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Untuk menjalankan program Luar Negeri, 
Golden Future bergerak bersama mitra NGO 
lokal untuk implementasi program, beberapa 
Mitra di Timur Tengah, Asia, dan Afrika yaitu 
IHH, Hayat Yolu Palestina, Diyanet Vakfi 
Turki, KBRI Lebanon, Alkareem Relief, ICCS 
Jordan.
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Water for Brother 
Kampung Mualaf Baduy

Golden Future memberikan banyak edukasi belajar kepada anak 
anak Baduy dan mempersiapkan pembangunan MCK toilet untuk
warga Baduy dan Mualaf Baduy

 
Alhamdulillah selain itu progres lainnya, kita sudah membuat 
sumur dan insyaAllah untuk kedepannya kami akan membuat 
Rumah Hunian untuk Mualaf Baduy.



IGD Transit Covid-19

Saat kondisi pandemi yang tidak mereda, tingginya angka 
kematian, dan juga massivenya kasus COVID-19. Kelangkaan 
oksigen di indonesia semakin meningkat. 

Panjangnya antrian untuk mendapatkan oksigen, banyaknya 
para pasien covid-19 yang tidak dapat kamar rawat inap dan 
rumah sakit yang semakin padat oleh pasien covid-19. RS 
dimana-mana mulai penuh

Tenaga kesehatan yang berada di garda paling belakang juga 
sudah sangat kewalahan, Angka kematian semakin meningkat 
dan juga masih terus bertambahnya korban-korban wafat nakes
indonesia

Golden Future berkontribusi dengan membuat 5 IGD transit 
darurat di 4 Rumah Sakit di Bandung untuk para pasien yang 
terkena Covid-19 dan membutuhkan pertolongan segera. 



Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang selalu ada di 
setiap Negara dan selalu menjadi momok penghambat 
kemajuan suatu Negara. Kemiskinan seringkali menjadi isu 
global maupun nasional yang membuat prihatin dari berbagai 
pihak, tidak terkecuali bagi Negara Indonesia sebagai salah 
satu Negara berkembang. Salah satu faktor penyebab 
kemiskinan adalah tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia 
yang relatif tinggi yakni 1,31% per tahun. 

Kondisi kemiskinan atau masyarakat miskin tidak hanya 
dijumpai di salah satu daerah saja, melainkan hampir seluruh 
daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang sama yakni 
kemiskinan.

Terlihat dari salah satu daerah Ekspedisi yang kami datangi, 
Mentawai. Sulitnya akses logistik menjadi alasan mahal nya 
pangan disini. 

Ekspedisi Peduli Negeri

PROVINSI

6 757
PENERIMA MANFAAT



Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng 
Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat 
sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera ?
Jawa – Nusa Tenggara ? Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan 
vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh 
rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan 
bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir 
dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 
salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di 
dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat 
(Arnold, 1986)
Dengan Potensi Bencana yang sangat besar, lahir lah Arama 
Kurtarma sebagai Tim Rescue dari Golden Future Indonesia, 
diharapkan tim ini dapat membantu Indonesia dalam usaha Tanggap 
Bencana.

ARAMA KURTARMA
RESCUE



Golden Future memberikan layanan program Respon 
Kebencanaan yang berpusat pada operasi evakuasi, sandang, 
papan, pangan, dan kesehatan fisik maupun psikis dengan 
tujuan utama untuk membantu masyarakat terdampak bencana
lekas pulih .

Lokasi Program, Nasional, Lokasi bencana seluruh Indonesia

TANGGAP BENCANA
INDONESIA



WAMENA : 
BANTUAN KORBAN
KONFLIK
Tim Golden Future mengirim 4 orang ke Wamena dan bergabung
bersama Kodim 1702 Wamena untuk misi kemanusiaan 
membantu korban konflik Wamena yang disebabkan oleh Aksi 
anarkis pelajar SMA yang membakan kantor bupati Jayawijaya, 
kantor Bappeda, Kantor Diskominfo, Kantor BPKAD dan kantor 
pemerintahan lainnya. Dan juga aksi anarkis itu berlanjut hingga 
merusaki kendaraan, dan bangunan warga yang ada di 
sepanjang jalan.



Pembangunan Masjid di Uganda, Afrika Timur menjadi
salah satu concern Golden Future dalam program 
kemanusiaan di negara mutiara afrika tersebut.

Masjid menjadi fasilitas yang paling dibutuhkan di 
Uganda, karena Masjid yang dibangun oleh Golden 
Future sudah termasuk pengadaan Sumur Bor dan 
MCK, sehingga, selain dapat dipakai untuk kegiatan 
warga, MCK dan Sumber Air di masjid juga dapat 
digunakan oleh warga Uganda. 

Afrika : 
Pembangunan Masjid 



Krisis Air di Afrika sudah masyhur ditelinga kita, 
Golden Future hadir membantu mengatasi kebutuhan 
air bersih di Uganda, faktanya penduduk di desa-desa
di Uganda masih banyak yang minum dan 
menggunakan air keruh untuk konsumsi dan
kebutuhan sehari-hari

Sumber air bersih di Uganda masih sangat minim, 
sehingga dalam 10-15 Desa, hanya terdapat 1 atau 2 
sumber air, dan memerlukan jalan kaki selama 1 
sampai 2 jam untuk mendapatkan air bersih.

Target Golden Future dalam 2022 adalah membuat 
sumber Air bersih sebanyak-banyaknya di Afrika.

Afrika : 
Sumur / Sumber Air



Dengan kondisi pemerintah yang sangat buruk dalam 
pemerataan kebutuhan Sandang Pangan dan Papan, dampak 
dari buruknya kebutuhan Pangan di Uganda, sehingga sangat 
banyak anak-anak yang kelaparan bahkan meninggal karena 
menderita penyakit yang disebabkan kekurangan asupan 
makanan.

Distribusi Food Packet dan Food basket menjadi permintaan 
yang sangat dinanti-nanti oleh warga Uganda, Food Packet 
berupa makanan yang sifatnya sekali makan, sedangkan Food
Basket yang sifatnya adalah stok sembako untuk 1-2 bulan 
kebutuhan makan 1 keluarga, menjadi program yang sangat 
berharga bagi warga Uganda, terutama di pedesaan.

Afrika : 
Food Packet & Food
Basket 



Jutaan Pengungsi Rohingya yang berada di Cox Bazzar, perbatasan Bangladesh dan Myanmar , berjuang untuk 
hidup setelah pemerintah di Negaranya melakukan Genocide terhadap Etnis Rohingya.

Rasanya segala kesulitan ada di seluruh area pengungsian, mulai dari kebutuhan Air, Pangan, Kesehatan hingga
fasilitas yang sangat buruk membuat para pengungsi harus bertaruh untuk hidup dihari selanjutnya.

 
Golden Future hadir ditengah-tengah jutaan pengungsi Rohingya, untuk sedikit andil merespon jeritan para 
pengungsi dengan mengadakan Sumber Air, Pangan, dan Fasilitas umum seperti Masjid, dan program-program 
momentum lainnya. 

Rohingya : 
Sumber Air dan
Kesehatan 



Program Dapur Umum adalah program wajib untuk seluruh NGO
yang mendatangi camp Pengungsian Rohingya. 

Rohingya : 
Dapur Umum 



Suriah : 
Dapur Umum 
Golden Future bekerjasama dengan Turkiye Diyanet Vakfi atau
Kementrian Wakaf Turki, untuk pengadaan bahan pangan di 
Dapur Umum mereka, setiap harinya dapur tersebut mampu 
menyajikan kurang lebih 15.000 pack makanan untuk dibawa 
kedalam pengungsian dimana warga Suriah berjuang untuk 
hidup. 



MADRASAH SURIAH, LADANG LUAS UNTUK AMAL JARIYAH

Sahabat, pernahkan anda membayangkan mendapat satu buah ladang yang bila 
anda tuai pupuk disana, maka anda akan memanen lebih dari satu macam buah 
atau sayuran. Bayangkan, berapa keuntungan yang akan anda dapat?
.
Bismillah
Dengan Izin Allah, kami Golden Future menawarkan sebuah ladang amal yang 
sangat luas untuk memanen amal jariyah bagi sahabat.
Kini kami sedang dalam proses mendirikan Madrasah Jilul Qur’an di Azaz, Suriah 
yang insyaAllah dapat menampung sedikitnya 400 anak yatim piatu untuk tetap 
bisa mengemban ilmu dan menjadi penerus Islam yang lebih baik.
Selain siap menampung generasi penerus terbaik, Madrasah ini juga akan menjadi
gedung pertama di Azaz, Aleppo yang didalamnya memiliki perpustakaan untuk 
digunakan anak-anak dan masyarakat disana.

Suriah : 
Madrasah Jilul Quran 



Suriah : 
Waterfor Brother 

Project Air Golden Future Indonesia di Idlib Suriah,
memakan waktu yang cukup lama dan SDM yang 
cukup banyak karena project Sumur ini termasuk 
project yang cukup besar nilainya dan banyak 
penerima manfaatnya, hingga 120.000 penerima 
manfaat dari Sumur Golden Future Indonesia ini.



Sungguh kebahagiaan yang tak terkira ketika 
menyaksikan bantuan container kebaikan kita 
sampai di Bumi Syam tepatnya di kota Azaz Aleppo. 

Project ini sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun 
untuk dua negara, yaitu Jordania dimana para 
pengungsi Suriah tinggal di gurun Mafraq, di
Jordania

Dan untuk para pengungsi di dalam Suriah sendiri. 

Suriah : 
Container for
Winter



Kegembiraan terpancar dari wajah mereka ketika 
mendapatkan bantuan dari saudara-saudaranya di
seberang lautan. Ucapan terimakasih mereka 
kepada masyarakat Indonesia terus tersampaikan. 
Meski badan kita tidak dapat berjumpa langsung 
dengan mereka namun harta kita dapat membantu 
mereka yang sedang mendapatkan ujian saat ini. 
Masih banyak dari mereka yang belum merasakan 
bantuan. Mari kita tolong saudara-saudara kita 
yang berada di Palestina saat ini.

Palestina :
Bantuan untuk
Gaza 



Aktifitas Golden Future Indonesia bersama Duta Besar
Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajriyanto Tohari, 
dalam implementasi Bantuan Musim 
Dingin,Pembangunan Sekolah dan Kesehatan 

Lebanon : 
Bantuan Winter 



Golden Future Indonesia, memulai project di
Lebanon bekerjasama dengan KBRI dan Duta Besar 
Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajritanto Tohari 

 
untuk Projcet Pendidikan dan Pangan 

BANTUAN LEBANON
BERSAMA KBRI 



Reward dari IHH untuk satu-satunya NGO
di Indonesia yang mendapatkan pelatihan
Rescue untuk darat dan air.

 
Bersama instruktur terlisensi dari Tim 
Rescue IHH Turkey

GOLDEN FUTURE FOUNDATION

Water & Mountain Rescue.
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Ucapan Terimakasih
Golden Future Indonesia 
Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh cobaan bagi tanah air
kita Indonesia. Musibah Pandemi Covid 19 telah tercatat dalam
sejarah mengubah atmosfer perekonomian nasional bahkan
internasional.

Bersyukur alhamdulillah hal itu tidak menyurutkan rasa
kemanusiaan masyarakat indonesia terhadap sesama, baik dalam
dan luar Negeri. Golden Future Indonesia sebagai salah satu
perantara kebaikan dari orang-orang baik di lingkungan, kita
mengucapkan terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya
untuk seluruh elemen yang berkontribusi dan mendukung penuh
program program kemanusiaan kami, tak hanya dari dalam
negeri, namun juga luar negeri yang juga tak kalah
memprihatinkan seperti negeri syam, rohingya, kashmir, afrika,
dan yaman.


