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Salam Redaksi  

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan 
untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW 
sebagai pencerah umat manusia. Tak terasa tahun 2017 telah berlalu, dan kita memasuki 2018. Sejak 
akhir tahun 2017 Yayasan Dompet  Surga Indonesia telah menandatangani MOU untuk bermitra dengan 
LAZ Al-Azhar. Langkah demi langkah telah kami lalui untuk dapat tetap eksis dalam menggerakan potensi 
ummat.  

Buletin yang terbit perdana ini merupakan wujud nyata dari ikhtiar YDSI untuk tetap bisa bersila-
turrahim dengan para donatur. Buletin ini, merupakan wadah kami untuk mendokumentasikan dan me-
wartakan berbagai kegiatan yang kami lakukan sekaligus sebagai sarana untuk menyalurkan gagasan 
melalui sebuah tulisan. Kami berharap buletin ini menjadi sebuah bentuk apresiasi kami dalam mening-
katkan wawasan dan pengetahuan para donatur dalam hal beramal dan berzakat.  Dalam konteks lebih 
luas, melalui pembuatan buletin ini, kami berharap dapat mengambil peranan dalam upaya peningkatan 
minat baca bagi masyarakatat secara umum.  

Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak terkait kekurangan, baik penulisan maupun konten 
bulletin edisi perdana ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan 
pembenahan segala kekurangan demi tampilan lebih baik. Aamiin… 

 
 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Surat Pembaca 

 

Zaenal 

Alhamdulillah, menambah wawasan  tentang 
zakat. In syaa Allah  berkah bagi semuanya. 

Ardiansyah 

Yayasan Dompet Surga Indonesia,  walau-
pun baru seumur jagung, tetap semangat.  
Sudah banyak kegiatan yang dilakukan. 
Semoga semuanya berjalan dengan lancar.  
Aamiin... 

Anida 

Puji syukur kepada Allah. Semoga YDSI 
tetap jaya.  
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Visi dan Misi Desa Pusaka 
Rakyat 

Visi : Melayani apa yang diinginkan 
dan dibutuhkan Masyarakat. 
Misi :       
1. Meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat 
2. Menumbuhkan partisipasi dan 

swadaya masyarakat 
3. Memajukan ekonomi masyarakat. 
4. Meningkatkan kegiatan sosial. 
5. Perangkat desa yang kreatif dan 

tanggap terhadap persoalan dalam 
masyarakat. 

6. Memajukan kehidupan organisasi 
pemuda dan masyarakat 

7. Mengurangi angka pengangguran. 
 

Alamat Redaksi  :  

Rukan Mega Boulevard 
Blok RV 2 No. IC Lantai III 
Kota Harapan Indah  
Bekasi  Jawa Barat,   

Indonesia 17214  

Tlp      :   (021) 8838152 

SMS/WA :  81294079222 

 
 

DESA PUSAKA RAKYAT  
  
 
   Sejarah Desa 

Pada awalnya Desa Pusaka Rakyat masuk wilayah 
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan 
pemekaran wilayah DKI Jakarta sehingga sebagian besar 
daerah Pusaka Rakyat masuk ke dalam wilayah hukum 
DKI Jakarta dan hanya sebagian kecil yang masuk ke 
dalam wilayah hukum Bekasi, Jawa Barat. 

Pada 1976 sebagian dari wilayah Desa Pahlawan 
Setia,  Kecamatan Tarumajaya, Bekasi dimasukkan 
menjadi  bagian dari wilayah Desa Pusaka Rakyat dengan 
Kepala Desa Pertama  H. Amrulloh yang berkantor di 
Kampung Tambun Lubang Buaya. Atas ide kepala desa ini, 
Kampung Tambun Permata diubah namanya menjadi Kam-
pung Tambun Permata.    

Adapun Kepala Desa yang menjabat setelah itu, 
H.M. Naman, dilanjutkan H. Mursalih, Irpan Dadi dan  saat 
ini dijabat oleh Abdul Wahid  sejak   09 September 2012. 

         
 Kondisi Umum Desa Geografis 

      Batas wilayah Desa Pusaka Rakyat adalah Desa 
Segara Makmur dan Setia Mulya di sisi utara, Desa Setia 
Asih di sisi timur, Kelurahan  Medan Satria dan Kel. 
Pejuang di sisi selatan , Kelurahan Rorotan, DKI Jakata di 
sisi barat.  
      Luas Wilayah Desa Pusaka Rakyat  adalah 734 Ha 
dengan jumlah penduduk 17.903 jiwa, yang terdiri dari 
8.731 laki-laki dan 9.172 perempuan.  
      Adapun mayoritas mata pencaharian warganya seba-
gian besar adalah karyawan, petani,  dan pedagang.  

 
 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa  
      Desa Pusaka Rakyat ini terdiri dari 5 dusun, 24 Rukun 

Warga (RW), dan  96 Rukun Tetangga (RT). 
      Adapun susunan organisasi pemerintah Desa Pusaka 

Rakyat menggunakan pola maksimal dengan susunan 
sebagai berikut: 

 Kepala Desa  : Abdul Wahid, S.Sos. 
 Sekretaris Desa  : Pahrial, S.Pd. 
 Kaur Pemerintahan  : Moh. Thaufik 
 Kaur Umum  : Romelih HM 
 Kaur Keungan  : Andi Saputra 
 Kaur Kesra  : Mahfudz HA 
 Kaur Pembangunan  : Hasan Basri HM 
 Kaur Ekonomi  : M. Sholeh 
 Kaur Trantib  : Suryadi 
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Kantor Pusat : 

Rukan Mega Boulevard 
Blok RV 2 No. IC Lantai 
III Kota Harapan In-
dah,   Bekasi,  Jawa 
Barat,  Indonesia 17214  

Tlp      :   (021) 8838152 

SMS/WA : 
81294079222 

 

SEKILAS  YDSI 
         

 
 

   
 
 
 
    Cawang, Jakarta Timur 

13630. Yayasan ini bercita-
cita untuk bisa menjadi 
penyeimbang kepentingan 
duniawi dan ukhrawi.  Di 
samping bergerak di 
berbagai unit usaha, kelak 
YDSI        juga menjadi lem-
baga yang mampu  
menghimpun, mengelola, 
dan mendistribusikan infak, 
zakat, sedekah, 
kurban, dan 
dana keaga-
maan lainnya untuk 
selanjutnya akan 
disalurkan kepada 
fakir, miskin, anak 
yatim, dan kaum 
duafa sebagaimana 
yang disyariatkan 
dalam ajaran Islam 
(QS: 9/60). Ini   sesuai 
dengan visi  yang 
dicanangkan, yakni, 
“Maju bersama se-
jahterakan ummat 
dalam lingkungan 
bermartabat”.    Untuk 
merealisasikan  visi 
tersebut, YDSI 
menetapkan misi beri-
kut ini meningkatkan 
kualitas hidup, serta 
membantu meningkat-
kan perekonomian 

kaum duafa dan 
anak yatim, mem-
bantu kaum duafa 
dan anak yatim 
mendapatkan pen-
didikan formal dan 
nonformal, mem-
berikan layanan 
kesehatan serta  

 

Yayasan Dompet Surga 
Indonesia (YDSI), didirikan pada 
23 Mei 2013 yang diprakarsai 
oleh almarhum H. Nugraha 
Miradz. Yayasan ini dibentuk 
sebagai sarana ibadah umat 
kepada Allah SWT untuk men-
ciptakan persatuan, solidaritas, 
dan tolong-menolong antar-
umat manusia dalam ke-
hidupannya. Saat ini, YDSI ber-
kantor pusat di Rukan Mega 
Boulevard,  Blok RV2 No 1C, 
Lantai III, RT 10/RW 08, Kota 
Harapan Indah, Desa Pusaka 
Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 
17214. Sebelum menempati 
alamat yang sekarang, YDSI 
berkantor di Lantai IV Graha 
Miradz, Jalan Dewi Sartika 317,  

mendirikan sarana dan prasa-
rananya, meningkatkan kualitas 
hunian dan pembangunan tempat 
tinggal yang sehat, pembangunan 
sarana ibadah dan lingkungan 
yang bermartabat, dan terakhir 
adalah melaksanakan misi keman-
usian tanggap darurat.  
     Adapun tujuan yang hendak 
dicapai oleh lembaga ini adalah  
untuk melaksanakan amanah Allah 
SWT, serta membantu program 
pemerintah dalam menciptakan 
kesejahteraan dan ketentraman, 
sehingga ummat dapat 
melaksanakan tugasnya dengan 
bailk dan  benar, yaitu beribadah 
kepada Allah „Azza wa Jalla. Se-
bagai lembaga  yang bergerak di 
bidang sosial keagamaan, tentu 
harus memiliki kelengkapan dari 
sisi aspek legalitas. Legalitas per-
tama di dapat melalui Akta Notaris 
Aidah, S.H. No. 07 tertanggal 23 
Mei 2013 yang merupakan akta  
pendirian yayasan. Sedangkan 
kepengurusan yang ada sekarang  
ditetap  kan berdasarkan Akte 
Notaris Aidah, S.H. Nomor 03 
tertanggal 18 Agustus 2017 Ten-
tang Keputusan Rapat Yayasan 
Dompet Surga Indonesia sebagai 
berikut  :  
Pembina : Bermansyah, Prof. Dr. 
Ir. H. Koesmawan, M.Sc, M.B.A., 
D.B.A, Abdul Hamid 
Pengurus :  
Ketua : Irwan  Haryanto,  
M.K.M 
Sekretaris : Adi Darmawan, S.Si., 
M.Sc. 
Bendahara : Yogi Agusanto, S. 
Kom.,MMSI 
Pengawas : Mulyono, S.H. 
 
 

               Suasana kantor YDSI 
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Program Dana 
Abadi Ekonomi Umat, 
Rumahku Surgaku, 
Kampungku Surgaku, dan 
Negeriku Surgaku.  

Perjalanan merintis Lem-
baga Amil Zakat (LAZ) telah 
dimulakan sejak Oktober 
2017.  Saat itu dibentuk tim 
kecil yang akan melakukan 
upaya dan usaha membentuk 
dan melegalkan lembaga ini. 
Langkah pertama yang diam-
bil adalah melakukan studi 
banding/benchmarking  ke 
beberapa lembaga amil zakat 
tingkat nasional baik di Jakar-
ta, Bandung maupun Suraba-
ya. Mulai dari LAZNAS Al-
Azhar, Jakarta, LAZNAS Yatim 
Mandiri, Surabaya, LAZNAS 
Nurul Hayat Surabaya hingga 
Rumah Zakat, Bandung. 
Membentuk LAZ yang resmi 
berbadan hukum dengan izin 
dari Kemenag, agar dapat 
melakukan proses penghim-
punan, pengelolaan dan  
penyaluran dana masyarakat, 
tidaklah bisa dilaksanakan 
dalam sehari dua hari, tetapi 
membutuhkan waktu yang 
cukup panjang antara satu 
sampai dua tahun  untuk 
menyiapkan segala persyara-
tan administratif dan syarat 
data aktual program dan data 
mustahiq/muzakki. Keputusan 
menjadi mitra pengelola zakat 
salah satu LAZNAS yang su-
dah resmi dan sah memiliki 
izin dari pemerintah menjadi 
satu langkah merintis menuju 
LAZ YDSI yang mandiri.   

Menjadi Mitra Pengelola 
Zakat LAZNAS Al Azhar meru-
pakan satu upaya belajar 
dalam bentuk praktik lang-
sung menghimpun,  mengel-
ola, dan menyalurkan dana 
masyarakat. Alhamdulillah 
dengan ditandatanganinya 
MOU kemitraan antara YDSI 
dan Al Azhar dalam bentuk 
Mitra Pengelola Zakat pada 28 
Desember 2017 di Jakarta 
maka YDSI resmi secara legal 
dapat menghimpun, mengel-
ola dan menyalurkan dana 
ZIS masyarakat dalam 
pengawasan Al Azhar. Audit 
pun akan dilaksanakan secara 
berkala, bermakna membuat 
YDSI menjadi lembaga yang 
amanah, kredibel, dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  

 
 
 
 
 

“Maju bersama se-
jahterakan umat dalam 
lingkungan bermarta-
bat” 

         Proses MOU dengan  LAZ  Al-AZHAR  Jakarta 

 
Kelompok program Kematian dan 
Biaya Pemakaman. Program Surga 
Indonesia Sehat dan Sejahtera meli-
puti Klinik Pengobatan Gratis, 
Ambulan Gratis, Santunan Berobat 
(Rawat Inap/Berobat Jalan/
Emergensi), Santunan  Santunan 
untuk Anak Yatim dan Duafa, 
Berbagi Hewan Qurban, Akikah 
Peduli, Bakti Sosial (berobat gratis, 
penyuluhan kesehatan dan gizi, 
khitanan masal), dan Aksi Tanggap 
Darurat  Bencana. Adapun  Program 
Surga Usaha Indonesia Berdaya 
terdiri dari  

      Untuk mewujudkan diri sebagai 
lembaga sosial keagamaan, YDSI 
menetapkan  berbagai program guna 
merealisasikan visi dan misi yang 
ditetapkan. Program yang telah 
ditetapkan oleh YDSI terbagi menjadi  
tiga kelompok besar, yakni Bidang  
Pendidikan dan Keagamaan  (Surga 
Generasi  Emas Indonesia), Bidang 
Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan 
(Surga Indonesia Sehat dan 
Sejahtera), dan Bidang 
Pemberdayaan Ekonomi Umat (Surga 
Usaha Indonesia Berdaya).  

      Program Surga Generasi  Emas 
Indonesia) meliputi program pendidi-
kan Pesantren Enterepreneur 
(Knowledge, Life Skill,  and Attitude), 
Rumah Tahfizd, Bimbingan Anak 
Saleh, Beasiswa untuk Anak Yatim 
dan Duafa, Beasiswa Prestasi, dan 
Dakwah.  

VOLUME I  Kalangan  Sendiri Dompet Surga Edisi Januari 2018 

5 



 

 6 

  

    

PROFIL  

 

 

 

 

 

 

Takdir 
hidup manu-

sia sudah ditetap-
kan dan mempunyai 

jalannya sendiri. Sosoknya sederhana,  
seorang ibu yang tidak  menyerah 
dengan kondisi.  Ibu Barkah,  seorang 
ibu rumah tangga yang sederhana 
tinggal di sebuah rumah petak yang 
padat. Ibu Barkah bersama suaminya 
sudah bertahun-tahun menghuni rumah 
petakan yang ada di dekat kantor Desa 
Pusaka Rakyat.  

      Selain sebagai seorang ibu rumah 
tangga Ibu Barkah juga bekerja sebagai 
buruh cuci di salah satu tetangganya. 
Menjadi buruh cuci sudah menjadi 
pekerjaannya sehari- hari. Pekerjaan ini 
sudah dilakoninya sejak beberapa ta-
hun  yang lalu, sebelum anak keduanya 
lahir. Menjadi buruh cuci dilakukan 
untuk membantu suaminya dalam 
mencukupi kebutuhan rumah tanggan-
ya. Namun, kadang- kadang  karena 
kesibukannya, ibu Barkah melupakan 
memberi asupan yang sehat kepada 
anak bungsunya sehingga saat ini anak 
bungsunya (Naira) yang mengijak umur 
12 bulan hanya memiliki berat 8 kg,  
seharusnya minimal 10 kg. Naira tam-
pak tergolek lesu dan tertidur nyeyak di 
pangkuan ibunya.  

      "Anak saya masih sulit makan. 
Kadang makannya harus dipaksa. Ber-
kat  makanan tambahan yang  diberi-
kan oleh YDSI anaknnya sudah mulai 
mau makan”, ungkapnya kepada Dom-
pet Surga. Ibu Barkah berharap bantu-
an makanan tambahan yang diberikan  
bisa  terus berlanjut. 

 

Kriteria Harta yang Wajib 
Dizakatkan : 

 Sempurna kepemilikannya 

 Harta itu tumbuh (tidak mati) 

 Harta itu memenuhi jumlah  
standar minimal (nishab) 

 Harta itu telah dimiliki untuk 
jangka   waktu tertentu (haul) 

 Harta itu telah melebihi 
kebutuhan dasar 

 Pemiliknya bukan orang yang 

selamat dari hutang 
 

 
 

Zakat, Infak, Sedekah 
 
Zakat 
Secara bahasa, zakat 
bermakna (1) bertambah,
(2) suci, (3) tumbuh,(4) 
barakah. Sedangkan secara 
syara‟, zakat bermakna 
bagian dari harta yang 
wajib diberikan kepada 
mustahiqin apabila telah 
mencapai ukuran tertentu. 
Sedangkan menurut termi-
nologi syariat, zakat berarti 
kewajiban atas harta atau 
sejumlah harta tertentu 
yang dikeluarkan oleh 
muslim atau badan usaha 
yang dimiliki oleh muslim 
dalam waktu tertentu un-
tuk diberikan kepada go-
longan tertentu (8 golon-
gan) yang berhak 
menerimanya sesuai syari-
at Islam. 
 
Sedekah 
      Sedekah secara bahasa 
berasal dari kata shadaqa, 
berarti sesuatu yang benar. 
Sedekah diartikan menge-
luarkan harta di jalan Allah 
sebagai bukti kebenaran 
iman seseorang. Sedekah 
juga diartikan mengeluar-
kan harta di jalan Allah 
yang sifatnya tidak wajib/ 
sunah. Penunaiannya tidak 
hanya materi, tetapi juga 
bisa nonmateri, seperti 
menolong orang lain 
dengan tenaga dan pikiran, 
mengajarkan ilmu, be-
tasbih, bahkan  
Senyum pun bisa disebut 
sedekah. 
 
Infak 
Infak secara bahasa berarti  

 

 

keluar. Sedangkan secara 
istilah mengandung arti 
mengeluarkan sebagian 
harta untuk sesuatu 
kepentingan yang di-
perintahkan Allah. Dalam 
Al-qur‟an ada 5 golongan 
penerima penyaluran infaq, 
yaitu orang tua, kerabat, 
anak yatim, orang miskin, 
musafir. Infak juga terma-
suk kewajiban suami mem-
berikan nafkah kepada istri 
dan anak-anaknya, istilah 
infak berubah menjadi 
nafkah atau nafaqah. Infaq 
berkaitan dengan pem-
berian yang bersifat mate-
ri. 

 

 

Zakat itu tumbuh dan berkembang 

Zakat,   

Pengertian, Jenis, dan Ukuruannya 
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 Jenis-jenis Zakat, Ukuran    Minimum 

(Nishab), dan Besarannya 

No. Jenis Zakat Yang Dizakati Nishab Waktu Penunainnya Besaran 
Zakat 

1 FITRAH Setiap jiwa/kepala 
semua muslim: besar- 
kecil, pria-wanita, tua-
muda 

- malam 1 syawal, boleh 2-
3 hari sebelumnya atau 
sejak awal Ramadhan 

1 sha` = 2,8 
kg beras 

2 EMAS & PERAK Yang disimpan bukan 
yang sering dikenakan 

85 gram emas 
595 gram perak 

1 haul (setelah dimiliki 
selama satu tahun hijriah 
meski di tengahnya 
pernah berkurang 

2,5 % 

3 PERDAGANGAN Uang/modal yang 
berputar, bukan aset 
(bangunan, perabot dll 
tidak termasuk) 

seharga 85 gr 
emas/595 gr 
perak 

1 haul (setelah dimiliki 
selama 1 tahun qamari-
yah, meski di tengahnya 
pernah berkurang) 

2,5 % 

4 TABUNGAN Semua bentuk ta-
bungan, baik tunai, 
rekening, piutang, 
chek, giro dll) 

seharga 85 gr 
emas/595 gr 
perak 

1 haul (setelah dimiliki 
selama 1 tahun qamari-
yah, meski di tengahnya 
pernah berkurang) 

2,5 % 

5 PERTANIAN Hasil panen dikurangi 
biaya perawatan 
(pupuk, irigasi, obat 
dll) 

5 wasaq = 653 
kg gabah = 
520 kg beras 

setiap panen 5 % jika diairi 
atau 10 % jika 
dgn air hujan 

6 INVESTASI Hasil dari harta yang 
investasikan (sewa 
mobil, kontrakan ru-
mah, saham dll), nilai 
investasinya tidak 
termasuk 

5 wasaq = 653 
kg gabah = 
520 kg beras 

setiap mendapat hasil/
setoran 

5 % dari hasil 
bersih 10 % 
dari hasil kotor 

7 PERTAMBANGAN Hasil tambang darat 
(minyak, emas, batu-
bara) & laut (mutiara 
dll) 

- saat mendapat 20 % 

8 HADIAH hadiah, sayembara, 
kuis 

- saat mendapat 20 % 

9 PROFESI 1. Penghasilan kotor 
(gaji, honor, komisi, 
bonus, THR dll) 
2. Penghasilan bersih 
(setelah dipotong 
dengan kebutuhan 
pokok, hutang dll) 

jumlah pengha-
silan setahun 
seharga 5 
wasaq = 520 
kg beras 

Tiap menerima penghasi-
lan 

2,5 % 

10 RIKAZ Harta karun yang 
diperoleh tanpa beker-
ja, tanpa usaha, tanpa 
keringat, dan tanpa 
melakukan pencarian 
terlebih dahulu 

  Saat mendapat 20 % 
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Zakat hewan ternak (sapi) 

 
Zakat Hewan Ternak 
Khusus zakat hewan ternak, kami uraikan 
tersendiri , baik jenis, nishab, dan uku-
rannya dalam bagan di bawah ini 

Zakat hewan ternak (unta) 

 
 
 
 
 
 

Nishab (Jumlah 
Unta) Kadar Wajib Zakat 

5  -  9 ekor 1 kambing (syah) 

10 - 14 ekor 2 kambing 

15 - 19 ekor 3 kambing/2 ekor anak sapi jantan 

20 - 24 ekor 4 kambing 

25 - 35 ekor Seekor unta betina berumur 1 tahun (makhod) 
atau lebih 

36 - 45 ekor Seekor unta betina berumur 2 tahun (labun) 
atau lebih 

46 - 60 ekor Seekor unta betina berumur 3 tahun (hiqqoh) 
atau lebih 

61 - 75 ekor Seekor unta betina berumur 4 tahun (jadza‟ah) 
atau lebih 

76 - 90 ekor 2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun atau 
lebih) 

91 - 120 ekor 2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun atau 
lebih) 

120 ekor 
Setiap kelipatan 40:1 seekor anak unta betina 
(umur 2 tahun), setiap kelipatan 50:1 seekor 
anak unta betina (umur lebih 3 tahun) 

Nishab (Jumlah Sapi) Kadar Wajib Zakat 

30 – 39 ekor 
Seekor sapi jantan berumur 1 tahun 
(tabi‟) / sapi betina berumur 1 tahun 
(tabi‟ah) 

40 – 59 ekor Seekor sapi betina berumur 2 tahun 
(musinnah) 

60 – 69 ekor 2 tabi‟ 

70 – 79 ekor 1 musinnah dan 1 tabi‟ 

80 – 89 ekor 2 musinah 

90 – 99 ekor 3 tabi‟ 

100 – 109 ekor 2 tabi‟ dan 1 musinah 

110 – 111 ekor 2 musinah dan 1 tabi‟ 

120 ekor Setiap 30 ekor, 1 tabi‟ atau tabi‟ah; 
setiap 40 ekor, 1 musinnah 

VOLUME I  Kalangan  Sendiri Dompet Surga Edisi Januari 2018 

8 



 

 9 

 

Zakat hewan ternak (kambing/domba) 

Golongan Ashnaf Zakat  
Berdasarkan QS At-Taubah:60, peruntukan zakat dibagi menjadi 8 golongan, 
yaitu: 

 Fakir (al fuqara) 

adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pendapa-
tan/penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

 Miskin (al masakin) 

adalah orang yang memiliki harta benda dan pendapatan, tetapi belum 
cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

 Amil (al amylin) 

adalah semua pihak yang bertugas mengelola dana zakat, yaitu yang berkai-
tan dengan edukasi zakat, pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencata-
tan, penyaluran, dan pendayagunaan harta zakat. 

 Mualaf 

Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam 
Orang-orang yang dirayu untuk membela Islam 
Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih 
memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka. 

 Rikab 
adalah bentuk jamak daripada kata raqabah, yang artinya budak (hamba 
sahaya), baik laki-laki maupun perempuan. Bila dia mukatab, maka pem-
bayaran ditunaikan kepada majikannya. Apabila bukan mukatab, dia bisa 
menebus dirinya dari majikannya sehingga menjadi orang merdeka.  

 Gharimin 
adalah orang yang memiliki hutang dan berhak menerima zakat,  dengan 
syarat : 
Beragama Islam 
Hutang bukan karena maksiat 
Tidak memiliki harta benda lagi untuk membayar hutang 
Tidak mampu mencari penghasilan lagi 

 Fi sabilillah 
Orang yang berada di jalan yang mengantarkan pada keridhaan Allah, baik 
berupa ilmu maupun amal 

 Musafir (ibnu sabil) 

Orang yang menempuh perjalanan jauh (musafir) dari tempat tinggalnya, 
mereka berhak menerima zakat sebanyak yang dapat menyelesaikan 
tujuannya selama harta (bekal) yang dibawanya tidak mencukupi. 
 

Nishab (jumlah Kambing) Kadar wajib zakat 

40 – 120 ekor 1 kambing 

121 – 200 ekor 2 kambing 

201 – 300 ekor 3 kambing 

301 ekor Setiap kelipatan seratus bertambah 1 
kambing sebagai zakatnya 
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Y D S I  DAN MASA  
DEPAN UMMAT 

      
Zakat merupakan salah satu pilar penting 
dalam Rukun Islam. Zakat bukan semata-
mata  ibadah yang berdimensi individual tapi,  
juga sosial. Zakat merupakan sejumlah harta 
yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam 
untuk diberikan kepada fakir miskin  menurut 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. 

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 
662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan 
perintah zakat ini dengan menetapkan bagi 
mereka yang kaya untuk meringankan beban 
kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat 
itu, zakat  diterapkan  danbenar-benar men-
jadi salah satu pilar pengentasan kemiskinan 
saat itu. Bahkan zakat pada saat itu mampu 
menggerakan perekonomian umat Islam.  
 
Zakat Salah Satu Pilar Perekonomian Masa 
Depan Umat 
     Pertahanan perekonomian Islam terletak 
pada kebersamaan umat dalam menggalang 
kekuatan ekonomi rakyat. Salah satunya ada-
lah zakat. Zakat merupakan  salah satu pilar 
ekonomi umat Islam masa depan. Zakat akan 
mempunyai dampak yang luar biasa bagi 
perekonomian Islam apabila dapat dikelola 
dengan ikhlas dan amanah. Ekonomi kapitalis 
hari ini dapat tegak dan berjaya karena 
kecanggihan teknologi yang mereka miliki. 
Bagaimana dengan perekonomian Islam?  
Pertahanan ekonomi Islam dengan zakat 
sebenarnya dapat menandingi dan bahkan 
mengalahkan hegemoni ekonomi konvensional 
jika itu dipahami secara benar dan dilaksa- 
nakan secara ikhlas serta profesional.  
       Membangun peradaban zakat memang 
membutuhkan kesadaran yang luar biasa dari 
umat Islam. Mengoptimalkan sosialisasinya 
dengan membangun citra lembaga zakat yang 
amanah dan professional serta menyiapkan 
SDM yang handal merupakan langkah awal 
yang harus dilakukan untuk memajukan 
perekonomian Islam masa depan. Jika  strate-
gi ini bisa dimaksimalkan maka dapat diba-
yangkan geliat ekonomi umat Islam akan bisa 
mengimbangi ekonomi konvensional bahkan 
justru mengunggulinya.  
Di sinilah YDSI (Yayasan Dompet Surga Indo-
nesia) hadir di tengah-tengah masyarakat 
Indonesia,  

 

Berbagai bentuk pemberdayaan umat  oleh (Yayasan 

Dompet Surga Indonesia) YDSI  
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untuk menjembatani antara si kaya dan si 
miskin. Yayasan Dompet Surga Indonesia ingin 
mengelola dana zakat yang ada di masyarakat 
untuk kepentingan dan kesejahteraan masyara-
kat. Berbagai program dari YDSI pun telah digu-
lirkan, seperti pemberian beasiswa kepada pela-
jar dan mahasiswa yatim dan duafa berprestasi 
atau berkebutuhan khusus, bantuan langsung 
kepada duafa yang berupa kebutuhan fisik mini-
mum yang meliputi sembako, peningkatan kuali-
tas hunian, dan pakaian, juga  bantuan 
kesehatan, berupa  alat bantu kesehatan, obat-
obatan, penyuluhan kesehatan, dan khitanan 
massal. Selain itu, YDSI juga memberikan san-
tunan kematian, berupa pemulasaran jenazah, 
biaya penguburan, ambulans, dan penyediaan 
lahan makam.  Selain bantuan di atas, YDSI  
juga hadir memberikan bantuan tanggap da-
rurat, berupa pembentukan tim relawan tanggap 
darurat dan distribusi bantuan  langsung ke lo-
kasi bencana, seperti banjir, kebakaran, gempa, 
tanah longsor, gunung meletus, tsunami, mau-
pun kekeringan. Bantuan lainnya adalah untuk  
korban konflik kemanusiaan dan peperangan 
(pengungsi).  

      Di sisi lain, selian memberikan bantuan  
langsung kepada para duafa, YDSI juga mem-
berikan pelatihan pendayagunaan produktif bagi 
masyarakat, seperti Program Pelatihan Budidaya 
Perikanan Sistem Aquaponik dan  Program Pelati-
han Budidaya Jamur dalam bentuk :  

 Pelatihan  

 Bantuan pinjaman lunak kepada “lulusan” 
program pelatihan. 

 Pendampingan usaha pasca pelatihan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ditentukan oleh pengelolaan zakat secara benar. 
Pengelolaan zakat secara benar dan adil akan 
memberikan manfaat yang luar biasa bagi 
perekonomian umat. Setiap orang yang menge-
luarkan zakat dari hartanya akan memiliki keun-
tungan yang berlipat ganda, baik keuntungan di 
dunia maupun  keuntungan di akhirat. Secara jelas 
firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:261 telah 
menegaskan bahwa siapapun yang telah membel-
anjakan hartanya di jalan Allah, maka akan 
mendapat kelipatan dari apa yang telah dikeluar-
kannya. Hal ini tidak hanya di pahami dari sisi 
pahala saja, tetapi bisa pula diartikan dari sisi 
ekonomi. Secara ekonomi hal ini bisa dijelaskan 

bahwa bantuan zakat diberikan dalam bentuk kon-
sumtif (dalam hal ini uang) akan meningkatkan 
daya beli mustahik tersebut atas suatu barang 
yang menjadi kebutuhannya.  
      Maka tidak mustahil jika zakat adalah meru-

pakan instrumen ekonomi yang dapat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi umat, sehingga 
mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.  
Salah satu solusi efektif untuk membangun umat 
dalam arti mengentaskan kemiskinan dan kebodo-
han adalah dengan memberdayakan zakat.  
Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar 
agar SDM yang dimiliki oleh suatu negara berkuali-

tas tinggi. Peran zakat sebagai sumber dana 
pembangunan fasilitas kaum duafa akan men-
dorong pembangunan ekonomi bagi umat. 
Dengan semangat ini, masyarakat akan terpacu 
untuk meningkatkan produktivitasnya dan    
mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya 
sebab bagaimana mungkin ia akan mampu mem-
beri dan berinvestasi jika ia tidak produktif 
menghasilkan sesuatu. Tipe masyarakat yang 
produktif inilah yang sesungguhnya menjadi 
dasar pembangunan peradaban Islam di masa 
depan.  
      Zakat juga senantiasa berusaha membangun 
solidaritas sosial sebagai satu kesatuan umat. Di 
sinilah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti YDSI 
hadir di tengah-tengah ummat. YDSI ingin men          
jembatani kesenjangan  tersebut.  Pelatihan menjahit, salah satu wujud program pem-

berdayaan umat oleh YDSI 

Khitanan massal untuk anak yatim di  

Desa Haurkolot Indramayu  oleh YDSI 
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PEMBAGIAN PMT (PAKET MAKANAN TAMBAHAN ) UNTUK 

MASYARAKAT 

KERJASAMA YAYASAN DOMPET SURGA INDONESIA (YDSI) DENGAN 

DIREKTORAT JENDERAL GIZI KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

 

      Warga masyarakat sangat antusias 
dengan adanya pembagian Paket Makanan 
Tambahan (PMT) yang dilakukan oleh 
pengurus Yayasan Dompet Surga Indonesia 
(YDSI). Dompet Surga bekerjasama dengan 
Dirjen Gizi Kementerian Kesehatan RI yang 
memberikan bantuan PMT dengan jumlah 
yang cukup banyak yaitu, Biskuit MP – ASI  
sebanyak 74 dus dengan berat 497 kg, 
Biskuit PMT Ibu Hamil 167 dus, berat 501 
kg dan Biskuit PMT Anak Sekolah 116 dus 
berat 250 kg. Hal ini merupakan sinergi 
antar instansi pemerintah dengan Yayasan 
Dompet Surga Indonesia dalam peran 
sertanya untuk menyejahterakan dan 
mencerdaskan masyarakat. 

      Pelaksanaan 
pembagian PMT ini 
dilaksanakan pada 
beberapa event program 
YDSI antara lain pada 
Ahad, 24 September 
2017, saat bakti sosial 
penyuluhan gizi dan 
penyuluhan kesehatan 
gigi di Desa Haurkolot, 
Kecamatan Haurgeulis, 
Kabupaten Indramayu 
dengan peserta 140 
peserta yang terdiri dari 
ibu hamil, ibu yang memiliki anak balita, 
dan anak-anak usia sekolah, baik SD 
maupun SMP.  

 

Berbagai bentuk pemberdayaan ummat  oleh YDSI  

Pembagian PMT ini berjalan dengan tertib dan 
lancar karena didukung oleh Kuwu dan seluruh 
jajaran aparat desa.   Termasuk masalah keamanan,    
aparat kepolisian  dari Polsek Haurgeulis maupun 
dari keamanan desa berpartisipasi penuh.  

      Selain di Indramayu, pembagian PMT juga 
dilaksanakan di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan 
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Senin, 11 
Desember 2017 dalam acara POSYANDU yang 
dikoordinatori oleh Ibu Mita, bidan Desa Pusaka 
Rakyat dan Ibu Hj. Maryam, kader Posyandu Melati 
2.  Pada kesempatan ini mereka sangat senang dan 
antusias menyambut program pemberian PMT dan 
berharap untuk bisa diadakan secara rutin. Ibu-ibu 
yang hadir saat itu ada 86 orang dari Posyandu di 
RT 02 dan RT 03.  

Semoga apa yang 
kami lakukan 
bermanfaat untuk 
masyarakat luas.  
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PROFIL 

Hj. MARYAM 

 
Ibu Hj. Maryam sosok kader 
Posyandu yang gigih. Sebagai 
kader Posyandu sejak 2012 dan  
sampai saat ini masih tetap 
eksis. Hj. Maryam salah satu 
kader pengurus Posyandu di 
Melati 2, Dusun Tambun Perma-
ta, Desa Pusaka Rakyat, Kec. 
Tarumajaya, Kab. Bekasi. Se-
bagai kader,  Hj. Maryam selalu 
memperhatikan dengan sepe-
nuh hati. Di desa ini ada 13 
Posyandu,  salah satunya ada-
lah Melati 2 yang beranggota-
kan 60 anak balita, ibu hamil 
dan menyusui. Berbagai macam 
kegiatan di Posyandu ini selalu 
ramai dikunjungi anggotanya. 
Kegiatan-kegiatan yang dil-
aksanakan di antaranya 
imunisasi, penyuluhan KB, dan  
maupun        Pembagian Ma-
kanan Tambahan (PMT) untuk 
ibu menyusui dan balita. Anggo- 
ta Posyandu sangat antusias 
terhadap program-program 

yang dilaksanakan,  seperti 
penyuluhan kesehatan, 
pemeriksaan kesehatan gratis, 
dan pembagian obat-obatan 
gratis.  Bantuan juga diberikan  

oleh pemerintah setiap 
bulannya, berupa pem-
berian makanan tamba-
han seperti bubur kacang 
hijau, telor puyuh,  biskuit 
serta bantuan lainnya.   

        Atas pemberian 
bantuan dari YDSI ini, 
masyarakat Desa Pusaka 
Rakyat merasa sangat 
senang dan mengucapkan 
terima kasih atas hal ini. 
Mereka berharap bantuan 
ini terus berlangsung 
setiap bulannya. Bahkan 
salah seorang  ibu ang-
gota Posyandu Melati 2 
yang mengungkapkan 
rasa syukurnya kepada 
Ibu Hj. Maryam, “Jadi 
ingin hamil lagi biar 
mendapatkan makanan 
tambahan.” Kontan ce-
letukan ini disambut  
gelak tawa dari ibu-ibu 

lainya.       

       Walaupun su-
dah ada posyandu di 
Desa Pusaka 
Rakyat, tetapi masih 
ada anak balita yang 
kurang gizi. Hal ini 
disebabkan karena 
kurangnya pema-
haman orang tua 

terhadap asupan balita 
mereka. Ada dua anak 
balita di Posyandu Melati 
2 yang kekurangan gizi, 
yakni balita usia 12 bulan 
hanya memiliki berat 8 kg 
yang seharusnya 10 kg, 
dan anak usia 14 bulan, 
tetapi  hanya  

memiliki berat 10 kg yang seha-
rusnya 12 kg. Masalah kekurangan 
gizi ini menjadi perhatian khusus 
para kader posyandu di Desa Pu-
saka Rakyat, khususnya 
HJ.Maryam. Hj. Maryam sering 
berkeliling ke posyandu lain di 
desanya untuk melihat dan mem-
bandingkan dan kadang diajak 
oleh bidan Puskesmas setempat 
untk mengamati kegiatan posyan-
du lainnya. Di saat berkunjung Hj. 
Maryam melihat ada juga anak-
anak lain yang kekurangan gizi, hal 
inilah yang kadang membuat hat-
inya gelisah. Kapan kekurangan 
gizi ini dapat dituntaskan. Hj. Mar-
yam sangat berharab dengan 
YDSI, semoga program pemberian 
makanan tambahan yang sdh 
diberikan dapat dilanjutkan untuk 
setiap bulannya.   

 

 

Hj. Maryam 
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DOMPET SURGA di Stadion Pakansari, Cibinong 

 
 
Pagi itu,  Ahad, 24  Desember 2017,  

jam masih menunjukkan pukul 05.45 WIB 
saat kami tiba di lokasi.  Suasana Jl. Kol. 
Edy Yoso Martadipura,  sudah  cukup 
ramai. Bukan saja ramai oleh warga yang  
berolahraga, tetapi  justru lebih banyak 
yang hanya sekadar jalan-jalan santai 
bersama keluarga menikmati  hari libur 
sekaligus libur cuti bersama perayaan 
Natal. Besar-kecil, tua-muda, laki-
perempuan, sendiri atau berombongan 
tampak berduyun-duyun memadati  ruas 
jalan utama menuju Stadion Pakansari, 
Cibinong, Bogor ini.  

Ada gula ada semut. Inilah pepatah 
yang pas untuk menggambarkan fenome-
na di atas. Banyaknya warga yang datang 
ke kawasan ini tentu membawa rezeki 
yang cukup menggiurkan bagi para peda-
gang. Tidak heran, suasana yang bak 
pasar tiban ini, tidak hanya dipadati peda-
gang makanan dan minuman yang 
lazimnya banyak dijumpai di kompleks 
olahraga, tetapi, banyak juga pedagang 
yang menjajakan pakaian, boneka, 
mainan anak, berbagai asesoris, sampai 
peralatan dapur dan rumah tangga pun 
banyak didapati di sisi kanan-kiri jalan 
sepanjang satu kilometer ini.  

 

 
 
Belum lagi ditambah dengan  banyaknya 

pedagang di seputar stadion yang menawarkan 
aneka barang dan makanan. Tak heran bila 
kawasan ini sudah menjelma menjadi arena 
perputaran perekonomian warga. 

Fenomena yang cukup menarik ini meng-
gerakan Bunda, panggilan akrab Tim Yayasan 
Dompet Surga (YDSI) untuk drg. Nani Rusadi, 
dibantu Ibu Adhi Kurnianingsih yang pertama 
kali mencetuskan gagasan untuk mengumpulkan 
dana amal sekaligus sebagai sarana syiar ten-
tang YDSI kepada masyarakat, khususnya war-
ga Cibinong. Gayung bersambut. Dengan diban-
tu ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim 
YDSI, Alhamdulillah, dapat  terkumpul cukup 
banyak pakaian yang bukan hanya layak pakai, 
tapi berkategori sangat bagus. 

Kami, rombongan pertama yang terdiri dari 
lima orang tiba lebih awal harus bersusah-susah 
dahulu untuk mencari lapak yang strategis dan 
mudah dijangkau pembeli. Beberapa lokasi yang 
kami pilih ternyata sudah ada pemiliknya sehing-
ga kami harus sabar dan  mencari lagi. Sampai 
akhirnya, kami dapati ada lokasi di  di tepi ruas 
jalan sisi timur (jalan utama ke arah stadion) 
yang masih kosong. Setelah kami tanya penjual 
lontong sayur di belakang lokasi itu, kami yakin 
bahwa tempat ini belum ada yang mengapling. 
Berlima kami segera menyiapkan berbagai 
keperluan.  

 
 

Stand penjualan baju, Yayasan Dompet Surga Indonesia 
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Pertama kami memasang banner di ba-
dan mobil. Inilah uniknya karena kami  satu-
satunya pedagang  di keramaian ini  yang 
merupakan perwakilan dari sebuah yayasan 
yang „berjualan‟ di sini. Ternyata pemasangan 
banner YDSI di bodi kendaraan ini sudah 
cukup mengundang perhatian warga yang 
melintas. Tentu ini menjadi starting point un-
tuk kami untuk mencuri perhatian warga di 
antara ratusan pedagang yang ada. Apalagi 
kami memang notabene baru pertama kali 
datang ke kawasan ini. Perlu diketahui pasar 
tiban ini sudah berlangsung bertahun-tahun. 
Awalnya menggunakan sepanjang tepi Jl. 
Raden Saleh yang sekarang berganti menjadi 
Jl.  Tegar Beriman yang melintang dari timur 
ke barat di utara kawasan ini. Namun, karena 
adanya kebijakan dari Pemkab Bogor kaitan 
penataan kota, maka keramian ini dialihkan di 
tempat yang Setengah jam berikutnya, rom-
bongan kedua kami tiba. Alhamdulillah segala 
perlengkapan  yang kami butuhkan tidak ada 
yang tertinggal sehingga semua keperluan 
lapak bisa teratasi. Mulai dari tiang hanger 
baju, karpet, tali dan keperluan lainnya. Lapak 
kami sederhana, tapi cukup menarik perhatian 
pengunjung. Tidak hanya karena rindang, tapi 
yang lebih istimewa adalah karena harga baju-
baju yang kami jajakan yang relatif murah, 
yakni rata-rata @Rp50.000-an.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Berkat kelincahan Mba Mila, salah 
satu tim YDSI,  yang dibantu dua 
dara manis yang begitu gencar  
dan penuh percaya diri mena-
warkan dan membujuk 
pengunjung yang melintas sem-
bari menjajakan sampel baju yang 
kami pajang.  
Menjelang pukul 07.30 WIB, war-
ga yang melintas makin banyak 
dan berhenti di lapak kami se-
hingga cukup menghambat laju 
kendaraan ke arah stadion karena 
banyaknya sepeda motor yang 
berhenti. Semakin banyak yang 

mengerumuni, justru semakin mengundang 
pengunjung lain untuk untuk berhenti. Suasana 
makin ramai. Kami pun makin semangat men-
jemput rezeki untuk kali yang pertama dalam 
bentuk Garage Sale ini. Alhamdulillah, dalam 
waktu tak terlalu lama, 60 potong baju terjual 
dari 80 potong yang kami pajang di awal.  
Karena masih banyak yang berkerumun, kami 
akhirnya mengeluarkan stok lain,  yang tentu 
dengan harga lebih miring, yakni kisaran harga 
Rp10.000-Rp15.000 per potong. Tak butuh 
waktu lama, stok terakhir pun langsung diserbu 
pengunjung. Kami puas, pengunjung pun in 
syaa Allah puas. 
      Waktu beranjak siang. Seiring  sinar men-
tari yang mulai terasa panas, pengunjung yang 
melintas pun mulai berkurang. Kami mulai 
merapikan lapak dan memasukan pakaian  
tersisa beserta perlengkapan lainnya ke mobil. 
Alhamdulillah, kami sudah diizinkan Allah untuk 
menjumput rezeki hari itu penuh rasa syukur. 
Tak lupa, sebelum pulang kami berfoto bersa-
ma untuk dokumentasi kegiatan ini. Tepat 
pukul 10.00 WIB, kami meninggalkan lokasi 
dan kembali menuju Bekasi. Selamat bersua 
kembali, warga Cibinong... 

 

Seorang pembeli sedang memilih baju di stand 

Yayasan Dompet Surga Indonesia (YDSI) 
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PENDAYAGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAAN ZAKAT 

 
Alhamdulillah berkat rahmat Allah 

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
akhirnya Yayasan Dompet Surga Indone-
sia  (YDSI) bersama LAZNAS Al Azhar 
sepakat menandatangani MOU dalam 
kerja sama sebagai mitra  pengelola zakat. 
Penandatanganan itu berlangsung di Kam-
pus Al Azhar Indonesia,  di Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan,  28 Desember 
2017.  Acara ini bersamaan dengan acara 
WISUDA RUMAH GEMILANG INDONESIA 
ANGKATAN 16 DAN 17.  
        Lembaga Amil Zakat yang selanjut-
nya disingkat LAZ adalah lembaga yang 
dibentuk masyarakat yang memiliki tugas 
membantu pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat. Dengan adan-
ya MoU tersebut LAZNAS Al azhar memoti-
vasi YDSI untuk bergerak lebih cepat da-
lam upaya pengelolaan zakat.  

  Menurut UU No. 23 Tahun 2011, 
Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan 
oleh seorang muslim atau badan usaha 
untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 
Allah memberi petunjuk kepada kaum 
muslimiin agar zakat, infak, sedekah  mau-
pun hal-hal yang berkaitan dengan mali-
yah agar diatur dengan baik sehingga 
dapat berfungsi sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Allah seperti,  dalam 
firman-Nya  di Surat At-Taubah ayat 60. 
Allah telah menentukan pembagian zakat, 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah 
untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjal-
anan, sebagai suatu ketetapan yang di-
wajibkan Allah, dan Allah Maha Menge-
tahui lagi Maha Bijaksana”.    

Ada delapan asnaaf  yang berhak menerima zakat, 
yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat/
amil, mualaf,  budak,  orang berhutang, orang yang 
berperang pada jalan Allah (sabilillah),  orang yang 
sedang dalam perjalanan (musafir). Pengelolaan 
zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendis-
tribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam upaya 
mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam surat 
tersebut, di samping melaksanakan perencanaan 
pengumpulan zakat, YDSI juga melaksanakan pro-
gram pedayagunaan dan pendistribusian kepada 
yang berhak menerimanya. Pada November dan 
Desember tahun  lalu,   YDSI  melaksanakan be-
berapa kegiatan sosial,  di antaranya:  

1. Baksos penyuluhan dan pengobatan gigi gratis. 
Pada acara baksos ini hadir drg. Nani Rushadi, 
dr. Ato Sunarto, dan dr. Hadi Raharjo yang 
dibantu beberapa dokter setempat.  Baksos ber-
langsung di Desa Kiarakurung, Kec. Gantar, Kab. 
Indramayu, pada 24 November 2017 yang  dim-
ulai pukul 10.00 hingga selesai. Warga yang 
hadir sebanyak 23 orang,  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Baksos pembagian nutrisi untuk ibu-ibu hamil, 

anak-anak balita, dan anak-anak usia SD.  
 Bersamaan dengan acara Baksos penyuluhan 
dan pengobatan gigi gratis, juga berlangsung 
pemberian gratis nutrisi bagi ibu-ibu hamil 
sebanyak 11 orang, nutrisi  
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pengalaman dan skill yang mereka miliki demi 
warga yang membutuhkan. Diharapkan peserta 
kursus mampu menggali dan mengembangkan 
potensi dirinya dalam keterampilan jahit-menjahit.  
Spesialisasi pelatihan menjahit ini berbeda dengan 
kursus-kursus menjahit lainnya karena pada 
pelatihan ini lebih banyak porsi praktiknya. Peser-
ta diajak langsung membuat pola dan menjahit-
nya sehingga pada pertemuan pertama sudah ada 
yang bisa membuat baju yang dibimbing oleh 
instruktur. 

 

bagi anak-anak usia SD sebanyak 58 anak 
dan balita sebanyak 48 anak . Total peserta 
yang hadir  sebanyak 140 orang.  
Untuk baksos ini hadir Ketua  Yayasan 
Dompet Surga Indonesia, Irwan Haryanto, 
M.K.M. didampingi beberapa staf.  Hadir 
pula Kuwu  Kiarakurung, Hedi Susanto dan 
beberapa stafnya. Beliau merasa senang 
dengan pelaksanaan baksos tersebut . 
Bahkan beliau berharap ke depan dapat 
diadakan acara seperti ini lagi. Beliau ber-
harap ke depan ada baksos khitanan massal 
lagi.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Pelatihan menjahit dan pembuatan souve-

nir. 
Pelatihan ini dilaksanakan di Desa 
Manggungan , Kec. Haurgeulis, Kab. In-
dramayu yang berlangsung setiap Sabtu-
Ahad selama lima pekan. Jadwal pertama 
dimulakan 15-16 Desember 2017. Kegiatan 
ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok pagi 
yang dimulai pkl 08.30 hingga 12.00 diikuti 
sebanyak 10 orang. Sedangkan kelompok 
siang, pukul 13.00 hingga 16.30 yang diiku-
ti sejumlah 7 orang. Untuk keperluan pelati-
han ini,  YDSI menyiapkan perlengkapan 
menjahit berupa 5 mesin jahit,  1 mesin 
obras, kain, benang, gunting dan lain se-
bagainya.  
Pada pertemuan selanjutnya, peserta di-
harapkan konstribusinya untuk membawa 
keperluan  yang dibutuhkan pada pelatihan 
berikut sebagaimana arahan dari instruktur. 
Pada pelatihan kali ini, dibimbing oleh dua 
instruktur yaitu Ibu Siti Chusnuriah dan Ibu 
Mariah.  Kedua instruktur ini sangat 
berkeinginan dapat menularkan keilmuan,  
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Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan 

gratis GOR Bekasi 
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