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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TENTANG DOMPET DHUAFA RIAU 

 

A. Sejarah Dompet Dhuafa 

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 Dewan Pendiri lembaga independen Dompet 

Dhuafa Republika. 

Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, 

kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, 

Sang Maha Perekayasa.  April 1993, Koran Republika menyelenggarakan 

promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, 

Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di 

stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk 

membeli saham koran umum Harian Republika. 
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Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni 

Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. 

Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Memang, acara itu 

dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment. Turun dari 

panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu 

Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan 

(CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di 

daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.  

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan 

kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama 

Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-

round: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial. Ketika Parni Hadi 

bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab : “Masing-masing 

menerima enam ribu rupiah sebulan.” Kaget, tercengang dan setengah tidak 

percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi: “Dari mana sumber dana 

itu?”  Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan 

kehabisan kata-kata: “Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari 

kiriman orang tua mereka.” Seperti tercekik, Parni Hadi menukas: “Saya malu, 

mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk 

membantu teman-teman. Zainuddin MZ segera menambahkan: “Saya akan bantu 

carikan dana.” Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp6000 

waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran 
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Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan 

hidup para mahasiswa. 

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompet Dhuafa Republika. 

Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat 

untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah 

rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompet Dhuafa” 

pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada 

gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian 

ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. 

Rubrik “Dompet Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai 

dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. 

Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga 

Peduli di Republika. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompet Dhuafa Republika 

pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari 

Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan 

Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam 

wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, 

bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa. 

Profesionalitas DD kian terasah seiring  meluasnya program kepedulian 

dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. 

Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam 
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bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti 

bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana. 

Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk 

pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga 

Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. 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.  

B. Sejarah Dompet Dhuafa Riau 

 Dompet Dhuafa cabang Riau merupakan sebuah lembaga zakat, infak, 

sedakah yang berlokasi di pekanbaru, jalan Tuanku Tambusai. Dompet Dhuafa ini 

cabang resmi dari pusat. Pada awal tahun 2013, tepatnya 20 februari dibukalah 

Dompet Dhuafa hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara 

Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt.Sekdako,Yuzamri dengan Presiden Direktur 

Dompet Dhuafa, Ismail A.Said di damping Branch Mnager Domept Dhuafa Riau, 

Yuan Fatkhu Rizki.
41

 Bedirinya Dompet Dhuafa sebagai lembaga zakat yang 

resmi berupaya untuk menghimpun zakat yang ada di Riau karna Riau merupakan 
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salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Dan 

kehadiran Dompet Dhuafa dapat membantu lembaga zakat yang lain untuk 

menghimpun dana zakat yang ada.  

C. Program Kerja Dompet Dhuafa Riau 

1. Program Pendidikan  

Di dalam melakukan pemberdayaan peningkatan mutu masyrakat dhuafa 

dan suku terasing. Dompet Dhuafa melakukan pergerakan dan pembiayaan 

pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu khusunya anak suku terasing. Di 

sini lembaga zakat ini, meunjukan keseriusan dalam mengartasi kebodohan dan 

keterputusan pendidiakan. Lembaga ini memiliki beberapa program unggulan 

dalam pembangunan pendidikan.
42

 

Adapun  pemberdayaan di bidang pendidikan meliputi beberapa program 

Smart  Ekselensia  Indonesia. Smart Ekselensia Indonesia  merupakan Sekolah 

bebas biaya untuk siswa dhuafa berprestasi, berasrama, SMP-SMA 5 tahun yang 

siswanya berasal dari seluruh Indonesia dan ini dirasakan oleh anak anak suku 

terasing yang ada di riau khusunya ada di kabupaten Indragiri hulu pada suku 

Talang Mamak dan kabupaten Meranti, . Kemudian Pengembangan pendidikan 

menangani beberapa program pendampingan sekolah, sekolah guru dan  beasiswa 

pendidikan.  
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http://www.smartekselensia.net/


39 
 

Ada 4 jejaring di bawahnya yaitu: 

a) Institut Kemandirian (IK) 

b) Sekolah Guru Indonesia (SGI) 

c) Makmal Pendidikan 

d) Beastudi Indonesia 

Penerima maanfaat program pendidikan dari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012 adalah 25.780 orang. 

2. Program Kesehatan 

Untuk membantu melayani kebutuhan kesehatan kaum dhuafa, Dompet 

Dhuafa mengembangkan program kesehatan bagi kaaum dhuafa, berupa klinik 

Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) yang terbesar di DKI Jakarta, Jawa Barat, 

Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nangroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi 

Selatan dan Papua. LKC memberikan layanan poli kebidanan,poli anak dan 

mengembangkan layanan khusus berupa klinik psikologi, penyakit dalam, jantung 

dan TB melalui kerelawanan para dokter senior. Sejak tahun 2012 Dompet 

Dhuafa mengembangkan Rumah Sakit Terpadu sebagai program non-profit 

hospital dan menjadi rujukan klinik layanan kesehatan cuma-cuma yang sudah 

ada di seluruh Indonesia. Penerima Manfaat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012 adalah 30.530 KK dan 82.680 Jiwa. 

 

 

http://www.institutkemandirian.org/
http://www.sekolahguruindonesia.net/
http://makmalpendidikan.net/
http://www.beastudiindonesia.net/
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3. Program Ekonomi 

Pemberdayaan Ekonomi merupakan program dengan orientasi 

pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat terentaskan dari kemiskinan. 

Ruang lingkup program ekonomi ini ditangani oleh beberapa Jejaring sebagai 

berikut
43

: 

a)  Masyarakat Mandiri (Mm) 

Program Masyarakat Mandiri (MM) didedikasikan Dompet Dhuafa sejak 

tahun 2000 untuk memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantongnya. 

Program pemberdayaan MM menjangkau komunitas pedesaan, perkotaan, 

wilayah pasca bencana, serta komunitas berdasar klaster ekonomi. 

b) Kampung Ternak Nusantara 

Program  Kampoeng Ternak meliputi : Pembibitan (breeding), Pakan, 

Teknologi, Manajemen, dan Veteriner. Sedangkan program pemberdayaan 

peternak dhuafa (community development) dibangun dengan pembentukan 

kelompok-kelompok peternak di daerah-daerah bidikan. 

c) Pertanian Sehat Indonesia (PSI) 

Berdiri sejak 1999 untuk memulai program pengembangan dan penelitian 

produk pertanian berupa pembasmi hama dan pupuk yang ramah lingkungan. 

Lokasi di Desa Ciburuy dan Cinagara, Kecamatan Cijeruk, Kab. Bogor, Jawa 
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http://masyarakatmandiri.co.id/
http://www.kampoengternak.or.id/
http://www.pertaniansehat.or.id/
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Barat. Program ini  kemudian dikembangkan hingga ke beberapa daerah lain di 

Jawa. 

4. Kemanusiaan dan Dakwah 

  Kemanusian ini merupakan program yang dilakukan untuk bantuan yang 

diberikan kepada masyrakat muslim yang dalam mengalami kesulitan atu musibah 

seperti bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan 

musibah lainya. Biasanya, Dompet Dhuafa melakukan terjun kelapngan dalam 

penyaluranya dan membantu musibah yang ada. 

Kemudian program Dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilakukan setiap umat muslim, baik melalui lisan, tulisan maupun dengan 

pergerakan. Dalam pengembangan dawah yang dilakuakan oleh Dompet Dhuafa 

Riau. Biasanya, mereka mengirim para Da’i ke setiap daerah terpencil, ke luar 

negeri dan ada juga merekrut da’i kemudian dilakukan pembinaan.  Dompet 

Dhuafa disini melakukan pembinaan dan pengkadersasian kepada da’I yang akan 

dikirimkan ke pedalaman yang akan membimbing masyrakat suku terasing atau 

suku talang mamak dalam belajar ilmu agama dan ilmu yang lain.   

D. Visi Dan Misi Dompet Dhuafa Riau 

Ada pun visi yang di mililki oleh Dompet Dhuafa Riau adaalah 

terwujudnya  masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui 

sistem yang berkeadilan
44

. Sedangkan Misi Dompet Dhuafa Riau di antaranya : 
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1. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian 

2. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya 

untuk pemberdayaan 

3. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi  pemberdayaan 

masyarakat global 

4. Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui 

ekonomi berkeadilan 

5. Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan 

Kemudian memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mendorong voluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat 

sebagai agent of change 

2. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi  multi-stakeholder untuk 

terciptanya kesejahteraan 

3. Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya 

4. Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat 

5. Menjadi World Class Organization berbasis ZISWAF 

6. Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan 

7. Menjadi lembaga expert dan rujukan dalam kebijakan pengentasan 

kemiskinan Indonesia 

8. Mengembangkan industri dan usaha  yang berbasis redistribusi aset serta 

mewujudkan jaringan bisnis yang sehat  dan etik. 
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D. Struktur Dompet Dhuafa Riau 

 Ada pun susunan struktur Dompet Dhuafa Riau yaitu :
45
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PIMPINAN CABANG 

ALI BUSTONI (E2) 

Manajer Fo (Finance& 

Opersional) 

SENDI TRI AGUSTUTI 

Manajer remo (resources 

mobilisation & corp) 

HENDI MARDIKA 

Manajer program & kepala 

program unggulan 

FIRMAN NURYANTO 

Div Markom Digital & 

IK 

Wili Ibnu Febriansyah 

Lamusta & Kesehatan 

LILI AMELIA 

CRM (cutomer realtion 

manajemen 

Tya mariza (B2)

  

Fundraising 

retail & evant 

Andrika syaputra 

Bagaian Umum 

IBON NOVAL 


