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Preface

Terima kasih kepada Donatur Dompet Dhuafa Sulsel yang
telah mempercayakan donasinya kepada kami

Donatur
Volunteer Dompet Dhuafa Sulsel
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Cabang dan Perwakilan DD

January 02, 2012

• Dompet Dhuafa Pusat

• Dompet Dhuafa Singgalang

• Dompet Dhuafa JaBar

• Dompet Dhuafa Jogja

• Dompet Dhuafa Sulsel

• Dompet Dhuafa Hongkong

• Dompet Dhuafa Japan

• Peduli Umat Waspada – Medan

• DSNI Amanah – Batam

• DSIM – Palembang

• Dompet Sosial Madani (DSM) – Bali

• Radar Banjar Peduli

• Dompet Ummat – Kalbar

http://dompetdhuafa.org/
http://dompetdhuafasinggalang.org/
http://www.dompetdhuafa.net/
http://www.ddjogja.org/
http://www.dompetdhuafasulsel.blogspot.com/
http://ddhongkong.org/
http://www.dompetdhuafa.jp/
http://peduliummatwaspada.or.id/
http://www.dsniamanah.or.id/
http://www.dsim.or.id/
http://www.dsmbali.or.id/
http://www.radarbanjarpeduli.com/
http://www.dompetummat.or.id/
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Kotak Komentar

January 02, 2012

■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

..::Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Di Sini::..
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LKC-Dompet Dhuafa Sulsel Buka Pos Sehat

February 01, 2012

Satu lagi Pos Sehat baru dibuka oleh LKC (Layanan Kesehatan
Cuma-Cuma) DD-Sulsel, setelah sebelumnya telah beroperasi 3
Pos Sehat yakni di Rappocini, Kompleks Bung Permai-Tamalanrea,
dan di Jl. Racing Center. Mulai kemarin (Kamis 26 Januari) LKC-DD
membuka Pos Sehat di ORW 12 Kelurahan Manggala, Kec.
Manggala-Makassar tepatnya di rumah ketua ORW 12. Daerah ini
merupakan bekas Perumahan Pemda yang kini kebanyakan
ditempati oleh masyarakat kurang mampu.

Pos Sehat adalah perpanjangan dari klinik LKC yang berada di 
kantor Dompet Dhuafa Sulsel Jl. DR. Ratulangi No. 49. Mengingat 
jauhnya jarak yang mesti ditempuh oleh kaum dhuafa yang tinggal 
di pinggiran kota, LKC-DD berinisiatif membuka Pos-pos Sehat 
untuk memudahkan akses warga yang kurang mampu untuk 
berobat tanpa dikenakan biaya sama sekali. Tim yang turun di hari 
pertama terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang perawat,dan 1 orang
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verifikator dimana tugas verifikator memastikan bahwa warga yang
berhak dilayani adalah yang tidak mampu.

Sejak pagi, bahkan sebelum di buka warga sekitar begitu antusias
datang berobat ke Pos Sehat. Alasannya, selama jika warga sekitar
ingin berobat Puskesmas terdekat jaraknya cukup jauh dari rumah
warga. “Kalau mau ki ke Puskesmas jauh skali dari sini, harus pi
naik ojek baru sambung pete-pete lagi” kata seorang warga.
Memang warga di sini agak terisolasi mengingat tidak ada jalur
angkutan umum yang masuk. Pos Sehat dibuka mulai jam 09.00 s/d
14.00 WITA.

Pada hari pertama tercatat lebih dari 50 orang yang datang
berkunjung untuk berobat di Pos Sehat Manggala. Mereka rata-rata
bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang cuci. Selama ini
mereka mengeluh lantaran dengan jarak Puskesmas yang begitu
jauh membuat warga harus mengeluarkan biaya ekstra hanya untuk
datang memeriksakan kesehatannya.
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Direktur DD Sulsel menyempatkan diri meninjau lokasi di hari
pertama beroperasinya Pos Sehat Manggala. “Pos Sehat ini Insya
Allah akan kami perbanyak untuk memudahkan akses kaum Dhuafa
terhadap layanan kesehatan bebas biaya, kemudian bagi Kaum
dhuafa yang memerlukan layanan kesehatan, sementara tempat
tinggal mereka sangat jauh dari pos sehat atau klinik LKC, silahkan
datang saja ke klinik LKC di kantor DD di jln Ratulangi No. 49, DD
akan mengganti biaya transport yang telah mereka keluarkan,
sedangkan bagi masyarakat  yang mau berpartisipasi agar
tempatnya bisa digunakan untuk  menjadi Pos sehat sehinggga bisa
memberikan pelayanan kesehatan bagi kaum dhuafa, silahkan
memberikan informasi ke kantor DD” kata Direktur DD Sulsel Isra
Prasetya.



6

RISK – Dompet Dhuafa Sul Sel Salurkan Bantuan
Kemanusian Kepada Korban Bencana Angin Puting
Beliung

February 08, 2012

Dengan menggunakan kendaraan operasional FIF Peduli Sesama,
 RISK (Relawan Indonesia Siaga Kebencanaan) Dompet Dhuafa
Menyalurkan bantuan Kemanusiaan   kepada korban bencana Alam
angin Puting Beliung di Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada Jumat 03 Februari.

Bantuan kemanusiaan berupa Selimut, tikar, termos air, dan bahan
makanan seperti mie instan, gula pasir, teh dan kopi. Diberikan
langsung kepada korban bencana angin puting beliung,

 
 
Angin puting beliung yang menerjang Senin 30 Januari lalu itu, 
memporak-porandakan Sedikitnya 37 rumah warga di Kelurahan 
Tekolabbua kecamatan Pangkajene, rusak diterjang puting beliung,. 
Tercatat 4 diataranya hancur hingga rata dengan tanah, 22 rusak 
berat, dan 11 rusak ringan, Bukan hanya rumah, harta benda di
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rumah pun hancur akibat musibah itu. Sejumlah fasilitas umum
seperti Kantor Lurah dan Puskesmas  juga ikut diterjang angin
puting beliung.

Ini merupakan wujud kepedulian Dompet Dhuafa melalui jejaring
programnya RISK, terhadap Korban bencana Alam angin puting
beliung di Kabupaten Pangkep, Bantuan ini dapat tersalurkan
berkat donasi yang masuk melalui branch office Dompet Dhuafa
dari Masyarakat dan kerja sama Media partner  Dompet Dhuafa
dengan Tribun timur dan Celebes TV. Diharapkan dengan bantuan
Dompet Dhuafa ini dapat  mengurangi beban yang diderita para
korban bencana Angin puting beliung.
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Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan

February 10, 2012

Pemeriksaan Kehamilan secara rutin adalah
sangat penting untuk dilakukan bagi para Ibu
yang sedang mengandung dengan tujuan
untuk memonitorng perkembangan Janin
didalam kandungan ibu.

Saat ini dalam setiap menit setiap hari,
seorang ibu meninggal disebabkan oleh
komplikasi yang berhubungan dengan
kehamilan, persalinan dan nifas. Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa
kematian ibu diperkirakan sebanyak 500.000
kematian setiap tahun diantaranya 99 %
terjadi di negara berkembang.
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Kematian ibu menurut World Health
Organization (WHO) adalah kematian yang
terjadi pada saat kehamilan, persalinan atau
dalam 42 hari setelah persalinan dengan
penyebab yang berhubungan langsung atau
tidak langsung dari kehamilan atau
persalinannya.

Rumah Bersalin Cuma-Cuma Dompet Dhuafa 
sulawesi selatan melakukan program ini 
selama hampir dua tahun dalam rangka ikut 
menurunkan angka kematian Ibu dan Anak di 
Indonesia khususnya di Kota Makassar dari 
240 kelahiran di tempat kami alhamdulillah 
Kondisi Ibu dan Bayi yang kami lakukan
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perawatan belum tercatat ada yang
meninggal. Hal ini dikarenakan kami
melakukan monitoring ketat pada saat
melakukan pemeriksaan Kesehatan ibu dan
Janin pada saat kemilan berlangsung.

reposted from RBC-DDSULSEL
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Warga Panampu Terima Bantuan Dari
RISK-Dompet Dhuafa

February 13, 2012

Dompet Dhuafa melalui jejaring programnya
RISK (Relawan Indonesia Siaga
Kebencanaan) kembali menyalurkan bantuan
kemanusiaan kepada korban bencana  angin
puting beliung yang melanda Kecamatan
Tallo tepatnya di Jl. Indah IV Kelurahan
Panampu.

Bantuan berupa bahan-bahan makanan
seperti Mie Instant, Gula Pasir, Kopi dan Teh
tersebut langsung diberikan kepada 53
kepala keluarga yang mengalami musibah ini
diwakili oleh Kepala Posko Bantuan dan
disaksikan pihak polsek Tallo.

 
 
Menurut hasil pantauan RISK-Dompet 
Dhuafa, Bencana angin puting beliung yang
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terjadi beberapa hari yang lalu itu, cukup
meninggalkan derita  bagi sebagian  warga
yang terkena bencana tersebut. Walaupun
tidak mengakibatkan adanya korban jiwa,
namun cukup menimbulkan kerugian material
yang besar.  Kerusakan pada umumnya
berupa atap rumah yang diterbangkan oleh
angin puting beliung, untuk ditempati
kembali warga menggunakan bantuan terpal
yang diberikan dari berbagai pihak  kepada
mereka, untuk menjadi pengganti atap rumah
mereka yang rusak. Namun ada juga yang
mengalami kerusakan berat.

Selain terkena bencana angin puting beliung,
banjir juga melanda kelurahan Pannampu
yang menggenangi wilayah tersebut hampir
setinggi lutut orang dewasa, air menggenangi
hampir seluruh wilayah kelurahan Panampu.

Walaupun hanya berupa bantuan makanan 
diharapkan dengan bantuan tersebut dapat 
meringankan beban warga yang terkena 
musibah bencana angin puting beliung. Hal 
ini merupakan kepedulian dan komitmen  
yang tinggi dari Dompet Dhuafa Sul Sel  
melalui jejaring programnya RISK untuk 
selalu membantu masyarakat yang terkena 
bencana di mana pun di seluruh wilayah
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Sulawesi Selatan maupun nasional. Bantuan
ini juga dapat terlaksana berkat dukungan
masyarakat yang peduli terhadap sesamanya
dan media partner Tribun Timur dan Celebes
TV.
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Sejarah

February 16, 2012

TENTANG DD

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga 
nirlaba milik masyarakat indonesia yang 
berkhidmat mengangkat harkat sosial 
kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana 
ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta 
dana lainnya yang halal dan legal, dari 
perorangan, kelompok, 
perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal 
dari empati kolektif komunitas jurnalis yang 
banyak berinteraksi dengan masyarakat 
miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum 
kaya. Digagaslah manajemen galang 
kebersamaan dengan siapapun yang peduli 
kepada nasif dhuafa. Empat orang wartawan 
yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari 
Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai
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Dewan Pendiri lembaga independen Dompet
Dhuafa Republika.

AWAL KEHADIRAN

Sejak kelahiran Harian Umum REPUBLIKA
awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan
zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut
disalurkan langsung kepada dhuafa yang
kerap dijumpai dalam tugas. Dengan
manajemen dana yang dilakukan pada waktu
sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun
pendayagunaan dana tidak dapat maksimal.

Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul
Yogyakarta, para wartawan menyaksikan
aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang
didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan
uang saku, mahasiswa membantu
masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang
telah dilakukan sambilan di lingkungan
REPUBLIKA pun terdorong untuk
dikembangkan.

Apalagi kala itu, masyarakat luas telah 
terlibat menyalurkan ZISnya melalui DD. 
Sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku, DD tercatat di Departemen Sosial RI 
sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan.
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Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan
Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14
September 1994, diumumkan dalam Berita
Negara RI No.
163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD
merupakan institusi pengelola zakat yang
dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober
2001, Menteri Agama Republik Indonesia
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439
Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET
DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil
Zakat tingkat nasional.

PROFIL DOMPET DHUAFA SUL-SEL

Dompet Dhuafa Sulsel adalah salah satu dari
20 kantor cabang dari Dompet Dhuafa Pusat
di Makassar. Melakukan kegiatan
penghimpunan dana Zakat, Infak dan
Sedekah (ZISWAF) yang selanjutnya
disalurkan untuk membiayai LKC (Layanan
kesehatan cuma-cuma) untuk dhuafa,
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dan Disaster Management Center (Relawan
Kemanusiaan untuk kebencanaan),
Sekolah Cuma-cuma dan pemberdayaaan
ekonomi bagi kaum dhuafa.
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Dompet Dhuafa Sul Sel Seleksi Siswa
Dhuafa Menuju Boarding School Smart
Ekselensia Indonesia 2012

February 27, 2012

Sebanyak 5 (Lima) orang siswa berasal dari
berbagai Sekolah Dasar (SD) di Sulawesi
Selatan yang lulus seleksi berkas Beasiswa
Smart Ekselensia 2012 mengikuti tes
kompetensi pengetahuan di Kantor Cabang
Dompet Dhuafa Sul Sel jln. Sam Ratulangi No
49 Makassar, Minggu, 26 Februari 2012.
Siswa SD yang mengikuti tes 4 diantaranya
berasal dari Sekolah Dasar di Makassar dan 1
berasal dari takalar. Dengan didampingi ibu
guru dan orang tua, para siswa ini terlihat
tenang mengikuti tes kompetensi
pengetahuan yang terdiri dari bidang studi
matematika, bahasa Indonesia, Al Qur’an dan
pendidikan Agama Islam.

Menuju Smart Ekselensia Indonesia 2012



19

Tes Kompetensi Pengetahuan beasiswa
Smart Ekselensia dilaksanakan oleh tim
Seleksi Daerah Dompet Dhuafa Sul sel, 
beasiswa Smart Ekselensia adalah salah satu
program beasiswa dari Dompet Dhuafa yang
diberikan kepada anak-anak dhuafa yang
memiliki prestasi akademik, siswa-siswa ini
akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah
Menengah Akselerasi (International) yang
diasramakan (Boarding School) di Bogor
selama 5 (lima) tahun.

Smart Ekselensia Indonesia adalah Sekolah
Menengah (SMP-SMA) berasrama yang bebas
biaya, Smart Ekselensia Indonesia mulai
menerima siswa sejak tahun pelajaran
2004/2005. Setiap angkatan terdiri dari 35
siswa yang diambil dari seluruh Indonesia,
saat ini Smart Ekselensia Indonesia memiliki
209 siwa dari seluruh Indonesia. Pada
angkatan kedua Smart Ekselensia telah
berhasil meluluskan seratus persen di terima
di Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di
Indonesia. dan berhasil meluluskan angkatan
ketiga tingkat SMP dengan nilai rata-rata
25.42.
Smart Ekselensia Indonesia memiliki misi 
untuk melahirkan manusia pembelajar yang
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berbudi mulia, mandiri, berprestasi serta
berjiwa sosial, seluruh lulusan Smart
Ekselensia Indonesia diproyeksikan untuk
melanjutkan ke perguruan tinggi baik strata
satu atau diploma bergantung pada potensi
yang mereka miliki. Sarana belajar yang
dimiliki sekolah Smart cukup mumpuni ruang
belajar be-AC (12 Ruangan), Laboratorium
Komputer, Laboratorium IPA, Pusat Sumber
Belajar, Ruang Seni dan Art, Mesjid,
Koperasi, Klinik dan Gedung asrama. dengan
Seleksi Beasiswa Smart Ekselensia Indonesia
yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa ini
diharapkan dapat meluluskan siswa SD dari
Sulawesi Selatan agar dapat bersekolah di
Sekolah Smart ekselensia Indonesia di bogor.
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Visi, Misi Dan Tujuan

March 14, 2012

VISI
Terwujudnya masyarakat berdaya yang
bertumpu pada sumber daya lokal melalui
sistem yang berkeadilan.

MISI
– Terwujudnya nilai kemanusiaan dan
kemandirian.
– Melakukan optimalisasi penggalangan
sumber daya masyarakat.
– Mendorong sinergi program dan jaringan
organisasi pemberdayaan masyarakat global.
– Mengembangkan zakat sebagai alternatif
dalam pengentasan kemiskinan.
– Menumbuhkembangkan dan
mendayagunakan asset masyarakat melalui
ekonomi berkeadilan.



22

LKC – Mitra Sehat Keluarga Dhuafa

March 14, 2012

LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma)
adalah balai pengobatan yang memberikan
pelayanan kesehatan gratis kepada
masyarakat tidak mampu. Didirikan pertama
kali di Jakarta pada tanggal 6 November
2001, diresmikan oleh Wakil Presiden RI
Bapak Dr. Hamzah Haz. Hingga tahun 2007
lalu LKC sudah meng-cover 11.157 kepala
keluarga atau setara dengan 55.875 jiwa
sebagai peserta dari  tiga lokasi Gerai Sehat
dan puluhan daerah binaan yang dilayani
melalui program Aksi Layan Sehat.

LKC DD Sulsel di Makassar diresmikan
tanggal 8 Juni 2009 oleh Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan Bapak Ir. H. Agus Arifin
Nu’mang, M.Si. bersama dengan Walikota
Makassar Bapak H. Ilham Arif Sirajuddin, SE,
MM.
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LKC DD Sulsel memberikan pelayanan
melalui program seperti Aksi Layan Sehat
(layanan kesehatan mobile di daerah kumuh)
dan Gerai Sehat (klinik gratis) sebagai gerai
dari LKC.

PROGRAM LKC

– BALAI PENGOBATAN CUMA-CUMA

– AKSI LAYANAN SEHAT (ALS)

– POS SEHAT
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Smart Ekselensia

March 14, 2012

DESKRIPSI PROGRAM 
SMART Ekselensia Indonesia adalah sekolah 
menengah (SMP-SMA), berasrama dan bebas 
biaya. SMART Ekselensia Indonesia mulai 
menerima siswa sejak tahun pelajaran 
2004/2005. Setiap angkatan terdiri dari 35 
siswa yang diambil dari seluruh Indonesia. 
Saat ini SMART Ekselensia Indonesia 
memiliki 209 siswa dari 20 provinsi. Tahun 
pembelajaran 2006 – 2007 SMART telah 
meluluskan angkatan Ketiga tingkat SMP 
dengan nilai rata-rata 25.42 dan angkatan 
kedua berhasil meluluskan seratus persen di 
terima di Perguruan tinggi Negeri terkemuka 
di Indonesia 
TUJUAN UTAMA PROGRAM 
SMART Ekselensia Indonesia memiliki misi 
untuk melahirkan manusia pembelajar yang 
berbudi mulia, mandiri, berprestasi serta 
berjiwa sosial. Seluruh lulusan SMART 
Ekselensia Indonesia diproyeksikan untuk 
melanjutkan ke perguruan tinggi baik strata 
satu atau diploma bergantung pada potensi 
yang mereka miliki. 
PENERIMA MANFAAT
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Penerima manfaat dalam program SMART
Ekselensia Indonesia adalah siswa lulusan
Sekolah Dasar yang memiliki potensi namun
terkendala di bidang ekonomi. 
SARAN PRASARANA SEKOLAH 
Ruang belajar ber-AC (12 ruang),
Laboratorium Komputer, Laboratorium IPA,
Pusat Sumber Belajar, Ruang Seni Musik dan
Art, Masjid, Koperasi, Klinik dan Gedung
Asrama. 
Prestasi SMART EI 2009-2010 
– Juara 1 penampilan Trash Music Gong
Show TRANS TV. 
– Juara 1 Matematika Olimpiade Sains
Nasional Tingkat  Kab. Bogor, dan banyak
lagi Prestasi yang mereka dapatkan.



26

Rumah Bersalin Cuma-cuma

March 14, 2012

Rumah Bersalin Cuma-cuma (RBC) adalah 
lembaga nirlaba yang merupakan program 
kerjasama Badan Amil Zakat Propinsi Sulsel 
dengan Dompet Dhuafa Sulsel yang di 
resmikan pada tanggal 3 Maret 2010 oleh 
Gubernur Sulsel Bapak DR. H. Syahrul Yasin 
Limpo, SH, MH, MSi. RBC ini memberikan 
pelayanan kesehatan gratis kepada 
masyarakat tidak mampu khusus pada ibu 
dan anak dengan pelayanan prima dan 
amanah melalui pemamfaatan Zakat, Infaq, 
Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), yang
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terhimpun di kedua lembaga tersebut
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Memadukan Ilmu dan Amal

April 23, 2012

Ibnu Bathah menuturkan sebuah riwayat dari
Masruq, dari Abdullah yang berkata,
“Sesungguhnya kalian berada pada suatu
zaman yang di dalamnya beramal adalah
lebih baik daripada berpendapat. Kelak akan
datang suatu zaman yang di dalamnya
berpendapat lebih baik daripada beramal.”
(Ibn Baththah, Al-Ibanah al-Kubra, I/207).

Ath-Thabrani juga meriwayatkan sebuah
hadis dari penuturan al-’Ala bin al-Harits, dari
Hizam bin Hakim bin Hizam, dari ayahnya,
dari Baginda Nabi Muhammad saw. yang
bersabda, “Kalian benar-benar berada pada
suatu zaman yang di dalamnya banyak sekali
fuqaha dan sedikit sekali para ahli
pidato…Pada zaman ini amal adalah lebih
baik daripada ilmu. Kelak akan datang suatu
zaman yang di dalamnya sedikit sekali
fuqaha dan banyak para ahli pidato…Pada
zaman ini ilmu lebih baik daripada amal.”
(Ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Kabir III/236)

Dari kedua hadis di atas setidaknya dapat 
dipahami bahwa pada zaman yang pertama
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(yakni generasi Sahabat Nabi saw.)
kebanyakan orang memahami Islam secara
mendalam. Karena itu, yang dibutuhkan saat
itu adalah mengamalkan apa yang telah
dipahami. Sebaliknya, pada zaman yang
kedua-kemungkinan adalah zaman kita hari
ini-saat orang-orang yang memahami Islam
secara mendalam sangat sedikit maka
banyak orang yang beramal tanpa ilmu.
Karena itu, pada zaman kini memahami dan
mendalami Islam-yang kemudian
diamalkan-tentu lebih penting daripada
beramal tanpa didasarkan pada ilmu.

Kesimpulan ini setidaknya sesuai dengan 
makna riwayat yang diungkapkan oleh Imam 
Malik saat menuturkan hadis penuturan 
Yahya bin Said yang berkata bahwa Abdullah 
bin Mas’ud pernah berkata kepada 
seseorang, “Sesungguhnya engkau berada 
pada suatu zaman yang di dalamnya banyak 
para fuqaha dan sedikit para pembaca 
al-Quran yang menjaga hukum-hukumnya 
dan tidak terlalu fokus pada 
huruf-hurufnya…Kelak akan datang kepada 
manusia suatu zaman yang di dalamnya 
sedikit para fuqaha dan banyak para 
pembaca al-Qurannya yang menjaga 
huruf-hurufnya tetapi mengabaikan
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hukum-hukumnya.” (Imam Malik,
Al-Muwaththa’, II/44).

Dari hadis ini setidaknya dapat dipahami tiga
perkara. Pertama: Ibn Mas’ud tidak
bermaksud menyatakan orang-orang yang
membaca al-Quran pada zamannya sedikit.
Namun, yang beliau maksud bahwa
orang-orang yang membaca al-Quran pada
zamannya-yang perhatiannya hanya pada
bacaan tanpa memperhatikan
hukum-hukumnya-amatlah sedikit. Dengan
kata lain, pada zaman Sahabat Nabi saw.
orang-orang biasa membaca al-Quran
sekaligus memahami dan mengamalkan
hukum-hukumnya, dan tidak memokuskan
perhatiannya pada huruf-hurufnya, karena
memang al-Quran adalah bahasa mereka.
Sebaliknya, pada zaman kini-zaman yang
mungkin diisyaratkan dalam hadis ini oleh
Ibn Mas’ud-banyak orang membaca al-Quran
hanya fokus pada bacaan (huruf-huruf)-nya
saja, tetapi tidak memahami apalagi
mengamalkan hukum-hukumnya.
Kedua: Akan datang suatu zaman-yang tentu 
berbeda dengan zaman Ibn Mas’ud alias 
zaman Sahabat Nabi saw.-yang di dalamnya 
sedikit para fuqaha (ahli fikih). Maksudnya,
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pada zaman itu-boleh jadi zaman kita hari
ini-orang-orang yang memahami Islam secara
mendalam amatlah sedikit. Kebanyakan
mereka adalah yang bisa dan biasa membaca
al-Quran tetapi tidak memahami isinya secara
mendalam. Tentu hadis ini tidak sedang
mencela para pembaca dan penghapal
al-Quran. Yang dicela adalah sedikitnya para
fuqaha dari kalangan mereka karena tujuan
akhir mereka sebatas membaca dan
menghapal al-Quran, bukan memahami isinya
apalagi mengamalkan dan menerapkan
hukum-hukumnya.

Ketiga: Akan datang suatu zaman yang di 
dalamnya huruf-huruf al-Quran benar-benar 
dijaga, tetapi hukum-hukumnya ditelantarkan. 
Maknanya, para pemelihara mushaf al-Quran 
jumlahnya banyak. Namun, kebanyakan 
mereka tidak memahami isi al-Quran itu. 
Tidak pula pada saat itu-yang sesungguhnya 
telah terjadi pada zaman kini-manusia 
dipimpin oleh imam atau para penguasa yang 
menerapkan al-Quran di tengah-tengah 
mereka. Akibatnya, hukum-hukum al-Quran 
ditelantarkan. Ini jelas bertentangan dengan 
zaman Sahabat Nabi saw. saat manusia 
dipimpin oleh para pemimpin yang berhukum 
dengan al-Quran dan menerapkan al-Quran
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kepada mereka (Lihat: Al-Muntaqa Syarh
al-Muwaththa’, I/429).

Alhasil, pesan inti dari hadis di atas
sesungguhnya adalah: Pertama, dorongan
kepada setiap Muslim untuk membaca dan
memahami al-Quran atau mendalami Islam.
Kedua, mengamalkan isi al-Quran termasuk
berusaha terus mendorong para penguasa
untuk menerapkan hukum-hukumnya
(syariah Islam) di tengah-tengah masyarakat.

Inilah wujud nyata dari sikap memadukan
ilmu dan amal. Sudahkah kita melakukannya?
WalLahu a’lam bi ash-shawab. []
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Lihatlah ke Bawah, Jangan ke Atas!

April 23, 2012

Dalam hal materi, Islam memerintahkan
umatnya agar melihat ke bawah, bukan ke
atas. Dengan begitu, seorang Muslim akan
kian terpacu untuk senantiasa bersyukur.

Demikian pula dalam hal
ketampanan/kecantikan. Jika harus
membandingkan, bandingkan dengan yang di
bawah, bukan dengan yang lebih
tampan/cantik, agar kita senantiasa
bersyukur.

“Pandanglah orang yang berada di bawahmu
(dalam masalah harta dan dunia) dan
janganlah engkau pandang orang yang
berada di atasmu. Hal itu akan membuatmu
tidak meremehkan nikmat Allah padamu.”
(HR. Bukhari & Muslim).

“Jika salah seorang di antara kalian melihat
orang yang memiliki kelebihan harta dan
bentuk (rupa), maka lihatlah kepada orang
yang berada di bawahnya.” (HR. Bukhari &
Muslim).
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Al-Munawi mengatakan, jika seseorang
melihat orang di atasnya (dalam masalah
harta dan dunia), dia akan menganggap kecil
nikmat Allah yang ada pada dirinya dan dia
selalu ingin mendapatkan yang lebih.

Cara mengobati penyakit semacam itu,
hendaklah seseorang melihat orang yang
berada di bawahnya (dalam masalah harta
dan dunia). Dengan begitu, seseorang akan
ridha dan bersyukur, juga rasa tamaknya
(terhadap harta dan dunia) akan berkurang.
Jika seseorang sering memandang orang
yang berada di atasnya, dia akan
mengingkari dan tidak puas terhadap nikmat
Allah yang diberikan padanya.

Sebaliknya, dalam masalah amal saleh,
seorang Muslim harus melihat ke atas –yang
lebih saleh dan lebih rajin ibadahnya.
Bahkan, ia boleh iri-hati dalam masalah
ukhrawi ini sehingga memotivasinya untuk
lebih giat beribadah.

“Maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan.” (QS. Al Ma’idah: 48)

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan 
dari Tuhanmu dan kepada surga yang
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luasnya seluas langit dan bumi yang
disediakan untuk orang-orang yang
bertakwa.” (QS. Ali Imron: 133)

Imam Hasan Al-Bashri berkata: “Apabila
engkau melihat seseorang mengunggulimu
dalam masalah dunia, maka unggulilah dia
dalam masalah akhirat.

” Wallahu a’lam.*
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Hubungan Baik dengan Allah Saja Tidak
Cukup

April 23, 2012

Hablum minallah (hubungan dengan Allah)
seperti rajin shalat, puasa, dsb. tidak cukup
bagi sorang ahli surga, tapi ia juga harus
hablum minannas (hubungan dengan sesama
manusia) berupa akhlak dan perilaku yang
baik, termasuk tidak menyakiti tetangga,
teman, atau sesama manusia.

Rasulullah Saw menegaskan, “Ittaqillah
haytsu ma kunta, wattabi’i saiatil hasanata
tamhuha wa khaaliqinnasa bi khuluqin
hasanin” (HR At-Tirmidzi). Bertakwalah
kepada Allah di mana saja berada, dan iringi
perbuatan buruk dengan berbuat baik, maka
keburukan itu akan hapus, dan bergaullah
dengan sesama manusia dengan perangai
yang baik.

Syahdan, di zaman Rasulullah Saw, ada
seorang perempuan yang sangat rajin
berpuasa sunnah, apalagi puasa wajib, di
malam harinya ia habiskan waktunya dengan
shalat dan berdzikir.
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Ketika wanita itu meninggal dunia, ada
sahabat berkomentar positif : “Alangkah
bahagianya dia (wanita itu) karena syurga
telah menantinya“. Hal itu ditanggapi oleh
Rasul dengan sabdanya “HIYA FINNAR”
“Sesungguhnya ia (wanita itu) masuk
neraka.” (HR. Hakim).

Dalam hadits lain dikatakan, Nabi Saw
bersabda : “Demi Allah, ia bukanlah orang
beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapakah
orang itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab
“Orang karena perbuatannya menyebabkan
tetangganya merasa tidak aman.” (HR.
Bukhari dan Muslim).

Wallahu a’lam.
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Ancaman Neraka bagi Para Pendosa

April 23, 2012

Selain penting untuk selalu meyakini adanya 
surga-sebagai balasan bagi pelaku ketaatan 
kepada Allah SWT-agar selalu terdorong 
untuk melakukan amal-amal kebajikan, setiap 
Muslim sejatinya harus selalu meneguhkan 
keyakinan dalam dirinya tentang adanya 
neraka sebagai balasan atas ragam 
kemaksiatan manusia kepada Allah SWT di 
dunia. Keyakinan tentang adanya neraka ini 
penting sebagai salah satu cara agar kita 
senantiasa hati-hati dan waspada dari segala 
bentuk perbuatan dosa. Sayangnya, 
keyakinan semacam ini sering hanya sebatas 
ada dalam hati dan ucapan di lisan. Pada 
praktiknya, tak sedikit Muslim yang justru 
dalam kesehariannya banyak melakukan 
amalan-amalan ahli neraka; seolah-olah 
mereka tidak takut terhadap dahsyatnya azab 
neraka. Buktinya: Korupsi makin 
menjadi-jadi. Suap-menyuap makin banyak 
terungkap. Perselingkuhan dan perzinaan 
makin transparan. Penyalahgunaan narkoba 
makin terbuka. Perkosaan makin gila. Pamer 
aurat makin dianggap biasa. Kejahatan makin 
merajalela. Sebaliknya, penegakkan hukum
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malah makin amburadul, dan keadilan makin
jauh panggang dari api.

Semua itu boleh jadi karena orang saat ini
sepertinya sudah tidak merasa takut lagi
terhadap ancaman azab neraka. Kesadaran
tentang dahsyatnya azab neraka seolah
hilang dalam benaknya. Akibatnya, banyak
orang tak lagi ragu dan malu untuk
melakukan ragam dosa dan kejahatan.
Padahal Allah SWT telah berfirman di
antaranya (yang artinya): Takutlah kalian
terhadap neraka yang bahan bakarnya terdiri
dari manusia dan bebatuan (TQS al-Baqarah
[2]: 24).

Orang-orang kafir dan yang mendustakan
ayat-ayat Kami adalah para penghuni neraka.
Mereka kekal di dalamnya (TQS al-Baqarah
[2]: 39).

Katakanlah, “Api Neraka Jahanam itu amatlah
panas jika saja mereka mengetahuinya.”
(TQS at-Taubah [9]: 81).

Tempat mereka adalah Neraka Jahanam
sebagai balasan atas apa yang telah mereka
kerjakan (TQS at-Taubah [9]: 95).
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Kami menampakkan Neraka Jahanam pada
hari itu kepada orang-orang kafir dengan
jelas (TQS al-Kahfi []: 100).

Niscaya kalian benar-benar akan melihat
Neraka Jahim (QS at-Takatsur []: 6-7).

Sesungguhnya orang-orang yang
mengingkari ayat-ayat Kami, kelak akan Kami
masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit
mereka hangus, Kami mengganti kulit mereka
dengan kulit yang lain, supaya mereka
merasakan (kerasnya) azab (QS an-Nisa’ [4]:
56).

Maka dari itu, Kami memperingatkan kalian
dengan neraka yang menyala-nyala; tidak
masuk ke dalam neraka itu kecuali orang
yang paling celaka, yang mendustakan
(kebenaran) dan berpaling (dari iman) (QS
al-Lail [92]: 12-16).

Selain sejumlah ayat di atas dan ayat-ayat 
lainnya yang banyak jumlahnya, ancaman 
neraka yang amat dahsyat dengan aneka 
jenisnya juga disebutkan dalam banyak hadis 
Nabi saw. Di antaranya adalah sabda Nabi 
saw. yang menyatakan, “Sesungguhnya 
siksaan paling ringan yang dirasakan ahli
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neraka pada Hari Kiamat ialah seseorang
yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua
bara api yang dapat mendidihkan otaknya
(HR al-Bukhari dan Muslim dari Nu’man bin
Basyir).

Demikianlah Allah SWT dan Rasul-Nya
mengingatkan manusia mengenai
dahsyatnya azab neraka di akhirat nanti.
Azab neraka tersebut disediakan bagi orang
yang mendustakan petunjuk Allah SWT dan
berpaling dari-Nya serta yang gemar berbuat
dosa dan maksiat kepada-Nya. Ironisnya,
bukannya takut azab neraka, sebagian dari
para pendosa dan pelaku maksiat itu malah
ada yang melakukan semua itu dengan
perasaan bangga, tanpa ada rasa bersalah
atau merasakan penyesalan sedikitpun.

Yang pasti, penyesalan akan mereka rasakan 
di akhirat nanti, yakni saat Allah SWT 
meminta pertanggungjawaban atas setiap 
perbuatan manusia yang dilakukan di dunia. 
Saat itu seluruh manusia dikumpulkan di 
Padang Makhsyar. Seluruh manusia tidak 
diperkenankan berbicara kecuali dengan 
izin-Nya dan berkata benar (Lihat: QS 
an-Naba’ [78]: 38). Mereka juga tidak 
diberikan kesempatan membuat-buat alasan
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(Lihat: QS al-Mursalat [77]: 35-36). Bahkan
mulut mereka pun dikunci dan tidak bisa
bicara (Lihat: QS Yasin [36]: 65). Yang akan
bersaksi secara jujur adalah tangan dan kaki
mereka serta anggota tubuh mereka. Saat itu,
satu-satunya hukum yang berlaku untuk
mengadili manusia adalah hukum Allah SWT.
Saat itu Allah SWT adalah satu-satunya
Hakim yang mengadili manusia dengan
seadil-adilnya. Allahlah yang akan mengadili
semua perbuatan yang menyimpang dari
syariah-Nya. Allah SWT pula yang akan
menimpakan azab yang keras kepada para
pendosa, yang gemar berbuat maksiat saat di
dunia. Mereka ini akan dilemparkan ke dalam
azab yang mengerikan, yakni neraka yang
menyala-nyala. Na’udzu bilLahi min dzalik.
Wa ma tawiqi illa bilLah []
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DD Sulsel gulirkan program Donasi 100
paket perlengkapan Sekolah utk anak
Yatim & Dhuafa

July 16, 2013

Memasuki Tahun Ajaran Baru 2013/2014 DD
Sulsel gulirkan program Donasi 100 paket
perlengkapan Sekolah utk anak Yatim &
Dhuafa.

Libur sekolah sudah usai. Saatnya para siswa 
mempersiapkan diri kembali ke sekolah 
menimba ilmu. Tahun ajaran baru biasanya 
diwarnai dengan pergantian perlengkapan 
sekolah bagi mereka yang mampu. Namun 
tidak demikian bagi mereka anak-anak yatim 
dan dhuafa yang tinggal di panti asuhan. 
Jangankan berharap untuk mendapatkan 
perlengkapan sekolah baru, bahkan tidak 
jarang diantara mereka harus rela berbagi 
seragam, tas ataupun lainnya dengan 
saudara atau teman mereka. Yang lebih 
memperihatinkan adalah tidak sedikit orang 
tua yang terpaksa menunda atau tidak 
menyekolahkan anaknya karena tidak mampu 
memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. 
Meski pemerintah sudah menggulirkan 
program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
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namun fasilitas tersebut belum menjawab
semua kesulitan kaum dhuafa.

 
 
Menyadari kondisi tersebut Dompet Dhuafa 
Sulsel menggulirkan program Donasi 
Pendidikan 100 Paket Kebutuhan Sekolah. 
Bekerjasama dengan 3 panti asuhan di Kota 
Makassar, program tersebut membagikan 100 
lebih paket kebutuhan sekolah yang terdiri 
dari tas, buku dan alat tulis. Dengan adanya 
program tersebut anak-anak yang menjadi 
target sasaran merasakan kebahagian yang 
luar biasa serta menambah semangat mereka 
untuk menuntut ilmu di tahun ajaran baru 
yang akan dimulai senin (15/07) hari ini. Tidak 
lupa mereka juga mengirimkan doa bagi 
segenap para donatur yang telah menitipkan 
amanahnya berupa zakat, infak/sedekah
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kepada Dompet Dhuafa Sulsel.
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Dompet Dhuafa Selengarakan Festival
Anak Soleh 2013

July 23, 2013

Dalam rangka menyemarakkan datangnya
bulan ramadhan dengan kegiatan yang
positif, Dompet Dhuafa Sulsel
menyelenggarakan Festival Anak Saleh (FAS)
2013. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang
kelima yang diadakan bekerjasama dengan
Makassar Town Square (MTOS) yang
erlangsung dari tanggal 20-21 Juli 2013.
Acara ini diikuti oleh sekitar 200 anak-anak
usia SD Se-Kota Makassar. Dari tahun ke
tahun peminatnya cukup banyak, selain itu
banyak orang tua siswa maupun guru yang
antusias untuk mengikutsertakan anaknya
untuk ikut serta. Dalam kegiatan ini diadakan
7 macam lomba diantaranya; tartil al-quran,
hafalan juz amma, busana muslim, lomba
mewarnai, rangking 1, lomba adzan serta
lomba da’i cilik. Selain itu acara ini juga diisi
dengan kegiatan dongeng oleh Kak Heruman
dari Rumah Dongeng sehingga menambah
keceriaan para peserta yang hadir.
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Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini 
adalah untuk memberikan kesempatan 
kepada anak-anak untuk lebih mengenali dan 
mencintai ajaran Islam serta mampu 
menggali potensi yang dimiliki sejak dini. 
Acara ini bisa terselenggara berkat adanya 
dukungan dari berbagai pihak. Dompet 
Dhuafa Sulsel sebagai inisiator mengajak 
masyarakat terutama orangtua agar lebih 
memperhatikan pendidikan agama anak serta 
memberikan kesempatan kepada anak untuk 
mengeksplorasi potensi serta bakat yang 
dimiliki. Anak-anak harus diberikan 
keleluasaan untuk menemukan potensi
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mereka melalui berbagai acara yang diikuti. 
Diakhir acara dilakukan pengumuman
pemenang masing-masing kategori lomba
dan pembagian doorprize serta penyerahan
trophy bergilir kepada pemenang utama.
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Dompet Dhuafa Sulsel Gelar Seminar
Kesehatan; “BPJS UNTUK SIAPA?”

November 09, 2013

Makassar. Alhamdulillah. Puji Syukur ke 
Hadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya acara 
Seminar dan Diskusi dengan Tema; “BPJS 
UNTUK SIAPA?” bisa dilaksanakan dengan 
lancar dan sukses. Antusiasme masyarakat 
mengikuti kegiatan ini cukup tinggi. Hal ini 
terlihat dari tempat duduk peserta yang 
disediakan terisi penuh. Acara yang dibuka 
oleh Direktur Dompet Dhuafa Sulawesi 
Selatan, Muhamad Husaeni, menghadirkan 
tiga pembicara; 1) Manager Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet 
Dhuafa Sulsel, 2) Kepala Dinas Kesehatan
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Kota Makassar, dan 3) PT. Askes Regional
VII.

Dari Acara tersebut terungkap beberapa hal
yang menjadi kesimpulan

1. BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan
mulai 1 Januari 2014, akan menjadi milestone
baru dalam sejarah sistem jaminan kesehatan
masyarakat di Indonesia. Dimana program
tersebut akan mewajibkan seluruh penduduk
Indonesia harus diasuransikan paling telat
tahun 2019.

2. BPJS Kesehatan memerlukan partipasi dari
semua pihak untuk mengawasi agar program
tersebut tepat sasaran dalam menjaring
peserta terutama yang iurannya ditanggung
pemerintah (Penerima Bantuan Iuran) dari
kalangan warga tidak mampu.

3. Dengan bergulirnya program BPJS
Kesehatan diharapkan akan menjawab
permasalahan mahalnya biasa kesehatan di
Indonesia.
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LOWONGAN KERJA (Fundrising Officer
(FO))

December 20, 2013

DOMPET DHUAFA merupakan lembaga
kemanusiaan terbesar di Indonesia yang
memiliki cabang di 17 propinsi dan 4 di
mancanegara (USA, Australia, Jepang dan
Hongkong). Saat ini kami membuka
kesempatan bagi insan muda yang menyukai
tantangan untuk bergabung sebagai
Fundrising Officer (FO) dengan kualifikasi
sbb:

·       Pendidikan S1 semua jurusan dengan
IPK Minimal 2,75
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·       Laki-laki/perempuan, usia maksimal 30
tahun

·       Aktif di Organisasi Keislaman

·       Supel, energik dan komunikatif

·        Menyukai dunia marketing dan mampu
membangun jaringan

·        Memiliki ketelitian, kreatifitas dan
inovasi yang tinggi

·        Mampu bekerja di bawah tekanan

·        Mampu bekerja secara tim

·        Terbiasa membuat perencanaan dan
laporan kegiatan

·        Memiliki SIM C dan dapat mengendarai
kendaraan beroda dua

Fasilitas yang diberikan:

Ø  Gaji dan Tunjangan

Ø  Asuransi
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Ø  THR

Bagi anda yang berminat, kirimkan surat
lamaran beserta CV dan Foto Copy Ijazah
terakhir dengan mencantumkan kode FO
dipojok kiri amplop. Lamaran diantarkan
paling lambat tanggal  27 Desember 2013 ke
alamat:

Kantor Dompet Dhuafa Sulsel

Jl. Abd Dg Sirua No 170 A, Makassar

Telp (0411) 459 068

HP.   0812 9495 3797

PIN BB.  2660706E
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LOWONGAN KERJA (Project Leader (PL))

December 20, 2013

DOMPET DHUAFA merupakan lembaga
kemanusiaan terbesar di Indonesia yang
memiliki cabang di 17 propinsi dan 4 di

mancanegara (USA, Australia, Jepang dan
Hongkong). Saat ini kami membuka

kesempatan bagi insan muda yang menyukai
tantangan untuk bergabung sebagai Project

Leader (PL) untuk program Syariah
Microfinancedengan kualifikasi sbb:

·     Pendidikan S1 Ekonomi dengan IPK
Minimal 2,75



56

·     Laki-laki/perempuan, usia maksimal 30
tahun

·     Mengetahui konsep ekonomi syariah

·     Aktif di Organisasi Keislaman

·     Memiliki jiwa kewirausahaan
(entrepreneurship)

·     Menguasai program MS Office dan media
sosial (facebook, twitter)

·     Mampu menyusun laporan keuangan

·     Supel, energik dan komunikatif

·     Memiliki ketelitian, kreatifitas dan inovasi
yang tinggi

·     Mampu bekerja di bawah tekanan

·     Mampu bekerja secara tim

·     Terbiasa membuat perencanaan dan
laporan kegiatan
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·     Memiliki SIM C dan dapat mengendarai
kendaraan beroda dua

Fasilitas yang diberikan:

Ø  Gaji dan Tunjangan

Ø  Asuransi

Ø  THR

Bagi anda yang berminat, kirimkan surat
lamaran beserta CV dan Foto Copy Ijazah
terakhir dengan mencantumkan kode PL
dipojok kiri amplop. Lamaran diantarkan

paling lambat tanggal  27 Desember 2013 ke
alamat:

Kantor Dompet Dhuafa Sulsel

Jl. Abd Dg Sirua No 170 A, Makassar

Telp (0411) 459 068

HP.   0812 9495 3797

PIN BB.  2660706E
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“Social Trust Fund Membawa Perubahan
Positif”

December 01, 2014

Warung Salah satu penerima pinjaman STF
2014

Social Trust Fund merupakan salah satu dari 
beberapa program Dompet Dhuafa yang 

memiliki peranan penting untuk kaum dhuafa, 
program ini sering dinamai sebagai Bank 
untuk kaum dhuafa. Program Social Trust 

Fund (STF) Dompet Dhuafa yang kini hadir di 
Sulawesi Selatan mendapat banyak antusias
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dan telah lama dinantikan oleh warga 
masyarakat Sulawesi Selatan. 

Ibu Hadaria (59 tahun) adalah salah satu 
Penerima Manfaat Program ekonomi Social 

Trust Fund (STF) Dompet Dhuafa. 
Usai ditinggal mati oleh suaminya, ibu 

Hadaria yang akrab disapa Daeng Hada ini 
harus berusaha sendiri untuk menghidupi 

keluarganya dengan bekerja sebagai cleaning 
service di Universitas Hasanuddin. Akan 

tetapi karena usianya juga sudah terlalu tua 
untuk bekerja yang menguras banyak tenaga, 
ibu hadaria memutuskan untuk berhenti. Dan 
pekerjaan cleaning service yang dilakoninya 

itu dilanjutkan oleh anaknya. 
“Setelah suami saya meninggal, saya mulai 

bekerja sebagai cleaning service untuk 
menghidupi keluarga. Akan tetapi karena usia 

s 
aya sudah terlalu tua untuk bekerja yang 

menguras banyak tenaga, anak saya 
menggantikan saya bekerja sebagai cleaning 

service. Awal dari situlah saya mulai 
membuka usaha kecil-kecilan di rumah 

dengan menjual barang-barang campuran.” 
Terangnya. 

“Usaha yang saya lakoni di rumah hanya bisa 
berjalan selama 3 tahun dikarenakan saya 

kehabisan modal. Saya sempat kebingungan
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mau pinjam kemana lagi. Sebelum adanya 
program Social Trust Fund Dompet Dhuafa di 
Makassar yang memberikan pinjaman untuk 
kaum dhuafa, saya sering meminjam pada 

koperasi untuk keperluan modal usaha yang 
dikembalikan dengan adanya bunga” Ujar ibu 

Hadaria. 
“Alhamdulillah Allah Maha Melihat, ditengah 
kesulitan yang dihadapi, saya mendapatkan 
informasi tentang adanya program Dompet 
Dhuafa yaitu Social Trust Fund (STF) yang 

memberikan dana pinjaman tanpa ada 
pengembalian bunga. Akhirnya saya 

mengajukan permohonan untuk meminjam 
modal,”ujarnya 

Ibu 2 tanggungan ini mendapatkan dana 
pinjaman dari Social Trust Fund (STF) 

Dompet Dhuafa sebesar tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah, yang kemudian dana itu 

digunakan untuk membuka kembali 
warungnya yang sempat tutup beberapa 

bulan. 
“Saya diberikan dana pinjaman oleh Social 
Trust Fund (STF) Dompet Dhuafa sebesar 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Dan dari 
dana itulah saya membuka kembali usaha 

yang sempat tidak berjalan selama beberapa 
bulan.” Jelasnya 

“Saya sangat bersyukur bisa mendapat dana
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pinjaman dari Dompet Dhuafa. Semoga saya
yang sekarang sebagai penerima zakat dari

Dompet Dhuafa, nantinya juga saya bisa
berkewajiban untuk membayar zakat” Harap

Hadaria.
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SCHOOL of MASTER TEACHER
“Profesional Development Program for

Transformative Teachers”

December 09, 2014

Guru, sebagai tokoh kunci peningkatan
kualitas sumber daya manusia, perlu banyak

dilibatkan sebagai subjek dalam gerakan
perbaikan pendidikan, walaupun lingkupnya
masih bersifat mikro di lokal sekolah. Baik

atau buruknya kualitas guru, bagaimanapun
akan langsung berpengaruh pada kualitas

lulusan yang dilahirkan.
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Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan bekerja
sama dengan SGI (Sekolah Guru Indonesia)
melalui program pendidikannya mendesain
program pelatihan untuk guru yang bertajuk
School of Master Teacher (SMT). Program ini

bertujuan untuk melahirkan guru-guru
transformatif yang memiliki memiliki

kapasitas sebagai model pendidik, pengajar,
dan pemimpin (3P), menghasilkan inovasi

dan kreativitas baru di bidang
pengembangan pembelajaran, khususnya di
jenjang pendidikan sekolah dasar (3P), dan

membentuk perhimpunan pendidik
profesional yang memiliki kepedulian dalam

upaya-upaya perbaikan pendidikan di lingkup
mikro dan makro (3P). 
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Program ini sangat didukung oleh Dinas
Pendidikan Kota Makassar, diikuti oleh

kurang lebih 30 orang peserta dari beberapa
SD, SDIT, dan MI. Peserta ini lulus dari hasil
seleksi yang diadakan oleh tim SGI, dimana
proses seleksi dan rekrutmen kurang lebih 1

bulan sebelum kegiatan berjalan.
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Perkuliahan yang didesaian selama kurang
lebih 3 bulan, sejak November sampai

dengan Januari 2015. Jadwal perkuliahan
ditetapkan pada akhir pekan atau hari Ahad,

agar tidak mengganggu proses KBM di
sekolah asal peserta. Peserta SMT sangat

kreatif dan antusias menyerap materi
pelatihan dari pemateri yang rata-rata
merupakan alumni terbaik dari SGI. 
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Harapannya, dengan kegiatan ini guru-guru 
Makassar menjadi pilar penggerak kemajuan 

kualitas pendidik di Kota Makassar. Para 
alumni terbaik dari pelatihan ini dipersiapkan 
dapat menjadi trainer pendidikan yang akan 
disebarkan untuk berbagi visi dan ilmu ke 

berbagai daerah kabupaten di Sulawesi
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Selatan.

>>Bangga jadi Guru, Guru Krreatif,
Menggenggam Indonesia!!! ewako,,guru

Makassar !!! ^^ (dd/ef)
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Aksi Demo Bakti Sosial _ Bersih-bersih
Kanal Bebas Banjir di Kelurahan Maccini

Sombala

December 23, 2014
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 Ahad (21/12/14) pagi, tim relawan yang
berasal dari berbagai komunitas bergabung

dalam Volunteer Dompet Dhuafa Sulsel
menggelar Aksi Bersih Kanal sebagai inisiatif

untuk siaga bencana banjir di awal musim
penghujan di Kota Makassar. Titik aksi kali ini

digelar di kanal yang terletak di Kelurahan
Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate. Para

relawan yang berjumlah kurang lebih 50
orang bersama warga sekitar memulai
aksinya sejak pukul 08.00 pagi, mereka

menyusuri kanal yang terletak sekitar Jln.
Nuri, hingga pukul 12.00 siang.
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Kanal yang menyusuri kelurahan Maccini 
Sombala, tergolong kanal yang sangat kotor 

yang ada di Kota Makassar, warga sekitar 
juga merasa resah dengan bau dan sampah 
yang hampir menutupi semua permukaan 

kanal. Meskipun pada kenyataannya, 
kepedulian warga sekitar sangat memberikan 
kontribusi terhadap kebersihan lingkungan. 
Miris, memang warga sekitar kurang peduli 

dan masih seenaknya membuang sampah ke 
dalam kanal, padahal dampak dari perbuatan 

mereka akan berakibat ke mereka juga 
apabila musim hujan telah tiba. 

Aksi Demo Bakti Sosial _ Bersih-bersih Kanal
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Bebas Banjir di Kelurahan Maccini Sombala
kali ini dirangkaikan pula dengan

pemeriksaan kesehatan bagi warga sekitar.
Pemeriksaan ini dilakukan langsung dengan
para volunteer yang berlatar belakang medis.

Para siswa Sekolah Cerdas Indonesia
(SEKOCI) yang merupakan sekolah

pendampingan Dompet Dhuafa Sulsel turut
serta ambil bagian dalam aksi ini. Aksi para
siswa SEKOCI, turut berbaur bersama tim

relawan, kebetulan lokasi rumah dan sekolah
mereka sangat dekat dengan titik aksi kali ini. 

Harapannya, dengan diadakannya aksi ini,
dapat memantik kepedulian warga Makassar
terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan ini

juga bisa memberikan edukasi kepada
masyarakat sekitar kanal untuk lebih peduli
untuk menjaga kebersihan dan kesehatan

lingkungan mereka. 
Semoga, untuk aksi selanjutnya banyak

menarik simpatik para relawan untuk turut
beraksi bersama Dompet Dhuafa Sulsel. 
Maju terus tim Volunteer Dompet Dhuafa

Sulsel!!! Kalau bukan kita yang Peduli
…siapa lagi? Kalau bukan sekarang … kapan

lagi?
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Add caption
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Keep Istiqomah … Aksi Ikhlas karena Allah
membangun Jiwa Kepedulian. ■
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“Aksi Bentang Spanduk : Apresiasi Untuk
Para Donatur Dompet Dhuafa Sulsel”

December 31, 2014

Ahad (28/12/14), di lokasi Car Free Day Pantai
Losari,  kami Dompet Dhuafa Sulsel sebagai
salah satu lembaga zakat  menggelar “Aksi

Bentang Spanduk” sebagai apresiasi kepada
seluruh donatur dan masyarakat Kota

Makassar yang telah mendukung
program-program Dompet Dhuafa Sulsel

selama Tahun 2014.
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Aksi kami kali ini, didukung oleh tim Layanan
Kesehatan Cuma-Cuma, siswa dari Sekolah
Cerdas Indonesia (SEKOCI), teman-teman
relawan, dan mahasiswa Bea Studi Etos

Dompet Dhuafa beserta adik-adik binaan dari
Sekolah Desa Produktif.

 

Aksi yang berlangsung mulai pukul 07.00 – 
09.30, cukup  terbilang sukses. Animo 

masyarakat untuk berartisipasi cukup tinggi 
dengan antusias masyarakat disekitar lokasi 
membubuhkan tanda tangan dan menuliskan
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harapan mereka pada salah satu spanduk
yang telah kami sediakan. Harapan para

warga masyarakat agar Dompet Dhuafa bisa
lebih sukses lagi dan amanah dalam

mengelolah dana ummat menjadi salah satu
inspirasi kami dan memberikan motivasi

kepada lembaga kami untuk terus
memberikan pelayana terbaik baik bagi

donatur maupun bagi para penerima
manfaat. 

Pemeriksaan kesehatan gratis yang kami 
sediakan pun tidak sepi dari kunjungan para 

warga. Pemeriksaan kesehatan yang 
digawangi oleh tim medis dari Layanan
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Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhuafa
Sulsel, pagi itu sagat sibuk melayani para

pengunjung. Pelayanan yang diberikan
berupa cek  gula darah, tensi, ataupun

sekedar konsultasi kesehatan.

Sepasang boneka Danbo hasil karya 
teman-teman dari Bea Studi Etos Dompet 
Dhuafa cukup menarik perhatian warga, 

meskipun pembuatannya cukup sederhana. 
Tidak ketinggalan partisipasi anak dari 

SEKOCI salah satu sekolah binaan Dompet 
Dhuafa Sulsel yang sebagian besar berasal 

dari anak jalanan cukup memberi warna
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dalam aksi kali ini. Mereka begitu ceria
membagikan bendera, brosur dan majalah

kepada setiap warga yang lalu lalang pagi itu.

Harapan kami dengan aksi ini, agar Dompet 
Dhuafa sebagai lembaga zakat dapat lebih 
dekat lagi dengan masyarakat. Sehingga 

tujuan kami untuk mensosialisasikan 
pentingnya mengeluarkan zakat dan memberi 

edukasi kepada masyarakat bahwa dengan 
zakat yang kita keluarkan, banyak hal yang 

dapat kita lakukan. Banyak kaum dhuafa 
yang sangat sulit mendapatkan fasilitas 
kesehatan, pendidikan, maupun sosial
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ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat
berpengaruh dalam kehidupan kaum

termarjinal. Sedangkan, kesehatan dan
pendidikan merupakan harga mati yang
merupakan modal dasar agar SDM yang

dimiliki suatu negara dikatakan berkualitas.
Oleh karena itu, peran dana zakat sebagai
sumber dan pembangunan fasilitias kaum

dhuafa akan mendorong pembangunan
ekonomi jangka panjang. Dengan

peningkatan kesehatan dan pendidikan
melalui program-program kami diharapkan

akan memutus siklus kemiskinan antar
generasi. 
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Militery Super Camp bersama School of
Master Teacher

December 31, 2014

School of Master Teacher merupakan salah 
satu program pendidikan yang diinisiasi oleh 

Dompet Dhuafa Sulsel dan Sekolah Guru 
Indonesia dengan visi Awaken the Teacher 
Within. Model pembinaan dilakukan rutin 

selama tiga bulan di akhir pekan bagi 
guru-guru yang lulus seleksi. Kurikulum yang 
diterapkan di dalam perkuliahan menekankan 

pada tiga aspek,  yakni 3P (Pengajar, 
Pendidik, dan Pemimpin). Aspek tersebut
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diharapkan dapat menjelma dalam pribadi
para peserta setelah lulus menjadi

wisudawan dan wisudawati School of Master
Teacher hingga layak disebut guru

transformasi.

 
 

Saat ini program yang dimaksud di atas 
tengah berjalan dan memasuki bulan ketiga. 
Para peserta yang lulus seleksi berjumlah 24 
dan berasal dari 11 sekolah negeri maupun 

swasta, SDI Maccini Sombala, SDI 
Karunrung, SDN Mangkura 3, SDIT Nurul 
Fikri, SDI Bertingkat, SDIT Mutiara, SDN 

Kaccia, SDIT Ar-Rahmah, SDN Katangka, SDI 
Gontang, dan MI Fatthur Rahman. 

Pembentukan karakter kepemimpinan bagi 
para peserta dikemas dalam program ‘Militery
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Super Camp’ bekerja sama dengan TNI/
Kopasus.

Akhir Desember ini, tepatnya saat libur
sekolah baru dimulai, para peserta School of
Master Teacher menghabiskan waktu untuk
penggemblengan kepemimpinan bersama
Yonkav 10-SERBU. Camp ini berlangsung
selama 4 hari, yakni 27-30 Desember 2014.

Berbagai agenda seru dan menambah
wawasan pun sangat dirasakan oleh para
peserta. Mulai dari kegiatan pagi hingga

malam. Pun dari in door hingga out door. 
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“Saya pernah mengikuti perkuliahan
Wawasan Nusantara dan Kebangsaan saat

menjadi mahasiswa, dulu, tapi menurut saya,
hari ini adalah perkuliahan terkeren yang

pernah saya dapatkan”, ungkap Jusria Kadir
(SDIT Ar-Rahmah), salah satu peserta School

of Master Teacher saat sesi
brainstormingpada kegiatan in door. Usai
menyampaikan kesan itu, tepuk keren ala

Sekolah Guru Indonesia pun diberikan
sebagai apresiasi kepada pemateri, Lettu Kav

Adzan.
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Lain lagi dengan Rawiah, peserta dengan
asal sekolah SDI Bertingkat Kelapa Tiga yang

dengan enteng dan senangnya
menyampaikan kepada panitia agar kegiatan

camp ini diulang lagi. Saking terkesannya
dengan sesi caraka malam di tengah hujan
yang mengguyur para peserta, termasuk

dirinya. Materi terakhir yang tak kalah hebat
adalah menembak, outbond, dan joy ride.
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Tercipta jiwa kepemimpinan serta
terbentuknya karakter dengan nilai-nilai

kedisiplinan, keteladanan, kerja sama, juga
ketahanan sipil merupakan tujuan akhir

kegiatan ini. Bangga Jadi Guru, Guru
Berkarater, Menggenggam Indonesia.
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SCHOOL OF MASTER TEACHER
MENCETAK GURU TRANSFORMATIF by.

Jayanti_School of Master Teacher
Management

January 23, 2015

Setelah mengusung program pendidikan
seperti program Mariki’ Sekolah,

Pendampingan Sekolah Cerdas Indonesia
(Sekoci) dan Training for Teacher (TFT),
Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan terus

melanjutkan khidmat dalam peningkatan
harkat sosial kemanusiaan melalui

pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah
dan Wakaf  (ZISWAF) dalam beragam bentuk

program di bidang sosial, pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta

kebencanaan . Program terbaru dalam bidang
pendidikan yang saat ini tengah diusung
yakni School of Master Teacher (SoMTe).

SoMTe merupakan program kerjasama antara 
Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa yang 

berpusat di Kabupaten Bogor Jawa Barat 
dengan Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan. 

Program ini bertujuan melahirkan guru-guru 
transformatif yang memiliki kapasitas 
sebagai model pendidik, pengajar, dan
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pemimpin, menghasilkan inovasi dan
kreativitas baru di bidang pengembangan

pembelajaran, khususnya di jenjang
pendidikan sekolah dasar serta membentuk

perhimpunan pendidik profesional yang
memiliki kepedulian dalam upaya-upaya

perbaikan pendidikan di lingkup mikro dan
makro.

“SGI adalah wadah latihan bagi para guru
untuk menjadi guru seutuhnya, pengajar,
pendidik sekaligus pemimpin. Masuk SGI

adalah berkah luar biasa, begitu banyak hal
yang kami pelajari, terutama ilmunya menjadi
guru hebat,” ungkap Ibu  Rawiah, salah satu
peserta SoMTe yang tercatat sebagai guru
kelas satu di SD Inpres Bertingkat Kelapa

Tiga.

Program yang diresmikan oleh Kepala 
Pendidikan Dasar Kota Makassar bersama 
dengan direktur Sekolah Guru Indonesia 

Dompet Dhuafa dan pimpinan cabang 
Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan pada 

tanggal 25 Oktober 2015 yang bertempat di 
aula STIE LAN ini tengah mendidik dua puluh 
empat guru sekolah dasar se-kota Makassar 
sebagai peserta angkatan pertama. Saat ini 
mereka telah melewati tahap perkuliahan
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selama tujuh kali pertemuan, Military Super
Camp,  serta Supervisi dan Coaching tahap

pertama dan saat ini tengah menjalani
supervisi dan coaching tahap kedua serta
sedang menyelesikan karya tulis ilmiah.
Selanjutnya mereka dijadwalkan akan

menjalani sidang karya tulis ilmiah dan
wisuda di akhir bulan ini.

Selain tengah menyiapkan closing program,
pengelola SoMTe juga tengah membuka
pendaftaran penerimaan peserta untuk

angkatan kedua yang dimulai sejak tanggal 1
Januari hingga 25 Januari 2015. “Program ini

membuka kesempatan bagi guru-guru
sekolah dasar yang memiliki kemauan dan
semangat untuk belajar  dan meningkatkan
kualitas keguruannya,” tutur Dasnah selaku
koordinator Sekolah Guru Indonesia wilayah

Sulawesi Selatan.

Peserta yang terjaring melalui tiga tahap 
seleksi yakni seleksi berkas, Interview, dan 

Microteachingakan mengikuti beberapa tahap 
proses pendidikan, yakni Studium Generale 

(Kuliah umum), orientasi, perkuliahan (Setiap 
hari ahad pada dua bulan pertama), Supervisi 
pembelajaran danCoaching, Teachers Military 

Super Camp, Penulisan Karya Tulis Ilmiah
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(PTK), sidang PTK (pada satu bulan terakhir)
dan wisuda.

Para guru yang telah dan akan mendapatkan
pendidikan di SoMTe diharapkan menjadi

guru-guru transformatif yang mampu
menciptakan kelas belajar kreatif, inovatif,
dan menyenangkan guna mencetak anak
didik yang cerdas dan berkarakter.  Hal

tersebut juga diakui Elli Eliyani, guru kelas
lima di SD Inpres Karunrung, “Saya bisa

merasakan perubahan cara saya mengajar
yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum

mengikuti SoMTe, utamanya membuat proses
belajar lebih hidup.”
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PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SMT
(School of Master Teacher) II

February 11, 2015

Assalamualaikum…

Setelah melaksanakan proses recruitment
penerimaan peserta School of Master

Teacher  Sekolah Guru Indonesia angkatan IX
untuk wilayah Makassar yang terdiri dari

tahap seleksi interview dan microteaching
sejak tanggal 21 Januari-10 February 2015,

kami mengumumkan peserta terpilih sebagai
berikut:

No Nama Nama Sekolah

1Ahmad Amran,S.Pd
SDN Tanggul

Patompo II
2 Andi Yusran,S.Pd.I MIN Banta-Bantaeng

3
Asnawaty
Arief,S.Pd SDN Baddoka

4
Erny Rahmawati

S.Pd
Rumah Sekolah

Hasirah

5 Ernawati B.,S.Pd
SDN Tanggul

Patompo II

6
Fadilah

Idris,S.Pd.SD
SDN Nusa Harapan

Permai
7 Herlina D.,S.Pd.I MI Fathur Rahman
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8
Hikmaturrahmah

Artjas,S.Pd
SDN Tanggul

Patompo II
9 Isdar,S.Pd SD Inpres Bontomanai

10 Kasmayati,S.Pd
Rumah Sekolah

Hasirah
11 Mirna,S.Pd SDN Daya I

12 Muh.Afif,S.Pd
SDN Tanggul

Patompo II
13 Muh. Agus,S.Pd SD Terpadu Rama
14Muh.Fitri,S.Pd.,M.Pd SD Inpres BTN IKIP II
15 Muh.Yusuf,S.Pd MI Al-Hijrah

16
Murni Mukhtar,

S.Pd SD Terpadu Rama
17 Nur Rahma,S.Pd SDN Kaccia

18 Nurhaeni,S.Pd
SDN Tanggul

Patompo II
19 Nurhikmah MIS Nurul Jihad

20
Rahmawati
Wahid,S.Pd SD Anak Indonesia

21
Rosdiana

Syamsuddin,ST
Rumah Sekolah

Hasirah
22 Sinar Alam, S.Pd SDN Panaikang I
23 Sumarni MIS Nurul Jihad
24Sunarti Salta,S.Pd.I MIN Banta-Bantaeng
25 Surayyah,S.Pd SDN Mappala
26 Surianti,S.Si SD Anak Indonesia
27 Tasmin,S.Pd SDN Baddoka

28
Wenovika

Pratiwi,S.Pd.I
SDN Tanggul

Patompo II
29 Yuli Susanti,S.Pd SDN Baddoka
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30 Zulkifli,S.Pd SD Inpres Bontomanai

Berikut agenda School of Master Teacher
Angkatan II di bulan Februari:

No Nama
Kegiatan

Tanggal Waktu Tempat

1

2

Tahap
Orientasi

Studium
Generale

13
Februari

2015

15
Februari

2015

14.00-16.00

07.30-12.00
Dompet
Dhuafa 
Sul-Sel

Aula STIA
LAN

PETTARANI

Kami mengucapkan selamat bergabung bagi
yang terpilih dan bagi yang belum

berkesempatan terpilih pada angkatan ini
dapat mencoba kembali pada recruitment

berikutnya.

Wassalam

Tim Recruitment School of Master Teacher
Makassar

Contact Person: Jayanti
(085924928231/085255463141)
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GURU TRANSFORMATIF UNTUK
MAKASSAR

February 17, 2015

Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan (DDSS) 
bekerjasama dengan Sekolah Guru 

Indonesia(SGI)  telah melahirkan angkatan 
pertama pada program School of Master 
Teacher (SoMTe) dengan mewisuda 23 

peserta yang telah menyelesaikan program 
tersebut. Acara yang digelar pada hari Ahad, 
15 Februari 2015 bertempat di Aula STIA LAN 
Makassar ini juga dihadiri oleh Kepala bagian 

Kesra Kota Makassar, Kepala Pendidikan 
Dasar kota Makassar, direktur SGI, direktur
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DDSS, manajer program SGI serta para
kepala sekolah. Acara yang dibuka oleh
Kamaruddin, Kepala bagian Kesra kota

Makassar itu sekaligus sebagai
penyelenggaraan Studium Generale (Kuliah
umum) bagi peserta  baru angkatan kedua

sejumlah 30 guru yang tercatat sebagai guru
pegawai negeri maupun honorer dari sekolah

dasar negeri, swasta serta madrasah
ibtidaiyah.

Peserta yang tergabung dalam program
SoMte adalah mereka yang terjaring melalui
tahap seleksi interview dan microteaching.

Peserta terpilih kemudian diberikan
pembinaan selama kurang lebih tiga bulan

yang terdiri dari kuliah pengayaan, penulisan
dan sidang karya tulis ilmiah, supervisi dan
coachingpembelajaran serta military camp.
Lima tema pelatihan yang dijalankan dalam

program ini yakni kelasku istanaku,
penelitian asyik, kelas kreatifitas, kelas ceria

dan kelas model.

Para guru yang telah dan akan mendapatkan 
pendidikan di SoMTe diharapkan menjadi 

guru-guru transformatif yang mampu 
menciptakan kelas belajar aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan guna mencetak
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anak didik yang cerdas dan berkarakter.
“Dengan diwisudanya kita pada hari ini

bukan berarti tugas kita untuk menjadi guru
berkarakter pengajar, pendidik dan pemimpin
telah berakhir, justru inilah awal perjuangan

kita untuk menjadi guru hebat yang dapat
menciptakan kelas pembelajaran yang kreatif

dan menyenangkan bagi anak-anak didik
kita” tutur Elli Elliyani dalam pesan dan

kesan yang disampaikannya.

Nurdin, kepala Pendidikan dasar kota
Makassar dalam sambutannya menyatakan

dukungan terhadap program ini serta
mengharapkan seluruh alumni SoMTe dapat

memanfaatkan ilmu yang telah mereka
peroleh dengan sebaik-baiknya bagi

peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus
dapat menularkan kemampuan yang dimiliki

pada guru-guru lainnya. 



98

Dompet Dhuafa Angkat Perekonomian
Masyarakat Melalui Potensi Lokal dalam

Program Celebes Berdaya

February 24, 2015

MAKASSAR, 24 Februari 2015 – Kemiskinan,
salah satu masalah pelik bangsa Indonesia
dari masa penjajahan dan terus bertahan
hingga sekarang. Beragam kebijakan dari

pemerintah yang cenderung berubah-ubah
seiring pergantian pemangku jabatan belum

dapat mengentaskan kemiskinan. Masih
membutuhkan beragam usaha dan langkah
nyata dari semuanya untuk mengentaskan

kemiskinan bangsa.

Terlebih pada era modern seperti sekarang 
ini, beragam kebijakan baru baik berlaku 
nasional maupun internasional hadir silih 

berganti bak gelombang lautan. Salah 
satunya adalah perjanjian Masyarakat 

Ekonomi Asia (MEA). Dimana Indonesia akan 
dibanjiri produk dari negara-negara di Asia 

lainnya dalam pasar bebas tanpa harus 
membayar pajak. Akan sangat mengerikan 

jika masyarakat menengah ke bawah, 
khususnya dhuafa tak siap menghadapi 
perjanjian yang dikabarkan akan berlaku
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pada 2015 ini.

Tentu jika semua tak siap, hal tersebut akan
menjadi momok bagi bangsa ini. Namun,
untuk menjawab kegelisahan tersebut,

Dompet Dhuafa sebagai lembaga
kemanusiaan milik masyarakat terus

menghadirkan program-program penguatan
dan pemberdayaan masyarakat yang bergulir

melalui himpunan dana donatur. Menggali,
memproduksi dan memasarkan potensi lokal

menjadi salah satu langkahnya.

Sehingga pada 2015 ini, Dompet Dhuafa
Sulawesi Selatan kembali memperkuat

perekonomian masyarakat dengan
memasarkan potensi-potensi lokal di

kawasan tersebut melalui program “Celebes
Berdaya”. Mengingat terdapat ribuan

kekayaan lokal di negeri gemah rimpah loh
jinawi ini, maka Dompet Dhuafa Sulawesi

Selatan terus termotivasi untuk memberantas
kemiskinan melalui program pengembangan

potensi lokal dalam “Celebes Berdaya”.

Celebes Berdaya dari segmen perekonomian 
hadir dengan delapan nilai cakupan 

pemberdayaan yang tersebar di sejumlah titik 
di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini,
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Dompet Dhuafa ingin memperkenalkan tiga
cakupan baru dari delapan pemberdayaan
ekonomi yang ada saat ini. Tiga cakupan

baru dari pemberdayaan ekonomi tersebut
adalah program pemberdayaan Bakso Sehat,

Kacang Mete dan Kacang Disko.

Pengolahan Bakso Sehat dan Kacang Disko
merupakan salah satu upaya

memberdayakan perekonomian masyarakat
sekaligus melestarikan makanan khas

Sulawesi Selatan dengan lokasi produksi di
Perumahan Dosen Jl Sastra 1 A/ 24 Antang
Makassar. Sedangkan untuk Kacang Mete

adalah pemberdayaan masyarakat di
Kepulauan Selayar yang memiliki potensi

kacang mete melimpah ruah untuk kemudian
dikemas menjadi makanan layak jual dengan

nilai ekonomi tinggi.

“Di tiap tahun Dompet Dhuafa terus berupaya 
menggali potensi-potensi lokal yang ada di 
seluruh Indonesia untuk dikembangkan dan 
dikreasikan sebagai program pemberdayaan 

masyarakat, termasuk di Sulawesi Selatan ini. 
Semuanya semata-mata demi 

mensejahterakan, memberdayakan dan 
memuliakan sesama, khususnya kaum 

dhuafa, melalui pilar perekonomian,
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kesehatan, pendidikan, dakwah maupun
sosial kemasyarakatan,” ungkap Pemimpin
Cabang Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan,

Andriansyah.

Secara keseluruhan, hingga akhir 2014
tercatat lebih dari satu juta penerima manfaat

dari program-program pemberdayaan
Dompet Dhuafa dan hampir dua ribunya ada
di Sulawesi Selatan. Melalui himpunan dana

donatur, Dompet Dhuafa terus menghadirkan
program-program mulia untuk kembali

mengembangkan mimpi sesama. Baik dari
yang putus sekolah kini kembali bersekolah,

dari yang kesusahan modal usaha kini
kembali merintis usaha, yang terkendala
meraih sehat kini dapat berobat dengan

cuma-cuma, hingga menggelar bermacam
kajian dan respon kebencanaan.

“Besarnya mimpi-mimpi Dompet Dhuafa akan 
terwujud dalam memberdayakan sesama, 

tentu berkat kepercayaan masyarakat 
sebagai donatur, jalinan kerjasama dengan 
stakeholder dan mitra-mitra kami yang ada. 

Meskipun ukurannya adalah seberapa banyak 
penerima manfaat, namun ukuran 

keberhasilan utama Dompet Dhuafa adalah 
seberapa besar kemampuan
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program-programnya mengubah kaum
dhuafa menjadi lebih baik dan berdaya.

Sehingga dana dari donatur semua
tersalurkan dan berdampak nyata, bukan

sekedar tersampaikan,” tambah Andriansyah.

Tentang Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik
masyarakat Indonesia yang berkhidmat

mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum
dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq,
Shadaqah, Wakaf) dan dana lainnya yang

halal, serta legal, dari perorangan, kelompok,
perusahaan/lembaga. Selama 21 tahun

Dompet Dhuafa telah berkontribusi bagi
perkembangan ummat dalam bidang sosial,
kesehatan, ekonomi dan kebencanaan serta

CSR.
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Perwakilan dari pemerintah provinsi,
pemerintah kota, donatur, direksi Dompet

Dhuafa dan penerima manfaat berfoto
bersama dalam launching pemberdayaan
ekonomi Celebes Berdaya di Studio 1 RRI

Makassar, Selasa (24/2).
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LAUNCHING PEMBERDAYAAN–Direktur
Finance dan Operasional Dompet Dhuafa,

Losa Priyaman (kiri) memberikan pemaparan
mengenai Dompet Dhuafa dan program

pemberdayaannya dalam launching
pemberdayaan ekonomi Celebes Berdaya di

Studio 1 RRI Makassar
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Asisten Administrasi Provinsi Sulawesi
Selatan, Drs. H. Mappagio M.Si (tiga dari kiri),

menggunting pita sebagai simbolisasi
launching pemberdayaan ekonomi Celebes
Berdaya di Studio 1 RRI Makassar, Selasa

(24/2).

Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan

Jl. Abdullah Dg.Sirua No. 170 A , Makassar,
Sulawesi Selatan

Telp. 0411 459068/085373211111
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STF Dompet Dhuafa bantu ibu Susiyanti
penuhi kebutuhan keluarga

April 01, 2015

pemberian Modal Usaha Sosial Trust Fund
Dompet Dhuafa Sulsel Untuk Ibu Susiyanti

Makassar. Ibu merupakan sosok perempuan 
yang penuh kasih sayang dan rela berkorban 

demi kebahagiaan buah hatinya. Melalui 
cucuran air mata, keringat, dan darahnya 

yang mengalir ia perjuangkan hidup ini demi 
sang buah hati belahan jiwanya, tanpa 

meminta imbalan ataupun balas budi. Ya, 
sosok ibu yang begitu mulia juga tergambar 

dalam kehidupan Susiyanti, seorang ibu yang
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begitu gigih mencari nafkah, demi mencukupi
kebutuhan keluarga.

 Hidup dalam keterbatasan ekonomi
membuat Susiyanti  giat dalam bekerja.

Dengan berbekal uang tabungan seadanya,
ibu yang murah senyum  ini memulainya

dengan membuka usaha jualan Kue.
Menitipkan  kue-kue dagangannya ke

warung-warung,  Semuanya ia lakukan agar
keluarga tercintanya mampu terbebas dalam

jeratan kemiskinan.

ibu susiyanti (25 tahun) adalah salah satu
penerima manfaat STF, Ibu susiyanti  harus
menghidupi 4 orang  tanggungan, pekerjaan

sehari-harinya adaah menjajakan kue dan
menitipkanya ke warung-warung.

    STF sendiri merupakan program ekonomi 
Dompet Dhuafa yang memainkan peran 
sebagai bank orang miskin. Transaksi 
dominan yang dikembangkan adalah 
berbasis kepada akad dana kebajikan 

(Qardhul Hasan), yakni meminjam dengan 
pengembalian tanpa tambahan bunga
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maupun bagi hasil.

” semoga dengan modal usaha dari dompet
dhuafa sulsel ini bisa membantu saya
mengembangkan jualan kue, dan bisa
membantu saya memenuhi kebutuhan

sehari-hari dari keuntungan yang
didapat”.tuturnya saat dikunjungi oleh Tim

Dompet Dhuafa Sulsel■ beberapa waktu lalu.

Kegigihan yang ditunjukkan ibu
Susiyantidalam membantu perekonomian
keluarga patut dijadikan tauladan dalam

kehidupan kita sehari-hari. sebagai seorang
ibu, ia selalu bersyukur, sabar, dan ikhlas
menjalani setiap langkah usahanya demi

membahagiakan keluarga tercintanya,
terutama ke 4 anaknya. semoga, semua

impian Ibu Susi ini dapat segera terwujud.
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Nepal Dirundung Duka, Menanti Uluran
Tangan Kita

April 29, 2015

Gempa dahsyat telah mengguncang Nepal 
pada Sabtu dini hari (25/4). Seperti 

diberitakan kantor berita Reuters, setidaknya 
sudah 1.500 korban jiwa yang dilaporkan 

meninggal dunia akibat gempa berkekuatan
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7,9 SR tersebut. Dari informasi yang diterima,
gempa juga telah membuat daerah di lereng

gunung menjadi terisolir.

Hingga saat ini, pemerintah Nepal sendiri
masih mengalami kesulitan dalam

memperoleh bantuan dari pihak lain.

Melihat duka nestapa yang tengah dialami,
Dompet Dhuafa melalui Disaster Management

Center (DMC), rencananya bersiap
menerjunkan tim respons (gelombang I) yang
terdiri dari 2 personil pada Senin (27/4) esok.

Selanjutnya, rencananya tim medis
(gelombang II) pun segera terjun, agar

bantuan secepat mungkin mampu disalurkan,
bagi mereka para korban bencana gempa

Nepal.

Informasi yang diterima Tim DMC Dompet
Dhuafa dari kontak di Nepal, layanan medis

menjadi kebutuhan utama yang tengah
diperlukan, selain kebutuhan logistik.

Mereka, saudara-saudara kita tengah
dirundung duka membutuhkan uluran tangan
kita. Mari, wujudkan kepedulian Anda untuk

ikut berpartisipasi, membantu saudara kita di
Nepal dengan berdonasi melalui rekening:
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Bank Mandiri :152.0022.99929.2

Atas nama Yayasan Dompet Dhuafa
Republika

Atau donasi online melalui
: http://donasi.dompetdhuafa.org

Informasi lebih lanjut:

Hubungi : (0411) 459068

Website:

www.ddsulsel.org

Twitter:

@DDsulsel

http://donasi.dompetdhuafa.org
http://www.dompetdhuafa.org/
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Dompet Dhuafa Menyoal Kekerasan pada
Anak di Sulawesi Selatan.

June 04, 2015

 
MAKASSAR, 2 Juni 2015 – Di Indonesia sejak 
awal tahun 2013 disinyalir merupakan tahun 

darurat kekerasan terhadap anak dikarenakan 
isu mengenai kekerasan terhadap anak 

banyak sekali muncul di berbagai daerah. 
Kurangnya perlindungan serta penghormatan 

hak asasi terhadap anak yang merupakan 
tanggung jawab semua pihak, menjadi 

penyebab meningkatnya kekerasan terhadap 
anak. 

Tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus, 
yang diantaranya 887 kasus seksual (Data 

Komnas Perlindungan Anak Indonesia/ 
KPAI). Hasil pantauan KPAI juga didapat 

bahwa di tahun 2012 telah terjadi 3.871 kasus 
kekerasan terhadap anak dan 1.028 

diantaranya merupakan kekerasan seksual 
terhadap anak. Sedangkan tahun 2013 
selama bulan Januari-Februari, KPAI 

memantau sebanyak 919 telah terjadi kasus 
kekerasan terhadap anak, yang diantaranya 

216 kasus yang terjadi merupakan kekerasan 
seksual.
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Diperkirakan, dari data yang ditemukan maka 
masih ada 40.000 anak mengalami eksploitasi 
seksual baik karena korban trafiking maupun 

dilacurkan, sekitar 2,5 juta anak korban 
kekerasanfisik, psikis, seksual maupun 

sosial, dan 4,5 juta anak diperkerjakan serta 3 
juta anak diantaranya melakukan pekerjaan 

berbahaya di Indonesia, kasus ini belum 
dilaporkan dan tertangani. Dompet Dhuafa, 

dalam hal ini menilai bahwa anak adalah 
amanah dan karunia Allah SWT penerus 

cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki 
peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat 

khusus yang diharapkan dapat menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara 

di masa depan.  Oleh karenanya Dompet 
Dhuafa melalui program Seminar SELARAS 

(Selamatkan dan Lindungi Anak dari 
Kekerasan Seksual)  diharapkan dapat 
memberikan edukasi dan pencegahan 

kekerasan seksual anak bagi orang tua dan 
guru. 

Sepanjang 2014 misalnya, terjadi 41 kasus di 
Sulawesi Selatan yang tersebar diberbagai 

 kabupaten. Fakta ini diungkap psikolog, Siti 
Syawaliah M.Psi. saat menjadi narasumber 
dalam seminar SELARAS (Selamatkan dan 
Lindungi Anak dari kekerasan seksual) yg 

diadakan oleh Dompet Dhuafa Sulsel di Aula
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Kantor Penerbit Erlangga. 
“Pada tahun 2014, 17 kasus kekarasan 

terhadap anak terjadi di Makassar. Motif 
pemerkosaan menduduki peringkat pertama 
yakni sekitar 56 persen dengan persebaran 

usia pelaku justru di dominasi pelaku 
dibawah umur yakni 16-18 tahun” tambah 
perempuan yang juga berprofesi sebagai 

dosen di Universitas Bosowa 45 itu. 
Dalam kesempatan ini, hadir juga Kanit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
Polrestabes Makassar, IPTU Afriyanti Firman. 

Beliau menghimbau kepada seluruh orang 
tua yang mengikuti seminar untuk lebih 

waspada dan hati-hati. Kejahatan terhadap 
anak justru kerap terjadi dengan pelakunya 
berasal dari orang-orang terdekat seperti 

paman, tetangga, kakek, bahkan orang tua. 
 

Pada sesi terakhir seminar, peserta diajak 
menghasilkan sebuah Action Plan yang dapat 

diterapkan baik di lingkungan rumah atau 
sekolah dalam rangka antisipasi terhadap 
tindakan kekarasan terhadap anak. Salah 
satu peserta, bapak Darling, memaparkan 
idenya untuk melakukan sosialisasi dari 

psikolog serta pihak kepolisian yang 
melibatkan anak, orang tua dan guru. 

“Kedepannya, ide ini diharapkan dapat
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terealisasi melalui kerjasama semua pihak,”
sambut IPTU Afrianty mengomentari ide

tersebut.
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Kalkulator Zakat

June 18, 2015
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Dibulan Ramadhan, Dompet Dhuafa
SulSel adakan Program Dai Pelosok

July 02, 2015

Ramadhan identik dengan keindahan 
berbagi, meskipun berbagi dapat dilakukan 

kapanpun, namun bulan Ramadhan memiliki 
keistimewaannya tersendiri. Rasulullah Saw 

bersabda tentang keutamaan bulan 
Ramadhan, “Jika seandainya umatku tahu 
akan keutamaan bulan Ramadhan, maka 

niscaya mereka akan memohon kepada Allah 
agar setiap bulan adalah bulan Ramadhan.” 
Berbagi tak hanya dapat dilakukan dengan
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mengamalkan harta, tetapi juga bisa berbagi
dengan mengamalkan ilmu.Pengamalan ilmu

tersebut dilakukan oleh para dai Dompet
Dhuafa untuk menjemput keberkahan bulan

Ramadhan sekaligus menebarkan
kebermanfaatan kepada masyarakat. 

Dai Pelosok merupakan program dakwah dari
Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan melalui
Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa) yang

menyasar masyarakat Islam di daerah
Pelosok . Dai yang ditugaskan ini nantinya
diharapkan mampu menjadi rujukan utama
serta contoh bagi masyarakat khususnya

dalam pengajaran ilmu agama sesuai dengan
tuntunan yang benar. Sehingga mampu

mendorong perubahan tatanan masyarakat
yang lebih harmonis.

Program ini mulai dijalankan dibulan 
Ramadhan tahun ini di tiga masjid berbeda 
yang terletak di Kelurahan Bontomate’ne, 
Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. 

Masing-masing masjid tersebut terletak di 
lingkungan Panaikang, Lingkungan Salobatu 
dan Lingkungan Gusungnge. Dompet Dhuafa 
Sulawesi Selatan yang sudah ada sejak 2008 

dan sudah cukup banyak berperan dalam 
menyebar luaskan kebaikan-kebaikan ajaran
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islam. 

Kini kembali mengadakan program yang
bergerak dibidang dakwah guna

menghidupkan kembali semangat
masyarakat dalam beribadah khususnya di
wilayah-wilayah pelosok. Ada pun penerima
manfaat dari program ini sebanyak kurang

lebih 700 jiwa dari tiga kampung yang
menjadi wilayah program. “untuk

membiasakan dan menumbuhkan rasa cinta
masyarakat terhadap ibadah kepada Allah

misalnya shalat berjamaah di masjid maupun
kecintaan terhadap Al-quran tentu saja

membutuhkan kerja keras dan usaha yang
konsisten” kata ust. Al Bahri yang

merupakan salah satu dan ditugaskan untuk
mengelola program ini. 

Ustadz yang tergabung dalam Corps Dai 
Dompet Dhuafa (Cordofa) ini juga 

mengatakan kurangnya ketersediaan sumber 
ilmu agama di wilayah pelosok seperti 

ketersediaan orang yang paham mengenai 
ilmu agama (ustadz) maupun akses 

informasi, menjadi penyebab menurunnya 
semangat beribadah masyarakat. Bulan 

Ramadhan menjadi Momentum yang sangat 
tepat untuk menjalankan program ini karena
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antusiasme masyarakat pada bulan suci
Ramadhan ini cukup tinggi dalam melakukan

ibadah. 

Yusrang selaku pendamping program
Dompet Dhuafa Sulsel menjelaskan, program

dakwah yang dijalankan selama lima (5)
bulan di Kelurahan Bontomate’ne,

Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep itu
diharapkan mampu menyebarkan nilai-nilai
Islam yang Rahmatan lil alamin ke seluruh

penjuru. Dai pelosok tidak hanya
menyebarkan Islam dengan berdakwah,

tetapi juga memberikan konsultasi terhadap
para jamaah mengenai ziswaf.
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GURU SMT DOMPET DHUAFA SULSEL,
RAMADHAN CERIA BERSAMA WARGA

DUSUN TARANGKOANG

July 02, 2015

Maros-Kamis, 24 Juni 2015. Peserta School of
Master Teacher (SMT) ber-Ramadhan Ceria
bersama warga dusun Tarangkoang, desa

Barambang, Kabupaten Maros. 

Peserta yang tercatat sebagai guru di 
berbagai SD dan MI se-kabupaten Maros ini, 

menyelenggarakan proyek sosial sebagai 
salah satu tahap program SMT. SMT sendiri 
merupakan salah satu program pendidikan
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yang diselenggarakan Sekolah Guru
Indonesia bekerjasama dengan Dompet

Dhuafa Sulawesi Selatan, tujuannya untuk
meningkatkan profesionalisme keguruan
yang memiliki karakter pengajar, pendidik
dan pemimpin. Selama mengikuti program

yang berlangsung tiga bulan, peserta
mengikuti tahap perkuliahan setiap akhir

pekan, Military Super Camp, proyek sosial,
penelitian tindakan kelas, serta observasi dan

coaching pembelajaran. 

Kegiatan proyek sosial ini diusung dengan
tema “Sehari bersama dusun Tarangkoang”
dengan empat program utama, kelas ceria

untuk anak-anak, kelas tajwid untuk ibu-ibu,
kelas kreatif untuk remaja dan diakhiri

dengan tebar sembako. Sukri, ketua panitia
menuturkan tujuan program ini untuk

memberikan motivasi belajar serta berbagi
keceriaan Ramadhan bersama warga dusun

Tarangkoang.

“Kami berharap dapat memberikan 
pengalaman belajar yang menyenangkan 

bagi warga Tarangkoang agar kedepannya 
mereka semakin bersemangat menuntut ilmu, 

khususnya ilmu agama, selain itu melalui 
program ini, kami pun semakin terasah untuk
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peduli pada masyarakat dan tergerak untuk
melakukan pemberdayaan” tambah guru dari

SDN 242 Inpres Damma ini.
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Kisah Ibu Timang “Nenek tangguh yang
mandiri”

July 07, 2015

 Timang adalah nenek berumur 72 tahun
bertempat tinggal di jl. Borong Raya Lr. 5

yang kini hidup bersama 2 orang cucunya,
ibu dari cucu nenek timang meninggal lima
tahun yang lalu dan ayahnya meninggal 3
tahun yang lalu maka nenek timang yang

berkewajiban merawat dua orang cucunya.
Cucu pertama bernama reski berumur 15

tahun saat ini berstatus sebagai pelajar kelas
3 SMP dan cucu yang kedua bernama
Rezman berumur 13 tahun yang juga

berstatus  sebagai pelajar kelas 6 SD, kedua
cucu nenek timang tahun ini akan memasuki

jenjang pendidikan SMA dan SMP. Demi
membiayai hidupnya sehari-hari dan

menyekolahkan kedua cucunya, nenek
timang rela bekerja banting tulang menitip

kue ke warung-warung. Jarak dari rumah ke
warung tempat penitipan kue berkisar 1km

yang ditempuh dengan berjalan kaki.
           Penghasilan perhari nenek timang 
50.000 rupiah, 15.000 untuk  uang jajan 

cucunya ketika hendak pergi ke sekolah dan
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35.000 nya dipergunakan untuk usaha
jajanannya dan makan sehari-harinya

bersama 2 orang cucu. Bersama dengan
kedua cucunya, tinggal di gubuk yang sangat

jauh dari layak, berdinding seng dan atap
seng  yang berlobang, mereka melalui malam

dan siang bersama.Sehari-hari dengan
makan seadanya, ketika ada sisa keuntungan
jualan kue yang telah lebih dahulu dikurangi
jajan untuk kedua cucunya dan modal usaha

kue. Nenek ini tetap bersyukur dengan
keadaannya, untuk mendapatkan suasana
khusyuk dalam sholatnya Nenek timang

selalu berusaha sholat di mesjid selain udara
dingin di mesjid juga mesjid tempat yang

lapang untuk Nenek Timang dalam
memasrahkan diri kepadaNYA. Pada

kenyataanya Ibu Timang adalah satu diantara
manusia yang masih berjuang untuk hidup
secara mandiri,walau mengalami kesulitan
dalam segi financial tapi semangat beliau

untuk tetap hidup dan menghidupi
keluarganya begitu besar,tidak ada kata
menyerah dalam kamus Ibu timang pada

kehidupan dunia. Entah berapa banyak lagi
orang-orang seperti ibu timang yang punya

semangat hidup seperti beliau.
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     Dan saat ini mungkin masih banyak
orang-orang seperti beliau yang

membutuhkan bantuan dari kita,kemandirian
yang didirikan oleh orang-orang seperti

timang akan menjadi ringan,ketika diri kita
yang memilki kelebihan dalam sisi harta, kita
dapat menyisihkan sebagian harta kita untuk
orang-orang seperti beliau,seperti yang kita

ketahui sendiri “ dibalik harta kekayaan yang
manusia miliki, tersimpan hak fakir miskin,

yang tergolong kedalam Mustahik. Untuk itu
harta tersebut harus diserahkan sebagian

kepada golongan yang berhak menerimanya,
agar harta tersebut mendapat berkah.”  

Mari kita bersihkan harta kita dengan
membayar zakat dan menyalurkannya kepada
orang-orang yang membutuhkan seperti ibu

timang dan yang lainnya,mari bersihkan harta
kita dan raihlah keberkahan dengan harta

yang kita miliki.
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Kisah Pejuang Tangguh si “Pengayuh
Becak” Keluarga Takaful

July 09, 2015

Usia yang lanjut tidak membuat pak Gadong
daeng Ngitung berhenti mengayuh becaknya

untuk menghidupi keluarganya. Gadong
daeng ngitung adalah bapak dari dua orang

anak, sosok bapak yang gigih berjuang untuk
menghidupi keluarganya meskipun dengan

pendapatan yang tidak menentu Gadong
daeng ngitung tetap bertahan hidup untuk

menghidupi anak istrinya. Bagi dirinya hidup
adalah suatu perjuangan yang harus beliau

hadapi.

 
 

Bapak 2 orang anak ini bertempat tinggal di 
jl. Skarda N Lr. 3 No. 29/RT 004/RW 016 
dikontrakan yang berukuran 3X3 meter 
disitulah beliau hidup bersama istri dan
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kedua anaknya, istri beliau bernama salia
daeng nurung dan dua orang anak Nurliah

dan junaidi, kedua anak daeng ngitung
dulunya bersekolah namun karena

keterbatasan biaya hidup, membuat kedua
anaknya tidak lagi dapat melanjutkan

pendidikan. Berprofesi sebagai tukang becak
yang digeluti kurang lebih sepuluh tahun

dengan penghasilan yang tidak tetap menjadi
satu-satunya sumber mata pencaharian
Bapak Dg. Ngitung untuk menghidupi

keluarganya.

Tentunya Dg. Ngitung hanyalah salah satu 
orang diantara banyak orang yang senasib 
dengan beliau, mungkin pembaca yang di 

Rahmati Allah juga sudah banyak mendengar 
kisah-kisah seperti pak Dg. Ngitung ini, lalu 
sebagai sesama muslim apakah kita hanya 
 bisa melihat, menyaksikan, dan membaca 

kisah tersebut? tidakkah kita ingin membantu 
meringankan beban orang-orang seperti 

beliau? Dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu, 
Rasulullah SAW bersabda “…Seorang 

muslim itu saudara muslim yang lain, tidak 
boleh menzhaliminya, membiarkannya (tidak
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memberikan pertolongan kepadanya),
mendustainya dan tidak boleh

menghinakannya. Taqwa itu berada disini,
beliau menunjuk dadanya tiga kali. Cukuplah

seorang (muslim) dianggap (melakukan)
kejahatan karena melecehkan saudara

muslimnya. Setiap muslim atas muslim lain
haram darahnya, hartanya, dan

kehormatannya.” (HR. Muslim dan Ibnu
Majah)

Masihkah kita berdiam diri? Mari salurkan
ZISWAF sahabat, agar kita menjadi

hamba-hambaNya yang bertakwa. Karena
Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf merupakan

instrument-instrument penghapus
kemiskinan dalam Islam.
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Jalin Silaturrahim dan Raih Keberkahan
yang Berlimpah (Buka Bersama Dompet

Dhuafa)

July 11, 2015

Buka Puasa Bersama Dhompet Dhuafa
merupakan Program yang diadakan setiap

tahunnya. Program tersebut ditujukan
sebagai ajang silaturrahim anatara Muzakki,

Mustahik, dan Amil agar saling mengenal dan
transparan dalam setiap kegiatan. Acara
tersebut juga dimaksudkan sebagai bukti
kepada Donatur bahwa Dhompet Dhuafa
benar-benar bersungguh-sungguh dalam
menyalurkan bantuan kepada para kaum

Dhuafa.

Acara berlangsung pada tanggal 9 juli 2015. 
Acara yang diawali dengan pembukaan oleh 
MC dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat 

suci al-qurr’a dan sari tilawah itu ternyata 
ramai para tamu undangan. Setelah itu 

sambutan oleh Ketua Cabang DD Sulsel 
bapak Andriansyah dan dilanjutkan dengan 

pembagian donasi santunan untuk para 
pejuang tangguh yaitu bapak Bachtiar, Dg. 
Ti’mang, dan Dg. Ngitung. Mereka dipilih 
dengan cara diseleksi se-Indonesia, dan
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ternyata terpilihlah tiga orang yang mewakili
daerah sulawesi selatan dengan jumlah

donasi santunan sebesar 9jt rupiah dengan
masing-masing kepala keluarga

mendapatkan 3jt rupiah. 

Pembagian paket sembako juga tak lupa
Dhompet Dhuafa berikan kepada 52 penerima
manfaat dan 54 anak dhuafa, yang pada saat

acara buka bersama diberikan terlebih dahulu
secara simbolis kepada lima orang dan
sisanya dibagikan ketika acara selesai.

Adapun media partner yang turut meliput
kegiatan Buka Bersama tersebut adalah

Celebes, Ujung Pandang Ekspres, Okezone,
dan Harian Rakyat Sulsel. Akhirnya acara

tersebut ditutup dengan Tausiyah sekaligus
do’a oleh ustad Barliantah.

Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang memberi makanan
berbuka bagi orang yang berpuasa, maka
baginya pahala yang semisal orang yang

berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala
orang yang berpuasa tersebut sedikitpun.”

(HR. At Tirmidzi, beliau berkata, “Hadist
Hasan Shahih”)
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Semoga kita termasuk ke dalam golongan
orang-orang yang bertakwa.

Galeri :
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Bangun Kembali Rumah Allah di Tolikara

July 29, 2015

Laporan terkini Amil Dompet Dhuafa di
Tolikara per tanggal 21 juli 2015

Setibanya di Tolikara pukul 10.00 WIT dengan
pesawat kecil kapasitas 6 orang, perwakilan
amil dari Dompet Dhuafa segera berjumpa

dengan Ust. Ali Mukhtar–Imam Masjid Baitul
Muttaqin. Masjid yang terkena dampak
pembakaran hasil penyerangan ratusan
massa pada jum’at lalu yang bertepatan

dengan pelaksaan shalat Idul Fitri 1436 H.

Informasi dari perwakilan amil DD yang di
dapat dari Ust. Ali, Shalat Idul Fitri sendiri
sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun

1945. Tidak ada pengeras suara yang
mengganggu masyarakat setempat saat

beribadah. Bisa dibuktikan dengan shalat Ied
yang telah dilakukan puluhan tahun pada

lokasi yang sama dan tidak terjadi apa-apa.

Warga yang tempat tinggalnya terbakar, saat 
ini berada di pengungsian. Tercatat 243 jiwa 
berada di pengungsian, dan diantaranya 100 

adalah balita. Jumlah pengungsi yang banyak
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mengakibatkan bahan makanan menipis.
Diakui, kebutuhan hingga 3 hari kedepan pun

dinilai kurang. Untuk layanan kesehatan
sendiri sudah diakomodir oleh puskesmas

setempat. Meskipun kelengkapan
obat-obatan dan tenaga medis masih dinilai

kurang.

Kedepannya, Dompet Dhuafa dan Forum
Zakat menginisiasi pembangunan kembali
masjid yang terbakar. Daiatas lahan 40×15

meter, diperkirakan kebutuhan dana
mencapai 15 Miliyar rupiah. Belum lagi

kebutuhan dasar makanan dan obat-obatan
yang sangat mendesak untuk para korban.

Kini muslim disana tidak lagi merasa aman,
nyaman, dan tentram dalam beribadah.

mereka membutuhkan uluran tangan kita
saudara sesama muslim untuk turun tangan
mengeratkan ukhuwah Islamiah bagi umat

muslim disana. 

Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa 
yang dapat menghilangkan kesusahan 

seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan 
menghilangkan kesusahannya kelak di 

akhiratnya, dan barang siapa yang 
merasahasiakan keburukan orang islam,
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niscaya Allah akan menutup segala
keburukannya di dunia dan di akhiratnya;

Dan Allah akan selalu menolong hambanya,
selama hambanya itu senantiasa memberikan
bantuan kepada saudaranya.” (HR. Turmudzi)

Dompet Dhuafa menggugah kepedulian
bersama untuk membangun kembali “Masjid

kita, Masjid Tolikara”

Salurkan kepedulian kita melalui rekening :

Dompet Dhuafa Sulsel BNI Syariah
015.938.7145 a.n Yayasan Dompet Dhuafa

Republika

*(tambahkan angka 1 di akhir nominal donasi
anda, misal Rp 1.000.001 untuk donasi Rp 1

juta)
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Kado Merdeka Untuk Penjaga Pahlawanku

August 24, 2015

MAKASSAR-banyak kegiatan yangg
dilakukan oleh warga Indonesia dalam rangka

memperingati hari kemerdekaan Indonesia,
begitu juga dengan Dompet Dhuafa Sulsel,
Minggu 16 agustus 2015 lalu membagikan
kado kepada Penjaga makam pahlawan yg

ada di makam pangeran di ponegoro, makam
pahlawan Panaikang, dan penjaga makam

pahlawan Sultan Hasanuddin.

Penjaga Makam bisa jadi profesi yang
dibutuhkan masyarakat tapi kurang

mendapat perhatian, tidak jarang mereka
hanya mendapatkan penghasilan jauh di
bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Bulan Agustus ini dalam rangka
memperingati Keerdekaan Indonesia Dompet

Dhuafa Sulsel ini Pos Kemanusiaan
menggulirkan program Kado Penghargaan

bagi penjaga Makam pahlawan.

General Manager Program pendayagunaan, 
Yusran, menjelaskan Kado Merdeka untuk 
penjaga Makam di gagas sebagai bentuk
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penghargaan dan kepedulian kepada
orang-orang yang sangat berjasa bagi
kehidupan banyak orang namun kerap

terlupakan. Tanpa kehadiran mereka, ada
rantai keseimbangan sistem masyarakat yang

limbung.

“sebagai contoh tanpa hadirnya penjaga
makam terkhusus penjaga makam pahlawan,
apa jadinya makam-makam pahlawan di kota

Makassar? Mereka yang tak tidur di saat
orang-orang terlelap” katanya.

Program kado Merdeka untuk penjaga
makam pahlawan ini di distribusikan ke
penjaga makam Pangeran Diponegoro,

penjaga makam Sultan Hasanuddin, dan
penjaga makam pahlawan Panaikang.

Usaha mereka terasa oleh masyarakat namun
kadang masyarakat melupakannya.

“Penghargaan kepada mereka yang tetap giat
bekerja, hidup dari hasil keringat sendiri”



141



142

Bantuan Korban Kebakaran

August 25, 2015

MAKASSAR- Kebakaran yang terjadi di
kelurahan Cambayya, kecamatan Ujung

Tanah, Kota Makassar menyisakan duka.
Tepat di siang hari pukul 13.00 WITA (16/8/15)

rumah dilalap habis oleh si jago merah.
Memakan semua atap dan kayu, menyisakan
dinding tembok yang berbatu. Rumah mereka

tanpa atap.  Butuh waktu 3 jam dalam
memadamkan api.

Musibah kebakaran ini merusak 23 rumah,
jumlah korban mencapai 181 orang dari 43

keluarga. Tidak ada korban nyawa dari
kebakaran ini.  Kebakaran ini diperkirakan
berasal dari arus pendek salah satu rumah

warga.

Dompet Dhuafa pun turut andil dalam 
memberikan bantuan kebakaran. Melalui 

program  Dompet Dhuafa Peduli Bencana, 
sejumlah piring disalurkan kepada 43 

keluarga pada hari Kamis sore (20/8/15). 
Setelah memberikan kepada posko induk 

korban kebakaran, tim Dompet Dhuafa 
menyempatkan diri berkeliling area korban
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kebakaran.

Penyerahan Bantuan kepada korban
kebakaran.

Rumah korban kebakaran sangat berdekatan
satu sama lain. Hal itu membuat api dengan

cepat menyebar dan menghanguskan seluruh
rumah yang ada di lorong tersebut. Lorong
masuk dan keluar pun sangat kecil, hanya
bisa untuk satu orang. Terbayang betapa

panik dan ramainya semua orang berdesakan
untuk keluar lorong.

“Tidak ada satupun barang yang saya ambil, 
anakku ji yang langsung saya gendong dan
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lari keluar. Satu rumahka 5 orang. Suamiku
pergi merantau ke Sorong. Biarmi habis

barangku, tapi bersyukurka selamat semua
jeki.” Seorang Ibu beranak tiga menuturkan
kisahnya. Ibu hasna, salah satu korban dari

43 kepala keluarga.

Musibah menyisakan puing rumah mereka.
Pasca kebakaran, para korban mengungsi
beberapa hari, tinggal di rumah tetangga.
Setelah kondisi mulai membaik.  Mereka
kembali ke rumah masing-masing, rumah

dengan beratapkan tenda biru. 

Sisa Kebakaran korban di Kelurahan
Cambayya

Segala musibah yang menimpa adalah
penghapus dosa-dosa. Bersabarlah!
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Press Conference Tebar Hewan Kurban
2015 “Andai Ini Kurban Terakhirku”

September 05, 2015

Dompet Dhuafa (DD) Republika adalah
Lembaga Nirlaba milik masyarakat Indonesia,

berdiri sejak tahun 1993, yang berkhidmat
mengangkat harkat sosial kemanusiaan

dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak,
Sedekah dan Wakaf  (ZISWAF) serta dana
sosial lainnya. Saat ini DD telah memiliki

jaringan pelayanan di 21 Propinsi di
Indonesia dan 5 di mancanegara  (Hongkong,

Jepang, Korea, Australia dan USA). Dana
ZISWAF yang terkumpul disalurkan dalam
beragam bentuk program di bidang sosial,
pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan

ekonomi.
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Tebar Hewan Kurban (THK) adalah salah satu
program sosial pemberdayaan yang

dilakukan oleh Dompet Dhuafa Republika
sejak tahun 1414 H yang kini menginjak

tahun ke 22. Tahun ini tema yang diangkat
adalah “Andai Ini Kurban Terakhirku.”. Tema
ini bermakna bahwa kurban merupakan bukti

ketaatan atas penghambaan kepada Allah
SWT. Oleh karena itu sudah seharusnya

mempersembahkan kurban terbaik, seakan
tahun ini adalah kurban terakhir sebagai

bukti syukur atas semua karuniaNya.

Kenapa Kurban ke THK Dompet Dhuafa.
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Penyaluran Hewan Kurban melalui Tebar
Hewan Kurban (THK) Dompet Dhuafa

berkonsep memuliakan dengan
mengedepankan masyarakat di

daerah-daerah terpencil, miskin, terbelakang,
rawan gizi dan rawan aqidah. Distribusi

kurban juga merambah kepada
saudara-suadara kita yang tinggal di daerah
bencana dan kerusuhan, yang mana di tahun

ini juga menyasar pengungsi Rohingya di
Aceh serta korban konflik Tolikara, Papua.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui mitra
Pemberdayaan Kampung Ternak Nusantara

di daerah setempat.
Program THK Dompet Dhuafa dihadirkan
dengan beragam kemudahan baik bagi

pekurban maupun penerima manfaat daging
kurban, karena mengedepankan sistem

pemerataan. Seperti yang telah berjalan pada
2014, penyaluran hewan kurban mencakup
4.155 desa, 375 kecamatan, 214 kabupaten

dari 33 Provinsi di Indonesia. Bahkan hingga
mancanegara di 6 (enam) negara seperti

Filipina, Kamboja, Vietnam,
Myanmar-Rohingya, Thailand, Timor Leste,

serta Gaza –Palestina pun menerima
distribusi hewan kurban dari program THK

Dompet Dhuafa.
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Target distribusi kurban pada 2015 sebanyak
20.000 ekor setara kambing dan target
penerima manfaat lebih 63.133 Kepala

Keluarga (KK) dengan daerah distirbusi dari
Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan,

Maluku, Tolikara-Papua dan luar negeri
seperti Gaza-Palestina, Myanmar, Filipina dan

Kambocja.

Khusus untuk Sulawesi Selatan, target
penerima manfaat kurang lebih 1.000 orang

dengan penyaluran kurban kurang lebih 75 –
100 ekor. Hewan kurban akan disalurkan di
beberapa target wilayah dhuafa yang jarang

tersentuh.

Wilayah target sebaran program THK DD
Sulsel Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Kota Makassar : di Kec. Panakkukang, Kec.
Tamalate, Kec. Biringkanaya, Kec. Manggala,

target 300 penerima manfaat;

2. Kab. Maros : di Desa Kaemba sekitar 100
penerima manfaat;

3. Kab. Gowa : di Dusun Japing dan Borong
Pala’la Kec. Pattallassang, sekitar 100

penerima manfaat;



149

4. Kab. Jeneponto : di Desa Palajau, Dusun
Tunrunggandrang Kec. Arongkeke, sekitar

100 penerima manfaat;

5. Kab. Bone : di Dusun Awangpasareng,
sekitar 100 penerima manfaat;

6. Kab. Soppeng : di Desa Timusu, Dusun
Lagoci, sekitar 100 penerima manfaat;

7. Kab. Pangkajene dan Kepulauan : Desa
Pitusunggu; Kec. Ma’rang sekitar 100

penerima manfaat;

8. Kepulauan Selayar : Dusun Barangbarang,
Desa Loa, Kec. Bontosikuyu, sekitar 100

penerima manfaat;

9. Kab. Polewati Mandar Prov. Sulawesi Barat
: di desa Lamasundu, Kec. Limboro, Kab
Polman, sekitar  100 penerima manfaat.

Kurban Memantik Kesalehan

Kurban  yang memiliki makna kedekatan, 
mengingatkan kita pada salah satu persitiwa 

paling sacral sepanjang perjalanan umat 
manusia, yaitu sebuah hikayat tentang
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kesalehan yang menghantar manusia pada
kedekatan Rabb-nya. Sejarah kesalehan nabi
Ibrahim dan putranya ismail menorah banyak
ibra atau pembebasan atas tanggung jawab

dari sebuat tanggungan bagi kaum muslimin.
Sepasang bapak dan anak pilihan Tuhan itu
piawai dalam memanajemen hati dan hawa
nasfu dalam melakukan proses muraqabah

atau menyerahkan rezeki kepada Allah SWT.
Bulan Dzulhijjah datang menjemputm dan

selalu mengingatkan kita akan 2 (dua)
peristiwa sacral sepanjang perjalanan

manusia, yaitu Haji dan Kurban.

Haji, yang sarat pesan moral akan
kerendahan hati dan sikap tawadhu

menapaktilasi proses pengorbanan dan
perjuangan keluarga Nabi Ibrahim As dalam

meraih kesalehan. Sampai kini panggilan haji
menjadi buluh perindu bagi hamba Allah
sebagai proses muraqabah untuk meraih

kemabruran. Sementara itu, kurban menjadi
sejarah monumental yang tak tergeserkan. 

Andai Ini Kurban Terakhirku.
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Fenomena kuban melahirkan kesalehan
pribadi dan kesalehan sosial pada diri

pekurban. Hewan yang dikurbankan menjadi
symbol pengikis nafsu hewani yang ada pada

manusia, yaitu sifat egois, serakah, rakus,
ingin menang sendiri dan merasa paling

hebat. Semangat kedekatan kepada sesame
terpancar indah saat kurban telah ditunaikan.

Kurban sarat  dengan hikmah berbagi dan
peduli. “Andai ini kurban terakhirku”

merupakan symbol sebuah kedekatan diri
yang dibangun dengan sentuhan iman karena

melahirkan persaudaraan kepada sesame,
berusahan memberikan hewan kurban terbaik

yang sehat dengan senyum bahagia untuk
Saudara kita yang ada di pelosok negeri,

dipojok dusun, desa tertinggal yang jarang
sekali menikmati lezatnya daging kurban.

 



152

Ketika kurban ditunaikan, senyum
kegembiraan kaum papa merekah tatkala

menerima daging kurban yang jadi
penghancur dinding keangkuhan sosial. Tak

ada lagi dikotomi ditengah masyarakat,
karena simpul keharmonisan telah terjalin

oleh tetesan darah hewan kurban.

Paket Kurban DD Sulsel Tahun 2015 :

Kambing Standar senilai Rp. 2.200.000
dengan bobot 25kg-30kg

Sapi senilai Rp. 10.500.000 dengan bobot
290kg-300kg

1/7 Sapi senilai Rp. 1.500.000 

Sapi Premium senilai Rp. 13.300.000 dengan
bobot 350-360kg

Konter Layanan Kurban :

Masa operasional 4 – 23 September 2015
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1. RM. Ayam Bakar Wong Solo

2. Trans Studio Mall, LG depan ShabuQi          
          

3. Mal Ratu Indah, Lt. 3 depan tenant Eiger      
      

4. Ramayana Pettarani, depan pintu masuk

5. Lotte Mart Alauddin, depan pintu masuk

6. M’Tos Perintis, depan pintu masuk

7. Carrefour Pengayoman, depan pintu
masuk

Atau dapat melalui Gerai Mitra Dompet
Dhuafa Sulsel :

1. Butik Siti Hajar, Jln. Pengayoman No. 38

2. Super Thibbun Nabawi, Jln. Aroepala,
Perum Gosyen Indah No.1

3. BMT Insan Mandiri, Jln. P. Kemerdekaan,
Km.8 Ruko PBC No. 003
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4. KSP Bhakti Huria, Jln. Mallengkeri Raya
No. 34

5. Seluruh cabang I – Khalifah Bimbingan
Belajar di Makassar

6. Azka Salon dan Butik, Jl. Perintis
Kemerdekaan, Km. 9, Ruko HCC Blok A/1

7. Azka Salon dan Wedding Organizers, Jln.
Abd. Dg. Sirua No. 97 A

                              

Layanan Jemput Kurban >> 0853 732 11111
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Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan

Kantor : Jl. Abdullah Dg Sirua No. 170 A,
Makassar, Sulawesi Selatan

Telp (0411) 459 068/0853 732 11111 –
www.ddsulsel.org
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Aksi Kampanye Tebar Hewan Kurban
Dompet Dhuafa Sulsel

September 07, 2015

Minggu, 6 September 2015 Dompet Dhuafa
Sulsel. menggelar kegiatan kampanye

mengenai program Tebar Hewan Kurban
(THK) dalam Car Free Day di Pantai Losari.

Masyarakat yang antusias berfoto bersama
Bang Sidik

Kampanye tersebut menarik perhatian 
pengunjung Pantai Losari yang berlalu lalang 
melewati wilayah kampanye Dompet Dhuafa. 

Kurang lebih 100 pengunjung juga 
mengabadikan momen tersebut dalam bentuk 

pengambilan gambar bersama Bang Sidik 
dan anak anak Sekoci (Sekolah Cerdas
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Indonesia). 
Kegiatan yang tergolong singkat tersebut

berhasil memberikan pemahaman dan
kesadaran kepada sebagian Masyarakat
Makassar mengenai betapa pentingya

berkurban itu. Alhasil, tidak sedikit pula
warga yang berhenti sejenak untuk sekedar
bertanya tanya mengenai bagaimana proses

kegiatan kurban yang akan dilaksanakan oleh
Dompet Dhuafa. Para Fundriserpun tiada
hentinya menjelaskan kepada beberapa
Bapak Ibu yang sangat dengan antusias

melontarkan pertanyaan pertanyaan seputar
kurban. Para Fundriser menjelaskan bahwa
daging hasil kurban akan di salurkan ke 9

Kabupaten di Sulawesi Selatan dan
diharapkan tepat sasaran yakni kepada

masyarakat yang sangat jarang menikmati
daging kurban atau bahkan yang belum

pernah sekalipun mencicipinya.
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Anggota Fundriser menejelaskan mengenai
program THK

Harapan pihak Dompet Dhuafa sebagai
penyalur ZISWAF adalah memberikan
kesadaran kepada Masyarakat akan

pentingnya berkurban mengingat bahwa
Ibadah Kurban adalah salah satu bentuk

berbagi kepada sesama Muslim yang kurang
beruntung. Pahala berkurban juga sama
dengan pahala naik Haji jadi untuk apa di

tunda tunda.
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Dompet Dhuafa buka Counter di 7 titik
keramaian di kota Makassar

September 08, 2015

Counter Kurban di Carefour Pengayoman

Hari raya kurban merupakan hari raya umat 
Islam yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah 

tahun Hijriyah. Pada hari ini diperingati 
peristiwa kurban yaitu ketika Nabi Ibrahim 
(A.S) yang bersedia untuk mengorbankan 

putranya Ismail (A.S), kemudian 
digantikannya oleh-Nya dengan seekor 
domba. Pada hari raya Idul Adha, kaum 

Muslimin selain dianjurkan melakukan Shalat 
Sunnah 2 Rakaat, juga dianjurkan untuk 
menyembelih hewan kurban bagi yang
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mampu. Anjuran berkurban ini bermula dari
kisah penyembelihan Nabi Ibrahim (A.S)

kepada putra terkasihnya yakni Nabi Ismail
(A.S)

Sebagai lembaga penyalur ZISWAF
terkemuka di Makassar, Dompet Dhuafa juga

harus memberikan kemudahan kepada
donaturnya agar tetap bisa beramal dalam
bentuk Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf atau

bahkan Kurban. Karena tidak semua donatur
punya waktu untuk mengunjungi kantor

Dompet Dhuafa Sulsel.

Counter Kurban di Lotte Mart Alauddin

Kini berkurban lebih mudah bersama Dompet 
Dhuafa. Menjelang hari raya kurban, Dompet 

Dhuafa telah membuka counter khusus
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pelayanan kurban untuk memudahkan
donatur dalam menunaikan Kurban atau juga
untuk sekedar Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf

(ZISWAF).

“Kami memberi kemudahan bagi para
donatur yang ingin berkurban. Jadi kami
membuka Counter counter di 7 titik pusat
keramaian di Makassar” Ungkap Manajer

Fundrising Efitrianti Nur, pada prescon kamis
lalu.

Selama kurang lebih 20 hari Dompet Dhuafa
Sulsel membuka counter di 7 titik pusat
keramaian di 6 pusat perbelanjaan dan
1 restoran di kota Makassar. Seperti di

antarnya Mall Ratu Indah, Careffour
Pengayoman, Lotte Mart Alauddin, Makassar

Town Square, Ramayana Pettarani, Trans
Studio Mall dan Rumah Makan Wong Solo
dan juga layanan jemput kurban. Counter
Kurban Dompet Dhuafa buka setiap hari

sejak hari Jumat, 4 September 2015 mulai
pukul 11.00 wita s/d 19.00 wita.
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School of Master Teacher Dompet Dhuafa
Telah Lahirkan 3 Angkatan

September 14, 2015

Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan (DDSS) 
bekerjasama dengan Sekolah Guru Indonesia 

(SGI)  telah melahirkan tiga angkatan pada 
program School of Master Teacher (SoMTe). 
Hal ini ditandai dengan diwisudanya peserta 
angkatan ketiga pada Ahad, 13 September 

2015 bertempat di aula kantor bupati 
Pangkep. Acara yang dibuka oleh Mustafa, 
Staf Ahli bidang pemerintahan dan politik 
Kabupaten Pangkep ini diselenggrakan 
bersamaan dengan Studium Generale 

(Kuliahumum) bagi peserta baru angkatan 
keempat sejumlah 29 guru yang tercatat 

sebagai guru pegawai negeri maupun
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honorer dari sekolah dasar negeri, swasta
serta madrasah ibtidaiyahse-kabupaten

Pangkep.

Peserta yang tergabung dalam program ini
adalah mereka yang terjaring melalui tahap
seleksi administrasi, interview dan micro

teaching. Peserta terpilih kemudian diberikan
pembinaan selama kurang lebih tiga bulan

yang terdiri dari kuliah pengayaan, penulisan
dan siding karya tulis ilmiah, supervise dan
coaching pembelajaran serta military camp.
Lima tema pelatihan yang dijalankan dalam

program ini yakni kelasku istanaku ,
penelitian asyik, kelas kreatif, kelas ceria dan

kelas model.

Program ini bertujuan melahirkan guru
dengan karakter 3P, yakni sebagai Pengajar,

Pendidik dan Pemimpin. Dalam
sambutannya, Mustafa menyampaikan

apresiasi serta dukungan terhadap program
ini. “Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan

hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita
semua. Kami sangat mengapresiasi dan

mendukung program ini berjalan di Pangkep
sekaligus menghaturkan terimasih yang

sebesar-besarnya kepada Dompet Dhuafa
sebagai pihak penyelenggara,” ungkapnya.
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“Tidak sekadar mampu mengajar dengan
baik, di SoMTe kami mendapatkan bekal

berharga sebagai guru agar mampu
memahami karakter peserta didik serta

mampu berpikir kreatif dan inovatif agar tetap
dapat menjalankan proses pembelajaran

terbaik dalam setiap kondisi,” ungkap Sukri,
salah satu peserta SoMTe dari Kabupaten

Maros.
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Pendapat seorang Professor mengenai
School of Master Teacher, salah satu
program pendidikan Dompet Dhuafa

September 14, 2015

SALAH SEORANG PROF. menelepon ke
nomor layanan donatur dompet dhuafa sulsel

dan meminta bertemu dengan amil dompet
dhuafa sulsel.

Rupanya, beliau dapat informasi dari brosur
Yang disebar oleh fundraiser yang tersebar di

beberapa pusat perbelanjaan dan layanan
umum kota Makassar.
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“Saya bertemu beliau dan bercerita banyak
hal. Beliau tertarik untuk membahas program

SoMTe dan sangat mensupport program
SoMTe. Kami mendapat banyak nilai dan

nasihat dari beliau berkat brosur yang
disebar oleh fundriser di konter2”

Demikianlah Yang dipaparkan syarif, salah
satu staf program dompet dhuafa sulsel

melalui broadcast media sosial.

Ia menambahkan juga bahwa nasihat sang
professor, eks rektor UVRI itu menjadi

pelajaran berarti dan tidak ternilai. Bahkan
melebihi rupiah.

Prof. DR. Umar Tirtaraharha mengatakan
bahwa pendidikan seperti ini harus

ditingkatkan, dan harus dimulai dari niat, niat,
dan niat. Kuncinya adalah niat kita.

Sang guru sempat menyampaikan pesan 
bahwa di sisa-sisa waktu hidupnya itu. Ia 
ingin bertemu dengan orang-orang yang 

menjadi fasilitator dalam peningkatan mutu 
pendidikan di Indonesia. SCHOOL OF 

MASTER TEACHER sangat diapresiasinya. 
Salah satu keinginannya, ia meminta 

dipertemukan dengan orang2 SMT untuk
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diberikan suntikan motivasi tinggi terhadap
dunia pendidikan. Pun ia siap, jika

dibutuhkan sebagai fasilitator kegiatan
mengupgrade kependidikan guru.
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Asa Nenek Sebatang Kara

September 15, 2015

Kemarin (2 September 2015) saat berkunjung
ke Kelurahan Minasatene Kabupaten

Pangkep tepatnya di SMK 1 Minasatene,
dengan tujuan kami ingin mensurvei calon
penerima manfaat program Mariki’ Sekolah

(Program Beasiswa DD Sul-Sel) yang
mengajukan permohonan kebutuhan sekolah

ke Dompet Dhuafa Sulsel. Salah seorang
guru BK (Bu Tini) yang katanya ada seorang

nenek yang keadaannya sangat
memprihatinkan, Bu Tini banyak bercerita
tentang keadaan nenek ini yang membuat

kami penasaran dan berniat untuk
mengetahui lebih jauh keadaan nenek

tersebut. Setelah berbincang-bincang lama
dengan Bu Tini, kami pun bergegas ke rumah

nenek untuk melihat langsung kondisinya.
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Nenek Hanija dengan pelita dirumahnya 

Nenek Hanija (74 tahun), tinggal di
tengah-tengah pematang sawah yang jarak

rumahnya tidak begitu jauh dari Leang Kassi,
Pangkep. Rumah panggung beratapkan seng
yang sudah tak layak pakai menjadi tempat

berteduh Nenek Hanija, rumah tersebut
merupakan satu-satunya peninggalan dari

orang tuanya. 

Sembari kami berjalan di tengah-tengah 
sawah yang kering, Nenek Hanija pun 

menyapa kami dengan bahasa daerah yang 
digunakan “Kemai ki….? (mau kemana…?)” 
ujarnya sambil tersenyum, karena kami tidak 
begitu paham dengan bahasa Nenek Hanija 
gunakan, maka Bu Tini lah yang membantu
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kami menerjemahkan apa yang dikatakan
Nenek Hanija begitupun dengan apa yang

kami katakan kepada sang nenek. Umurnya
yang sudah tidak muda lagi membuat

pendengaran nenek Hanija tidak begitu baik,
terkadang apa yang kami tanyakan dijawab

dengan jawaban yang berbeda. Nenek hanija
tinggal sebatang kara yang berstatus belum

menikah,  keadaan beliau pun saat kami
temui tergolong kotor, tidak terurus, dan

tempat beliau tinggal berbau -maaf-pesing.

Kehidupan yang dijalani oleh Nenek Hanija 
memang sangat memprihatinkan, aliran listrik 

ke rumahnya belum ada, selain karena 
kondisi beliau tidak memungkinkan untuk 
mengurus pengadaan listrik di rumahnya 

juga karena tidak ada biaya untuk 
pembayaran listrik perbulan, setiap malam 

Nenek Hanija hanya bermodalkan pelita 
untuk menerangi rumahnya. Kebutuhan 

sehari-hari Nenek Hanija didapat dari hasil 
memulung plastik-plastik bekas yang 

kemudian dijual ke tukang loak, tapi itu dulu 
sebelum beliau sakit. Sekarang Nenek Hanija 
tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya, 

beliau hanya mengharap uluran tangan 
tetangga yang masih peduli dengan 

kondisinya. Tidak ada suami, tidak punya
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anak, semua saudaranya pun meninggal
karena sakit dan sebab lainnya. 

Kebutuhan makan sehari-hari seperti beras
diberikan langsung oleh pihak pemerintah

setempat.

Rasa iba pun muncul dibenak kami melihat
keadaan nenek hanija yang hidup sebatang

kara, tanpa berfikir panjang kami pun
bergegas ke pasar untuk belanja kebutuhan

sehari-hari sang nenek.

Selain sembako, kami juga memberikan
santunan uang tunai untuk kebutuhan lain

beliau.

“pa’risi bantangku tena nganre juku, doena
ero’ ku paballi juku” (sakit perut saya karena
tidak pernah makan ikan, uangnya ingin saya

gunakan buat beli ikan), ujarnya sambil
tertawa. (Nurwana)
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.
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Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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School of Master Teacher Berbagi di
Barru

January 03, 2016

Barru, 40 Guru SD Se-Kabupaten Barru
mengikuti pelatihan PAIKEM dengan tema

‘Guru Kreatif, Siswa Kreatif’ yang
dilaksanakan oleh School of Master Teacher

Dompet Dhuafa Sulsel di Aula Dinas
Pendidikan Kab. Barru, Ahad 3 Januari 2016.
Pelatihan ini diisi oleh Fasilitator School of

Master Teacher (SMT), Jayanti, berkolaborasi
dengan alumni SMT Angkatan ke-4, Sukaena,

Hasma, dan Nur Islamiah.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka
Open Recruitment School of Master Teacher

Angkatan ke-5 yang akan dilaksanakan di dua
kabupaten, yakni Barru dan Pangkep.

School of Master Teacher berkomitmen untuk
melahirkan guru-guru transformatif dengan

kapasitas 3P (pengajar, pendidik, dan
pemimpin).

St. Parida, S.Pd. kepala Sekolah SDI 
Menrong, “sangat mendukung dan salut 

kepada Dompet Dhuafa karena telah 
membantu guru untuk meningkatkan metode

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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mengajar dan memberikan pengalaman yang
berharga kepada guru-guru di Barru, yang

nantinya dapat dijadikan contoh dalam
proses KBM, dan saya akan mendorong guru

saya untuk mengikuti program ini”.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan amat penting

menjadi perhatian guru dalam
melakasanakan Proses Belajar Mengajar

(PBM) sebab para peserta didik perlu
diakomodir sesuai gaya belajar mereka. Guru
yang paham dengan kebutuhan siswa tentu

akan mengajar dengan penuh semangat juga
jeli dalam melihat gaya belajar para peserta

didik.

“Pelatihan PAIKEM yang digelar oleh Dompet
Dhuafa Sulsel ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal para guru untuk memotivasi

kelas-kelas mereka”. Ungkap Dasnah,
Fasilitator School of Master Teacher Daerah

Sulsel.

https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/dompetdhuafasulsel/?ref=tn_tnmn
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Dompet Dhuafa Sulsel dalam melewati
2015

January 04, 2016

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa yang melapangkan satu 

kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka 
Allâh melapangkan darinya satu kesusahan 
di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan 

(urusan) orang yang kesulitan (dalam 
masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla 

memudahkan baginya (dari kesulitan) di 
dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi 

(aib) seorang Muslim, maka Allâh akan 
menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh 
senantiasa menolong seorang hamba selama 

hamba tersebut menolong saudaranya. 
Barangsiapa menempuh jalan untuk 

menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan 
baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu 
kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh 

(masjid) untuk membaca Kitabullah dan 
mempelajarinya di antara mereka, melainkan 

ketenteraman akan turun atas mereka, 
rahmat meliputi mereka, Malaikat 

mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung 
mereka di tengah para Malaikat yang berada
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di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat
oleh amalnya (dalam meraih derajat yang

tinggi-red), maka garis keturunannya tidak
bisa mempercepatnya.”

***

Manusia adalah makhluk sosial, mereka
hidup bermasyarakat. Tidak ada satupun
orang yang dapat hidup sendiri. Dalam

menyelesaikan segala masalah kehidupan, ia
juga membutuhkan bantuan orang lain,
sesuai dengan perintah Allah Swt untuk

saling tolong-menolong terhadap sesama
manusia.

Alhamdulillah tahun 2015 telah dilewati, 
Dompet Dhuafa Sulsel telah berbuat untuk 
masyarakat. Sekitar 1.178 orang sebagai 
donatur telah mempercayakan Lembaga 

Zakat Dompet Dhuafa Sulsel mengelola dana 
zakat, infaq, sedekah, dan  wakaf (Ziswaf). 

Total penerimaan dana Ziswaf mencapai Rp. 
1.243.264.926,14 dan  total penyaluran Rp. 

1.225.293.226,05 kepada 6.085 orang 
penerima manfaat di berbagai kota Sulawesi 
Selatan serta kota-kota lainnya. Dana Ziswaf 
disalurkan melalui program-program Dompet 
Dhuafa Sulsel, terdapat  10 program regular,
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10 program Ramadhan dan Terbar Hewan
Kurban pada Idul Adha 1436 H. Selain itu,

berbagai instansi, kampus, maupun
komunitas telah banyak bekerja sama dalam

bergerak demi kemanusiaan.

Program Dompet Dhuafa Sulsel dibagi dalam
lima lini kehidupan, yaitu pendidikan,

ekonomi, kesehatan, sosial-dakwah, dan
kebencanaan. Pada bidang pendidikan,
terdapat pendampingan sekolah dalam

Sekolah Cerdas Indonesia (Sekoci 1) yang
bekerja sama dengan MI Fathur Rahman,
Maccini Sombala. Sebuah perkampungan

pemulung, pengamen, dan buruh bangunan
di Makassar. Selain itu, terdapat juga School
of Master Teacher (Angkatan I-IV) untuk para
guru untuk mengembangkan keahlian yang

mengedepankan karakter pengajar, pendidik,
dan pemimpin. Program pendidikan lainnya

adalah Training For Trainer.
Untuk bidang ekonomi, terdapat dua program 
pembinaan yaitu Celebes Berdaya dan Social 

Trust Fund (STF).  Celebes Berdaya 
merupakan program pemberdayaan ekonomi 
Dompet Dhuafa Sulsel dengan memberikan 

pelatihan serta pendampingan usaha kepada 
warga kurang mampu guna menambah
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pendapatan, wawasan dan skill penerima
manfaat. Social Trust Fund (STF) merupakan

program pemberdayaan ekonomi yang
memberikan pinjaman modal usaha dengan

pengembalian tanpa ada tambahan dari
pinjaman yang diambil penerima manfaat

atau dengan akad Qardhul Hasan. Program
STF ini terlaksana di tiga kota yaitu
Makassar, Maros, dan Jeneponto.

Pada bidang kesehatan pun terdapat dua
program, Aksi Indonesia Sehat (AIS) dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanbas). 
Selain ketiga bidang tersebut, Dompet
Dhuafa Sulsel juga memiliki program

peningkatan iman keislaman ke daerah
tertinggal dan daerah yang mayoritas

penduduknya kaum non muslim, Program
Da’i Pelosok. Untuk bidang sosial, Dompet
Dhuafa Sulsel melayani segala kebutuhan

permasalahan kaum dhuafa melalui program
Layanan Mustahik (Lamusta).

Di tahun 2015, beragam kebencanaan kerap 
terjadi. Seperti kebakaran pada beberapa titik 
di Kota Makssar. DD Peduli, merupakan salah 

satu unit aktivitas Dompet Dhuafa Sulsel 
dalam bidang penanggulangan bencana yang 

dilakukan dengan segera untuk menangani
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dampak buruk yang di timbulkan. Dalam
tahun 2015, respon bencana di wilayah

Makassar mencapai 1.902 Penerima Manfaat.

Sebagian kecil Penerima Manfaat Dompet
Dhuafa Sulawesi Selatan

Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh
berkah. Dalam satu bulan ini, Dompet Dhuafa
melaksanakan sepuluh Program Ramadhan
1436 H. Sepuluh program tersebut adalah

Aksi Tebar Al-Qur’an dan Mukenah, Warung
Tenda Ta’jil, BUka Puasa bersama Penerima

Manfaat, Aksi Peduli Anak Panti, Pejuang
Tangguh Takaful, Yatim berbuka (bekerja

sama dengan Adira Finance), Da’I Pelosok,
Layanan mustahik, Zakat Fitrah Bosowa, dan

Parcel Lebaran Ceria. Dalam 30 hari  yang
mulia, sebanyak 1868 orang merupakan

penerima Manfaat dari program Ramadhan.

Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1436 H, 
Dompet dhuafa Sulsel pun mengadakan 

program Tebar Hewan Kurban (THK ) di 13 
kota/kabupaten di Sulawesi, yaitu Makassar, 
Gowa, Maros, Pangkep, Takalar, Jeneponto, 
Barru, Bone, Soppeng,  Bantaeng, Polman, 
Selayar, dan Bulukumba. Sebanyak 16 ekor 

sapid an 8 ekor kambing disembelih dan
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diberikan kepada 1.550 orang sebagai
penerima manfaat.

Alhamdulillah sejumlah kegiatan telah
dilakukan oleh Dompet Dhuafa Sulsel. Secara

keseluruhan, di tahun 2015 ini Dompet
Dhuafa Sulsel telah menyentuh 17

kota/kabupaten, yaitu : Makasasr, Gowa,
Jeneponto, Takalar, Maros, Pangkep, Sidrap,
Bone, Kendari, Gorontalo, Polman, Ternate,
Palopo, Bima, Bantaeng, Bulukumba, dan
Selayar.  Segala program yang terlaksana
tidak akan dapat berjalan tanpa campur

tangan beberapa pihak, donatur, amil zakat,
dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.

Terima kasih donatur, terima kasih Sulawesi
Selatan.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat

berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]
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Pengumuman Seleksi Program School Of
Master Teacher

February 03, 2016

Alhamdulillah, setelah kegiatan seleksi
guru-guru calon peserta School Of Master

Teacher angkatan 5, kami akan
menyampaikan nama-nama yang lulus

seleksi School Of Master Teacher 5. Berikut
nama-nama dan asal sekolahnya :

1. Agussalim S.Pd. (SDN 01 Bette,
Kec.Pujananting, Barru)

2. Astini, S.Pd.(SDI Tangngassoe,
Kec.Pujananting, Barru)

3. Chairil Akbar, S.Pd (SDN 45 Mandalle,
Kec.Mandalle, Pangkep)

4. Citrayanti MK, S.Pd. (SDN 35 Tala,
Kec.Ma’rang, Pangkep)
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5. Endang Sri Lestari, S.Pd (SDN 6/36
Kulambing, Kec.Liukang Tupabbiring

Utara, Pangkep)

6. Ibrahim, S.Pd. (SDN 45 Mandalle,
Kec.Mandalle, Pangkep)

7. Jupri, S.Pd. (SDN 17 Bontosunggu,
Kec.Ma’rang, Pangkep.)

8. Mardiana, S.Pd. (SDN 01 Bette,
Kec.Pujananting, Barru)

9. Mas’ati, S.Pd (SDN 8/18 Bontowa, Kec.
Labakkang, Pangkep)

10. Masna, S.Pd (SDN 16 Pitue, Kec. Ma’rang,
Pangkep)

11. Nelly, S.Pd (SDN 6 Sabaru, Kec.Liukang
Kalmas, Pangkep)
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12. Nurbaya, S.Pd  (SDN 17 Bontosunggu,
Kec.Ma’rang, Pangkep)

13. Nurhikmawati, S.Pd. (SDN 45 Mandalle,
Kec.Mandalle, Pangkep)

14. Nurmi Astiawati, S.Pd.I (SDN 38
Tamarupa, Kec.Mandalle, Pangkep)

15. Rahmawati, S.Pd  (SDN 18 Tumampua I,
Kec.Pangkajene, Pangkep)

16. Sarsiah, S.Pd.  (SDN 6 Lokkasaile,
Kec.Pangkajene, Pangkep)

17. Siti Nurhidayah (SDN 36 Parenreng,
Kec.Segeri, Pangkep)

18. Siti Nurlaila, S.Pd (SDN 6 Lokkasaile,
Kec.Pangkajene, Pangkep)
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19. Sukirman, S.Pd.I (MIS DDI Ere, Kec.
Pujananting, Barru)

20. Suriyani, S,Pd.I (SDN 38 Tamarupa,
Kec.Mandalle, Pangkep)

21. Sutriani, S.Pd. (SDN 6 Lokkasaile,
Kec.Pangkajene, Pangkep)

22. Sutriani, S.Pd.I (SDN 45 Mandalle,
Kec.Mandalle, Pangkep)

23. Trisnawati, S.Pd. (SDN 32 Tumampua VI,
Kec.Pangkajene, Pangkep)
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Selamat kepada  seluruh peserta yang lolos
School Of Master Teacher Angkatan 5

Sampai ketemu di Studium Generale SMT 5 !
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Peserta School of Master Teacher (SMT)
Dilatih Militer

February 15, 2016

Ahad, 14 Februari 2016 menjadi keseruan 
tersendiri bagi para peserta School of Master
Teacher (SMT).  Pasalnya, pada hari tersebut,

peserta berjumlah 27 orang ini mengikuti
Military Super Camp di Kostrad Kariango

Kabupaten Maros, dimana mereka diberikan
pelatihan keterampilan baris-berbaris,

tracking, flying fox dan outbond dari para
tentara. Mereka adalah para guru sekolah
dasar dari kabupaten Barru dan Pangkep

yang terjaring melalui seleksi berkas,
interview dan microteaching.

“Military Super Camp merupakan salah satu
tahap pembinaan yang kami berikan kepada

peserta SMT sebagai wadah peningkatan
keterampilan PBB, penempa  kedisiplinan
dan kepemimpinan sekaligus ajang bina

akrab,” Jayanti, fasilitator SMT menjelaskan.
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Peserta berlatih baris berbaris

School of Master Teacher sendiri merupakan
program pembinaan guru dari Sekolah Guru

Indonesia yang diselenggarakan oleh Dompet
Dhuafa Sulawesi Selatan.

 “Saat ini program SMT ada di enam provinsi, 
di Sulawesi Selatan, SMT sudah berjalan 
sejak September 2014 dimulai dari kota 

Makassar, Maros, Pangkep dan kini kami 
telah memasuki pembinaan peserta angkatan 
ke-5 yang merekrut guru-guru dari Pangkep 

dan Barru,” tambah gadis berhijab ini.
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Mustainah, salah satu peserta yang
merupakan utusan dari SDN 04 Pao

Kabupaten Barru merasa sangat puas dan
bangga memeroleh pembinaan ini. “Kegiatan
ini bukan hanya bermanfaat untuk menambah
wawasan dan keterampilan PBB untuk kami

terapkan ke sekolah, bahkan kegiatan ini juga
semakin menambah keakraban kami antar
peserta yang berasal dari sekolah bahkan

kabupaten yang berbeda,” tutur Mustainah.
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Sedekah Dongeng Dompet Dhuafa Sulsel
dan Runiah School

February 16, 2016

Aula bermain Runiah School sudah dipenuhi
murid-muridnya. Mereka sedang menunggu

utuk mendengarkan dongeng. Selasa, 16
Februari 2016, Dompet Dhuafa Sulsel dan

Runiah School yang beralamat di Jl. Gagak
No. 25 (23) Makassar bekerja sama dalam

agenda Sedekah Dongeng #LoveSyria.

 “Dompet Dhuafa Sulsel dan pihak Runiah
School Makassar dapat bekerja sama dalam

Kegiatan Sedekah Dongeng ini. Untuk
membawakan dongeng tentang berbagi,

Dompet Dhuafa Sulsel menggandeng
pendongeng dari Kampung Dongeng Lontara

Makassar” Ungkap Manager Fundraising
Dompet Dhuafa Sulsel, Ibu Efitrianty Nur.

#SedekahDongeng merupakan kampanye 
Dompet Dhuafa Sulsel dalam bentuk 

dongeng yang bertujuan untuk mengajak 
anak-anak sekolah agar peduli dan berempati 

terhadap derita saudara mereka. Kegiatan 
#SedekahDongeng sendiri sudah berjalan 

dari tahun 2013. Akan tetapi, kali ini  Kegiatan
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#SedekahDongeng menfokuskan pada
korban konflik di Suriah dengan tagline

#LoveSyria.

Bang Sidiq bersama anak-anak
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Menyalami Bang Sidiq

Dalam aula bermain Runiah School tampak
kegembiraan dari anak-anak ketika

mendengarkan dongeng. yang dibawakan tim
#SedekahDongeng. Anak-anak dengan

gembiranya mendengarkan dongeng sambil
diajak bernyanyi. Kegembiraan mereka
semakin memuncak ketika kedatangan

mascot Dompet Dhuafa yaitu “Bang Sidiq”.
Mereka dengan asyiknya berfoto selfie

bersama Bang Sidiq dan tentunya mereka
juga diajak  bersedekah kemanusiaan untuk
membantu pengungsi Suriah/korban konflik

di Suriah.
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Irfan Abdullah selaku Kepala Sekolah Runiah
School, mengharapkan kegiatan bersama

Dompet Dhuafa Sulsel tidak berhenti sampai
di sini, karena program charity seperti ini

sangat bagus karena akan menularkan
semangat berbagi pada anak-anak sejak dini.
Hal ini sejalan dengan visi dan misi sekolah

sebagai sekolah berstandar internasional
yang sangat memperhatikan potensi (talent

and ability) untuk sukses dunia akhirat.

Siswa aktif dalam Sedekah Dongeng

Sekitar 21 anak turut berdonasi untuk 
pengungsi Suriah. Pihak sekolah turut
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berpartisipasi dalam berdonasi. Program ini
murni dilakukan untuk membantu kepada

sesama terutama mereka yang sangat
membutuhkan donasi ini. Program ini

merupakan rangkaian roadshow ke
sekolah-sekolah yang ada di kota Makassar

untuk menggalang donasi untuk Suriah
melalui sedekah dongeng Dompet Dhuafa

Sulsel hingga bulan April 2016 (Syarif).

Foto bersama siswa siswi Runiah School dan
Bang Sidiq
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Sedekah Dongeng untuk Suriah

March 02, 2016

Tepat pukul 7.00 Wita pagar tertutup rapat,
tak siapapun bisa melewati pagar itu. Tampak

begitu gesitnya calon-calon pemimpin
bangsa yang datang tepat waktu di Sekolah
itu. Itulah gambaran aturan yang diterapkan

di Sekolah Islam Athira untuk mendisiplinkan
calon-calon pemimpin bangsa yang menimba

ilmu di Sekolah itu sehingga siswanya
banyak mencetak prestasi. Sekolah Islam

Athira yang beralamat di Jl. Kajaolalidono no.
22 , Makassar itu telah dikenal memiliki

banyak prestasi akademik.

Kali ini untuk yang kedua kalinya SD Islam 
Athira bekerjasama Dompet Dhuafa Sulsel 
untuk menggalang donasi melalui program 

Sedekah Dongeng untuk membantu 
masyarakat Suriah. #SedekahDongeng 

merupakan kampanye Dompet Dhuafa Sulsel 
dalam bentuk dongeng yang disampaikan 
oleh #kadoLontaraMakassar dalam bentuk 
dongeng yang bertujuan untuk mengajak 

anak-anak sekolah agar peduli dan berempati 
terhadap derita saudara mereka. Kegiatan 
#SedekahDongeng sendiri sudah berjalan
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dari tahun 2013 hingga sekarang. Akan tetapi,
kali ini Kegiatan #SedekahDongeng

menfokuskan pada korban konflik di Suriah
dengan tagline #LoveSyria. Melalui Sedekah

Dongeng dapat mengedukasi anak-anak
khususnya untuk peduli dan berempati

terhadap derita saudara mereka.

#LoveSyria adalah bentuk kepedulian kepada 
masyarakat Suriah yang terkena konflik 

akibat perang berkepanjangan di Negara itu. 
Kondisi masyarakat suriah yang 

memprihatinkan, setelah suplai bantuan 
makanan yang diberikan untuk mereka 

sempat terhenti, akibat sulitnya akses masuk 
ke dalam kota karena ditempatkannya 

pasukan penembak jitu di kota tersebut. 
Hanya untuk sekedar merebahkan badan, 

mereka harus bergantian tidur di siang dan 
malam hari karena tidak ada tempat yang 

cukup untuk itu. Keadaan yang semakin sulit,
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memaksa mereka bertahan hidup dengan
mengonsumsi yang masih tersisa seperti
rumput, daging kucing, dan daging anjing.
Maka melalui program Sedekah Dongeng

Dompet Dhuafa Sulsel yang menggandeng
pendongeng dari Kampung Dongeng Lontara

Makassar untuk melakukan penggalangan
donasi untuk membantu korban konflik

Suriah.

Saat Sedekah Dongeng dimulai di SD Islam 
Athirah tampak kegembiraan dari anak-anak 

ketika mendengarkan dongeng. yang 
dibawakan tim Sedekah Dongeng. Anak-anak 
dengan gembiranya mendengarkan dongeng 
sambil diajak bernyanyi. Namun ketika sesi 
dongeng kisah islami diceritakan, suasana 

sedih dan empati anak mulai tergugah, 
merekapun mendengarkan dongeng cerita 
islami dan tentunya merekapun diajarkan 

agar berprilaku baik kepada sesama.
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Suasana pada saat dongeng berubah menjadi
kegembiraan saat murid-murid itu

kedatangan mascot Dompet Dhuafa yaitu
“Bang Sidiq”. Mereka dengan gembiranya

bersalaman dan berfoto bersama Bang Sidiq
dan tentunya mereka juga diajak untuk

bersedekah kemanusiaan untuk membantu
pengungsi Suriah/korban konflik di Suriah.

Jumlah donasi dari program Sedekah 
Dongeng Dompet Dhuafa Sulsel untuk Suriah 
#LoveSyria berhasil terhimpun Rp18.701.000 
yang berasal dari murid kelas 1-3 SD Islam 

Athirah. Donasi yang terhimpun akan di 
kirimkan untuk membantu pengungsi 

Suriah/korban konflik di Suriah melalui 
Dompet Dhuafa. Program ini murni dilakukan 

untuk membantu kepada sesama terutama 
mereka yang sangat membutuhkan donasi 

ini. Program ini merupakan rangkaian 
roadshow yang dilakukan ke sekolah-sekolah
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yang ada di kota Makassar untuk
menggalang donasi untuk suriah melalui
sedekah dongeng Dompet Dhuafa Sulsel

hingga bulan April 2016. Program
#SedekahDongeng masih terbuka untuk
Sekolah yang ingin bekerjasama Dompet

Dhuafa Sulsel dalam rangka penggalangan
donasi untuk bantuan kemanusiaan di

Suriah. Ingin bekerjasama hubungi 0823 4444
9944
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Dompet Dhuafa Sulsel Terus Berbenah
Diri demi Kepentingan Masyarakat

Sulawesi Selatan

April 15, 2016

Dompet Dhuafa terus berbenah diri untuk
berkembang secara lembaga dan

kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan
diadakannya Training Institutional Building

selama 3 hari dari tanggal 14-16 April 2016, di
Amaris Hotel Hertasning, Makassar. 

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang
terdiri  amil Dompet Dhuafa Sulsel, tim

Cordofa, Manajemen Wilayah Etos, LKC
Sulsel, serta pendamping Program SMT dan

KPMS MM Makassar.

Training ini bertujuan untuk menyatukan 
persepsi dan ideologi dari semua amil yang 

ada di lembaga ini, tentu saja dilandasi 
dengan mempelajari sejarah dan 

ketentuan-ketentuan yang ada di Dompet 
Dhuafa. Dengan mengetahui dan memahami 

sejarah dan semua hal tentang Dompet 
Dhuafa, diharapkan dapat mensinergikan 
semua aspek yang ada dalam diri masing 

masing amil demi kemajuan Dompet Dhuafa, 
yang selama ini kita ketahui adalah sebagai
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pioneer lembaga amil zakat di Indonesia.

Semangat juang juga menjadi sasaran untuk
lebih ditingkatkan lagi, dengan mengetahui

bagaimana dulu pendiri Dompet Dhuafa
berjuang mati-matian untuk kepentingan

umat melalui Dompet Dhuafa. Dompet
Dhuafa  sebagai penerima mandat dari para
muzakki harus mempunyai sikap dan sifat

Megalomania.

Untuk mengakomodasi dan mewujudkan
semua hal diatas maka didatangkanlah Bapak

Erie Sudewo. Beliau adalah pendiri dan
pimpinan DD dari 1993 sampai dengan 2003.

Dari beliau dapat digali perjuangan nyata
awal berdirinya DD. Beliau juga akan
menyampaikan banyak hal mengenai

lembaga dan kelembagaan DD. Bapak Eri
Sudewo juga mengupas tuntas tentang

karakter.

“Pendidikan karakter adalah sepanjang usia
yang telah kita lalui. Jika waktu itu telah
berlalu, sekaranglah saatnya. Jika tidak,

maka di esok haripun karakter akan berlalu.
Padahal siapa bisa jamin, masihkah esok

menyapa?” Ungkap Bapak Erie.
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Institutional Building bersama Dompet
Dhuafa Sulsel

Pelatihan ini sangat berguna bagi kemajuan
Dompet Dhuafa, agar Dompet Dhuafa bisa

terus maju dan berkembang dan melahirkan
program-program yang dahsyat dan menjadi
master piece seperti awal-awal didirikannya

Dompet Dhuafa.

“Pelatihan-pelatihan ini diwajibkan kepada 
seluruh komponen dalam Dompet Dhuafa 

Sulsel, dengan materi pembentukan karakter, 
dan pemahaman tentang managing program, 

InsyaAllah Dompet Dhuafa Sulsel akan 
berkembang, agar semakin banyak yang bisa 

kami lakukan, semakin banyak penerima 
manfaat yang kami bantu. ” Andriansyah,
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Pimcab Dompet dhuafa sulsel

Selepas training ini, diharapkan semua
peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang

didapat dan semoga bisa menular juga
kepada amil-amil yang lain. Sehingga DD

dapat terus berkembang untuk kepentingan
umat (Nur Al Marwah Asrul).
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Muhammad Ali, Pahlawan Keluarga.

April 25, 2016

Bocah pahlawan keluarga Muhammad Ali. Ia
merawat ibunya yang tuli dan tunanetra,

kakak yang keterbelakangan mental, serta
adiknya yang berumur 2 tahun.

 Berita tentang Ali banyak diangkat oleh
beragam media. Melalui media sosial, tim
Dompet Dhuafa Sulsel mendapat kabar

tentang Muhammad Ali. Dengan segera kami
menuju Kabupaten Polewali Mandar untuk
melihat kondisi keluarga Ali. Bocah kecil
yang menjadi tulang punggung keluarga

sejak ayahnya meninggal dunia.

Kabupaten Polewali berjarak sekitar 246 Km
dari Kota Makassar. Setelah berkendara

kisaran enam jam, Tim Dompet Dhuafa Sulsel
tiba di Desa Batetangnga, Kecamatan

Binuang. Di Desa Batetangnga, tim DD Sulsel
ditemani oleh Pak Bahar, seorang guru MI

sekaligus penghubung dengan keluarga Ali.

Setelah bertemu di Kantor Desa, dipandu 
oleh Pak bahar, kami menuju rumah Ali. 

Perjalan menuju rumah ali cukup jauh dari
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kantor desa. Jalanan yang berkelok dan terus
mendaki, dengan kondisi jalanan ,yang dalam
beberapa meter, belum beraspal. Sebelah kiri

area hutan dan perkebunan sedangkan
sebelah kanan aliran sungai. Ttim DD Selsel

juga harus menyeberangi jembatan kayu
yang dapat dilalui dengan mobil.

Setelah sekira setengah jam perjalanan, kami
pun tiba rumah Ali.  Tepat ketika tim DD
Sulsel tiba, Ali sedang duduk di tengah

ruangan.
“Halo Ali, Ali tidak sekolah?” Nia, salah satu
tim DD Sulsel menyapa Ali. Dengan polos ia

menggelengkan kepala “Sakitka“.
Kesehariannya, Ali ikut dengan tetangga ke
kebun, jika lelah dia tidak akan ke sekolah.

Pak Bahar memanggil ibunya Ali, sambil
meraba-raba sekitar, ibu Ali keluar dari

kamarnya. Ibu ali seseorang yang tuli dan
tunanetra. Ia tidak dapat merespon sekitar

dengan cepat.
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Ali dan Pak Bahar

DD Sulsel tidak hanya datang berkunjung
menemui Ali, tapi juga menyalurkan beberapa

bantuan, berupa paket kebutuhan sekolah
untuk Ali, alat sholat, kebutuhan sembako,

alat mandi, beragam cemilan  dan susu serta
alat pendengaran untuk ibu Ali. Selain itu, tim
DD Sulsel juga memberikan kasur, selama ini

mereka hanya tidur beralaskan tikar.

Melalui  volunteer DD Sulsel di Polman, tim 
DD Sulsel juga akan menyalurkan tunjangan 

hidup selama 1 tahun, untuk pemenuhan 
kebutuhan sekolah Ali dan kesehatan
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keluarga.

“Kami akan membantu kebutuhan Ali
sekeluarga. Harapannya agar Ali tidak lagi

bekerja di kebun, tapi ia  dapat fokus
bersekolah, dan bermain dengan teman
seusianya, menikmati masa kecilnya.”

Ungkap Andriansyah, Pimpinan cabang
Dompet Dhuafa Sulsel.

Ali tampak ceria, ia mendapatkan tas sekolah
baru. Ia langsung mengeluarkan buku

gambar dan pensil warna. Sembari asik
bercerita, ia terus mencoret-coret buku

gambarnya. Adik Ali tidak henti-hentinya
minum susu kotak. Begitu pula dengan

kakaknya, ia terus melihat sekitar sambil
meminum susu kotak dengan tangan

kanannya.

Muhammad Ali, namanya menyerupai nama
petinju ternama di dunia. Mesikupun Ali kecil
bukan petinju, tapi mentalnya sudah seperti
sang juara dunia. Ia andalan keluarganya.
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Ali dan adiknya
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Kakak Ali
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School For Principal di Makassar

May 10, 2016

Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah,

yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka.Oleh sebab itu

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar. (QS. Annisa: 9)

Salah satu persoalan pendidikan yang 
sedang dihadapi bangsa kita adalah 

persoalan mutu pendidikan pada setiap 
jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai 

usaha telah dilakukan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan nasional, antara lain melalui 

berbagai pelatihan dan peningkatan 
kompetensi guru, pengadaan buku dan alat 
pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan, dan meningkatkan mutu 
manajemen sekolah. Namun demikian, 

Indikator mutu pendidikan belum 
menunjukkan peningkatan yang berarti. 
Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, 

menunjukkan peningkatan mutu pendidikan 
yang mencakup menggembirakan, namun
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sebagian besar lainnya masih
memprihatinkan.

Munculnya paradigma guru tentang
manajemen berbasis sekolah yang bertumpu
pada penciptaan iklim yang demokratis dan

pemberian kepercayaan yang lebih luas
kepada sekolah untuk menyelenggarakan
pendidikan secara efisien dan berkualitas.

Hal ini sangat diepengaruhi oleh gaya
kepemimpinan di sekolah.

Seperti disebutkan Hersey dan Blanchard “
kepemimpinan adalah proses mempengaruhi

aktivitas seseorang atau kelompok untuk
mencapai tujuan dalam situasi tertentu”.

Overton berpendapat : “ leadership is ability
to get work done with and through others

while gaining their confidence and
cooperation”.

Pendapat pertama menekankan makna 
kepemimpinan sebagai proses 

mempengaruhi orang lain mencapai tujuan 
dalam suatu situasi. Sedangkan pendapat 
kedua menekankan fokus kepemimpinan 

terhadap kemampuan seseorang 
memperoleh tindakan dari orang lain. Dengan
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begitiu hakikat kepemimpinan juga
merupakan kemampuan mempengaruhi

orang.

Kendala-kendala yang terjadi di sekolah
dengan krisis kepemimpinan sekolah saat ini

menjadi alasan yang sangat kuat kelahiran
program School for Principal – Dompet

Dhuafa yang berkhidmat untuk meningkatkan
kapasitas kepemimpinan kepala sekolah

melalui keterampilan managemen dan
supervisi pembelajaran. Harapannya adalah

terciptanya kepemimpian sekolah dan
kependidikan yang berdaya guna

membangun kualitas sekolah.

School For Principal merupakan 
program peningkatan kualitas Kepala 

Sekolah SD/MI dengan 
mengedepankan karakter Pengajar, Pendidik 

dan Pemimpin. Dompet Dhuafa Sulsel 
mengajak para Kepala Sekolah untuk 
bersama meningkatkan kualitas serta 

mengembangkan kompetensi dasar, baik 
kompetensi dasar mengajar maupun 

kompetensi kepala sekolah serta kompetensi 
penunjang lainnya sehingga dapat 

menjalankan tugas memimpin sekolah. Selain 
itu, tujuan dari School For Principal ini adalah
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untuk membekali pengetahuan, pemahaman
dan pengalaman praktis, efektif, efisien dan

terarah bagi kepala sekolah dalam memimpin
dan mengembangkan sekolah.

Bentuk Program School for Principal adalah
Orientasi (Studium Generale dan Military

Super Camp), Perkuliahan (Supervisi
Pengajaran, Manajemen

Sekolah, Pengembangan Kurikulum dan
Training for Trainer), Praktek, PTS dan

Wisuda. Perkuliahan dilaksanakan setiap hari
minggu.

Kepala Sekolah yang tertarik untuk mengikuti
School for Principal harus memenuhi kriteria

sebagai berikut :
1. Muslim/Muslimah

2. Minimal S1
3. Memiliki NUPTK
4. PNS/Non PNS

5. Usia 27-45 Tahun
6. Pengalaman Mengajar minimal 5 Tahun

7. Tidak Merokok saat perkuliahan
8. Tidak dalam keadaan hamil

9. Gratis bagi sekolah yang siswanya
mayoritas Dhuafa
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Cara mendaftar School for Principal adalah
dengan mengisi formulir yang dapat diambil

di kantor Dompet Dhuafa Sulawesi
Selatan, Jl. Abdullah Dg. Sirua 170A,

Makassar.  Mengumpulkan berkas yang
diminta yaitu : Fotocopy KTP, NUPTK, Ijazah

dan Transkrip.

Timeline kegiatan  :
1 – 25 Mei 2016 : Pendaftaran

27 Mei 2016      : Pengumuman lolos berkas
28 Mei 2016      : Interview dan Micro

Teaching
25 Mei 2016      : Pengumuman lolos seleksi

5 Juni 2016       : Studium Generale

Informasi lebih lanjut hubungi : Dasnah
0852-4257-0907 atau Jayanti  0852-5546-3141
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Belajar Matematika sambil Bermain.

May 16, 2016

Suasana ramai oleh tawa anak-anak, mereka
berlari berkelompok, membentuk kotak

ataupun lingkaran. Seperti sedang bermain,
sebenarnya mereka sedang belajar tentang

bangun ruang.

Guru adalah seorang seniman yang tak
nampak berbeda dengan sutradara. Melalui

seorang guru dapat terpahat sebuah
keindahan yaitu siswa sebagai pesan yang

dikirim untuk membangun sebuah peradaban
kelak. Kelas yang pasif mampu manjadi kelas

yang aktif nan menyenangkan. Hal ini tak
terlepas dari seorang guru. Kelas pasif

pangkal guru kreatif. Guru yang sadar akan
perannya mampu membangkitkan gairah

siswa untuk selalu haus ilmu pengetahuan.
Guru sang pembelajar mampu

mengintegrasikan dari satu bidang studi ke
bidang studi yang lain.

Hal ini dapat dilihat di Mi Miftahul Khair pada 
kelas 2 yang memiliki wali kelas bernama Ibu 

Mardiana. Sentuhan program pendidikan 
pendampingan Dompet Dhuafa Sulawesi
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Selatan melakukan inovasi pada kelas 2.
Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya
pasif dapat diubah menjadi kegiatan belajar

mengajar yang menyenangkan berkat
pendampingan sekolah Dompet Dhuafa

Sulawesi Selatan. Kala itu tepatnya di hari
Rabu, Bu Mardiana memberikan pelajaran

Tematik Matematika dan SBK (Seni Budaya
Keterampilan). Matematika menjadi pembuka
pelajaran. Lalu, dilanjutkan dengan pelajaran

SBK. Siswa begitu antusias mengikuti
pelajaran yang dipandu oleh Bu Mardiana.
Pasalnya siswa yang memiliki gaya belajar

audio, visual dan kinestetik dapat
tersalurkan.
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Suasana Belajar Kelas 2 SD MI Miftahul Khair

Pelajaran Matematika membahas tentang
bangun ruang (lingkaran, segi empat, segi

tiga). Guru yang menyenangkan, kelas yang
cooperative, materi pembelajaran yang

variatif, model & metode pembelajaran yang
beragam membuat siswa memiliki

pengalaman belajar yang menyenangkan
yang senantiasa selalu ingin belajar.

SBK membahas tentang pola gerakan sesuai
bentuk bangun datar dengan cara siswa

membuat gerakan sesuai pola bangun datar.
Dalam hal ini, siswa yang memiliki model

belajar kinestetik dapat tersalurkan karena
anggota tubuh memdapatkan stimulus

berupa gerakan.

“Namanya, Agus, sebelumnya ia pasif
dikelas, dengan metode seperti ini, Agus

mulai terlihat aktif. Mereka semangat
belajarnya, katanya, seperti sedang bermain.”

Ibu Mardiana menceritakan tentang salah
satu siswanya.

Selain itu, pada pelajaran Matematika siswa 
juga menggunting kertas origami sesuai pola 
bangun datar. Lalu, menempelkan potongan
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kertas tersebut. Jadi, antara mata pelajaran
yang satu dengan mata pelajaran yang

lainnya dapat ditematikkan. Mensinergikan
dua pelajaran yang berbeda ataupun lebih

mampu membuat siswa lebih bergairah
dalam menerima pelajaran (Azizah).
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#MembentangKebaikan bersama Dompet
Dhuafa

May 21, 2016

Alhamdulillah,

Dompet Dhuafa telah memasuki usia yang ke
23 tahun. Usia yang tidak pendek dalam

perjalanan sebuah organisasi. Namun juga
usia yang belum terlalu panjang dalam
memberikan kontribusi bagi lingkungan

sekitarnya. Sepanjang 23 tahun ini Dompet
Dhuafa terus berusaha menjalankan peran

untuk mentransformasi nilai – nilai kebaikan
berlandaskan ZISWAF sekaligus

berkontribusi menyelesaikan persoalan –
persoalan sosial kemanusiaan yang terjadi di

seluruh belahan negeri dan dunia.

Berlandaskan pada empat pilar utama yakni 
Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 
Dakwah berbagai program terus dilakukan. 
Hingga tahun 2015 tercatat lebih kurang 11 

juta penerima manfaat baik di dalam maupun 
luar negeri. Kesadaran untuk menumbuhkan 

semangat berbagi melalui ZISWAF dan 
donasi lainnya juga terus digencarkan 
melalui berbagai sarana komunikasi.
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Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam
kerja – kerja bersama lembaga juga

difasilitasi melalui penguatan gerakan
kerelawanan. Sementara kemitraan baik

dengan pemerintah maupun sektor private
dikelola untuk menguatkan kontribusi

lembaga. Semua diorkestra guna menuju visi
besar lembaga mewujudkan masyarakat yang

berkeadilan.

Tahun ini, Dompet Dhuafa telah menentukan
tema lembaga, yaitu Membentang Kebaikan

dengan filosofi logo sebagai berikut :

Logo Membentang Kebaikan

• Gagasan yang mendasar pada penciptaan 
logo ini adalah kebaikan yang dilakukan 

bersama-sama  mengacu pada kata
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“membentang”.

• Kata bentang itu sendiri bersifat holistik
maka ketika dipadankan dengan kata

kebaikan maka gambaran atau ilustrasi
logo yang relevan adalah yang memiliki

struktur yang membentuk horison.

• Dari gagasan dasar dan atas pola visual
yang muncul dari dua kata yang sudah
cukup kuat, maka tanda atau ciri visual
yang mampu mewakilinya, adalah dua

sosok yang berangkulan dan
membentangkan tangan sebagai

simbolisasi dari kata bentang.

• Dari kombinasi tersebut terbentuk senyum
yang menandakan respon paling

sederhana terhadap bentuk-bentuk
kebaikan.

• Warna yang digunakan mengacu kepada
warna corporate Dompet Dhuafa
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Jadi, di manapun anda berada, mari
#MembentangKebaikan bersama

Dompet Dhuafa ■
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Sahabat Ramadhan Siap Bergerak di
Bulan Ramadhan

May 21, 2016

Rasa gembira akan kehadiran bulan
Ramadhan adalah bentuk keimanan seorang
muslim. Dan dari rasa gembira itu membuat

Allah Ta’ala mengharamkan api neraka untuk
menyentuh jasadnya. Di Bulan Ramadhan

nanti, Dompet Dhuafa Sulsel akan
melaksanakan beragam program demi

masyarakat Sulawesi Selatan.

Untuk menyambut Ramadhan, Dompet
Dhuafa Sulsel mempersiapkan diri dari

beragam lini. Salah satunya pembekalan
kepada 32 remaja sebagai Sahabat

Ramadhan Sulawesi Selatan yang siap
bergerak di Bulan Ramadhan nanti.  Pelatihan

ini bertujuan untuk memberi pemahaman
seputar Fiqh Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah,

dan Wakaf) dan pelatihan pengembangan diri
untuk menjadi seorang fundraiser yang baik.

Pelatihan Sahabat Ramadhan 1437 H/ 2016 M 
berlangsung selama tiga hari, 20 -22 Mei 2016 

di Hotel Avira. Tahun ini, tema pelatihan 
Sahabat Ramadhan adalah : “Zakatnesia



260

Berkah Untuk Sulawesi Selatan”.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Sulsel
memberikan pengarahan kepada Sahabat

Ramadhan

Hari pertama, 20 Mei 2016, setelah materi
tentang Dompet Dhuafa Sulsel, dilanjutkan

dengan pemahaman Fiqh Ziswaf oleh Dr
Halim Talli, M.Ag., S.Ag. Beliau adalah Wakil
Dekan I Fak Syariah & hukum UIN Alauddin.
Di Sore hari, peserta diberikan motivasi oleh

Misriade Mise, trainer Astra.
“Passion adalah hasrat, antusiasme, dan

keinginan yang tulus untuk melakukan suatu
hal” ungkap Bapak Misriade Mise.
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Motivasi oleh Bapak Misriadi Mise

Pada penghujung acara, Tim Fundrising
Dompet Dhuafa Sulsel memberikan pedoman

Sahabat Ramadhan. “ Apapun kondisinya
seorang Fundriser harus selalu tersenyum,
bukankah senyum adalah ibadah” Ungkap

manager Fundrising, Ibu Efitrianty Nur.

Hari kedua, 21 Mei 2016, hari Sabtu, peserta 
sudah ramai dengan seragam batik. Hari ini 

akan dikupas tuntas tentang Holistic 
Character, Communication Skils, Selling 
Techniques, serta peran  frontliner oleh 

Bapak Munawar Azis, Best Practice
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Indonesia.

Keseruan peserta dalam materi yang
dibawakan oleh Bapak Munawar Azis, Best

Practice Indonesia

Di bulan Ramadhan nanti, Sahabat 
Ramadhan akan bergerak sebagai 

perpanjangan tangan dari pihak Donatur 
kepada Tim DD Sulsel yang kemudian 

disalurkan kepada calon penerima manfaat. 
Sahabat Ramadhan akan bertindak sebagai 

telemarketer, canvasser, ataupun event 
organizer.  Mereka juga akan tersebar di 

setiap booth atau counter yang terdapat di
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kota Makassar.

“Harapannya, semoga pelatihan ini akan
membentuk fundriser yang amanah, tangguh

dan berkualitas. Dan mereka adalah pionir
terdepan untuk penghimpunan Ziswaf untuk
Ramadhan tahun ini.” Harapan dari Bapak

Andriansyah selaku Pimpinan Cabang
Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan.

Teori tanpa praktek tidak akan memberikan
hasil. Hari ketiga dari pelatihan ini peserta
akan mempraktekkan segala materi yang

sudah diberikan. Pantai Losari mejadi target
untuk tempat praktek Sahabat Ramadhan.
Melalui pelatihan Sahabat Ramadhan ini,
Semangat berbagi untuk sesama dipupuk

demi meraih keberkahan di bulan Ramadhan
( Nur Al Marwah Asrul).
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Sahabat Ramadhan bersama Dompet Dhuafa
Sulawesi Selatan
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Sehat Menyambut Berkah Ramadhan
bersama Dompet Dhuafa Sulsel

June 04, 2016

Ramadhan sesaat lagi, bulan penuh berkah
sudah di depan mata. Siapkah kalian untuk

berpuasa?

Matahari sudah menyinari taman Maccini
Sombala. Ibu-ibu mulai berkerumun di depan
masjid.“Disampaikan kepada seluruh warga

RT Maccini Sombala, Pagi ini, Dompet Dhuafa
Sulsel akan mengadakan Bekam Gratis,

Sembako Murah, dan Aksi Layanan Sehat di
pelataran Masjid Al- Nindya Praja Rindra
Sujiwa Syahrul Putra 2.  Mariki’ Pak, Bu,

merapat di masjid.” Suara Dg. Taba terdengar
lantang memecah udara. Melalui speaker

mesjid, informasi tersebar merata ke wilayah
sekitar.
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Sembako murah 

Sabtu, 04 Juni 2016, Dompet Dhuafa Sulsel
mengadakan kegiatan Sehat Menyambut
Berkah Ramadhan di pelataran Masjid Al-

Nindya Praja Rindra Sujiwa Syahrul Putra 2,
Taman Maccini Sombala, Kec. Makassar,

Kota Makassar.  Terdapat tiga kegiatan yang
berjalan bersamaan, Bekam Gratis untuk

laki-laki, Sembako Murah, serta Aksi Layanan
Sehat berupa pemeriksaan gratis kepada

warga Maccini Sombala.
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Bekam Gratis

Untuk program Bekam Gratis, Dompet
Dhuafa Sulsel bekerja sama dengan Super

Thibbun Nabawi (STN),  Sebanyak 29 pasien
laki-laki dibekam sesuai keluhan sakitnya.

“Bekam akan membuat tubuh kita kembali fit
dan akan merasa segar. Dengan tubuh yang

sehat akan siap untuk berpuasa di bulan
Ramadhan nanti” Ungkap Andriansyah
selaku direktur Dompet Dhuafa Sulsel.
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Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Di sisi utara mesjid,  puluhan warga sudah
berbaris rapi dalam mengantri Sembako
Murah. Beberapa hari sebelumnya, tim

Dompet Dhuafa Sulsel sudah membagikan
100 kupon Sembako Murah. Kupon seharga

Rp. 50.000 dapat ditukar dengan beras,
minyak, susu, gula, garam, dan bahan untuk

mengisi dapur lainnya.

Tepat di samping mesjid, tenda hijau Dompet 
Dhuafa Sulsel berdiri megah melindungi 

pasien yang sedang diperiksa kesehatannya 
oleh tim medis. Pasien diperiksa baik itu
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tekanan darah, kolestrol, asam urat, dan
sebagainya.

Salah satu pasien bekam

“Terima kasih Dompet Dhuafa, semoga
dengan kegiatan ini, kami akan lebih siap

menyambut Ramdhan. “   Ucap Ibrahim Dg.
Taba selaku ketua RT Maccini Sombala.
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Dompet Dhuafa Sulsel Kini Lebih Dekat
dengan Masyarakat

June 08, 2016

“Sungguh berbahagialah orang yang
mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut

nama Tuhannya (mengucap takbir,
membesarkan Alloh) lalu ia mengerjakan

sholat (iedul fitri)”. (Q.S. Al-A’la ayat 14-15)

Zakat secara etimologi, berarti suci,  berkah,
dan berkembang. Senada dengan hikmah
zakat dalam kehidupan, zakat berarti suci
karena zakat merupakan salah satu cara

mensucikan pemilik harta dari sifat buruk
seperti kikir. Zakat berarti berkah, karena

dengan berzakat akan memberikan
keberkahan dalam harta dan kehidupan

seseorang.

Salah satu kemudahan yang diberikan dari 
Dompet Dhuafa Sulsel adalah dengan 

menyebarkan konter-konter di kota Makassar. 
Bukan hanya sekadar sebagai tempat 

pembayaran berzakat, konter tersebut dapat 
menjadi lokasi edukasi zakat sebagai tempat 
layanan konsultasi zakat. Konter ini terletak 
di beragam mall dan pusat perbelanjaan di
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Kota Makassar dan sekitarnya. Saat ini sudah
ada 18 titik konter Dompet Dhuafa yang

sudah beroperasi.

Selama bulan Ramadhan,  konter Ramadhan
ini akan dibuka setiap hari. Untuk di kawasan
mall dan tempat pembelanjaan, akan dibuka

mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam,
sedangkan di kawasan kantor mulai jam 8

pagi sampai jam 4 sore. Di masjid akan buka
setiap hari Jum’at pada bulan Ramadhan.

Layanan edukasi zakat akan ditemani oleh
Sahabat Ramadhan. Mereka adalah para
mahasiswa yang telah terpilih untuk ikut

berjuang bersama keluarga besar Dompet
Dhuafa di program Ramadhan 1437

H. Mahasiswa ini menjadi volunteer (relawan)
zakat yang pastinya bisa menambah

wawasan, memperluas jaringan, dan mengisi
Ramadhan dengan kegiatan yang bermanfaat

serta mendatangkan keberkahan.

Ada 18 konter yang terbagi di Mall, 
perkantoran dan mesjid. Konter akan 
tersebar di Mall Ratu Indah, Lotte Mart 

Alauddin, Carrefour Pengayoman, Hypermart 
Panakukang, Trans Studio Mall, Ramayana 

Pettarani, M’tos Makassar Town Square, Daya
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Grand Squere, Giant Alauddin Perkantoran,
Graha Pena Fajar. Rumah Sakit Wahidin

Sudiro Husodo, Masjid Amirul Mukminim,
Masjid Mu’awwanah RRI, Masjid Al Markaz

Maros, Masjid Bandara. Konter juga tersebar
di perbankan, yaitu Bank Mandiri Cabang

Kartini, BNI Syariah, dan Bank Mandiri
Panakukang.
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Konter ramadhan Dompet Dhuafa yang di
buka di 18 titik Mall dan pusat pembelanjaan
dan mesjid ini bertujuan untuk memudahkan

masyarakat dalam berkonsultasi maupun
menyalurkan zakatnya. Jadi masyarakat

sudah tidak perlu repot ke kantor dan
masyarakat dengan mudah dapat

menyalurkan zakatnya sambil berbelanja
kebutuhan lainnya.

Warga kota Makassar yang ingin berzakat,
infaq/sedekah dapat dengan mudah

mengunjungi salah satu konter ramadhan
yang terdekat dari kediaman atau tempat

kerja. Di Sahabat Ramadhan siap melayani
konsultasi tentang zakat.
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Sahabat Ramadhan

 

Zakatnesia! Berkah untuk Sulawesi Selatan !
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Dompet Dhuafa Sulsel bekerja sama
dengan 14 Gerai Di Makassar

June 09, 2016

Dompet Dhuafa Republika merupakan
lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia
yang berkhidmat mengangkat harkat sosial

kemanusiaan kaum dhuafa dengan
mendayagunakan dana masyarakat berupa
Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, serta Donasi

lainnya yang halal dan legal dari perorangan, 
kelompok,  perusahaan/lembaga. Berkantor
pusat di Indonesia dengan memiliki cabang 
dan  perwakilan di 20 Kota dan  di 5 Negara :
China (Hongkong) , Japan (Tokyo),  Australia

(Sydney), Korea dan Amerika Serikat.

Melalui program-program yang unik, kreatif, 
dan inovatif  melalui berbagai layanan

kegiatan dalam bidang Pendidikan,
Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi,

Pendampingan Komunitas, Siaga Bencana,
dan Lingkungan yang di sesuaikan dengan

kebutuhan Masyarakat Dhuafa. Dengan
Pengelolaan yang Amanah dan Profesional,

Dompet Dhuafa terus di percaya oleh
Masyarakat luas baik dalam  maupun  luar

negeri.
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Dompet dhuafa selaku penghubung antara
muzakki dan mustahik. Melalui Dompet

dhuafa, dana-dana zakat, Infaq, wakaf, dan
donasi lainnya dihimpun dan disalurkan

kepada mereka yang layak menerima
bantuan.

Untuk memudahkan warga kota Makassar
yang ingin menyalurkan donasinya, kini

Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan bekerja
sama dengan 14 gerai yang ada di kota

Makasasr. Berbeda dengan konter ramadhan,
gerai  ini buka setiap hari diluar bulan

ramadhan, jadi masyarakat bisa berdonasi
setiap hari melalui gerai donasi Dompet

Dhuafa

Berikut adalah  14 gerai yang terbuka selama
bulan Ramadhan.

1. BUTIK SITI HAJAR
Jl. pengayoman No.38 (samping hotel
Grand Imawan) panakukang-makassar
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1. RABBANI CABANG PANGKEP
Jl. Sultan hasanuddin (samping RSUD

Pangkep) kel. Tumampua, pangkep

1. BUTIK RANTI
Jl. Pengayoman Blok C2 No. 19 ,

Panakukang, kec. Makassar

1. SUPER THIBBUN NABAWI
Jl. Aroepala (hertasning baru) No. 1 perum

taman Gosyen Makassar

1. I-KHALIFA BIMBINGAN BELAJAR 
Jl. Tamalate 2  no 7 makassar, 
Jl. Pongtiku No.35  Makassar, 

Jl. Paccerakang No 2 (depan ruko adiba) 
Makassar, 

Jl. Goa Ria A.3 (ruko puri tata residence) 
Makassar,
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BTP blok AA Makassar

1. KSP BAHKTI HURIA MAKASSAR
Jl. Mallengkeri Raya No.34 makassar

2. AZKA SALON & BUTIK
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km 9 Ruko HCC

Blok A/1 (samping Marcedes Benz)

3. AZKA SALON & WEDDING ORGANIZERS
Jl. Abd. Daeng Sirua No. 97 A (depan SD

Tamamaung

4. KEDAI POJOK ADHYAKSA
Jl. Adhyaksa 1 No. 8 makassar

5. BMT INSAN MANDIRI
Jl. Perintis kemerdekaan K,. 8 Ruko PBC

No 003 Makassar
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Menyebarnya Dompet Dhuafa Sulsel di Kota
Makassar bertujuan untuk mempermudah

donatur yang ingin menyisihkan rezekinya.
Masyarakat yang ingin berzakat,

infaq/sedekah bisa dengan mudah
mengunjungi salah satu gerai donasi yang
terdekat dari kediaman atau tempat kerja.
Selain ada18 titik konter Dompet Dhuafa,
terdapat pula 14 gerai tempat anda untuk

berkonsultasi tentang zakat maupun
berdonasi.

Zakatnesia! Berkah Untuk Sulawesi Selatan !

http://sulsel.dompetdhuafa.org/dompet-dhuafa-sulsel-kini-lebih-dekat-dengan-masyarakat/
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Sedikit hal-hal penting tentang Zakat
Fitrah

June 10, 2016

 

■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■: (

■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■; ■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■,

■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. )  ■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■

Artinya : Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu 
bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa 
Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai 

pembersih bagi orang yang berpuasa dari 
perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan 
sebagai makanan bagi orang-orang miskin.
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Maka barangsiapa yang mengeluarkannya
sebelum sholat, ia menjadi zakat yang

diterima dan barangsiapa mengeluarkannya
setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa.

Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits
shahih menurut Hakim

Sebagai lembaga penghimpun dana zakat,
Dompet dhuafa Sulsel memberikan banyak
kemudahan untuk berzakat. Menyebarkan
konter Dompet dhuafa di 18 titik, bekerja

sama dengan 14 Gerai, Dompet Dhuafa Sulsel
juga memberikan layanan jemput zakat.
Siapapun yang ingin berzakat tapi tidak
sempat menuju kantor Dompet Dhuafa
ataupun konter Dompet Dhuafa, dapat

menggunakan Layanan Jemput Zakat dengan
menghubungi nomer 0853 7321 1111.

Tentang zakat, berikut beberapa penjelasan 
singkat : 

Kata Zakat, selayaknya kata Shalat, selalu 
digandengkan dalam kalimat Al-Qur’an. Hal 

tersebut menunjukan betapa pentingnya 
berzakat dalam Islam. Menurut bahasa, zakat 
adalah membersihkan diri atau mensucikan 
diri.  Sedangkan menurut istiah zakat adalah 
kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan 
kepada orang yang membutuhkan atau yang

http://sulsel.dompetdhuafa.org/dompet-dhuafa-sulsel-kini-lebih-dekat-dengan-masyarakat/
http://sulsel.dompetdhuafa.org/dompet-dhuafa-sulsel-kini-lebih-dekat-dengan-masyarakat/
http://sulsel.dompetdhuafa.org/dompet-dhuafa-sulsel-bekerja-sama-dengan-14-gerai-di-makassar/
http://sulsel.dompetdhuafa.org/dompet-dhuafa-sulsel-bekerja-sama-dengan-14-gerai-di-makassar/
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berhak menerimanya dengan beberapa syarat
tertentu sesuai dengan syariat islam.

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib
dikeluarkan oleh setiap orang islam. Laki laki

dan perempuan, besar dan kecil, merdeka
atau hamba sahaya. Tujuannya untuk

membersihkan jiwa / diri seseorang yang
sudah melaksanakan puasa. Zakat fitrah

berupa makanan pokok yang
mengenyangkan yaitu sebanyak 3,2 liter atau

2,5 kg.

Adapun fungsi dari zakat fitrah adalah untuk
membersihkan atau menyucikan diri dari

harta-harta yang dimiliki di dunia. Jadi jelas
sudah perihal kewajiban masing-masing

muslim untuk membayar zakat fitrah di bulan
puasa Ramadhan.

Kapan berzakat fitrah? 
Berikut adalah beberapa waktu yang 

diperbolehkan, wajib, sunnah, makruh, dan 
haram pada saat pembayaran zakat fitrah. 

a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan 
Ramadhan sampai terakhir bulan ramadhan 

b. Waktu yang Wajib, yaitu dari terbenam
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matahari penghabisan bulan ramadhan. 
c. Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu

dibayarkan sesudah shalat shubuh, sebelum
pergi shalat ied. 

d. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah
sesudah shalat ied, tetapi sebelum terbenam

matahari, pada hari raya idul fitri. 
e. Waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah

setelah terbenam matahari pada hari raya idul
fitri.

Salah satu hadist berbunyi:
“Bahwa Rasulullah memerintahkan agar

zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang
Islam pergi untuk menunaikan ibadah shalat
Idul Fitri (Shalat Ied). (Hadist Shahih Muslim

1645)”

Bagaimana cara membayar zakat?
Adapun cara dalam melakukan melakukan
zakat fitrah adalah bisa dengan membayar

sebesar satu sha’ (1 sha’=4 mud, 1 mud=675
gr). Perhitungan tersebut jika di

implementasikan dalam bentuk yang lebih
general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter
atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma,
gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi
di daerah bersangkutan (Mazhab syafi’i dan

Maliki).
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Syarat Wajib Zakat Fitrah ?
Berikut adalah Syarat wajib mengeluarkan

zakat fitrah:
a. Islam. orang yang bukan islam tidak wajib
b. Dilaksanakan sesudah terbenam matahari

diakhir bulan Ramadhan
c. Mempunyai kelebihan harta untuk
keperluan makan dirinya sendiri dan

keluarga.

Rukun Zakat Fitrah ?
Berikut adalah Rukun dari zakat fitrah.

a. Niat zakat
b. Orang yang berzakat atau nama lainya

adalah muzakki
c. Orang yang menerima atau nama lainya

adalah Mustahik
d. Makanan pokok yang dizakatkan.

Niat Zakat Fitrah untuk diri sendiri dan 
keluarga 

Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk diri 
sendiri dan keluarga : “Nawaitu an uhrija 

zakat fitri anna wa ‘an jami’i maa yalzamuni 
nafqu tuhun syiar a’an far dzolillahi ta’ala”. 

Artinya : ” Saya niat mengeluarkan zakat atas 
diri saya dan atas sekalian yang saya 

wajibkan memberi nafkah pada mereka 
secara syari’at, fardhu karena Allah ta’ala”.
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Niat Zakat Fitrah untuk diri sendiri  
Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk diri

sendiri : “Nawaitu an ahroja zakat fitri annafsi
fardholillahi ta’ala” 

Artinya : “saya berniat mengeluarkan zakat
fitrah atas diri sendiri saya sendiri, fardhu

karna Allah Ta’ala.

Niat Zakat Fitrah untuk istri 
Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk istri :

“Nawaitu an-uhrizakat fitri an zaw jati
fardzolillahita ‘ala”.

Artinya : “Saya berniat mengeluarkan zakat
fitrah atas istri saya, fardhu karena Allah

Ta’ala.

Niat Zakat Fitrah untuk anak laki-laki kita
Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk anak

laki-laki kita : “Nawaitu an uhrija zakat fitri
(…..) fardzolillahi ta’ala”.

Artinya : “Saya berniat mengeluarkan zakat
fitrah atas anak laki-laki saya (sebut

namanya) fardhu karena Allah Ta’ala”.

Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk anak 
perempuan kita  

Bacaan Doa Niat Zakat Fitrah untuk anak 
perempuan kita : “Nawaitu an uhrija zakat fitri 

ambinti (…….) fardzolillahita’ala”.



286

Artinya : “Saya berniat mengeluarkan zakat
fitrah atas anak perempuan saya (sebut
namanya), fardhu karena Allah ta’ala”.

Bacaan Doa Niat Membayar dan Menerima
Zakat Fitrah

Dalam melakukan zakat fitrah terdapat serah
terima antara pemberi dan penerima zakat

yang disertai dengan doa kedua belah pihak
antara lain sebagai berikut…

Niat Membayar Zakat Fitrah
Bacaan Doa Niat Membayar Zakat Fitrah :
“Allahumma j’alhaa maghnaman, walaa

taj’alhaa maghraman”.
Artinya : “Ya Allah jadikanlah ia sebagai

simpanan yang menguntungkan dan jangan
jadikanlah ia pemberian yang merugikan”.

Niat Menerima Zakat Fitrah 
Bacaan Doa Niat Menerima Zakat Fitrah :

“Aajarak-llahuma fiima a’thaita, wa baraaka
laka fiimaa abqaita, waj’alhu laka thahuuraa”.
Artinya : Semoga Allah memberi pahala atas
apa yang telah kau berikan, menjadikannya

penyuci (jiwa dan harta) untukmu, dan
melimpahkan berkah terhadap harta yang

tersisa”.
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Mari berzakat dengan Dompet Dhuafa Sulsel, 
Zakatnesia, Berkah Untuk Sulawesi Selatan! 
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Studium Generale School for Principal

June 19, 2016

STUDIUM GENERALE
SEKOLAH GURU INDONESIA DOMPET

DHUAFA
PROGRAM SCHOOL FOR PRINCIPAL

Arah jarum jam menunjuk angka 9 ketika
empat gadis cilik berbaju bodo berwarna

kuning cerah menampilkan tari
Mappadendang di hadapan para tamu dan

undangan kuliah umum yang
diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa pada
hari Ahad, 5 Juni 2016 bertempat di Gedung

LAN Antang Lantai 2, ruangan Mustopadijaja.

Sebagai opening art, tari yang diiringi musik 
khas Bugis-Makassar tersebut ditampilkan 

oleh siswi-siswi yang merupakan anak didik 
dari beberapa alumni school of Master 

Teacher, salah satu program pembinaan guru 
Dompet Dhuafa yang mengabdi di SDN 

Tanggul Patompo, Kota Makassar. Sebagai 
pengisi acara dalam kuliah umum ini 

sebagian besarnya merupakan alumni dari 
program Dompet Dhuafa, seperti pembacaan 

ayat suci Al-quran, penampilan puisi,
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moderator serta pembicara talkshow.

Sebagai acara inti, kegiatan ini diisi Talkshow
Pendidikan dengan menghadirkan Sekretaris
Dinas Pendidikan, Jamal Abdi, kepala SDN
Percontohan PAM, Burhanuddin Talib dan
Astini yang merupakan alumni school of

master teacher yang mengabdi di SDI
Tangngassoe, Kabupaten Barru. Diskusi

yang berlangsung hangat ini dipandu oleh
Kartini, alumni Sekolah Guru Indonesia

program Professional Class.

Selama kurang lebih 120 menit, talkshow
berlangsung hangat dan menarik melalui

diskusi bertema “Membangun sekolah
unggul melalui 3P (Pengajar, Pendidik dan
Pemimpin).  Dalam presentasinya, Jamal

Abdi mengawali materinya dengan
mengemukakan trisentra pendidikan yakni

membangun pendidikan melalui satuan
pendidian, keluarga dan masyarakat. “Untuk

mewujudkan budaya sekolah  unggul,
sekolah patut menjalin sinergitas dengan

orang tua,” beliau menekankan pentingnya
aspek keluarga dalam membangun budaya

sekolah unggul.
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Mewakili sudut pandang kepala sekolah,
Burhanuddin Talib memaparkan upaya
penerapan budaya unggul di sekolah

mencakup aspek guru, orang tua dan siswa.
“Pentingnya ada keterbukaan dan saling
percaya antara kepala sekolah, guru dan
orang tua siswa untuk mencapai tujuan

bersama. Selain itu penting juga memberikan
keteladan, sehingga kepala sekolah tidak

hanya menginstruksikan tetapi juga
memberikan contoh langsung” papar kepala

sekolah yang sebelumnya bertugas di SD
Gunung Sari tersebut.

Astini, dalam posisinya sebagai guru
mengemukakan harapannya yang sangat
besar terhadap para kepala sekolah untuk
bersinergi dengan para guru dalam upaya

mencapai tujuan pendidikan. Selain itu
dengan kisah inspiratinya mengabdi sebagai

guru di sebuah sekolah di pedalam
kabupaten Barru, beliau amat menggugah

perhatian hadirin.

Setelah talkshow berakhir pada pukul 12, 
calon peserta school  for principal sejumlah 
15 orang yang merupakan hasil seleksi yang 

dilaksanakan pada 30 Mei lalu juga 
diresmikan oleh pimpinan Dompet Dhuafa.
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Peresemian peserta pada even kuliah umum
ini, sekaligus menjadi tahap awal dimana
para kepala sekolah yang terjaring akan

mulai menjalani proses pembinaan hingga
tiga bulan ke depan.
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Program School for Principal

June 19, 2016

Salah satu persoalan pendidikan yang
sedang dihadapi bangsa kita adalah

persoalan mutu pendidikan pada setiap
jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai

usaha telah dilakukan untuk meningkatkan
mutu pendidikan nasional, antara lain melalui

berbagai pelatihan dan peningkatan
kompetensi guru, pengadaan buku dan alat
pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana

pendidikan, dan meningkatkan mutu
manajemen sekolah. Namun demikian,

Indikator mutu pendidikan belum
menunjukkan peningkatan yang berarti.
Sebagian sekolah, terutama di kota-kota,

menunjukkan peningkatan mutu pendidikan
yang mencakup menggembirakan, namun

sebagian besar lainnya masih
memprihatinkan.

Munculnya paradigma guru tentang 
manajemen berbasis sekolah yang bertumpu 
pada penciptaan iklim yang demokratis dan 

pemberian kepercayaan yang lebih luas 
kepada sekolah untuk menyelenggarakan 
pendidikan secara efisien dan berkualitas.
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Hal ini sangat diepengaruhi oleh gaya
kepemimpinan di sekolah.

Seperti disebutkan Hersey dan Blanchard
“kepemimpinan adalah proses

mempengaruhi aktivitas seseorang atau
kelompok untuk mencapai tujuan dalam

situasi tertentu”. Overton berpendapat : “
leadership is ability to get work done with

and through others while gaining their
confidence and cooperation”. Pendapat

pertama menekankan makna kepemimpinan
sebagai proses mempengaruhi orang lain

mencapai tujuan dalam suatu situasi.
Sedangkan pendapat kedua menekankan

fokus kepemimpinan terhadap kemampuan
seseorang memperoleh tindakan dari orang
lain. Dengan begitiu hakikat kepemimpinan

juga merupakan kemampuan mempengaruhi
orang.

Kendala-kendala yang terjadi di sekolah 
dengan krisis kepemimpinan sekolah saat ini 

menjadi alasan yang sangat kuat kelahiran 
program School for Principal – Dompet 

Dhuafa yang berkhidmat untuk meningkatkan 
kapasitas kepemimpinan kepala sekolah 

melalui keterampilan managemen dan 
supervisi pembelajaran. Harapannya adalah
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terciptanya kepemimpian sekolah dan
kependidikan yang berdaya guna

membangun kualitas sekolah dengan tujuan
terwujudnya kepala sekolah yang memiliki
kompetensi dasar, baik kompetensi dasar

mengajar maupun kompetensi kepala
sekolah serta kompetensi penunjang lainnya

sehingga dapat menjalankan tugas
memimpin sekolah. Kedua, membekali

pengetahuan, pemahaman dan pengalaman
praktis, efektif, efisien dan terarah bagi
kepala sekolah dalam memimpin dan

mengembangkan sekolah.

Selama kurang lebih 3 bulan pendidikan
kepala sekolah di School for Principal

peserta dibekali dengan materi dasar, materi
lanjutan dan pembiasaan. Untuk memenuhi

materi tersebut diturunkan menjadi lima
tahapan. Pertama, workshop atau training
diberikan classical atau outdoor dengan
seorang trainer /mentor yang mengampu

bidangnya. Adapun muatan training /
workshop adalah: supervisi pengajaran dan

evaluasi kinerja guru, penelitian tindakan
sekolah, budaya sekolah, manajemen

sekolah dan pengembangan kurikulum.
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Kedua, Principal back to School (PBS)
merupakan kegiatan praktek lapangan di

sekolah untuk mempertajam keterampilan
supervisi, menganalisa masalah di sekolah
dan mengenalkan budaya sekolah dalam

meningkatkan profesionalisme guru melalui
pendampingan fasilitator dengan muatan:

penilaian kinerja guru, forum diskusi sekolah
dan proyek sosial

Ketiga, apel pagi yang bertujuan untuk
meningkatkan kedisiplinan dan sebagai

wadah informasi pengelola program dengan
peserta program.

Keempat, Military Supercamp dengan tujuan
untuk membentuk kepribadian disiplin, tim
building, kesiapsigaan peserta SGI dalam

rangka menumbuhkan profesionalisme
keguruan.

Kelima, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Sekolah (PPMBS) adalah konsep

pemberdayaan berbasis sekolah, dimana
peserta SGI membuat pemberdayaan

masyarakat umumnya dan orangtua murid
khususnya dalam ruang lingkup sekolah

untuk perbaikan pendidkan.
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Di akhir program, peserta diberikan tahap
evaluasi melalui ujian sumatif, observasi
lapangan dan ujian penelitian tindakan

sekolah. Evaluasi bertujuan untuk
mengetahui adanya peningkatan

pengetahuan peserta  SGI sesudah
perkuliahan dibandingkan dengan sebelum

perkuliahan, Mengetahui keberhasilan
program, Mendapatkan masukan dalam

rangka penyempurnaan penyelenggaraan
program dimasa yang akan datang.
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Ramadan Berbagi dengan Sedekah
Dongeng

June 19, 2016

Program Sedekah Dongeng■ adalah salah 
satu program yang benih dan cikal bakalnya 

berangkat dari diskusi antara Pak Huseni 
(pimpinan Dompet dhuafa sulsel pada saat 

itu) dengan pimpinan Dongeng Ceria 
Managemen Kak Iman Surahman pendiri 

Gerakan Pendongeng untuk Kemanusiaan 
(Geppuk) yang sudah berjalan sejak tahun 

2013. 
Program ini muncul karena kepedulian 

Dompet Dhuafa Sulsel terhadap saudara 
yang terkena bencana yang dikenal dengan 

Sedekah Dongeng■■ ,Siaga Bencana karena 
Melalui dongeng kita bersedekah, Melalui 
dongeng kita menolong sesama, Melalui 

dongeng untuk kemanusiaan.■ 
Program Sedekah Dongeng Ramadhan 
Berbagi Motivasi Inspirasi merupakan 
kampanye Dompet Dhuafa Sulsel yang 

disampaikan dalam bentuk dongeng, Kisah 
Inspiratif maupun Cerita Motivasi yang oleh 

Pendongeng Hebat dari DCM untuk 
menghibur siswa sekolah dan mengajak 

peduli terhadap saudara-saudara kita yang
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terkena musibah maupun saudara-saudara
kita yang membutuhkan bantuan dimanapun

berada. 
Aksi ini akan memberikan edukasi dan

empati khususnya kepada anak-anak usia
sekolah baik TK/RA, SD, SMP, maupun SMA
untuk sejak dini gemar bersedekah. Untuk

penyaluran Donasi akan di lakukan di 3
tempat berbeda Yaitu Love syria, Ramadhan
Berbagi dan Yatim Seribu Pulau. Kegiatan Ini

In Shaa Allah akan dilaksanakan selama
Bulan Ramadhan dari tanggal 17 juni – 24

juni 2016
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Sedekah Dongeng

 

Penyaluran  Donasi untuk tema Ramadhan
Berbagi akan dilakukan dalam bentuk

pelaksanaan program-program ramadhan
untuk Dhuafa  seperti : Bekam  gratis  untuk
Dhuafa , Bebagi 1.600 paket Takjil, Tabligh 

Akbar, Da’i Bina Lapas, Beasiswa Ramadhan
untuk Dhuafa dan Parcel Ramadhan

Adapun sasaran untuk Sedekah Dongeng
adalah :

TK, TKIT, RA dan PAUD kegiatannya berupa
Dongeng Ceria, Games Edukatif dan sulap

SD,MI kegiatannya berupa Dongeng Dakwah
& Games Edukatif  serta sulap

SMP/MTS-SMA/MA kegiatannya berupa
Berbagi Kisah Inspiratif, Motivasi & Games

Edukatif
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Tabligh Akbar, Meraih Berkah Ramadhan
dengan Berbagi.

June 28, 2016

Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah.
Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan

mengadakan kegiatan Tabligh Akbar dengan
tema “Meraih Berkah Ramadan dengan

Berbagi”.  Pembicara Ustadz Dr. H. Mujetaba
Mustafa, M.Ag (Ketua Umum KNRP Sulawesi

Selatan) yang dirangkaikan dengan
Pemberian Beasiswa Ramadhan kepada 300

anak Yatim dan Dhuafa serta Pembagian
Paket Parcel Lebaran untuk 437 dhuafa.

Dalam Tabligh Akbar ini dihadiri oleh Majelis
taklim yang ada di Kota Makassar, Donatur

Dompet Dhufa Sulsel, dan Penerima Manfaat
kaum dhuafa dari binaan Dompet Dhuafa. 

Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin 27
Juni 2016, di Mesjid Baiturrahman,Jl.Urip

Sumoharjo, Panaikang Makassar.

Tabligh Akbar dimulai dengan pembacaan 
Tilawah oleh salah satu penerima manfaat 

dari Dompet Dhuafa Sulsel, Agus. Kemudian 
dilanjutkan oleh Andriansyah, Direktur 

Dompet Dhuafa Sulsel yang memberikan
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sambutan dan memperkenalkan segala hal
tentang Dompet Dhuafa. Acara dilanjutkan

dengan pemberian Beasiswa Ramadhan dan
Parcel Lebaran kepada kaum dhuafa. “
Dengan Tabligh Akbar ini, kami dapat

mengajak Masyarakat Kota Makassar untuk
merai berkah Ramadhan dengan berbagi.”

Ungkap Andriansyah, Direktur Dompet
Dhuafa Sulawesi Selatan.

Ceramah dari Ustadz Dr. H. Mujetaba
Mustafa, M.Ag

Beasiswa Ramadhan merupakan bantuan 
yang diberikan kepada anak dhuafa. Target
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penerima Beasiswa Ramadhan adalah 300
siswa dengan rincian 100 SD, 100 SMP, dan

100 SMA.  Beasiswa ini berisi alat tulis
sekolah dan uang transportasi. Secara

simbolis pada tabligh akbar ini, beasiswa
diberikan kepada 32 siswa SD, 11 siswa SMP

dan 7 siswa SMA.

Pembagian Beasiswa Ramadhan

Pembagian Parcel Lebaran akan diberikan 
untuk janda dhuafa, marbot, lansia, penyapu 
jalan dan tukang gali kubur. Target penerima 
 Parcel Lebaran adalah 437 kaum dhuafa. Isi 
parcel lebaran ini sembako, seperti minyak,
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beras, susu, dan lain – lain.

Pembagian Parcel Lebaran

Beasiswa Ramadhan dan Parcel Lebaran ini
akan disebar ke beragam kota di Sulawesi

Selatan, seperti Makassar, Maros, Pangkep,
Pare-pare, Jeneponto, Polman, dan Soppeng.

Menjelang Buka Puasa, Ustadz Dr. H. 
Mujetaba Mustafa, M.Ag berceramah seputar 

Berkah Ramadhan dengan Berbagi yang 
dirangkaikan dengan penggalangan donasi 

untuk program Dompet Dhuafa Sulsel. 
Tabligh akbar diakhiri dengan buka puasa
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yang disponsori oleh Ayam Bakar Wong Solo
dan Ayam Penyet Surabaya.

Buka puasa bersama
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9 Hikmah dan Manfaat dalam Berkurban

August 31, 2016

Yuk Simak! 9 Hikmah dan Manfaat dalam
Berkurban.

Tahukah Anda? Menjalani ibadah kurban
menuai banyak hikmah dan manfaat. Mau
tahu apa saja? Yuk! simak 9 hikmah dan
manfaat dalam berkurban di bawah ini.

1) Menempatkan cinta kepada Tuhan sebagai
cinta tertinggi/teragung

Sejak diperintahkan, apa yang diminta
dikorbankan adalah barang/sesuatu yang

sangat dicintai/disukai, yang menunjukkan
bahwa Allah sedang menguji apakah seorang
hamba itu benar/sungguh-sungguh mencintai
Allah diatas segalanya, mau mengorbankan
apa saja untuk yang dicintainya, sekaligus
menegaskan bahwa Allah adalah pemilik

semuanya termasuk apa-apa yang
ada/dititipkan pada manusia.

2) Mendapatkan bekal taqwa
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Manusia hidup di dunia harus mencari bekal
taqwa untuk keselamatan di akhiratnya,

dengan menjalankan perintah Tuhan, dan
menjauhi larangan-Nya. Manusia yang

bertaqwa akan tumbuh perasaannya bahwa ia
adalah hamba/abdi dari Tuhannya. Berkurban
merupakan bentuk ketaatan dan tunduk atas

perintah Tuhan.

3) Sarana mendekatkan diri pada Tuhan

Kurban mempunyai akar kata qaruba, yang
membentuk kata: qurb (dekat), taqarrub

(mendekatkan diri), aqriba’ (kerabat). Seiring
bertambahnya usia akan bertambah dekat
pula dengan kematian, artinya makin dekat
perjumpaan dengan Tuhan, dengan qurban
minimal menjadikan ingat dan insaf, yang

pada akhirnya berjumpa dengan-Nya dalam
kebaikan.

4) Mengharapkan kesucian diri dan hartanya

Setiap kebaikan adalah sedekah, yang
berfungsi untuk mensucikan diri dan harta.
Ibadah Kurban adalah amal kebaikan yang
amat disukai Allah di Hari Raya Iedul Adha

(HR. Tirmidzi)
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5) Sebagai penebus dosa, untuk
mendapatkan pengampunan (HR. Al-Bazzar

dan Ibnu Hibban)

“Hai Fatimah,berdirilah di sisi korbanmu dan
saksikanlah ia, sesungguhnya titisan

darahnya yang pertama itu pengampunan
bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu”

6) Memupuk sifat mahmudah dan
memupuskan sifat mazmumah

Melaksanakan Kurban dengan penuh
penghayatan dapat memupuk sifat
mahmudah yang berupa ketaatan,

ketundukan atas perintah-Nya, pemurah
terhadap sesama, bertaubat, menambah rasa

syukur, dan lainnya. Disamping itu juga
memupuskan sifat mazmumah seperti cinta
dunia, kikir, pelit, sombong, dendam, hasad

dengki, dll.

7) Meningkatkan kasih sayang

Tidak dipungkiri bahwa Kurban bermanfaat 
bagi sesama, menumbuhkan dan 

meningkatkan kasih sayang, utamanya antara 
yang kaya dan miskin, merekatkan hubungan 

yang renggang, wujud kebersamaan dan
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kerukunan, karena masyarakat saling
bersilaturahim.

8) Syiar Islam, sunnah Nabi Ibrahim AS

Ibadah Kurban adalah syiar Islam yang
melestarikan millah atau sunnah Nabi Ibrahim

as, Nabi yang berjuluk Khalilullah (orang
yang sangat dekat dengan Tuhan)

9) Pahala dan kemudahan meniti diatas
shirat, dll

“Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh
manusia pada Hari Raya Kurban, yang lebih
dicintai Allah selain daripada menyembelih

haiwan Kurban. Sesungguhnya hewan
kurban itu pada hari kiamat kelak akan

datang berserta dengan tanduk-tanduknya,
bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan

sesungguhnya sebelum darah kurban itu
menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah

diterima disisi Allah, maka beruntunglah
kamu semua dengan (pahala) kurban itu.”
(HR.Al-Tarmuzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim),

 dalam riwayat lain “Muliakanlah kurban
kamu karena ia menjadi tunggangan kamu di

titian (shirat) pada hari kiamat.”
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KURBANESIA, Berkah untuk Pekurban,
Peternak dan Dhuafa

August 31, 2016

Tebar hewan kurban (THK) adalah salah satu
program sosial pemberdayaan yang

dilakukan oleh Dompet Dhuafa Republika
sejak tahun 1414 H (1993 M) yang kini

menginjak tahun ke 23. Tahun ini tema yang
diangkat adalah “kurbanesia, berlimbah

keberkahan.” Dengan dukungan para
donatur dari tahun 1994 s.d 2015  Tebar

Hewan Kurban (THK) Dompet Dhuafa telah
mendistribusikan Hewan Kurban 530.811

kambing, & 5.597 sapi, dengan total pekurban
200.061 donatur. Dompet Dhuafa

menargetkan sedikitnya 25.000 ternak untuk
disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia di

tahun 2016 ini. Selain di dalam negeri,
sebagian hewan kurban juga akan

didistribusikan ke beberapa negara di dunia.
Andriansyah selaku Direktur Dompet Dhuafa 

Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa 
program Tebar Hewan Kurban (THK) 

Kurbanesia bertujuan untuk mengajak 
masyarakat agar kurban tidak hanya 

dirasakan manfaatnya oleh orang kota, tapi
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juga bisa sampai di seluruh wilayah
indonesia. Serta keberkahannya dirasakan
oleh pekurban, peternak, maupun dhuafa

penerima manfaat daging kurban.

Khusus untuk sulawesi selatan sendiri lebih
dari 100 ekor hewan kurban akan di

distribusikan ke beberapa kabupaten dari
donatur pekurban warga Jakarta. Khusus
untuk Dompet Dhuafa cabang Sulawesi

 Selatan sendiri menargetkan penyaluran
kurban kurang lebih 20 ekor sapi dan 20 ekor

kambing yang akan di sebar keseluruh
pelosok sulawesi selatan dengan  penerima

manfaat kurang lebih 2000 orang. Hewan
kurban akan disalurkan di beberapa target
wilayah dengan kriteria mayoritas dhuafa,
terpelosok, minoritas muslim, dan jarang

memakan daging kurban.  “seperti hal nya di
tahun 2015 Dompet dhuafa sulawesi selatan

tebar 16 hewan kurban di 12 kabupaten,
tahun ini kita targetkan 20 ekor sapi dan 20
kambing untuk kita tebar ke 13 kabupaten.”

Ungkap Andri.
“kita sebagai lembaga zakat nasional ingin 

membantu dhuafa untuk merasakan 
kebahagiaan yang sama seperti masyarakat 

kota pada umumnya yg bisa merasakan
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nikmatnya daging kurban di hari raya. 
Esensinya berkurban tidak hanya bisa

bernilai ibadah, tapi juga sebagai bentuk
 kepedulian terhadap sesama baik itu dhuafa
penerima daging maupun peternak di desa
agar lebih berdaya. Maka kami mengajak
seluruh warga kota makassar khususnya,
jangan ragu menyalurkan kurban melalui

dompet dhuafa, karena lebih mudah
pembayarannya bisa transfer, jemput kurban

maupun bayar di kantor layanan kita, juga
praktis karena tidak repot mencari hewan
kurban, dan cepat pelaporan kurbannya.”

Imbuhnya. Mengenai kualitas hewan kurban
sendiri pekurban tidak perlu ragu karena

dompet dhuafa menerapkan sistem Quality
Control secara berkala kepada mitra peternak

di desa.
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Tebar Hewan Kurban di Daerah Timbuseng
kabupaten Gowa

Untuk Harga Paket Kurban Dompet Dhuafa 
tahun ini terbilang cukup terjangkau, 

Kambing Standar dengan bobot 25 kg – 29 kg 
di banderol Rp 1.975.000,-, sedangkan sapi 
lokal standar dengan bobot 250 – 290 kg di 

harga Rp 13.500.000,- Harga sudah termasuk 
Biaya operasional. “ selain alasan syariat 

kami berupaya memberikan pelayanan dan 
kepuasan kepada para pekurban, maka kami 
memiliki standar minimum Bobot sapi dan 

kambing melalui proses Quality control, hal



313

ini juga agar semakin banyak penerima
manfaat yg merasakan dagingnya.”

Tambahnya.

Demi memudahkan transaksi kurban para
donatur dompet dhuafa memberikan layanan
jemput uang kurban 24 jam untuk makassar
dan sekitarnya di 0853 7321 1111 atau bisa

juga transfer kurban ke rekening BNI syariah
300.551.7080 atas nama dompet dhuafa,

untuk metode ini pekurban perlu
mengkonfirmasi ke 0853 7321 1111 / 0411 459
068 agar nama perkuban bisa terdata. Selain

itu dompetdhuafa juga hadir di beberapa
pusat perbelanjaan seperti indomart,

lottemart, mal-mal besar yang ada di kota
makassar. Info lebih lanjut bisa mengunjungi
kantor yang beralamat di jl. Abd. Daeng sirua

no 170A, makassar.
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Lowongan Kerja Pendamping Program
Cebeles Berdaya & Kampung Ternak

Dompet Dhuafa Sulsel

October 20, 2016
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OPEN RECRUITMENT
Pendamping Program Cebeles Berdaya &
Kampung Ternak Dompet Dhuafa Sulsel

Dompet Dhuafa adalah organisasi berbasis 
dana Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf
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(ZISWAF) yang mendedikasikan diri
mengangkat martabat kaum dhuafa melalui
pelayanan, pemberdayaan dan advokasi di
bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan

pengembangan ekonomi. 
Dompet Dhuafa memiliki cabang di 17
propinsi dan 5 di mancanegara (USA,

Australia, Jepang dan Hongkong, korea
Selatan). Saat ini Dompet Dhuafa Sulsel

membuka kesempatan bagi insan muda yang
menyukai tantangan untuk bergabung

sebagai PENDAMPING PROGRAM CELEBES
BERDAYA (CD) dan PENDAMPING

PROGRAM KAMPUNG TERNAK (KT) dengan
kriteria sebagai berikut.

Kualifikasi:
1. Laki-laki, usia 22 – 28 tahun

2. Pendidikan S1 EKONOMI dan S1
PETERNAKAN dengan min IPK >2,85

3. Diutamakan yang berpengalaman di bidang
pemberdayaan minimal 1 tahun

4. Memiliki daya tahan kerja yang baik,
tangguh dalam situasi kerja yang dinamis

5. Pernah aktif diberbagai kegiatan sosial dan
organisasi kampus

6. Sehat jasmani, rohani dan tidak merokok
7. Berpenampilan sopan dan sesuai syar’i
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Fasilitas yang diberikan:
1. Insentif sesuai UMK
2. Tunjangan lainnya

Apabila anda berminat dan sesuai kriteria di
atas,

Segera kirimkan Curriculum Vitae, lamaran
kerja, dan berkas-berkas pendukung lainnya

dengan mencantumkan kode CD untuk
PENDAMPING PROGRAM CELEBES

BERDAYA atau kode KT untuk PENDAMPING
PROGRAM KAMPUNG TERNAK dipojok kiri

amplop.

Lamaran dikirim ke :
Kantor Dompet Dhuafa Sulsel

Jl. Abd Dg Sirua No 170 A, Makassar

Atau via email ke :
ddsulsel@gmail.com

dan cc ke niakamida@gmail.com

Info lebih lanjut hubungi
Telp: (0411) 459068

WA/sms/call: 0853 7321 1111
Twitter & IG: @DDsulsel

FB: Dompet Dhuafa Sulsel
BBM: 2660706E

Website: sulsel.dompetdhuafa.org
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BATAS PENDAFTARAN 25 OKTOBER 2016
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Ambulance Terapung Dompet Dhuafa
Untuk Pemerataan Pelayanan Kesehatan

di Pulau-Pulau Terpencil

October 20, 2016

Grand Launching Ambulance Terapung
ditandai dengan Pemotongan Pita oleh Bapak

Bupati Kab. Pangkep

Launching ambulance terapung dompet 
dhuafa di kab. Pangkep pada tanggal 24 
september 2016. Ambulance terapung ini 

rencananya akan beroperasi di pangkajene 
kepulauan PANGKEP. Minimnya fasilitas 

kesehatan, tenaga kesehatan dengan jumlah 
pulau dan penduduk yang tidak seimbang, 

angka kematian mulai dari ibu hamil sampai 
pasien yang tak tertangani dengan cepat. Tak
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heran kalau sampai saat ini pelayanan
kesehatan di kabupaten ini masih menjadi

sorotan. Kejadian seperti itu memang terjadi
karena berbagai sektor, mulai dari jarak

antara pulau yang sangat berjauhan. Secara
pulau-pulau yang ada di kabupaten pangkep

memang letaknya berjauhan sampai
berbatasan ke pulau kalimantan untuk

wilayah liukang kalmas dan nusa tenggara
barat untuk wilayah liukang tangayya.

Sehingga akses untuk menuju pulau tersebut
sangat susah.

Diharapkan dari program ini pemerataan 
pelayanan kesehatan yang meyeluruh. 

Fasilitas dari ambulance ini ruang tindakan 
darurat atau mini IGD dan apotik dilengkapi 

dokter, perawat, bidan dan apoteker. 
Beberapa kegiatan yang nantinya akan 

dilakukan diantaranya melakukan 
pemeriksaan kesehatan di pulau yang 

pelayanan dan fasilitas kesehatan belum ada. 
Penyuluhan promosi kesehatan preventif 

kesehatan dan respon siaga bencana. Terkait 
akses pelayanan ambulance terapung ini 
yang nantinya akan di manfaatkan. Hal 

tersebut akan kembali di diskusikan bersama 
dengan pemerintah setempat dan dinas 

kesehatan kabupaten pangkep untuk



321

kelancaran program ambulance terapung
tersebut. Tak hanya itu semua pihak terutama

donatur yang ingin membantu kelancaran
program ini sangat di harapkan. Kehadiran
Ambulance Terapung Dompet Dhuafa yang
akan menjawab permasalahan pelayanan

yang ada di kabupaten Pangkep. (Nas,
Program Kesehatan & Kebencanaan)

Donasi Sekarang




