
	

SIARAN	PERS	
	

Chanex	Ridhall	Pictures	Bersama	bank	bjb	Meluncurkan	Official	Trailer,		
Original	Soundtrack	“Guru	Ngaji”	dan	Tandahati	bank	bjb	Kepada	Guru	Ngaji	di	Indonesia	

	
Jakarta,	19	Februari	2018	–	Rumah	produksi	Chanex	Ridhall	Pictures	resmi	meluncurkan	official	trailer	
dan	original	soundtrack	film	“Guru	Ngaji”	yang	akan	tayang	serentak	pada	tanggal	22	Maret	2018	di	
seluruh	bioskop	di	Indonesia.	Film	“Guru	Ngaji”	hadir	sebagai	hiburan	bagi	masyarakat	Indonesia,	juga	
sebagai	salah	satu	bentuk	perhatian	Chanex	Ridhall	Pictures	kepada	seluruh	Guru	Ngaji	di	Indonesia	
atas	jasanya	yang	telah	diberikan.			
	
bank	bjb	sebagai	Bank	Daerah	yang	kini	memiliki	jangkauan	nasional		tidak	pernah	melupakan	peran	
sosialnya	 untuk	 memberikan	 manfaat	 bagi	 masyarakat	 Indonesia.	 Kali	 ini,	 bank	 bjb	 bekerjasama	
bersama	dengan	Chanex	Ridhall	Pictures	dengan	menjadi	sponsor	dalam	film	Guru	Ngaji	yang	akan	
memberikan	apresiasi	kepada	sejumlah	guru	ngaji	di	Indonesia	dengan	memberikan	25	paket	umrah	
dan	100	tabungan	bank	bjb.	
	
“Terimakasih	kepada	bank	bjb	atas	Tandahati	bank	bjb	yang	memberikan	bantuan	berupa	pemberian	
paket	 umrah	 dan	 tabungan	 kepada	 para	 guru	 ngaji	 kami	 melalui	 Chanex	 Ridhall	 Pictures	 untuk	
mewujudkan	mimpi	mereka	untuk	berangkat	ke	tanah	suci.	Program	memberangkatkan	guru	ngaji	
untuk	menjalankan	ibadah	umrah	ini	adalah	wujud	bakti	kami	terhadap	guru	ngaji	yang	tidak	ternilai	
jasanya,”	ujar	Rosa.	
	
Rencananya,	25	paket	umrah	dan	100	tabungan	tersebut	akan	diberikan	kepada	para	guru	ngaji	pilihan	
penonton.	Chanex	Ridhall	Pictures	dan	bank	bjb	mengajak	setiap	penonton	film	“Guru	Ngaji”	untuk	
dapat	mengusulkan	guru	ngaji	masing-masing	dengan	cara	mengirimkan	foto	tiket	nonton	mereka	dan	
juga	nama	guru	ngaji	yang	dinominasikan	ke	akun	media	sosial	resmi	film	“Guru	Ngaji.”	
	
Hakim	 Putratama,	 selaku	 Senior	 Vice	 President	 Divisi	 Corporate	 Secretary	 bank	 bjb,	 menyatakan	
bahwa	paket	umrah	dan	tabungan	tersebut	adalah	salah	satu	bentuk	penghargaan	bank	bjb	kepada	
guru	ngaji	yang	merupakan	pahlawan	tanpa	tanda	jasa.	Ini	juga	sekaligus	Tandahati	bank	bjb	kepada	
masyarakat	yang	juga	merupakan	salah	satu	Tandamata	kami	untuk	negeri.	
	
“bank	bjb	sebagai	agen	pembangunan	akan	terus	berkomitmen	untuk	meningkatkan	kesejahteraan	
masyarakat	Indonesia.	Kami	berkomitmen	untuk	membangun	Indonesia	dan	memahami	negeri.	Oleh	
karena	itu,	pemberangkatan	25	guru	ngaji	pergi	umrah	dan	pemberian	tabungan	bank	bjb	kepada	100	
guru	ngaji	adalah	bentuk	kepedulian	kami	terhadap	kesejahteraan	mereka,”	tambah	Hakim.	
	
“Jadi	 dengan	 menonton	 film	 ‘Guru	 Ngaji,’	 penonton	 bisa	 terhibur	 sekaligus	 beramal	 dan	 juga	
berkesempatan	memenangkan	hadiah,”	kata	Rosa.		
	
	
	
	
	



	

Selain	menampilkan	 hiburan	 yang	 segar	 dan	 berbeda,	 Chanex	 juga	menghadirkan	 penyanyi	 Cakra	
Khan.	 Cakra	 telah	merekam	 lagu	 terbarunya	 yang	 berjudul	 “Jangan	Mudah	 Putus	 Asa”	 yang	 akan	
menjadi	original	soundtrack	film	“Guru	Ngaji.”	Lagu	syahdu	ciptaan	Ahmad	Fredy	dan	Ade	Govinda	ini	
mengingatkan	tentang	pentingnya	sabar	dan	ikhtiar	demi	mendapatkan	berkah	hidup	dari	Yang	Maha	
Kuasa.		
	
“Lagu	 ini	 bercerita	 tentang	 perjuangan	 seorang	 laki	 laki,	 	 seorang	 ayah	 dalam	menjalankan	 roda	
kehidupan,	yang	berprofesi	sebagai	guru	ngaji.	Nasib	guru	ngaji	masih	sering	kita	 lupakan,	padahal	
para	beliau	ini	banyak	berjasa	untuk	kita.	Hebatnya,	guru	ngaji	tidak	pernah	menyerah	untuk	selalu	
berbagi	ilmu,”	kata	Cakra	Khan.		
	
Lagu	“Jangan	Mudah	Putus	Asa”	yang	dinyanyikan	Cakra	Khan	akan	diputar	secara	serentak	di	104	
stasiun	radio	seluruh	Indonesia	bertepatan	dengan	peluncuran	official	soundtrack	film	“Guru	Ngaji.”	
	
“Guru	Ngaji”	bercerita	tentang	dilema	Mukri	(Donny	Damara)	yang	selama	ini	ikhlas	mengajar	ngaji	
tanpa	mengharap	balasan	materi.	Untuk	mencukupi	kebutuhan	keluarga,	Mukri	terpaksa	mengambil	
pekerjaan	 sampingan	 sebagai	 badut.	 Ini	 dilakukan	 tanpa	 sepengetahuan	 keluarganya	dan	 segenap	
warga	Desa	Tempuran,	sebab	Mukri	merasa	guru	ngaji	adalah	pekerjaan	yang	sakral	dan	terhormat.	
Bertolak	belakang	dengan	profesinya	sebagai	badut	yang	justru	memancing	tertawaan	orang.	Suatu	
saat,	Mukri	menerima	permintaan	Pak	Kepala	Desa	 (Tarzan)	untuk	 tampil	memimpin	doa	di	ulang	
tahun	anaknya.	Namun,	di	sisi	lain,	ia	juga	mendapat	tawaran	manggung	menjadi	badut	di	acara	yang	
sama.	Akankah	rahasia	yang	selama	ini	Mukri	simpan	rapat-rapat	terbongkar?	
	
Aktor	 kawakan	Donny	Damara	 yang	dikenal	 sebagai	 pemenang	 aktor	 terbaik	 piala	 Citra	 dan	 aktor	
pilihan	penonton	di	Berlinale	International	Film	Festival	ini	tampil	sangat	berbeda	sebagai	Mukri	yang	
harus	pintar	mengaji	sekaligus	beratraksi	di	pasar	malam.	Donny	ditemani	sejumlah	pemeran	yang	
sudah	dikenal	 publik,	 yakni	Dewi	 Irawan	 sebagai	 Sopia,	 Verdi	 Solaiman	 sebagai	 Koh	Alung,	 Akinza	
Chavelier	sebagai	Ismail	dan	Andania	Suri	sebagai	Rahma.	Selain	itu,	film	“Guru	Ngaji”	juga	memberi	
warna	 yang	 berbeda	 dengan	menghadirkan	 pelawak	 terkenal	 dari	 tiga	 generasi,	 yakni	 Ence	 Bagus	
sebagai	Parmin,	Dodit	Mulyanto	sebagai	Yanto	dan	Tarzan	sebagai	Pak	Kades.	
	
Film	“Guru	Ngaji”	 tidak	hanya	mengangkat	nuansa	kehidupan	religi	 saja,	namun	 juga	sarat	dengan	
pesan	mengenai	 keikhlasan,	 	 persahabatan,	 kejujuran,	 ketulusan	 dan	 toleransi.	 Hadir	 selama	 100	
menit	tanpa	kesan	menggurui,	penonton	bisa	mendapat	gambaran	mengenai	kehidupan	guru	ngaji	di	
berbagai	daerah	di	Indonesia.	
	
Selain	bekerjasama	dengan	bank	BJB,	Chanex	Ridhall	Pictures	juga	mendapat	dukungan	dari	partner	
lain,	diantaranya	APP	Sinar	Mas,	The	Capitol	Group,	Air	Asia,	Dompet	Dhuafa	dan	Republika.	“Sebagian	
hasil	 keuntungan	 dari	 film	 ini,	 akan	 diberikan	 untuk	 kesejahteraan	 para	 guru	 ngaji,	 yang	 akan	
disalurkan	melalui	dompet	dhuafa”,	tambah	Rosa.		
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Sekilas	tentang	Chanex	Ridhall	Pictures	
Chanex	 Ridhall	 Pictures	 adalah	 Perusahaan	 Film	 yang	 berbasis	 di	 Jakarta	 yang	 hingga	 kini	 telah	
terlibat	 dalam	 pembuatan	 enam	 film	 antara	 lain	 Stay	With	Me,	 Iqro,	 Bukaan	 8,	 Jejak	 Dedari	 dan	
Lelawa.	Rosa	Rai	Djalal	tidak	sengaja	jatuh	ke	dunia	film,	akan	tetapi	Ia	justru	jatuh	cinta	kepada	dunia	
perfilman	 dan	 mendirikan	 Chanex	 Ridhall	 Pictures	 sebagai	 bagian	 dari	 harapannya	 untuk	 turut	
memajukan	industri	kreatif	di	Indonesia.	Melalui	film,	Rosa	merasa	bisa	membagikan	berbagai	pesan	
karena	bentuk	komunikasi	yang	sangat	efektif	dan	bisa	dinikmati	semua	kalangan,	karena	film	adalah	
bahasa	universal	yg	bisa	diterima	oleh	semua	orang.	
	
Sekilas	tentang	bank	bjb	
PT	Bank	Pembangunan	daerah	jawa	Barat	dan	Banten,	Tbk.	(bank	bjb)	merupakan	salah	satu	bank	
nasional	 di	 Indonesia	 yang	 kini	 telah	 memiliki	 jaringan	 kantor	 di	 13	 provinsi	 di	 Indonesi.	 Terus	
berkomitmen	untuk	membangun	indonesia	dan	memahami	negeri,	di	akhir	tahun	2017	bank	bjb	telah	
berhasil	membukukan	laba	bersih	sebesar	Rp.	1,6	triliun	atau	naik	1,5%	YoY,	dengan	total	aset	sebesar	
Rp.	 108,4	 triliun	 atau	 tumbuh	 13,19%	 YoY.	 bank	 bjb	 hadir	 melayani	 transaksi	 perbankan	 kepada	
masyarakat	 Indonesia	melalui	895	Jaringan	Kantor,	1.386	ATM	dengan	dilengkapi	 layanan	 internet	
banking	dan	mobile	banking	(bjb	digi).	
	
	
	
Untuk	informasi	lebih	lanjut,	hubungi:	
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Public	Relations	
Chanex	Ridhall	Pictures	
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E	:	fahmi.chanex@gmail.com	
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