program 

pemberdayaan untuk mengubah 

mustahik menjadi muzakki.

Sebagai ikhtiar menjawab panggilan 

zaman, lembaga zakat diharapkan 

mampu beradaptasi dengan 

perkembangan zaman. Salah satu 

diantaranya dengan memanfaatkan 

teknologi di era 4.0. apabila lembaga 

zakat di dunia mampu 

mentransformasi dariteknologi 

konvensional ke teknologi era big 

data, maka akan terjadi percepatan 

dalam hal penghimpunan dari 

muzakki dan meluasnya penyaluran 

kepada mustahik. Karena 

perkembangan teknologi adalah 

keniscayaan yang tidak bias kita 

hindarkan.

Disamping kemajuan teknologi yang 

pesat, lembaga zakat juga harus 

ikhtiyat (berhati-hati) karena 

lembaga zakat sudah selaiknya 

melakukan manajemen risiko. 

Jangan sampai karena upaya yang 

begitu besar untuk memanfaatkan 

Prinsip Syariah dan Good Governance 
dalam Pengelolaan Zakat Kontemporer

Sebagai ikhtiar menjawab 
panggilan zaman, lembaga 
zakat diharapkan mampu 

beradaptasi dengan 
perkembangan zaman. 
Salah satu diantaranya 
dengan memanfaatkan 

teknologi di era 4.0.

SYARIAHSYARIAH
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MOSAIC (MOSLEM AND MOSLIMAH CHIC)MOSAIC (MOSLEM AND MOSLIMAH CHIC)

Mosaic
Memasuki musim penghujan dan akhir 
tahun, sebagian dari Anda mungkin 

sudah merencanakan liburan.
Sebelum bepergian, pilihlah pakaian 

yang sesuai untuk dipakai selama 
liburan.

Di musim penghujan seperti ini, udara 
menjadi dingin dan berangin. Jangan 
lupa sertakan jaket atau baju hangat, 
dalam tas pakaian Anda. Terutama bagi 
Anda yang memilih Pegunungan, baju 

hangat sangatlah penting.

SEsUaIkAn PAkAiAn Bukan hanya sekedar baju 
hangat, Anda bisa tampil cantik 

dan menarik. Paduan warna 
serasi membuat penampilan chic.

MIx n MAtCh 
BAjU haNgAt

Selamat berlibur, 
s E m O g A  P e R j A l A n A n  A N d A  M e N y E n A n G k A n .

Setelah mix n match pakaian, 
pastikan Anda nyaman saat memakainya. 

BErPaKaIaN DeNgAn NYaMaN

Bagi yang tak tahan udara dingin, 
ketersediaan kaos kaki dan sarung 
tangan cukup diperlukan. Udara yang 
lembab, pakaian rentan menjadi basah. 
Jadi tak ada salahnya membawa lebih.

KAoS kaKi & 
SArUnG taNgAn

 [ S E b A g A i  P E l E n G k A p ]

Foto :  adItYa KUrNiAwAn 
Kreatif : arYaNi RAdItA
Wardrobe : koLeKsI prIbAdI (ArT)
Desain & Layout : a. SYaUgY K
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MAJALAH SWARACINTA

EKONOMI BISNIS

Cara Kelola Uang 
Secara Syariah 
dalam Keluarga 

Di era globalisasi saat ini 

produk halal bukan lagi 

menjadi pilihan, melainkan 

telah berubah menjadi  kebutuhan 

gaya hidup yang harus dipenuhi 

sebagai implementasi ketaatan 

terhadap ajaran agama. Guna 

menghadirkan gaya hidup halal 

dalam keluarga, bisa dimulai dari 

mengelola keuangan secara syariah. 

CEO ZAP Finance Prita Hapsari 

Ghozie mengatakan ada lima hal 

mendasar yang perlu diketahui 

untuk memulainya.

Pertama, sebagai manusia kita harus 

lebih dahulu menggunakan uang 

untuk menunjang hak hidup hari ini. 

Dengan kata lain harta yang kita 

miliki harus bisa dimanfaatkan saat 

itu juga tanpa memberatkan orang 

lain.

“Contohnya kita kalau makan tidak 

boleh utang karena merugikan 

orang lain dan tidak dibenarkan 

secara syariah. Padahal kita punya 

uang yang cukup,” ujar Prita dalam 

paparannya di acara Jakarta Halal 

Things 2018 di Jakarta (30/11).

Berikutnya seseorang harus 

mempersiapkan hartanya untuk 

memenuhi hak hidup dimasa sulit. 

Bila sedang tidak memiliki pekerjaan 

atau pemasukan, tiap orang dituntut 

harus siap secara finansial. Prita tidak 

menyalahkan moto hidup 

kebanyakan orang Indonesia yang 

mengatakan ‘hidup akan ada 

jalannya’ namun ia sangat 

menyayangkan bila kita hanya 

berpangku tangan kalau rezeki tidak 

dicari untuk memenuhi hak hidup 

dimasa sulit. 

Cara ketiga mengelola keuangan 

secara syariah adalah membagikan 

rezeki yang kita miliki ke kaum 

dhuafa. Prita berujar setiap gaji yang 

masuk ke dalam rekening setiap 

bulannya, terselip hak untuk orang 

yang lebih membutuhkan. Caranya 

bisa disalurkan melalui zakat sebesar 

2,5 persen dari pemasukan. 

Selanjutnya jangan 

mendiamkan harta karena 

dapat merugikan orang lain.

 “Jadi kita punya tanah tapi 

didiamkan saja sambil 

menunggu harga jual naik. Itu 

tidak baik karena seharusnya 

investasi kita bisa berputar 

untuk kelangsungan hidup 

orang lain. Tanah harus dirawat 

dan diurus agar bermanfaat,” 

terang Prita.

Cara terakhir mengelola 

keuangan agar sesuai syariat 

Islam adalah dengan investasi. 

Namun tambah Prita untuk 

berinvestasi seorang muslim 

harus menghindari tiga unsur 

yang dapat membahayakan 

akidah. Unsur pertama adalah 

maisir, maisir di sini bukan 

sebatas judi tetapi seorang 

muslim dilarang mengambil 

resiko yang berlebihan dan 

tanpa perhitungan.  

Unsur kedua ialah ghoror, seorang 

muslim tidak boleh menanamkan 

uangnya untuk membeli barang 

yang belum jelas secara fisik. Bila 

ingin berinvestasi dalam produk 

keuangan, seorang muslim wajib 

mengecek terlebih dahulu di daftar 

indeks saham Indonesia. 

“Tapi nanti pasti sahamnya tidak 

berlabel syariah. Perusahaannya pun 

juga tidak melabeli dirinya syariah. 

Hanya saja dalam menjalankan 

transaksinya sudah menerapkan 

sistem syariah,” terang Prita.

Unsur ketiga yang harus dihindari 

dalam berinvestasi adalah riba 

dalam arti penambahan tanpa 

perhitungan rinci. Prita menuturkan 

dalam konteks riba terdapat 

perbedaan yang jelas antara 

meminjam berdasarkan keinginan 

dan meminjam karena terdesak. Bila 

meminjam berdasarkan keinginan 

28 EKONOMI BISNIS

Aditya Kurniawan

tambah Prita seorang muslim 

dilarang meminjam uang Rp 10 juta 

dan dikembalikan dengan nilai yang 

sama, Rp 10 juta.

“Kita termasuk umat yang dzolim 

bila mengembalikan dengan jumlah 

nominal yang sama. Karena selama 

masa peminjaman yang bertahun-

tahun tentu ada inflasi dan ini nyata. 

Jadi yang dihitung adalah 

penambahan dengan manfaat yang 

kita terima,” ujar Prita.

Tetapi jelas Prita lain cerita bila 

seorang muslim meminjam uang 

karena kebutuhan yang mendesak 

seperti untuk mengobati sakit. 

Dalam kasus ini sang peminjam 

wajib untuk mengembalikan uang 

dengan nominal yang sama dengan 

saat meminjam. Bila ada unsur 

penambahan nilai mata uang maka 

itu disebut riba. [Adit]

28 PARENTING
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Manfaat Merajut
Mengisi waktu luang, beragam aktivitas 

atau hobi bisa menjadi pilihan. Salah satunya merajut. 
Tak hanya mengisi waktu kosong, merajut memiliki manfaat bagi kesehatan.

Tertarik mencoba?
Selain mengisi waktu luang, tentunya 

merajut juga bisa menyehatkan.
Selamat mencoba...

B A G I  K E S E H A T A N

Mengatasi Berbagai 
Gangguan Psikologis

Merajut mampu meredam berbagai gangguan psikologis 

pada Wanita. Sebuah studi Universitas British Colombia 

pada tahun 2009 dilakukan, mereka yang memiliki 

masalah Anoreksia Nervosa diajari merajut, hasilnya 74% 

dari mereka menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal 

itu terjadi karena merajut dapat mengurangi ketakutan, 

dan mengalihkan pikiran dari kekhawatiran pada masalah 

yang dihadapi.

03

Memperkuat OtotTungkai Tangan
Menggunakan tangan sebagai tumpuan utama, merajut 
memberi efek positif bagi otot tungkai. Merajut melatih 
kekuatan lengan, tanpa mengeluarkan kekuatan. 
Sehingga otot tungkai lengan menjadi lebih kuat, tanpa 
menyebabkan kerusakan muskuloskeletal, atau 
kerusakan pada otot sendi. Selain itu juga menghindarkan 
Anda dari radang sendi dan tendinitis.

01

Sebagai Meditasi dan Pereda Stres 
Merajut bisa menghasilkan efek serupa meditasi. Menurut Dr. Herbert Benson, penulis buku “The Relaxation Response”, aktivitas merajut yang melakukan 

pola berulang, disebut dapat memberi efek meditasi pada 
tubuh. Kondisi tubuh menjadi rileks dengan rutin merajut. 
Menurunkan tekanan darah, denyut jantung, serta 
mengurangi kadar hormon Kortisol yang jadi pemicu 
stres.

04

Mencegah Demensia 
dan Alzheimer

Berada di usia senja, ingin daya ingat tetap terjaga? 
Merajut bisa menjadi salah satu metode efektif. Kordinasi 
otak dan otot tangan, dalam mengingat pola rajutan yang 
sama berulang-ulang, selain mengasah fungsi kerja otak 
juga membuat Anda lebih rileks. Bahkan sebuah 
penelitian di Perancis menunjukkan hasil, rutin 
melakukan aktivitas crafting, terutama merajut, dapat 
terhindar dari gejala demensia dan penyakit Alzheimer.

02
step

Dari sisi kesehatan,  kegiatan merajut banyak memberi efek 
positif bagi tubuh dan pikiran. Apa saja manfaat dari mera-

jut? Yuk simak artikelnya.

Foto :  adItYa KUrNiAwAn 
Kreatif : arYaNi RAdItA
Alat & Produk : muStIkA - NaMoRa cRaFt
Desain & Layout : a. SYaUgY K
Sumber : DiKuTiP DaRi bErBaGaI SuMbEr
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Milenial Penggerak Revolusi Muslim

Selepas tahun 2010 setidaknya telah terjadi dua 

revolusi muslim di Indonesia. Fenomena ini 

merupakan rentetan dari runtuhnya rezim orde 

baru yang dipandang terlalu mengekang muslim. 

Akibatnya, pasca reformasi tren pop muslim terus 

berkembang dan bergerak cepat. Perubahannya 

dimotori oleh kaum milenial. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Managing Partner Inventure Indonesia Yuswohady 

dalam forum diskusi ‘Ngopi-Ngopi Cantik’ bertajuk 

Milenial, Lifestyle, Zakat yang diselenggarakan Dompet 

Dhuafa (5/12).

Menurut Yuswohady revolusi muslim pertama kali 

muncul pada tahun 2010 ditandai dengan semakin 

banyaknya Muslimah yang mengenakan jilbab. Seiring 

berjalannya waktu penyebutan jilbab pun berubah 

menjadi hijab karena penggunaannya telah menyatu 

sebagai gaya hidup. Ketika itu tambah Yuswohady 

market muslim tiba-tiba menggeliat dengan sendirinya 

tanpa sebab akibat.

“Saya mengindikasi yang paling fundamental saat itu 

Indonesia masuk dari negara miskin ke negara 

menengah. Kalau makin kaya maka penduduknya makin 

pintar. Kalau pintar maka akan semakin religius. Saya 

sudah prediksi ini sejak tahun 2014 lalu jauh sebelum 

ada aksi 212,” ucap Yuswohady.

Revolusi muslim ke dua mulai muncul di tahun 2017 

dimana market muslim mulai menuntut produk halal 

kepada produsen. Hal ini tambah Yuswohady ditandai 

oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan undang-

undang bahwa pada tahun 2019 semua produk baik 

makanan, minuman, pakaian, pariwisata dan lain 

sebagainya mesti berlabel halal.  Yuswohady 

memperkirakan pada tahun 2020 mendatang semua 

produk yang sasaran konsumennya untuk umat muslim 

akan mengalami peningkatan secara eksponensial. 

Yuswohady berujar kendati revolusi muslim ke dua 

belum mencapai puncaknya namun aroma gelombang 

revolusi muslim ke tiga sudah mulai tercium, yakni 

gerakan anti riba. Yuswohady menilai revolusi muslim ke 

tiga ini lambat laun mulai naik ke permukaan seiring 

semakin banyaknya milenial yang membuka rekening 

bank syariah dan penolakan terhadap transaksi yang 

dinilai menyalahi aturan agama. Klimaksnya kata 

Yuswohady akan ada bank konvensional yang kalah dari 

bank syariah. 

Yuswohady menyarankan, kedepan semua produsen 

jasa atau barang di dalam negeri diharapkan segera 

membuat produk atau jasa yang patuh dengan nilai-nilai 

islam. Yuswohady menilai telah terjadi perubahan religi 

secara horizontal  terhadap 89 persen penduduk muslim 

Indonesia. Karateristik milenial yang dinamis dan kritis 

terhadap digitalisasi turut menambah kecepatan laju 

gelombang revolusi muslim.

“Milenial adalah digital generation. Revolusi pasar 

muslim ini di drive oleh tingkah laku masyarakat 

Indonesia yang religi, menyukai produk yang patuh 

dengan ajaran agama,” ucapnya. 

Yuswohady menuturkan bila milenial semakin pintar, 

semakin kaya, semakin religious dan semakin melek 

terhadap dunia digital maka LAZ seperti Dompet Dhuafa 

harus memanfaatkan peluang ini dengan sebaik 

mungkin. Kriteria milenial yang menaruh gengsi tinggi di 

media sosial dan gemar plesiran juga merupakan 

peluang yang tak boleh dikesampingkan. Semua 

perubahan tentunya harus dibawa melalui lifestyle.

“Milenial akan mendapat gengsi bila mengunggah foto 

yang berlandaskan experience dan leisure. Milenial 

mencari meaning memperoleh manfaat hidup terhadap 

orang lain, ketaatan terhadap kaidah islam. Cara-cara 

milenial tidak menggurui tetapi membawa perubahan 

gaya hidup, peer to peer,” jelas Yuswohady.

Direktur Mobilisasi ZIS Dompet Dhuafa Bambang 

Suherman mengatakan guna merangkul milenial agar 

sudi berzakat dibutuhkan cara-cara yang kreatif ditengah 

arus perubahan zaman. Agara milenial tetap 

mendapatkan meaning, experience dan leisure saat 

berzakat Dompet Dhuafa (DD) menerapkan canvassing 

creative dengan model pendekatan yang milenial 

friendly.

Dahulu ujar Bambang DD mengedepankan basis 

transaksi, namun transaksi hanyalah sebab dari ‘sebuah’. 

Masuk era milenial ‘sebuah’ ini lah yang bakal 

dikampanyekan melalui aksi yang mengedepankan 

ikatan pertemanan jangka panjang dan menciptakan 

interaksi yang berbuah nilai dan gagasan.

“DD harus memastikan bahwa donatur ketika pulang 

harus ada pengalaman yang dibawa. Kami juga 

mengubah gaya komunikasi menjadi dua arah,” kata 

Bambang.

Bambang menjelaskan ada empat aksi dalam canvassing 

creative DD yang meninggalkan sensasi terhadap 

donatur. Pertama canvassing offline to online, canvassing 

movement, canvassing thematic dan canvassing creative.

“Kami ciptakan pengalaman, mengajak donatur 

merasakan sensasi berdonasi di DD. Kami juga membuat 

semacam games, tantangan kepada publik. Pendekatan 

yang DD lakukan secara horizontal antara manusia 

dengan manusia,” pungkasnya. [Adit]

Aditya Kurniawan

AKTUALITAAKTUALITA
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Relawan Dompet Dhuafa 

Kampanyekan
Anti Korupsi

BANDUNG – Para relawan Dompet 

Dhuafa  dari berbagai wilayah 

Nusantara memeriahkan gelaran  

International Volunteer & 

Anticorruption Camp (IVAC) yang 

dilaksanakan di Lembang, Bandung , 

Jawa Barat,  Sabtu (8/12/2018).

“Apresiasi sederhana untuk relawan 

yang sudah berkolaborasi dalam 5 

tahun belakangan ini. Dengan 

kegiatan IVAC 2018 dapat 

menumbuhkan kepedulian dalam 

jiwa para relawan untuk mencegah 

dan melawan korupsi. Baik korupsi 

yang kecil hingga yang besar, “ 

ungkap Maya Nuraini,  PIC dari acara 

IVAC.

International Volunteer & 

Anticorruption Camp 2018 (IVAC) 

yang diinisiasi Dompet Dhuafa 

Volunteer merupakan upaya untuk 

mengkonsolidasi dalam 

membangun capacity building bagi 

para Relawan.

Dalam IVAC 2018 banyak kegiatan 

yang dapat diikuti oleh peserta, 

seperti seminar, workshop, sharing 

session, dan Focus Group Discussion 

(FGD). Acara yang dilaksanakan dari 

7 – 9 Desember 2018 dengan 

bentuk gathering, training, dan 

festival.

JAKARTA — Dompet Dhuafa 

menghadirkan program akhir tahun 

bernama Humanesia, yakni sebuah 

kampanye dengan semangat 

kemanusiaan untuk 

membentangkan kebaikan.

Kebanyakan, menjelang tahun baru 

masyarakat sibuk menentukan 

rencana dan lupa dengan 

penderitaan saudara-saudara yang 

membutuhkan. Karenanya, Dompet 

Dhuafa  melakukan aksi humanesia 

yang dilaksanakan di Car free Day, 

Sudirman, Jakarta pada Ahad 

(9/12/2018) untuk mengingatkan.

Acara Humanesia  sendiri 

dimeriahkan oleh Chiki Fawzi, 

Deanda, Mas Aji dan seniman 

Doodle Art. Selain itu juga beberapa 

acara akan dilaksanakan untuk 

Tahun 2018, Dompet Dhuafa telah 

menerima penghargaan sebagai 

Lembaga yang transparansi dan 

akuntabilitas oleh Registrasi Akuntan 

Publik. Sebagai lembaga yang 

transparansi dan akuntabilitas, 

Dompet Dhuafa dalam melakukan 

pencegahan korupsi, melibatkan 

seluruh elemen  elemen sesuai 

dengan kedudukan dan 

kapasitasnya masing – masing.

Sebagai komunitas kerelawanan 

dengan jumlah yang besar, Dompet 

Dhuafa Volunteer memiliki potensi 

besar dalam pencegahan korupsi, 

hingga kini jumlahnya telah 

mencapai lebih dari 10.000 relawan 

terdaftar di Dompet Dhuafa 

Volunteer dari seluruh Indonesia.

Dengan meningkatkan pemahaman 

relawan untuk mencegah korupsi, 

Dompet Dhuafa Volunteer ingin 

membangun capacity building para 

relawannya. aksi pencegahan 

korupsi secara nasional dan regional, 

dapat meningkatkan kesadaran para 

Relawan di Hari Korupsi 

Internasional.

Dalam kegiatan ini Dompet Dhuafa 

mendorong para relawan untuk 

menciptakan proyek sosial yang 

berdampak kepada para peserta 

untuk menumbuhkan nilai anti 

korupsi dan kemanusiaan dalam 

berbagai kegiatan kerelawanan serta 

membangun solidaritas antar 

relawan dari seluruh Indonesia. - 

[KBK]

AKTUALITAAKTUALITA

memeriahkan acara tersebut.

“Dengan melakukan aksi humanesia 

di Car Free Day kami mengharapkan 

dukungan masyarakat untuk lebih 

peduli lagi dengan bencana yang di 

alami oleh saudara saudara kita. 

Selain menikmati acara yang ada 

kami mengajak masyarakat yang 

sedang olah raga untuk berseni 

dengan doodle art serta beragam 

hiburan menarik. Selain itu 

masyarakat juga bisa berdonasi 

untuk program-program pemulihan 

pasca bencana hingga mereka yang 

sedang mencoba bangkit dari 

bencana baik di Lombok maupun 

Palu,” ucap Adi Kurniawan selaku 

Ketua Pelaksana Humanesia 2018.

Dompet Dhuafa juga semakin 

meluas sebaran pemberdayaan 

untuk penerima manfaat.Hingga kini 

jumlah penerima manfaat Dompet 

Dhuafa sampai dengan Tahun 2017 

tercatat 16.9 juta jiwa dan layanan 

dengan pertumbuhan rata-rata 7% 

per tahun, sinergi antara Dompet 

Dhuafa Filantropi dengan Dompet 

Dhuafa Social Enterprise terus 

melebarkan sayap dengan berbagai 

program untuk bahu membahu 

membangun program yang 

keberlanjutan.  - [Maifil]

Sibuk Tahun Baru, 
Tetap Peduli Dhuafa

Taufan
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Gerli 
sebagai 
Implementasi 
Pancasila
JAKARTA - Dengan mengangkat Tema Berdaya Guna di 

Usia Lanjut, Dompet Dhuafa menggelar gerakan hati 

GERLI (Gerakan Relawan Lansia Indonesia) Sabtu, (8/12). 

Inisiator, Pendiri dan Ketua Pembina Dompet Dhuafa 

Parni Hadi menuturkan GERLI merupakan sebuah 

gerakan hati yang dilandasi dan merupakan 

implementasi nyata dari Pancasila atau Pancasila in Action 

karena selaras dengan nilai-nilai yang terkandung pada 

dasar negara tersebut.

“Membantu lansia untuk berdayaguna. Dompet Dhuafa 

bersama ibu-ibu lansia kita lakukan pengabdian kepada 

Tuhan, agar berdaya guna,” ungkap Parni.

Pada saat yang bersamaan Parni juga 

meluncurkan buku “Olah Rasa & Laku 

Pancasila (Pancasila in Action).”

“Pancasila in action: orang tidak dapat 

mengabdi pada Tuhan dengan tidak 

mengabdi kepada sesama, Tuhan 

bersemayam di gubuknya Simiskin,” 

ujarnya melansir ucapan Presiden 

Soekarno pada tahun 1946.

Menurut Prof Saparina Sadeli, GERLI 

merupakan sebuah gerakan yang patut 

AKTUALITA

produktif memanfaatkan ilmu yang dimilikinya guna 

mencegah, memperlambat terjadinya dimensia. - [Adit]

37 AKTUALITA

diapresiasi. Dahulu kata Saparina hari ibu lahir berkat 

kongres ibu-ibu demi memperjuangkan bangsa. Kini hari 

ibu lansia lahir dari gerakan hati yang diinisiasi Dompet 

Dhuafa.

“Pertemuan ini bisa kita pikirkan sebagai landasan hari 

lahir ibu lansia Indonesia. Kalau dulu para ibu 

perjuangkan bangsa, sekarang lansia bisa merdeka 

dengan tetap berdaya guna di usia lanjut,” ujar Saparina.

Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi drg. Imam 

Rulyawan MARS mengatakan para lansia patut dijadikan 

sebagai pahlawan di usia lanjut. Dengan semangat yang 

dimiliki para lansia dapat bermanfaat bagi sesama. 

Dompet Dhuafa mengharapkan para lansia untuk tetap 
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JAKARTA -- Agung (20), dengan 

sigap memungut sampah di 

sekitaran Patung Kuda, di Jalan M.H. 

Thamrin, Jakarta. Bermodal trash 

bag, Agung bersama teman-

temannya tidak ragu memungut 

segala jenis sampah di sana. Jutaan 

muslim dari berbagai daerah 

berkumpul di sekitaran Monumen 

Nasional (Monas) dalam aksi Reuni 

212, Ahad (2 Desember 2018).. 

Walau massa yang datang berjumlah 

jutaan, namun lingkungan di sekitar 

wilayah Monas masih terlihat bersih 

setelah acara usai. Tidak seperti 

kebanyakan acara yang diadakan di 

Monas, kali ini sama sekali tidak 

terlihat tumpukan sampah yang 

bercecer di sana.

Umumnya, peserta yang datang 

sudah sadar dengan kebersihan 

dengan membawa kantong sampah 

pribadi. Namun selain itu, banyak di 

antara peserta aksi memungut 

sampah sebagai relawan kebersihan. 

Status sebagai seorang muslim 

menjadi motivasi bagi mereka untuk 

menunjukan sisi terbaik Islam, 

termasuk menjaga kebersihan.

“Kita sadar diri saja sih kak, kalau kita 

buang sampah sembarangan, 

apalagi kita ada di kegiatan ini, tentu 

citra Islam yang akan buruk di mata 

masyarakat. Terlebih, menjaga 

kebersihan sudah jadi tugas setiap 

insan. Sama sekali tidak capek, 

sampahnya juga sedikit. Apalagi kita 

bersihkannya bareng-bareng 

dengan yang lain,” jelas Agung.

AKTUALITA38 

Dompet Dhuafa sendiri sebagai 

lembaga filantropi yang bernafaskan 

Islam juga tidak lepas tangan dalam 

hal tersebut. Tim Bersih Itu Sehat 

(BIS) dari Lembaga Pelayan 

Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa 

diterjunkan di beberapa titik untuk 

mencegah adanya sampah yang 

berserakan. Tim BIS bertugas 

memastikan tidak adanya sampah 

yang berceceran setelah acara 212 

selesai.

“Diharapkan masyarakat yang 

melihat aksi BIS ini, menjadi lebih 

sadar akan pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan dalam situasi 

apapun. Karena kebersihan itu juga 

sebagian dari iman,” terang Nur 

Taufan, selaku koordinator kegiatan 

tersebut. - [Zul Rijal]

Reuni 212, Dompet Dhuafa 
Turunkan Tim Kebersihan 
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IKLAN 

Ada yang berbeda di 

Lapangan Sempur Bogor, 

Jawa Barat pertengahan 

Oktober lalu. Bila biasanya lapangan 

itu dijejali warga Kota Hujan yang 

berolahraga, kini deretan kursi 

sederhana yang dihadapkan pada 

cermin menghiasai landscape 

lapangan. Dengan antusias, tua-

muda rela antre untuk mencukur 

rambut. Itu lah dia cara Raden 

Riki mengajak warga Bogor untuk 

membantu penyintas gempa di Palu 

dan Donggala Sulawesi Tengah.

Dengan mengusung tema ‘Cukur 

Bayar Seikhlasnya’ pemuda berusia 

28 tahun itu sukses menggaet 

banyak perhatian khalayak untuk 

menyisihkan rezekinya dengan 

bercukur Deft Barber, barbershop 

bentukannya yang mendadak 

muncul di Lapangan Sempur. Ide ini 

muncul ketika pria yang akrab 

disapa Riki itu berinisiatif membuat 

sebuah usaha cukur rambut pada 

tahun 2017 silam.

Berbekal keahliannya mengotak-atik 

gaya rambut Riki lantas mendirikan 

Deft Barber. Tak hanya sekedar 

tempat untuk cukur rambut, 

barbershop milik Riki memiliki 

konsep yang lekat dengan anak 

milenial. Setiap cabang yang ia 

punya memiliki satu tema berbeda 

menyesuaikan karakter lokasi. Berkat 

kreatifitasnya, kini Riki memiliki 

puluhan cabang Deft Barber di Jawa 

dan Sumatera.

“Kalau bertema truk, maka ada 

cabang The Truck Deft Barber,” Ujar 

Riki yang baru meresmikan cabang 

ke 20 pada awal November lalu.

Kendati terbilang sukses, Riki tak 

jumawa. Sebagai makhluk Allah, hati 

Riki merasa terketuk ketika melihat 

saudara -saudara di Palu dan 

Donggala tertimpa musibah. 

Sebagai tanggung jawab sosial Riki 

rutin menggelar aksi kemanusiaan 

melalui cukur dengan tema bayar 

seikhlasnya. 

“Kita lihat kondisi korban di berita 

dan media, oleh karena itu kita dari 

Barber berinisiasi untuk 

mengadakan cukur rambut ini,” 

terang Riki, ketika ditemui di salah 

satu kegiatan donasi cukur 

rambutnya.

Ketika menginisiasi kegiatan sosial, 

Riki biasanya mengajak perwakilan 

cabangnya untuk ikut berkolaborasi. 

Saat kegiatan donasi untuk Palu 

bulan Oktober lalu misalnya, ada 

banyak pencukur yang datang dari 

berbagai tempat seperti Cirebon, 

Tangerang, dan Jakarta.

“Kebetulan tim pencukurnya datang 

dari cabang-cabang kita. Ada yang 

dari Cirebon, 

Tangerang, 

Bekasi, 

Jakarta dan 

sejumlah 

kota lainnya,” 

tambah Riki.

Dalam 

aksinya Riki 

selalu menyisihkan waktu, ia rela 

meliburkan banyak cabangnya 

karena panggilan kemanusiaan. Riki 

legowo ketika waktu donasi datang 

di hari Minggu, kendati hari libur 

merupakan hari teramai bagi 

“Cukur Aneka Model, Bayar Seikhlasnya” 

40 41 SOSOK SOSOK

barbershopnya untuk mendapatkan 

pelanggan. Bagi Riki menimba 

pahala jauh lebih penting demi 

membantu saudara-saudara 

penyintas gemba di Palu dan 

Donggala. Riki percaya bahwa 

dengan donasi yang ia inisiasi 

bisa membuat usahanya 

menjadi lebih berkah.

“Kalau kita bantu orang, kita 

pasti juga akan dibantu oleh 

Allah. Ini kegiatan 

kemanusiaan, jadi kita 

rela-relain liburkan cabang untuk 

kegiatan hari ini. Padahal hari 

minggu adalah hari yang paling 

ramai, tapi kita terpanggil, semua 

berkumpul di sini,” tutup Riki. [Zul]
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PURWOKERTO - Sejak deklarasi pertama tahun 1992 

oleh PBB, Hari Disabilitas Internasional dimaknai sebagai 

bentuk pengakuan terhadap para penyandang disabilitas 

di seluruh dunia. Pun di Indonesia, pengakuan tersebut 

diwujudkan  dalam bentuk kepedulian pada penyandang 

disabilitas agar mereka bisa mencapai kemandirian dan 

kesetaraan.

Melalui program Peduli Tunarungu Indonesia, Dompet 

Dhuafa (DD) mengambil peran untuk mewujudkan 

mimpi para penyandang disabilitas tunarungu untuk 

bangkit dan mandiri. Sejak dilaunching tahun 2016 silam, 

Program Peduli Tunarungu Indonesa (Semula Banyumas 

Tunarungu Center) menjadi wadah banyak pihak untuk 

menuangkan kepedulian bagi penyandang disabilitas 

tunarungu.

Salah satu penerima manfaat program Peduli Tunarungu 

DD adalah Kurnia Rahmah Haq (17), remaja kelas tiga 

SMP. Ia yang pemalu ini semakin malu dengan kondisinya 

yang sejak kecil mengalami ketulian. Komunikasi yang 

sulit baik dengan orang-orang di sekitarnya dan juga 

teman sekolah, membuat Rahma sering mengurung diri. 

Prestasinya sempat terukir di sekolah umum pada 

jenjang sekolah dasar, namun pada jenjang menengah 

pertama, rasa rendah diri membuat prestasinya 

menurun.

Ramadhan 1438H/2017 menjadi momen yang tidak 

terlupakan bagi Rahma dan orang tuanya. Alat Bantu 

Dengar (ABD) senilai jutaan rupiah dari Dompet Dhuafa 

Jateng membuat sebagian dunianya kembali. Sutrisno 

(52), Ayah Rahma, hanya pedagang mie ayam keliling, 

yang tidak pernah terbayang mampu membeli ABD 

untuk anaknya.

Rahma kehilangan pendengaran sejak usia 2 tahun 

karena sakit. Namun Sutrisno dan istri tetap bertekad 

Gerakan Sejuta Teman Dengar
Dompet Dhuafa Jateng 

menyekolahkan anaknya di sekolah umum agar anaknya 

tetap berkembang. Ia tidak ingin anaknya minder 

dengan kekurangannya.

Ketelatenan ayah empat putra ini berhasil. Dengan 

segala keterbatasannya, Rahma bahkan pernah 

menjuarai Olimpiade Sains Kabupaten sewaktu sekolah 

dasar, dan selalu masuk peringkat sepuluh besar di 

kelasnya hingga sekolah menengah pertama.

Selain Rahma, ada beberapa anak disabilitas tunarungu 

dari Kota Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, dan 

Cilacap beruntung mendapatkan ABD dari program 

Peduli Tunarungu Indonesia. Ikhtiar tidak berhenti 

melalui program karitas, Peduli Tunarungu Indonesia 

juga menjadi wadah orang tua dengan anak-anak 

tunarungu untuk berbagi dan saling menguatkan satu 

sama lain. 

Program yang diawali dari Layanan Kesehatan Cuma-

Cuma (LKC) DD Jateng ini pada awalnya hanyalah 

program karitas, yaitu mengajak banyak pihak untuk 

mencoba menjadi teman dengar bagi tunarungu dan 

keluarganya. Peduli Tunarungu bermula dari screening 

gangguan pendengaran yang menyasar anak-anak di 

wilayah eks karesidenan Banyumas (mencakup lima 

kabupaten; Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, 

Cilacap, Kebumen).

Dalam screening tersebut didapati ratusan anak 

mengalami gangguan pendengaran mulai sedang 

hingga berat, yang tidak terdeteksi, terlambat disadari 

oleh orang tuanya, dan terlambat proses rehabilitasinya 

maupun habilitasinya.

Baru-baru ini LKC Jateng pun menjalin kerjasama dengan 

RS Islam Purwokerto untuk program Peduli Tunarungu 

Indonesia, Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan 

beberapa mitra strategis lainnya.

Teman Dengar

Digagas untuk terus meningkatkan kepedulian bagi 

penyandang disabilitas tunarungu, gerakan Sejuta Teman 

Dengar mencanangkan program infak mulai dari Rp. 

10,000,00 (Sepuluh ribu rupiah), screening gangguan 

pendengaran di sekolah-sekolah dasar, 

pemberian ABD (Alat Bantu Dengar), dan 

program pelatihan life skill  bagi lulusan SMALB 

(Sekolah Menengah Luar Biasa). Target infak 

untuk program ini mengajak satu juta orang 

baik di seluruh Indonesia untuk membantu 

mereka dengan nilai mulai sepuluh ribu rupiah.

“Angka sepuluh ribu rupiah jika digabungkan 

dari satu juta orang baik yang berpartisipasi 

dalam program ini akan mampu merubah 

dunia disabilitas tunarungu.”, ungkap Satria 

Nova, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Tengah.

Senada dengan itu, Titi Ngudiati, Direktur LKC 

Jateng berharap program Peduli Tunarungu ini dapat 

membantu para penyandang disabilitas khususnya di 

wilayah Jawa Tengah untuk bisa bangkit dan mandiri.

Di momen Hari Disabilitas Internasional, Dompet Dhuafa 

mengajak semua untuk memberikan harapan bagi 

penyandang disabilitas, karena mereka juga adalah 

bagian dari bangsa Indonesia dan memilki kesempatan 

yang sama dalam berkarya serta membangun Indonesia 

melalui potensi yang dimilikinya. – [Maifil/Titi Ngudiati]
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JAMBI - Senja mulai disambut 

malam, bunyi jangkrik dan binatang 

hutan mulai terdengar bersahutan. 

Tim Corps Dai Dompet Dhuafa 

(Cordofa) dan Insan Madani akhirnya 

sampai jua di perkampungan Suku 

Anak Dalam (SAD) yang berada 

dalam wilayah Desa Sungai Lingkar, 

Kecamatan Muaro Sebo Ulu, 

Kabupaten Batanghari, Propinsi 

Jambi. Tim merasakan perjalanan 

yang cukup menantang dan 

memacu adrenalin untuk sampai ke 

wilayah yang dihuni suku asli Jambi 

ini. 

Setidaknya butuh 6 jam perjalanan 

dari Kota Jambi, dengan 

menggunakan kendaraan roda dua 

atau empat untuk bisa mencapai 

kampung yang dihuni sekitar 35 KK 

dengan 145 Jiwa ini. Semua 

penduduk kampung itu sudah 

menjadi muslim

“Mobil offroad dan motor trail 

menjadi andalan rombongan untuk 

dapat melewati jalan tanah nan 

berlumpur. Berulang kali ban mobil 

mengalami selip dan motor terjatuh. 

Setelah menyebrangi sungai dan 

melewati hutan akhirnya sampai 

juga di kawasan tersebut,” kisah 

Hardy Agusman, dari Cordofa, 

Jakarta.

Dikatakan Hardy, rasa letih serasa 

hilang ketika melihat senyum 

sumringah anak-anak SAD yang 

antusias mengaji di mushalla. Tidak 

hanya anak-anak, masyarakat pun 

berkumpul untuk bertemu sapa 

dengan rombongan.

“Kehadiran kami disini untuk 

silaturahim dan berbagi 

kebahagiaan kepada ibu, bapak 

serta adik-adik. Selain membawa 

makanan, ada donasi sepatu dari 

PERMITHA (Perhimpunan Mahasiswa 

Indonesia di Thailand) dan Sahabat 

Cita. Semoga berkah untuk para 

donatur”, ucap Hendra dari Insan 

Madani dalam sambutannya.

Masyarakat SAD berduyun datang ke 

mushalla untuk shalat maghrib 

berjamaah. Seusai shalat, tausiyah 
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Mobil offroad dan 
motor trail menjadi 
andalan rombongan 

untuk dapat melewati 
jalan tanah nan 

berlumpur. Berulang 
kali ban mobil 

mengalami selip dan 
motor terjatuh. 

dan shalawat menjadi rutinitas 

untuk menguatkan keimanan. 

Pemandangan indah dalam dekapan 

ukhuwah

Hardy melihat, masyarakat SAD 

hidup dalam keterbatasan, terutama 

untuk menopang kebutuhan hidup 

sehari-hari. “Dulu, setiap kami lapar, 

kami tinggal berburu (babi) yang 

banyak berkeliaran. Tapi setelah kami 

bersyahadat, kami tahu kalau itu 

dilarang. Makanya makin besar ujian 

hidup kami pak,” curahan pak Maris 

yang merupakan ketua kampung – 

[Maifil /Hardy]
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Dekapan Ukhuwah
untuk Suku Anak Dalam Jambi

MENU AKSI KEBAIKAN

Dari Kamu, Untuk Palu

Ikut bangun
1 rumtara 
untuk 1 
keluarga
Lebih dari 30.000 penyintas masih di 
tenda pengungsian bersama keluarga 
lainnya. ribuan keluarga membutuhkan 
hunian yang layak untuk tempat tinggal.

Di antara penyintas bencana 
gempa & tsunami di Palu, 26,14% 
nya adalah difabel yang kesulitan 

berjalan, 8,7% mengalami kesulitan 
berpikir. Namun sanitasi adalah 

juga kebutuhan mereka. 

Ratusan rumah rata dengan 
tanah. segala harta benda rusak 
termasuk peralatan sekolah. 
tapi kegiatan belajar adalah hak 
utama anak-anak di sana.

Jadi school 
kit supporter 
anak-anak 
Palu

Mudahkan 
kebutuhan 

sanitasi teman 
difabel 

Scan QR Code ini 
untuk ikut patungan 
membangun hunian  

atau klik 
bawaberkah.org/@rumtarasulteng

Scan QR Code ini untuk ikut 
patungan membangun toilet 

untuk difabel  

atau klik 
bawaberkah.org/@sanitasi

Scan QR Code ini untuk 
gabung bersama supporter 

school kit lainnya

atau klik 
bawaberkah.org/@schoolkituntukpalu

www.bawaberkah.org
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 wakaf pesantren
hafidz village

BCA                                 237.227.2270
Bank Mandiri         101.000.755.6010
Bank Muamalat             314.000.7801

Tunaikan Wakaf Anda

Membangun peradaban islam

a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika

www.tabungwakaf.com
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Ingin menikmati libur akhir tahun dengan suasana 

Eropa? Atau ingin berswafoto layaknya sedang 

berada di Forbiden City China? Semarang adalah 

jawabannya. Yup, di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini 

dijamin anda tetap bisa eksis meski kantong sedang 

kempis. Bagaimana tidak, untuk menikmati destinasi 

wisata di Semarang anda hanya perlu meluangkan waktu 

2 hari. So Anda tak perlu ambil cuti untuk menjelajah 

Kota yang lekat dengan Bandeng Presto ini.

Dari Ibu Kota Jakarta Anda bisa bertolak menuju 

Semarang pada Jumat malam, gunakanlah moda 

transportasi Kereta Api dengan jadwal pemberangkatan 

paling akhir. Setelah menempuh 8 jam perjalanan, Anda 

akan tiba di Semarang. Di hari pertama, Anda bisa 

langsung meluncur ke Warung Bu Ndut di Jalan Pemuda 

untuk sarapan. Menunya bervariasi ada gudeg, krecek, 

ayam semur, tempe mendoan dan aneka macam 

kudapan tradisional lainya dengan harga Rp 10 – 15 ribu 

per porsi.

Selesai isi perut saatnya meluncur ke bangunan ikonik di 

Kota Semarang, Lawang Sewu. Bangunan cagar budaya 

eks kantor pegawai kereta api era kolonial tersebut kini 

telah dipercantik. Kesan angker yang hinggap di Gedung 

berusia 110 tahun itu seakan telah sirna oleh kemegahan 

tiap jengkal ruangan demi ruangan. Meski bernama 

Lawang Sewu (1000 pintu) namun rupanya bangunan 

karya arsitek Belanda Cosman Citroen itu hanya memiliki 

928 pintu. 

Deretan pintu yang berdiri rapat dan berlorong-lorong 

sangat cocok untuk dijadikan tempat berswafoto. Sudut 

lainnya yang menjadi sasaran milenial untuk mengambil 

gambar adalah bagian lantai dua yang menghadap 

belakang bangunan. Dari sini Anda dapat leluasa 

memandang kemolekan Lawang Sewu nan serupa 

dengan bangunan-bangunan di Negeri Belanda. 

Jelang siang ada baiknya anda beristirahat sejenak di 

Hotel. Ketika sore menjelang saatnya kembali 

mengeksplor Semarang. Destinasi berikutnya adalah Sam 

Po Kong, setelah membeli tiket Rp 8 ribu per orang anda 

sudah bisa mengabadikan gambar dengan latar 

bangunan seperti di Forbiden City China. Ingin lebih 

ciamik, Anda bisa membeli tiket terusan Rp 28 ribu untuk 

bisa meniti tiap jengkal kunikan dari destinasi ini. 

Di malam hari saatnya memanjakan lidah dengan 

menyambangi Pasar Semawis. Di pasar malam sepanjang 

500 meter ini Anda bisa menemukan aneka kuliner 

Semarang dari yang tradisional hingga yang tengah 

kekinian seperti sate cumi bakar isi bakso sosis. Di hari 

kedua, disarankan Anda untuk segera bertolak dari Hotel 

menuju kearah selatan Semarang pada pagi hari. Kini 

saatnya menjejakan kaki di objek wisata Ayana Gedong 

Songo yang terletak di kaki Gunung Ungaran.

Serupa dengan Puncak, yang membedakan adalah 

kesegaran udara yang sangat jauh dari polusi dan 

panorama yang memikat. Selain menawarkan aneka 

objek wisata modern, Ayana Gedong Songo juga terletak 

satu komplek dengan Candi Gedong Songo yang sarat 

sejarah. Bila waktu telah menunjukan  pukul 11 siang 

saatnya kembali ke Kota Semarang untuk segera 

bersiap-siap chek out. Untuk pulang ke Jakarta beli lah 

tiket Ketera Api dengan keberangkatan pukul 13.00 wib. 

Sebagai sarana wara-wiri selama di Kota Semarang Anda 

bisa menggunakan sepeda motor dan mobil yang 

banyak disewakan, atau Anda bisa menggunakan 

angkutan umum berbasis aplikasi. Yuk kita piknik. [Adit]

Dua Hari 
di Semarang 

Wisata asyik tak bikin kantong bolong, 
hemat waktu.
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Tidak tahu warna dan sulit membedakan warna 
merupakan dua hal yang berbeda. Namun pada dasarnya 
buta warna adalah kesulitan membedakan atau menyebut 

warna asli objek yang dilihat. 

Menurut psikolog anak yang juga optometris ahli 
memeriksa mata Dr.Terrace L Waggoner dalam buku 

“Parent Giude Growing up” guna meminimalisir buta 
warna pada anak, orang tua atau guru di sekolah bisa 

menerapkan beberapa hal berikut:

Jika anak tetap tidak bisa 
mengenali warna, BIARKAN IA TAHU 
bahwa beberapa warna memang sama. 
Biru dan biru muda, sama saja.

Artikel :  ADiTyA kuRnIaWaN     Desain & Layout : a. SYaUgY K

Ajarkan anak semua jenis warna. Anak yang 
alami buta warna masih bisa mengenali 

warna -warna primer, yang menyusahkan 
mereka adalah warna campuran atau 

kepekatan warna yang digunakan.

Beri label dengan kata-kata atau 
simbol pada gambar ketika respon 

yang diminta adalah mengenai 
warna.

Gunakan kapur tulis putih (Jika papan 
berwarna merah) bukan kapur berwarna. 
Hindari penggunaan kapur warna pada 

papan tulis yang berwarna.

Libatkan siswa lain untuk membantu 
temannya yang buta warna. Misalnya 
menandai negara-negara berbeda di 

peta dengan warna benua.

Gunakan alat tulis krayon, pensil 
warna, bolpoin yang telah diberi label 
bertuliskan warna masing-masing alat 
tulis. Krayon hijau diberi tulisan hijau, 

begitu seterusnya.

Jika buku pelajaran atau material 
cetak berwarna, fotokopi-lah buku 

atau material itu.

Ajarkan anak untuk mengenali 
objek-objek umum beserta warnanya. 

Misalnya rumput berwarna hijau, langit 
berwarna biru dan seterusnya. Cara ini  

memudahkan anak untuk mewarnai 
gambar sesuai dengan label yang tertera 

di krayon atau pensil warna.

HELPFUL
TIPS! Buta

Tangkal
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Hingga hari ini Amir masih 

mengonsumsi obat pengencer 

darah untuk jantungnya dan juga 

penurun asam urat.  “Bapa pung anak 

sering minta untuk tinggal sama-

sama di Jakarta, tapi Bapa tolak 

karena sonde tega kasi tinggal anak 

bungsu yang bisu dan tuli. Bapa ju 

tau mereka disana  susah, tidak tahu 

mereka kerja apa,” cerita Ia kepada 

Tim LKC  selama perjalanan di 

ambulans.

Tepat jam 10.00 WITA Amir dibawa 

menggunakan ambulans ke Klinik 

Dompet Dhuafa. Dokter Kifly yang 

merupakan dokter jaga hari itu 

memeriksa pasien dengan seksama, 

asam urat naik hingga 9,8 dl/ml, 

pasien diedukasi untuk 

mengkonsumsi makanan rendah 

purin diantaranya mengurangi 

konsumsi tempe dan tahu.  

Amir hanya tersenyum lalu berujar,  

“aduh dok mau makan dengan apa 

lai, kalo bukan dengan tempe/tahu, 

doi hanya cukup beli itu saa, kalo 

sonde na mie”.  

Amir Naiusaf termasuk member 

yang mandiri dan rajin 

mengontrolkan kesehatannya di 

Klinik Dompet Dhuafa, Ia juga 

mendapatkan bantuan berupa 

pembayaran Subsidi BPJS agar dapat 

terus mengontrol kesehatannya 

hingga ke rumah sakit. Namun 

sayang semenjak ditinggal istri, Amir 

kurang dapat memperhatikan pola 

hidup yang baik, termasuk 

mengkonsumsi obat. 

“Seringkali lupa minum obat yang 

LIRIH

juga telah ditinggal wafat istrinya 2 

tahun lalu.  Sedangkan anak 

pertama dan anak kedua sejak tahun 

2010 memilih untuk mencari nafkah 

ke Jakarta.   

Di ujung telepon Pak Amir, begitu 

biasa ia selalu disapa, meminta 

bantuan untuk diantarkan ke rumah 

sakit dengan menggunakan 

ambulans.  

“Anak bisa minta tolong jemput 

bapa, bapa pung kaki bengkak, tidak 

semangat tim medis memikul 

brankar menaiki tanjakan untuk 

dapat sampai ke rumah pasien 

dengan berat badan 86 Kg  ini. 

Kondisi jalanan kuang 

bersahabat, tidak dapat dilewati 

mobil ambulans, menyebabkan 

tim medis sulit mengangkat Amir 

ke ambulans.  

Beberapa tetangga diminta 

tolong untuk membantu 

mengangkat pasien  dengan 

hati-hati.

“Terimakasih anak, terima kasih 

kaka nyong,” kata Amir kepada 

para tetangganya, sambil tak 

lupa melepas senyum. 

Amir, sehari-hari bekerja sebagai 

nelayan untuk menghidupi 

kebutuhan ia dan anaknya. Tidak 

banyak yang didapat sekali 

melaut, paling banyak Rp50.000 

itupun tidak rutin dilakukan 

karena kondisi fisik yang tak kuat 

lagi karena sakit jantung dan kaki 

yang sering bengkak akibat asam 

urat. 

Udara di Kupang selalu 

terasa panas padahal akhir 

Nopember,  harusnya jadwal 

hujan turun dan mulainya pohon 

angsana bermekaran. Di  Jumat, 30 

Nopember 2018 tepat pukul 09.43 

WITA ponsel kepesertaan berdering. 

Amir Naiusaf, 72 tahun salah satu 

pasien yang juga member Layanan 

Kesehatan Cuma-cuma (LKC)  NTT, 

melakukan panggilan. 

Ia tinggal  bersama anak laki-laki 

yang  tunarungu dan tunawicara. Ia 

mestinya rutin untuk diminum,” 

akunya.

Atas pertolongan yang tidak pernah 

bosan, Amir mengaturkan 

terimakasih kepada tim medis LKC. “ 

Terimakasih eee anak dong su bantu 

bapa, doakan bapa cepat sembuh, 

kalo ada apa-apa baru bapa kasih 

kabar ”.  – [Celi/LKC Dompet Dhuafa 

NTT]

MAJALAH SWARACINTA

bisa jalan dari subuh.” 

Setelah dilakukan anamnesa melalui 

telepon oleh tim medis, Tim LKC 

Dompet Dhuafa NTT pun bergegas 

menuju rumah beliau di Kelurahan 

Airmata yang berjarak kurang lebih 1 

km dari Klinik Dompet Dhuafa.

Kurang dari lima menit ambulance 

telah terparkir di depan Kantor Lurah 

Airmata. Karena sudah dipastikan 

pasien tidak dapat berjalan. Brankar 

ambulance diturunkan, dengan 
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Kesal dengan nyamuk 

yang berseliweran dan 

meninggalkan bentol di 

kulit? Di jaman serba digital saat ini 

anda tak perlu lagi repot membeli 

obat nyamuk karena telah hadir 

aplikasi pengusir nyamuk yang 

dapat dengan mudah hadir di 

telepon pintar anda.

Aplikasi ini berupa musik pengusir 

nyamuk yang memiliki frekuensi 

yang sangat tidak disukai oleh 

nyamuk. Bila tak percaya anda bisa 

coba mengunduh beberapa aplikasi 

berikut dan langsung buktikan 

kemampuannya :

Anda bisa menggunakan aplikasi 

pengusir nyamuk bernama 

Mosquito KillerX. Mosquito KillerX 

menyuguhkan frekuensi yang akan 

membuat nyamuk merasa tidak 

nyaman dan akan pergi. Sebuah 

High frequency Sounds akan 

terdengar oleh nyamuk namun tidak 

akan terdengar oleh manusia. Hal 

inilah yang akan membuat nyamuk 

tidak akan betah berlama-lama di 

daerah sekitar HP Anda yang telah 

dipasang aplikasi Mosquito KillerX. 

Sebuah aplikasi yang dibuat oleh 

anak bangsa asli dari Indonesia. 

Alarm Anti Nyamuk-Hama 

menyuguhkan cara kerja dengan 

mengeluarkan dan menghasilkan 

gelombang frekuensi. Sehingga, 

dengan gelombang frekuensi 

tersebut nyamuk tidak akan betah 

berlama-lama di dekat sumber 

gelombang frekuensi.

Gratis, praktis dan sederhana, 

aplikasi repel mosquito 

menyuguhkan cara kerja yang mirip 

dengan aplikasi sebelumnya yang 

telah disebutkan. Menghasilkan 

gelombang frekuensi yang tidak 

disukai oleh nyamuk.

Terdapat berbagai macam pilihan 

besarnya frekuensi yang bisa 

digunakan oleh para pengunduh 

aplikasi, yakni mulai dari yang 

terendah 15khz sampai frekuensi 

yang terbesar 22khz. Setelah 

mendownload aplikasi, Anda bisa 

langsung menjajal repel mosquito 

dengan menekan tombol ON lalu 

aturlah frekuensi sesuai kebutuhan. 

Tertarik? 
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3. squito KillerX

1. repel 
mosquito

2. Alarm Anti 
Nyamuk-Hama

Aplikasi 
Pengusir Nyamuk 

untuk Android

DDalam pengertian umum, Bisnis Sosial diartikan 

sebagai upaya memecahkan masalah sosial 

dengan cara-cara bisnis.  Dengan terminologi 

ini, bisnis tidak hanya dipandang sebagai cara 

mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk para 

pemegang saham, tapi justru sebagai alat untuk meraih 

kesejahteraan bersama.

Kaji dampak bisnis konvensional menunjukkan temuan 

ketidak-adilan dalam berbagai sektor, yang pada 

gilirannya hanya meningkatkan kesejahteraan pada para 

pemegang saham.  Di sisi lain, ada pihak-pihak yang 

justru termarginalkan.  Tidak bisa dibantah, industrialisasi 

pertanian menciptakan orang-orang kaya, tetapi 

menyisakan kemiskinan tak berkesudahan bagi para 

petaninya.

Contoh paling klasik adalah beroperasinya maskapai 

dagang Belanda (VOC) di tanah air.  Hampir semua hasil 

bumi dari negeri ini, diangkut ke Eropa sejak awal abad 

17.   Para pejabatnya hidup makmur di tanah jajahan.  

Konon, VOC menghasilkan pendapatan yang sebagian 

digunakan untuk membangun negerinya, sampai suatu 

ketika perusahaan ini harus ambruk karena korupsi 

kronis.  

Di sisi lain, para petani menjadi korban.  Hasil panennya 

dibayar murah, atau bahkan dirampas begitu saja.   Nyaris 

tidak ada kenikmatan yang bisa dikecapnya.  Dengan 

kondisi seperti itu, petani hanya mampu menghasilkan 

produk ala kadarnya.  Tidak ada pemicu dan pemacu 

untuk meningkatkan produktivitas.

Ujung-ujungnya, kedua pihak mengalami kerugian.  

Petani tetap miskin.  VOC bangkrut.  Sunnatullah terjadi.  

Bisnis yang dikelola tanpa mempertimbangkan keadilan, 

cepat akan lambat bakal runtuh karena faktor penentu 

Indonesia, Lahan Subur 
bagi Bisnis Sosial

keberlanjutannya diabaikan.

Dalam Bisnis Sosial, ketidak-adilan seperti di atas 

diharapkan tidak terjadi.  Disparitas harga antara 

produsen dan konsumen dijaga pada batas yang wajar.  

Jalur distribusi diperpendek.  Kegiatan para pemburu 

rente dipangkas habis.  Petani mendapatkan harga jual 

yang adil, sesuai dengan risiko dan  jerih-payahnya.  

Demikian juga mereka yang berkeringat di jalur 

pemasaran.  Semua pihak yang terlibat, menikmati hasil 

kolaborasinya secara adil.  

B-Corp adalah sertifikasi bagi perusahaan yang 

berkomitmen untuk menggunakan bisnis sebagai 

kekuatan untuk menciptakan kebaikan.  Tidak mudah 

mendapatkannya.  Di Indonesia, baru ada dua 

perusahaan.  Di dunia, baru 2.600 B-Corp dari 60 negara.  

Bulan September 2018, B-Corp Asia menyambangi 

Indonesia.  

Bukan tanpa alasan.  Mereka memandang Indonesia 

sebagai salah satu lahan subur bagi Bisnis Sosial.   

Pasalnya, berbagai masalah bisa dengan mudah 

ditemukan di negeri ini.  Dan uniknya, hampir semua bisa 

diselesaikan lewat Bisnis Sosial.   Dompet Dhuafa sudah 

membuktikannya.  Hadiah Magsaysay 2016 pernah 

diberikan kepada lembaga ini.  

Sebelumnya, Perkumpulan Telapak  pernah menerima 

penghargaan SKOLL tahun 2010, karena aktivitas 

pencegahan illegal logging dan mengubahnya menjadi 

community-based logging.  Gamal Albinsaid pernah 

menerima HRH The Prince of Wales Young Sustainability 

Entrepreneur Prize 2014 yang diselenggarai oleh 

Cambridge University, Inggris, karena inovasinya dalam 

asuransi kesehatan berbasis sampah.  Siapa mau 

menyusul?

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

@zaidinsidik
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SUNGGUH mengherankan memang, 

katanya 90 persen penduduk 

Indonesia beragama Islam, tapi 

gaung tahun baru masehi lebih 

terasa ketimbang tahun baru hijriah.

Lihat saja setiap malam menjelang 1 

Januari anak muda dari berbagai 

penjuru kota memeriahkannya 

dengan berbagai cara. Sedangkan 

umat Islam, paling terasa setiap 

malam 1 Muharam paling-paling 

kirab pusaka di Kraton Yogyakarta, 

Surakarta lengkap dengan “parade” 

sejumlah kerbau Kyai Slamet.

Detik-detik pergantian tahun dari 

wilayah WIT (Waktu Indonesia 

Timur), WITA (Waktu Indonesia 

Tengah) sampai WIB (Waktu 

Indonesia Barat), oleh berbagai 

stasiun TV selalu dikemas dengan 

berbagai acara, panggil pelawak dan 

artis. Hotel dan villa penuh, jalan 

menuju Puncak macet, hanya demi 

menyambut tahun baru. Padahal 

wujud tahun baru itu seperti apa, 

juga tak pernah ada yang tahu.

“Sambut tahun baru 2019, acaranya 

ke mana saja Pakde Gendro?” tanya 

Bang Katib, tetangga yang 

rumahnya di pojok lapangan 

kompleks Pondok Flamboyan.

“Orang sudah tua, ke mana saja 

kalau bukan DRS alias di rumah saja. 

Nonton TV sambil macit ubi goreng. 

Mau bakar singkong takut malah 

takut kena rumah orang,” jawab 

Pakde Gendro, dan Bang Katib pun 

tertawa lepas.

Bak pengamat sosial, Pakde Gendro 

lalu menyeroti perilaku generasi 

muda masa kini. Budaya meniup 

terompet, menyalakan petasan, 

kembang api, dugem, teriak-teriak 

dalam pergantian tahun baru, 

adalah tradisi kontraproduktif yang 

cenderung menjerumuskan mereka 

ke dalam kemaksiatan.

Seperti banyak diberitakan di koran, 

setiap malam tahun baru malah 

diwarnai dengan pesta minuman 

keras, narkoba, seks bebas, dan 

perilaku tidak terpuji lainnya. 

Dengan demikian tradisi semacam 

itu justru bertentangan dengan nilai-

nilai moral dan etika, khususnya 

dalam Islam. Sambut tahun baru 

sampai sebegitunya, padahal tahun 

baru itu seperti apa wujudnya, 

blangkonan atau pakai gamis, juga 

tak pernah tahu.

“Bang Katim sendiri ke mana? Malam 

tahun baru nginep di hotel 

berbintang lima bersama keluarga?” 

Pakde Gendro bertanya pada 

tamunya.

“Nggak ke mana-mana Pak. Saya 

baru pusing nih, istri minta dibelikan 

sepeda motor baru.” Kata Bang Katib 

sambil menghisap dalam-dalam 

rokok kegemarannya.

“Bingung nggak punya duit, atau 

bingung milih merk-nya?”

Bang Katib tertawa kembali.  

Sedangkan Pakde Gendro dalam 

hati membatin, istri Bang Kamid ini 

usia sudah emak-emak kok lagaknya 

seperti anak muda saja. Bukannya 

minta dibelikan perhiasa, baju atau 

tas sebagaimana lazimnya kaum 

wanita, malah sepeda motor. Tapi 

Bang Katib memang termasuk orang 

kaya di Pondok Flamboyan, 

sehingga mau beli motor atau 

mobil, itu semua sah-sah saja.

Tak lama kemudian Bang Katib 

pamitan, katanya mau ke dealer 

sepeda motor mencarikan 

kendaraan buat istrinya. Sepeninggal 

tamunya, Bu Atikah istri Pakde 

Gendro langsung nyambar, seakan 

mau membandingkan dirinya yang 

istri Pakde Gendro dengan Empon 

Narti istri Bang Katib. Bu Atikah 

orangnya selektif dan efektif, Mpok 

Narti orangnya kolektif sekaligus 

konsumtif.

“Tuh Pak, enak sekali jadi istri Bang 

Katib, minta apa saja langsung 

dibelikan. Sedangkan sampeyan 

mana Pak, istri mau ganti liontin saja 

nggak pernah jadi-jadi.” Sindir Bu 

Atikah.

“Tuh ada noh, liontin bandul lampu 

kerek, malah 1 Kg lebih tuh…..” Kata 

Pakde Gendro sambil menunjuk 

lampu kerek antik bolehnya beli di 

Pasar Triwindu, Solo. Suami istri ini 

langsung tertawa bareng. 

Di mata Bu Atikah, Mpok Narti istri 

Bang Katim ini memang wanita 

paling heboh dalam kelompok PKK 

di kompleks Pondok Flamboyan. 

Dalam kegiatan ibu-ibu dia selalu 

tampil mewah, tasnya berganti-

ganti, jika mau menghadiri resepisi 

perhiasan di tubuhnya bak toko 

emas berjalan. Tapi orangnya sosial, 

suka nraktir ibu-ibu di RM Padang. 

Jika uangnya tanpa seri harus 

dimaklumi, sebab Bang Katib ini 

memang pegawai kantor Pajak.

Dua hari kemudian Mpok Narti 

datang menemui Bu Atikah dengan 

pakai sepeda motor baru, yang 

masih pakai nomer profit. Merk-nya 

Yamaha Nmax, yang harganya 

hampir Rp 30 juta. Istri-istri lain mana 

mampu, kalau bisa pun pastilah 

kreditan, sehingga suara knalpotnya 

pastilah: dit, dit, dit, kredittttt…….

“Aduh, sepeda motor baru. Mau 

tahun baru kendaraan juga baru. 

Boleh bonceng dong, malem tahun 

baruan ke Puncak.”

“Ah Bu RT ini. Belum seribu kilometer 

nggak boleh buat boncengan.” 

Keduanya pun tertawa renyah.

Ditunggu atau tidak, dimeriahkan 

atau biasa-biasa saja, malam tahun 

baru 2019 telah tiba. Pakde Gendro 

dan istinya hanyha di rumah nonton 

TV, melihat aksinya artis dan pelawak 

cengengesan di layar kaca. 

Bagaimana dengan Mpok Ati? Di 

malam tahun baru dia tak ke Puncak 

ataupun nginap di villa, tapi malah 

bengong sendiri, karena Bang Katib 

suaminya malah menghilang entah 

ke mana. HP android miliknya 

tiba-tiba tidak aktif.

Pagi harinya dia malah menembui 

Bu Atikah sambil menangis. 

Semalam suaminya menghilang 

ternyata malah ngumpet, pergi ke 

Puncak bersama istri mudanya. Ini 

yang memergoki adik kandung 

Mpok Narti sendiri.

“Saya tidak terima, saya harus tuntut 

dia ke Pengadilan, karena kawin lagi 

tanpa seizin istri....,” kata Mpok Narti 

sambil terus terisak dan kemudian 

pamitan pergi dengan sepeda 

motor barunya.

“Sabar ya Bu, sabar. Cek dulu 

kebenarannya, jangan-jangan itu 

hoax. Sekarang kan sedang 

musimnya.” Kata Bu Atikah 

menghibur.

Pakde Gendro yang sedang di dalam 

rumah, ikutan keluar karena 

mendengar ada tamu sambil 

menangis. Tapi setibanya di luar 

Mpok Ati sudah tak ada, kecuali 

sisa-sisa asap sepeda motor barunya.

“Kasihan dia, ya Bu. Istri dibelikan 

kendaraan baru, tapi diam-diam 

Bang Katib sendiri beli “kendaraan” 

baru yang bisa kentut. Kan begitu 

kata Srimulat.” Komentar Pakde 

Gendro, sedangkan Bu Atikah hanya 

menjep. - [Gunarso TS]

Kendaraan Baru

SKETSA SKETSA
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59 KONTEMPLASI

PARNI 
HADI

@ParniHadi01

Konsep PSTP (prophetic 

socio-technopreneurship) 

yang dijalankan Dompet 

Dhuafa (DD) bagi pengelolaan 

badan usaha desa mengharuskan 

adanya sistem ekonomi pasar yang 

berkeadilan antara tiga pelaku 

ekonomi: produsen, pedagang dan 

konsumen. 

Kuncinya di transparansi informasi. 

Untuk itu saya kenalkan program 

Radio Pasar sebagai alat untuk 

menerobos sekat aliran informasi di 

antara ketiganya. Produsen dan 

konsumen bisa berhubungan dan 

bertransaksi langsung yang dapat 

diikuti secara publik atau melalui 

sosmed antara lain dengan 

WhatsApp Group. Dengan demikian 

diharapkan terjadi pemendekan 

mata rantai transaksi perdagangan.

DD dalam 25 tahun ke depan harus 

lebih intensif membangun industri 

desa berbasis potensi masing-

masing. Ide one village one product 

itu bagus, tapi pelaksanaannya perlu 

manajemen profesional, meliputi 

produksi, pemasaran, dan layanan 

jasa purna penjualan. Desa perlu 

dilengkapi dengan infrastuktur 

industri dasar: jalan, listrik, air bersih, 

alat pendingin, alat transportasi, 

telekomunikasi dan teknologi 

canggih yang memadai.

DD itu bisa singkatan Dari Desa dan 

Demi Desa (inisiatornya kebetulan 

dari desa juga). Pemberdayaan 

pedagang warteg yang digagas DD 

sebagai contohnya adalah jembatan 

untuk memperpendek mata rantai 

transaksi dan jarak antara produk 

desa ke pasar. Menurut penelitian, 

sebuah warteg perlu 30 jenis bahan 

baku dari desa. 

Industrialisasi desa meliputi proses 

produksi, pengolahan, pemasaran 

dan layanan jasa purna penjualan 

dengan mengaplikasikan teknologi 

tepat guna, mulai yang sederhana 

sampai dengan yang paling 

canggih. From warteg to hitech, atau 

dari warteg ke teknologi tinggi 

adalah motto DD untuk program 

industrialisasi desa dalam 25 tahun 

ke depan (2018-2043), ini 

melanjutkan dan melengkapi 

semboyan sebelumnya (1993-2018) 

yang berbunyi: “Membentang 

Kebaikan”, menjadi “Membentang 

Kebaikan, Memenuhi Panggilan 

Zaman (Membentang Kebaikan, 

Kebenaran dan Keadilan).

Industrialisasi desa ini meliputi desa 

pesisir. Karena itu, konsep Revolusi 

Biru (Blue Revolution) bisa 

diperkenalkan dan diujicoba. Untuk 

mewujudkan semua gagasan ini 

tentu perlu survei yang mendalam 

dan penyiapan sumber daya yang 

memadai. Terutama menyiapkan 

mentalitas SDM desa agar tertarik 

dan bersemangat menjadi 

wirausaha profetik (prophetic 

socio-technopreneurship) agar tidak 

menjadi Kapitalis Serigala. Penyiapan 

SDM pada hakekatnya adalah 

kegiatan pembudayaan.

Industrialisasi desa bisa mencegah 

urbanisasi. Selama ini orang desa 

terpaksa berpindah ke kota untuk 

mencari pekerjaan dengan imbalan 

pendapatan yang lebih banyak 

dibandingkan daripada bekerja 

sebagai petani dan buruh tani di 

ladang. 

Uang kontan adalah dambaan setiap 

orang termasuk orang desa. Seorang 

tetua desa pernah berseloroh 

substantif dan cerdas tentang 

perlunya duit sbb: “Orang itu senang 

susah sampai mati perlu duit, kawin 

perlu duit, lahir perlu duit, sakit perlu 

duit, dan mati perlu duit”. *

G L O B A L  V I L L A G E

Prophetic Socio-Technopreneurship 
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www.mensobsession.com

Rp. 75.000,-

GAYA BELANJA
ATLET ASIA

THE WORLD
PREMIER CARS

THE MOST 
EXPENSIVE CERAMICS

MEMBERIKAN 
DEDIKASI  
& LEGACY 
TERBAIK

BATARA SIANTURI
CEO CITI INDONESIA

atau kunjungi  www.mensobsession.com

Nikmati konten premium majalah Men’s Obsession  
di iPad, iPhone, dan smartphone lain berbasis Android. 

Informasi lebih lanjut, hubungi: Telp.: (021) 29436102, 29402408, 29402409   -   Fax.: (021) 29402411

FOLLOW US ON:

DOWNLOAD

Area kosong minimal brandmark
Brandmark harus selalu memiliki area kosong
mengelilinginya. Untuk menentukan daerah ini, 
ukur tinggi roundmark dan gunakan setengah 
ukuran ini untuk batasan yang jelas.

Brand Identity Guidelines Jarak
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Yayasan Dompet Dhuafa Republika Laporan Arus Kas 
Periode 01 - 31 Oktober 2018

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

Penerimaan Dana Masyarakat: 

Zakat  6,951,666,800 
Infak/Sedekah  1,596,637,802 
Infak Terikat  91,000,000 
Tebar Hewan Kurban  - 
Wakaf  1,123,800,053 
Solidaritas Kemanusiaan  11,422,124,263 

Penerimaan Bagi Hasil  137,127,624 
Pelunasan (Pemberian) Piutang  1,619,733,364 
Penerimaan Lain-lain  5,341,000 
Penggunaan :

Program Pendidikan  (3,677,675,196)
Program Kesehatan  (3,287,309,150)
Program Sosial Masyarakat  (1,784,504,097)
Program Ekonomi  (402,254,349)
Program Advokasi  (250,154,269)
Program Kemanusiaan  (1,815,872,760)

Program Pengembangan Jaringan  (477,700,747)

Penyaluran Kurban  (380,542,255)

Sosialisasi ZISWAF  (2,453,010,457)
Operasional Rutin  (3,396,797,775)
Piutang Penyaluran  (4,122,501,259)
Uang Muka Kegiatan  1,209,125,849 
Asuransi dibayar dimuka  (9,984,782)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Operasi       2,098,249,659 
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

Penarikan (Penyaluran) Investasi  (900,000,000)
Penarikan (Penyaluran) Wakaf Produktif  (982,500,000)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap  (74,900,000)
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap Kelolaan  (275,644,000)
Arus kas Bersih dari  Aktivitas Investasi  (2,233,044,000)

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (Pelunasan) Hutang Pihak ketiga  (599,104,333)
Penerimaan (Pelunasan) Hutang kepada Jejaring  2,600,696,058 

Penerimaan (Pelunasan) Imbalan Pasca kerja  (237,864,180)
Penerimaan (Pelunasan) hutang jasa giro  5,181,350 
Penerimaan (Pelunasan) Hutang Defisit UM  (39,693,195)

Arus kas Bersih dari  Aktivitas Pendanaan  1,729,215,700 
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara kas  1,594,421,359 
Kas dan setara 01 Oktober 2018  39,311,908,776 

KAS DAN SETARA KAS 31 Oktober 2018  40,906,330,135 
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Bank Muamalat Indonesia
301.001.5515

BNI Syariah
444.444.555.0

Bank Negara Indonesia
000.530.2291 

BCA Syariah
008.000.800.1 

BII Syariah
2700.000.003

Permata Syariah
097.100.1992 

BRI Syariah
1000.782.919
Bank Syariah Mandiri

7.000.489.535

BCA
237.301.8881

Mandiri
101.00.98300.997 

Bank Mega
01.001.00.11.55555.0

CIMB NIAGA Syariah
502.01.00025.00.2

Bank Rakyat Indonesia
0382.010000.12300

Bank Syariah Bukopin 
888.8888.102

Bank Muamalat Indonesia
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

Bank Syariah Mandiri
7.000.488.768

BCA
237.301.9992

Mandiri
101.00.81050.633

CIMB NIAGA Syariah
502-01.00026.00.8

Bank Rakyat Indonesia
0382.01.0000.13306

BII Syariah
2.700.006.333

Rekening Cahaya PeradabanRekening Zakat

Rekening atas nama Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening Infak

Bank Muamalat Indonesia
340.0000.483

BNI Syariah
0253.709.289

Mandiri
103.00.5577.5577

Rekening Indonesia Berdaya
BNI
023.962.3117

BCA
237.300.4723

Bank Muamalat Indonesia
303.003.3426

Mandiri
101.000.6812.851

Rekening Semesta Hijau

BNI Syariah
0253.710.921
BCA
237.304.5560

Mandiri
101.000.656.4049

Rekening Generasi Cemerlang

Bank Syariah Mandiri
7.000.523.757

Mandiri
101.00.05555.469

BCA
237.304.5454

BNI Syariah
1111.5555.64

Rekening Indonesia Sehat

Bank Muamalat Indonesia
340.0000.482 

BCA
237.787.878.3

Mandiri 
127.00.700.7000.6 
BNI Syariah 
700.7000.117

Rekening Dunia Islam

Rekening Khadijah Learning Center

Rekening Bencana Indonesia

Mandiri
101.000.6475.733

BCA
237.304.7171

BCA
237.311.1180

Rekening Dompet Anak Yatim

Rekening Bencana Dunia

Bank Syariah Mandiri
7.030.579.946

Rekening Dompet Amerika
BCA
237.334.5555

Amazing Muslimah
BCA
237.300.6343

Mandiri
101.00.04491.922
(Swift Code: BMRIIDJA)

Bank Syariah Mandiri
7.000.524.292
(Swift Code: BSMDIDJA)

Rekening Dollar

Bank Muamalat Indonesia
303.003.3619

BNI Syariah
009.153.8995

CIMB NIAGA Syariah 

86.000.4734.900

Maybank Syariah 
2.700.001.382

86.000.4734.900

Bank Syariah Mandiri 
7.000.493.133

BCA 
237.304.8887

Bank Muamalat 
314.000.7801

Mandiri 
101.00.984.0098.7 

Rekening Wakaf Ronting

Rekening Wakaf

Rekening RS AKA Sribhawono

Bank Muamalat Indonesia
304.003.1667

Rekening Wakaf Masjid Al Madinah
Bank BCA 
237.227.2270 

Bank Mandiri 
101.000.755.6010 

Bank BNI 
4427.38909 

Rekening Pesantren Ha�dz Village

Rekening RS Hasyim Asyari

Bank Muamalat Indonesia
301.007.0543

BNI
061.453.2461
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