


Suara Pembaca 

Ibu Dewi 

Saya ibu rumah tangga, baru tahu ada lembaga 

zakat dompet surga. Petugasnya sih ramah-

ramah. Semoga semakin sukses 

Hj. Tety (Palembang) 

Petugasnya  baik-baik saja. Programnya juga 

baik. Semoga tambah sukses 
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SALAM REDAKSI 

Assalamu’alaikum wr wb 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Bag-

inda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Tak terasa kita telah memasuki bulan suci Ramadhan 

1439 H. Marhaban ya Ramadhan selamat datang ramadhan, kami siap menyambutmua dengan penuh suka 

cita.  

Berbagai kegiatan telah kami susun untuk mengisi bulan penuh barakah ini. Dengan gerakan ramadhan 

tahun 1439 H kami beri tema “Spirit Ramadhan 1439 H”. Diharapkan dengan sprit ramadhan kita semua dapat 

menjadi pribadi-pribadi yang bertaqwa. Bagi YDSI (Yayasan Dompet Surga Indonesia)  ramadhan kali ini semoga 

menjadi titik balik semangat perjuangan dalam memberdayaakan umat ke arah yang lebih baik lagi. 

Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak terkait. Kekurangan dan kesalahan dari penulisan buletin 

mungkin masih banyak terlihat, karena memang terbit perdana. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun 

sangat kami harapkan untuk membenahi kekurangan dan kesalahan kami dan menjadikannya lebih baik. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Ramadhan, merupakan 

salah satu bulan dalam penangga-

lan Islam yang diawali pada masa 

kekhalifahan Umar bin Khattab.  

Ada banyak pendapat tentang arti 

ramadhan itu sendiri.  An-

Nawawi dalam kitabnya Tahdzib 

al-Asma wa al-Lughat, me-

nyebutkan beberapa pendapat 

ahli bahasa, terkait asal pena-

maan ramadhan: 

Pertama, diambil dari kata ar-

Ramd [arab:  ]الرمضyang artinya 

panasnya batu karena terkena 

terik matahari sehingga bulan ini 

dinamakan ramadhan, karena 

kewajiban puasa di bulan ini ber-

tepatan dengan musim panas 

yang sangat  terik. Pendapat ini 

disampaikan oleh al-Ashma’i – 

ulama ahli bahasa dan syair arab 

– (w. 216 H), dari Abu Amr. 

Kedua, diambil dari kata ar-

Ramidh [arab:  ,]الرميضyang 

artinya awan atau hujan yang 

turun di akhir musim panas, me-

masuki musim gugur. Hujan ini 

disebut ar-Ramidh karena me-

lunturkan  pengaruh panasnya 

matahari sehingga bulan ini dise-

but Ramadhan, karena mem-

bersihkan badan dari berbagai 

dosa. Ini merupakan pendapat al-

Kholil bin Ahmad al-Farahidi – 

ulama tabiin ahli bahasa, peletak 

ilmu arudh – (w. 170 H). 

Ramadhan, Bulan Penuh Perjuangan 
Abu Syabas Al Ahmar 



[ [ريضت انُصم yang artinya 

mengasah tombak dengan dua ba-

tu sehingga menjadi tajam. Bulan 

ini dinamakan ramadhan karena 

masyarakat Arab di masa silam 

mengasah senjata mereka di bulan 

ini sebagai persiapan perang di 

bulan Syawal, sebelum masuknya 

bulan haram. Pendapat ini diri-

wayatkan dari al-Azhari – ulama 

ahli bahasa, penulis Tahdzib al-

Lughah – (w. 370 H) 

Dari pendapat-pendapat di atas, 

maka jelas kita bisa lihat, 

bagaimana kondisi bulan Rama-

dhan pada masa Nabi Muham-

mad. Ramadhan yang berarti 

panasnya batu, Ramadhan yang 

berarti awan yang menyudahi 

musim panas, dan Ramadhan 

yang bermakna mengasah batu 

untuk persiapan perang. Semua 

bermakna sesuatu yang keras dan 

panas, Itulah Ramadhan dilihat 

dari sisi bahasa. 

Adakah hubungkait antara Rama-

dhan dilihat dari segi bahasa 

dengan tabiat yang terjadi di muka 

bumi ini? Untuk menjawab ini, 

kita dapat mempelajari dari 

berbagai sumber sejarah  tentang 

apa saja yang terjadi pada bulan 

Ramadhan di seluruh belahan 

dunia. 

Pertama, peristiwa Perang Badar 

yang terjadi pada 17 Ramadhan 

tahun 2 Hijriyah. Perang Badar ini 

disebut sebagai “Yaumul Fur-

qan” (hari pemisah antara yang 

hak dan batil). 

Kedua, peristiwa Fathu Makkah 

atau pembebasan kota Makkah. 

Kejadian ini berlangsung persis 

pada 10 Ramadhan, tahun 8 Hijri-

yah. Sejarah pembebasan kota 

Makkah menjadi tonggak keme-

nangan gemilang umat Islam khu-

susnya bagi kaum Muhajirin yang 

terusir oleh kaum kafir Quraish 

dari tanah air mereka sendiri. Pa-



keislamannya di hadapan Rasulu-

lah SAW. Setelah mengu-

mumkan keislamannya, mereka 

menghancurkan patung yang du-

lu mereka sembah bernama Al-

Lata. Peristiwa terjadi pada Ram-

adhan, tahun 9 Hijriyah. 

Keempat, kemenangan umat Is-

lam dalam perang Tabuk. Perang 

ini menjadi perang terakhir yang 

diikuti langsung oleh Nabi. 

Perang ini berkecamuk dan be-

rakhir dimenangi oleh umat Islam 

pada 8 Ramadhan, tahun 9 Hijri-

yah. 

Kelima, Tentara Islam di bawah 

pimpinan Thariq bin Ziyad ber-

hasil menyeberangi selat Gibral-

tar atau Jabal Thariq untuk ma-

suk ke Andalusia (Spanyol) dan 

kemudian berhasil men-

guasainya. Kejadian dramatis ini 

terjadi pada 28 Ramadhan, tahun 

92 Hijriyah. 

Keenam, pada 15 Ramadhan, 

tahun 658 Hijriyah, umat Islam 

berhasil mengalahkan tentara 

Mongol di bawah pimpinan Hu-

lagu Khan, cucu Genghis Khan. 

Perang ini terjadi di Ain Jalut, 

Palestina Utara. 

Ketujuh, pertiswa lainnya yang 

pernah melintas di bulan suci ini 

adalah kemenangan umat Islam 

di Mesir melawan tentara Israel. 

Saat itu, tentara Mesir berhasil 

merebut benteng Israel, Barlev, 

yang diklaim tidak akan mungkin 

terbobol selamanya. Namun,  te-

pat pada 10 Ramadhan, 1393 Hi-

jriyah atau 6 Oktober 1973 Mase-

hi, Benteng Barlev dapat dihan-

curkan. 

Dengan tanpa melupakan se-

jarah , bangsa kita Indonesia pun 

mengikrarkan kemerdekaannya 

pada bulan yang suci ini. Saat itu 

lautan manusia berkumpul di Ja-

karta untuk mendengarkan pern-

yataan proklamasi yang di-



ٌَ انَِّذٌ أَُِزَل فِيِه  َشْهُز َرَيَضا

 ٍْ َاٍت ِي ٌُ هًُدي نِهَُّاِس َوبَيُِّ اْنقُْزآ

ُُْكْى  ٍْ َشِهَد ِي ًَ ٌِ فَ اْنهَُدي َواْنفُْزقَا

ٌَ َيِزيضاً  ٍْ َكا هُ َوَي ًْ ْهَز فَْهيَُص انشَّ

ٍْ أَيَّاٍو أَُخَز  ةٌ ِي أَْو َعهًَ َسفٍَز فَِعدَّ

ُ بُِكْى اْنيُْسَز َوال يُِزيُد بُِكْى  يُِزيُد َّللاَّ

ةَ َونِتَُكبُِّزوا  هُىا اْنِعدَّ ًِ اْنعُْسَز َونِتُْك

َ َعهًَ َيا َهَداُكْى َونََعهَُّكْى  َّللاَّ

 ٌَ  تَْشُكُزو
 

“(Beberapa hari yang ditentukan 

itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 

yang di dalamnya diturunkan 

(permulaan) Alquran sebagai pe-

tunjuk bagi manusia dan penjela-

san-penjelasan mengenai petun-

juk itu dan pembeda (antara yang 

hak dan yang bathil). Karena itu, 

barangsiapa di antara kamu hadir 

(di negeri tempat tinggalnya) di 

bulan itu, maka hendaklah ia ber-

puasa pada bulan itu, dan ba-

rangsiapa sakit atau dalam perjal-

anan (lalu ia berbuka), maka 

(wajiblah baginya berpuasa), 

sebanyak hari yang ditinggal-

kannya itu, pada hari-hari yang 

lain. Allah menghendaki kemu-

dahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. 

Dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan 

hendaklah kamu mengagungkan 

Allah atas petunjuk-Nya yang 

diberikan kepadamu, supaya 

kamu bersyukur.” (QS. Al-

Baqarah: 185). 

Itulah Ramadhan, bulan 

mulia yang penuh dengan berkah. 

Karena itu, tak sehari pun Nabi 

melaluinya dengan berdiam diri 

karena setiap detik, menit, jam, 

dan harinya selalu menghasilkan 

balasan yang berlipat ganda.   

Satu bulan kita melaksanakan 

shaum, menahan diri dari ma-

kanan, minuman, dan hal yang 



malasan, sambil meratapi rasa 

lapar di perut ini. Berdasarkan 

fakta bahasa makna ramadhan itu 

sendiri, maupun fakta sejarah, 

ramadhan itu menuntun pada kita 

untuk selalu berjuang keras 

menghadirkan pembeda antara 

hak dan batil, melalui Al Quran, 

yang diturunkan tepat di bulan 

ini.  Karena itu, lebih-lebih di bu-

lan Ramadhan ini, sungguh besar 

urgensinya kita untuk memper-

banyak membaca dan lebih me-

mahami lagi kandungan Al 

Qur’an agar kewajiban mengajar 

dan mengajarkan kepada sesama 

muslim bisa ditingkatkan. Per-

banyaklah membaca Al Qur’an, 

kaji maknanya dengan tekun sep-

erti tekunnya kaum muslimin 

yang ikut perang Badar, sebarkan 

kebajikan dengan semangat, sep-

erti semangatnya kaum muslimin 

yang berdakwah pada perang 

Tabuk, dan ramaikan tempat iba-

dah seperti ramainya kaum mus-

limin Indonesia menanti momen 

bersejarah dibacakannya teks 





MENDISTRIBUSIKAN PAKET MAKANAN TAMBAHAN (PMT) 

DI DESA TERPENCIL 

Desa Cibalandong, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang 

adalah desa yang jauh terpencil dari keramaian kota. Letak desa 

ini kurang lebih 15 km dari Jalan Raya Cikamurang-Subang.  

Jalan akses masuk pun belum semuanya jalan aspal ataupun  

semen. Sebagian masih berupa batu-batu besar. Tampak juga 

jalan cor semen yang sudah rusak sampai terlihat besi-besinya 

sehingga kendaraan harus berhati-hati. Akses untuk 

mendapatkan pelayanan fasilitas umum pun bisa lebih jauh lagi. 

Misalnya untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas,  warga 

harus menempuh jarak kurang lebih 20 km. Hal inilah yang 

melatar  belakangi Yayasan Dompet Surga Indonesia 



Kegiatan Pendistribusian PMT ini dilaksanakan pada Sabtu, 28 

April 2018 yang penyerahannya diterima oleh Bidan Desa 

setempat, Ibu Elis,  sebagai petugas kesehatan di desa 

Cibalandong. Untuk kemudahan dan kelengkapan data, petugas 

dari YDSI sudah berkoordinasi sebelumnya  dengan beliau 

menyangkut  jumlah penerima dan kebutuhannya.  Sebagaima-

na  program yang  dirancang,  jumlah PMT (Pemberian  Ma-

kanan  Tambahan)  yang diserahkan sebanyak 30 Kardus untuk 

konsumsi 3 bulan dengan sasaran 10 ibu hamil dengan jumlah 

10 kardus untuk dikonsumsi selama 1 bulan bagi 20 anak balita, 

rencana pendistribusian kepada ibu-ibu dan anak-anak balita 

disampaikan pada saat acara posyandu di desa Cibalandong. 

Program-program lainnya berupa bantuan dan beasiswa serta 

pemberdayaan masyarakat untuk tahap selanjutnya 

disampaikan kepada aparat Desa Cibalandong yang diwakili 

oleh Sekdes Cibalandong, Bapak Sumarna. Beliau akan 

musyawarahkan  dengan para ketua RT/RW dan pengurus 

Pemuda untuk menyampaikan kebutuhan yang urgen seperti 

kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari bagi warga miskin di 

desa tersebut. Mereka sangat berharap kegiatan pendistribusian 

bantuan dari mitra Yayasan Dompet Surga Indonesia ini bisa 

berkelanjutan sehingga warga miskin di Desa Cibalandong bisa 

terbantu dan termotivasi untuk bangkit menjadi warga yang 

mampu sejahtera mandiri. 



 

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada 

orang miskin, anak yatim….” ( Q.S Al Insan (76): 8 )  

Dalam  rangka mengimplementasikan 

program di bulan April 2018, Yayasan 

Dompet Surga Indonesia (YDSI)  sebagai 

lembaga yang bergerak di bidang sosial 

dan keagamaan ini telah melaksanakan 

beberapa kegiatan bakti sosial: 

Santunan kepada anak-anak yatim di 

Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Ju-

mat, 27 April 2018. Kegiatan berlang-

sung pada sore hari, pukul 16.00 yang 

dihadiri oleh Bagian Divisi Program dan Pemberdayaan dari 

YDSI Pusat,  yaitu Bpk. Agung Sulistiyono dan Bpk. Sudarmaji, 

termasuk pengurus YDSI Cabang  Indramayu, Bpk. Suprapto 

dan n Bpk. Deni Jumena. Hadir pula ibu-ibu yang mengantar-

kan putra/putrinya.   

 Adapun anak-anak yatim yang hadir sejumlah 9 orang  yang 

terdiri dari 3 anak laki-laki dan  6 anak perempuan. Untuk em-

pat anak yang tidak hadir pada saat itu, santunan diserahkan 

oleh pengurus cabang pada hari berikutnya. Untuk tahun ini, 

santunan yang diberikan berupa uang tunai. Ini berbeda 

dengan santunan tahun sebelumnya. Untuk tahun depan, san-

tunan akan disesuaikan lagi berdasarkan kebutuhan yang ada. 

  

  



 Selain santunan yang sifatnya material juga diberikan santunan 

yang bersifat non materi, seperti penguatan mental spiritual 

melalui kegiatan ceramah dan kegiatan lainnya untuk menum-

buhkan dan menginspirasi mereka agar tetap bersemangat da-

lam menuntut ilmu, meraih cita-cita, berhati-hati dalam mem-

ilih pergaulan, tegar dalam menghadapi kehidupan, dan lain-

lain. 



SANTUNAN  PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK DHUAFA 

“BINAYAH ABNAI MUHAJIRIN” 

DI DESA BALIR, KECAMATAN GANTAR, KABUPATEN 

INDRAMAYU 

 

 

 

 

 

 

 

Masa anak-anak adalah masa bermain dengan riang gembira 
dan penuh dengan kepolosan. Begitulah saat Tim YDSI 
(Yayasan Dompet Surga Indonesia) tiba di tempat belajar  anak-
anak BAM di Desa Balir, Kecamatan Gantar, Kabupaten In-
dramayu.  Merekan menyambut penuh riang gembira. Apakah 
BAM itu? Ini kepanjangan dari  Binayah Abnai Muhajirin yang 
merupakan kegiatan bimbingan yang dilaksanakan setiap hari, 
kecuali Ahad, yang dimulai pukul  17.30 sampai dengan 19.30 
yang dimulai dengan shalat Magrib berjamaah dan ditutup 
dengan shalat Isya berjamaah. Anak-anak yang belajar di sini 
berjumlah lebih dari 69 anak,  mulai dari usia PAUD, SD sampai 
dengan SMP kelas IX,  dengan materi pelajaran Qira’ah dan 
Tahfidz Al Quran, Fiqih Ibadah, Aqidah Akhlak, pelajaran 
umum lainnya (Bahasa Arab, Bahasa Ingris, Matematika, IPA, 
IPS ). Khusus setiap Sabtu diajarkan latihan seni bela diri 
tradisional (silat). Kegiatan kebahasaan (Arab dan Inggris) 
diberikan sebelum shalat Magrib,  dan setelah shalat Magrib 
diberikan kultum untuk siraman rohani anak-anak. 
 



JADWAL BIMBINGAN 

 

 

HARI PELAJARAN 

Senin - 
Rabu 

Qiroati (bimbingan membaca Al Qur’an) dan 
Tahfidz Quran 

Kamis Warbel pelajaran umum 

Jum’at Fikih Ibadah dan Muamalah 

Sabtu Seni dan Olah raga (silat) 

BAM bertempat dirumah Ustadz Ahmad Fahmi di Desa Balir, 

Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Namun, peserta juga 

ada yang berasal dari Kecamatan Haurgeulis. Kegiatan 

bimbingan belajar ini diasuh oleh Bapak/Ibu guru yang 

profesional. Para pembimbing ini kesehariannya juga mengajar 

di sekolah-sekolah sekitar lokasi tempat BAM seperti SMP 

PGRI, SMP PUI, SMK PGRI, SMK PUI, SMK Muhammadiyah, 

SMK Negeri Gantar dll. Mereka membimbing anak-anak ini 

dengan sukarela  semata-mata karena Allah. Untuk mendukung 

kegiatan ini, anak-anak BAM disamping mendapatkan 

bimbingan gratis juga mendapatkan minuman susu dan snak 

gratis yang diberikan oleh para donatur. 

Yayasan Dompet Surga Indonesia hadir bersama anak-anak 

BAM dalam rangka berpartisipasi memberikan bantuan berupa 

dana untuk BAM dengan data mustahiq 20 anak dari 69 anak 

yang rutin diberikan setiap bulannya.  YDSI juga memberikan 

bantuan untuk BAM berupa buku-buku bacan serta Al Quran 

melalui program “Rumah Baca”.  Alhamdulillah, bantuan dari 

YDSI ini selalu disambut baik oleh pengurus BAM dan anak-

anak pun termotivasi untuk membaca buku. Semoga  untuk 

waktu mendatang, bantuan rutin ini bisa bertambah, baik kuli-

tas maupun kuantitasnya. Aamiin. 



PELATIHAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING 

DI KANDANGHAUR INDRAMAYU JAWA BARAT 

 

Pelatihan Ternak domba dan kambing 
adalah program pemberdayaan 
ekonomi masyarakat melalui bidang 
pertanian peternakan dan perikanan 
atau yang terkenal dengan Integreted 
Farming , sebelum para peternak mem-
praktekkan usaha peternakan terlebih 
dahulu kita adakan pelatihan beternak 
dengan materi sebagai berikut : 

A. Materi ternak domba dan kambing 
secara umum 

B. Memelihara kesehatan Ternak 
dengan menyuntik anti biotik 

C. Membuat pakan permentasi 

D. Membuat Pupuk Organik dari Ko-
toran ternak 

Pelatihan ini dilaksanakan pada hari 
Ahad, 13 Mei 2018 di peternakan pak 
Dono, Kandanghaur Indramayu yang 
diikuti oleh 11 orang Mustahiq. Pelati-
han dimulakan jam 10.00 s.d 15.00 
berjalan dengan baik dan lancar. 




