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PROPOSAL 
 PEMBANGUNAN ASRAMA PANTI ASUHAN 

YAYASAN YATIM PIATU AL MUZAKKI 

 
 
PENDAHULUAN 
A.  LATAR BELAKANG 

Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki 
adalah sebuah lembaga sosial dakwah 
islam yang telah bergerak sejak tahun 
2006 dan dikukuhkan secara hukum 
oleh Notaris H.A Qomar Nasikh S.H. 
Nomor 42 tanggal 26 Juni 2007, di Kota 
Jepara, Indonesia. Yayasan ini 
didirikan sebagai langkah kongkret 
serta wujud keimanan kepada ayat 
Allah : “Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan carilah jalan yang mendekatkan 
diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada 
jalan-Nya, supaya kamu mendapat 
keberuntungan” (QS Al Maidah 5 : 35). 
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Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki 
memfokuskan tujuan kegiatan pada 
bidang dakwah, Sosial, dan pendidikan. 
Di bidang dakwah, Yayasan Yatim Piatu 
Al Muzakki menyelenggarakan pengajian 
rutin setiap senin malam ba’da isya, 
minggu pagi, dan beberapa waktu baik 
lainnya yang mana semua kegiatan itu 
dilaksanakan di Lokasi Yayasan dan 
beberapa Majelis taklim lainnya yang 
berada di wilayah kabupaten Jepara.. 
Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki juga 
menjadi pelopor kegiatan pertemuan 
Ulama, baik ulama yg berasal dari 

wilayah kab. Jepara maupun kota dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbuka 
juga bagi Negara lain. Bukan hanya itu, dalam mengikuti perkembangan teknologi, Yayasan Yatim 
Piatu Al Muzakki juga ikut andil dalam dakwah digital dalam website yang dapat di akses di 
www.almuzakki.com. 
 
Di bidang pendidikan, Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki menerapkan tujuan pembelajaran bagi anak 
kurang mampu, anak yatim dan muallaf untuk belajar ilmu agama dan mendalami sunnah-sunnah 
Rasulullah SAW untuk bekal hidup layak di dunia dan berakhlak serta beramal sholeh untuk tujuan 
di akhirat. Pembinaan ini dilakukan melalui beberapa kategori bidang dakwah, di antaranya 
pengamalan akhlak, adab dan perilaku Rasulullah SAW, tahfiz qur’an, Alhadist, manaqib,  
Pembacaan maulid, dan Ratib. 
 
V I S I : 

“Mengajak kepada kaum muslimin & muslimat untuk lebih memperhatikan keadaan anak-anak 
yatim piatu, yatim dan piatu” 
 

M I S I : 
1. Membantu meringankan beban hidup anak-anak yatim piatu, yatim dan piatu. 
2. Menjadi penghubung antara orang yang berpunya dengan anak-anak yatim piatu, yatim dan 

piatu melalui pendistribusian dana infak dan sodaqoh. 
3. Membantu mewujudkan impian anak-anak yatim piatu, yatim dan piatu dalam hal 

pendidikan. 
4. Menyantuni anak Yatim Piatu 
5. Berlatih Sabar 
6. Berlatih Ikhlas 
7. Berlatih Istiqomah 
8. Mencari Ridlo Allah SWT 

 
T U J U A N : 

1. Adanya solidaritas antara masyarakat berpunya dengan yatim piatu, yatim dan piatu melalui 
program sosial berkelanjutan. 

2. Menjalin persaudaraan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah 
3. Untuk memberi santunan setiap bulan 
4. Upaya untuk meringankan beban anak yatim piatu 
5. Membimbing anak yatim piatu agar bisa menjadi kader yang beriman , bertaqwa dan 

berakhlakul karimah. 
 
A.1.  SEKILAS TENTANG YAYASAN YATIM PIATU AL MUZAKKI  
Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Yatim Piatu 
Al Muzakki . Pesantren yg bermanhaz ahlussunnah wal jama’ah ini dibentuk pada tahun 2007 yang 
dilatarbelakangi oleh Niat serta keikhlasan hati dalam melanjutkan untaian tali dakwah Rasulullah 
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SAW. Pondok Pesantren ini untuk 
sementara berkedudukan di Jl. Benteng 
portugis, ds. Banyumanis, kec. Donorojo, 
Kab. Jepara – Jawa Tengah. 
 
Dalam upaya menciptakan kader islami, 
Pondok Pesantren Yayasan Yatim Piatu 
Al Muzakki memberikan materi kepada 
santri yang meliputi takhasus Al Qur'an, 
Tahfidz Al Qur'an, Kajian Tafsir Al 
Qur'an, Kajian Hadist, Kajian Fikih dan 
Bahasa Arab. Sedangkan pembelajaran 
Pondok Pesantren ini adalah 

menggunakan sistematika Al Qur’an dan hadits. Menjadikan Al Qur’an dan sunnah rasul hidup 
berjalan seiring dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, Al Qur’an adalah petunjuk tuntunan hidup 
yang di dalamnya mengandung hukum-hukum yang mengikat dan wajib untuk ditegakkan. Cara 
penerapan dan penyebar-luasannya mengikuti teladan dari Nabiyullah Muhammad SAW. Santri 
dididik untuk memahami dan menerapkan Al Qur’an dan hadist dalam hidup kesehariannya, serta 
menyebarluaskannya. 
 
Metode pembelajaran yang diterapkan pada Pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki lebih 
ditekankan pada Adab serta sikap yang tercermin pada sosok Rasulullah dimana alqur’an dan 
Assunnah menjadi landasan dalam berfikir, berdzikir, serta tidak terlepas dalam aktifitas dan 
kreatifitas islami. 
 
Keberadaan pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki telah dirasakan kemanfaatannya ditengah 
masyarakat, khususnya masyarakat sekitar pesantren dan beberapa lembaga dakwah islam seperti 
Madrasah -Madrasah dan majelis-majelis taklim yang tersebar di kota Jepara. 
Saat ini santri Pondok Pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki yang mukim (mondok) sebanyak 
30 anak dimana keseluruhannya adalah putra dan putri yang berasal dari kota jepara dan sekitarnya. 
jumlah santri yang sudah terdaftar sebanyak 64 anak tetapi ada sekitar 60 anak lagi yang mendaftar 
tetapi kami belum bisa menampungnya, insyaallah dengan dibangunnya asrama baru Yayasan Yatim 
Piatu Al Muzakki akan bisa teratasi semua. 
 
Sumber pembiayaan Kegiatan Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki sampai saat ini berasal dari 
sumbangan sukarela dan masyarakat sekitar sebesar 10%, sedangkan 90% dari donator online 
melalui website www.almuzakki.com. Sampai saat ini majelis taklim maupun pondok pesantren 
belum memiliki bentuk usaha yang produktif ataupun bantuan dari instansi pemerintah untuk 
pembiayaan mandiri dalam segala kegiatan Untuk memenuhi perannya secara optimal dalam 
mewujudkan fungsinya sebagai Lembaga Dakwah, Sosial Dan Pendidikan. 
 
Mengingat latar belakang di atas, Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki akan terus berupaya 
mengembangkan sayap untuk mewujudkan jati diri sebagai wadah lembaga Islami agar mampu 
berfungsi secara efektif sebagai lembaga pusat dakwah islam, pendidikan dan pelayanan umat. Hal 
ini ditandai dengan telah tersedianya lahan Seluas 5530 m2yang terletak di Desa Banyumanis 
Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang masih dalam Tahap perencanaan 
Pembangunan. Lahan inilah untuk kemudian hari akan menjadi Pusat dakwah dan pendidikan 
Pondok Pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki. Insya Allah, Niat dan Ridho Allah dan 
Rasulullah Mengiringi Tahap Pembangunan Pusat Dakwah dan Pondok Pesantren Yayasan Yatim 
Piatu Al Muzakki. Amin. 
 
 
B.  PERMASALAHAN 
Sampai saat ini pendidikan di Pondok pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki Berjalan dengan 
memanfaatkan gedung lama dimana segala sesuatunya masih serba kurang. Dipondok mini itu para 
santri melakukan segala aktifitasnya. Baik Belajar, diskusi, makan, mandi, mencuci, berlatih kegiatan 
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islami hingga tidur dan beristirahat. Kondisi asrama dan ruang beraktifitas bagi santri sangat sempit, 
sehingga sangat tidak layak lagi untuk dijadikan tempat belajar mengajar. Minimnya fasilitas, serta 
sarana dan prasarana yang tersedia dirasakan sangat menghambat proses belajar mengajar sehingga 
mengulur waktu tercapainya tujuan utama pendidikan yaitu “Menciptakan Kader Islami yang 
berakhlak mulia sesuai sunnah Rasulullah SAW”. 
 
Menilik jumlah santri yang ada pada saat ini sangat tidak sebanding dengan tingkat kemampuan 
daya dukung sarana prasarana Pondok Pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki. Sementara minat 
masyarakat tidak mampu yang berniat untuk medaftarkan anaknya agar menjadi santri pondok 
Pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki cukup besar. Tetapi mengingat keterbatasan sarana dan 
prasarana yang tidak berimbang dengan jumlah santri, maka dengan sangat terpaksa Pihak Yayasan 
Yatim Piatu Al Muzakki membatasi jumlah santri yang diterima. Adapun Lahan bakal Pondok 
pesantren Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki hanya berupa pagar pembatas, dan belum layak untuk 
dijadikan tempat untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar.Sebagai lembaga pendidikan 
yang berkomitmen untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat Kurang mampu untuk belajar 
Ilmu Agama dan Ilmu sekolah non formal, Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki merasa sangat prihatin 
dengan kondisi ini. 
 
Diharapkan dengan pembangunan ini daya tampung santri dapat meningkat hingga mencapai 
jumlah maximal dan kajian untuk masyarakat luas dapat segera diselenggarakan dengan layak. 
 
C.  NAMA PROGRAM 

Program ini kami sebut “PEMBANGUNAN ASRAMA PANTI ASUHAN YAYASAN YATIM 
PIATU AL MUZAKKI” 

 
D.  TUJUAN 
 Adapun yang menjadi tujuan dari program ini adalah 

1. Membangun Asrama / Pondok Putra Al Muzakki 
2. Membangun Asrama / Pondok Putri Al Muzakki 
3. Renovasi Musholla Al Muzakki 
4. Renovasi Gedung lama Al Muzakki 

 
E.  AREAL PEMBANGUNAN 

Pembangunan ini dilaksanakan pada lahan seluas 5.530 m2 yang beralamat di Jl. Benteng 
Portugis Ds. Banyumanis Kec. Donorojo Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Berikut lampiran foto 
lahan yg akan di bangun. 
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F.   RANCANGAN  GAMBAR 
  Rancangan bangunan Asrama panti asuhan/ pondok putra dan putri Al Muzakki : 
 

 
 
 
G.  ANGGARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN  

Berikut ini Rekapitulasi Anggaran Belanja Pembangunan Asrama Panti Asuhan / Pondok Putra 
dan putri  Yayasan Yatim Piatu Al Muzakki : 
 
1.  Membangun Asrama Panti / Pondok Putra Al Muzakki Rp.    400,000,000; 
2.  Membangun Asrama Panti / Pondok Putri Al Muzakki Rp.    400,000,000; 
3.  Renovasi Musholla Al Muzakki Rp.    100,000,000; 
4.  Renovasi Gedung lama Al Muzakki Rp.    100,000,000; 

TOTAL Rp.  1,000,000,000; 

 
 
SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN 
a.  Amal Jariyah, Infaq, Shodaqah, Zakat Mal dari Umat Islam dan masyarakat 

Indonesia peduli bangsa. 

 

b.  Bantuan Pemerintah, Badan Sosial dan BUMN.  
c.  CSR Perusahaan swasta, PMA dan Intansi lainnya.  
d.  Bantuan / Sumbangan dari Dalam dan Luar Negeri  
e.  DONATUR ONLINE 
 

 

 
H.   WAKTU PELAKSANAAN 

Berikut ini rencana waktu pelaksanaan program pembangunan; 
- Sudah dimulai tanggal 4 januari 2014 dengan dana awal Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah). 
- Untuk selanjutnya sambil proses berjalan kita menunggu uluran tangan dan sumbangan dari   
   para donator. 
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I.  SUSUNAN PANITIA 
 Panitia Pembangunan Asrama  Panti Asuhan Pondok Putra dan putri Al Muzakki adalah : 
 

DEWAN PENASEHAT  
  

 
Ketua Penasehat (Penanggung 
Jawab Umum) 

: DARWIN, SE, MM  (Pendiri / Pembina Yayasan) 

 Penasehat #1 : H. A. SUBIYONO ANHAR 

 
Penasehat #2 : M. SOLEKHAN, S.Pd.I 

 
Penasehat #3 : FRANS PERKASA, ST, MBA 

 Penasehat #4 : Drs. H. MASKUR AULIA, MM 

 Penasehat #5 : SUNOTO, SCh 

    
PENANGGUNG JAWAB   
 

Ketua Panitia : SUWANTORO, S.Pd.I  (Ketua Umum Yayasan) 

 
Bendahara : WAHYU PAMBUDI, A.Mk 

 Sekertaris : AMIN MUSTOFA 

    
SEKSI SEKSI   
 Bidang Humas : NUR ZAERY 

   
SUGITO 

 
Bidang Penggalangan Dana : WAHYU PAMBUDI, A.MK 

   H. SUNARTO 

 Bidang Arsitek dan Bangunan : KASELIN 

   
MAIDI 

   
H. KARSONO 

 Bidang Peralatan dan Sarpras : MUSTARI 

   MUH ZAERI 

   
WARKONO 

 
Bidang Akomodasi dan Logistik : WAWAN KURNIAWAN, S.Pd 

 
J.  CONTACT PERSON 

Contact Panitia dari program ini dapat menghubungi : 
Bpk. SUWANTORO   : 0852 2636 4855  
Bpk. SUNOTO         : 0813 8251 8800    

 
K.  REKENING BANK DONASI  

BANK MANDIRI Cab. Jepara 
Nomor Rekening  : 135.00.1009589.9 
Atas Nama             : Yayasan Yatim Piatu Almuzakki 
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L.  PENUTUP 
Demikian Proposal ini kami buat dengan diiringi do’a semoga dalam cita-cita ini Allah SWT 
senantiasa memberikan kemudahan, melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga 
Pembangunan asrama panti asuhan ini berhasil dan sukses demi kemajuan Umat Islam, Amin.  
Dengan Proposal yang sederhana ini, mudah-mudahan segala yang direncanakan mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak yang terkait dan ridho Allah SWT, sehingga apa yang direncanakan 
senantiasa dalam kelancaran. Dengan segala kerendahan hati, kami selaku panitia mengucapkan rasa 
terima kasih atas perhatian dan bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan 
ketabahan kepada kita sekalian untuk dapat menyelesaikan pembangunan ini 
 
Kepada semua donatur yang mendukung dan membantu pembangunan Asrama ini, atas nama 
semua pengurus dan anak anak yatim piatu di Yayasan Almuzakki mengucapkan banyak terima 
kasih, semoga apapun yang disumbangkan akan mendapatkan ridho dan barokah dunia akhirat, dan 
semoga akan dilipat gandakan rizkinya oleh Allah SWT….  

Amin amin ya robal alamin……. 
 
Di buat   : DI JEPARA 
Tanggal : 2 JANUARI 2014 
 

Telah disetujui dan disahkan oleh : 
 
   

MAKHIN YUSRO SUWANTORO, S.Pd.I DARWIN, SE, MM 
( Bendahara Yayasan) ( Ketua Umum Yayasan ) ( Pendiri / Pembina Yayasan) 

 
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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.TURUNAN

AKTA

?;:?-l;12Tgl.

No.

H.A. Q0MARI{ASIKH, SH

NOTARIS
SURAT KEPUTUSAN TVIENTERI KEHAKI MAN

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-150 HT. 03^01 TH 2003
TANGGAL 5 FEBRUARI 2OO3

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TAilAH

( PPAT )
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL
NO. 14-X.A-2003

TANGGAL 4 DESEMBER 2OO3

KANTOR:
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 03
Telp $291) 3319990 / s96a87

Jepara 59417
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PROSES PEMBANGUNAN TAHAP AWAL / DASAR : 
Pada bulan September 2013, pengerukan dan perataan tanah dikerjakan dengan 

menggunakan alat berat dalam satu minggu bisa selesai seperti terlihat dalam photo di 
atas. Tanah sudah rata dan siap untuk dibangun Asrama panti asuhan pondok putra dan 

putri yayasan yatim piatu al muzakki. 
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PROSES PEMBANGUNAN TAHAP PERTAMA : 
Setelah tiga bulan akhirnya pembangunan asrama panti asuhan pondok putra dan putri 

bisa dimulai dengan diiringi do’a bersama para pekerja, masyarakat dan anak anak 
yatim piatu di yayasan almuzakki. Pembangunan ini dimulai pada tanggal 4 januari 2014 

dengan modal dana awal yang sudah dianggarkan oleh Panitia. 
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PROSES PEMBANGUNAN TAHAP PERTAMA : 
Pembuatan pondasi bangunan dua asrama untuk pondok putra dan putri yang terlihat 
diatas. Pondasi dibuat sekaligus dua bangunan, tetapi dalam penyelesaiannya akan di 

selesaikan satu persatu sesuai budget dan dana yang ada. 
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PROSES PEMBANGUNAN TAHAP KEDUA : 
Terlihat gambar di atas bangunan sudah dalam proses pemasangan batu bata / bata 

merah dan akhir bulan februari ini proses pembangunan tahap kedua ini akan selesai 
dan untuk selanjutnya pada awal bulan maret akan mulai proses pembangunan tahap 

ketiga yaitu pemasangan slup / cor atas dan pengecoran lantai dua. 
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DO’A UNTUK PARA DONATUR 
 
 
Bismillahirrohmanirrohiim. 
Alhamdulillahirobbil ‘alamin. 
 
Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayat dan inayah-Nya. 
Sholawat beserta salam kami haturkan kepada nabi Muhammad SAW. 
 
YA ALLAH, BERIKANLAH KEPADA PARA DONATUR YAYASAN YATIM 
PIATU AL MUZAKKI :  

1. Kesehatan jasmani-rohani, lahir-batin dan umur yang panjang untuk 
selalu beribadah kepada-Mu. 

2. Putra-putri yang sholeh - sholehah, cerdas, berbakti kepada orang tua, 
bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara. 

3. Rizki yang cukup, halal dan barokah. 
4. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa-rohmah. 
5. Hati yang bersih, dada yang lapang. 
6. Dikabulkan semua maksud dan hajatnya. 
7. Diampuni segala dosa dan diterima amal kebaikannya. 
8. Hidup yang istiqomah dan akhir hayat yang husnul khotimah. 

 
Robbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhiroti hasanah, wa qina 
azabannar. Wa shollallahu ‘ala sayyidina Muhammad, Wa ala ali 
sayyidina Muhammad,  Walhamdulillahi robbil ‘alamin. 
 
ALFATIKHAH . . . . . 
 


