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I. PEMBUKAAN

Dalam situasi dan kondisi yang sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi disertai
dengan adanya kebudayaan yang bebas nilai, membuat manusia semakin mengarah
kepada sikap hidup yang sekularis, materialis dan individualis. Kondisi ini lambat laun
akan menimbulkan dekadensi moral yang pada akhirnya akan membawa manusia
kepada kehancuran. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka masa kejayaan manusia
sebagai makhluk berbudi lambat laun akan punah.
Selagi masih ada kesempatan, baik kesempatan waktu, kesempatan harta,
kesempatan sehat, maupun kesempatan hidup, tentu kita akan berusaha semaksimal
mungkin untuk mempertahankan kedudukan kita sebagai makhluk yang paling tinggi
derajatnya di muka bumi ini. Dan karena manusia juga merupakan makhluk sosial, maka
kita membutuhkan orang lain untuk mempertahankan “kedudukan” kita itu.
Di dalam Islam, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah “Ukhuwah Islamiyyah”
yaitu hubungan kekeluargaan yang berlandaskan ikatan agama Islam. Ukhuwah
Islamiyyah tidak mengenal status ekonomi, status sosial atau perbedaan suku dan ras,
melainkan hanya karena landasan agama Islam.

Semua Muslim adalah bersaudara.

Dan karena persaudaraan inilah, setiap Muslim harus saling tolong menolong. Muslim
yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin dan yang berilmu
juga dapat menolong dengan ilmunya, atau dapat pula menyumbangkan tenaga dan
fikirannya.
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II. LATAR BELAKANG
Pada awalnya, anak yatim dan dhu’afa yang sekarang menjadi anak asuh,
selalu diikutsertakan dalam acara GEMPA (Gembira Berpuasa) yang diadakan oleh
Taman Pendidikan Al-Qur’an “AULIA” pada bulan Ramadhan, sejak tahun 2001. Mereka
diberi santunan, baik berupa makanan, pakaian layak pakai dan juga uang yang
diperoleh dari para donatur yang terdiri dari orang tua santri, masyarakat sekitar dan
para dermawan yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah.
Setelah dua kali acara GEMPA itu diadakan, akhirnya timbul pemikiran bahwa
alangkah baiknya jika anak–anak tersebut dapat mengikuti pendidikan agama di Taman
Pendidikan Al-Qur’an bersama-sama dengan santri lainnya. Sejak bulan Agustus 2002,
anak-anak tersebut mulai mengikuti kegiatan belajar di TPA “AULIA” dengan
perlengkapan ala kadarnya.

Mereka mendapat buku dan alat tulis, ataupun buku

menulis bagus (tahsinul kitabah) juga buku prestasi sesuai dengan kemampuan dari
pengurus TPA.
Seiring dengan bertambahnya jumlah anak-anak tersebut, maka dana yang
diperlukan untuk memenuhi keperluan mereka juga semakin bertambah.

Apalagi

mereka juga membutuhkan seragam yang selama ini belum terjangkau untuk dibeli.
Oleh karena itu, akhirnya pengurus TPA dan Yayasan Al-Firdaus (sebagai lembaga yang
menaungi TPA “AULIA”) berkeinginan untuk menggalang dana dari kaum Muslimin dan
Muslimat agar dapat bekerja sama membantu anak-anak tersebut.
Sejak bulan Maret 2003, Pengurus TPA “AULIA” mulai mencari donatur dari
masyarakat sekitar Perumahan Vila Pamulang. Dana yang terkumpul sampai bulan Mei
2003 digunakan untuk membeli seragam TPA dan perlengkapan TPA lainnya.
Jika kebutuhan di TPA telah terpenuhi sedangkan dana dari para donatur masih
terus mengalir, akan diapakan donasi tersebut? Berangkat dari pemikiran inilah maka
timbul

keinginan

lain

untuk

dapat

membantu

anak-anak

tersebut

memenuhi

kebutuhannya di sekolah formal atau bahkan mungkin membantu ekonomi keluarganya.
Setelah ada pemikiran tersebut, agaknya kepengurusan TPA saja dipandang
kurang memadai untuk menangani donasi yang terkumpul dan butuh lembaga khusus
untuk menangani masalah ini.
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Akhirnya, pada bulan Mei 2003 RAYDHA “AULIA” lahir di bawah naungan
Yayasan Al-Firdaus. RAYDHA adalah singkatan dari RUMAH YATIM DAN DHU’AFA
berada di bawah naungan Yayasan Al Firdaus (Akte Notaris Syaifuddin Arief SH,MH
No. 9 Tahun 1997) yang bertujuan untuk menggalang dana dari para donatur untuk
digunakan bagi kepentingan anak yatim dan dhu’afa terutama dalam hal pendidikan.
RAYDHA “AULIA” ini lahir dengan niat Lillahi Ta’ala semata-mata (hanya mencari
ridha Allah SWT) untuk membantu saudara sesama Muslim terutama anak yatim dan
dhu’afa. Mereka adalah tunas-tunas calon pemimpin bangsa yang akan mewarnai wajah
negeri ini di masa yang akan datang. Harapan kita tidak lain adalah bahwa mereka
nantinya bukan menjadi beban bagi orang lain, tetapi justru menjadi generasi yang siap
menanggung beban di pundaknya serta tidak bersifat lemah dan mudah putus asa
menghadapi tantangan zaman.

III. DASAR PEMIKIRAN
1. Penjelasan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa (4) ayat 9 yang berbunyi:
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.
2. Penjelasan Al-Qur’an Surat Al Maa’uun (107) Ayat 1 s/d 7 yang berbunyi:
“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

Yaitu orang yang menghardik

anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Maka

kecelakaanlah bagi orang yang shalat, (yaitu) orang yang lalai dari shalatnya, dan
juga orang yang berbuat riya’ dan tidak menolong dengan barang yang berguna”.

3. Tujuan Pembangunan Nasional yaitu terbinanya sumber daya manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan ciri insan yang berkualitas pikir, berkualitas
kerja, berkualitas karya, berkualitas hidup dan berkualitas iman.
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4. Program pemerintah di bidang Pendidikan dengan tujuan mencerdaskan bangsa
yang dijabarkan antara lain dalam bentuk pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan
pencanangan Program Orang Tua Asuh.

IV. PERMASALAHAN
1. Masih banyak anak yatim dan anak dhu’afa yang putus sekolah.
2. Semakin banyak kasus kenakalan remaja seperti : tawuran, penggunaan obat
terlarang, pergaulan bebas, dll, yang memerlukan tindakan preventif antara lain
dengan memberikan penanaman nilai-nilai agama dan moral.
3. Minimnya biaya untuk melanjutkan sekolah

V. TUJUAN DAN SASARAN
1.

Menyatukan potensi umat Islam untuk membantu anak yatim dan dhuafa.

2.

Mengangkat harkat anak yatim dan dhu’afa agar dapat melanjutkan sekolah dan
mendapat pendidikan yang layak

VI. SUSUNAN PENGURUS RAYDHA
Ketua Umum

: Drs. H. Zainuddin Idris, MA

Sekretaris

: Endang Sulistyawati, S.Sn

Bendahara

: Kenty Martiastuti, M.Si

Ketua Bidang
Pendidikan

: Taurusita Nugrani, S.H.

Sosial

: Ratna Minang Kumala Sari

Humas

: Supriyanah, A.Md
Tatang Muhazir, S.PdI

Umum

: Endang Iswahyuni, S.Pd

Asrama

: M. Harish
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VII. JENIS DAN BENTUK KEGIATAN

1.

Pengumpulan donasi untuk Program Orang Tua Asuh yang akan digunakan untuk
membiayai pendidikan di:
a. Sekolah Formal:
-. Membayar uang pangkal di sekolah tujuan
-. Membayar SPP bulanan
-. Membeli buku paket dan perlengkapan sekolah lainnya seperti : tas,
sepatu, seragam, buku tulis, alat tulis, dll.

b. Pembinaan
Pembinaan anak-anak asuh RAYDHA dilakukan pada hari Minggu dan diisi
dengan antara lain:
-. Pembinaan Keagamaan yang meliputi Aqidah, Akhlaq, Fiqih, Al-Qur’an, Al
Hadits dan Qiro’ah
-. Ketrampilan yang meliputi: kaligrafi dan pembuatan kerajinan tangan seperti
menyulam dan membuat souvenir
-. Kerja Bakti (Cinta Mesjid, Cinta Lingkungan)
-. Rihlah (kunjungan ke tempat wisata, dll)
c. Pembiayaan asrama (Balai aktivitas Yatim Dhu’fa Terpadu) yang meliputi
kerumahtanggaan (keperluan santri mukim), uang saku santri mukim dan
pemeliharaan asrama

2.

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) kaum muslimin dan muslimat untuk
disalurkan pada anak yatim dan anak kurang mampu.

3.

Pengumpulan barang/perlengkapan sekolah yang diperlukan dalam kegiatan belajar
bagi anak yatim dan dhu’afa.

VIII.TEKNIS PENGATURAN DANA
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Dana yang terkumpul dari donatur akan dikumpulkan pada bendahara. Sebesar
12.5% dari dana yang terkumpul setiap bulannya digunakan untuk amil sebagai biaya
operasional. Ketentuan ini mengacu pada Al Qur’an Surat At Taubah (9) ayat 60 yang
menerangkan tentang Mustahik

yaitu: Delapan Golongan yang berhak menerima

zakat/infaq (1/8 bagian = 12.5%)

Dana yang terkumpul dan juga pengeluarannya akan dilaporkan setiap
bulannya kepada para donatur, baik secara langsung maupun online di website
(raydha.elfirdaus.net). Setiap donatur akan mendapatkan Kartu Donatur sebagai alat
kontrol bagi Donatur dan bagi Pengurus RAYDHA “AULIA”
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IX. PENUTUP
Akhir kata, kami selaku Pengurus RAYDHA “AULIA” mengajak Bapak/Ibu untuk
mengulurkan tangan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jika bukan
kita yang mengulurkan tangan, siapa lagi? Apakah kita rela anak-anak Muslim ini
mendapatkan uluran tangan justru dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam?
Semoga kita selalu mengingat sebuah Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

َ  ا َِذا َم: ار َية اَ ْو عِ ْلم ُي ْن َت َف ُع ِب ِه اَ ْو َولَد
ات ا ْب ِن آدَ َم ا ْن َق َط َع َع َملُ ُه ِاالَ مِنْ َثالَث
َ
ِ صدَ َقة َج
صالِح َيدْ ُع ْوا لَ ُه
َ
Artinya: “Jika seorang anak Adam mati, maka terputuslah segala perkara kecuali tiga,
yaitu: amal/shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do’a anak sholeh kepada orang
tuanya.”
Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyisihkan dan memberikan sedikit
dari apa yang kita miliki kepada anak-anak yang membutuhkan. Semoga Bapak/Ibu
yang rela beramal jariyah menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, senantiasa
mendapat perlindungan dari Allah SWT. Dan semoga amal yang kita lakukan ini dapat
menyelamatkan kita dari adzab api neraka dan mendapat balasan yang berlipat ganda,
Amiin.
Tiada kata yang dapat terucapkan selain daripada Jazakumullahu Khairan
Katsira (Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah).

Depok , 27 Maret 2016
PENGURUS RAYDHA “AULIA”

Drs. H. Zainuddin Idris, MA
Ketua Umum.
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LAMPIRAN:

DATA ANAK ASUH:

ANAK ASUH MUKIM (tinggal dfi Asrama); 5 anak (Biaya sekolah rutin: Uang Pangkal, uang Ujian,
SPP, Buku Pelajaran, Biaya Hidup sehari-hari)
SMP dan SMK (5 anak):
1. Ardi (3 SMK)

4. Ismail (3 SMP)

2. Lukman (3 SMK)

5. Abdan Ghifari (1 SMP)

3. Mukhlis (2 SMP)

ANAK ASUH TETAP; 30 anak (Biaya sekolah rutin: Uang Pangkal, uang Ujian, SPP, Buku Pelajaran)
SMA/SMK (7 anak):
1. Padli (1 SMK)

6. Armansyah (3 SMK)

2. Gery (1 SMK)

7. Khairunnisa (1 SMK)

3. Ilham (3 SMK)
4. Hendi (1 SMK)
5. Yanih (3 SMK)
.

.

.
SMP/MTS (14 anak):
1. Wahyudi (2 SMP)

9. Riska (2 SMP)

2. Ardi (2 SMP)

10. Lukman (2 SMP)

3. Anggi (2 SMP)

11. Agung (2 SMP)

4. Ade (1 SMP)

12. Mardalih (3 SMP)

5. Putri (1 SMP)

13. Marudin (2 SMP)

6. Ana (1 SMP)

14. Annisa (3 SMP)

7. Reskah (2 SMP)

.

8. Amelia (3 SMP)

.

.

.
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.SD/MI (9 anak):
1. Chiko (6 SD)

6. Nopi (4 SD)

2. Eriski (4 SD)

7. Fitria (6 SD)

3. Agus H (4 SD)

8. Dandi (6 SD)

4. Herlambang (3 SD)

9. Angga (3 SD)

5. Ajeng (3 SD)

.

.

.

.
ANAK ASUH SEMI TETAP; 16 anak (Biaya sekolah tertentu, event tertentu):
1. Wahyu

9. Tio

2. Zahra

10. Laila

3. Weni

11. Farhan

4. Wentoni

12. Heru

5. Pratiwi

13. Priyanto

6. Hidayat

14. Sugeng

7. Lia

15. Mu’in

8. Ibnu

16. Mumu

.

.

.
ANAK ASUH TIDAK TETAP; 10 anak (hanya event tertentu):
1. Asroni

6. Solihin

2. Qutub

7. Alamsyah

3. Ibnu Reni

8. Teti

4. Nova

9. Pitri

5. Ujang

10. Asep

.

.
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