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KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.serta selalu bersholawat dan
memberi salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Maka atas izin-Nya kami telah
dapat menyusun proposal kegiatan santunan dan buka puasa bersama adik-adik yatim piatu dan dhuafa
dalam rangka menyambut dan mensykuri datangnya bulan suci Ramadhan 1439 H.
Bulan Ramadhan mengajarkan kepada kita tentang kepedulian ibadah kepada sesama di dalam
segala aspek.Di setiap niat dan langkah kaki kita menuju masjid, menolong orang, berbuat adil pada
manusia, membantu sesama insan, semuanya memiliki nilai ibadah. Pada bulan Ramadhan juga kita
diajarkan agar kita peka dan peduli pada orang lain yang lemah, merasakan lapar dan dahaga,
mengingatkan kita betapa sedihnya nasib orang yang tidak berpunya, orang terlantar, anak yatim dan
fakir miskin yang hidup di tempat yang tidak layak.
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kepedulian kita terhadap sesama, khususnya kepada
mereka yang kurang beruntung, di bulan yang penuh berkah ini Yayasan Peduli Tali Bangsa berencana
menyelenggarakan kegiatan santunan kepada dhuafa dan fakir miskin, buka puasa bersama anak-anak
yatim piatu, serta menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh.Proposal ini sekaligus sebagai
pemberitahuan dan undangan kepada BapakIibu/ Sdr/i sekalian tentang rencana pelaksanaan kegiatan
ini.
Akhirnya kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik
secara moril dan materil demi kesuksesan acara ini, dan semoga amal baik Bapak/Ibu/Sdr/i sekalian
dapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin…
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I.

PENDAHULUAN
Bulan Ramadhan adalah bulan ke-sembilan dalam tahun Hijriah ini, merupakan bulan
yang dinantikanoleh umat Islam di seluruh dunia.Ramadhan bulan yang mulia, penuh rahmat,
magfirah, dan limpahan pahala dari Allah SWT. Kedatangannya selalu dinanti dan dirindu oleh
setiap mukmin yang haus akanlimpahan kasih sayang Allah SWT. Dimana di dalamnya turun
(permulaan) Al-Qur’an dan Lailatul Qodar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Segala amal
kebaikan akan dilipat gandakan nilai ganjarannya. Selain itu juga diperintahkan shaum satu
bulan penuh, sesuai firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 183 (artinya) :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”
Rasa gembira akan kehadiran bulan Ramadhan adalah bentuk keimanan seorang
muslim. Dari rasa gembira itu membuat Allah SWT mengharamkan api neraka untuk menyentuh
jasadnya. Namun meski demikian, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk mengisi
bulan Ramadhan tersebut.Supaya kita bisa menjalankan amal-amal sholeh dengan baik dan
Ramadhan tidak berlalu sia-sia dari kehidupan kita, tanpa meninggalkan kemulian sedikitpun.
Menyiapkan hati dan jiwa menjelang bulan Ramadhan dengan cara bertobat kepada
Allah SWT, yaitu menyesali segala kelalaian dan kesalahan yang kita lakukan, memperbaiki
hubungan dengan orang-orang disekitar kita seperti orang tua, saudara, tetangga, teman, dan
orang-orang yang kita kenal, serta menebarkan kebaikan dan kebahagiaan di hati setiap
manusia adalah upaya agar Ramadhan kita berjalan penuh makna. Selain itu kita mesti
membuat perencanaan yang cerdas untuk mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan yang akan
menambah amalan ibadah kita, karena di bulan Ramadhan ini amalan kita akan dibalas berlipat
ganda oleh Allah SWT.
Dari Salman Al-Farisi ra.Berkata : Rasulullah Saw. Memberi khutbah kepada kami di hari
akhir dari bulan Sya’ban dan bersabda : “Hai sekalian manusia akan datang bulan yang agung
(Ramadhan) yaitu bulan yang penuh berkah di dalamnya. Dalam bulan itu ada malam yang
mulia (Lailatul Qadr) yang lebih utama dari pada seribu bulan. Allah telah mewajibkan puasa di
bulan itu, dan shalat tarawih di malamnya sebagai ibadah sunnah. Barang siapa yang
melakukan kebaikan (ibadah sunnah) di bulan itu pahalanya seperti melakukan ibadah wajib
disbanding bulan yang lainnya. Dan barang siapa melakukan kewajiban di dalamnya, maka
pahalanya seperti melakukan 70 kewajiban bulan lainnya.Bulan Ramadhan adalah bulan
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ditambahnya rizki orang mukmin, bulan di awalnya menjadi rahmat, ditengahnya menjadi
ampunan dan di akhirnya merupakan kebebasan dari neraka. (HR Ibnu Huzaimah)
Merujuk pada hadist tersebut amalan sunnah di bulan Ramadhan pahalanya seperti
pahala ibadah wajib. Ada empat ibadah sunnah pada bulan Ramadhan yaitu, Sholat Tarawih,
membaca Al Qur’an, memberi makan orang lain saat berbuka puasa, ‘Itikaf dan Shodaqoh.
Yayasan Peduli Tali Bangsa yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan pendidikan
bermaksud menjembatani Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menyongsong cahaya kemuliaan dan
keberkahan bulan suci Ramadhan 1439 H, yaitu dengan mengadakan acara buka puasa bersama
anak yatim dan dhuafa, santunan anak yatim dan dhuafa, bazar Ramadhan serta menerima dan
menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah
II.

MAKSUD DAN TUJUAN
Q.S Adz Dzariyat : 19 (artinya)
“Dan pada harta-harta merka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang
miskin yang tidak mendapat bagian.”
Dengan landasan firman Allah diatas, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut :
1) Besarnya potensi zakat, infaq, dan shadaqoh di masyarakat yang sangat bernilai untuk
mengangkat para anak-anak yatim dan anak-anak kaum dhuafa’ yang sedang berada dalam
berbagai keterbatasan khususnya pada bulan Ramadhan dimana hakikat dari ibadah di
bulan ini adalah melatih kesabaran dan mengasah kepekaan diri kita kepada mereka yang
kurang beruntung.
2) Sebagai sarana untuk menumbuh kembali tali silaturahim khususnya kepada anak-anak
yatim dan para dhuafa’, maningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar sesama
tanpa memandang status sosial maupun garis keturunan.
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III.

KEGIATAN RAMADHAN YAYASAN PEDULI TALI BANGSA (YPTB)
Kegiatan di bulan Ramadhan 1439 H adalah sebagai berikut :
1. Bazar Ramadhan setiap hari di bulan Ramadhan
Tanggal

: 17 Mei – 14 Juni 2018

Pukul

: 16.00 s/d selesai

2. Peringatan Nuzulul Qur’an bulan Ramadhan 1439 H, dan penyerahan Santunan, Bingkisan
Lebaran untuk anak yatim dan dhuafa’
Tanggal

: 10 Juni 2018

Pukul

: 16.00 s/d selesai

Tempat

: Sekretariat Yayasan Peduli Tali Bangsa (YPTB)
Ruko Griya Aviva, Jl. Pipit Kompas Menjangan No.R3 RT/RW 02/01 Kel. Sawah
Ciputat Tangerang Selatan Banten

NB : Yayasan Peduli Tali Bangsa juga bekerjasama dengan Koperasi Serba Usaha Tangerang
Kuat Sejahtera (KSU.TKS) untuk mengadakan donasi kreatif dan produktif. Jadi Relawan
anggota KSU.TKS khususnya praktisi IT akan menyumbangkan ide dan skillnya untuk
mengerjakan kebutuhan IT bagi masyarakat dan hasilnya akan disumbangkan kepada
Yayasan. Cakupannya bisa berupa konsultasi Hardware dan Software (seperti desain
website profile dan katalog produk).
IV.

RENCANA ANGGARAN BIAYA
No. Uraian
1.

Quantity

BUKA PUASA BERSAMA
Snack buka puasa
200
Makan
200
Penceramah
1
Spanduk
1
Dokomentasi
Biaya tak terduga

orang
orang
orang
buah

Satuan
10,000
25,000
300,000
150,000

Nominal

Total

2,000,000
5,000,000
300,000
150,000
300,000
500,000
8,250,000

2.

SANTUNAN DAN PAKET LEBARAN
Santunan anak yatim
100 orang
Santunan Dhuafa
40
orang
Bingkisan Lebaran
140 orang
Buah
Aqua Botol
6
dus
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200,000
200,000
150,000
40,000

20,000,000
8,000,000
21,000,000
500,000
240,000
5

Aqua Gelas
Dekorasi panggung
Transportasi
Keamanan
Lain-lain

10

dus

25,000

250,000
1,500,000
2,000,000
300,000
5,000,000
58,790,000
67,040,000

Jumlah Total

V.

TEKNIS PEMBERIAN DONASI
a) Langsung diserahkan ke Sekretariat Yayasan Peduli Tali Bangsa (YPTB)
b) Pemberian melalui Duta Yayasan yang membawa surat Tugas dan Proposal.
c) Transfer melalui Rekening Bank Jabar Banten atas nama Yayasan Peduli Tali Bangsa. No
Rek. 001.52.28555.100
Konfirmasi Transfer melalui Duta Yayasan atau langsung ke Call Center/ Sekretariat melalui
nomor HP. 0858 8307 0372 (Ruslan)

VI.

PENUTUP
Demikianlah proposal ini kamu buat, sebagai bahan acuan, sekaligus sebagai bahan
pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah
berkenan memberikan bantuan berupa dukungan moril, dana dan materil demi
terselenggaranya kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga
kegiatan ini mendapat ridha Allah SWT, dan dapat memberi manfaat yang luas bagi sesame
serta membawa berkah bagi kita semua. Amiin…
Tangerang Selatan, 12 Mei 2018

(M. Hadi Pamungkas, S.Sos)
Ketua
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(Khayat Hidayat)
Sekretaris
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