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Assalamualaikum wr.wb

Ramadhan tahun ini memang punya nuansa 

berbeda dari Ramadhan sebelumnya. Walau 

begitu momen Ramadhan selalu menjadi sarana 

akselerasi dari �ap-�ap insan untuk mencapai 

hadiah ketaqwaan.

Momen Ramadhan ini juga jadi hari bahagia 

khususnya untuk T-CARE, karena ini sebagai 

peringatan satu tahun T-CARE dalam mengabdi 

dan berkontribusi untuk masa depan tunas muda 

Indonesia. 

Pada edisi kali ini, perkenankan T-CARE 

menyajikan tema Ramadhan bertajuk 

“Merangkul Cinta Ya�m Dhuafa Dengan 

Kolaboraksi Kebaikan”. Selamat membaca dan 

bergabung dalam barisan gerakan kolaborAKSI. 

Mari bergerak bersama!

Wassalamualaikum wr.wb

REDAKTUR UTAMA
Luthfiah Fadlun M

Redaksi

SAPA REDAKSI
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Alhamdulillah, satu tahun Tunasmuda Care (T-CARE) bergerak dari 
Ramadhan ke Ramadhan. Dulu yang awalnya hanya terukir dalam 
bincangan ringan kini menjadi bentuk nyata yang meluas menjadi aksi dan 
berdaya manfaat. Penuh banyak haru air mata, senyuman yang sumringah, 
dan lantunan doa yang menjadikan kami semangat untuk selalu 
berkolaborAKSI untuk anak bangsa. 
Ya, usia kami memang masih sangat belia. Butuh banyak tangan untuk 
saling merangkul, butuh banyak ide kreatif untuk saling berkontribusi, dan 
butuh banyak rasa untuk saling berempati. Ratusan yatim telah kami bina 
dan perjuangkan untuk dapat pendidikan yang layak, ratusan dhuafa sedang 
kami edukasi agar perekonomiannya berdaya, dan ratusan apresiasi untuk 
guru – guru terbaik bangsa. Perjalanan kami baru saja dimulai dan kami 
sedang bersiap mendobrak perubahan untuk masa depan tunas muda yang 
cerah.
Bulan telah berganti. Kini Indonesia sedang berjuang melawan pandemik 
COVID-19. Ribuan pasien positif bertambah tiap harinya dan ratusan tenaga 
medis yang sedang bertarung pasang badan dengan hebatnya. T-CARE akan 
selalu siap berkontribusi dalam tiap peran yang dibutuhkan. Kami bergerak 
mencari solusi dengan berbagai lembaga dan komunitas agar gerakan 
kolaborAKSI tak hanya milik kami namun jadi milik bersama. 
Kami ucapkan terima kasih Ibu/Bapak yang telah ambil bagian dalam 
kolaborAKSI T-CARE. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan 
keberkahan rezeki untuk Ibu/Bapak (F). 

Wassalam,

HENDRA IKHWAN
Direktur Tunasmuda Care

Satu Tahun 
Tunasmuda Care (T-CARE),
Dari Ramadhan ke Ramadhan 
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RAMADHAN KOLABORAKSIRAMADHAN KOLABORAKSIRAMADHAN KOLABORAKSI
Merangkul Cinta Yatim Dhuafa Merangkul Cinta Yatim Dhuafa Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 

Dengan KolaborAKSI KebaikanDengan KolaborAKSI KebaikanDengan KolaborAKSI Kebaikan

Tinggal menghitung hari, bulan 
Ramadhan yang di dalamnya terdapat 
sayyidul ayyam, hari sebaik-baiknya hari 
kembali datang menghampiri kita. 
Terlepas dari pandemi COVID-19 yang 
saat ini melanda dunia yang memaksa 
kita untuk mengurangi interaksi sosial, 
bulan Ramadhan tetap harus kita temui 
dengan penuh pers iapan.  Bulan 
Ramadhan menjadi bulan yang ganjaran 
a m a l  i b a d a h  s e t i a p  h a m b a 
dilipatgandakan. Kesempatan besar ini 
sangat disayangkan bila dilewatkan oleh 
mereka yang beriman.

Ramadhan dapat menjadi momentum 
penting bagi kita sebagai muslim untuk 
kembali belajar. Saat berpuasa, kita 
kembali diajari mendisiplinkan diri 
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bangun pagi melalui tuntutan sahur, 
menahan hawa nafsu dan amarah agar 
t i d a k  c a c a t  n i l a i  p u a s a n y a , 
memperbanyak amal ibadah sunnah 
yang mungkin sebelumnya sering kita 
abaikan, mendirikan shalat malam, 
hingga melapangkan hati dengan 
berbagi, baik itu berupa infaq, sedekah, 
maupun zakat. 

Ramadhan juga mengajak kita untuk 
merasakan bagaimana perasaan 
m e r e k a  y a n g  m u n g k i n  t i d a k 
seberuntung kita, yang tidak perlu 
pusing memikirkan besok harus makan 
apa. Melalui puasa, kita ikut merasakan 
perasaan lapar yang umum dirasakan 
oleh mereka yang dhuafa. Itupun, Allah 
tetap memberikan kita keringan untuk 
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sahur dan berbuka.
T-CARE merasakan pelajaran penting 

ini sangat disayangkan bila tidak 
dibarengi dengan perubahan sikap. Oleh 
sebab itu, Ramadhan tahun ini T-CARE 
mengusung  p rog ram Ramadhan 
Ko l abo rAKS I .  Mengu sung  t ema 
“Merangkul Cinta Yatim Dhuafa dengan 
Kolaboraksi Kebaikan”, insya Allah T-
CARE berusaha merangkul para yatim 
dan dhuafa dalam beberapa bentuk 
tindakan aksi nyata. Tentu, aksi kebaikan 
ini tidak dapat dilakukan sendiri. Butuh 
para kolaborator kebaikan baik itu dari 
individu personal ataupun lembaga. Hal 
ini demi mewujudkan kebermanfaatan 
yang lebih luas.

Beberapa program yang insya Allah 
ingin dihadirkan T-CARE di antaranya 
berbuka dan doa bersama yatim dan 
dhuafa, bingkisan lebaran untuk para 
pekerja sekolah, bagi-bagi takjil untuk 
berbuka puasa bagi pekerja harian, 
bingkisan lebaran yatim untuk yatim dan 
dhuafa hingga penyaluran dana zakat dan 
dyah pada mereka yang berhak 
menerimanya. Alhamdulillah program 
serupa te lah d i laksanakan pada 
Ramadhan tahun-tahun sebelumnya dan 
mendapat mendapat sambutan yang luar 
biasa dari berbagai pihak. T-CARE bisa 
bersinergi dengan berbagai mitra dari 
berbagai kalangan dalam menebar 
kebaikan. Semoga ini menjadi wasilah 
kita mendapatkan surga Allah SWT, 
sebagaimana rman-Nya,

“Dan orang-orang yang bertakawa 
kepada Rabbnya dibawa ke dalam surga 
berombong-rombongan (pula). Sehingga 
apabila mereka sampai ke surga itu 
sedang pintu-pintunya telah terbuka dan 

berkatalah kepada mereka penjaga-
p e n j a g a n y a ,  ' K e s e j a h t e r a a n 
(dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah 
kamu! Maka masukilah surga ini 
sedang kamu kekal di dalamnya.' Dan 
mereka mengucapkan, 'Segala puji bagi 
Allah yang telah memenuhi janji-Nya 
kepada kami dan telah (memberi) 
kepada kami tempat ini sedang kami 
(diperkenankan) menempati tempat 
dalam surga di mana saja yang kami 
kehendaki.' Maka surga itulah sebaik-
baik balasan bagi orang beriman.”

(Q.S. Az-Zumar : 73 -74).
Akhirul kalam, melihat besarnya 

manfaat dan antusias masyarakat 
dalam program Ramadhan di tahun 
s ebe l umnya ,  T- CARE  kemba l i 
mengajak para sahabat untuk ikut serta 
dalam Ramadhan KolaborAKSI tahun 
ini, baik itu berasal dari individu atau 
lembaga dan instansi .  Semoga 
Ramadhan kali ini kita bisa memanen 
banyak keba ikan h ingga A l lah 
tempatkan kita di sebaik-baik tempat di 
surga nanti (LH). 



Gerakan ini tentang kontribusi aku, kamu, dan kita. Karena SAY, 
bukan sekedar sapaan. Tapi ajakan untuk kita bebarengan 
merangkul adik-adik yatim Indonesia agar mereka baik akhlaqnya, 
cerdas pikiran dan tingkah lakunya, sehat raga dan jiwanya, serta 
mandiri dan produktif untuk keluarga, agama, dan bangsanya. 

Kita menunggu kamu untuk bisa berkolaborAKSI kebaikan kita punya 
misi yang sama untuk merangkul adik-adik yatim, mengentaskan 
buta huruf dan kebodohan, dan pastinya mencerdaskan kehidupan 
bangsa dalam gerakan #SAYIndonesia ini. 

Kontribusi dalam gerakan #SAYINDONESIA ini dapat dilakukan 
dengan cara menjadi orang tua asuh, donasi barang (berupa lekar, 
buku bacaan, Al-Qur'an), menjadi volunteer guru RBY (Rumah Belajar 
Yatim), donasi kesehatan (makanan sehat, susu, kacamata), dan 
sebagainya.

Gerakan 

#SAYINDONESIA
(Sayangi Anak Yatim Indonesia)
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Kartu 

#SAYIndonesia

Hendra Ikhwan
Orang tua asuh dari senja sore

86.000.87.296.0000

MEMBER
SINCE  

VALID
THRU 

04/20 04/30

Kartu Sakti Tabungan Surga

Miliki segera Kartu 

#SAYINDONESIA!

Ambil bagian penyelamat masa depan bangsa
 dengan menjadi orang tua Asuh bagi yatim Indonesia.

Bangun kebaikan di dunia,
Raih bahagia di surga!

Info membership: 
0 8 1 1 - 6 6 0 - 1 2 3 0
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Ramadhan KolaborAKSI
Program Ramadhan 1440 H mengangkat tema “Karena 
Masuk Surga, Asyiknya Sama-Sama”. Kegiatan yang 
dilaksanakan T-CARE antara lain: pendistribusian 100 
Bingkisan Peduli Pekerja Sekolah, 500 Paket Takjil On 
The Road, 500 Paket Santunan Dhuafa Bantar Gebang, 
6423 Paket Berbuka Puasa, 24 Bingkisan Disabilitas, 865 
Santunan Dan Bingkisan Yatim yang dilaksanakan 15 
Titik Syiar Ramadhan KolaborAKSI (sekolah, masjid, dan 
lingkungan masyarakat). 

MEI - JUNI 
2 0 1 9

Holiday Share (Back to School) 
10 Juli 2019
Awalan baru menyambut tahun ajaran baru, T-CARE 
mengadakan program Holiday Share (Back to 
School). Program ini meliputi belanja kebutuhan 
sekolah dan apresiasi yatim yang diikuti oleh 20 
orang anak yatim. Kegiatan belanja kebutuhan 
sekolah dilakukan di Intermedia Kota Wisata. 

J U L I 
2019

KolaborAKSI Qurban
11 Agustus 2019
T-CARE bekerja sama dengan PKPU Human Initiative 
dan Komunitas MANIS melaksanakan KolaborAKSI 
Qurban dalam rangka menyambut hari raya Idul 
Adha. Sebagai sebuah inisiatif positif dalam 
mengedepankan program ramah lingkungan, 
KolaborAKSI menggunakan besek sebagai wadah 
kemasan daging kurban yang dibagikan. Program ini 
berhasil menyalurkan 560 paket kurban dari 7 ekor 
sapi, 4 ekor kambing, dan 6 ekor domba. Paket-paket 
kurban ini disalurkan di sekitar Jakarta dan Depok.
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Bercerita Merangkul Indonesia
Melalui program Bercerita Merangkul Indonesia (BMI), 
Tunasmuda Care (T-CARE) berkolaborasi dengan sekolah 
– sekolah tingkat pra sekolah hingga tingkat atas di 
Jabodetabek untuk menggunakan cara kreatif dalam 
mengasah kepekaan sosial dan penanaman nilai – nilai 
kebaikan pada siswa. Program ini terdiri dari dua 
kegiatan yaitu, dongeng dan muhasabah. Sejak Agustus 
2019 hingga Maret 2020, sudah 67 sekolah di wilayah 
Bandung, Jakarta, Depok, dan Tangerang didatangi oleh 
tim BMI.

AGUSTUS
2019

PERJALANAN T-CARE



Lebaran Anak Yatim 
11 September 2019
Sebagai salah satu tujuan dari kegiatan Rumah Belajar Yatim 
Tunasmuda Care (RBY), yaitu memberikan layanan di bidang 
kesehatan dan pangan bagi anak yatim. T-CARE mengadakan 
layanan kesehatan gratis dan pemberian makanan tambahan untuk 
anak yatim agar mereka senantiasa tumbuh dengan baik. Program 
dilaksanakan di Rumah Belajar Yatim Tunasmuda Care (RBY).

Belanja Bareng Yatim
22 September 2019
Bekerja sama dengan Qatar Charity, T-CARE mengajak anak-anak 
yatim dan para wali mereka berbelanja kebutuhan sekolah di 
Ramayana Depok. Antusiasme dari anak-anak yatim dan wali yatim 
dapat dilihat saat mereka memilih kebutuhan sekolah dan 
memasukkannya ke dalam keranjang belanjaan mereka.

Sekolah Digital Tunasmuda Care
Boothcamp
Program Ekosistem Sekolah Digital dan Inovasi (selanjutnya disebut 
EKSIS T-CARE) merupakan inovasi unggulan Yayasan Tunasmuda 
Care (T-CARE) dalam menyiapkan SDM yang berkualitas dan 
berkemampuan yang dibutuhkan industri, misalnya kemampuan 
programmer dan kemampuan desainer. Sekolah Digital Tunasmuda 
Care Boothcamp adalah aksi nyata kami untuk membantu pemuda, 
khususnya dari kalangan dhuafa. Pelatihan dilaksanakan selama 6 
bulan, sehingga peserta diasramakan. Peserta mendapatkan materi 
berupa fotogra�, desain komunikasi visual, basic digital marketing, 
dan web design, dengan pengajar yang ahli dalam bidangnya. 

SEPTEMBER
2019
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Indonesia Sehat
Merangkul Indonesia Sehat merupakan sebuah 

gagasan program yang dibawa oleh Tunasmuda Care 
(T-CARE) untuk mengkampanyekan peduli 

kesehatan. Di dalamnya terdapat agenda 
pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat 

umum maupun pemberian gizi tambahan bagi anak-
anak yatim/dhuafa. T-CARE bekerjasama dengan 

RT/RW setempat memberikan pelayanan kesehatan 
di beberapa tempat. Pelayanan tersebut di antaranya 
layanan pemeriksaan �sik, golongan darah, tekanan 

darah, gula darah, asam urat, dan pemberian 
suplemen kesehatan.

OKTOBER
2019



MEDICAL CHECK-UP 

16 November 2019
Kegiatan medical check-up ini bekerjasama dengan 
Qatar Charity Indonesia dan CV. Permata Medika ini 
bertujuan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan 
berkualitas dengan memberikan layanan kesehatan 
kepada 300 anak yatim. Mereka diberikan penyuluhan 
kesehatan tentang kiat-kiat hidup sehat oleh DR. Zainal 
Abidin, M.K.M. Layanan Kesehatan yang diberikan pada 
medical check-up ini meliputi pemeriksaan �sik, 
pemeriksaan mata dan buta warna, pemeriksaan gigi 
dan mulut, dan pemeriksaan golongan darah. 

TRYOUT  23 November 2019
Dalam rangka menyongsong sukses Ujian Nasional 
2020, kegiatan try out ini dilakukan untuk siswa kelas 5 
dan 6 sebanyak 250 yatim. Sebagai penambah asupan 
pengetahuan, terdapat sesi seminar “Sukses Ujian 
Nasional” dan pembahasan soal tryout oleh Tim BBA. 
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Al-Kautsar PKP ini 
diselenggarakan atas kerjasama dengan Qatar Charity 
Indonesia dan CV. Muda Cendekia. 

HANDYCRAFT – 24 November 2019
Tidak hanya di bidang kesehatan dan pendidikan, 
kegiatan yang bekerjasama dengan Qatar Charity 
Indonesia dan CV. Rangkul Indonesia menghadirkan 
program di bidang kreativitas dan kebudayaan. 
Berlokasi di Museum Kebangkitan Nasional, aktivitas 
yang diikuti oleh 250 orang anak yatim ini 
menghadirkan program melukis di atas kanvas, 
pelatihan, dan tour keliling museum.

SUPERCAMP 
30 November 2019 – 1 Desember 2019
Pengalaman training dan outbound 2 hari 1 malam ini 
dirangkum dalam kegiatan supercamp di Area 
Perkemahan Jambore. Kegiatan ini disambut antusias 
oleh 150 yatim dari wilayah Jabodetabek. Beberapa sesi 
materi yang seru, kegiatan api unggun, kegiatan 
kelompok, maupun outbound yang menantang menjadi 
santapan mereka selama kegiatan supercamp 
berlangsung. Kegiatan ini bekerjasama dengan Qatar 
Charity Indonesia dan CV. Kiprah Gemilang Indonesia.  

NOVEMBER
DESEMBER

2019
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TALKSHOW PSIKOLOGI 
 7 Desember 2019
Sebanyak 250 orang anak yatim mulai dari tingkat 
sekolah dasar hingga menengah atas mengikuti acara 
kegiatan Talkshow Psikologi di Anjungan Kalimantan 
Barat TMII. Kegiatan ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu 
Kelas Modalitas Belajar untuk peserta siswa sekolah 
dasar dan Kelas Thinking Style untuk peserta siswa 
menengah pertama dan atas. Kelas talkshow psikologi 
ini dibawakan oleh tim Ilna Thinking Center. Selain itu, 
juga dilaksanakan konseling kelompok dari teman-
teman bimbingan konseling dari berbagai universitas. 
Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Qatar Charity 
Indonesia dan CV. Kiprah Gemilang Indonesia.  
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Bantuan Korban Banjir
Banjir yang melanda wilayah Jakarta awal tahun ini, 
menggerakkan T-CARE melakukan program kepedulian 
korban banjir. Bantuan korban banjir berupa pangan dan 
alat serta peralatan sekolah disalurkan kepada para 
yatim di Rumah Belajar Yatim dan dhuafa di sekitar 
wilayah Jakarta Timur.

Sedekah Susu dan Makanan Sehat
Susu sangat baik dikonsumsi untuk melengkapi 
kecukupan gizi yang dibutuhkan manusia. Dalam upaya 
mendukung pemenuhan asupan gizi, T-CARE 
mengadakan Sedekah Susu berupa pembagian susu dan 
makan siang bersama adik-adik yatim Rumah Belajar 
Yatim di Jakarta Timur.

KolaborAKSI Melawan COVID-19
T-CARE tergerak untuk melakukan gerakan “KolaborAKSI 
Melawan COVID-19”. Gerakan ini merupakan inisiasi T-
CARE untuk mengajak sesama agar saling membantu 
dan berkontribusi untuk berbagai pihak yang terkena 
dampak dari wabah Corona. Kegiatan yang dilakukan 
antara lain: pembagian kebutuhan pokok dan kesehatan 
untuk keluarga dhuafa dan anak yatim, penyemprotan 
disinfektan gratis untuk sekolah, masjid, dan musholla, 
serta bekerjasama dengan penjahit UMKM PIK di Pulo 
Gadung memproduksi APD untuk pejuang tenaga medis. 

JANUARI
2020

FEBRUARI
2020

MARET -
APRIL
2019
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YATIM HEBAT, YATIM HEBAT, ITU SAYA!ITU SAYA!YATIM HEBAT, ITU SAYA!

Setiap anak itu unik. Mereka punya cara sendiri dalam 
menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. 
Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui gambar, ada 
yang melalui ucapan, ataupun cara-cara lain yang luar 
biasa mereka lakukan untuk mengekspresikan sesuatu. 
Biarkan mereka teriak dengan bangga, INI SAYA!

Kolom ini spesial Tunasmuda Care (T-CARE) buat untuk 
mengapresiasi tiap insan yang dengan kerennya 
menunjukkan kehebatan dan semangat mereka untuk 
mencapai kebanggaan buat diri mereka sendiri. Mari 
kirimkan doa dan kata-kata penyemangat buat adik-adik 
yatim terbaik kami. Kuy, mulai apresiasi!

WULAN NUR 
FADILLAH

Juara Nominasi Menyanyi se-Jakarta Timur 

Juara Asmaul Husna se- Jakarta Timur

M. SATRIA 
RIZKI UMAR

 Juara 3 Lagu Kebangsaan Qatar 
  HUT Kemerdekaan Qatar 

M. HABIBI
MUBAROK 

Juara I Liga AAFI 

AHMAD 
FIKRI ARIFIN

Hafalan Al-Qur'an 3 Juz

ACHMAD 
NUR ABADI

 Juara 1 Pertandingan Futsal 
 Tingkat Kecamatan Jakarta Timur

AISYAH 
ZAURA ARIFIN

Juara 2 Lomba Mewarnai 
HUT Kemerdekaan Qatar 

TANIA 
KEMALA DEWI RIRIN

 
- Juara 2 Lomba Nari  Tingkat  RT
- Juara 1 Lomba Mewarnai Tingkat Binaan
- Juara 2 Lomba Nari Tingkat Kecamatan .

- Juara 1 Lomba Puisi
- Juara 1 Lomba Pramuka Cibubur,
  Sejakarta Timur
- Juara 2 Lomba Menari Antar 
  RPTRA Sejakarta Timur



M. FAIZ 
ZAIDAN

AHMAD 
ILYAS HAFIDZ.

-  Juara 2 Lomba Menulis HUT 
  Kemerdekaan RI Tingkat RBY.
-  Juara 2 Di MDTA 
-  Peringkat 10 di Sekolah
-  Juara 3 Lomba Lagu Kebangsaan Qatar 
  HUT Kemerdekaan Qatar

-  Juara 1 Lomba Menulis HUT 
  Kemerdekaan RI Tingkat RBY
-  Juara 3 Lomba Cerdas Cermat 
  HUT Kemerdekaan Qatar
-  Peringkat Ke- 4 di Sekolah

M. WILDANDANIELLA TRISTA 
KASIH PARUNTU

-  Juara 1 Lomba Gambar Bercerita Tingkat Binaan

-  Juara 1 Lomba Gambar Bercerita Tingkat Kecamatan

-  Juara 1 Lomba Gambar Bercerita Tingkat Kota

-  Juara 2 Lomba Gambar Bercerita Tingkat Provinsi

-  Piagam Penghargaan Peraih Nilai Tertinggi UN 2019

   Untuk Mata Pelajaran Matematika (Nilai 100)

-  Juara 1 Kejuaraan Pencak Silat North Jakarta Championship.

-  Kontributor Gambar dalam peringatan 'Hari Anak' tingkat internasional

- Peringkat 2 Di Kelas 6B

- Peringkat 1 Nilai TO Scan Komputer 

- Juara 3 Lomba Mewarnai   Se-Jabodetabek

- Juara 1 Kaligra Kec Cimanggis

- Juara 2 Menggambar Negara Qatar

- Terbaik Melukis Di Atas Media Tas

- Kontributor Gambar dalam peringatan 'Hari Anak' tingkat internasional

M. BAHY S

- Hafalan Al-Qur'an 3 Juz

SITI NABILATUN 
NASHWA

- Hafalan Al-Qur'an 2 Juz

- Juara 1 Cerpen

- Kontributor Gambar dalam 

 peringatan 'Hari Anak' tingkat internasional

KAYLA SHIFA 
NURJANA

NADIN 
HANARA
- Perwakilan Paskibra Sekolah
- Juara 3 Lagu Kebangsaan Qatar 

 HUT Kemerdekaan Qatar 

MUHAMAD 
HAIKAL MURSID

-  Juara 1 Lomba Pidato Agama 

  Pada Pekan Muharam 1440 

-  Juara 3 Lomba Hadz Qur'an 

  Pada Pekan Muharam 1440

RISKY ADITYA 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

 

- Juara 1 Sholat Berjamaah

- Juara 2 Adzan

- Juara Harapan 1 Mewarnai .

- Juara 2 Menari Kelompok



PRIRAYI KYDSI

-  Juara 1 Lomba Mewarnai Di RBY 0401)

-  Baca Doa Pendek Dan Lagu Islami 

  Dengan Rangga Saputra Saat Medical Check Up)

-  Sebagai Perwakilan Sekolah SDN 07 

  Kebon Pala Kelas 1, Untuk Membawakan 

  Seni Tari Daerah Adat Jawa Di Pentas Akelerasi)

Album Album Album 
PrestasiPrestasiPrestasi

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���



Assalamualaikum, 
Perkenalkan namaku Hapsari Hana�h Putri binti Hana�h. Aku 
dilahirkan sebagai anak tunggal dari rahim ibuku yang paling 
cantik. Dia bidadari duniaku yang selalu dukung aku untuk 
berkembang. 

Waktu kecil, kakekku harus dioperasi matanya karena 
kemasukan benda yang apabila dibiarkan akan menyebabkan 
kebutaan. Beberapa hari kakekku di rumah sakit karena 
operasi tidak bisa dilakukan sebelum gula darah kakekku 
turun.
Dokter dengan sabar dan telaten mengobati kakekku waktu 
itu. Beliau memberi saran yang baik untuk kakekku. Keren 
banget yaa dokternya itu! Dari sanalah aku punya keinginan 
menjadi dokter.

Aku berpikir menjadi dokter berarti mencintai diri sendiri dan 
keluarga karena selalu menjaga kesehatan. Paling tidak, 
menjadi dokter dapat melindungi keluarga dan orang-orang 
di dekatku lebih menghargai hidup. Kece bangeet kan dokter 
itu!

Sekarang aku lihat di tv dan media sosial sedang ramai wabah 
COVID-19 dan sayangnya belum ditemukan vaksin ataupun 
obat yang bisa menyembuhkan dari sakit corona ini. Padahal 
korban yang positif bahkan meninggal bertambah banyak 
tiap harinya. 

Btw, Pak dokter dan bu dokter kalian hebat sekali. Aku kagum 
dengan pengorbanan kalian. Semoga para dokter diberikan 
kesehatan dan keberkahan hidup ya. Teman-teman tetap 
#dirumahaja ya saat ini. Ini pesan dari calon dokter hehe.

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

SERIAL YATIM SERIAL YATIM SERIAL YATIM 

BERMIMPIBERMIMPIBERMIMPI

Doain aku ya sobat T-CARE, 15 - 20 tahun lagi aku akan 
jadi dokter yang menemukan anti virus penyakit yang 
belum ada obatnya. Karena aku mau, semakin tinggi 
angka kesehatan orang Indonesia. 

Waah, ceritaku kayaknya panjang banget yak. Okedeh 
sobat T-CARE, pokoknya nantikan kisah teman-teman 
yatim RBY-ku lagi ya.



PILIHAN PAKET PILIHAN PAKET PILIHAN PAKET 

RAMADHAN KOLABORAKSI T-CARE RAMADHAN KOLABORAKSI T-CARE RAMADHAN KOLABORAKSI T-CARE 
“Satu keikhlasan Anda, Membawa Bahagia Sesama”“Satu keikhlasan Anda, Membawa Bahagia Sesama”“Satu keikhlasan Anda, Membawa Bahagia Sesama”

Nasi Genggam

Anti Corona (100 rb)

-  Sajian berbuka untuk pekerja harian (15 org)
-  Mendapatkan pahala seperti orang puasa

Zakat Fitrah 

(50 rb)
-  Didistribusikan sesuai asnaf
-  Pemesanan mudah cukup WA/telp

Zakat penghasilan 

(2,5% dari gaji kotor)

-  Layanan konsultasi hitung zakat
-  Disalurkan amanah (sesuai asnaf)

Paket Lebaran 

Yatim Dhuafa (350 rb)

-  Untuk yatim dhuafa yang terdampak 
  COVID-19 agar berbahagia 

di hari yang �tri

Paket Lebaran 

Pekerja Sekolah (350 rb)

-  Distribusi ke sekolah binaan
-  Untuk guru honorer dan penjaga sekolah

Paket Lebaran 

Guru Ngaji (350 rb)

-  Untuk guru Al-Qur'an yang
  terdampak COVID-19 agar 
  berbahagia di hari yang �tri

Pembayaran 
Fidyah (35 rb)

-  Distribusi sesuai asnaf
-  Pemesanan mudah cukup WA/telp

Paket Bantu Petani (170 rb)
-  Membantu petani sayur dan ojek online 
  (pengantaran) yang terdampak COVID-19
-  Donasi untuk guru ngaji dan keluarga
  yatim dhuafa terdampak COVID-19

Donasi Air Minum 

Berbuka (mulai 50 rb)

-  Distribusi untuk masjid/musholla  
  dan keluarga yatim dhuafa

Shodaqoh Jariyah 

(mulai 500 rb)

-  Sedekah yang pahalanya 
  mengalir hingga hari akhir
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SALURKAN ZISWAF 
ANDA KE NOREK T-CARE:

7.2222.00.886

6 2 8 1 5 8 3 3 3 3

1290044430334
a.n. Yayasan Tunasmuda Care

 'ingin donasi? Scan barcode ini'

tunasmudacare.org Tunasmuda Caretunasmudacare Yayasan T-CARE Indonesia

Call Center: 0811 660 1230



Tunasmuda Care  (T-CARE) memberikan kemudahan kepada kaum muslimin yang hendak bersinergi untuk menyalurkan 
ziswaf di T-CARE untuk berbagai program kegiatan, baik pada bulan ramadhan maupun paska ramadhan. Kami 
mempunyai harapan besar dengan sinergi ini akan mempunyai dampak membantu kaum fakir miskin, anak yatim piatu, 
dan berbagai golongan asnaf lainnya.

PROGRAMPROGRAM  RAMADHANRAMADHANPROGRAM RAMADHAN

Rasulullah SAW bersabda “Memberi orang berbuka 
puasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa”. 
Paket berbuka puasa adalah program pemberian makanan 
untuk berbuka puasa bagi dhuafa, anak yatim, para dai, 
�sabilillah, ibnu sabil, dan kategori asnaf lainnya.

Nilai kontribusi donasi untuk program Buka Puasa 
Bersama sebesar Rp 35.000/penerima manfaat

Tahun 2019/1440H Sebanyak 6.423 Paket Berbuka 
Puasa

Pemberian bingkisan lebaran untuk pekerja sekolah 
diantaranya untuk guru honorer dan penjaga sekolah 
sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang mereka 
berikan. Pemberian ini meliputi kebutuhan pangan untuk 
menjelang hari raya.

Nilai kontribusi donasi untuk program Bingkisan 
Lebaran Pekerja Sekolah  sebesar Rp 350.000/penerima 
manfaat

Tahun 2019/1440H  Sebanyak 100 Bingkisan 
Peduli Pekerja SekolahTahun 2019/1440H BINGKISAN LEBARAN BINGKISAN LEBARAN BINGKISAN LEBARAN 

PEKERJA SEKOLAHPEKERJA SEKOLAHPEKERJA SEKOLAH

BUKA PUASA BUKA PUASA BUKA PUASA 
BERSAMABERSAMABERSAMA

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

Dalam bahasa arab, takjil berasal dari kata 'ajila atau 
menyegerakan. Di antara hal yang dianjurkan saat puasa adalah 
menyegerakan buka puasa. Sebagaimana hadits Nabi, “Dari Sahl 
bin Sa'ad ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Manusia senantiaa 
berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu 
berbuka puasa” (Muttafaqun alaih). 

Pemberian takjil di Ramadhan kali ini dibungkus menarik dalam 
program 'Nasi Genggam Anti Corona'.

Nilai kontribusi donasi untuk program Takjil sebesar 
Rp 15.000/penerima manfaat
Tahun 2019/1440H Sebanyak 500 Paket Takjil On The Road

PEMBAGIAN PEMBAGIAN PEMBAGIAN 
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TAKJILTAKJILTAKJIL



Sedekah yang paling mudah ialah memberikan air (sedekah air). 
Pemberian donasi air minum ini akan diberikan dan didistribusikan untuk 
orang-orang yang berbuka puasa di masjid dan musholla. 

Nilai kontribusi donasi untuk program Donasi Air Minum Berbuka 
Puasa sebesar Rp 25.000/penerima manfaat

Zakat �trah merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu berupa bahan 
makana  pokok sesuai dengan kadar yang ditentukan. Tunasmuda Care (T-CARE) 
sebagai mitra IZI berperan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat �trah kepada 
mustahik yang berhak menerimanya. Nilai pembayaran zakat �trah sebesar Rp 
50.000 per muzakki.

Selain zakat �trah, Tunasmuda Care (T-CARE) juga menerima dan menyalurkan 
�dyah dari muzakki yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadhan yang akan 
didistribusikan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya. Nilai pembayaran �dyah 
sebesar Rp 35.000 per muzakki. 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

BINGKISAN LEBARAN BINGKISAN LEBARAN BINGKISAN LEBARAN 
YATIM DAN DHUAFAYATIM DAN DHUAFAYATIM DAN DHUAFA

BERBUKA PUASABERBUKA PUASABERBUKA PUASA

PENYALURAN PENYALURAN PENYALURAN 
ZAKAT FITRAH ZAKAT FITRAH ZAKAT FITRAH 
DAN FIDYAHDAN FIDYAHDAN FIDYAH

PAKET DONASI AIR MINUM PAKET DONASI AIR MINUM PAKET DONASI AIR MINUM 

Belanja Bareng Yatim adalah pemberian voucher belanja 
kepada anak-anak yatim yang bertujuan memberikan 
keceriaan, kebahagiaan, dan kesempatan kepada anak yatim 
untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka. 

Tahun 2019/1440H  Sebanyak 51 Penerima Manfaat

BELANJA BELANJA BELANJA 
BARENG YATIMBARENG YATIMBARENG YATIM

Memulai tahun ajaran baru, T-CARE meramu program back 
to school dengan sebutan 'Holiday Share'. Kegiatan ini 
meliputi belanja kebutuhan sekolah untuk yatim maupun 
dhuafa sekaligus memberikan mereka semangat dan 
keceriaan saat kembali ke sekolah.  Tahun 2019/1440H 

PAKET BACK TO PAKET BACK TO PAKET BACK TO 

SCHOOLSCHOOLSCHOOL

Paket lebaran hadir sebagai bentuk kepedulian 
terhadap kebuutuhan pangan keluarga yatim dan 
dhuafa menjelang hari raya. Dengan paket ini, 
diharapkan keluarga yatim dan dhuafa dapat 
merasakan hari raya Idul Fitri tanpa kelaparan. 
     Nilai kontribusi donasi untuk program Bingkisan 
Lebaran Yatim dan Dhuafa sebesar 
Rp 350.000/penerima manfaat
      Tahun 2019/1440H Sebanyak 500 Paket 
Santunan Dhuafa Bantar Gebang
Sebanyak 865 Santunan Dan Bingkisan Yatim



tunasmudacare.org Tunasmuda Caretunasmudacare Yayasan T-CARE Indonesia

Jadwal Jadwal Jadwal 

Ramadhan 1441 H/2020 M Ramadhan 1441 H/2020 M Ramadhan 1441 H/2020 M 

Untuk Wilayah Jakarta  & Sekitarnya 

1290044430334

8 8 5 5 6 6 7 7 4 5

1170-01-000295-30-6

a.n. Yayasan Tunasmuda Care

7.2222.00.886

6 2 8 1 5 8 3 3 3 3

86.000.87.296.00 

100 Bingkisan Peduli 
Pekerja Sekolah

500 Paket Takjil 
On The Road

500 Paket Santunan 
Dhuafa Bantar Gebang

6423 Paket 
Berbuka Puasa

15 Titik Syiar 
Ramadhan KolaborAKSI 

     (sekolah, masjid, dan lingkungan masyarakat)

24 Bingkisan 
Disabilitas

865 Santunan Dan 
Bingkisan Yatim

Salurkan kepedulian anda:

 1   Ramadan 1441 H       04:27      04:37      05:50      06:18      11:54      15:14      17:52      19:02
 2   Ramadan 1441 H       04:27      04:37      05:50      06:18      11:54      15:14      17:51      19:01
 3   Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:54      15:14      17:51      19:01
 4   Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:54      15:14      17:51      19:01
 5   Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:54      15:14      17:50      19:01
 6   Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:54      15:14      17:50      19:01
 7   Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:53      15:14      17:50      19:00
 8   Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:53      15:14      17:50      19:00
 9   Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:53      15:14      17:49      19:00
 10 Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:53      15:14      17:49      19:00
 11 Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:53      15:14      17:49      19:00
 12 Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:53      15:13      17:49      19:00
 13 Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:50      06:18      11:53      15:13      17:49      19:00
 14 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:50      06:18      11:53      15:13      17:48      19:00
 15 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:50      06:18      11:53      15:13      17:48      19:00
 16 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:50      06:18      11:53      15:13      17:48      18:59
 17 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:50      06:19      11:53      15:13      17:48      18:59
 18 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:50      06:19      11:53      15:13      17:48      18:59
 19 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:50      06:19      11:53      15:13      17:48      18:59
 20 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:19      11:53      15:13      17:47      18:59
 21 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:19      11:53      15:14      17:47      18:59
 22 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:19      11:53      15:14      17:47      18:59
 23 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:19      11:53      15:14      17:47      18:59
 24 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:20      11:53      15:14      17:47      18:59
 25 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:20      11:53      15:14      17:47      18:59
 26 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:20      11:53      15:14      17:47      18:59
 27 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:51      06:20      11:53      15:14      17:47      19:00
 28 Ramadan 1441 H       04:25      04:35      05:52      06:20      11:53      15:14      17:47      19:00
 29 Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:52      06:20      11:53      15:14      17:47      19:00
 30 Ramadan 1441 H       04:26      04:36      05:52      06:21      11:53      15:14      17:47      19:00

TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT  DUHA ZUHUR ASHAR MAHRIB ISYA

Program Ramadhan 
kolaboRaksi (2019)



T-CARE BERDEDIKASI
Periode Mei 2019 – April 2020

Penerimaan                                                                                      1.981.645.107 
Penggunaan Dana Operasional                                                    329.761.374 
Penyaluran Program                                                                      1.625.080.939 

SALDO                                                                                                   26.802.793,75

PENYALURAN PROGRAM

1. Penyaluran Indonesia Cerdas                                       412.433.581,00
Program Edukasi ZISWAF
Program Bantuan Dana Pendidikan
Program Bercerita Merangkul Indonesia
Program Bimbingan Belajar
Program Sekolah Digital
Program Super Camp Yatim
Program Try Out Yatim
Program Bimbingan Konseling Yatim dan Dhuafa
Program Penyaluran bantuan Kegiatan
Program Latihan Dasar Ketrampilan

2. Penyaluran Indonesia sehat 420.859.975,00                                            
Program Penyaluran Dana Kemanusiaan
Program Pelayanan Kesehatan Yatim dan Dhuafa
Program Merangkul Indonesia Sehat
Program Bantuan Biaya Pengobatan
Program Tunas Muda Sehat (Makanan sehat dan Susu)
Program Medical Check up Yatim
Program Ramadhan KolaborAKSI

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���



T-CARE BERDEDIKASI
Periode Mei 2019 – April 2020

PENYALURAN PROGRAM

3. Penyaluran Indonesia Berdaya 555.656.612                                      
Program Penyaluran Ziswaf
Program Penyaluran Dana Qurban
Program Seminar Kewirausahaan
Program Ekonomi Pemberdayaan ZISWAF
Program Pelatihan Handicraft Yatim

4. Penyaluran Dana Yatim                                                       236.130.771 
Program Rumah Belajar Yatim
Program Pengadaan dan Perlengkapan Belajar Yatim
Program Santunan Yatim
Program Rihlah Yatim
Program Belanja Bareng Yatim

PENERIMA MANFAAT 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

Penyaluran Indonesia Cerdas 
12.149 Jiwa 

1 Sekolah Digital

Penyaluran Indonesia Berdaya
638 Jiwa

2 sekolah, 
3 Masjid, 

4 titik buka puasa

Penyaluran Dana Yatim
321 jiwa

7 Rumah Belajar Yatim

Penyaluran Indonesia sehat
8.246 Jiwa



 Donasi? Scan barcode ini 





BERCERITA MERANGKUL INDONESIA:
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK

 LEWAT MEDIA 

MUHASABAH

Kata Muhasabah mungkin sudah tak asing lagi di 
telinga kita, bahkan dalam kamus besar bahasa Indonesia 
kata muhasabah diartikan sebagai intropeksi. Kegiatan 
muhasabah bukanlah kegiatan yang baru. Muhasabah 
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh generasi 
terbaik umat islam, yakni para sahabat. Muhasabah 
merupakan kegiatan diri  kita untuk senantiasa 
mengevaluasi dan menilai diri kita, sudah sejauh mana 
kita bertindak dalam kehidupan. Pencapaian apa yang 
telah kita dapat dan apakah kehidupan kita senantiasa 
berada dalam koridor yang Allah Ridhoi.

Seperti �rman Allah :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang 
telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).

Muhasabah sendiri tidak hanya berguna bagi manusia 
dewasa, namun juga berguna bagi anak-anak kita, 
generasi emas bangsa ini. Yang pertama muhasabah 
adalah kegiatan perenungan diri, dan anak-anak 
merupakan pemilik hati yang lembut. Mereka mudah 
sekali terbawa oleh lingkungannya. Jika lingkungannya 
baik, maka baik pulalah dirinya. Namun jika lingkungan 
buruk, maka bisa jadi ia menjadi anak dengan perilaku 
yang buruk. Dalam kegiatan muhasabah, anak-anak akan 
diarahkan kembali pada hal-hal yang baik, dan berusaha 
agar senantiasa ada dalam hidayah Allah dan dalam 
petunjuk yang baik dan benar. Muhasabah membantu 
anak untuk menyaring mana saja hal-hal yang buruk dan 
baik, sehingga ia mampu memposisikan dirinya agar 
tetap dalam koridor kebaikan.

Yang kedua muhasabah akan membantu anak dalam 
menangkan hati dan juga pikiran mereka. Dalam 
muhasabah anak akan diarahkan untuk mengevaluasi 

hal-hal yang pernah dilakukan, kemudian diarahkan 
untuk memaafkan dirinya juga meminta maaf terhadap 
orang lain. Hal ini akan memicu anak memiliki pribadi 
yang tenang hati juga pikirannya. Ketika anak telah 
tenang hati juga pikirannya, akan memudahkan mereka 
menerima dan mengamalkan nasihat dari orang tua serta 
gurunya.

K e t i g a ,  M u h a s a b a h  m e r u p a k a n  k e g i a t a n 
mengintropeksi diri, untuk membantu mengenali diri. 
Muhasabah membantu anak dalam mengenali kelebihan 
dan kekurangan yang dimiliki. Sehingga hal ini akan 
memicu tumbuhnya toleransi terhadap sesama manusia, 
bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Dalam hidup 
bermasyarakat, tentu kita dihadapkan pada ragam 
kepribadian. Beda kepribadian, cara bersosialisasinya juga 
beda. Untuk memahami kepribadian orang lain, tentu kita 
juga harus bisa mengenali kepribadian diri sendiri. Hal ini 
kemudian  menjadikan anak menjadi pribadi rendah hati 
karena memahami kekurangan yang dimiliki sehingga 
membuatnya menjadi pribadi yang mampu menghargai 
sesamanya khususnya menghargai orang tuanya.

K e e m p a t ,  m u h a s a b a h  m e m b a n t u  d a l a m 
meningkatkan kesyukuran anak terhadap apa yang 
dimilikinya. syukur sendiri bisa diartikan sebagai pujian 
dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan 
dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya 
disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan 
ucapan tersebut. Ketika anak sudah mampu bersyukur, 
kemudian menghargai segala sesuatu yang ia miliki. Hal 
ini membantu anak meningkatkan kasih sayangnya 
kepada orang tua, guru, dan lingkungan. 

Seperti itulah dampak besar dari kegiatan muhasabah. 
Apabila muhasabah dijadikan sebuah kegiatan rutin, 
bukan tidak mungkin kita akan menciptakan generasi 
berakhlakul karimah (ed:MAR). 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

Oleh: Dody Khusnul AmanOleh: Dody Khusnul AmanOleh: Dody Khusnul Aman



#SAYIndonesia

BERCERITA MERANGKUL BERCERITA MERANGKUL BERCERITA MERANGKUL 

Daftarkan sekolahmu 
sebagai wujud SAY Indonesia!

Info lebih lanjut hubungi:
Dody      0878-5392-4339
Laras      0838-9861-0759
Tau�k    0811-1104-081



ALASAN MENGAPA BERDONASI ALASAN MENGAPA BERDONASI ALASAN MENGAPA BERDONASI 
DI TUNASMUDA CARE (T-CARE)?DI TUNASMUDA CARE (T-CARE)?DI TUNASMUDA CARE (T-CARE)?
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Tunasmuda Care (T-CARE) memberi kemudahan 
donatur dengan memberikan pelayanan berdonasi melalui 
transfer payment gateway maupun QRIS T-CARE, celengan 
T-CARE, jemput donasi, donasi online, serta konsultasi 
ziswaf melalui relawan T-CARE. Sehingga donatur dapat 
berdonasi dimanapun dan kapanpun serta memahami 
donasi apa saja yang dapat dikontribusikan. 

Penggalangan donasi yang dilakukan T-CARE sudah 
disesuaikan dengan penerima manfaat, yaitu fakir, miskin, 
�sabilillah, dan lainnya sehingga penyaluran yang 
dilakukan T-CARE  sesuai dengan akad di awal. 
Penggalangan donasi ini terlebih dahulu melihat 
kebutuhan penerima manfaat agar tepat sasaran dan tepat 
guna. 

T-CARE melakukan transparansi laporan keuangan 
secara berkala sehingga donatur bisa mengetahui 
akumulasi penggunaan dana maupun persebaran 
penyaluran yang dilakukan oleh Tunasmuda Care (T-CARE) 
dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam menjalankan aktivitasnya terutama untuk 
zakat, Tunasmuda Care (T-CARE) sepenuhnya menuju 
ketentuan yang diberikan oleh Inisiatif Zakat Indonesia 
(IZI) sebagaimana posisi T-CARE sebagai mitra IZI. 
Begitupun penetapan jenis program-program lainnya 
yang dijalankan untuk para penerima manfaat. 

Setiap donasi yang masuk melalui Tunasmuda Care (T-
CARE) telah diriset berdasarkan kebutuhan dan keperluan 
yang dilihat berdasarkan beberapa aspek seperti: kondisi 
kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan 
mendesak lainnya dari penerima manfaat. Sehingga selain 
tepat sasaran dan tepat guna, berdonasi di T-CARE 
membawa berkah karena memudahkan urusan orang lain. 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

 Donasi? Scan barcode ini 



Yayasan Tunasmuda Care (T-CARE) tergerak untuk 
melakukan gerakan “KolaborAKSI Melawan COVID-19”. 
Sebagai upaya mendukung pemerintah dalam 
penanganan penyebaran COVID-19, gerakan ini 
merupakan inisiasi T-CARE untuk mengajak sesama 
agar saling membantu dan berkontribusi untuk 
berbagai pihak yang terkena dampak dari wabah 
Corona ini. T-CARE turun bersama berbagai komunitas 
maupun lembaga dalam berbagai kegiatan.
Kegiatan yang dilakukan antara lain: Pertama, 
pembagian kebutuhan pokok lewat bantuan dana 
infaq atau donasi untuk keluarga dhuafa yatim agar 
selama proses isolasi di rumah kebutuhan mereka 
terpenuhi. Paket tersebut berupa sembako dan 
kesehatan yang terdiri dari beras, minyak, telur, mie 
instan, hand sanitizer, masker, multivitamin, dan 
cairan disinfektan. Penyaluran paket ini dilakukan pada 
tanggal 23 Maret 2020 meliputi wilayah Jakarta Timur 
dan Depok. Penerima manfaatnya merupakan 
keluarga dhuafa dan anak yatim binaan dari T-CARE. 
Kedua, T-CARE membuka peluang untuk sekolah, 
masjid/musholla, maupun masyarakat umum untuk 
melawan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan 
gratis. Dalam kegiatan ini, T-CARE berkolaborAKSI 

dengan MUI Kecamatan Ciracas dan DMI Ciracas 
dalam upaya melawan COVID-19 ini dengan 
melakukan penyemprotan disinfektan 150 masjid 
dan musholla di wilayah Ciracas. Penyemprotan 
disinfektan ini mulai dilakukan dari tanggal 24 
Maret 2020 sampai dengan press release ini 
diterbitkan. Kegiatan ini memancing berbagai 
pihak untuk saling berkolaborAKSI, salah satunya 
ko m u n i t a s  S e d e k a h  J u m a t  R o m b o n g a n . 
Pengumpulkan donasi komunitas tersebut pada 
minggu ke-4 bulan Maret dialokasikan untuk 
kegiatan penyemprotan disinfektan ini. 
Ketiga, melihat kebutuhan APD yang semakin hari 
semakin meningkat namun ketersediaan stok APD 
di lapangan yang kekurangan bahkan sangat jauh 
dari standar kesehatan WHO. T-CARE berinisiatif 
untuk memproduksi APD yang akan langsung 
disumbangkan ke fasilitas kesehatan (faskes) 
untuk pejuang tenaga medis yang membutuhkan. 
Pembuatan APD ini sekaligus mendukung 
perekonomian penjahit UMKM PIK di Pulo Gadung 
yang sedang kesulitan order di tengah wabah 
Corona ini.  Bahan yang digunakan untuk 
pembuatan APD adalah spoundbound 75 gsm dan 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���
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TUNASMUDA CARE (T-CARE)TUNASMUDA CARE (T-CARE)TUNASMUDA CARE (T-CARE)

MELAWAN COVID-19MELAWAN COVID-19MELAWAN COVID-19



parasut (sebagaimana hasil konsultasi dengan 
dokter terkait). Produksi pertama dilakukan pada 
tanggal 30 Maret 2020 dengan masa pengerjaan 2 
-  3  h a r i  ya n g  s e l a n j u t nya  m a s u k  t a h a p 
pendistribusian. Pada pendistribusian pertama 
rencananya akan diberikan kepada RS Jogja 
sebanyak 50 paket APD dan 100 paket APD untuk 
RS Persahabatan, Jakarta.
Keempat, T-CARE bekerjasama dengan CV. Kiprah 
Gemilang Indonesia dalam memproduksi hand 
sanitizer. Pendistribusian hand sanitizer ini 
dilakukan pada tanggal 1 April 2020 untuk pekerja 
lepas, seperti ojek online dan pedagang kaki lima 
di wilayah Jakarta Timur. Kegiatan ini disambut 
baik oleh pekerja lepas tersebut, pasalnya mereka 
harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidup mereka di tengah wabah Corona ini. Dengan 
pemberian hand sanitizer ini harapannya bisa 
membudayakan cuci tangan yang bersih dan 
menghambat penyebaran COVID-19 ini. 
Kelima, melihat maraknya 
pembelian masker selama 
w a b a h  C o r o n a  i n i 
m e n g a k i b a t k a n  s a m p a h 
masker bercampur dengan 
sampah biasa di TPA, salah 
satunya di TPST Bantar Gebang. 
Hal ini dapat berdampak pada 
penularan penyakit  pada 
pekerja yang terlibat langsung 
dalam pemilahan sampah, 
seperti pemulung dan pekerja 
k e b e r s i h a n  m a u p u n 
k e l u a r g a n y a .  T - C A R E 
b e r i n i s i a t i f  u n t u k 
mendistribusikan bantuan 
berupa sprayer disinfektan dan 
hand sanitizer untuk para 
pekerja di TPST Bantar Gebang 
s e b a g a i  u p a y a  d a l a m 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���

menghambat penyebaran COVID-19 ini. 

T-CARE senantiasa mengajak berbagai pihak untuk 
saling berkolaborAKSI dalam melawan COVID-19 
sebagai bentuk nyata kepedulian dan upaya 
mendukung pemerintah dalam melakukan 
pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia. 
“ Te r i m a  k a s i h  u n t u k  s e m u a  y a n g  t e l a h 
berkolaborAKSI dalam aksi kebaikan melawan 
COVID-19 ini. Untuk para individu yang peduli, 
untuk semua komunitas pelopor kebaikan, untuk 
semua instansi yang tak terhingga memberikan 
support yang luar biasa. Semoga apa yang terjadi di 
Indonesia saat ini menjadi pelajaran berharga 
dalam kita semua lebih saling peduli dengan 
lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga maupun 
lingkungan bermasyarakat” ujar Hendra Ikhwan 
selaku Direktur Tunasmuda Care (F). 



T-CARE BERDEDIKASIT-CARE BERDEDIKASIT-CARE BERDEDIKASI
PROGRAM MELAWAN COVID-19PROGRAM MELAWAN COVID-19PROGRAM MELAWAN COVID-19

TOTAL PENGHIMPUNAN:TOTAL PENGHIMPUNAN:TOTAL PENGHIMPUNAN:

Rp 238.285.628Rp 238.285.628Rp 238.285.628

1. Paket Sembako Dan Kesehatan Keluarga Yatim Binaan 
T-CARE.

2. Penyemprotan Disinfektan 65 Titik Sekolah Dan 
Masjid/ Musholla Bekerja Sama Dengan DMI Ciracas, 
MUI Ciracas, dan Komunitas Sedekah Jumat 
Rombongan.

3. Penyerahan Baju APD Hazmat Ke-9 Titik Fasilitas 
Kesehatan (Puskesmas Dan Rumah Sakit).

4. Pembagian 500 Hand Sanitizer Kepada Pekerja Harian 
Seperti Ojek Online, Pedagang Kaki Lima, Pedagang 
Asongan, dan Sebagainya.

5. Penyerahan APD, Sprayer, Hand Sanitizer Dan Cairan 
Disinfektan Kepada Petugas Pemilihan Sampah di TPST 
Bantar Gebang.

6. Bekerja Sama Dengan Komunitas 
#PatunganCebanKedua  Membagikan 120 Paket 
Sembako Kepada Petugas PPSU dan Supir Angkot.

7. Penyerahan Bantuan Sprayer Disinfektan dan Hand 
Sanitizer Kepada Koor Press Room Balai Kota Jakarta.

8. Pembagian 290 Paket Makan Siang Bagi Pekerja Lepas.
9. Bekerja Sama Dengan Yuzu Indonesia dalam Pembagian 

2400 Minuman Isotonik Kepada Pekerja Harian, Seperti 
Ojek Online, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Asongan dan 
Sebagainya.

10. Penyerahan 200 Paket Bantu Petani (Sayuran) antara lain 
Kepada Guru Ngaji dan Keluarga Dhuafa dan Yatim

11. Penyerahan 160 Paket Bantuan Bagi Yatim

PENYALURAN DAN PENDISTRIBUSIAN: 

T-AGZ �Merangkul Cinta Yatim Dhuafa 
dengan KolaborAKSI Kebaikan���



PAKET PAKET PAKET 
BANTU PETANIBANTU PETANIBANTU PETANI

TCARE bekerjasama dengan Petani 
menjual sayur mayur FRESH FARM, 

yang terdiri dari:
Kentang 1 Kg
Wortel 500 gr
Tomat 500 gr
Timun 500 gr

Bawang merah 500 gr
Kacang Panjang 250 gr

Cabe kriting 250 gr
Bawang putih 250gr

Brokoli 1 pcs
Lemon 1 pcs

Terong ungu 3 pcs
Jeruk 1 Kg
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tunasmudacare.org Tunasmuda Caretunasmudacare Yayasan T-CARE Indonesia

PAKET PAKET PAKET 
BANTU PETANIBANTU PETANIBANTU PETANI

Dengan membeli paket sayur ini 
kita sudah ikut membantu kelangsungan hidup petani 
di tengah pandemik COVID-19 ini 

Sudah termasuk Donasi Sudah termasuk Donasi 
untuk Handsanitizer pekerja medisuntuk Handsanitizer pekerja medis

HARGA SPESIAL Rp 170.000*HARGA SPESIAL Rp 170.000*

Sudah termasuk Donasi 
untuk Handsanitizer pekerja medis

HARGA SPESIAL Rp 170.000*
*Belum termasuk ongkir**Belum termasuk ongkir**Belum termasuk ongkir*

T-Care bersedia menyalurkan 
ke yatim dan dhuafa binaan 
sebagai paket donasi.

Pemesanan:Pemesanan:
 0811-660-1230  0811-660-1230 
atau relawan T-CARE terdaftaratau relawan T-CARE terdaftar

Pemesanan:
 0811-660-1230 
atau relawan T-CARE terdaftar



Yayasan Tunasmuda Care Yayasan Tunasmuda Care 
Menangkan Eco Qurban ChallengeMenangkan Eco Qurban Challenge

  
Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengadakan Eco Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengadakan Eco 

Qurban Challenge untuk mengajak masyarakat menggunakan Qurban Challenge untuk mengajak masyarakat menggunakan 
wadah ramah lingkungan dalam mendistribusikan daging wadah ramah lingkungan dalam mendistribusikan daging 
kurban. Berhasil memenangkan Eco Qurban Challenge adalah kurban. Berhasil memenangkan Eco Qurban Challenge adalah 
Yayasan Tunas Muda Care yang berhak atas hadiah satu ekor Yayasan Tunas Muda Care yang berhak atas hadiah satu ekor 
kambing.kambing.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, 
melalui  akun instagram @tunasmudacare,  Yayasan melalui  akun instagram @tunasmudacare,  Yayasan 
Tunasmuda Care terpilih sebagai pemenang. Yayasan Tunasmuda Care terpilih sebagai pemenang. Yayasan 
Tunasmuda Care merupakan lembaga �lantropi anak muda Tunasmuda Care merupakan lembaga �lantropi anak muda 
dan mengoordinir pemotongan hewan kurban di beberapa dan mengoordinir pemotongan hewan kurban di beberapa 

lokasi di Ibukota dengan menggunakan ribuan besek bambu lokasi di Ibukota dengan menggunakan ribuan besek bambu 
untuk wadahnya.untuk wadahnya.

"Pagi ini hadiah langsung diantar. Hadiah yang kami "Pagi ini hadiah langsung diantar. Hadiah yang kami 
serahkan masih bisa digunakan untuk berkurban," ujarnya, serahkan masih bisa digunakan untuk berkurban," ujarnya, 
Senin 12/8).Senin 12/8).

Andono mengapresiasi warga Jakarta, khususnya panitia Andono mengapresiasi warga Jakarta, khususnya panitia 
kurban yang antusias mengikuti Seruan Gubernur DKI Jakarta kurban yang antusias mengikuti Seruan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemotongan Hewan Kurban Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemotongan Hewan Kurban 
Dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1440 H/2019.Dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1440 H/2019.

"Kami apresiasi semangat warga Jakarta. Ternyata "Kami apresiasi semangat warga Jakarta. Ternyata 
imbauan Pak Gubernur disambut sangat antusias. Bahkan, ada imbauan Pak Gubernur disambut sangat antusias. Bahkan, ada 
komunitas yang secara khusus menggalang gerakan untuk komunitas yang secara khusus menggalang gerakan untuk 
menyumbang besek bambu ke masjid-masjid," terangnya.menyumbang besek bambu ke masjid-masjid," terangnya.

Andono berharap, gerakan ini dapat berlanjut dalam Andono berharap, gerakan ini dapat berlanjut dalam 
pelaksanaan kurban di tahun-tahun mendatang. Sebab, selain pelaksanaan kurban di tahun-tahun mendatang. Sebab, selain 
ramah lingkungan, penggunaan berbagai wadah alternatif ramah lingkungan, penggunaan berbagai wadah alternatif 
seperti besek bambu dapat menggerakan ekonomi perajin di seperti besek bambu dapat menggerakan ekonomi perajin di 
daerah.daerah.

"Kami berharap tahun depan menjadi lebih masif lagi "Kami berharap tahun depan menjadi lebih masif lagi 
penggunaan wadah ini. Kita mulai tradisi baru, peradaban penggunaan wadah ini. Kita mulai tradisi baru, peradaban 
yang ramah lingkungan," ungkapnya. yang ramah lingkungan," ungkapnya. (selengkapnya di (selengkapnya di 
http://www.beritajakarta.id/read/71084/yayasan-tunas-http://www.beritajakarta.id/read/71084/yayasan-tunas-
m u d a - c a r e - m e n a n g k a n - e c o - q u r b a n -m u d a - c a r e - m e n a n g k a n - e c o - q u r b a n -
challenge#.XqUZy2gzbIU)challenge#.XqUZy2gzbIU)

Yayasan Tunasmuda Care 
Menangkan Eco Qurban Challenge

 
Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengadakan Eco 

Qurban Challenge untuk mengajak masyarakat menggunakan 
wadah ramah lingkungan dalam mendistribusikan daging 
kurban. Berhasil memenangkan Eco Qurban Challenge adalah 
Yayasan Tunas Muda Care yang berhak atas hadiah satu ekor 
kambing.
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melalui  akun instagram @tunasmudacare,  Yayasan 
Tunasmuda Care terpilih sebagai pemenang. Yayasan 
Tunasmuda Care merupakan lembaga �lantropi anak muda 
dan mengoordinir pemotongan hewan kurban di beberapa 

lokasi di Ibukota dengan menggunakan ribuan besek bambu 
untuk wadahnya.

"Pagi ini hadiah langsung diantar. Hadiah yang kami 
serahkan masih bisa digunakan untuk berkurban," ujarnya, 
Senin 12/8).

Andono mengapresiasi warga Jakarta, khususnya panitia 
kurban yang antusias mengikuti Seruan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemotongan Hewan Kurban 
Dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1440 H/2019.

"Kami apresiasi semangat warga Jakarta. Ternyata 
imbauan Pak Gubernur disambut sangat antusias. Bahkan, ada 
komunitas yang secara khusus menggalang gerakan untuk 
menyumbang besek bambu ke masjid-masjid," terangnya.

Andono berharap, gerakan ini dapat berlanjut dalam 
pelaksanaan kurban di tahun-tahun mendatang. Sebab, selain 
ramah lingkungan, penggunaan berbagai wadah alternatif 
seperti besek bambu dapat menggerakan ekonomi perajin di 
daerah.

"Kami berharap tahun depan menjadi lebih masif lagi 
penggunaan wadah ini. Kita mulai tradisi baru, peradaban 
yang ramah lingkungan," ungkapnya. (selengkapnya di 
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challenge#.XqUZy2gzbIU)

Pekerja TPST Bantargebang Pekerja TPST Bantargebang 
Dapat BantuanDapat Bantuan

  
Maraknya pembelian masker sekali pakai di tengah Maraknya pembelian masker sekali pakai di tengah 

wabah Corona memunculkan permasalahan baru, wabah Corona memunculkan permasalahan baru, 
Masker sekali pakai yang dijual di pasaran umumnya Masker sekali pakai yang dijual di pasaran umumnya 
berbahan sintetis dan berpotensi menimbulkan berbahan sintetis dan berpotensi menimbulkan 
pencemaran lingkungan dikarenakan masuk kategori pencemaran lingkungan dikarenakan masuk kategori 
residu. Oleh karena itu, penanganan sampah masker residu. Oleh karena itu, penanganan sampah masker 
sebaiknya melalui pengelolaan khusus. Selain itu, sebaiknya melalui pengelolaan khusus. Selain itu, 
dikarenakan sampah masker bercampur dengan dikarenakan sampah masker bercampur dengan 
sampah biasa dapat berdampak pada penularan sampah biasa dapat berdampak pada penularan 
penyakit pada pekerja yang terlibat langsung dalam penyakit pada pekerja yang terlibat langsung dalam 
pemilahan sampah, seperti pemulung dan pekerja pemilahan sampah, seperti pemulung dan pekerja 
kebersihan maupun keluarganya.kebersihan maupun keluarganya.

Melihat kondisi tersebut, Tunasmuda Care (T-care) Melihat kondisi tersebut, Tunasmuda Care (T-care) 
berinisiatif untuk mendistribusikan bantuan berupa berinisiatif untuk mendistribusikan bantuan berupa 
sprayer disinfektan dan hand sanitizer untuk para sprayer disinfektan dan hand sanitizer untuk para 
pekerja di TPST Bantar Gebang sebagai upaya dalam pekerja di TPST Bantar Gebang sebagai upaya dalam 
menghambat laju penyebaran COVID-19 ini. menghambat laju penyebaran COVID-19 ini. 

“Ide ini berawal karena keresahan kami untuk para “Ide ini berawal karena keresahan kami untuk para 
pekerja di sana. Melihat kemungkinan laju penularan pekerja di sana. Melihat kemungkinan laju penularan 
COVID-19 di TPST Bantar Gebang, kami berkomunikasi COVID-19 di TPST Bantar Gebang, kami berkomunikasi 
dengan pihak di sana agar kami dapat membantu dalam dengan pihak di sana agar kami dapat membantu dalam 
penyediaan sprayer disinfektan dan hand sanitizer” ujar penyediaan sprayer disinfektan dan hand sanitizer” ujar 
Hendra Ikhwan selaku Direktur Tunasmuda Care. Hendra Ikhwan selaku Direktur Tunasmuda Care. 

Penyerahan bantuan berupa sprayer disinfektan Penyerahan bantuan berupa sprayer disinfektan 
dan hand sanitizer dilakukan pada tanggal 2 April 2020 dan hand sanitizer dilakukan pada tanggal 2 April 2020 
diserahkan langsung oleh Direktur Tunasmuda Care, diserahkan langsung oleh Direktur Tunasmuda Care, 
Hendra Ikhwan dan diterima oleh pihak TPST Bantar Hendra Ikhwan dan diterima oleh pihak TPST Bantar 
Gebang di kantor Tunasmuda Care. Proses penyemprotan Gebang di kantor Tunasmuda Care. Proses penyemprotan 
disinfektan dan pembagian hand sanitizer untuk pekerja disinfektan dan pembagian hand sanitizer untuk pekerja 
lepas di  sana juga di lakukan pada hari  yang lepas di  sana juga di lakukan pada hari  yang 
s a m a .s a m a . ( S e l e n g k a p n y a  d i ( S e l e n g k a p n y a  d i 
https://mediaindonesia.com/read/detail/301594-https://mediaindonesia.com/read/detail/301594-
pekerja-tpst-bantargebang-dapat-bantuan).pekerja-tpst-bantargebang-dapat-bantuan).
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Penyerahan bantuan berupa sprayer disinfektan 
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Hendra Ikhwan dan diterima oleh pihak TPST Bantar 
Gebang di kantor Tunasmuda Care. Proses penyemprotan 
disinfektan dan pembagian hand sanitizer untuk pekerja 
lepas di  sana juga di lakukan pada hari  yang 
s a m a . ( S e l e n g k a p n y a  d i 
https://mediaindonesia.com/read/detail/301594-
pekerja-tpst-bantargebang-dapat-bantuan).
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berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas di TPST berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas di TPST 
Bantargebang. Direktur Tunasmuda Care, Hendra Ikhwan Bantargebang. Direktur Tunasmuda Care, Hendra Ikhwan 
mengatakan, T-Care berinisiatif untuk mendistribusikan mengatakan, T-Care berinisiatif untuk mendistribusikan 
bantuan berupa paket APD lengkap, yang terdiri dari baju bantuan berupa paket APD lengkap, yang terdiri dari baju 
hazmat, kaca mata pelindung, dan masker.hazmat, kaca mata pelindung, dan masker.

Selain itu, T-Care juga memberikan sprayer Selain itu, T-Care juga memberikan sprayer 
disinfektan, cairan disinfeksi, dan hand sanitizer. Bantuan disinfektan, cairan disinfeksi, dan hand sanitizer. Bantuan 
tersebut khusus disalurkan untuk petugas medis dan juga tersebut khusus disalurkan untuk petugas medis dan juga 
petugas kebersihan yang berpotensi tinggi tertular Covid-petugas kebersihan yang berpotensi tinggi tertular Covid-
19.19.
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Bantargebang, yang langsung terpapar dengan sampah, Bantargebang, yang langsung terpapar dengan sampah, 
punya potensi tinggi untuk tertular virus corona. punya potensi tinggi untuk tertular virus corona. 
Karenanya, kami berinisiatif memberikan paket alat Karenanya, kami berinisiatif memberikan paket alat 
pelindung diri kepada pahlawan kebersihan yang selama pelindung diri kepada pahlawan kebersihan yang selama 
ini berkerja melayani warga Jakarta,” katanya, Jumat ini berkerja melayani warga Jakarta,” katanya, Jumat 
(17/4).(17/4).

Menurut Hendra, belum disiplinnya warga Jakarta Menurut Hendra, belum disiplinnya warga Jakarta 
memilah sampah masker bekas dan masih ada sampah memilah sampah masker bekas dan masih ada sampah 
masker bekas yang tercampurnya ke dalam wadah masker bekas yang tercampurnya ke dalam wadah 
sampah rumah tangga membuat petugas penanganan sampah rumah tangga membuat petugas penanganan 
sampah beresiko tertular Covid-19. “APD ini diperuntukan sampah beresiko tertular Covid-19. “APD ini diperuntukan 
khusus untuk petugas terdepan yang berisiko tinggi,” khusus untuk petugas terdepan yang berisiko tinggi,” 
katanya.katanya.

Hendra berharap, warga Jakarta lebih disiplin lagi Hendra berharap, warga Jakarta lebih disiplin lagi 
dalam melakukan pemilahan sampah, terutama yang dalam melakukan pemilahan sampah, terutama yang 
berpotensi infeksius. Kemudian, menempatkannya berpotensi infeksius. Kemudian, menempatkannya 
dalam wadah khusus yang tidak tercampur dengan dalam wadah khusus yang tidak tercampur dengan 
sampah rumah tangga.sampah rumah tangga.

Dia juga menyarankan, agar masyarakat mengikuti Dia juga menyarankan, agar masyarakat mengikuti 
seruan pemerintah untuk mengunakan masker kain yang seruan pemerintah untuk mengunakan masker kain yang 
dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Sedangkan masker dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Sedangkan masker 
medis, yang hanya dapat dipakai sekali, diproritaskan medis, yang hanya dapat dipakai sekali, diproritaskan 
untuk tenaga kesehatan.untuk tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Andono Warih Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Andono Warih 
menyampaikan apresiasinya atas kepedulian T-Care menyampaikan apresiasinya atas kepedulian T-Care 
terhadap keselamatan petugas kebersihan. Menurutnya, terhadap keselamatan petugas kebersihan. Menurutnya, 
langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Provinsi DKI langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta Anies Baswedan. "Kolaborasi menjadi kata kunci Jakarta Anies Baswedan. "Kolaborasi menjadi kata kunci 
untuk mempercepat penanganan dan memutus wabah untuk mempercepat penanganan dan memutus wabah 
C O V I D - 1 9 ,” u n g k a p n y a .  C O V I D - 1 9 ,” u n g k a p n y a .  ( S e l e n g k a p n y a  d i  ( S e l e n g k a p n y a  d i  
https://republika.co.id/berita/q8xama396/petugas-tpst-https://republika.co.id/berita/q8xama396/petugas-tpst-
bantargebang-dapat-bantuan-apd). bantargebang-dapat-bantuan-apd). 
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pelindung diri kepada pahlawan kebersihan yang selama 
ini berkerja melayani warga Jakarta,” katanya, Jumat 
(17/4).

Menurut Hendra, belum disiplinnya warga Jakarta 
memilah sampah masker bekas dan masih ada sampah 
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katanya.
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dalam melakukan pemilahan sampah, terutama yang 
berpotensi infeksius. Kemudian, menempatkannya 
dalam wadah khusus yang tidak tercampur dengan 
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Dia juga menyarankan, agar masyarakat mengikuti 
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medis, yang hanya dapat dipakai sekali, diproritaskan 
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Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Andono Warih 
menyampaikan apresiasinya atas kepedulian T-Care 
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langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta Anies Baswedan. "Kolaborasi menjadi kata kunci 
untuk mempercepat penanganan dan memutus wabah 
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Satu Celengan 
Sejuta Manfaat

Bersama kencleng 

Berbagi untuk 
ratusan Yatim 

Berprestasi
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a.n. Yayasan Tunasmuda Care

“



DAMAI DENGAN 
BERZAKAT

“Tunasmuda Care mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah 
yang dititipkan oleh muzakki melalui 

berbagai program pendidikan dan pemberdayaan mustahik”

Konsultasi Ziswaf Anda bisa menghubungi 0811-660-1230 atau relawan t-care. 
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