Alamat: Jl. Sumba Raya No. 468 RT. 007/010, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17111, (021)-82738037, yayasanbangkit1@gmail.com

PROPOSAL
BANTUAN PENDANAAN
“WAKAF PEMBEBASAN RUMAH YATIM”
YAYASAN BANGUN KEMANDIRIAN INDONESIA TERPADU
(YABANGKIT)

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Berawal dari sebuah keprihatinan di lingkungan kami, bahwa begitu banyak anak-anak
terlantar baik karena terlahir dari keluarga tidak mampu maupun karena anak yatim/piatu.Tentu hal ini
bukan hanya ada di lingkungan kami, tapi banyak terdapat di tempat-tempat lain di negeri ini. Namun
setidaknya kami harus berbuat walau baru dari lingkungan kami untuk andil membantu meringankan
kebutuhan mereka (kearifan lokal). Nantinya kami bercita-cita untuk berkarya lebih luas lagi dan bila
mungkin sampai ke seantero negeri ini. Aamiin.
Kami memahami persoalan ini (masalah pendidikan, sosial, kemanusiaan, keagamaan dan
kesehatan) sangat berat buat pemerintah saat ini. Namun mereka (anak-anak kurang mampu) juga tidak
mungkin menunggu terlalu lama. Hal ini tentu akan memperparah keadaan negeri ini jika masyarakat
tidak ikut andil dalam menangani hal ini. Untuk itu kami sekelompok masyarakat yang peduli dan
prihatin dengan permasalahan bangsa ini, turut andil membantu pemerintah dalam menangani masalah
tersebut.
Wassalamu’alaikum. Wr.Wb

A. LANDASAN TENTANG WAKAF
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,
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“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara
(yaitu): sedekah jariyah (WAKAF), ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”
(HR. Muslim no. 1631)

B. DALIL TENTANG KEUTAMAAN WAKAF
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"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji
yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah
melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha
Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 261)

C. PENTINGNYA BERWAKAF
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"Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum
kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), Ya
Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka
aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."
(QS. Al-Munafiqun 63: Ayat 10)

D. NAMA KEGIATAN

“WAKAF PEMBEBASAN RUMAH YATIM”
Dalam

membutuhkan

hal

ini

tempat

kami

dalam

menjalankan segala aspek kegiatan
yang dapat dimanfaatkan oleh
adik-adik yatim piatu dan juga
dhuafa yang kurang mampu. Maka
kebutuhan yang paling utama

adalah Pembebasan Rumah Yatim yang
akan digunakan menjadi asrama
dan juga sarana belajar bagi anakanak yatim, piatu dan juga dhuafa.

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pembebasan Rumah Yatim dibutuhkan Anggaran sebesar Rp 1.050.000.000 untuk
pembelian Tanah dan Bangunan seluas 150 m2 yang kedepannya akan digunakan Asrama Yatim
untuk menunjang segala aspek kegiatan pendidikan dan sosial.
Nama
Wakaf Pembebasan Rumah
Yatim

Vol
150 m²

Harga/m²

Total

7.000.000

1.050.000.000

F.

RINCIAN PEMBELIAN RUMAH YATIM

Kami membuka kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk dapat ikut memberikan dukungan dalam
pembelian tanah wakaf sesuai Voucher dan Sertifikat yang kami siapkan di antaranya:
No

Uraian

Luas /m²

Total

1

Wakaf Keluarga Besar

10 m2

70.000.000

2

Wakaf Keluarga

5 m²

35.000.000

3

Mandiri

1 m2

7.000.000

4

Kolektif

0,5 m2

3.500.000

5

Kolektif

0,1 m2

700.000

G. DONASI
Demi terlaksananya program pembebasan rumah yatim ini, kami senantiasa berdo’a
semoga Allah SWT menitipkan insan dermawan yang baik hatinya, murah rizkinya untuk ikut
serta dalam kegiatan wakaf pembebasan rumah yatim ini. Adapun donasi dapat diserahkan
melalui:

Kantor sekretariat Yayasan Bangun Kemandirian Indonesia Terpadu yang
beralamat :
Kantor Pusat: Jl. Telaga Sarangan Raya no.109 RT. 03/08, Kel. Pengasinan, Kec.
Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat 17116
Kantor Cabang: Jl. Sumba Raya No. 468 RT. 007/010, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17111
Donasi via transfer dapat dikirim melalui rekening atas nama Yayasan Bangun
Kemandirian Indonesia Terpadu :

425-0060-2010-359-30

0139-0101-8418-539

An. Yayasan Bangun Kemandirian Indonesia Terpadu

H. PENUTUP

Demikianlah proposal ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan
pertimbangan bagi para pewakaf dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap
pentingnya membantu keperluan anak-anak yatim dan kaum dhuafa. Sehingga terwujud
generasi yang Basthotan fi ‘ilmi wal jismi, generasi yang di ridhoi oleh Allah SWT. Semoga
Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kekuatan dan kesuksesan dalam tugas yang
mulia ini. Dan semoga Allah SWT berkenan mencatatnya sebagai amal yang terbaik di sisinya.
Aamiin

Bekasi, 02/03/2021

Hormat Kami
Yayasan Bangun Kemandirian Indonesia Terpadu
Sekretaris Umum

Ketua Umum

(Triyantoro HS)

(Sahirun, S.Sos)
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