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Kutipan Pasal 44 
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KATA PENGANTAR 

 

     Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdullillah kami panjatkan 

keHadirat  Allah SWT atas terlaksananya program Bakti Sosial yang di koordinir 

oleh Ketua LPPM beserta Senat dan Staff perwakilan institusi STIMA IMMI yang 

berkerja sama dengan Kaum Dhuafa Nur Barri. 

    Adapun bentuk kegiatannya ialah memberikan santunan kepada  anak-anak 

kaum Dhuafa yang kurang mampu. Adapun kegiatan bakti sosial tersebut dengan 

memberi santunan berupa Uang, bingkisan yang berisi mukenah, sembako(Gula, 

Susu, Teh) handuk, serta buku. 

     Suatu kemuliaan bagi  STIMA IMMI dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan  

sosial dibulan suci Ramadhan yang diharapkan dapat melahirkan lulusan yang 

berkarakter, dalam Kegiatan ini melibatkan Mahasiswa,  Dosen dan Staf dari 

STIMA IMMI.  

      Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya kerjasama 

dan dukungannya dalam pelaksanaan Bakti Sosial STIMA IMMI ini, serta atas 

nama Civitas Akademika STIMA IMMI kami ucapkan terima kasih. 

 

 

         Jakarta, 13 Juli 2014 

 

 

                               Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

     Alhamdulillaahirobbil’aalamiin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta limpahan rahmat bagi 

umat di muka bumi ini. Manusia, sebagai Khalifatullah dalam kehidupan 

sehari-hari selalu berhubungan dengan tiga hal yaitu dengan Allah SWT 

(habluminallah), dengan sesama manusia (habluminannas) dan dengan alam 

semesta. 

     Hablumminallah diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah (pengabdian) 

hanya kepada Allah SWT dan dilaksanakan dengan ibadah mahdhoh. Selain 

itu Allah SWT pun telah memberikan tuntunan agar sesama manusia hidup 

berdampingan dengan mengedepankan rasa saling menghormati dan tolong 

menolong dalam kebersamaan dan persaudaraan melalui zakat, infaq, 

shodaqoh dan amal-amal lain yang ghoiru mahdhoh. 

     Sebagaimana dalam kisah saat seseorang menanyakan kepada Rasulullah 

SAW, siapa yang telah menjalankan ibadah haji dengan mabrur? Rasululllah 

SAW menjawab, yaitu seseorang yang tidak pergi ke ka’bah karena telah 

mengorbankan harta tabungan ibadah hajinya untuk membantu tetangga 

yang lebih membutuhkan. 

     Kisah lain tentang hubungan dengan alam semesta, yaitu saat seekor 

anjing sedang kehausan maka diberikan kepadanya air oleh seorang wanita 

penghibur, yang walaupun profesi wanita tersebut adalah pekerjaan yang 
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hina, tetapi karena keikhlasan untuk menyelamatkan seekor anjing, maka 

wanita itu mendapatkan ampunan dan tempat yang terbaik disisi Allah SWT. 

     Dari dua kisah tersebut, maka jelaslah bahwa dengan dilandasi keteguhan 

dan kesungguhan dalam menjaga hubungan dengan Allah, seorang hamba 

yang telah berusaha untuk bermanfaat buat sesama manusia dan alam 

semesta maka Allah SWT akan memberikan tempat yang terbaik kepada 

mereka di sisiNya (khoirunnaas an-fa’uhu linnaas). 

    Berkaitan dengan hal tersebut dan menyambut datangnya bulan suci 

Romadlon 1435 H, Institusi STIMA IMMI melihat perlunya terus dipelihara 

rasa saling mengasihi dan tolong menolong didalam masyarakat melalui 

kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, disamping 

bertujuan untuk menjaga dan mengukuhkan hubungan dengan Allah SWT. 

misi mulia tersebut akan kami tuangkan dalam sebuah kegiatan “Santunan 

Kaum Dhuafa ”. Adapun penjelasan yang terperinci akan kami sampaikan 

pada bagian setelah pendahuluan ini. Semoga proposal yang kami buat ini  

mendapat  ridha  dari Allah SWT.  
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2. Identifikasi Masalah 

 

1. Menyantuni Anak Yatim dan Fakir Miskin merupakan kewajiban kaum 

muslimin dan orang yang mengabaikannya dianggap sebagai pendusta 

agama dan diancam dengan azab neraka (QS. Al-Ma’un : 1-2) dan (QS. 

Ad-Dhuha : 9-11) 

2. Ada sekitar 70 anak kaum Dhuafa yang sangat membutuhkan uluran 

tangan dari para dermawan. 

3. Bulan suci Ramadhan merupakan waktu yang paling tepat untuk 

menumbuhkan semangat ber-zakat, infaq, shodaqoh, dan beramal mulia 

diantaranya dengan memberi santunan kepada anak yatim/ piatu dan fakir 

miskin serta kaum Dhuafa. 

4. Mengingat di bulan suci Ramadhan banyak kemenangan dan semua amal 

akan di lipat gandakan pahalanya, nafas menjadi tasbih, tidur menjadi 

ibadah, doa menjadi ijabah. 
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3. Proses Pelaksanaan 

 Penyerahan surat permohonan izin untuk ketua RW 05 Tebet, Jakarta 

Selatan, dari STIMA IMMI. 

 Pada saat pelaksaan dihadiri oleh para kaum Dhuafa sebanyak 70 

Siswa/siswi, Staff, Dosen dan dihadiri juga oleh Mahasiswa sebanyak 

14 orang, serta para undangan. 

 Adapun penceramah pada acara tersebut adalah Bpk. Ustadz Teguh 

Iman Perdana, beliau aktif di beberapa organisasi, Radio Prambors dll. 

Tidak lupa juga vocalis dari Purwacaraka yang diwakili oleh ka Edo 

yang menyanyikan lagu lagu rohani. 

 Pemberian hadiah/santunan  diberikan kepada semua anak anak kaum 

Dhuafa dan bagi yang juara diberikan hadiah berupa uang untuk 

keperluan sekolahnya. 

 Adapun dana yang terkumpul terdiri dari hamba Allah, Mahasiswa 

STIMA IMMI, karyawan Bank Indonesia. 

      

 

 

 

 

 



9 
 

Anggaran Biaya 

 

 

 Spanduk         : Rp.    100.000 

 Honor Dosen           3 x Rp. 250.000    : Rp.    750.000 

 Honor Mahasiswa   6 x Rp.    50.000    : Rp.    300.000 

 Santunan               64 x Rp.    50.000    : Rp. 3.200.000 

 Pengajar          5 Siswi x Rp.200.000       : Rp. 1.000.000 

                        1 Siswi x Rp.350.000    : Rp.    350.000 

 Juara   SD dan SMP   14x Rp.100.000    : Rp. 1.400.000 

SMA  1 orang      : Rp.    300.000 

 Petugas Kebersihan    2 x Rp.150.000    : Rp.    300.000  

 Penceramah, vokalis, sewa sound system   : Rp. 1.050.000 

TOTAL          Rp. 8.750.000 
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                                      KESIMPULAN 

 

1. Terjalinya silahturahim sesama umat muslim. 

2. Meningkatkan nilai spiritual dibulan suci Ramadhan. 

3. Saatnya berbagi rezeki bagi kaum yang kekurangan. 

4. Menambah ilmu dan keyakinan kepada ALLAH SWT, setelah diberi 

motivasi dan siraman Rohani dari Ustadz Teguh Iman Perdana. 

5. Melalui lagu lagu rohani, menimbulkan rasa kebanggan dan kecintaan 

terhadap baginda Rasul dan penciptaan ALLAH SWT
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