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Hujan lebat yang terus mengguyur wilayah Jabodetabek pada minggu pertama diawal 
Januari tahun 2020 telah megakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah 
Jabodetabek dan sekitarnya. Ratusan ribu warga harus rela mengungsi di beberapa titik 
posko. Anak- anak dan lansia menjadi korban prioritas yang harus diselamatkan. Rumah, 
gedung sekolah, gedung perkantoran, jembatan dan fasilitas umum lainnya mengalami 
kerusakan. Allah SWT telah mengingatkan kita untuk bermuhasabah diawal tahun dengan 
mengirimkan cobaannya.

MEMBUKA AWAL TAHUN DENGAN 
MUHASABAH DAN KEBERSAMAAN 
MENANGANI BENCANA

Bencana bukan sekedar tragedi tetapi 
juga merupakan pemicu kemiskinan 
tercepat. Tim FORMULA (Food, 
Religion, Medic, Livelihood Aid) 
LAZ Al Azhar sebagai tim khusus 
yang menangani bencana nasional 

yang meliputi formulasi penting mulai dari tahap 
tanggap darurat, penanganan pengungsi, program 
kebersihan pasca bencana, program pemulihan 
infrastruktur kesejahteraan dan ekonomi keluarga 
pasca bencana segera bergerak ke berbagai lokasi 
terdampak bencana.

Tim Formula LAZ Al Azhar bergerak cepat 
menangani pengungsi serta menyelamatkan 
para korban bencana yang terisolir dan belum 
mendapatkan bantuan. Posko-posko bantuan 
segera didirikan seperti posko medis, dapur umum 
dan berbagai posko distribusi (logistik, bantuan 
perlengkapan bayi, wanita manula dsb) bagi para 
korban terdampak di beberapa titik seperti di 
wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bekasi, Bogor, 
Depok, Bintaro dan Lebak Banten. 

Alhamdulillah kami pun tak sendirian. Ada banyak 
sekali relawan kebencanaan yang bersatu padu 
bersama menangani para korban selain tentunya 
gerakan sigap Polri dan TNI bersama aparat 
pemerintah setempat yang tak hentinya men-
support kami. Menangani bencana memang sudah 
menjadi tugas kita bersama. 

Hingga hari ini tim Formula LAZ Al Azhar telah 
menangani korban terdampak bencana banjir dan 
longsor sebanyak 4.689 KK (Kepala Keluarga) atau 
sejumlah 17.968 jiwa, dimana yang terbanyak kami 
tangani adalah para manula, wanita, balita dan anak 
anak. Kami menurunkan puluhan tenaga tanggap 
bencana, tenaga medis, tenaga pendukung dan 
relawan kebencanaan (termasuk para mahasiswa, 
santri dan elemen masyarakat lain yang bergabung) 
sehingga jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. 

Mereka juga dilengkapi dengan fasilitas ambulan, 
perahu karet dan juga mobil logistik yang hilir mudik 
setiap hari mengantar berbagai logistik ke sejumlah 
posko. Hampir 1.000 orang pengungsi juga telah 
mendapatkan pelayanan medis selama berada di 
sejumlah posko. 

Perlengakapn dan kebutuhan logistik kami pun 
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. 
Terkumpul ribuan bungkus makanan siap saji, 
ratusan dus air mineral, 700 paket kebutuhan bayi 
dan wanita, ratusan tenda dan alas tidur, ribuan 
pakaian layak pakai, 8.000 liter air bersih dalam 
beberapa tangki air dan juga ribuan paket sekolah, 
paket sembako serta hygiene kit. 

Bantuan logistik tersebut mengalir deras ke posko 
posko kami dari amanah para donatur yang luar 
biasa. Mereka hadir dari para jamaah masjid, 
karyawan perkantoran, jamiyyah orang tua 

murid sekolah Al Azhar, guru dan karyawan Al Azhar serta para Instansi dan perusahaan mitra kerja 
LAZ Al Azhar. 

Terimakasih kepada para donatur, relawan dan mitra strategis yang telah bergotong-royong dalam 
kebaikan. Amanah indah Anda adalah penghibur dari rasa duka akibat bencana. Bersama kita bisa terus 
membantu mereka yang terdampak bencana.  Bersama-sama mari terus dukung kami untuk selanjutnya 
mengembalikan kondisi mereka pasca bencana agar bisa lebih baik dan kembali bahagia. Semoga Allah SWT 
senantiasa memberikan kita keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan. Aamiin.
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UCAPAN TERIMA KASIH SAJA
SERASA TAK PERNAH CUKUP

Hujan lebat yang terus mengguyur wilayah Jabodetabek 
pada awal tahun 2020 telah megakibatkan banjir dan 
tanah longsor di wilayah Jabodetabek. Ratusan ribu 
warga harus rela mengungsi di beberapa titik posko yang 
telah disediakan. Anak- anak dan lansia menjadi korban 
prioritas yang harus diselamatkan. Rumah, gedung 

sekolah, gedung perkantoran, jembatan dan fasilitas umum lainnya 
mengalami kerusakan. 
 
Bencana bukan sekedar tragedi tetapi juga merupakan pemicu 
kemiskinan tercepat. Kami tidak bisa berdiam, Tim Formula LAZ Al 
Azhar yang menanggulangi bencana berformulasi penting dengan 

cepat tanggap menangani pengungsi dan menyelamatkan para korban 
bencana. Dengan menyediakan posko-posko bantuan seperti Posko 
Medis, Dapur Umum dan Posko Distribusi Logistik bagi para korban 
terdampak di beberapa titik seperti di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta 
Timur, Bekasi, Bogor, Depok, Bintaro dan Lebak Banten. 
 
Terimakasih kepada para donatur, relawan dan mitra strategis yang 
telah bergotong royong dalam kebaikan. Memberikan bantuan berupa 
kebutuhan pokok, menyediakan makanan siap saji, membuka fasilitas 
kesehatan darurat dan juga megevakuasi para korban. Bersama terus 
dukung kami untuk selanjutnya mengembalikan kondisi mereka pasca 
bencana banjir agar bisa lebih baik dan kembali bahagia.
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Pengusaha Triono Jayanegara adalah muzakki LAZ Al Azhar yang juga memiliki hobi unik, 
balapan mobil. Selain sibuk dengan aktivitas bisnisnya, Triono memiliki kebiasaan senang 

berbagi dan ramah terhadap sesama. Ia dengan setia mendukung dan menyukseskan 
program-program pemberdayaan LAZ Al Azhar, karena menurutnya para kaum dhuafa tidak 

hanya terbantu dari segi materi tapi juga mendapatkan pendampingan hingga mandiri.

BERBAGI MEMBUAT KITA BAHAGIA,
MAJU DAN LEBIH BERMAKNA

Lanjut Triono, berbagi itu perilaku yang 
harus diedukasikan kepada siapapun. 
Pelajarannya sangat berharga dan dapat 
menciptakan manfaat yang luar biasa. 
Seperti yang ia terapkan kepada anak-
anaknya sebagai edukasi dini tentang 

berbagi. Salah satu yang sering ia contohkan ialah 
mengadakan santunan anak yatim dan keluarga 
dhuafa.

“Buat saya berbagi itu indah, tidak merugikan malah 
membuat suka cita. Tidak merugikan itu karena 
saat kita berbagi, Allah akan membalasnya dengan 
yang lebih baik dan berlipat ganda dan suka cita 
akan hadir saat kita berbagi. Karena kita bisa saling 
bersilaturahim.” jelas Triono.

Triono juga melanjutkan berbagi tidak harus 
berupa uang. Apapun yang kita miliki dan orang 
lain tidak mampu memilikinya kita bisa berbagi 
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sebagai bukti kepedulian sesama dan bentuk 
rasa syukur dari nikmat yang Allah berikan. Oleh 
karena itu, salah satu manfaat zakat adalah 
mampu menucikan harta yang kita miliki sehingga 
membawa keberkahan dalam menjalani hidup.

Ketika ditanya tentang kunci kesuksesannya, Triono 
memberikan tips bahwa semuanya perlu kerja 
keras. Dirinya mengaku selalu mencintai pekerjaan 
yang sedang dikerjakan agar tidak merasa 
terbebani.

“Kalau sukses itu bisa dicapai saat kita bekerja 
keras, kreatif, disiplin, fokus dan mencintai 
pekerjaan kita, jangan sampai merasa terbebani. 
Selanjutnya jangan lupa untuk tetap beribadah 
karena saat kita memperbaiki hubungan dengan 
Allah, maka Allah akan memperbaiki segala sesuatu 
untuk kita.” terangnya.

“Buat saya berbagi itu indah,
tidak merugikan malah membuat kita 
merasa penuh suka cita...”
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Lima belas tahun LAZ (Lembaga Amil Zakat) Al Azhar hadir memberikan karya nyata bagi 
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam miladnya kali ini, LAZ Al Azhar hadir dengan 
tema “The Circle of Heroes” yaitu sebuah welcoming collaboration program  untuk mengajak 
seluruh elemen ABCG (Academic, Business, Civil Society, Government) sebagai heroes 
pendukung kebaikan agar terus konsisten mendukung para mustahik/kaum dhuafa yang 
merupakan hero kehidupan.

LAZ AL AZHAR HADIRKAN
TEMA BESAR THE CIRCLE OF HEROES

The Circle of Heroes adalah sebuah 
semangat bersama untuk meningkatan 
kapasitas dan kapabilitas sumber 
daya masyarakat penerima amanah 
kebajikan agar semakin produktif dan 
hidup sejahtera, melalui program utama 

“Interlink Village Program” dan “Heropreneur”.

Interlink village sebagai model pengembangan 
kawasan pedesaan yang terintegrasi dengan 
pengelolaan khusus untuk menuju target capaian 
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 
penduduk desa, melalui peningkatan kualitas SDM 
desa, perluasan distribusi serta perluasan produk 
pertanian dan infrastruktur pendukung yang lebih 
lengkap.

Sedangkan Heropreneur adalah model creative 
movement pengembangan program human capital 
development yang dipadu dengan entrepreneurship 

skill sebagai solusi mengurangi pengangguran 
menuju pembentukan ekosistem ekonomi mikro/
UMKM kreatif bagi para pemuda usia produktif.

Agus Nafi’ selaku Direktur LAZ Al Azhar mengajak 
kepada seluruh masyarakat khususnya mitra sinergi 
untuk bersama mendukung The Circle of Heroes 
untuk mewujudkan Indonesia gemilang dan 
sejahtera.

“Bersama kita tingkatkan knowledge yang 
bermanfaat bagi perluasan social access dan business 
linkage dalam menambah infrastruktur kebajikan 
2020. Jabat erat tangan kami dan semoga kita 
terus bergandengan bersama untuk mewujudkan 
Indonesia yang lebih sejahtera dan gemilang.” 
paparnya dalam acara syukuran Milad ke 15 
LAZ Al Azhar yang didukung oleh WARDAH dan 
BEHAESTEX di Masjid Agung Al Azhar Jakarta, 
Senin (9/12).

12 13Event Gemilang Event Gemilang
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“Bersama kita tingkatkan knowledge 
yang bermanfaat bagi perluasan social 
access dan business linkage...”



Lembaga Amil Zakat Al Azhar bersama YBM PLN meluncurkan program Desa Cahaya. 
Program replikasi dan pengembangan dari konsep Desa Gemilang ini, hadir di Desa Rahayu, 
Kec. Parindu, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, hari Minggu (15/12) lalu. Kick off Desa Cahaya 
dihadiri langsung oleh Damarachmad Setiobudi, Kepala Bidang Pemberdayaan Umat YPI 
Al Azhar, Manager PT PLN (Persero) UP3 Sanggau Gurit Bagaskoro dan Ketua YBM PLN UIW 
Kalimantan Barat, Andang Tri Wahyudi.

DESA CAHAYA HADIR
TERANGI AKIDAH DAN SEJAHTERANYA 
MASYARAKAT SANGGAU

Pelosok desa yang 
berada di jalur yang 
cukup ekstrem ini, 
dapat ditempuh 
hingga 5 jam 
perjalanan darat 

dari kota Pontianak. Mayoritas 
warga sekitar berprofesi sebagai 
petani, peladang dan buruh 
perkebunan sawit. Desa Rahayu 
sendiri dihuni oleh 2.514 jiwa 

atau setara 683 kepala keluarga. 
Terdiri dari 5 dusun yakni Dusun 
Engkalau, Dusun Melobo, Dusun 
Modah, Dusun Topis, dan Dusun 
Muri yang menjadi sangat 
potensial untuk dikembangkan 
menuju kemandirian.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi 
yang ditemui langsung oleh tim 
LAZ Al Azhar dan YBM PLN 

sangat mendukung program ini 
karena program Desa Cahaya 
dipandang bisa memperkuat 
akidah warga dan mendorong 
kesejahteraan warga desa 
secara berkesinambungan.

Melalui program Desa Cahaya 
diharapkan terwujud desa 
yang Cakap, Agamis, Sehat 
dan Berdaya. Desa Cakap 
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dengan mengedepankan 
program komprehensif dimana 
masyarakat akan diajak menjadi 
sejahtera melalui beragam 
program komprehensif dan 
terukur. Sektor agamis pun 
menjadi unsur terpenting yang 
hadir dari Desa Cahaya dimana 
tingkat kesungguhan masyarakat 
untuk taat beribadah, mengaji 
dan bersilaturahim sebagai 
modal yang dapat mendorong 
percepatan kemajuan 
masyarakat agar berdaya dari 
sisi ekonominya, menjadi lebih 
produktif masyarakatnya serta 
memiliki kebiasaan menjaga 
kebersihan dan kesehatan 
lingkungan.

Damarachmad S, Kepala Bidang 
Pemberdayaan Ummat YPI Al 
Azhar mengatakan “Insya Allah 
program yang kita jalankan 
bersama ini bisa menjadi solusi 

untuk kedepannya dalam 
memajukan desa. Apalagi kalau 
PLN sudah masuk maka sudah 
dipastikan bahwa akan terang 
desa tersebut dan ketika YBM 
PLN masuk maka tidak hanya 
terang desa tersebut tapi bisa 
terang juga dakwah, ekonomi, 
kesehatan dan pendidikannya, 
semoga kita sama-sama maju 
dan berkembang.” terangnya.

Senada dengan yang 
disampaikan Andang Tri 
Wahyudi, Ketua YBM PLN 
UIW Kalimantan Barat 
mengenai sumber dana YBM 
PLN ini merupakan dana zakat 
pegawai PLN yang di potong 
setiap bulannya 2,5%. Hal ini 

tentunya untuk mendukung  
gerakan di berbagai program 
yang sedang dijalankan, salah 
satunya program pemberdayaan 
ekonomi desa. 

“Alhamdulillah pada tahun 
2019 program Desa Cahaya 
YBM PLN telah menjejak 
manfaat di 15 titik lokasi 
(desa), tak kurang 11 provinsi 
di Indonesia.  Melalui program 
Desa Cahaya yang bersinergi 
bersama LAZ  Al Azhar ini kami 
berharap pengentasan masalah 
kemiskinan di desa bisa segera 
terentaskan.” ujar Riki Bagus 
selaku Manager Pendistribusian 
dan Pendayagunaan YBM PLN.

“Insya Allah program yang kita
jalankan bersama ini bisa menjadi 
solusi untuk dalam memajukan desa...”
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Marine Ambulance atau ambulan laut kini sudah siap dimanfaatkan oleh 
masyarakat di kepulauan Kota Batam sebagai salah satu akses kesehatan yang 
cepat, lengkap dan juga gratis. Pengadaan Marine Ambulance ini hasil sinergi LAZ 
Al Azhar bersama LAZ Batam dan sejumlah mitra strategis yaitu Yayasan Hasanah 
Titik BNI Syariah, YBM PLN, Jum’at (27/12) lalu.

SINERGI LAZ AL AZHAR,
HADIRKAN MARINE AMBULANCE
SEBAGAI SOLUSI AKSES
KESEHATAN ANTAR PULAU.

16 17Indonesia Gemilang Indonesia Gemilang

“...Marine Ambulance menjadi
langkah tepat dalam meningkatkan 
kualitas kesehatan masyarakat...”

Marine Ambulance ini merupakan layanan 
kesehatan laut yang pertama kalinya ada di 
Batam Kepulauan Riau. Acara peresmiannya 
dilaksanakan di Darmaga Pos Angkatan 
Laut Punggur Batam oleh Sekda Kota 
Batam, Ahmad Dahlan. Selain itu, kegiatan 
launching di hadiri oleh Pemerintah 
Kota Batam, Kepolisian, TNI Angkatan 
Laut, MUI Kota Batam, mitra sinergi dan 
masyarakat sekitar.

masih berjalan. Kehadiran Marine Ambulance 
ini menjadi pelengkap layanan kesehatan kepada 
masyarakat khususnya di tiga pulau dampingan 
tersebut dan tentunya masyarakat luas di pulau 
Batam.

Agus Nafi, Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar 
mengatakan, dengan karakteristik provinsi yang 
terdiri dari pulau-pulau, pengadaan Marine 
Ambulance menjadi langkah tepat dalam 
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 
Selain itu, dengan adanya inisiasi ini diharapkan 
akan muncul Marine Ambulance lainnya untuk 
mengawal akses kesehatan masyarakat yang berada 
di pulau.

“Kedepan, semoga masyarakat dapat merasakan 
manfaat dari adanya Marine Ambulance ini. 
Masyarakat pulau juga dapat dengan cepat 
mendapatkan penanganan kesehatan karena akses 
sudah tersedia.” Ujar Agus Nafi.

Sulitnya akses untuk mendapatkan layanan 
kesehatan bagi masyarakat yang berada di 
pulau menjadi permasalahan utama dari 
tergeraknya penyediaan Marine Ambulance 
ini. Terlebih lagi masih minimnya pelayanan 
emergency untuk membawa pasien dengan 
penyakit akut ataupun ibu melahirkan yang 
segera memerlukan tindakan dokter.

LAZ Al Azhar bersinergi dengan LAZ Batam 
dalam program Indonesia Gemilang 
yang memberdayakan masyarakat secara 
berkelanjutan dan komprehensif. Melalui 
formulasi zakat, infaq dan dana zakat lainnya 
masyarakat pulau dan dhuafa yang tersebar 
di seluruh pelosok Indonesia mampu 
mewujudkan kemandirian sosial, ekonomi 
dan juga di bidang kesehatan melalui 
pendamping yang berkesinambungan. 
Di Batam sendiri, Terdapat  tiga pulau 
dampingan di Kelurahan Ngenang, 
Kecamatan Nongsa yang sampai saat ini 
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Ini Mak Wati (55 tahun), wanita tangguh yang harus menjadi tulang punggung keluarga 
dengan menjadi pemulung karena sang suami sudah bertahun-tahun lumpuh. Sampah- 
sampah plastik menjadi tumpuan hidupnya bersama ketiga orang anaknya dan suami 

tercinta. Meskipun hidupnya berada dalam garis ekonomi dibawah rata- rata, Mak Wati 
memiliki tekad yang kuat dalam merubah taraf hidupnya.

MUSTAHIK PENGEPUL SAMPAH
BERUBAH MENJADI MUZZAKI

Baginya, keterbatasan fisik bukanlah 
penghalang untuk mencari kebahagiaan 
hidup. Mak Wati memiliki kesulitan dalam 
berbicara sejak kecil, tapi ia mampu 
membuktikan keberhasilannya membuka 
usaha dengan menjadi pengepul sampah 

plastik. Mengadu nasib di Jakarta tidak semudah 
yang dijalani. Di umurnya yang senja, setiap hari Mak 
Wati harus berkeliling untuk mengumpulkan gelas 
dan botol plastik. Hasil penjualan yang terkumpul 
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal 
pendidikan ketiga anaknya.

“Fisik saya memang terbatas, tapi saya enggak 
mau mengandal tangan orang lain berada di atas. 
Saya masih bisa bekerja keras untuk menghidupi 
keluarga dari hasil mengumpulkan rongsokan.” 
Ujarnya. Mak Wati yang dikenal oleh tetangga 
dengan sosok yang sangat ramah dan rendah hati 

ini, mulai memberanikan diri dalam menjalankan 
usaha sejak satu tahun yang lalu dengan membuka 
lapak rongsokan. Berbekal bantuan modal dan 
pendampingan dari LAZ Al Azhar, kini Mak Wati 
tidak lagi berkeliling dari suatu tempat ke tempat 
lain untuk mengumpulkan barang bekas.

Kucuran keringat tanda kerja keras Mak Wati yang 
tidak pernah mengenal lelah membuat usaha yang 
dijalankannya semakin maju. Perempuan paruh 
baya yang menjadi hero untuk keluarga ini mampu 
berdaya dan menjadi wirausaha sebagai pengepul 
barang bekas yang sudah memiliki karyawan. 
Kesuksesan Mak Wati tentunya tidak lepas dari 
dorongan bantuan yang dititipkan para donatur 
kepada LAZ Al Azhar. Terima kasih para donatur 
yang telah membantu Mak Wati sampai bisa 
bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Perkembangan budidaya Kerapu di Kab. Administrasi Kepulauan Seribu mampu membuka 
peluang bagi kemajuan perekonomian masyarakat pulau. Melalui program Pulau Berdikari, 
LAZ Al Azhar bersama KPW BI DKI Jakarta mendorong pembangunan perekonomian para 
nelayan dengan membangun Rumah Pakan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu.

RUMAH PAKAN
DONGKRAK PEREKONOMIAN 
DI KEPULAUAN SERIBU

Kelangkaan pakan ikan yang dirasakan 
masyarakat menjadi permasalahan 
utama, ditambah jika memasuki musim 
angin barat, kebanyakan nelayan tidak 
pergi melaut. Maka, penyediaan Rumah 
Pakan dinilai dapat membantu mengatasi 

ketersediaan pakan untuk budidaya kerapu. Wadah 
Forum Seribu Kerapu menjadi kelompok budidaya 
yang memenejemen dan mengelola sistem bagi 
ratusan anggota kelompok.

Pemilihan jenis pakan untuk pembesaran harus 
didasarkan pada kemauan ikan untuk memakan 
pakan yang diberikan. Pada umumnya, kerapu 
diberikan ikan rucah segar karena harganya relatif 
murah. Selain itu, ikan rucah menjadi bahan utama 
dalam pembuatan pakan ikan karena mengandung 
protein yang cukup tinggi.

Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar, Agus Nafi 
menuturkan, keberadaan rumah pakan ikan ini 
merupakan salah satu upaya untuk membantu 
membudidayakan ikan agar mendapatkan pakan 
yang berkualitas namun dengan harga yang 
terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, selama ini 

pakan ikan yang dibeli harganya cukup tinggi tentu 
kondisi ini memberatkan masyarakat pembudidaya 
ikan. 

“Jadi kita dorong dengan penyediaan fasilitas 
Rumah Pakan ini, bersama membantu masyarakat 
Pulau Seribu untuk mendapatkan pakan ikan yang 
berkualitas, memiliki nutrisi tinggi dan harga yang 
terbilang ekonomis.” Katanya.

Dia juga mengatakan, LAZ Al Azhar bersama 
KPW BI DKI Jakarta akan terus berkomitmen 
untuk menciptakan sesuatu yang memberikan 
kemaslahatan bagi masyarakat. Pembangunan  
Rumah Pakan ikan ini sebagai salah satu cara 
untuk mendorong para pelaku usaha di sektor 
perikanan. Apalagi potensi sektor perikanan di Pulau 
Seribu sangat besar sekali.

1918 INFRALINKSejuta Berdaya

“...terus berkomitmen untuk
menciptakan sesuatu yang memberikan 
kemaslahatan bagi masyarakat.”

“Kucuran keringat Mak Wati
yang tak kenal lelah membuat usaha 
yang dijalankannya semakin maju...”
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Momen liburan menjadi sebuah kebahagiaan bagi semua anak-anak yang telah menempuh 
ujian akhir semester. Begitu juga yang dirasakan oleh anak yatim dhuafa binaan LAZ Al 

Azhar di Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka menikmati 
hari liburnya dengan melakukan outbond bersama teman sebayanya (Minggu 29/12).

SERUNYA OUTBOND
ANAK MY HEART FOR YATIM

Dapat menghabiskan waktu dengan 
bermain ataupun berlibur bersama 
keluarga tercinta tentunya menjadi hal 
yang sangat dinanti-nanti apalagi bagi 
anak- anak. Meskipun begitu, anak- 
anak myHeart For Yatim tidak merasa 

berkecil hati. Mereka tetap semangat dan juga ceria 
kala liburan tiba.

Liburan kali ini, LAZ Al Azhar Jawa Tengah 
menjalankan program pendampingan myHeart 
For Yatim dengan melakukan kegiatan outbond 
bersama anak-anak yatim dhuafa di Yayasan Sudjono 
Taruno, Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten 
Sukoharjo. Untuk kegiatan kali ini LAZ Al Azhar Jawa 
Tengah menggandeng Trainer Outbond Istiqlal 
dalam melakukan pendampingan selama kegiatan 
berlangsung.

Peserta outbond tersebut merupakan gabungan 
dari pendampingan berbagai tempat seperti 
dari Panti Sudjono Taruno, Desa Kudu dan 
anak yatim dari Desa Pondok sebanyak 60 anak. 
Permainan yang dipimpin oleh Trainer Outbond 
Istiqlal ini, merupakan permainan ringan yang 

mampu mengasah keberanian, tanggung jawab 
dan kepemimpinan melalui kekompakan dalam 
kelompok.

Isroniyah, pendamping myHeart dari Pondok 
Isroniyah mengungkapkan kegiatan ini sangat 
bermanfaat untuk mengisi kegiatan liburan anak-
anak. 

“Alhamdulillah, kegiatan ini sangat bagus untuk 
menambah wawasan dan pengetahuan untuk para 
peserta dan juga menambah semangat kekompakan 
dalam kegiatan My Heart for Yatim.” Jelas Isroniyah.

LAZ Al Azhar Sumatra Barat bersama Tim Medis Semen Padang Hospital mengadakan 
kegiatan khitanan massal bagi anak-anak dhuafa di Rumah Sakit Semen Padang, Minggu 

(22/12) lalu. Khitanan massal ini merupakan bentuk edukasi kesehatan dan kepedulian bagi 
anak dhuafa dalam menjalankan ibadahnya.

KHITANAN MASSAL, LIBURAN BERKAH 
DARI SEDEKAH YANG ANDA BERIKAN

Khitanan massal kali ini menjadi kegiatan 
yang sangat menyenangkan bagi anak- 
anak dhuafa, sebab dilakukan saat libur 
sekolah. Para peserta khitan dapat 
didampingi orang tua mereka ketika 
kegiatan khitan berlangsung. Selain itu, 

tidak mengganggu jadwal ataupun kegiatan belajar 
semasa pemulihan berjalan.

“Bersyukur sekali rasanya, terimakasih banyak 
kepada para donatur dan juga LAZ Al Azhar yang 
bekerjasama dengan Rumah Sakit Semen Padang 
memberikan kami semangat dan pertolongan untuk 
menyempurnakan agama anak kami dan membuat 
mereka sangat ceria.” ungkap Amin, wali peserta 
khitanan massal.

Agus Nafi, Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar 
mengatakan khitanan massal ini digelar atas rasa 
kepedulian dan penyampaian amanah kepada 
masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang 
kurang mampu.

“Khitanan massal yang kami adakan merupakan 
sebuah kolaborasi bersama antara LAZ Al Azhar 

20 21Perwakilan Jawa Tengah myHEART For Yatim

dengan Semen Padang Hospital untuk bisa 
membantu meringankan beban orangtua dari anak-
anak dhuafa. Karena orang tua anak-anak tersebut 
tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk khitanan.” 
katanya.

Selain itu, kami juga memberikan obat gratis serta 
menyalurkan bantuan berupa sarung, peralatan 
sekolah dan juga uang santunan. Semoga kegiatan 
khitanan massal ini dapat berjalan secara rutin dan 
didukung penuh oleh pemerintah sekitar serta para 
stakeholder lainnya agar berjalan dengan baik dan 
meluas ke seluruh daerah Sumatera Barat.
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LAZ Al Azhar Jawa Timur bekerjasama dengan Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin menggelar 
acara Pesantren Anak Shaleh (PASA). Kegiatan tersebut diadakan di Dusun Rasapombo, Desa 

Sumberejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

CIPTAKAN KARAKTER MANDIRI PADA 
ANAK MELALUI PESANTREN ANAK SHALEH

Selama 3 hari (30 
Desember 2019 -1 
Januari 2020), para 
santri melakukan 
kegiatan yang 
bermanfaat dan 

sangat menyenangkan. Sebanyak 
200 peserta yang tergabung 
dari santri Pondok Pesantren 
Sabilul Muttaqin dan peserta 
umum lainnya terlihat antusias 
mengikuti kegiatan berkuda, 
memanah, balap karung dan fun 
games lainnya.

Kepala Pondok Pesantren Sabilul 
Muttaqin, Matrojan mengatakan 
kegiatan tersebut bertujuan 
untuk memanfaatkan waktu 
saat liburan dalam mempererat 
silaturahmi, mengembangkan 
bakat anak, juga menanamkan 
kemandirian sebagai bekal 
kehidupan di masa depan.
“Selain kegiatan keagamaan 

seperti mengaji dan shalat 
tahajud para santri juga 
mengikuti training motivasi 
bersama kang Dadang.” 
tambahnya.

Para peserta tidak hanya berasal 
dari Blitar saja, namun mereka 

Yogyakarta - Narendra Sastranegara (9 
tahun) bangun lebih pagi, sehabis mandi 
ia bersiap untuk berangkat ke Masjid Al 
Muttaqin ditemani sang nenek. Betapa 
bersemangatnya Narenda saat itu, ia 
bersama 30 teman sebayanya berangkat 
menuju tempat wisata Pentok Sentong 
di Dusun Tegallawas, Desa Jatimulyo, 
Kabupaten Bantul, Sabtu (28/12).

LAZ Al Azhar bersama Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Griya Berkah Mandiri 
melakukan program rutinan yaitu Sejuta 
Berdaya. Program yang tak hanya 
memberdayakan masyarakat di bidang 
pertanian tapi juga untuk kemajuan dan 

pemberdayaan anak yatim dhuafa. Melalui kegiatan 
“Bahagia Bersama Yatim” ini, para pembina dan 
relawan mengajak para santri myHeart For Yatim 
bersilaturahim bersama dan memberikan edukasi di 
luar lingkungan.

Menurut Mohlas Madani, Amil LAZ Al Azhar 
Yogyakarta, selain mengajak anak-anak berwisata, 
mereka juga turut memberikan edukasi dengan 
menumbuhkan nilai serta rasa empati terhadap 
orang lain yang membutuhkan dengan kegiatan 
membagikan bingkisan sembako kepada para 
lansia.

“Kami ingin santri-santri myHeart For Yatim 
tumbuh rasa empatinya kepada penderitaan orang 
lain dimulai sejak usia dini. Hal itu penting sekali 
untuk anak-anak agar ketika mereka besar, tumbuh 
menjadi pribadi- pribadi dengan kepedulian sosial 
yang tinggi.” tegas Mohlas.

2322 Perwakilan YogyakartaPerwakilan Jawa Timur

Selepas dari Pentok Sentok, kegiatan dilanjutkan 
menuju ke tempat rekreasi Balong Water Park. 
Di tempat ini, para santri myHeart For yatim 
berenang bersama, juga sesekali diselingi dengan 
berbagai permainan menarik dan mengedukasi 
yang telah disiapkan oleh para pendamping. 
Seharian mereka dimanjakan dengan berbagai 
acara yang menyenangkan, edukatif, juga kreatif.

EDUKASI KEPEDULIAN
SEJAK DINI KEPADA
ANAK-ANAK YATIM

“...selain mengajak anak-anak
berwisata, mereka juga memberikan 
edukasi untuk menumbuhkan empati...”

“...selain mengajak anak-anak
berwisata, mereka juga memberikan 
edukasi untuk menumbuhkan empati...”

datang dari berbagai daerah 
bahkan ada yang berasal dari 
Jakarta. Betapa tidak, mereka 
mendapatkan pengalaman baru 
yang membuat mereka bahagia, 
yang nantinya mereka dapatkan 
untuk berbagi cerita kepada 
teman lainnya, selagi mengisi hari 
libur mereka.

“Rasanya seneng banget, ketemu 
banyak temen bisa main bareng 
juga. Kegiatannya banyak sekali 
mulai dari ngaji, main bakiak, 
sholat tahajud, berkuda pokoknya 
semua pengalaman yang seru 
banget deh.” sahut Caca.

Tim LAZ Al Azhar Jawa Timur 
sendiri selain ikut mensupport 
dan mendampingi para santri 
berharap kegiatan ini bisa 
dilaksanakan secara rutin dengan 
membawa anak yatim dhuafa 
lebih banyak lagi.
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25 Formula Tanggap Bencana

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar kembali mendapat kepercayaan dari Pemda DKI Jakarta 
sebagai mitra kerjasama strategisnya. Kali ini LAZ Al Azhar digandeng Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dalam kemitraan bersama untuk penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta.

LAZ AL AZHAR RESMI DIGANDENG BPBD 
DKI JAKARTA SEBAGAI MITRA STRATEGIS 

PENANGGULANGAN BENCANA

Menurut Hadi pengurus TPA Masjid 
Al Barkah di Desa Lassang, TPA 
ini terakhir kali mendapat bantuan 
Al Quran dan Iqra tahun 2011. 
Itupun hanya sekitar 10 buah, hasil 
sumbangan dari mahasiswa yang 

sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
di desa ini. Setelah itu tidak pernah lagi ada yang 
berdonasi. Terbayang sudah berapa lama anak-
anak menggunakan Iqra dan Al Quran yang sangat 
seadanya.

Perjalanan menuju desa pelosok daerah tersebut 
menempuh waktu yang cukup lama sekitar 2 jam 
dari pusat perkotaan. Daerah yang sangat jarang 
sekali terjamah dan sulit untuk diakses. Pendidikan 
masyarakat setempat rata-rata hanya tamatan 
SMA, mata pencaharian penduduk disana juga 
mayoritasnya petani dan supir truk pembawa tebu. 

Meskipun begitu, Pengajar TPA Al Barkah anak-
anak Desa Lassang memiliki semangat yang tinggi 
dalam menuntut ilmu agama. Setiap sore hari 
mereka berkumpul di TPA untuk belajar membaca 

Bersama dengan 21 lembaga atau 
organisasi, komunitas hingga perusahaan 
rintisan digital, Agus Nafi’ selaku Direktur 
Eksekutif LAZ Al Azhar pada Jumat 
(3/1/2020) menandatangani kerjasama 
kolaborasi dengan BPDB DKI Jakarta 

untuk memfokuskan informasi, pemetaan bantuan 
dan beragam jenis dukungannya sehingga seluruh 
potensi penanganan kebencanaan dapat diakomodir 
menjadi satu support yang akan bermanfaat luas bagi 
masyarakat seantero DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir 
dalam acara penandatanganan tersebut berharap 
kolaborasi ini hendaknya bukan hanya terkait dengan 
pengumpulan donasi kebencanaan semata tapi juga 
harus mampu menyediakan sarana pendukung untuk 
mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan 
hingga mengatasi dampak bencana, selain tentunya 
juga agar dapat menjadi jalur kolaborasi dukungan 
evakuasi, logistik, teknologi, informasi dan lain 
sebagainya yang juga harus dapat dilaporkan secara 
transparan serta up to date. Direktur Eksekutif LAZ Al 
Azhar, Agus Nafi menggambarkan bahwa kepercayaan 

Pemda DKI Jakarta yang kesekian kali kepada LAZ Al 
Azhar merupakan amanah yang luar biasa untuk bisa 
mendukung program penanggulangan kebencanaan 
di Jakarta dan sekitarnya melalui pengerahan potensi 
kebersamaan secara lebih komprehensif bersama 
dengan para donatur, mitra-mitra korporasi, jaringan 
akademis serta mitra komunitas dalam lingkup 
keluarga besar Al Azhar.

“...kolaborasi dukungan
evakuasi, logistik, teknologi, informasi 
dan lain sebagainya...”
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Makassar – Mengawali tahun 2020, LAZ Al Azhar Makassar melakukan perjalanan menyusuri 
daerah pelosok ke Desa Lassang Barat, Kabupaten Talakar, Sulawesi Selatan untuk 

membangkitkan semangat ratusan anak muslim Sulawesi dalam mencintai Al Quran dengan 
menyalurkan bantuan Iqro dan Al Qur’an di TPA Masjid Al Barkah, hari Rabu (01/01) lalu.

CAHAYA AL QURAN BAGI RATUSAN ANAK 
MUSLIM DI DESA LASSANG BARAT

Iqra dan Al Quran.

“Alhamdulillah, terimakasih sekali kepada 
para donatur dan LAZ Al Azhar yang telah 
menyumbangkan Iqra dan Al Quran bagi anak- anak 
kami di sini. Sekarang mereka bisa mengaji dan 
belajar agama dengan semangat dan ceria karena 
dapat Iqra baru.” ujar Hadi. 

Pemberian bantuan berupa ratusan Iqra dan 
puluhan Al Quran ini bertujuan untuk menambah 
minat dari anak-anak untuk belajar dan mendalami 
pengetahuan keagamaan, karena bekal ilmu 
pengetahuan keagamaan ini akan selalu berguna 
bagi anak-anak dalam kehidupannya, supaya selalu 
berada di jalan Allah SWT. 

“Bantuan yang diberikan ini sebagai kepedulian 
kepada anak- anak muslim di pelosok dalam 
menggemakan pembacaan Al Quran yang memang 
kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Sehingga 
bisa menjadi sarana pendukung dan alat ibadah 
dalam pembelajaran agama di daerah ini.” kata Sari, 
Amil LAZ Al Azhar Makassar.

24 Perwakilan Makassar



Pasca banjir yang mengepung Jakarta beberapa hari lalu, meninggalkan puing- puing dan lumpur 
yang mengendap di rumah-rumah warga dan lingkungan sekitar. Tim Formula LAZ Al Azhar 

menerjunkan Pasukan Bersih-Bersih (PBB) untuk membersihkan material sisa banjir di Kebon Pala 
Rendah, RW 007 Kp. Melayu, Jakarta Timur, Minggu (5/1).

PASUKAN BERSIH-BERSIH SIAP TEMPUR 
BERLUMUR LUMPUR

2726 Formula Tanggap BencanaFormula Tanggap Bencana

Banjir telah menerjang sebagian wilayah Bekasi pada awal Januari 2020 lalu. Meskipun kondisi air 
sudah mulai surut, namun sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir 
banjir datang kembali. Tim Formula LAZ Al Azhar bersama CIMB Niaga turut terjun membuka posko 
bencana dengan fasilitas Aksi Medis, Pusat distribusi logistik dan juga Dapur Umum yang berlokasi 

di Jl. Mayor Madmuin Hasibuan 65-13, Margahayu, Bekasi Timur, Rabu (8/1).

LAZ AL AZHAR BERSAMA CIMB NIAGA 
SIAGAKAN POSKO MEDIS BAGI KORBAN 

BANJIR BEKASI

“Senang ada tim medis yang
bisa datang kesini. Jadi kami bisa cek 
kesehatan secara gratis.”

Kordinator Aksi Formula Tanggap Bencana 
wilayah Bekasi, Eko menuturkan, setidaknya 
di satu titik posko banjir terdapat ratusan 
warga korban banjir yang mengungsi 
dan menempati posko-posko yang telah 
disediakan. Fasilitas medis menjadi hal yang 

sangat ditunggu oleh warga terdampak banjir. Sebab 
pasca bencana banjir yang melanda daerah ini warga 
mulai mengeluhkan berbagai macam penyakit seperti 
diare dan gatal- gatal.

“Sebanyak 372 jiwa pengungsi telah memanfaatkan 
fasilitas medis yang kami sediakan. Hari ini, total 
169 pasien mendapat pelayanan medis dari aksi 
medis yang bersinergi dengan CIMB Niaga dan 
pasien ditangani langsung oleh 2 dokter dan 1 
paramedis.” jelasnya.  Selain aksi medis, Tim Formula 
Tanggap Bencana juga menyalurkan bantuan di 
Desa Segara, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten 
Bekasi. Bantuan yang diberikan berupa pakaian layak 
guna, alat kebersihan, terpal, perlengkapan bayi 
dan balita, selimut, air mineral dan makanan instan 
yang didistribusikan untuk 620 jiwa korban banjir. 
“Senang ada tim medis yang bisa datang kesini. Jadi 

kami bisa cek kesehatan secara gratis.” kata Mega 
yang rumahnya terendam banjir setinggi dada. Tim 
Formula LAZ Al Azhar sendiri hingga saat ini masih 
melakukan aksi tanggap bencana di beberapa titik 
daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Lebak 
Banten. Kami membantu para korban terdampak 
banjir dan longsor dengan menyediakan posko 
bencana yang selalu siap siaga.

“...Alhamdulillah ada pasukan 
bersih-bersih yang ikut membantu 
membersihkan lingkungan...”

Proses bersih-bersih dan pemulihan di 
kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur 
membutuhkan waktu hingga sepekan 
sebab kawasan tersebut sangat kotor.

“Lumpur dan sampah-sampah yang 
masuk rumah banyak sekali, barang-barang saya 
semua terendam dan kotor. Alhamdulillah ada 
pasukan bersih-bersih yang ikut membantu 
membersihkan lingkungan, jadi saya bisa fokus 
membersihkan rumah dulu agar bisa ditempati 
dan memulai aktivitas lagi seperti biasa.” kata Aja 
salah satu korban banjir saat di temui di Kampung 
Melayu.

Kholis, Ketua Kordinator Aksi Tanggap Bencana 
wilayah Jakarta menambahkan meskipun rumah-
rumah mulai bersih, tapi masih terkendala air 
bersih untuk memasak. Selain itu selimut, alat 
pembersih, bahan pangan, peralatan keluarga, dan 
juga perlengkapan bayi masih sangat dibutuhkan.

Selain aksi bersih-bersih, LAZ Al Azhar juga 
menyediakan posko bencana untuk kebutuhan 
pendistribusian logistik. Aksi bersih-bersih 
bersama Tim PBB ini akan terus berlangsung ke 
lokasi-lokasi lain seperti daerah Bekasi, Banten, 
Depok dan Bogor.
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Banjir setinggi dada orang dewasa yang sempat merendam beberapa titik di Bekasi 
meninggalkan trauma yang mendalam bagi para korban terdampak. Tak terkecuali yang 
dialami oleh Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi Utara yang menjadi langganan 
banjir di setiap tahunnya. Meski begitu daerah ini sempat terisolir selama 3 hari karena 
tidak tersentuh bantuan.

TAK TERSENTUH,
KORBAN BANJIR DI TITIK TERPARAH 
BEKASI 3 HARI TERISOLIR

Tim Formula Tanggap Bencana LAZ Al 
Azhar menjadi regu penyelamat pertama 
yang datang ke Kampung Tambun Boin, 
Desa Buni bakti, Rabu (1/1). Selama 
banjir terjadi Tim Formula berjibaku 
mengevakuasi dan mengirimkan logistik 

makanan siap saji menggunakan perahu karet. 
Perahu karet yang digunakan merupakan donasi dari 
Jamiyyah TK Islam Al Azhar 6 Sentra Primer.

Kepala Sekolah TKIA 6 Sentra Primer, Nani berharap 
bantuan penyediaan perahu karet dan logistik yang 
diberikan dari keluarga besar Al Azhar seperti dari 
karyawan, guru dan juga ORSI (Optimasi Rantai 
Suply Indonesia) dapat bermanfaat dan menjadi 
berkah bagi para korban. 

Menurut Dino, Ketua Rukun Tetangga di lokasi 
tersebut, terdapat 140 KK dengan 560 jiwa yang 
menjadi korban banjir. Selama banjir melanda para 
warganya bertahan di rumah masing- masing sampai 

bantuan datang.

“Alhamdulillah kami disini sangat senang sekali 
mendapatkan bantuan perahu, sebab setiap 
kali banjir datang kami belum punya alat untuk 
menyeberangi air menuju ke tempat yang aman.” 
jelas Dino.

Terimakasih kepada seluruh donatur dan keluarga 
besar YPI Al Azhar yang telah menyatukan hati 
untuk membantu meringankan beban saudara kita 
yang terkena bencana banjir di Bekasi, Jakarta, Bogor, 
Banten dan Depok.
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...Selama banjir melanda para
warganya bertahan di rumah masing- 
masing sampai bantuan datang...
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29 Rumah Gemilang

Rozaliana (22th) adalah santri RGI (Rumah Gemilang Indonesia) Depok terbaik kelas Aplikasi 
Perkantoran Angkatan 15 di tahun 2016. Anak kedua dari 4 bersaudara ini merupakan sosok 
tangguh dibalik kesuksesan RGI Kampus Sentra Primer, Jakarta Timur. Saat ini kampus RGI 
yang berada di Komplek Masjid Raya Al Azhar Sentra Primer sudah meluluskan 193 santri 
yang sebagian besar sudah mandiri dan menjadi tulang punggung keluarga.

WANITA TANGGUH DIBALIK SUKSESNYA 
RGI KAMPUS SENTRA PRIMER

Roza berasal dari keluarga sederhana. 
Masa kecil yang begitu keras menjadikan 
mental perempuan berdarah melayu ini 
menjadi kuat. Dari usia 9 tahun ia sudah 
mencari nafkah sendiri dengan berjualan 
jagung bakar, menjadi loper koran 

bahkan menjadi penarik becak demi membantu 
perekonomian keluarga.

Semangat juang yang tinggi ini membuatnya berani 
melangkahkan kaki ke Jakarta dengan mendaftar 
menjadi santri Rumah Gemilang Indonesia 
(RGI) Depok. Hasilnya pun berbuah manis. 6 
bulan menjalani masa diklat Roza berhasil meraih 
predikat santri terbaik. Setelah lulus Roza diberi 
amanah untuk mengelola RGI Sentra Primer 
sebagai Instruktur. Di tangan dinginnya perubahan 
langsung terasa. Sistem metode pengajaran, 
fasilitas asrama, suasana kelas dan sebagainya 

menjadi lebih baik dan membuat santri semakin 
nyaman. Berkat dukungan dari Keluarga Besar Al 
Azhar Sentra Primer, kegiatan para santri juga 
semakin kreatif dan inovatif. Saat ini dengan segala 
fasilitas dan deretan instruktur terbaik, RGI Sentra 
Primer menjadi salah satu pilihan utama bagi para 
pemuda/i dhuafa untuk mengejar mimpi mereka.

Roza yang memiliki hobi naik gunung, juga memiliki 
kepekaan sosial yang tinggi. Saat aksi banjir awal 
2020 lalu ia menjadi satu-satunya tim Formula 
Tanggap Bencana perempuan yang dimiliki oleh 
LAZ Al Azhar tentunya dengan keahlian berenang 
serta menyelam yang dimiliki. Kini di usia yang 
masih terbilang muda, Roza sedang menyelesaikan 
study S1 nya di salah satu Universitas di Jakarta, 
seiring dengan semakin besar pula tanggung jawab 
dan peranan beliau mengembangkan RGI serta LAZ 
Al Azhar Kampus Sentra Primer.

...Di tangan dinginnya perubahan
langsung terasa. Sistem metode
pengajaran, dsb menjadi lebih baik...
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Rekening a.n YPI Al Azhar

CIMB Niaga Syariah 86 000 103800
Danamon Syariah 005 8340 340

Kode unik 5 (Rp. 500.005). Konfirmasi transfer 
melalui WA 081219390233 atau DM @lazalazhar

Ribuan anak korban bencana kehilangan seragam sekolah, 
buku pelajaran, alat tulis, hingga sepatu telah terbawa 

arus banjir dan tertimbun longsor.

BANTU PERLENGKAPAN SEKOLAH 
UNTUK ANAK-ANAK KORBAN BENCANA


