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Lembaga sosial kemanusiaan nasional yang 
berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan akta 
No. 10 tanggal 14 Agustus 2015. Akta pendirian disah-
kan pada tanggal 06 Agustus 2008 berdasarkan SK 
Kemenhumkam RI No. AHU-4228.AH. 01.02 tahun 
2008

Tentang Islamic Medical Service 

a. BBG (Berobat Bersalin Gratis)
b. GPS (Gerakan Peduli Sehat)
c. Khitanan Berkah
d. Dompet Berbagi
e. APBN (Aksi Peduli Bencana Nusantara)
f. Mobile Klinik Ambulance
g. Hapus Tato
h. Gerakan Gizi Nusantara

a. Lampung
b. Kalimantan Timur 
c. Bengkulu
d. Jawa Timur

Penghargaan dari Kemenkumham RI
Penyerahan mobil hapus tato dengan dihadiri 
oleh 1.000 sahabat hijrah

Program IMSIMS adalah

Apresiasi Cabang

 4 provinsi : 



Garis marjinal merupakan garis penting untuk membebaskan masyarakat lepas dari kebodohan, kemiskinan dan keter-
belakangan yang melekat sekian waktu yang cukup lama. 

Garis yang kadang dipandang sebelah mata yang sesungguhnya mereka ingin diperhatikan dan mendapatkan ‘tempat’ di 
hati masyarakat seperti anak punk. Garis yang membawa mereka berada di balik jeruji karena kesalahan yang mereka 
lakukan. Jeruji menjadi titik balik mereka untuk ‘kembali’. Garis yang hidup dengan segala keterbatasan karena akses yang 
sulit, lokasi yang sangat jauh dan sarana yang tidak memadai seperti mereka yang hidup di pedalaman.

Ramadhan sebagai semulia-mulianya bulan, pintu maaf dibuka selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin ‘kembali’, ganja-
ran yang terbaik dari terbaik yang Allah sudah siapkan bagi mereka yang siap berkorban harta melalui ibadah zakat dan 
sedekah. 

Ramadhan menjadi momentum untuk mengangkat mereka yang termarjinal kembali kepada titik fitrah, kemuliaan dan 
kesejahteraan. Itulah Ramadhan di Garis Marjinal.

Apa Ramadhan di Garis

Marjinal?



Anak Punk salah satu identitas dengan penampilan yang nyentrik bahkan membuat orang menjauh karena image yang 
melekat sebagai anak yang berandal, beringas, tatoan, kotor hingga anak buangan. Banyak latar belakang yang membuat 
mereka berpenampilan dan berprilaku seperti itu, mulai dari bentuk ingin diperhatikan, mendapatkan pengakuan, broken 
home karena orangtua mereka yang berpisah hingga korban KDRT (korban kehajatan rumah tangga). 

Kehidupan jalanan menjadikan mereka kadang liar, keras dan jauh dari Pendidikan. Namun tidak sedikit, diantara mereka 
yang ingin ‘kembali’ kepada kehidupan yang lebih baik. Mereka harus diberikan kesempatan dan pendampingan dari kita, 
sebagai saudara sesama ataupun saudara seagama. Kelompok minoritas marjinal anak punk harus kita dekati untuk 
mereka dapat menikmati kehidupan masa depan mereka yang lebih baik, lebih berarti dan lebih bermanfaat. 

Anak Punk 
Siapa Garis Marjinal



Melalui (databoks) angka kemiskinan di Indonesia. Per September 2020, tingkat kemiskinan Indonesia meningkat menjadi 2 digit, 
yaitu dari 9,22 % pada September 2019 menjadi 10,19 %. Dari segi jumlah pun juga meningkat, dari 24,79 juta pada September 
2019 menjadi 27,55 juta.

Berdasarkan tempat tinggal, tingkat kemiskinan berada di wilayah perdesaan sebanyak 13,2 %, meningkat dari September 2019 
yang sebesar 12,6 %. Sementara di wilayah perkotaan sebesar 7,88 %, meningkat dari September 2020 yang sebesar 6,56 % 
(databoks).

Kategori pedesaan termasuk di dalamnya daerah perbatasan dan pedalaman yang secara fasilitas dan sarana mengalami keter-
batasan dan kekurangan. 

Keprihatinan mereka bertambah-tambah saat pandemic menghajar ibu pertiwi. Akibat pandemic nyaris memporak-porandakan 
tatanan normal kehidupan manusia seperti ekonomi, pendidikan, sosial, agama dll. Pandemic effect tidak hanya di perkotaan 
namun juga merasuk hingga pedesaan, tidak hanya wabahnya namun juga dampaknya. 

Masyarakat 
Pedalaman 

Siapa Garis Marjinal



Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil. Bahkan apa yang mereka lakukan dalam kondisi tidak 
sengaja, keterpaksaan, kondisi dan tuntutan. Kesalahan tetaplah kesalahan, namun tidak lantas kita judge mereka buruk, 
karena itu bukanlah akhir kehidupan mereka dan kita. Mereka yang terperangkap di balik jeruji hidup jauh dari kata manusia-
wi. Hidup yang berdesakan, makan seadanya, kesempatan berkarya dan mencari ilmu terbatas. 

Namun tidak sedikit diantara mereka ‘sadar’ kembali kepada fitrah saat berada dalam hukuman. Tekad bulat mereka mem-
buat mereka ingin dekat dengan agama, mulai dari belajar membaca Al-Quran, belajar menunaikan sholat, berpuasa dll. 

Saat itu mereka harus didampingi, diberi perhatian dan dukungan agar fitrah mereka semakin menghujam dalam hati. Kelak 
saat keluar dari jeruji, mereka telah berubah dan memberikan kemanfaatan pada masyarakat sekitar. 

Walaupun sebagian besar masyarakat melihat mereka sebelah mata karena bekas napi yang mereka sandang dan kerap 
mereka termarjinalkan di tengah masyarakat. Mereka berhak hidup layak, diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. 

Masyarakat 
di Lapas

Siapa Garis Marjinal



Program Garis Marjinal

Sahabat Hijrah
(Alumnis Anak Punk)

Masyarakat Lapas Peduli Suku
Pedalaman



Sahabat Hijrah (Alumnus Anak Punk)

Camp Hijrah
Program pembinaan rutin kepada anak 
punk yang berniat hijrah secara 
berkelompok.

Rumah Singgah/Rumah 
Qur’an
Pemeriksaan Kesehatan
Hapus Tato

Tausiyah
Belajar mengajar
Al-Quran
Adab  

Kegiatan :
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Guru   
Buku Iqra 
Al qur’an   
Operasional 

:  Rp. 2.500.000/orang/bulan
:  Rp. 10.000/pc 
:  Rp. 100.000/pc
:  Rp  2.500.000/RQ/Rumah Singgah

Lokasi
Jakarta Depok Bekasi

Penerima
Manfaat

100 orang        10 Rumah singgah/rumah qur’an



Kegiatan :

Program pemberdayaan anak punk yang sudah hijrah dan 
telah mengikuti pembinaan secara rutin.Terdapat bebera-
pa unit empang yang luasnya skitar 2.000 m/2. Di tempat 
ini akan dijadikan salah satu pusat pembinaan punk & anak 
jalanan. Tidak hanya sebagai tempat pembelajaran, namun 

juga sebagai tempat pelatihan dan 
pemberdayaan. 

Sahabat Hijrah (Alumnus Anak Punk)

Camp Berdaya

Donasi :

Empang Perubahan
Pendirian saung 
Budidaya Ikan
Pendampingan & Pelatihan  
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Saung perubahan 
Bibit    
Pendamping  
Training    

:  Rp.20.000.000/saung
:  Rp. 10.000.000/empang
:  Rp.   7.500.000/bulan
:  Rp. 10.000.000/event



Sahabat Hijrah (Alumnus Anak Punk)

Camp Ramadhan
Program puasa dan itikaf bareng 
selama 3 hari sebelum dan saat itikaf. 
Kegiatan yang dilakukan :

Pesantren Kilat Punk & 
anak jalanan
Tajil dan buka puasa 
bersama

Paket berkah 
Nonton Islami bareng
Tausiyah

Kegiatan :
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PESKIL Punk & Anjal 
Tajil dan buka puasa  
Paket berkah  
Operasional 

:  Rp. 200.000/0rang
:  Rp.   25.000/paket
:  Rp. 150.000/paket
:  Rp. 10.000.000

Lokasi
Villa Salabintana Sukabumi Jawa Barat 

Penerima
Manfaat

150 orang 



Peduli Suku Pedalaman

Kegiatan :

Pada bulan ramadhan, di daerah pedalaman memiliki 
nuansa yang beda. Semarak ramadhan juga sangat dira-
sakan para mualaf pedalaman yang mulai belajar menger-
jakan puasa dan mempelajari ilmu agama melalui da’I yang 
ditugaskan. Program pemberdayaan kepada suku pedala-
man secara regular dan penguatan pada ramadhan 

melalui berbagai kegiatan yang mencer-
ahkan dan mencerdaskan.

Camp Berdaya
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Paket Ta’jil & buka puasa  
Bingkisan Lebaran  
Baju Lebaran anak pedalaman

:  Rp.   25.000/orang
:  Rp. 150.000/orang
:  Rp.  150.000/orang

Tausyiah 
Edukasi & penyuluhan 

Ta’jil & buka puasa bersama
Bingkisan Lebaran

Penerima
Manfaat

500 Mualaf Pedalaman



Suku Dayak (Kalimantan)

Peduli Suku Pedalaman

Kabupaten Mahakam Ulu adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Mahakam Ulu mer-
upakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di 
gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Prasarana transportasi umum yang menghubungkan 
wilayah-wilayah di kabupaten Mahakam Ulu masih mengandalkan sarana melalui air, belum memiliki jalur darat yang memadai. 
Transportasi air kebanyakan menggunakan speed boat/perahu ketinting menyusuri sungai Mahakam dan anak cabangnya. 
Banyak dermaga rakyat yang tersebar disepanjang sungai Mahakam yang menghubungkan penduduk antar kampung. Di awal 
2021 ini penghubung antar kampung jalan sudah bisa dilalui melalui jalur darat, namun masih didominasi dengan jalan kerikil, 
sirtu dan  jalan tanah liat. Mahakam Ulu juga merupakan daerah dalam katagori 3T (Terluar, Terbelakang dan Tertinggal) yang 
langsung berada dalam garda terdepan di perbatasan dengan negara tetagga Malaysia. Selain sarana transportasi yang masih 
sangat minim, kondisi perekonomian atau mata pencarian masyarakat masih tergantung sama kebun dan sungai. 

Suku dayak adalah suku asli Kalimantan yg mayoritas beragama non Muslim dan animisme. Pembinaan dan dakwah dlakukan 
sejak awal 2016, silarurrahmi ke rumah warga, tokoh masyarakat pemerintah dan adat. Adapun kegiatan dimulai dengan menga-
jar ngaji anak anak dan para muallaf. Sedang dalam proses adalah membangun sekolah paud dan rumah qur’an. Tantangan 
dakwah yg dihadapi adalah Masih kentalnya adat istiadat d masyarakat, pola pikir yg masih tradisional dan latar belakang 
pendapatan ekonomi keluarga masih trgantung dr kebun dan sungai.



Suku Akit (Riau)

Peduli Suku Pedalaman

Menurut perkembangan sejarah suku asli Akit yang ada di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis khususnya di Desa Titi Akar dahulunya 
termasuk dari Siak Sri Indrapura yang termasuk kerajaan Melayu Riau. Kerajaan ini didirikan sekitar abad 17 oleh Raja Kecik yang 
digelari Sultan Siak yang berada di pinggir Sungai Siak. Kelompok ini mengungsi ke daerah lain atas permintaan suku tersebut pindah 
ke tempat yang lebih aman menuju ke Pulau Padang yang dibatasi oleh selat. Suku tersebut kembali melanjutkan perjalanan ke 
lautan yang luas yang ada dibagian utara kemudian kembali ke bagian barat disanalah suku tersebut berlabuh di Pulau Rupat.

Suku Akit mayoritas beragama Budha.Bermula dari salah seorang muslim menikahi wanita suku Akit dan diajak masuk Islam. Dalam 
perjalanannya setelah bertahun2 menikah, akhirnya wanita Akit kembali ke agama orang tuanya (Kristen) dan mengajak suaminya 
utk murtad.

Maka para Da'i setempat merasa terpukul dan menyadari kelalaiannya krn selama ini tidak merangkul dan membina para mualaf 
sehingga banyak mualaf Suku Akit di sana yang belum bisa shalat dan baca Qur'an walau sudah masuk Islam bertahun-tahun.

Pembinaan mualaf suku Akit selama ini berupa :

a. Pemberian santunan berupa sembako          b. Pembagian Al-Qur'an          c. Pembagian daging qurban



Suku Mentawai (Sumatra Barat)

Peduli Suku Pedalaman

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan rantai dari sekitar tujuh puluh  pulau  yang terletak memanjang dibagian paling barat 
pulau Sumatera dan dikelilingi oleh Samudera Hindia. Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupat-
en Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan & Kota Padang, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sebelah 
utara berbatasan dengan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu 
Utara, wilayah ini terbagi atas 10 Kecamatan dan 43 Desa.

Pulau Siberut adalah pulau terbesar di kepulauan ini dan satu-satunya yang memiliki pelayaran regular dengan Kota Padang di 
Sumatera Barat. Sebagian besar penghuni pulau-pulau di kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari pulau Siberut ini. Penduduk 
Mentawai pada umumnya hidup ditepian sungai dan pantai dengan mata pencarian bercocok tanam dan nelayan yang dikelola 
secara tradisional dan sebagian masyarakat masih nomaden (hidup berpindah-pindah). Sarana transportasi yang ada berupa 
sampan, boat dan kapal. Hanya beberapa dusun saja yang bisa dijangkau dengan akses transportasi darat (Profil Dinkes Kab.Kep.-
Mentawai)

Masalah tenaga kesehatan, idealnya adalah adanya tenaga kesehatan di setiap dusun, karena jarak antar dusun jauh dan tidak ada 
jalan sehingga satu tenaga kesehatan tidak bisa merangkap 2 (dua) dusun sekaligus (tidak efektif) telah tersedia beberapa fasilitas 
pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilayani oleh tenaga kesehatan. 



Suku Baduy (Banten)

Peduli Suku Pedalaman

Urang Kanekes, Orang Kanekes atau Orang Baduy/Badui merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabu-
paten Lebak, Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang, dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka 
dari dunia luar. Selain itu mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy 
Dalam.

Sebutan "Baduy" merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebu-
tan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang 
berpindah-pindah (nomaden). Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara 
dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai urang Kanekes atau "orang Kanekes" sesuai dengan nama 
wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo.
Orang Kanekes memiliki hubungan sejarah dengan orang Sunda. Penampilan fisik dan bahasa mereka mirip dengan orang-orang 
Sunda pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kepercayaan dan cara hidup mereka. Orang Kanekes menutup diri dari pen-
garuh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisional, sedangkan orang Sunda lebih terbuka kepada pen-
garuh asing dan mayoritas memeluk Islam.

Di suku Baduy sudah terdapat perkampungan muslim, sudah terbangun masjid yang akan segera diresmikan. Untuk memberikan 
pembinaan disana, saat ini terdapat da’I yang ditugaskan.



Suku Wana (Sulawesi tengah)

Peduli Suku Pedalaman

Urang Kanekes, Orang Kanekes atau Orang Baduy/Badui merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabu-
Suku Wana, sering disebut Tau Taa Wana atau orang Taa, hidup mendiami wilayah hutan di pegunungan Tokala, Kabupaten Morowa-
li Utara, Sulawesi Tengah. Masyarakat suku Wana ini hidup nomaden di hutan pegunungan Tokala. Mereka sangat terbelakang dan 
bertahan hidup dengan cara-cara tradisional.

Bermula dari kepedulian terhadap keinginan beberapa orang Suku Wana untuk belajar Islam, akhirnya menyambut dan segera 
terjun ke lapangan kemudian membuat program Membangun pemukiman untuk masyarakat mualaf pedalaman ini.

Suku yang masih hidup nomaden di hutan-hutan ini kemudian diajari tentang Islam. Sekitar 232 KK atau sekitar 452 orang telah 
disyahadatkan, 200 orang dikhitan dan 100 orang dinikahkan secara Islam.

Program-program khusus telah dilakukan untuk memajukan kehidupan mereka. Diataranya, program rumah layak huni sekitar 28 
kk penerima, 2 unit pipanisasi (saluran air bersi), dan 27 KK penerima Bantuan tenaga Solar Cell. Selain itu, kami juga telah melak-
sanakan program pemberdayaan untuk mualaf pedalaman ini berupa program penanaman 500 kg bibit bawang merah dilahan 
seluas 1 hektar, penanaman padi dan penanaman cabai.

Sungguh sulit untuk mencapai lokasi mereka karena medan amat berat, namun masih ada 11 ribu orang suku Wana yang membu-
tuhkan kehadiran Islam di sana. Dengan berbagai program positif diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa yang Islami di 
tengah-tengah hutan dan berlanjut bagi anak keturunan mereka kelak. 



Suku Togutil (Maluku Utara)

Peduli Suku Pedalaman

Suku Togutil (atau dikenal juga sebagai Suku Tobelo Dalam) adalah kelompok/komunitas etnis yang hidup di hutan-hutan secara 
nomaden di sekitar hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo dan Buli yang termasuk dalam Taman Nasional Aketa-
jawe-Lolobata, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Yang perlu diingat, Orang Togutil sendiri tak ingin disebut "Togutil" 
karena Togutil bermakna konotatif yang artinya "terbelakang".

Kehidupan mereka masih sangat tergantung pada keberadaan hutan-hutan asli. Mereka bermukim secara berkelompok di sekitar 
sungai. Suku Togutil yang dikategorikan suku terasing tinggal di pedalaman Halmahera bagian utara dan tengah, menggunakan 
bahasa Tobelo sama dengan bahasa yang dipergunakan penduduk pesisir, orang Tobelo.

Orang Togutil penghuni hutan yang dikategorikan sebagai masyarakat terasing, sementara orang Tobelo penghuni pesisir yang relat-
if maju. Selain itu fisik orang Togutil, khususnya roman muka dan warna kulit, menunjukkan ciri-ciri Melayu yang lebih kuat daripada 
orang Tobelo.

Kehidupan Orang Togutil sesungguhnya amat bersahaja. Mereka hidup dari memukul sagu, berburu babi dan rusa, mencari ikan di 
sungai-sungai, disamping berkebun. Mereka juga mengumpulkan telur megapoda, damar, dan tanduk rusa untuk dijual kepada 
orang-orang di pesisir. Kebun-kebun mereka ditanami dengan pisang, ketela, ubi jalar, pepaya dan tebu.

Namun karena mereka suka berpindah-pindah, dapat diduga kalau kebun-kebun itu tidak diusahakan secara intesif. Dengan begitu, 
sebagaimana lazimnya di daerah-daerah yang memiliki suku primitif, hutan di daerah ini tidak memperlihatkan adanya gangguan 
yang berarti



Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Ramadhan didalam lapas tidak kalah semarak dengan 
kehidupan diluar. Kegiatan dalam rangka menggali segala 
potensi di bulan ramadhan dilakukan. Para narapidana 
mendapatkan pembelajaran agama secara rutin dan durasi 
waktu yang lebih lama. Hadirnya asatid secara ofline dan online 
akan menambah khazanah pengetahuan mereka. Selain itu 
kegiatan buka puasa bareng dan sahur bersama menjadi warna 
tersendiri pada ramadhan di lapas.

Diujung ramadhan, ketika kemenangan tiba dan untuk men-
guatkan tali silaturahi diantara para narapidana yang telah 
hijrah. Sebuah cendera mata kecil berupa bingkisan pakaian 
sholat akan menjadi media penguat dalam proses tobatnya. Dan 
seperti halnya kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumn-
ya, ketupat & opor ayam adalah hidangan yang juga sangat 
diharapkan oleh para narapidana’  

Lapas Cahaya

Lapas Berkah



Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Kegiatan :
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Paket Ta’jil & buka puasa 
Bingkisan Lebaran   
Ketupat lebaran    

:  Rp.25.000/orang
:  Rp.150.000/orang
:  Rp.20.000/orang

Pesantren kilat
Tadarus 

Pembelajaran online & ofline
Buka puasa bersama 
Ketupat Lebaran

Penerima
Manfaat

1.000 Narapidana

Lokasi

Lapas Salemba Jakarta 

Lapas Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah Lapas Gunung Sindur Bogor

Lapas Cipinang Jakarta



Anak 
Punk

Suku
Pedalaman

Penghuni 
Lapas 

Sasaran Program



Testimony

“kami masyarakat Halmahera Timur sangat 
mendukung serta mengucapkan terimakasih 
atas program dari saudara-saudara kami dari 
IMS yang membantu masyarakat pedalaman 
Halmahera Timur khususnya suku Togutil. Tidak 
hanya layanan pengobatan dan khitanan kami 
dapatkan, namun juga bantuan berupa paket 
sembako. Selain itu kami juga bisa adakan 
makan bersama warga dan seluruh orang yang 
terlibat” ucap Aman Sulaiman, kepala Desa 
Wasileo.
 

Jika ditanya kenapa baru sunat sekarang ? Dulu 
tidak mengerti setelah mualaf beberapa tahun 
lalu rasanya takut untuk sunat. Setelah belajar 
islam lebih banyak lagi baru mengerti penting-
nya sunat, baru sekaranglah berani untuk disu-
nat. Saya mengucapkan terimakasih kepada 
IMS yang sudah membantu kami dengan 
program ini.” Ujar salah salah satu peserta suna-
tan massal, M. Syaifuddin Rohim (22).

 “Masyarakat hidup di hutan, makan dan 
minum dari apa yang ada di alam. Banyak 
warga yang menderita penyakit kulit. Kehad-
iran IMS sangat membantu sekali bagi mas-
yarakat togutil, saat ini dan seterusnya kami 
juga akan terus memberikan edukasi mas-
yarakat pentingnya kebersihan. Hal terpenting 
dari kehadiran IMS kali ini adalah untuk 
menyempurnakan proses mualaf masyarakat 
suku Togutil dengan melakukan sunatan 
massal para mualaf. Kami ucapkan terimakasih 
pada IMS dan seluruh Tim kesehatan yang telah 
hadir untuk saudara-saudara mualaf kita.” 
Ungkap Ustadz Nurhadi.

Aman Sulaiman
kepala Desa Wasileo

M. Syaifuddin Rohim
peserta sunatan massal Dai Tangguh Suku Togutil

Ustadz Nurhadi



imscenter

Testimony

“Gara-gara tato ini saya dikucilkan keluarga dan 
dijauhi banyak orang. Komentar orang-orang 
terhadap saya tidak ada yg positif waktu itu. 
Lama-lama saya merasa rishi dan tidak nyaman, 
ditambah lagi saya sudah punya istri dan anak. 
Bismillah ! tahun 2017 silam saya bertekad 
hijrah dan ingin menjalani hidup lebih baik. 
Sampai akhirnya ramadhan tahun yang lalu 
saya dipertemukan dengan IMS”.

“Saya dan kawan-kawan disini sangat berteri-
ma kasih kepada IMS, tidak hanya pemeriksaan 
kesehatan dan hapus tato kami dapatkan 
namun banyak hal kami terima. Tempat tinggal 
untuk belajar dan berteduh (sehingga tidak di 
kolong jembatan lagi), pembinaan dan pembe-
lajaran serta sembako kami juga diberikan oleh 
IMS”. Ucap Ichank penuh syukur.
 

“ 4 tahun lalu saya sadar dan tidak dalam tidur, 
sekilas melihat bayangan neraka. Waktu itu 
saya merinding dan gemetaran tubuh, ingat 
akan dosa-dosa yang saya lakukan. Semenjak 
itu saya bertekad untuk taubat dan berubah 
menjadi lebih baik. Saya ajak kawan-kawan 
yang masih dijalanan untuk sholat dan belajar 
ngaji”.

“ Saya tahu bahwa menghapus tato itu mahal 
karena saya adalah dulu berprofesi sebagai 
tukang buat tato, namun di IMS saya tidak 
dipungut biaya sama sekali. Saya berterima 
kasih kepada IMS yang telah membina dan 
membantu saya dalam banyak hal. Tidak hanya 
hapus tato, namun pembelajaran, bantuan 
modal usaha dan perhatian lainnya”.

“sejak umur 14 tahun saya kenal jalanan, saat 
itu pula saya kenal dengan dunia tato. Kehilan-
gan sosok ibu menjadi titik balik saya untuk 
berubah menjadi lebih baik. Dan keinginan 
saya semakin dipermudah semenjak kenal 
dengan IMS. Saya bertekad untuk sebanyak 
mungkin kawan-kawan yang masih 
mabuk-mabukan untuk bertobat”.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada IMS 
yang telah banyak membantu saya menjadi 
pribadi yang lebih baik, tidak hanya diberikan 
layanan kesehatan secara gratis saya juga 
dibimbing dan dibina.” Ucap Mudakir.

Faisal “Ichank” Nasution
Pemuda Hijrah Pemuda Hijrah Pemuda Hijrah

Zamzami Ridwan Mudakir



Testimony

“Masuknya kami kesini justru menjadi rasa 
syukur, Sebab dari sini kami mulai mengenal 
Islam. Selama hidup diluar kami justru lupa 
akan tugas kami sebagai manusia. Begitu 
berada disini barulah kami mengerti akan 
makna hidup. Kami semua juga bersyukur atas 
kehadiran saudara kami yang peduli dan 
perhatian terhadap kami semua yang ada dida-
lam sini. IMS hadir sudah 3 kali kesini, tidak 
hanya hapus tato yang telah diberikan namun 
keperluan lainnya juga dibawakan. Makanan, 
pakaian untuk sholat, buku-buku, dan lainnya 
dibawa serta oleh IMS secara cuma-cuma.” Ujar 
Irhan Hana satu Warga Binaan Lapas Kem-
bangkuning, Nusakambangan .
 

“alhamudillah kiriman 20 kg kurma serta paket 
ta’jil dari IMS sudah sampai di Lapas Kem-
bangkuning Nusakambangan. Para warga 
binaan disini merasa sangat bahagia atas 
kiriman dan perhatian yang telah diberikan. 
Semoga hal ini menjadi spirit bagi kami untuk 
menjalankan ibadah puasa agar lebih baik lagi”. 
Deni Setia Maharwan (warga binaan/DKM 
Masjid Lapas)

“Lebaran tanpa ketupat itu rasanya kurang 
Afdhal, kami mengucapkan terimakasih 
kepada lembaga IMS yang sudah menyediakan 
1.000 ketupat lebaran plus dengan opor ayam-
nya untuk kami warga Kembangkuning.” 
Ungkap  Ahmad Falah, pria paruh baya salah 
satu warga binaan Kembangkuning, Nusakam-
bangan.

Irhan Hana
Warga Binaan Lapas Kembangkuning Warga Binaan Lapas Kembangkuning

Deni Setia Maharwan 
warga binaan/DKM Masjid Lapas

Ahmad Falah
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“Terimakasih kepada IMS yang telah mem-
bantu atas program berlangsungnya Layanan 
Hapus Tato bagi Warga Binaan Lapas Kem-
bangkuning, Nusakambangan. Kami 
berharap agar program ini terus berlanjut dan 
menyebar ke Lapas-lapas lain di seluruh Indo-
nesia.” Begitulah harapan dari Pembina Kero-
hanian Lapas Nusakambangan, KH. Hasan 
Makarim.

“Kami sangat apreasiasi terhadap para mitra 
atas peran aktifnya didalam pembinaan para 
warga binaan pemasyarakatan (Narapidana), 
salah satunya adalah program dan layanan 
hapus tato di beberapa lembaga pemasyaraka-
tan, salah satunya di lapas Nusakambangan ini. 
Kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya 
terhadap IMS atas perhatiannya kepada para 
warga binaan. Semoga kerjasama yang baik ini 
dapat terus ditingkatkan lagi”. 

Sambutan Menkumham RI Bapak Yasonna 
Laoly pada peresmian LAPAS Karanganyar pada 
20 Agustus 2019. Di saat yang bersamaan 
beliau memberikan penghargaan kepada IMS 
atas peran aktifnya dalam pembinaan narapi-
dana.

MENKUMHAM RI

Bapak Yasonna LaolyKH. Hasan Makarim
menkumham RIPembina Kerohanian Lapas Nusakambangan



Para warga dhuafa, masyarakat minoritas dan mualaf pedalaman sangat berharap dan senantiasa menantikan kegiatan-kegiatan 
positif dapat terlaksana di tempat mereka. 

Demikian penawaran sinergi program kebaikan di daerah pedalaman. Kami sangat bahagia mendapatkan respon positif untuk 
sharing dan diskusi yang lebih intens mengenai program yang  menguatkan misi mulia kemanusiaan yang terhidang di depan mata. 
Kesatuan dan kebersamaan adalah sebuah harapan untuk menjadi Indonesia lebih baik. 

Atas perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga Allah SWT selalu memberi kekuatan dan kemudahan 
untuk menjalankan program yang sangat mulia ini. Amin
 

Jakarta, 1 Maret 2021
Hormat Kami 

Imron Faizin, SE
Direktur

Penutup
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