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BAB. IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Dompet Dhuafa 

Dompet Dhuafa Republik 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 atau 

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 nasib 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 Esa. 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 Yogyakarta 

untuk membeli saham koran umum Harian Republika.
47
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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: guru, dai dan sekaligus  aktivis  sosial.
48

 

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 menambahkancarikan dana.” Mengapa kaget, tercekik 

dan segera bereaksi? Karena Rp.6000 waktu itu jumlah yang kecil untuk 
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ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi 

uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiwa. 

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 di inisiasi 

Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai  sebagai  hari  jadi  

Dompet Dhuafa  Republika.
49

 

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 terasa seiring  meluasnya program kepedulian 

dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. 
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Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam 

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.
50

 

Untuk Dompet Dhuafa Riau didirikan tanggal 20 Februari 2013 

dengan diresmikan oleh Presiden Direktur saat ini Bapak Ismail A Said. 

Dansecara berturut-turut para pimpinan Dompet Dhuafa Riau adalah yuan 

Fatkhu  Rizky, Sunarto dan sekarang yang juga masi menjabat  Ali Bastoni.
51

 

Menurut Bapak Firman Nuryanto selaku ketua program Dompet 

Dhuafa Riau menyebutkan hubungan Dompet Dhuafa Riau dengan Dompet 

Dhuafa Pusat hanya sebatas koordinasi dan pemberi peraturan secara syari’ah. 

Dompet Dhuafa Riau merupakan otonomi khusus yang diberikan wewenang 

untuk mengelolah segala urusan baik pengelolaan, penghimpunan maupun 
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penyaluran dana secara otoritas dan tidak kembali kepada Dompet Dhuafa 

pusat (Dari Riau untuk Riau).
52 

 

B. Visi dan Misi Dompet Dhuafa Riau 

Visi Dompet Dhuafa  

“Terwujudnya  masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya 

lokal melalui sistem yang berkeadilan”. 

Misi Dompet Dhuafa  

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.
53

 

Tujuan Dompet Dhuafa 

1. Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global. 

2. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat. 

3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan 

program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia. 

4. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan 

akuntabel. 
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5. Membangun sinergi dan jaringan global. 

6. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat. 

7. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan 

dan pemberdayaan. 

8. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, 

pembelaan dan pemberdayaan. 

9. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang 

berkeadilan. 

10. Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat. 

11. Menumbuhkan kepemilikan aset di masyarakat melalui pengembangan 

industri kerakyataan. 

12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional. 

13. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi 

& diversifikasi sumber daya organisasi. 

14. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan 

conflict of interest dalam pengelolaan lembaga. 

15. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme. 

16. Membangun Komunitas berbasis masjid. 

17. Melahirkan kader dakwah. 

18. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam 

dalam kehidupan sehari-hari.
54
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C. Program Unggulan Dompet Dhuafa Riau dalam Pengentasan Kemiskin 

1. Kesehatan 

Satu diantara berbagai program Dompet Dhuafa Riau yang berjalan 

hingga sekarang yaitu melalui pos sehat, aksi layanan sehat, home care 

visit. Total penerimaan manfaat pada tahun 2016 sebanyak 1.106 jiwa 

yang mana pos sehat tersebut bebas biaya untuk kaum dhuafa. 

2. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan ini, dengan pendidikan seseorang akan membuat perubahan 

pada dirinya dan juga pada orang lain. Dan salah satu program Dompet 

Dhuafa Riau yaitu melalui pendidikan yakni sekolah berada (pendalaman/ 

perbatasan), refurbish, beastudi.  Total penerima manfaat pada tahun 2016 

sebanyak 127 jiwa diantaranya sekolah pendalaman  TNBT. 

3. Ekonomi 

Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

seseorang oleh sebab itu, Dompet Dhuafa Riau memberikan satu diantara 

berbagai program Dompet Dhuafa yakni perkembangan ekonomi seperti 

intitut kemandirian dan bantu permodalan usaha, adapun total penerima 

manfaat ditahun 2016 yaitu sebanyak 12 kk diantaranya yaitu UMKM 

berdaya seperti toko kerupuk berdaya, toko berdaya dll. 

4. Pengembangan sosial 

Pengembangan sosial yaitu memberikan manfaat kepada 

masyarakat yang membutuhkan seperti kebencanaan, air untuk kehidupan, 
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sedekah pohon. Adapun total penerima manfaat pada tahun 2016 yaitu 

sebanyak 3.850 jiwa. Diantaranya yaitu air untuk kehidupan di 9 titik 

Distrik Cevron Pasivic Indonesia.
55

 

 

D. Sususnan Kepengurusan Dompet Dhuafa Riau 

Pimpinan Cabang : ALI BASTONI 

Manajer FO (Finance & Opersional) : SENDY TRI  ASTUTI 

Manajer Remo (Resources Mobilisation &Corp) : HENDI MARDIKA 

Manajer Program &Kepala Pogram Unggulan : FIRMAN NURYANTO 

CRM(Customer Relaton Manajeman) : TYA MARLIZA 

Fundraising Retai & Even : ANDRIKA SAPUTRA 

Lamusta & Kesehatan : LILI AMELIA 

Bagian Umum : IBON NOVAL
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