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BAB IV 

DESKRIPSI LEMBAGA DOMPET DUAFA PEKANBARU RIAU 

 

A.  Sejarah Singkat Dompet Dhuafa Riau Pekanbaru 

1. 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 bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk 

program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan 

dan bantuan bencana.  

2. 10 Oktober 2001 

Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat 

Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET 

DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. 

Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk 

pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional 

(Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. 
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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. 

3. 20 Februari 2013 

Dompet Dhuafa Cabang Riau resmi dibuka di ibukota provinsi 

Riau yakni Pekanbaru. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan 

MoU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt Sekdako, Yuzamri Yakub 

dengan Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Ismail A. Said didampingi 

Branch Manager Dompet Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizqi. 

   

B. Visi Dan Misi DOMPET DUAFA RIAU 

1. Visi 

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, 

pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang 

berkeadilan. 

2. Misi 

a. Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai 

kebaikan 

b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi 

kerakyatan 

c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan 

jaringan global 
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d. Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global 

e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg 

berkeadilan 

f. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, 

kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, indepedensi dan 

kemandirian lembaga 

3. Tujuan 

a. Terwujudnya Organisasi Dompet Dhuafa dengan standar Organisasi 

Global 

b. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat 

c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & 

program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia 

d. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan 

akuntabel. 

e. Membangun sinergi dan jaringan global  

f. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat 

g. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program 

kemanusiaan dan pemberdayaan 

h. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program 

pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan 

i. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yg 

berkeadilan 

j. Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat 
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k. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui 

pengembangan industri kerakyataan 

l. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional 

m. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, 

ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi 

n. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan 

conflict of interest dalam pengelolaan lembaga 

o. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme 

p. Membangun Komunitas berbasis masjid 

q. Melahirkan kader dakwah 

r. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar 

Islam dalam kehidupan sehari-hari 
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C. Struktur Kepegawaian Dompet Duafa Riau 

 

Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian Dompet Dhuafa Riau 
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Struktur Kepegawaian DOMPET DUAFA RIAU 

1. Pimpinan cabang : Ali Bastoni 

2. ManajerFo (Finance& Operasional) : SendyTri Astuti 

3. Manajer Remo (Resources Mobilisation & Corp) : Hendi Mardika 

4. Manajer Program Dan Kepala Program Unggulan : Firman Nuryanto 

5. Div Markom Digital & Ik : Wili Ibnu Febriansyah 

6. CRM (Customer Relation Manajemen) : Tya Mariza 

7. Fundraising Retail Dan Event : Andrika Saputra 

8. Lamusta Dan Kesehatan: Lili Amelia 

9. Bagian Umum : Ibon Noval 

    

D. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup DOMPET DUAFA RIAU 

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia 

yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan 

dana ZISWAF. Dompet Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya 

yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan. 

Adapun yang menjadi program Dompet Dhuafa yaitu: 

1. Kesehatan 

Dompet Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai 

lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik 

dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. 
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2. Pendidikan 

Masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan anak-anak. 

Dompet Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan  program 

pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu. 

3. Ekonomi  

Untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompet 

Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program 

pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru. 

4. Pengembangan Sosial 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang 

lain. Untuk itulah Dompet Dhuafa ada, bersama dengan para relawan 

membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tahu arah. 

 

E. Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja DOMPET DUAFA RIAU 

1. Pimpinan Cabang 

a. Tanggung Jawab 

Melakukan perencanaan fundraising, program, operasional, 

melakukan controlling dan evaluasi sesuai dengan standar yang 

berlaku. 

2. Tugas pokok 

a. Melakukan analisa untuk  fundraising, program, operasional,  

mendesain kebijakan strategis, merumuskan target,  

b. Melakukan controlling terhadap target yang sudah ditetapkan dan jika 

diperlukan ada analisa dan perubahan strategi. 
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c. Membuat laporan bulanan, semester dan akhir tahun terkait dengan 

SDM, penghimpunan, pelaksanaan program dan keuangan,  

d. Membuat evaluasi dan followup  

3. Wewenang 

Memutuskan SPPD, lembur, pengeluaran dana lembaga, tanda 

tangan surat cabang, memutuskan proses rekrutmen karyawan, memutusan 

kerja sama (fundraising dan program). Dan memutuskan penggunaan Aset 

cabang.   

4. Koordinator Finance And Operational 

a. Tanggung jawab 

1) Melakukan perencanaan keuangan, melakukan pengelolaan 

keuangan, serta pelaporan keuangan 

2) Melakukan pengelolaan SDM dari mulai rekrutmen sampai dengan 

pemutusan 

3) Melakukan pengelolaan aset lembaga  

b. Tugas pokok 

a. Melakukan analisa anggaran keuangan,  

b. Menerima pengajuan keuangan sampai dengan pencairan dana 

c. Mencatat setiap transaksi 

d. Membuat laporan keuangan bulanan, semester dan akhir tahun  

e. Membuat catatan atas laporan keuangan 

f. Memberikan penjelasan kepada tim terkait laporan keuangan 
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g. Melakukan analisa kebutuhan SDM, melakukan rekrutmen sesuai 

kebutuhan 

h. Melakukan penggajian,   

i. Memberikan benefit karyawan 

j. Mengumpulkan evaluasi kinerja 

k. Mendokumentasikan administrasi karyawan 

l. Melakukan analisa kebutuhan Aset,membuat manajemen 

pengelolaan aset 

m. Melakukan kontrol inventaris aset secara berkala,  

c. Wewenang 

Memutuskan pengeluaran dana lembaga, pembuatan surat 

(kontrak kerja), pembelian aset cabang. 

5. Koordinator Program 

a. Tanggung jawab 

Membuat Konsep Program, Menyusun Program, melakukan 

penyaluran donasi dan membuat laporan kegiatan sesuai standar yang 

berlaku. 

b. Tugas pokok 

1) Melakukan analisa untuk membuat program, mapping wilayah, 

membuat laporanawal. 

2) Melakukan koordinasi lapangan, pembentukan struktur di 

lapangan, pembinaan, controlling. 

3) Melakukandokumentasi. 
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4) Membuat laporan akhir keuangan dan kegiatan.  

5) Membuat evaluasi dan followup.   

c. Wewenang 

Memutuskan lembur staf program, pengajuan dana program, 

memutuskan penerima manfaat yang dapat dibantu. 

6. Koordinator Fundraising 

a. Tanggung Jawab 

Membuat Konsep syiar dan Proposal Kerjasama, serta 

negosiasi kepada donatur dan calon mitra, sehingga terhimpun dana 

yang ditargetkan dan terjalin kesepakatan kerja sama. 

b. Tugas pokok 

1) Membuat Mapping Potensi Donatur melalui media dan informasi 

dari masyarakat umum. 

2) Membuat Konsep Proposal kerja sama yang ditujukan kepada 

calon potensi donatur/mitra 

3) Melakukan presentasi dan negosiasi terkait program kepada calon 

donatur/mitra 

4) Melakukandokumentasi 

5) Melakukan Followup penawaran kerja sama 

6) Melakukan tanda-tangan kesepakatan (MOU/akad kerjasama)  

c. Wewenang 

Memutuskan pengajuan dana fundraising 
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7. Koordinator CRM 

a. Tanggung jawab 

Bertanggung jawab  dan membantu atasan dalam mengelola 

dan melaksanakan pencapaian target-target kegiatan di Divisi Layanan 

dan Komunikasi. Memonitor dan memberikan catatan rekomendasi 

kepada atasan atas supervisi pengembangan model pelayanan yang 

efektif dan efisien. 

b. Tugas Pokok 

1) Bertindak sebagai front office /Customer service yang melayani 

donatur dan mustahik  

2) Melakukan pemeliharaan donatur  

3) Memegang akun media sosial lembaga (facebook, twitter, youtube) 

4) Membuat laporan pekanan/weekly report   

c. Wewenang 

Memberikan informasi  dan pelayanan seputar DD  Riau 

kepada donatur dan mustahik, mengirimkan sms blast, mengupload 

konten informatif dan persuasif tentang kegiatan lembaga 

 

 

 

 

 

 


