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Yatim dan Dhu’afa 
Rumah Peduli Yatim Bogor I Rumah Peduli Yatim Kalisari Jakarta Timur I Rumah Peduli Yatim Koja Jakarta Utara 

www.sunnahpeduliyatim.com 



 

1.   PENDAHULUAN 
 

Kesadaran kita untuk saling berbagi, tidak saja merupakan sikap mulia yang diajarkan 

agama. Lebih jauh dari itu, pikiran dan naluri manusia sebagai makhluk sosial selalu menuntut 

kita untuk bersikap peduli terhadap segala penderitaan, kekurangan dan keterbatasan yang 

dirasakan sesama. Ada sisi lain dari bathin kita yang ikut menderita atau merasa bersalah ketika 

kita memiliki dan merasakan kemudahan hidup dengan berbagai fasilitasnya, sementara di saat 

yang sama kita tahu, ada di sekitar kita yang bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok pun terasa sulit. 

 

Setitik cahaya menjadi harapan kita bersama, ketika naluri kesadaran kita tergerak untuk 

melakukan amal nyata, dengan berbagi terhadap sesama maka kitapun dapat saksikan tidak saja 

para tokoh dan pemuka agama, para cendikiawan, profesional, mahasiswa, pejabat pemerintah 

bahkan para pengusahapun saat ini telah semakin menyadari hak orang lain dan ia merasa harus 

memberikannya kepada yang berhak menerimanya. 

 

Dan kami Peduli Yatim Dhu‟afa mengajak para  donatur terketuk hati untuk 

berpartisipasi untuk secara bersama-sama terlibat Program 100 Donasi Paket Sekolah bagi 

yatim dhu‟afa binaan Semoga ini menjadi amal kebajikan dan merupakan ibadah yang akan 

memiliki nilai yang sangat mulia dihadapan Allah Subhanallahu wa ta‟ala….Amiin Ya Rabbal 

Allamin. 

1.      LANDASAN PEMIKIRAN 

 

a. Berdasarkan kepada program Peduli Yatim Dhu‟afa divisi Pendidikan perihal kebutuhan santri 

asuh di tiga regional Rumah Peduli Yatim Dhu‟afa (Bogor, Jakarta Timur dan Jakarta Utara). 

 

b. Sebagai sarana berbagi dalam syukur untuk bersedekah. 

 

 نَّةَُمْن َضمَّ يَتِْيًما بَْيَن أَبََوْيِن ُمْسِلَمْيِن فِْي َطعَاِمِه َو َشَرابِِه َحتَّى يَْستَْغنَِي َعْنهُ َوَجبَْت لَهُ اْلَج

“Barang siapa yang mengikutsertakan seorang anak yatim diantara dua orang tua yang muslim, 

dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya maka ia pasti masuk surga.”  

[HR. Abu Ya'la dan Thobroni, Shohih At Targhib, Al-Albaniy : 2543]. 

 

 “Ada seorang laki-laki yang datang kepada nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam mengeluhkan 

kekerasan hatinya. Nabipun bertanya : sukakah kamu, jika hatimu menjadi lunak dan 

kebutuhanmu terpenuhi ? Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari 

makananmu, niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi.” [HR Thobroni, 

Targhib, Al Albaniy : 254] 

 

 



2.      MAKSUD DAN TUJUAN 

 

a.       Mendukung pendidikan yatim dhu‟afa dalam menyongsong ajaran baru 2018/2019. 

b.      Menjadi sarana kaum muslimin dalam berbagi kepada mustahik (yatim dhu‟afa). 

c.       Mensyi‟arkan dakwah kepada kaum muslimin. 

 

3.      TEMA KEGIATAN 

“100 Donasi Paket Sekolah” 

 

4.      PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan ini insyaa Allah akan dibagi pelaksanaanya sebagai berikut : 

 

8   Juli 2018 Rumah Peduli Yatim Dhu‟afa Bogor  

9   Juli 2018 Rumah Peduli Yatim Dhu‟afa Koja Jakarta Utara  

10 Juli 2018 Rumah Peduli Yatim Dhu‟afa Kalisari Jakarta Timur 

 

5.      SASARAN KEGIATAN 

Santri binaan Peduli Yatim Dhu‟afa 

 

 

7.      SUMBER DANA 

·         Donatur dan dermawan yang tidak mengikat. 
 

 

9.      ANGGARAN DANA 

 

Terlampir 

 

10.  PENUTUP 

Demikian proposal ini kami buat untuk di jadikan sebagai deskripsi dan acuan kegiatan yang 

akan di selenggarakan,Besar harapan kami terjalinnya kerjasama dan partisipasi yang maksimal 

dari semua pihak untuk terselenggaranya acara ini dengan sukses. 
 

Dan kami menyadari sepenuhnya, bahwa tujuan tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan 

baik tanpa dukungan dari berbagai pihak.  

Dan pada akhirnya tujuan tersebut adalah tanggung jawab kita bersama sebagai umat yang 

terbaik dan rahmat bagi sekalian alam, dan sebagai wujud partisipasi dan kepedulian anda untuk 

tegaknya syiar islam. Semoga Allah meridhoi langkah kita, Amin. 
 

 

Jakarta,  April 2018 

  Ketua                                                                                                         

DR. MUHAMMAD YASKUR, MA                                                    
 

                                                               
 

 

 



KEBUTUHAN  100 PAKET SEKOLAH 

      No Unit Harga Jumlah Total 

1 Tas  Rp 190.000,00  100 
 Rp 
19.000.000,00  

2 Buku  Rp   35.000,00  100 
 Rp   
3.500.000,00  

3 Pulpen  Rp   18.000,00  100 
 Rp   
1.800.000,00  

4 Sepatu  Rp 110.000,00  100 
 Rp 
11.000.000,00  

TOTAL 
 Rp 
35.300.000,00  

      

      DATA SANTRI BINAAN KAMI USIA SEKOLAH 

NO REGIONAL JENJANG 

1 RUMAH PEDULI YATIM DHU'AFA BOGOR SD 28 SMP 6 

2 RUMAH PEDULI YATIM DHU'AFA  KALISARI SD 20 SMP 11 

3 RUMAH PEDULI YATIM DHU'AFA KOJA SD 30 SMP 5 

TOTAL 
78   22 

100 
 

 

 

 

Jakarta,  April 2018 

  Ketua     

                                                                                                    

DR. MUHAMMAD YASKUR, MA                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nomor             : 125/PY/ IV 2018                                   Jakarta , 01 April  2013 

Lampiran         : 1 berkas 

Perihal             : DONASI 100 PAKET SEKOLAH 

 

Kepada 

Yth: Bapak/Ibu/Saudara/i 
 

di - 

  TEMPAT 

                                    

                                                      

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan 

kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal 

perbuatan kami. Shlawat serta salam kami panjatkan keapada Nabi Muhammad shalallahu alaihi 

wa sallam beserta para shahabat yang semoga kita dapat menmpuh jalannya sampai hari kiamat. 

 

Sehubungan dengan program Donasi 100 Paket Sekolah untuk Ajaran baru 2018/ 2019 untuk 

yatim dhuafa binaan kami yang donasi dibuka pada : 
 

Hari, tanggal               : 1 April 2018 – 17 Mei 2018  

Tempat                        : Yatim Binaan Peduli Yatim Dhu‟afa 

 

Maka dengan ini kami memohon bantuan dana kepada Bapak/ibu demi terlaksananya kegiatan 

tersebut. 
 

Demikian surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 

jazakumullah ahsanal jaza. 
 

Hormat Kami, 
 

 

  Ketua     

 

    ttd 

                                                                                                    

DR. MUHAMMAD YASKUR, MA                                                    
 

 

 

 



 

 

   CARA BERDONASI : 
 

 

 

 

 


