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VISI
Menjadi Lembaga Pendanaan Yang Amanah Dan Profesional Untuk 
Kemandirian Yatim Dhuafa

MISI
1. Menjadikan lembaga sebagai instrument edukatif untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap anak yatim 
dhuafa 

2. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim
3. Mengupayakan dana dan menyalurkannya untuk kemandirian yatim 

dhuafa
4. Senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi umat menuju 

lebih baik
5.  Membentuk binaan RPI menjadi pribadi muslim yang memiliki nilai-

nilaisebagai berikut:
a.  Salimul Aqidah, bersih Aqidahnya dari syirik dan bid’ah
b. Shahibul Ibadah, Benar Ibadahnya menurut Al-Qur’an dan 

Assunnah
c.  Matinul Khuluq, mulia Akhlaknya
d. Berprestasi secara akademik & kehidupan
e.  Mandiri di dalam kehidupannya 

6. Bersama wali binaan mengarahkan, membimbing adik binaan RPI 
menjadi pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi

- Beasiswa Juara untuk yatim & dhuafa 
- Beasiswa Orang Tua Asuh Quran 

Santri Yatim & Dhuafa 
-  Sanggar Belajar Lestari
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- Sehati (Kesehatan Anak Yatim & 
Dhuafa) 

- Bantuan Blaya Berobat

04

saku
cerdas

saku
dakwah

saku
sejahtera

saku
sehat

saku
peduli

saku
jariyah$$

-  Kajian & Motivasi Masyarakat
-  Dai & Relawan di Pelosok Sekolah
-  Sekolah Motivasi

02saku
cerdas

saku
dakwah

saku
sejahtera

saku
sehat

saku
peduli

saku
jariyah$$

-  Bantuan Sembako Yatim & Dhuafa 
-  Bantuan Kemanusiaan
-  Dunia Islam
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-  Bina Bunda Yatim Sejahtera
-  Sayang Yatim dengan Gizi Qurban
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- PPTQ Baitul Furqon Putra
- PPTQ Baitul Furqon Putri
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Oleh : Farid Efendi - ZIS Consultant LAZ Saku Yatim Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh

Pemuda memiliki potensi sangat besar 
dalam melakukan proses perubahan. 
Pemuda adalah sosok yang suka berkreasi, 
idealis dan memiliki keberanian serta 
menjadi inspirator dengan gagasan 
dan tuntutannya. Umat Islam saat ini 
sedang menantikan siapa yang akan 
mengembalikan bangunannya kembali, 
mengeluarkan mereka dari kejahiliahan, 
dan menyelesaikan problem-problem 
keumatan. Bukan hanya ulama, umara, 
politisi atau pengusaha yang mampu 
mengatasi problematika umat, tapi juga 
pemuda memiliki peran yang lebih penting.

Dengan segala potensi yang dimilikinya, 
pemuda-lah yang diharapkan mampu 
menyelesaikan problematika umat. 
Generasi muda adalah penentu perjalanan 
bangsa di masa berikutnya. Generasi muda 
mempunyai kelebihan dalam pemikiran 
yang ilmiah, selain semangat mudanya, 
sifat kritisnya, kematangan logikanya. 
Pemuda adalah motor penggerak utama 
perubahan. Pemuda diakui perannya 
sebagai kekuatan pendobrak kebekuan 
dan kejumudan masyarakat. Sehingga 
kita menyadari bahwa masa depan islam 
terletak diatas pundak para pemudanya. 
Merekalah yang memegang kendali 
bahtera Islam. 
Ke manapun 
mereka mau, ke 
sanalah bahtera 
itu melaju.

Dari sini kita bisa mengambil 
kesimpulan, kebangkitan Islam di 
masa mendatang dimanifestasikan 
oleh pemuda, dengan syarat mereka 
mempunyai kesadaran dan kecintaan 
penuh pada agamanya. Jika prasyarat 
ini gagal ditanamkan pada jiwa mereka, 
niscaya tragedi kebangkitan Islam tidak 
akan pernah berkumandang di dunia ini. 
Akibatnya sekularisme seperti di Turki 
akan terulang-ulang lagi di negeri-negeri 
Islam. Maka, lahirlah ataturk-ataturk baru 
yang mengagumi Barat beserta aturannya. 
Tentu kita tidak ingin sekulerisme ini terus 
terulang yang dapat mendatangkan murka 
Allah.

Oleh karena itu, satu-satunya cara 
yang bisa kita lakukan adalah dakwah 
menyeru umat untuk kembali kepada 
Islam dan menanamkan kesadaran dan 
kecintaan penuh pada agamanya kepada 
para pemuda Muslim untuk bersama-sama 
berjuang demi kejayaan agama Islam. 
Allahu A’lam

Kreasi dan
Potensi Pemuda

Pemuda sebagai ujung tombak 
pembangunan Indonesia memiliki 
peranan penting dalam pengentasan 

kemiskinan. Upaya yang bisa mereka 
lakukan misalnya dengan membangun 
proyek kedermawanan sosial di era 
globalisasi ini. Para pemuda dapat 
melakukan berbagai cara agar umat 
muslim Indonesia senantisa memperbaiki 
dirinya agar memiliki kemampuan untuk 
menyejahterakan diri dan lingkungannya.

Melalui kegaiatan-kegiatan seminar, 
penyebaran opini, hingga kegiatan nyata 
seperti pembentukan BMT, Panitia ZIS 
dan semacamnya, para pemuda dapat 
mengingatkan bahwa ada permasalahan 
ekonomi umat yang harus segera 
diselesaikan. Mereka dapat mengingatkan 
umat Islam sebagai penghuni terbesar di 
negeri ini, agar bekerjasama menghadapi 
keterpurukan ekonomi dan sosial yang 
mereka alami.

Semangat kedermawanan sosial 
yang tinggi dapat diwujudkan melalui 
pengumpulan zakat infak dan sedekah. 
Sejumlah besar potensi zakat, infak dan 
sedekah yang dimiliki umat apabila dikelola 
dengan baik dan maksimal, akan dapat 

meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. 
Dana ZIS yang dihimpun akan memberikan 
kontribusi besar pada banyak program 
kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, 
yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, 
bidang ekonomi umat, dan bidang 
pengembangan pemuda.

Bidang Pendidikan, zakat akan 
memberikan manfaat yang besar bila 
disalurkan untuk pendidikan anak-anak 
miskin dan terlantar. Dana ZIS diarahkan 
dalam peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia melalui kemudahan akses 
pendidikan, pembinaan yang terpadu dan 
pengembangan potensi anak baik di dalam 
ataupun di luar ruang sehingga membentuk 
SDM yang mandiri dan berkualitas. 
Contoh program pengelolaan ZIS adalah 
sekolah gratis bagi yatim piatu dan dhuafa, 
pemberian beasiswa asuh untuk kaum 
dhuafa, pengembangan potensi anak dan 
remaja.

Bidang Kesehatan, dana ZIS diarahkan 
untuk memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat terutama kepada 
kesehatan ibu dan anak. Di antara program 
yang dilakukan adalah pemberian makanan 
tambahan gratis dan bergizi, khitanan 

Peran Pemuda
Dalam Pengembangan
ekonomi
umat
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massal, penanggulangan bencana, search 
and rescue. 

Bidang Pengembangan Ekonomi 
Umat, dana ZIS diarahkan memberikan 
program pemberdayaan masyarakat 
miskin di bidang ekonomi sehingga 
tercipta kemandirian dan peningkatan 
kesejahteraan. Salah satu contohnya 
pemberian Program Pemberdayaan dan 
Pendampingan Usaha, pendampingan 
usaha lokal dengan pengembangan usaha 
mikro kecil dan menengah.

Bidang Pengembangan Pemuda, dana 
ZIS diarahkan untuk memberikan program 
peningkatan peran pemuda melalui 
pengembangan karakter, pengetahuan 
dan keahlian. Contoh program antara lain 
pengembangan dan peningkatan kapasitas 
pemuda, mengenali potensi diri, motivasi, 
kewirausahaan, keahlian khusus, dan 
pembinaan akhlak.

Semangat membumikan nilai 
spritualitas menjadi kesalehan sosial 
membingkai gerak pengelolan ini sebagai 
mediator antara nilai kepentingan 
penderma dan mustahiq (penerima 
santunan). Antara yang memberi dan 
menerima, antara orang kaya dan mereka 
yang dhuafa sehingga kesenjangan sosial 
bisa semakin dikurangi jaraknya.

Oleh karena itu umat islam Indonesia 
perlu memiliki kader-kader pemuda yang 
mampu mengelola dan peduli terhadap 
permasalahan bangsa. Disinilah peran 
pemuda sangat dibutuhkan, program-
program sosial yang ada dalam program ZIS 
akan sangat terbantu dengan keberadaan 
mereka. Para pemuda yang telah 
mendapatkan semangat kedermawanan 
sosial yang tinggi akan menjadi motor-
motor penggerak semangat kedermawanan 
dalam kehidupan bermasyarakat..

Apa yang bisa dilakukan para pemuda 
saat hati mereka telah ditumbuhi semangat 
kedermawanan sosial? Pemuda dengan 
semangat kedermawanan sosial ini dapat 

menyebarkan semangatnya kepada 
muslim di sekitarnya. Apabila semangat 
itu telah menyebar dalam kehidupan 
masyarakat maka kehidupan mereka akan 
menjadi lebih baik, dan permasalahan-
permasalahan sosial akan segera 
terselesaikan.

Khusus di Indonesia, jika pada masa 
pergerakan nasional, pemuda mampu 
mengajak masyarakat untuk melawan 
penjajah dengan mengadakan kegiatan-
kegiatan yang memiliki semangat nilai 
universal, maka pada saat ini pemuda 
mengkritisi penguasa dengan membawa 
persoalan-persoalan dasar yang dihadapi 
oleh masyarakat. Hal mendasar itu di 
antaranya adalah masalah ekonomi yang 
berkaitan dengan kelangsungan hidup 
masyarakat. Masyarakat akan mendukung 
pemuda yang menyuarakan kegelisahan 
mereka.

Sementara jika pemuda mengusung 
masalah yang lebih advance, misalnya 
masalah pergantian kekuasaan, disamping 
kebanyakan masyarakat tidak peduli 
dengan hal itu, masyarakat tidak akan 
memberikan dukungan karena problem 
utama mereka masih seputar masalah 
ekonomi, disamping masih rendahnya 
tingkat pendidikan masyarakat secara 
umum.

Masalah kenegarawanan dan 
kebangsaan pemuda pada saat ini diuji 
dengan problema yang dihadapi oleh 
masyarakat banyak. Masalah politik dan 
kekuasaan di satu sisi sangat menarik 
untuk disuarakan oleh pemuda, namun 
melihat kondisi saat ini masalah ekonomi 
tidak kalah pentingnya. Para penguasa 
maju pun perlu memberikan perlakuan 
ekonomi khusus kepada rakyatnya agar 
tercipta kestabilan di dalam negerinya. 
Sementara pemerintahan di negara 
berkembang umumnya bersikap 
sebaliknya terhadap ekonomi rakyat 
secara umum. Pemuda memiliki peranan 
untuk mengkritisinya.

Wahai Pemuda
Menikahlah
:
ً
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه- مرفواع

يا معرش الشباب، من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛
فإنه أغض للبرص، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وَِجاٌء

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah , maka 
menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga 

kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai 
obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Faidah hadist :
1. Menjaga diri dan bersikap iffah adalah 

suatu kewajiban
2. Para pemuda pada umumnya besar 

syahwatnya. Karena itu, Nabi Sallallāhu 
‘Alaihi Wa Sallam berbicara kepada 
mereka dengan memberikan 
petunjuk bagaimana cara 
menjaga diri, yaitu apabila 
diantara mereka ada yang 
telah memiliki kemampuan 
menikah berupa 
mahar, nafkah dan 
tempat tinggal, maka 
hendaklah ia menikah

3. Imam Nawawi 
berkata makna baa-
ah dalam hadits di 
atas terdapat dua 
pendapat di antara 
para ulama, namun 
intinya kembali pada 
satu makna, yaitu sudah 
memiliki kemampuan 
finansial untuk menikah. 
Jadi bukan hanya mampu 
berjima’ (bersetubuh), 
tapi hendaklah punya 
kemampuan finansial, lalu 
menikah.

4. Para ulama berkata, “Barangsiapa yang 
tidak mampu berjima’ karena 
ketidakmampuannya 
untuk memberi nafkah 
finansial, maka 
hendaklah ia berpuasa 
untuk mengekang 
syahwatnya.”
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Pemuda dalam Al-Quran dan Hadis
Dalam Al-Quran, kata pemuda 

diistilahkan dengan fatan. Sebagaimana 
firman Allah Subhanahu wata’ala dalam QS. 
Al-Anbiya: 60, tentang pemuda Ibrahim, yang 
artinya: “Mereka berkata, ‘Kami dengar ada 
seorang pemuda yang mencela berhala-
berhala ini yang bernama Ibrahim”. 

Al-Quran dalam menjelaskan kisah 
pemuda Ashabul Kahfi menggunakan 
kata fityah (pemuda-pemuda) sebagai 
bentuk jamak dari kata fatan. Sebagaimana 
Allah firmankan dalam QS. Al-Kahfi: 13, 
yang artinya, “Kami kisahkan kepadamu 
(Muhammad) cerita ini dengan benar. 
Sesungguhnya, mereka adalah pemuda-
pemuda yang beriman kepada Tuhan 
mereka dan Kami tambah pula untuk 
mereka petunjuk.”

Kata pemuda dalam hadis disebut 
dengan istilah syaabun. Hadis yang berkaitan 
dengan pemuda antara lain HR. Imam 
Bukhari yang disebutkan, di antara tujuh 
kelompok yang akan mendapatkan naungan 
Allah Subhanahu wa ta’ala pada hari ketika 
tak ada naungan, selain naungan-Nya, 
adalah syaabun nasya’a Fii ‘Ibaadatillaah 
(pemuda yang tumbuh berkembang dalam 
pengabdian kepada Allah Subhanahu wa 
ta’ala). Sehubungan dengan pentingnya 
eksistensi dan peranan pemuda Al-Quran 
ataupun hadis, banyak mengungkapkan 
karakteristik sosok pemuda ideal yang 
harus dijadikan teladan oleh pemuda yang 
bercita-cita sebagai pemimpin yang sukses. 
Karakteristik tersebut adalah:

Pertama, pemuda harus memiliki 
keberanian (syaja’ah) dalam menyatakan 
yang benar(haq) itu benar (haq) dan yang 
batil (salah) itu batil (salah). Lalu siap 
bertanggung jawab serta menanggung risiko 
ketika mempertahankan keyakinannya. 
Allah memberikan contoh seorang pemuda 
Ibrahim yang menghancurkan berhala-

berhala kecil, lalu menggantungkan kapaknya 
di leher berhala yang paling besar untuk 
memberikan pelajaran kepada kaumnya 
bahwa menyembah berhala itu (tuhan selain 
Allah Subhanahu wa ta’ala) sama sekali tidak 
ada manfaatnya.

Kedua, pemuda harus memiliki rasa ingin 
tahu yang tinggi (curiosity) untuk mencari 
dan menemukan kebenaran atas dasar ilmu 
pengetahuan dan keyakinan. Artinya, tidak 
pernah berhenti dari belajar dan menuntut 
ilmu pengetahuan (QS. Al-Baqarah: 260).

Ketiga, pemuda harus selalu berusaha dan 
berupaya untuk berkelompok dalam bingkai 
keyakinan dan kekuatan akidah yang lurus, 
seperti pemuda-pemuda Ashabul-Kahfi yang 
dikisahkan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam 
QS. Al-Kahfi: 13-25. Jadi, berkelompok bukan 
untuk hura-hura atau sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya.

Keempat, pemuda harus selalu berusaha 
untuk menjaga akhlak dan kepribadian 
sehingga tidak terjerumus pada perbuatan 
asusila. Hal ini seperti kisah Nabi Yusuf dalam 
QS. Yusuf: 22-24.

Kelima, pemuda memiliki etos kerja dan 
etos usaha yang tinggi serta tidak pernah 
menyerah pada rintangan dan hambatan. Hal 
itu dicontohkah pemuda Muhammad yang 
menjadikan tantangan sebagai peluang hingga 
ia menjadi pemuda yang  bergelar al-amin 
(tepercaya) dari masyarakatnya.

Jika setiap pemuda memiliki karakteristik 
sebagai yang disebutkan, mereka akan dapat 
menghadapi kehidupan ini dengan baik. 
Terlebih lagi permasalahan atau problem 
kehidupan secara individu atau secara 
komunal bahkan secara nasional/internasional 
semakin memprihatinkan. Dengan demikian 
pemuda siap atau tidak siap akan berhadapan 
dengan situasi kehidupannya. Allahu A’lam

Karakteristik
seorang Pemuda

(1) Dalam pemberian pahala, pada 
dasarnya tidak ada perbedaan antara 
orang yang menikah dengan orang 
yang jomblo. Sholat misalnya, jangan 
dianggap orang yang sudah menikah 
mendapatkan pahala 100 %, lalu orang  
yang tidak menikah hanya mendapat 
pahala 50% saja.

(2) Penjelasan yang anda dengar tersebut 
bisa jadi bermaksud memotivasi 
pendengarnya untuk menikah dengan 
menunjukan keutamaan menikah. 
Namun anda yang salah mengambil 
kesimpulan.

(3) Memang ada sebuah hadits yang 
menyebutkan bahwa orang yang 
menikah itu menyempurnakan separuh 
agama.

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف ادلين
“Ketika seorang hamba menikah, 

berarti dia telah menyempurnakan 
setengah agamanya”( HR.Thabrani )

Namun makna hadits tersebut bukan 
seperti yang anda maksud di atas.

Maksud dari hadits tersebut adalah 
ketika seseorang menikah, maka ia akan 
mendapat begitu banyak kebaikan dibanding 
dengan tidak menikah, yaitu tertutupnya 
sebagian pintu dosa dan terbukanya begitu 
banyak pintu pahala.

Misalnya :
•	 Dengan menikah, seseorang akan 

memiliki jalan yang halal untuk 
menyalurkan syahwatnya, sehingga ia 
bisa menjaga diri dari terjerumus dosa 
besar.
Bukankah syahwat kemaluan itu bahaya 

yang besar ?

Nabi SAW bersabda :

َغضُّ 
َ
أ إِنَُّه 

فَ ْج  وَّ يَزَتَ
ْ
فَل َاَءَة 

ْ
ابل ِمنُْكُم  اْستََطاَع  َمِن  بَاِب  الشَّ َمْعرَشَ  يَا 

َفْرِج
ْ
ْحَصُن لِل

َ
رَصِ َوأ

بَ
ْ
لِل

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang 
sudah sanggup menikah, maka menikahlah. 
Karena itu lebih menundukkan pandangan 
dan lebih menjaga kemaluan.  (HR. Bukhari).

•	 Dengan menikah seorang laki-laki 
akan mendapat pahala dari menafkahi 
istrinya.

Tak Menikah, Pahala Ibadahnya

Cuma setengah?
Saya pernah mendengar penjelasan bahwa orang yang tidak menikah pahala ibadahnya cuma 
separuh dari orang yang menikah.
Lalu bagaimana kondisi seperti kami para Jodi
(Jomblo di tinggal mati) ini?
Apa pahala ibadah kita tergolong hanya separuh? 
(Pertanyaan Ibu XXXX)

PE
RT

AN
YA

AN
jA

w
Ab

AN
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Bukankah nafkah seorang lelaki kepada 
istri dan anaknya itu bernilai sedekah? Nabi 
SAW bersabda :

ُ َصَدقَة
َ

ْهِلِه، َوُهَو َيْتَِسبَُها، َكنَْت هل
َ
ْنَفَق الُمْسِلُم َنَفَقًة َعَ أ

َ
إَِذا أ

“Jika seorang Muslim memberikan nafkah 
kepada keluarganya, dan ia berharap pahala 
dari itu, maka nafkah tersebut bernilai 
sedekah” (HR. Bukhari)

Jika ia tidak menikah , bukankah ia 
hanya mencarikan makan untuk dirinya 
sendiri?

•	 Dengan menikah, seorang wanita akan 
mendapat pahala dari tindakanya 
berbakti dan melayani suami.
Bukankah ketika berhubungan intim, 

seseorang akan mendapat pahala?

Nabi bersabda : 

َحِدُكْم َصَدقٌَة
َ
َوِف بُْضِع أ

Hubungan intim antara kalian adalah 
sedekah”. (HR. Muslim).

•	 Dengan menikahi pasangan yang sama-
sama shalih, maka sepasang suami-
istri  bisa termotivasi untuk saling 
menguatkan dalam ketaatan.

•	 Dengan menikah seseorang akan 
mendapat peluang untuk mendapatkan 
pahala mendidik dan membesarkan 
anak.
Bukankah anak shalih itu investasi 

besar bagi seseorang ?

•	 Dll.
(4) Tentu masih banyak lagi keutamaan-

keutamaan yang lain, yang akan 
didapat oleh seseorang yang menikah 
dibanding orang yang sendirian.
Itulah kenapa Nabi menyebutkan 

bahwa orang yang menikah itu telah 
menyempurnakan separuh agama.

Wallahu a’lam
Oleh : MUHAMMAD USMAN

Pada hari Ahad  (4/9/2022) Saku Yatim 
Indonesia mengadakan pembinaan 
terhadap guru-guru Sanggar Lestari 

yang diadakan di gedung aula Saku Yatim.  
Pembinaan guru-guru sanggar adalah 
agenda rutin yang diadakan setiap bulan.

Agenda ini juga merupakan ajang 
silaturahmi dan evaluasi guru-guru muda 
yang membimbing anak-anak Yatim binaan 
LAZ Saku Yatim Indonesia yang tersebar di 
wilayah kabupaten Lumajang.

Selain pembinaan guru-guru, juga 
dilaksanakan sosialisasi tentang Smart 
Parenting untuk wali siswa binaan 
dalam rangka memperingati Milad 
LAZ Saku Yatim yang ke 13.

Terima kasih teman-teman guru 
atas dedikasi dan semangatnya dalam 
membimbing adik-adik yatim dan 
dhuafa yang tergabung dalam 
Sanggar Lestari.

Pembinaan Guru
sanggar Lestari
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Tahukah Anda?
Diantara kalimat yang masuk materi 

ghorib adalah lafadz م  yang terdapat َنۡلُقكُّ
pada surat Al-Mursalat ayat 77 yakni:

ِهنیࣲ( اࣲءࣲ مَّ ن مَّ م مِّ لَمࣲ نَخࣲلُقكُّ
َ
)أ

Dimana pada lafadz م -para ula َنۡلُقكُّ
ma mengatakan “Lafadz tersebut boleh 
dibaca dengan 2 cara, yakni :

1. Idghom Kamil
Mengidghomkan atau meleburkan 

huruf pertama pada huruf kedua secara 
sempurna.

Sehingga dibaca :

م نَخࣲلُكُّ

Jadi huruf ق benar-benar melebur 

sempurna dengan ك.

2. Idghom Naqish
Mengidghomkan atau meleburkan 

huruf pertama pada huruf kedua secara 
tidak sempurna, dengan masih menyisakan 
salah satu sifat dari huruf pertama.

Dalam hal ini adalah sifat Isti’la’nya 
huruf Qof. Sehingga menjadi :

م نَخࣲلُقكُّ
•	 Pertanyaan

Jika kita meneliti lebih dalam riwayat 
dua wajah bacaan diatas, akan timbul 
satu pertanyaan “Apakah benar, qiraat 
Ashim riwayat Hafsh membaca lafat 
م ”?tersebut dengan 2 cara َنۡلُقكُّ

•	 Jawaban
Riwayat Hafsh memiliki 57 thoriq 

(jalur periwayatan), dari semua thoriq 

Seputar Ilmu Tajwid
tersebut sepakat membaca lafat م  َنۡلُقكُّ
dengan cara pertama saja yakni Idghom 
Kamil.

Adapun menurut sebagian ulama 
seperti Imam Makky dan Ibnu Mihron, 
dimana keduanya menetapkan dengan 2 
cara.

Namun kedua thoriq di atas, tidak 
termasuk dari Thoriq Riwayat Hafsh. 
Sehingga Jumhur Ulama dalam hal ini 
menetapkan hanya 1 Wajah bacaan saja 
untuk riwayat Hafsh. 

•	 Kesimpulannya
Dalam membaca lafat م  hanya َنۡلُقكُّ

boleh dengan 1 cara, yakni menidghom-
kan secara sempurna atau istilahnya 
Idghom Kamil. (Lihat Ar-Raudhul Basim)

Hal ini juga membuat Lajnah mushaf 
Madinah menetapkan wajah Idghom Ka-
mil, dengan membuang huruf sukun dia-
tas ق dan menambahkan tasydid diatas ك 
dalam penulisannya, menjadi : م َنۡلُقكُّ

إنتىه
•	 Catatan Penting

Pendapat di atas hanya sebuah Tarjih 
dari 2 wajah bacaan yang umum dikenal 
masyarakat. Namun, jika kita membuka 
kitab-kitab qiraat seperti Buduruz Zahiroh, 
Sirajul Qori’ dll, disana dijelaskan, bahwa 2 
cara di atas tetap dibolehkan.

Dan mushaf standar Indonesia pun 
dalam penulisannya masih menetapkan 
huruf sukun diatas ق yakni : م َنۡلُْقكُّ

واهلل أعلم

(Imam Safi’i, S.S)

Orang tua adalah salah satu faktor 
penting yang akan mengantarkan 
bagaimana masa perkembangan anak. 

Meski genetic orang tua hanya berpengaruh 
20% tetapi lingkungan tempat anak belajar, 
terutama lingkungan pertama kali yakni 
keluarga yang akan berpengatuh menjadi apa 
anak itu kedepannya.

Peran orang tua sangat vital dalam 
perkembangan anak, bagaimana menentukan 
pola asuh yang sesuai dengan personality 
anak, berbagi peran dalam  mengasuh dan 
membimbing anak, membangun hubungan 
yang saling mendukung antara anak dengan 
orang tua. Karena anak adalah investasi masa 
depan yang akan meneruskan perjuangan dan 
harapan orang tua.

saku Yatim 
adakan smart Parenting
untuk Warga Lumajang dan sekitarnYa

Saku Yatim Indonesia 
terus melebarkan sayap 
kebermanfaatannya guna meluaskan 
program kebaikan, kepada adik 
yatim, dhuafa maupun khalayak 
umum yang memang memerlukan 
bantuan.

Salah satu inisiasi baik yang 
dilakukan Saku Yatim ialah dengan 
mengadakan Seminar Parenting 
dalam rangka menyambut Milad LAZ 
Saku Yatim Indonesia yang ke 13 
tahun, dimana kegiatan ini dilakukan 
melalui progam sekolah motivasi 
yang telah mengadakan kegiatan ini 
di beberapa lembaga pendidikan di 
kabupaten Lumajang dan sekitarnya.
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Pada Hari Minggu, 28 Agustus 
2022 Bimbel Spectrum Lumajang 
mengadakan kegiatan Outbound 

yang bertemakan “Dengan Semangat 
Kemerdekaan, Mari Bersama-Sama Kita 
Wujudkan Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih 
Kuat bersama Anak Yatim Dhuafa Binaan LAZ 
Saku Yatim Indonesia” di Batalyon Infanteri 
Yonif 527 Baladibya Yudha. Peserta 
outbound ini terdiri dari siswa Sanggar 
Lestari yang merupakan siswa binaan dari 
LAZ Saku Yatim Indonesia, siswa Bimbel 
Spectrum Lumajang, santri PPTQ Baitul 
Furqon dan ada juga beberapa peserta dari 
sekolah tingkat SD di Lumajang dengan 
jumlah peserta mencapai 95 anak.

Kegiatan outbound diawali dengan 
check in peserta dan pembagian kelompok, 
serta dilanjutkan dengan perjalanan 
menuju Batalyon Infanteri 527 Baladibya 
Yudha. Sesampainya di sana  kegiatan 
diawali dengan opening ceremony yang 
berisi sambutan dari Koordinator Bimbel 
Spectrum Lumajang sekaligus perwakilan 
dari LAZ Saku Yatim Indonesia yaitu Bunda 
Yuni Rahmawati, S. Pd., dan beberapa  
arahan dari Dan Yonif 527 Baladibya 
Yudha yang diwakili oleh Komandan 
Kompi Bantuan Yonif 527 Bapak Nurhadi, 
beliau berpesan kepada seluruh peserta 

outbound dalam rangka menyambut Hari 
Kemerdekaan RI yang ke 77 Tahun, agar 
terus menjadi penerus sekaligus pejuang 
kemerdekaan bangsa dengan tetap 
semangat dalam belajar meraih cita-cita. 
Kemudian dilanjutkan dengan doa yang 
dipimpin oleh salah satu santri PPTQ 
Baitul Furqon yaitu Ananda Qaid Nabil 
Mukarram.

Setelah kegiatan opening ceremony 
selesai, seluruh peserta menuju pos 
masing - masing, untuk melaksankan 

outbound yang dibagi menjadi 4 pos 
secara bergantian. Pada outbound ini 
terdapat 4 permainan yang bertujuan untuk 
melatih kekompakan dari peserta outbound 
yaitu Baris Berbaris dan Kemiliteran, Moving 
Water (estafet air), Bakiak Race, dan Halang 
rintang yang terdiri dari rintangan tiarap, 
lari jongkok, balap karung, lari zig zag, dan 
lompat ban untuk menancapkan Bendera 
Merah Putih. Setelah semua peserta dalam 
kelompok melewati 4 pos, mereka diberikan 
pengetahuan tentang beberapa senjata 
yang dibawa Tentara saat bertempur. 
Peserta dengan seksama mendengarkan 
apa yang dijelaskan oleh Tentara.

Setelah acara selesai, peserta diberikan 
kesempatan untuk bersih diri dan makan 
siang, diakhir kegiatan ada waktu untuk 
pembagian hadiah bagi beberapa kelompok 
yang berhasil memenangkan lomba dalam 
setiap pos dan dilanjut dengan persiapan 
untuk pulang. 

Kami ucapkan Jazakumullahu Khoiron 
Katsiron kepada seluruh donatur yang telah 
bersedia menyisihkan sebagian rezekinya 
sehingga kegiatan outbound ini dapat 
berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. 
Semoga kebaikan Ayah/Bunda selaku 
donatur diganti oleh Allah SWT dengan 
beribu kebaikan yang berlipat ganda. 
Aamiin.

Outbound Bersama
BimBeL sPeCtrum Lumajang Alhamdulillah binikmatihi tatimus 

sholihat. Berawal dari latar belakang 
yang sama, kita dipertemukan 

dalam sebuah lembaga SAKU YATIM. 
Hingga terlahir sebuah ukhuwah  BINA 
BUNDA YATIM

Disinilah kami bertumbuh untuk saling 
menguatkan, saling menasihati dalam 
kebaikan, saling support dan berupaya 
memperbaiki diri. Yaitu melalui program 
pemberdayaan sebagai berikut:

1. Bina Qur’an (tahsin, tajWid dan 
tahFiZd )
Memberi pembelajaran membaca 

Al Qur’an dengan baik dan benar, tidak 
sekedar lancar tapi tepat di makharijul 
huruf dan tajwidnya. Selanjutnya 
membimbing bunda yatim untuk 
belajar menghafal sebagai upaya 
menyempurnakan bacaan sholat 

2. Bina iLmu (majeLis ta’Lim)
Belajar dan berupaya memahami 

tatacara dalam beribadah dan 
bermuamalah BINA BUNDA YATIM 
memberi wadah kepada bunda yatim dan 
masyarakat umum untuk belajar fiqih, 
parenting, Tazkiyatun nufuz dan insyaa 
Allah pembelajaran-pembelajaran tentang 
ilmu syar’i lainnya. 

3. Bina asih (janaiZ)
Tidak ada satupun manusia yang 

luput dari kematian, memahami tata 
cara merawat jenazah dari memandikan, 

Program Bina Bunda Yatim

mengkafani hingga mensholati sesuai 
dengan sunah menjadi sesuatu yang 
tidak asing bagi masyarakat. Team JANAIZ 
BINA BUNDA YATIM bertujuan membantu 
masyarakat menyiapkan tenaga terlatih 
pemulasaraan jenazah ketika ada keluarga 
dan kerabat yang meninggal dunia.

4. Bina keLuarga (home visit) 
Mengunjungi bunda yatim dan 

keluarga agar mengetahui lebih dekat 
kondisi keluarga yatim, memberi motivasi 
dan membangun sinergi untuk menjadi 
lebih baik, karena segalanya butuh 
diperjuangkan supaya terhindar dari 
letihnya berharap kepada manusia.

5. Bina usaha
Mendampingi bunda yatim untuk 

bisa mandiri, terampil dan tangguh. 
Memberi pendampingan usaha, pelatihan 
ketrampilan, modal usaha serta konsultasi 
usaha. 

6. Bina sosiaL
Tanggap dan peduli terhadap sesama. 

Ketika terjadi bencana dan musibah. 
Mengkondisikan bunda yatim untuk bisa 
berperan aktif meski dalam keterbatasan 
untuk membantu sesama semampu yang 
bunda yatim bisa. 

Alhamdulillah adanya program 
pemberdayaan dalam bina bunda yatim 
di LAZ SAKU YATIM menjadi wadah bagi 
bunda yatim untuk terus berproses 
menjadi lebih baik....

Barokallahu fiikum.
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Mungkin sedikit orang yang 
menyadari bahwa istiqomah 
dalam ketaatan adalah salah satu 

bentuk dakwah, orang-orang memahami 
bahwa dakwah hanyalah penyampaian 
dalam bentuk lisan, tulisan, atau pelajaran. 
Sebagaimana kisah berikut ini, seorang 
pemuda yang shaleh, menginspirasi 
seorang wanita yang hidupnya dipenuhi 
kelalaian dan jauh dari nila-nilai ketaatan 
kepada Allah. Berikut kisahnya…

Dari Ahmad bin Said dari bapaknya, 
ia berkisah: Di Kufah terdapat seorang 
pemuda yang rajin beribadah. Ia selalu ke 
masjid, tidak pernah tidak. Ia juga seorang 
yang tampan dan baik. Lalu ada seorang 
gadis cantik dan cerdas jatuh hati padanya. 
Selang berapa lama, suatu hari gadis itu 
berdiri di jalan yang biasa dilewati pemuda 
menuju masjid.

Gadis itu berkata (untuk merayunya), 
“Dengarkanlah ucapanku, kemudian setelah 
itu terserah kamu.” Pemuda itu berlalu 
tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya. 
Sewaktu pemuda itu pulang dari masjid, 
wanita tersebut masih berdiri di tempatnya, 
dia berkata, “Wahai fulan, dengarkanlah 
ucapanku.” Pemuda itu serba salah, lalu 
ia pun menjawab, “Ini adalah perbuatan 
yang bisa mendatangkan prasangka buruk. 
Sementara aku tidak menyukai hal itu.”

Gadis itu berkata, “Demi Allah, tidaklah 
aku berdiri di sini karena ketidaktahuanku 
tentang dirimu. Na’udzubillah, kalau orang-
orang melihat seperti itu dariku. Yang 
membuatku berani dalam urusan ini adalah 
pengetahuanku bahwa sedikit dari hal ini 

menurut orang-orang adalah banyak, dan 
kalian para ahli ibadah dalam urusan ini bisa 
berubah oleh sesuatu yang remeh. Yang 
ingin aku katakan kepadamu adalah anggota 
tubuhku selalu tertuju padamu. Maka Allah… 
Allah pertimbangkanlah urusanku dan 
urusanmu.”

Maksud gadis ini ia telah lama 
memperhatikan sang pemuda oleh karena 
itu ia katakana tujuannya berdiri di jalan 
tersebut karena tahu dan kagum kepada 
sang pemuda. Ia berani merayu sang 
pemuda walaupun orang-orang shaleh 
seperti pemuda ini menganggap besar dosa-
dosa yang diremehkan orang, namun tidak 
jarang mereka juga tergelincir oleh wanita, 
gadis itu mengatakan “kalian ahli ibadah bisa 
berubah karena urusan yang remeh.”

Pemuda itu pulang dan hendak 
menunaikah shalat (sunah pen.) di rumah, 
namun ia tidak bisa melakukannya karena 
pikirannya terganggu. Lalu ia menulis dan 
keluar dari rumahnya. Ternyata sang wanita 
masih berdiri di tempatnya, sang pemuda 
pun memberikan apa yang ia tulis kepada 
wanita tersebut, lalu kembali lagi ke rumah.

Tulisan itu berisi, 
“Bismillahirrahmanirrahim.. ketahuilah 
wahai Fulanah, jika ada seorang muslim 
yang bermaksiat kepada-Nya, maka Dia 
menutupinya. Jika dia mengulanginya maka 
Allah tetap menutupinya. Tetapi jika ia telah 
memakai pakaian kemaksiatan, maka Allah 
‘Azza wa Jalla murka dengan kemurkaan 
dimana langit, bumi, gunung, pohon, dan 
hewan-hewan tidak kuasa menanggungnya. 
Siapa yang kuat menanggung murka-Nya?

Jika apa yang kamu sebutkan itu suatu 
kebatilan, maka aku mengingatkanmu 
akan suatu hari ketika langit seperti 
luluhan perak dan gunung-gunung seperti 
kapas. Umat manusia berlutut di hadapan 
Allah Yang Maha Besar lagi Maha Agung. 
Demi Allah, aku sendiri tidak mampu 
menyelamatkan diriku, lalu bagaimana 
mungkin aku mampu menyelamatkan 
orang lain saat itu? Jika apa yang kamu 
sebutkan itu benar (ingin mengobati luka), 
maka akan kutunjukkan kamu kepada 
dokter yang mampu mengobati luka yang 
perih dan rasa sakit yang pedih, Dia adalah 
Allah Rabbul ‘alamin. Kepada-Nya lah kamu 
harus berlari dengan permohonan yang 
benar. Aku sendiri telah sibuk –tak sempat 
memikirkanmu- karena firman Allah

“Berilah mereka peringatan dengan 
hari yang dekat (hari kiamat) ketika hati 
menyesak sampai di kerongkongan dengan 
menahan kesedihan. Orang-orang zalim 
tidak menyukai teman setia seorang pun 
dan tidak (pula) mempunyai seorang 
pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. 
Dia mengetahui (pandangan) mata yang 
khianat dan apa yang disembunyikan 
oleh hati. Dan Allah menghukum dengan 
keadilan. Dan sembahan-sembahan yang 
mereka sembah selain Allah tiada dapat 
menghukum dengan sesuatu apa pun. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat.” (QS. Al-Mukmin: 18-20). 
Adakah tempat berlari dari ayat ini?

Beberapa hari kemudian gadis itu 
kembali berdiri di jalan yang dilewati 
pemuda itu. Tatkala si pemuda itu 
melihatnya dari jauh, ia pun 
hendak kembali supaya tidak 
melihatnya. Tetapi gadis itu berkata, 
“Wahai pemuda, jangan kembali. 
Karena tidak ada pertemuan setelah ini, 
kecuali di hadapan Allah ‘Azza wa Jalla.” 
Lalu dia menangis dengan keras. Gadis 
itu berkata, “Aku memohon kepada Allah 
dimana kunci hatimu berada di tangan-
Nya agar memudahkan urusanmu yang 
sulit.” Kemudian gadis itu mengikutinya dan 

berkata, “Bermurah hatilah kepadaku dengan 
nasihat yang bisa aku bawa. Berikanlah wasiat 
kepadaku yang bisa aku kerjakan.”

Pemuda itu berkata, “Bertakwalah kepada 
Allah, jagalah dirimu, ingatlah firman Allah, 
‘Dan Dia-lah yang menidurkanmu di malam 
hari dan Dia mengetahui apa yang kamu 
kerjakan pada siang hari’ (QS. Al-An’am: 60). 
Gadis itu tertunduk, dia menangis lebih keras 
dari tangisannya yang pertama. Setelah itu 
dia tidak keluar rumah, dia bersungguh-
sungguh beribadah. Dia tetap seperti 
itu hingga meninggal dalam kesedihan, 
menyesali dosa-dosanya selama ini. Di 
kemudian hari, pemuda itu teringat akan 
sang gadis, ia pun bersedih karena kasihan 
kepadanya.

Menurut penilaian kita, wanita itu tidak 
meraih apa-apa dari orang yang dicintainya, 
tetapi dia meraih sesuatu yang lebih utama 
dari dunia dan seisinya, ia menemukan jalan 
yang baik dan amal yang shaleh. Karenanya 
Allah memberi wanita tersebut taufik untuk 
bertaubat dan memudahkannya untuk 
beribadah. Semoga di akhirat dia meraih 
apa yang diinginkannya dan 
berkumpul dengan orang 
yang dicintainya.

Sumber: 
Ensiklopedi Kisah 
Generasi Salaf

Menjadi Wanita Sholehah
Karena Nasihat Seorang Pemuda
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Aisyah Radhiyallahu ‘Anha menyampaikan dalam sebuah hadits:

 
َ

ث
َ
مَّ َنف

ُ
ْيِه ث

َّ
ف

َ
ٍة َجَمَع ك

َ
ْيل

َ
 ل

َّ
ل

ُ
ى ِفَراِشِه ك

َ
َوى ِإل

َ
 ِإَذا أ

َ
ان

َ
َم ك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل َّ

ى الل
َّ
 النَِّبيَّ َصل

َّ
ن

َ
“أ

ُعوُذ ِبَرّبِ 
َ
 أ

ْ
ل

ُ
ِق” َو “ق

َ
ل

َ
ف

ْ
ُعوُذ ِبَرّبِ ال

َ
 أ

ْ
ل

ُ
َحٌد” َو “ق

َ
ُ أ َّ

 ُهَو الل
ْ

ل
ُ
 ِفيِهَما “ق

َ
َرأ

َ
ق

َ
ِفيِهَما ف

ِسِه َوَوْجِهِه َوَما 
ْ
ى َرأ

َ
 ِبِهَما َعل

ُ
مَّ َيْمَسُح ِبِهَما َما اْسَتَطاَع ِمْن َجَسِدِه، َيْبَدأ

ُ
النَّاِس” ث

اٍت”. اَث َمرَّ
َ

ل
َ
 َذِلَك ث

ُ
َعل

ْ
 ِمْن َجَسِدِه َيف

َ
َبل

ْ
ق
َ
أ

“Setiap malam jika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam saat akan tidur, beliau menggabungkan 
kedua telapak tangannya. Kemudian meniupkan nafas dari mulutnya dengan sedikit air ludah. 
Lalu membaca, “Qul huwallahu ahad” (Surah Al-Ikhlas), “Qul a’ûdzubirabbil falaq” (Surah Al-
Falaq) dan “Qul a’udzubirabbin nas” (Surah an-Nas).  Kemudian mengusapkan kedua tangannya 
semampunya (yang bisa dijangkau) ke seluruh bagian tubuh. Dimulai dari kepala, wajah dan 

bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan hal itu tiga kali”. 
(HR. Bukhari)

Membaca
surah aL-ikhLas

seBeLum tidur

Karyaku

Rahellia Fissakinah
(kelas : 4 SD)

Mau Karyamu
Dimuat Disini?

Yuk kirimkan karyamu
ke redaksi majalah 

Di kantor Saku Yatim 
Jl. Veteran No. 57 – Lumajang 
atau melalui 085746067998
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LAZ Saku Yatim mengajak masyarakat
(yang memiliki usaha)
menginfakkan sebagian keuntungannya 
untuk Beasiswa Anak Yatim Dhuafa.
Siapa yang mau menyusul?

Lembaga amiL Zakat SakU Yatim
jl. Veteran No.57 Kepuharjo Lumajang,  Telp. 0334- 889008 / 0822 4503 

Dengan mengucap 

saya bersedia menjadi Donatur Lembaga Amil Zakat Saku Yatim

Nama :  ...............................................................................................................................................................................

  (Harap di sesuai KTP dan nama panggilan jika perlu)

No Telp/ HP :  ...............................................................................................................................................................................

Alamat Rumah  :  ...............................................................................................................................................................................

Alamat Kantor :  ...............................................................................................................................................................................

Nama Instansi :  ...............................................................................................................................................................................

E Mail :  ...............................................................................................................................................................................

Alamat Pengambilan :  ...............................................................................................................................................................................

Jenis Pengambilan :   Via Petugas   Via transfer   Via Datang ke RPI

Bersedia Menyalurkan :   Zakat   Infaq   Shodaqoh   

Wakaf

    Rp 50.000   Rp. 100.000   Rp. 200.000.-/bulan

    Rp. ......................................................

 .......................................... , ............................................... , 20 .............

 Petugas Donatur

 ( ..................................................... ) ( ..................................................... )

FOrMULIr DONATUr
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LaZ saku Yatim indonesia

BANK INfAq ZAKAt WAqAf
Mandiri 14300.4040.6868 14300.3030.2929 14300.6161.7575
bSI-bSM 717.999.7899 717.888.7895 7059.113.202
bNI 37.5600.9999 - 34.5560.9999
bRI 0044.0100.0069.561 0044.0133.3333.566 0044.0100.0000.567
bCA 125.2121.999 125.5410.999 125.1300.777

rekening donasi an. LaZ saku Yatim indonesia

NO KETErANGAN  PENErIMAAN  PENGELUArAN
SALDO AWAL KAS DAN SETArA KAS  rp 538,837,705 

rINCIAN SALDO
1 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 342,361,999 
2 SALDO WAQAF QURAN  Rp 23,125,499 
3 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 46,000,000 
4 SALDO SEMERU  Rp 40,816,678 
5 SALDO PEMBANGUNAN KOPERASI  Rp 76,847,300 
6 SALDO ZIS  Rp 9,686,229 

POS PENErIMAAN
1 POS INFAQ

INFAQ RUTIN  Rp 46,090,000 
INFAQ INSIDENTAL  Rp 106,175,509 
INFAQ DUNIA ISLAM  Rp - 
SEDEKAH PAGI  Rp 3,544,300 
INFAQ PARSEL LEBARAN  Rp - 
INFAQ SEMBAKO  Rp 99,000 
INFAQ OTA  Rp 11,295,000 
INFAQ BUKA PUASA  Rp 900,000 

2 POS ZAKAT
ZAKAT PROFESI  Rp 1,000,000 
ZAKAT MAAL  Rp 5,300,000 
ZAKAT FITRAH  Rp - 

3 POS WAQAF
WAQAF PEMBANGUNAN  Rp 29,616,999 
WAQAF AL QURAN  Rp - 

4 POS QURBAN  Rp 193,938,000 
5 POS FIDYAH  Rp 450,000 

JUMLAH PENErIMAAN  rp 398,408,808 
POS PENGELUArAN

1 BIDANG PENDIDIKAN  Rp 55,281,540 
2 BIDANG EKONOMI  Rp 4,104,300 
3 BIDANG KESEHATAN  Rp 4,000,000 
4 BIDANG DAKWAH  Rp 9,397,656 
5 BIDANG SOSIAL  Rp -   
6 BIDANG SDM DAN OPERASIONAL PEGAWAI  Rp 36,341,063 
7 BIDANG PEMBANGUNAN  Rp 136,858,145 
8 BIDANG WAQAF AL QURAN  Rp -   
9 QURBAN  Rp 313,490,802 

10 LKSA YAYASAN RPI  Rp -   
11 DANA NON ZISWAF  Rp 154,024  Rp 419,868 

JUMLAH PENGELUArAN  rp 937,400,537  rp 559,893,374 
SALDO BULAN JULI 2022  rp 377,507,163  rp 377,507,163 

NO  rINCIAN SALDO LAZ SAKU YATIM INDONESIA 
1 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 294,212,448 
2 SALDO WAQAF MUKENA  Rp 1,000,000 
3 SALDO SEMERU  Rp 40,816,678 
4 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 5,510,000 
5 SALDO ZIS  Rp 35,968,037 

JUMLAH  rp 377,507,163 




