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Melahirkan Generasi Unggul
Rina Fatimah
Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan

P

agi itu matahari bersinar terang, membuat aktivitas pagi
lebih bersemangat. Apalagi tersiar kabar gembira dari Ibu
Eka, guru SMART Ekselensia Indonesia (SMART EI)
Dompet Dhuafa (DD) bahwa Nurkholis siswa SMART EI DD
angkatan 4 telah lulus sidang skripsi dari fakultas kedokteran
Universitas Indonesia (UI). Nurkholis merupakan siswa SMART
EI DD asal Nusa Tenggara Timur. Tiga bulan pertama di sekolah,
ia selalu menangis dan minta pulang. Maklumlah, Nurkholis baru
lulus SD dan harus berpisah jauh dari orang tuanya. Tentunya
hari-hari yang dilaluinya tidak mudah. Usianya masih belia,
Nurkholis harus mandiri. Disinilah peran guru dan ustadz
asrama berperan sebagai orang tua mereka membimbing dan
mengarahkan.
SMART EI DD merupakan sekolah akselerasi pertama di
Indonesia yang telah meluluskan 7 angkatan dengan prestasi
100 persen siswa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri.
Memadukan kurikulum sekolah formal dan asrama selama 5
tahun mampu mengubah karakter, maindset Kholis dan siswa
SMART EI DD lainya.
Siswa SMART EI DD hanya setahun sekali pulang ke kampung
halaman, sehingga selama 5 tahun di asrama mereka merasa
kangen orang tua dan tanah kelahiran. Namun, tekad kuat untuk
menjadi manusia lebih baik dan membanggakan keluarga
mengalahkan semua perasaan-perasaan itu. Persamaan
kondisi, perasaan serta kebersamaan selama bertahun-tahun
membuat rasa persaudaraan begitu kuat terpatri
dalam diri, sikap untuk senantiasa saling membantu,
saling memahami, bekerja sama, dan sukses
bersama.
Waktu berjalan cepat, kini 8,5 tahun semenjak Kholis
melewati hari-hari dengan tangis ketika awal masuk
SMART EI DD. Kini Nurkholis menyandang gelar
Sarjana Kedokteran dari kampus Universitas
Indonesia. Sebuah prestasi yang awalnya mimpi
pun tak pernah ada di benak Kholis dan
keluarganya.

Program Divisi Pendidikan Dompet Dhuafa selain SMART
EI DD terdapat pula Beastudi Indonesia yang terdiri dari
program Beastudi Etos. Beastudi Etos bertujuan memutus
rantai kemiskinan. Kini Beastudi Etos bertransformasi
menjadi beasiswa pembinaan sumber daya manusia
strategis dari masyarakat marjinal. Program investasi SDM
strategis lainnya yaitu Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTI
NUSA), beasiswa kepakaran Strata 2 di Universitas Al
Azhar, Beasiswa Dokter Spesialis, Basiswa Pasca Sarjana
BIPS ke berbagai kampus terbaik di luar negeri. Tiga belas
tahun program Beastudi telah meluluskan 1300 lebih alumni
yang kini telah berkontribusi dalam perbaikan bangsa di
berbagai sektor mulai dari akademisi, pekerja profesional
dan pengusaha.
Permasalahan pendidikan di Indonesia secara garis besar
terjadi pada akses dan kualitas pendidikan. Upaya
peningkatan kualitas pendidikan dilakukan oleh DD dengan
fokus pada peningkatan kualitas guru melalui Sekolah Guru
Indonesia (SGI). SGI merupakan program pelatihan dan
pengiriman guru ke daerah terpencil, terluar dan terdalam.
Selama satu tahun guru-guru inspiratif ini mengajar,
membuat perubahan, membudayakan kegiatan-kegiatan
positif, bahkan mereka juga membangun sekolah.
Pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan
SDM yang dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan
tinggi. Tahun 2015, Pendidikan DD berusia 11 tahun.
Selama 11 tahun Pendidikan DD telah turut serta
melahirkan generasi unggul, berkualitas dan berkarakter.
Keberhasilan yang kami raih tak lepas dari dukungan dan
kepercayaan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus
memperbaiki kualitas program.
Impian kami, kelak merekalah
yang akan merawat dan
memimpin negeri ini.

Kata Pengantar
Presiden Direktur
Dompet Dhuafa
Ahmad Juwaini

G

lobalisasi ekonomi
berkembang dengan pesat
dibantu oleh revolusi dunia
teknologi informasi namun pada sisi
kualitas sumber daya manusia dalam
merespon perkembangan tertinggal
jauh. Manusia Indonesia saat ini di
dominasi oleh usia produktif antara 17 40 tahun dengan sebagian besar
merupakan lulusan Sekolah
Menengah Atas atau sederajat.
Padahal persaingan SDM secara
global semakin ketat apalagi pasca
penerapan Masyarakat Ekonomi
ASEAN. Merespon kondisi pendidikan
Indonesia yang memiliki akar masalah
pada aksestabilitas dan kualitas maka
bidang Pendidikan Dompet Dhuafa
membuat milestone program SMART
Ekselensia Indonesia. SMART EI
merupakan sekolah berasrama selama
5 tahun memadukan kurikulum sekolah
formal dan asrama. Alhamdulillah
semua lulusan SMART EI diterima di
Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Program Dompet Dhuafa pada level
sekolah diantaranya program
pendampingan sekolah dan
pengiriman relawan Sekolah Guru
Indonesia di daerah terluar, terpencil
dan terdalam
Rendahnya strata pendidikan manusia
Indonesia khususnya dalam
mengenyam pendidikan tinggi akibat
biaya kuliah tinggi dan kemiskinan.
Bagi mereka kuliah itu seperti mimpi.
Tidak sedikit yang untuk bermimpi
kuliah pun sudah tak sanggup, karena
untuk menyelesaikan SMA saja sudah
nyaris “lumpuh” orang tua
menanggung derita. Ekonomi keluarga
yang serba kurang telah
memenjarakan benak sebagian anak
negeri untuk berkhayal menjadi
mahasiswa. Sebagian generasi berlian
itu nyaris tetap terpendam dalam pasir
kemiskinan. Saat asa menjadi
mahasiswa itu nyaris padam, informasi
adanya beasiswa yang akan
membantu biaya kuliah adalah cahaya
dalam kegelapan. Ia membangkitkan
keberanian untuk bermimpi menjadi
mahasiswa. Ia menjadi penyala
semangat untuk berjuang menikmati
pendidikan tinggi. Tidak ada yang tidak
mungkin untuk menjadi mahasiswa di
kampus perguruan tinggi negeri. Kini
semua anak-anak dari keluarga miskin
punya kesempatan untuk bisa
menikmati kuliah..

Beastudi Etos Dompet
Dhuafa merupakan salah
satu program Dompet Dhuafa
yang didesain agar setiap anak
negeri dari keluarga miskin terproteksi
impiannya untuk kuliah. Bukan hanya
menikmati biaya kuliah, tapi juga
menjalani pengembangan diri.
Persaudaraan dan jaringan
kolaborasi juga ditumbuhkan
untuk mencapai impian masa
depan. Pada saatnya nanti
mereka semua akan menjadi
bintang-bintang di langit
Indonesia. Beastudi Etos
Dompet Dhuafa
merupakan salah satu
program di bawah
divisi Beastudi
Indonesia. Program
investasi SDM strategis
di Beastudi Indonesia
diantaranya Beasiswa
Aktifis Nusantara, Beasiswa
Kepakaran dalam dan luar
negeri mulai dari BIPS, Al Azhar
Scholarship, Beasiswa Ekonomi
Syariah.
Pendiri Bangsa Indonesia bercita-cita
agar rakyat Indonesia menjadi rakyat
yang cerdas dan sejahtera. Saat ini
tugas rakyat Indonesia lebih dari
sekedar mengisi kemerdekaan dengan
pembangunan, namun mewujudkan
Indonesia yang mandiri. Demi
mewujudkan tujuan Indonesia
berdaya, rakyat Indonesia harus
memiliki kepedulian dan
keterpanggilan untuk mewujudkan
kesejahteraan bangsa secara nyata
melalui berbagai upayanya.
Tugas membawa arah bangsa di masa
depan tidak ada di pundak pemimpin
Indonesia saat ini yang sudah semakin
menua. Tugas Indonesia masa depan
ada di pundak generasi muda sebagai
SDM strategis masa depan. Salah satu
peran yang dimainkan oleh generasi
muda ialah menjadi Social
Entrepreneur. Mereka adalah orangorang yang terketuk hatinya untuk
berkontribusi mengatasi masalahmasalah yang ada di masyarakat.
Dengan penuh kecintaan kepada
bangsanya, para Social Entrepreneur
ini terjun melakukan berbagai kegiatan
untuk dapat memberi solusi atas
berbagai problema yang dihadapi
bangsanya.

Wirausahawan sosial ini dengan penuh
kesungguhan terjun melakukan
berbagai kegiatan yang memiliki
dampak langsung dalam mengatasi
permasalahan yang ada di
masyarakat. Orientasi untuk
melakukan perbaikan bangsa ini
menjadi panglima dari berbagai
kegiatan yang mereka lakukan, baik
kegiatan yang bersifat pendidikan,
bisnis, maupun kegiatan yang bersifat
pemberdayaan masyarakat secara
langsung. Dari kalangan
wirausahawan sosial ini akan lahir
pahlawan angkatan baru, yaitu
Pahlawan 3.0. Pahlawan 3.0 inilah
yang ingin dihasilkan oleh bidang
Pendidikan Dompet Dhuafa.
Selama tahun 2015 Dompet Dhuafa
Pendidikan berkhidmat pada kerjakerja lokal berdampak global. Sebagai
bagian dari pertanggungjawaban
dana publik laporan tahunan bidang
Pendidikan Dompet Dhuafa kami
hadirkan. Semoga mampu
memberikan informasi kepada semua
pihak yang fokus pada perbaikan SDM
melalui pendidikan.
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From Nothing
to Something
Mulyadi Saputra

M

uhammad Fatih Daffa' siswa SMART Ekselensia
Indonesia angkatan ke-8 yang berasal dari
daerah Lumajang, Jawa Timur. Remaja yang
akrab disapa Fatih ini merupakan siswa panutan adik
kelas dan rekan-rekannya, karena karakter dan
kecerdasannya. Remaja yang ramah, dan rendah hati
(hummble), mempunyai cita-cita kelak menjadi seorang
ulama saintis. Dia mengagumi sosok kepribadian,
leadership dan kecerdasan Presiden RI ketiga, yaitu Dr.
Ing BJ Habibie dan ulama besar nan kharismatik Imam
Syafi'ie. Tokoh idolanya ini sangat mempengaruhi
motivasinya untuk berkiprah baik di asrama maupun di
sekolah.
Putra ke-4 dari 9 bersaudara yang dibesarkan oleh
seorang Ibu yang berprofesi sebagai tukang jahit dan ayah
sebagai pegiat sosial di lingkungan desa tempat
tinggalnya, telah tumbuh dan bermetamorfosa menjadi
seorang calon generasi penerus bangsa Indonesia yang
mempunyai karakter dan kompetensi. Remaja yang hobi
membaca segala jenis buku serta piawai dalam menulis
juga terlatih dalam bermain musik, bernyanyi (Nasyid) dan
juga gemar menghafal Al-Qur'an . Selama mengenyam
pendidikan di SMART telah banyak tinta prestasi yang
sudah ditorehkan, baik dalam bidang akademik maupun
non akademik, diantaranya meraih merit award
(penghargaan untuk 5 besar) bidang matematika di
Singapura dan tampil mendendangkan lagu bernafaskan
Islam di MNC TV secara live.
Selain Fatih, ada alumni SMART Ekselensia Indonesia
lainnya yang telah bermetamorfosa, yaitu Nurkholis yang
berasal dari Waingapu Nusa Tenggara Timur. Pasca dari
SMART Ekselensia Indonesia, Nurkholis diterima di
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesai (FK-UI)
melalui jalur tanpa tes (SNMPTN) dan saat ini sedang
menempuh semester ke-7. Kholis – begitu sapaan
akrabnya, tinggal di Dusun Manubara, Waingapu, Sumba
Timur NTT. Nurkholis dididik dan tumbuh dalam sebuah
keluarga sederhana, ayahnya sebagai penjual kue.
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Kedua remaja tersebut mengalami metamorfosa dan
transformasi setelah dididik dan dibimbing dalam
sebuah sekolah inkubator SMART Ekselensia
Indonesia. Fatih dan Kholis tumbuh dan berkembang
sebagai pembelajar sejati dan perubahan nyata baik
dari karakter maupun kompetensinya. SMART
Ekselensia Indonesia telah mengubah anak seorang
pegiat sosial dan penjual gorengan yang awalnya selalu
merasa minder (inferior) menjadi pribadi yang percaya
diri, multi talent, pengetahuan keagamaan lebih
mendalam, leadership, rajin menghafal Al-Qur'an dan
baca Hadits. Di asrama mereka belajar tentang,
kemandirian, kebersihan, peduli terhadap sesama, soft
skill (public speaking, debate, adab) dan hard skill
(menjahit, berkebun, wirausaha), dan empati.
Dua kisah diatas menggambarkan bagaimana sekolah
SMART Ekselensia Indonesia berkomitmen untuk
mengubah mindset dan metamorfosa siswa from
nothing to something sesuai dengan bakat dan
minatnya menjadi lebih produktif dan kontributif.
Komitmen itu tercantum dalam sebuah misi yaitu
melahirkan lulusan yang berkepribadian Islam, berjiwa
pemimpin, mandiri, berprestasi, dan berdaya guna.
Komitmen tersebut di support oleh ketulusan guruguru yang mempunyai kompetensi (kreatif,
inovatif), karakter, memahami dunia
remaja (parenting) dan juga harus
memahami tumbuh kembang
anak, sehingga bisa
menemukenali minat
dan bakat anak.

SMART Ekselensia Indonesia merupakan sekolah
bebas biaya, berasrama dan akselerasi ( SMP & SMA
5 tahun ) pertama di Indonesia. Diresmikan pada 29
Juli 2004 dengan lokasi di Jalan Raya Parung KM 42Bogor, Jawa Barat. Sekolah ini merupakan salah satu
organ yayasan pendidikan Dompet Dhuafa, yang
merupakan sekolah menengah setingkat SMP dan
SMA khusus bagi siswa laki-laki lulusan Sekolah
Dasar atau sederajat yang memiliki potensi
intelektual tinggi namun memiliki keterbatasan
finansial. SMART Ekselensia Indonesia selain
memperoleh akreditasi A (BNSP) juga sudah
bersertifikat ISO 9001 : 2008 sejak 27 Februari 2013
oleh SAI Global.

Untuk menghadapi tantangan global dan program
Indonesia Emas 2045, SMART Ekselensia Indonesia
menyadari bahwa tantangan yang dihadapi sangat
komplek dan kompetitif, maka SMART berikhtiar
terus memperkuat fondasi dasar dengan
menyuguhkan kurikulum sekolah dan asrama yang
lebih terintegrasi, agar menghasilkan lulusan yang
berkarakter dan kompetensi yang sesuai dengan
perkembangan global.

Salah satu ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi global, SMART
Ekselensia Indonesia menjalin kemitraan dengan Diaspora EClass – Indonesia Diaspora Network (IDN) dalam bentuk
program “Diaspora Online Conversation Class”, dimana dalam
program ini siswa SMART Ekselensia Indonesia belajar bahasa
Inggris secara virtual via skype dengan Mahasiswa/i yang ada di
Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Australia.
Jalinan kemitraan lainnya dengan Queen Marry, Jepang dalam
program ini siswa SMART Ekselensia Indonesia belajar bahasa
Jepang secara virtual via skype.

Selain itu, reliability merupakan salah satu dimensi kualitas
SMART yang harus didukung dengan kurikulum komprehensif
yang memadukan sistem pendidikan sekolah dan sistem
pendidikan asrama (internat/boarding school). Kurikulum menjadi
panglima yang menjadi pedoman yang mengarahkan
pembentukan siswa yang berkarakter, berjiwa pemimpin,
mandiri, berprestasi, dan berdaya guna. Sistem active learning
yang diterapkan dalam setiap pembelajaran dan didukung
dengan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan
menyenangkan (PAIKEM) dan moving class, sehingga mampu
menjaga tradisi lulusannya diterima 100% di PTN terakreditasi A.
[MS]
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Secuil Kontribusi
untuk Negeri
Cicih Kurniasih

P

ak Dasril biasa ia dipanggil oleh murid-muridnya. Ia
seorang guru sebuah Sekolah Dasar di Bukittinggi,
Sumatera Barat. Sebagai pendidik, Dasril
berprinsip bahwa belajar tak mengenal akhir, bisa
dimanapun dan dengan siapapun. Dasril sadar agar tidak
mengalami ketertinggalan informasi, ia harus terus belajar
dan mencari ilmu. Apalahi dunia informasi berkembang
pesat, murid-muridnya bisa dengan mudah mengakses
berbagai informasi. Dasril harus bisa menjelaskan
pertayaan-pertayaan dari muridnya yang sering aneh dan
di luar nalar.
Dasril merupakan peserta yang terpilih mengikuti Program
School for Master Teacher (SMT) salah satu program dari
Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa (SGI DD).
Selama program SMT, Dasril memperoleh kurikulum khas
SGI DD yaitu kurikulum berbasis kearifan lokal,
keterampilan mengajar dengan memanfaatkan potensi
lingkungan sekolah, penumbuhan kepekaaan sosial dan
metode kepemimpinan dalam masyarakat.
Kerja keras dan komitmen Dasril dalam menerapkan ilmuilmu praktis dan pengalaman yang diperoleh dari SGI DD
membuahkan hasil yaitu penghargaan sebagai guru
berprestasi se-provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Dasril
kemudian menerima Penghargaan Satya Lencana dari
Presiden Republik Indonesia. Kiprah Dasril terus
dibagikan dan menjadi teladan dan motivasi guru-guru di
Indonesia untuk terus berprestasi dalam keterbatasan
demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Guru merupakan panutan, teladan dan pemimpin di dalam
dan di luar kelas. Cermin guru adalah sikap dan tingkah
laku murid-muridnya. Herriyanto namanya, ia peserta
Sekolah Guru Indonesia (SGI) yang berasal dari Nusa
Tenggara Barat (NTB). Herry merupakan SGI 7 untuk
daerah penempatan Pandeglang.

Permasalahan di kampung saya
sangat kompleks, mulai dari sosial,
ekonomi dan pendidikan. Saya ingin
berkontribusi untuk menyelesaikanya permasalahan di
kampung saya melalui bidang pendidikan. Latar belakang
itulah yang membuat saya membulatkan tekad bergabung
dengan SGI. Saya ingin belajar banyak hal untuk bekal
memperbaiki kampung saya," ujar Herry dengan penuh
semangat dan keyakinan.

Selama satu tahun di daerah penempatan Herry
menginisiasi terbentuknya SEMASA, Sekolah Masyarakat
Desa di Pandeglang. Sekolah untuk mengentaskan buta
huruf dan mendidik masyarakat untuk gemar belajar.
SEMASA menjadi pusat pembelajaran masyarakat di
Ciherang, Pandeglang, Banten. Kegiatan mengajar,
menginspirasi masyarakat dan melakukan gerakan
perubahan, bahkan mendirikan sekolah banyak dilakukan
oleh guru-guru SGI di berbagai daerah penempatan.
SGI terus berusaha meningkatan kualitas pendidikan di
Indonesia dengan fokus membina guru-guru di daerah
terpencil, terdalam dan terluar agar terampil mengajar.
Program SGI terdiri dari program SGI Profressional, SGI
Kelas Eksekutif, School of Master Teacher dan School for
Principal. 4 program SGI berada pada lima ranah
kapasitas; Profesionalisme keguruan, perubahan
paradi gma, kepekaan sosial, kepemimpinan sekolah
dan kepemimpinan masyarakat. Lima ranah
sebagai upaya membangun sekolah
berbasis masyarakat.
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Laboratorium
Pendidikan itu
Bernama Makmal

M

akmal Pendidikan merupakan laboratorium
pendidikan yang berkhidmat pada misi peningkatan
akses dan kualitas pendidikan masyarakat marjinal
melalui pengembangan sekolah, guru, dan budaya literasi
masyarakat. Divisi ini memiliki tiga program utama yakni:
Pengembangan Sekolah, Sekolah Guru Indonesia (SGI), dan
Gemari Baca. Pengembangan Sekolah terdiri atas aktivitas riset,
pengukuran, dan pengembangan di bidang peningkatan mutu
sekolah pada lingkup sistem instruksional dan budaya sekolah.

Sekolah Guru Indonesia (SGI) merupakan program pendidikan
non-formal untuk meningkatkan kualitas guru di bidang
kompetensi pengajaran, manajemen sekolah, dan
kepemimpinan sosial berbasis pendidikan. Sedangkan
#GemariBaca sendiri adalah program untuk mendorong
peningkatan kualitas literasi di sekolah dan masyakat.

Sekolah memainkan perannya di Masyarakat
Program Pengembangan Sekolah adalah program yang digagas
oleh Makmal Pendidikan untuk mewujudkan model sekolah
berbasis masyarakat yang berkonsentrasi pada peningkatan
kualitas sistem instruksional (pembelajaran) dan
pengembangan kultur sekolah.

Program Pengembangan Sekolah terdiri atas aktivitas riset,
pengukuran, dan pengembangan di bidang peningkatan mutu
sekolah pada lingkup sistem instruksional dan budaya sekolah.
Program pengembangan sekolah lahir sejak tahun 2004. Pada
tahun 2015, program Pengembangan Sekolah melakukan
transformasi menjadi Program #SekolahLiterasiIndonesia.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian
sekolah pada enam jenis keunggulan, yakni: (1) Kecakapan
literasi, (2) Efektivitas pembelajaran, (3) Kepemimpinan
instruksional, (4) Lingkungan belajar yang kondusif, (5)
Pembiasaan karakter, dan (6) Efektivitas manajerial.
Keuanggulan sekolah berdasarkan kriteria sekolah berdasarkan
MPC4SP (Makmal Pendidikan Criteria For School
Performance).

Kunci dalam perbaikan kualitas sekolah menuju sekolah mandiri,
Makmal Pendidikan memposisikan kepala sekolah sebagian
subjek utama. Sehingga dalam prosesnya, Makmal Pendidikan
selalu mengikutsertakan kepala sekolah dalam setiap kegiatan
program, baik ketika memperbaiki tata kelola sekolah,
membimbing peningkatan kualitas mengajar guru, maupun
optimalisasi peran komite sekolah.
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Program ini dibuat sebagai jawaban atas rendahnya kualitas
sekolah yang ada di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan
sekolah, pembelajaran, budaya sekolah yang tidak kondusif,
maupun outputnya.
Penerima manfaat dari program ini adalah sekolah-sekolah
masyarakat marjinal terbagi menjadi empat wilayah
pengembangan, yakni sekolah desa, sekolah kota, sekolah
urban (perkotaan), dan sekolah beranda (perbatasan,
terpencil, dan pulau terluar).

Sejak
tahun 2005,
terdapat 84 sekolah yang telah
mendapatkan program pendampingan yang
tersebar di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta,
Lampung, Jambi, Bengkulu, Riau, Batam, Sumatra Barat,
Sumatra Utara, Batam, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tegah,
Kalimantan Utara, Aceh, Bangka Belitung, NTB, NTT, Papua dan
Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2015, sekitar 23 sekolah
telah mendapatkan program yang dulu bernama program
pendampingan sekolah ini.

Mitra dalam pengembangan sekolah diantaranya ExxonMobil,
Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, PT. Pertamina
EP Field Pangkalan Susu, RCTI Peduli, TV One, Anteve, PT
Nusantara Regas Untung Jawa, PT Trakindo Utama,Bank CIMB
Niaga Syariah, Hypermart, Matahari, dan donatur perorangan. Pada
tahun 2015 Program Pengembangan Sekolah Makmal Pendidikan bermitra
dengan PT Trakindo Utama, Bank CIMB Niaga Syariah, Hypermart, Matahari dan
donatur perorangan.
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Mengembalikan yang Terpinggirkan

S

alah satu sarana utama dan penting di sekolah

Pusat Sumber Belajar Dompet Dhuafa Pendidikan sebagai

adalah perpustakaan. Namun sebagian besar

percontohan perpustakaam sebagai tempat untuk mencari

sekolah menempatkan perpustakaan hanya

dan mendapatkan pengetahuan dan informasi. Pusat

sebagai pelengkap, bukan bagian dari proses pendidikan.

Sumber Belajar memiliki tiga sentra belajar untuk

Padahal seharusnya perpustakaan mengambil peran

masyarakat yakni perpustakaan, media pembelajaran dan

utama dalam menumbuhkan dan membiasakan murid

audio visual. Sebagai pusat pembelajaran yang berbasis

untuk membaca.

literasi, Pusat Sumber Belajar melakukan programprogram untuk sekolah dan masyarakat. Adapun program
untuk sekolah seperti pendampingan perpustakaan

Nasib perpustakaan begitu tragis, hanya ramai ketika

sekolah dan pendampingan pembuatan media

musim ujian tiba. Selepasnya kembali sepi, paling hanya

pembelajaran untuk para guru PAUD hingga SD.

ditunggui oleh pustakawan dan murid yang tak punya

Sedangkan program untuk masyarakat yakni Gemari Baca

teman. Realitas kondisi perpustakaan membuat Makmal

dan Pesantren Literasi.

Pendidikan Dompet Dhuafa tergerak dan terpacu
program pendampingan perpustakaan sekolah. Membuat
anak-anak memiliki perpustakaan yang nyaman dan

Sekolah Dasar Lebak Wangi, Putat Nutug, Waru 05,Bojong

menyenangkan untuk membaca.

Sempu 01, Ciseeng 01 yang telah merasakan berjalannya
program pendampingan perpustakaan di sekolah mereka.
Terjadi perubahan yang signifikan di sekolah yaitu,
meningkatnya kunjungan siswa ke perpustakaan
dibandingkan ke kantin. Anak-anak yang kini telah
mendapatkan perpustakaan yang nyaman membuat
mereka lebih tertarik membaca buku dibandingkan jajan di
kantin saat istirahat.
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SDM Strategis Masa Depan Indonesia
Adhe Nuansa Wibisana

B

eastudi Indonesia adalah salah satu divisi pada
Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa yang memiliki
fokus pada penanganan program pendidikan dan
beasiswa. Sebelum menjadi divisi pada Yayasan
Pendidikan Dompet Dhuafa, Beastudi Indonesia adalah
sebuah departemen di Lembaga Pengembangan Insani
Dompet Dhuafa dengan nama Departemen Pemuda dan
Komunitas. Perkembangan program yang semakin pesat
mendorong Dompet Dhuafa memperbesar kelembagaan
departemen. Pada Februari 2012, Departemen Pemuda
dan Komunitas berubah menjadi sebuah kelembagaan
jejaring Dompet Dhuafa di bawah koordinasi Divisi
Pendidikan dengan nama Beastudi Indonesia.
Kemudian pada Juli 2015, jejaring Beastudi Indonesia
berubah menjadi divisi Beastudi Indonesia di bawah
Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa. Program-program
yang ada di Beastudi Indonesia sudah berjalan sejak
tahun 2003 diawali dengan program Beastudi Etos. Saat
ini, Beastudi Indonesia memiliki tiga program utama yaitu
Beastudi Etos, Beasiswa Aktivis Nusantara dan Beasiswa
Kepakaran. Beastudi Indonesia memiliki persebaran
program beasiswa di lebih dari 25 perguruan tinggi dalam
dan luar negeri, dengan total penerima manfaat beasiswa
mencapai 3000 orang.

Beastudi Etos
Aprilia Pravita adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara (FK USU) yang tercatat
sebagai penerima manfaat Beastudi Etos Dompet Dhuafa.
Putri pertama dari lima bersaudara ini memiliki prestasi
yang gemilang baik di dunia akademik maupun
keagamaan. Saat ini April berupaya mewujudkan
mimpinya untuk menjadi hafidzah muda penghafal Al
Quran.
Dia memulai proses menghafalnya sejak mengikuti
program pembinaan Beastudi Etos pada tahun 2012 dan
sekarang sudah mencapai hafalan 21 Juz. Selain
menghafal Al Quran, April juga memiliki prestasi lainnya,
diantaranya adalah menjadi Juara II Mahasiswa
Berprestasi FK USU tahun 2015, Juara II Lomba Poster
Publik Tropical Medicine PEMA FK
USU tahun 2015 dan Juara I Lomba
Hifdzil Al Quran 2 Juz yang
diselenggarakan oleh LPTQ USU
pada tahun 2014.

Saat ini April tengah berkonsentrasi untuk mengikuti
SIMPIC (Siriraj International Microbiology Parasitology
Immunology Competition), kompetisi antar mahasiswa
kedokteran yang diselenggarakan oleh Mahidol University
Thailand pada bulan Maret 2016 nanti. April berhasil terpilih
dalam seleksi yang dilakukan oleh Dep. Pendidikan dan
Profesi PEMA FK USU dan bersama 3 orang lainnya akan
menjadi delegasi FK USU dalam SIMPIC 2016. April, anak
dari seorang pensiunan PNS yang berhasil meraih prestasi
yang seimbang antara dunia akademik dan keagamaan
adalah salah satu profil gemilang yang menjadi kebanggan
dari Beastudi Etos Dompet Dhuafa.
Sementara itu dari sisi alumni Beastudi Etos, kita
menemukan sosok Zakiyah yang menamatkan pendidikan
sarjananya di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan
kini melanjutkan studi di Wageningen University of
Research, Belanda melalui Beasiswa STUNED 2015. Saat
masa kuliah, Zakiyah juga aktif dalam berbagai organisasi
seperti BEM UI, SALAM UI dan juga pernah menjadi
National President di Pergerakan Anggota Muda Ikatan
Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
Anak bungsu dari lima bersaudara ini juga mencatat
berbagai prestasi, diantaranya sebagai Juara II Mahasiswa
Berprestasi FKM UI, Juara I Olimpiade Ilmiah Mahasiswa
UI, Juara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
XXII, Hibah Riset DIKTI dan mengikuti berbagai konferensi
internasional.
Beastudi Etos Dompet Dhuafa adalah program investasi
SDM untuk mahasiswa berprestasi yang memiliki
keterbatasan ekonomi dan fokus pada pembentukan
sumber daya manusia berkarakter untuk Indonesia yang
unggul dan berdaya. Saat ini Beastudi Etos telah terdapat
di 17 perguruan tinggi dan 14 wilayah di Indonesia dengan
penerima manfaat sebanyak 541 orang.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembinaan
Beastudi Etos adalah membangun semangat kontribusi.
Hal ini diwujudkan dengan program Desa Produktif
(Despro) yang menjadi bagian dari program pembinaan
penerima manfaat Beastudi Etos. Program ini fokus
kepada
pemberdayaan yang bertujuan untuk
merevi
talisasi desa melalui pendekatan
multi
aspek yaitu pendidikan,
kesehatan, ekonomi dan sosial.

P a d a
s a a t i n i
Program Despro
telah memiliki 14 Desa
Produkti
f dan berkontribusi kepada 1214
penerima
manfaat tidak langsung. Beberapa
contoh programprogram unggulan yang terdapat dalam Despro adalah Program
Etos Mencerdaskan dan Gerakan Despro Sehat (Medan), Rumah
Cita-Cita dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Padang), Rumah
Inspiratif dan produksi olahan pisang Robana (Semarang),
Rumah Baca dan produksi olahan apel Grubipel (Malang), serta
Rumah Baca dan Senam Pagi (Makassar).
Selain wilayah pemberdayaan sosial, Beastudi Etos juga
membangun program kerjasama yang dilakukan dengan
berbagai mitra strategis seperti dengan Chevron dan PTTEP,
perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi
pertambangan. Salah satu program utama yang disepakati
adalah pembinaan generasi muda menjadi sumber daya manusia
unggul Indonesia kedepannya.

Beasiswa Aktivis Nusantara

T

riana Rahmawati, seorang penerima Beasiswa Aktivis
Nusantara (Bakti Nusa) Dompet Dhuafa memiliki semangat
kontribusi sosial yang tinggi. Alumnus Departemen
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sebelas Maret (FISIP UNS) ini memiliki semangat untuk
berkontribusi pada masyarakat sekitar berawal pada titik balik
kehidupannya saat meninggalnya sang ibunda karena sakit
kanker paru-paru. Tria menyadari bahwa dana beasiswa Dompet
Dhuafa berasal dari dana zakat, sehingga ia berpikir bahwa
kebaikan dana zakat harus disebarluaskan.
“Dana kebaikan ini tidak boleh berhenti hanya di kita, tetapi
kebermanfaatan itu harus dirasakan masyarakat luas”, tegas Tria.
Agar kebermanfaatan dana beasiswa tersebut dapat
berkembang, Tria bersama rekan-rekan penerima manfaat Bakti
Nusa membuat usaha laundry dengan misi sosial. Salah satunya
adalah menyediakan layanan laundry gratis untuk mukena dan
peralatan shalat di mushala-mushala kampus di sekitaran UNS.
Selain semangat kontribusi, Tria juga memiliki segudang prestasi
dan kiprah organisasi. Beberapa prestasi yang ditorehkan Tria
adalah Juara I Lomba Debat Nasional UNSRI Tahun 2015,

, Juara I Lomba Debat Nasional
Nasional UNDIP Tahun 2014, Best
Speaker Management Education Debate
Competition Tahun 2014, menjadi 3 Besar Mahasiswa
Berprestasi FISIP UNS Tahun 2014 dan Peserta Terbaik
Sekolah Parlemen DPR RI Tahun 2013. Berbagai prestasi
yang dicapainya tersebut mengantarkan gadis ini menjadi
Tokoh Sosok Koran Joglo Semar Tahun 2015 dan Tokoh
Rising Star Koran Solopos Tahun 2015.
Kiprahnya di dalam negeri pun semakin disempurnakan
dengan pengalaman internasional menjadi delegasi UNS
dalam Pertemuan Ilmiah Mahasiswa HISAS di Universitas
Hokkaido Jepang pada tahun 2015. Tidak lupa juga
keterlibatan Tria dalam organisasi dan berbagai gerakan
sosial seperti Menteri Luar Negeri BEM FISIP UNS, CEO
Lova Laundry Solo, Founder Griya Schizofren Solo dan
Founder Sedekah Botol semakin mengukuhkan sosoknya
sebagai aktivis yang prestatif dan kontributif.
Tria hanyalah satu dari sekian profil anak muda cemerlang
yang terdapat dalam program Beasiswa Aktivis Nusantara
(Bakti Nusa). Pada tahun 2015, Bakti Nusa memiliki 90
orang penerima manfaat dan telah tersebar di 7 perguruan
tinggi yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian
Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut
Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas Maret
Surakarta (UNS), Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan
Universitas Padajajaran (UNPAD).
Program pembinaan Bakti Nusa yang bertujuan untuk
membentuk aktivis yang berkarakter pemimpin, prestatif
dan kontributif ini memiliki berbagai jenis pelatihan untuk
memperkuat skill dan kapasitas aktivis mahasiswa seperti
Training Character Building, Training Humanity Journalism,
Training Socio-Economic Movement dan Training Strategic
Leadership.
Selain itu Bakti Nusa juga memiliki program Marching for
Boundary, yaitu sebuah program yang akan mengasah
jiwa kontribusi sosial para penerima manfaat dengan cara
menjadi baris terdepan dan bersinggungan langsung
dengan masyarakat daerah pedalaman atau perbatasan.
Program ini bekerja sama dengan Sekolah Guru Indonesia
Dompet Dhuafa. Program ini tidak hanya “memaksa” para
penerima manfaat menjadi pemimpin sejati, tetapi juga
membiasakan mereka dengan kondisi yang tidak
nyaman di daerah perbatasan.
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Beasiswa Kepakaran

B

easiswa Kepakaran Dompet Dhuafa adalah
beasiswa yang fokus pada pembangunan
kepakaran sumber daya manusia Indonesia.
Beberapa program unggulan yang ada di dalam Beasiswa
Kepakaran adalah Beastudi Indonesia Preparation School
(BIPS), Beasiswa Dokter Spesialis, Beasiswa S2 Al Azhar,
dan Beastudi Ekonomi Syariah. Tercatatlah nama
Riostantieka Mayandari, kandidat PhD Program of
Environmental Geosphere Engineering, Kyoto University.
Alumni BIPS Batch 2 tersebut mendapatkan Beasiswa
MEXT 2015 (Monbukagakusho) dari Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Jepang.
Rios, begitu ia sering disebut, memiliki sederet prestasi
yang sesuai dengan kepakaran keilmuannya seperti
delegasi Asisten Riset Laboratorium ITB dalam World
Geothermal Congress pada tahun 2015, menjadi penyaji
makalah dalam New Zealand Geothermal Workshop
tahun 2013 dan Indonesia International Geothermal
Convention & Exhibiton tahun 2013. Rios pun juga
berhasil mendapatkan Partial Sponsorship for Geothermal
Research dari USAID Star Energy – University of Southern
California & ITB serta Full Sponsorship for Geothermal
Research dari Research Grant Faculty of Mining and
Petroleum Engineering ITB.
Selain itu juga terdapat program Beasiswa Dokter
Spesialis yang bertujuan untuk menyiapkan dokter
spesialis yang profesional dan memiliki karakter “pro bono
publico” yang memiliki jiwa dan kepedulian sosial yang
tinggi. Telah terpilih lima orang orang penerima manfaat
dengan kekhususan spesialis ilmu bedah (2 orang),
spesialis ilmu obgyn (1 orang), spesialis ilmu penyakit
dalam (1 orang) dan spesialis ilmu kesehatan anak (1
orang). Pelaksanaan program ini bekerjasama dengan
Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa dan Perhimpunan
Profesi Kesehatan Muslim Indonesia.
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Salah seorang penerima manfaat Beasiswa Dokter Spesialis
adalah dr. Herman Bagus Trianto, yang mengambil Pendidikan
Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, Universitas Brawijaya. Di
samping rutinitasnya dalam pendidikan dokter spesialis, dr.
Herman juga memiliki prestasi akademik yang baik diantaranya
adalah Juara I Lomba Presentasi Kasus dalam Forum
Reumatologi Bandung pada Februari 2015, dr. Herman juga
memiliki prestasi akademik yang baik diantaranya adalah Juara
I Lomba Presentasi Kasus dalam Forum Reumatologi Bandung
pada Februari 2015, Juara I Lomba Makalah Bebas Poster
dalam event PIT-SUDEMA-KONKER-PERGEMI pada Oktober
2015, Juara III Presentasi Poster Penelitian “Decreasing of
Health Related Quality of Life in Chronic Hepatitis C Patients”
dalam event Liver Update pada Oktober 2015.
dr. Herman juga menulis artikel penelitian yang berjudul A
Survey on the Access, Acceptability and Implementation of
Dyslipidemia Guidelines among Physicians in Malang dan
dimuat di jurnal kesehatan internasional JAFES. Selain itu juga
dia aktif menjadi narasumber di radio dan berbicara tentang
kesehatan. Diantaranya adalah pembicara di Radio Purnama
FM memberikan informasi mengenai endoskopi dan penyakit
saluran cerna, kemudian menjadi pembicara di Radio Kota
Blitar memberikan informasi mengenai hemodialisis.
Program Beasiswa S2 Al-Azhar Kairo merupakan beasiswa
khusus untuk mahasiswa pascasarjana Indonesia yang
menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir. Sejauh ini telah ada
14 orang mahasiswa Al-Azhar yang dipersiapkan untuk menjadi
ulama strategis yang berdakwah baik di Indonesia maupun level
global. Salah satu profil penerima manfaat adalah Ilham Syukri
yang berhasil menyelesaikan pendidikan S2 Tafsir & Ulumul
Quran di Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar. Ilham
berhasil menyelesaikan tesisnya dalam waktu delapan bulan,
yang menjadi rekor tersendiri bagi mahasiswa Indonesia di AlAzhar mengingat beban perkuliahan yang cukup berat. Ilham
berhasil mendapatkan nilai mumtaz (cumlaude) dalam
penyelesaian tesisnya dan kemudian mendapatkan piagam
penghargaan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
pada tahun 2014.
Kemudian aspek kepakaran ekonomi syariah juga menjadi
perhatian Dompet Dhuafa mengingat Indonesia sebagai negara
dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Salah
satunya diwujudkan dalam program Beastudi Ekonomi Syariah
yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam
SEBI. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber
daya manusia yang unggul untuk menjadi pakar ekonomi
syariah di masa depan. Pada tahun 2015, Beastudi Ekonomi
Syariah angkatan keempat ini diberikan kepada sepuluh orang
mahasiswa STEI SEBI yang telah memilih fokus kepakaran
ekonomi syariahnya, yaitu Akuntansi Syariah, Keuangan Publik
Syariah, Bisnis Syariah, Perbankan Syariah dan Baitul Maal
Terpadu.
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Kerangka Kesisteman Dompet Dhuafa Pendidikan

Ikhtiar mewujudkan lembaga yang terus berkembang

S

PIRIT (Sinergy, Persistance, Innovative, Care, Continous
Improvement, Trustworty) merupakan value (tata nilai)
Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa. Disebut dengan
jelas bahwa Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan menjadi
landasan penting dalam melakukan proses kerja. Guna
menghasilkan kinerja yang unggul dan proses yang efektif dan
efisien dibutuh Sistem Manajemen yang terinternalisasi dan
terlaksana secara berkelanjutan. Selain itu, perlu didukung
dengan analisis terhadap program melalui riset-riset
pengembangan dan pengelolaan data yang baik agar menjadi
pengetahuan lembaga untuk pembelajaran.

Proses Pengembangan menjadi aktivitas urgent di Yayasan
Pendidikan Dompet Dhuafa sebagai lembaga yang terus
berkembang. Pada proses pengembangan ini terdapat
berbagai aktivitas, seperti proses evaluasi terhadap sistem
manajemen atau proses audit mutu. Selain itu terdapat aktivitas
Rapat Management Review sebagai upaya meningkatkan
komitmen bersama untuk mengevaluasi kinerja dan
memperbaikkinya. Aktivitas pengelolaan data dan riset
pengembangan dilakukan untuk menjaga kualitas program dan
menjadikan setiap data dan informasi sebagai pengetahuan
yang harus dijaga.

Setiap tahun Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa terus
berupaya memperbaiki kierja. Begitu juga dengan tahun 2015.
Kinerja efektif dan efisien berdasarkan perencanaan strategis
menjadi indikator yang terus ditanamkan dalam setiap proses
kerja. Sistem Manajemen yang yang digunakan untuk
mengelola proses kerja memberikan hasil akurat dan
transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat.

Tahun 2015, Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa terus
berkelanjutan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu
9001:2008. Aktivitas audit dilakukan untuk menjada konsistensi
pelaksanaan procedural. Prosedur ditempatkan sebagai acuan
melakukan kerja antar unit agar setiap aktivitas terarah, teratur
dan memuaskan hasilnya untuk semua stakeholder. Sebagai
garansi terhadap Sistem Manajemen dilakukan Proses
Sertifikasi ISO 9001:2008. Hasilnya memuaskan dan
dinyatakan lolos sertifikasi ISO 9001:2008.

Kerangkan pelaksanaan operasi di Yayasan Pendidikan
Dompet Dhuafa memisahkan proses internal menjadi 3 bagian
utama yaitu Proses Utama (Core), Proses Pendukung (Support)
dan Proses Pengembangan (Improvement). Pemisahan
tersebut didasarkan pada fokus strategi yang akan
diproyeksikan. Proses Utama di Yayasan Pendidikan Dompet
Dhuafa meliputi aktvitas Penghimpunan Sumber Daya baik
dana maupun donasi yang lain, Pengelolaan Keuangan untuk
menunjang akuntabilitas dan transparansi dana, dan berbagai
aktivitas Program Pendidikan.
Untuk melaksanakan Proses Utama, Yayasan Pendidikan
Dompet Dhuafa menyiapkan proses pengadaan sumber daya
manusia, pengadaan jasa dan sarana, penyiapan sistem
informasi dan teknologi, dan menjada asset-aset lembaga.
Proses ini ditempatkan sebagai proses pendukung (support).
Semua aktivitas ini sangat bergantung pada proses utama.

Perencanaan sistem kerja dilakukan dengan
mempertimbangan berbagai input diantaranya sasaran
strategis yang hendak dicapai. Proses perencanaan tidak hanya
dilakukan dalam program saja, tetapi seluruh operasional
maupun perencanaan anggaran. Berikutnya, setelah proses
perencanaan adalah proses implementasi dan realisasinya.
Hasil dalam proses implementasi sangat menentukan kualitas
program yang dilakukan. Inilah yang mendasari perlunya proses
pengukuran kerja di Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa.
Proses Pengukuran berupa Monitoring dan Evaluasi, Audit atau
asesmen. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan
rekomendasi atau saran. Rekomendasi dijadikan sebagai
tindak lanjut guna mewujudkan continous improvement dan
inovasi.
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SKEMATIS DESAIN SISTEM KERJA DOMPET DHUAFA PENDIDIKAN
PERENCANAAN SISTEM KERJA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

IMPLEMENTASI & REALISASI

Evaluasi Proses Kerja Existing
Identifikasi Sasaran Strategis
Identifikasi Kompetensi Inti
Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya
Persyaratan dan Harapan Pelanggan
serta Stakeholder lain
Benchmarking
Perkembangan Teknologi
Regulasi, dll

SISTEM KERJA
BERDASARKAN
ARAH PENGEMBANGAN
LEMBAGA

Tenaga Kerja
Donatur
Mitra
Kolaborator

Pekerjaan rutin
Program Strategis

HASIL KERJA
(Persyaratan & Harapan Pelanggan):
Kualitas Program dan Layanan

PROSES TINDAK LANJUT
Continous Improvement-Inovasi

PENGUKURAN
Analisa, Evaluasi, Assessment, Audit Internal & Eksternal

Secara kesisteman Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa membuat pola PDCA (Plan Do Check and Action) sebagaimana dalam ISO
9001:2008. Alat ukur evaluasi di setiap tahap disusun secara sederhana seperti yang tergambar pada Diagram Alir Sistem
Manajemen dan Pengukuran Kinerja. Ada aspek penting yang dilakukan Yayasn Pendidikan DD dalam menjalankan program yaitu
Knowledge Management. Pada 2015

ini masih dalam bentuk pengelolaan data lembaga dan membuat konsep Knowledge

Management System. Pengelolaan Data yang terpusat, utamanya data program sangat membantu proses evaluasi dan komunikasi.
Apalagi setiap tahun terjadi perubahan data yang signifikan.

SISTEM MANAJEMEN DAN PENGUKURAN KINERJA
PLAN

(Step 2)

DO

(Step 1)

Perencanaan Strategis

Hasil Kinerja

Realisasi Perencanaan
Strategis
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

KPI Lembaga
RK Divisi
RK Departemen
RK Bagian/Unit
RK Karyawan
Rencana Kegiatan

ACTION

(Step 4)

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Evaluasi & Review:

Ÿ Prosedur

Inovasi)

Ÿ Prosedur tindakan
perbaikan & pencegahan

Ÿ
Ÿ

Laporan harian,
bulanan & tahunan
Hasil Audit
Hasil Assessment

CHECK

Perbaikan & Tindak Lanjut
(Continous Improvement &

KPI
Rencana Kerja
Rencana Kegiatan

Ÿ
Ÿ

perencanaan
strategi perusahaan
Prosedur tinjauan
manajemen
Prosedur Audit

Ÿ Prosedur riset dan

(Step 4)
Pengukuran & Analisis

Ÿ KPI (semesteran,
tahunan)

Ÿ RK (bulanan, 3
bulanan & tahunan)

Ÿ Audit (semesteran)
Ÿ Assessment
(Insidental)

pengembangan

Ÿ Prosedur Perencanaan

Knowledge Management

Kontrol Manajemen

Data Pendukung

A

ktivitas program yang dilakukan oleh Yayasan

Pendidikan Dompet Dhuafa adakalanya terjadi proses

ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut

diminimalisir dengan berbagai cara. Intervensi dilakukan
pada setiap tahan perencanaan, tahap pengerjaan,
tahap mengevaluasi dan tahap aksi perbaikan.
Mekanisme intervensi setiap tahapan berbedabeda.
Pada tahun ini Yayasan Pendidikan juga
konsistem menerapkan kriteria kinerja
manajemen secara komprehensif melalui
Kriteria Malcoml Baldrige atau Baldrige
Ekselen Framework (BEF). Istilah Baldrige
bukan hal baru bagi Yayasan Pendidikan Dompet
Dhuafa karena masuk kedalam target kerja disetiap
unit. Secara konsep, criteria kerja ekselen Baldrige ini
menghadirkan metode secara Aligment (keselarasan),
Integration (Keterpaduan) dan Synthesys (menyeluruh).
Dengan ini menjadikan kerja-kerja yang ada di Yayasan
Pendidikan Dompet Dhuafa dapat selaras dengan visi, misi dan
tujuan yang telah dibuat. Kerja antar unit-unit bisa terpadu dan tidak saling
tumpang tindih, sehingga kerja bisa menyeluruh dalam barisan yang
sama menuju tata kelola lembaga yang produktif
Sebagai pemahaman, BEF merupakan serangkaian
pertanyaan/requirement yang berjumlah kurang lebih 350
pertanyaan. Pertanyaan inilah yang harus dijawab untuk
mengarahkan lembaga atau organisasi pada kinerja
ekselen sesuai dengan visi dan misi. Pertanyaan tersebut
dibagi menjadi 8 kategori. Kategori tersebut adalah Profil
Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan Strategi, Pelanggan
atau Penerima Manfaat, Pengukuran analisis dan Manajemen
Pengetahuan, Kekaryawanan, Sistem Operasi. Kategori terakhir
adalah hasil-hasil. Proses implementasi melibatkan semua unit.
Sebagai penggerak dibentuk Tim Gugus Kinerja Ekselen untuk
menguatkan pemahaman dan selanjutnya sebagai agen perbaikan kinerja.
Pada tahun 2015 Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa mendapatkan
penghargaan Gold Award on Performance Excellence Growt dari Indonesian
Quality Award Foundation. Penilaian ini didasarkan pada perbaikan yang dilakukan
oleh lembaga dengan signifikan dari tahun sebelumnya. Pengukuran ini
didasarkan pada criteria Baldrige tersebut.
Proses Improvement di Yayasan Pendidikan Dompet Dhuafa terdapat aktivitas
Riset dan Pengembangan. Berbagai model riset dilakukan untuk memperbaiki
aktivitas pogram atau layanan. Ada 3 pengukuran yang dilakukan yaitu Riset
Kepuasan Program atau layanan. Rekomendasi dalam riset ini dijadikan sebagai
rujukan untuk meningkatkan kepuasaan dan kenyamanan dari program atau
layanan. Kedua adalah Riset Terapan. Riset terapan digunakan sebagai salah satu
sarana untuk mengembangkan konten program yang sedang berjalan. Terakhir
adalah Riset Kaji Dampak atau Evaluasi Program. Riset ini diperuntukan untuk
mengukur sejauh mana program yang telah dilakukan membawa dampak dan
kesesuaian dengan target outcame yang diharapkan.
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Sebaran Penerima Manfaat
Bakti Nusa
Sekolah Model

Dompet Dhuafa Pendidikan
Beasiswa Kemitraan

311

SMART
Ekselensia
Indonesia
dan SMART 1

Mahasiswa
Penerima Manfaat

15

12 Angkatan
450
Siswa Penerima

Universitas
di Indonesia dan
Luar Negeri

Pelatihan Guru

55

Mahasiswa
Penerima Manfaat

18.470

Guru
Penerima Manfaat

Kerjasama Yarob
dan Chevron

26

Manfaat

Provinsi
di Indonesia

Sekolah Guru Indonesia

Beasiswa Anak Tani

440

526
Anak Tani

Penerima Manfaat

Penerima Manfaat

22

9

Provinsi
di Indonesia

Titik di Indonesia

207

Beastudi Etos
Komunitas Filantropi Pendidikan

Pendampingan

1743
Mahasiswa

Optimasi Sekolah

Pendampingan
Sekolah
dan Perpustakaan

Penerima Manfaat

6818
Relawan

17
Universitas

di Indonesia

110

Penerima Manfaat
SMASH

59

Penerima Manfaat
Kluster Mandiri

15
16

17
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Laporan Perolehan Dana
Dompet Dhuafa Pendidikan
Tahun 2015
KONTRIBUSI DARI DONATUR UTAMA
DONATUR

PROGRAM

KONTRIBUSI DARI PUBLIK

DONASI (Rp)

Dompet Dhuafa Pendidikan
Dompet Dhuafa

DD Pendidikan

DONATUR

JENIS DANA

Donasi Alumni, Karyawan dan Masyarakat

27.119.989.069

Infak dan Shodaqoh

Terikat

Kemitraan DD

Sekolah Masjid Humanis

152.873.364

Infak dan Shodaqoh

Tidak Terikat

Kemitraan DD

Beasiswa Anak Tani

349.170.600

TOTAL

Matahari

Pendampingan Sekolah

170.000.000

Hypermart

Pendampingan Sekolah

1.000.000.000

Hypermart

Pendampingan Sekolah

200.000.000

TOTAL

28.992.033.033
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259.211.758

PENDAPATAN LEMBAGA
Pendapatan

DONASI (Rp)

Pendapatan Program & Support

1.479.231.377

PROGRAM

DONASI (Rp)
3.161.072.151

Trakindo Utama

Pendampingan Sekolah

Lem. Keuangan
Agen Sukuk 007

Gemari Buku

Chevron
Geothermal

Beasiswa Prestasi Chevron 3

Dinas Penddikan

BOS SMP SMART EI &
BOS SMA SMART EI

278.659.523

Dinas Pendidikan

Lab. Bahasa SMART EI

139.785.000

CIMB Niaga
Syariah

Pendampingan Sekolah &
Perpustakaan

139.423.000

PTTEP

Beastudi Etos PTTEP

129.265.500

Orang Tua Asuh
& FIS

Orang Tua Asuh & FIS

128.172.500

Room to Read

Pendampingan Perpustakaan

97.770.008

BNI Syariah

Gemari Baca

83.225.000

YAROB Amythas

Beasiswa YAROB

58.908.900

Mubadala
Petroleum

Assesment Program

23.500.000

MI Fatussa'adah

Pendampingan Sekolah

11.575.000

TOTAL

9.070.171

268.281.929

KONTRIBUSI DARI DONATUR INSTITUSI
DONATUR

DONASI (Rp)

610.000.001
475.941.400

5.337.297.983

Bersama jiwa-jiwa yang gelisah
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Andi Angger Sutawijaya
rend manusia modern dengan
dukungan tekpnoli informasi
ternyata hanya mampu
menghasilkan generasi wacana ketika
melihat berita tidak sedap hadir di
setiap media masa.Terpampang begitu
jelas permasalahan demi
permasalahan di dunia pendidikan
yang rasanya telah menggunung dan
sulit di urai kemudian dicari solusinya.
Akibatnya muncul sikap pesimis yang
berujung hilangnya harapan.

T

Mulai dari Gerakan Banten Mengajar
(GBM) yang menggerakan anak-anak
muda untuk mengajar di daerah
pedalaman Pandeglang, Banten.
Pedalaman Pandeglang Banten
secara jarak tak jauh dari pusat negara
Jakarta tapi, sampai saat ini masih saja
kekurangan guru. Aksi serupa
dilakukan oleh komunitas Pencerah
Dompu di pedalaman Nusa Tenggara
Barat. Mereka mengajar dan belajar
bersama masyarakat.

Padahal jika kita mau menengok
kebelakang sejarah kebangsaan kita
ketika perjuangan kemerdekaan, rasarasanya masalah kita saat ini belum
ada apa-apanya dibanding
permasalahan, pengorbanan dan
perjuangan para pahlawan. Ada
banyak alasan bagi para pejuang untuk
bersikap pesimis dalam upaya
mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Namun, mereka tak sedikit pun
terbersit rasa dan niat untuk menyerah.
Kobaran semangat terus menggeloragelora di dalam dada para pejuang,
menggema di berbagai pelosok negeri.
Mereka tak pernah melihat sisi
kelemahan bangsa ini, tapi mereka
selalu melihat potensi besar yang bisa
dihadirkan untuk mewujudkan cita-cita
bersama, yakni kemerdekaan
Indonesia.

Kita juga bisa menemukan komunitaskomunitas sekolah informal yang
banyak berkembang di kota-kota
besar, seperti komunitas Taman Hijau
Ceria, Save Street Child dan Serambi
In sp i ra si . Ko mu n i ta s-ko mu n i ta s
tersebut menghadirkan sekolah untuk
anak-anak jalanan yang tersisihkan
dari sekolah formal.

Rasanya, hari ini kita butuh mencontoh
semangat para pendiri bangsa. Kita
harus bisa melihat secara jernih
permasalahan bangsa ini, kemudian
kita memperhitungkan dengan cermat
keunggulan kita. Pemerintah masih
belum mampu menghadirkan solusi,
maka dari tangan kita lah solusi-solusi
itu akan lahir, menjelma sebagai
sebuah kekuatan yang menginpirasi
sekitar untuk bergerak bersama-sama.
Hari ini, ibu pertiwi Indonesia boleh
bangga dan yakin akan masa depan
Indonesia ketika pertumbuhan
komunitas berbasis kerelawan tumbuh
pesat.

Maraknya gerakan yang lahir berbasis
masyarakat menunjukan semakin
besarnya kegelisahan masyarakat
akan kondisi sosial di lingkungannya.
Mereka semakin gusar melihat
ketimpangan-ketimpangan yang
terjadi. Jurang pemisah antara si kaya
dah si miskin begitu besar mulai dari
persoalan ekonomi, kesehatan sampai
pendidikan.
Masyarakat semakin sadar bahwa
negara masih saja sering absen dalam
pemenuhan hak bagi masyarakat
marjinal. Disamping itu, kesadaran
bahwa penyelesain masalah
membutuhkan kerja sama banyak
pihak untuk menyelesaikannya.
Kegelisahan masyarakat tentang
kondisi lingkungan sekitar merupakan
sebuah nilai positif. Nilai ini harus
dipertahankan, dipupuk dan
disebarluaskan agar semakin banyak
jiwa-jiwa yang tergerak untuk bersamasama dalam barisan pemberi solusi
bukan barisan wacana.

Komunitas Filantropi Pendidikan (KFP)
sebagai sebuah entitas kerelawanan di
bidang pendidikan terlahir dari
kegelisahan berbagai permasalahan di
bidang pendidikan. Akhir tahun 2011
KFP hadir sebagai jembatan yang
menghubungkan jiwa-jiwa penuh
kegelisahan di masyarakat untuk
berkontribusi nyata menjadi bagian
dari solusi permasalahan pendidikan
Indonesia.
KFP sekarang telah masuk dalam
pusaran aksi nyata untuk perubahan,
menghadirkan alternatif-alternatif
solusi berbasis kerelawanan
masyarakat. Mulai dari membantu
pendirian taman baca di Rote Ndao,
P u l a u S e b a t i k , Wa k a t o b i d a n
Pandeglang. Menyemai inspirasi anakanak muda Indonesia dan membantu
renovasi sekolah. KFP tidak berkerja
sendirian, relawan dari berbagai
profesi turut ambil ambil bagian, mulai
dari blogger, fotografer, videografer,
dosen, mahasiswa, pekerja, Camat
sampai wakil bupati.
Ribuan orang turut serta dengan
berbagai bentuk kontrobusi apapun
yang mereka bisa lakukan, semua atas
dasar rasa mencintai Indonesia, bukan
karena kepentingan perorangan
apalagi kelompok. Gerakan ini seperti
sebuah orchestra, setiap relawan
memainkan peranannya masingmasing dengan instrument musik yang
berbeda-beda namun, ketika
dimainkan mampu sebuah harmoni
nada yang sangat luar biasa.
KFP mencoba menggagas sebuah hal
kecil, yaitu menumbuhkan jiwa
kerelawanan dan kepedulian tentang
kondisi pendidikan Indonesia
kemudian mengajak masyarakat
bersama -sama berkontribusi. Bisa
dibayangkan, ketika setiap orang
terinspirasi dan mau bergerak dari apa
yang kami lakukan hari ini maka
dampak yang lebih besar adalah
konsekuansi logis setelahnya.
KFP merupakan sebuah langkah
kongkrit untuk bergerak, berhimpun
dalam banyak pemikiran positif untuk
mewujudkan cita-cita pendidikan
Indonesia yaitu mencerdaskan
bangsa.Tidak hanya berembuk soal
ide, namun bergerak
melakukan sesuatu
yang sederhana namun
berimbas luar biasa bagi
penyelesaian masalah.
Bersama hati-hati yang
gelisah, KFP hadir untuk
melakukan perubahan
demi Indonesia unggul
dan berdaya.
Ayo sama-sama kita
b e r g e r a k d a n
menggerakan!

Terima
Kasih
Dompet Dhuafa mengucapkan
terima kasih atas bantuan dan
kerja sama dari mitra, donatur,
masyarakat dan semua pihak
yang terlibat sehingga seluruh
Program Dompet Dhuafa
Pendidikan dapat terlaksana
dengan baik. Mari terus bersama-

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

sama membangun masyarakat
Indonesia yang berdaya.
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Diterbitkan oleh:

Dompet Dhuafa Pendidikan
Jalan Raya Parung - Bogor Km 42 Desa Jampang
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor 16310
Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044
Fax. (0251) 8615016; Email: markom.pendidikandd@gmail.com

