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Kepada Yth
Bapak/Ibu/Dermawan/Dermawati
Di Tempat

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur atas rahmat dan hidayah yang telah Allah SWT berikan Kepada kita
semua sehingga kita berharap masih dipertemukan dengan bulan suci
Ramadhan, yaitu bulan penuh berkah dan ampunan, yang di dalamnya
segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Menurut beberapa riset, 
pertumbuhan setiap tahunnya. Kesejahteraan masyarakat meningkat pesat di 
bulan Ramadhan pada setiap tahunnya. Terinspirasi hal tersebut, kami dari
Yayasan Yatim Indonesia Sejahtera membuat program di bulan Ramadahan
tahun ini dengan mengambil tema TAQWA, BAHAGIA dan RAHMAT 
RAMADHAN.

Yayasan Yatim Indonesia Sejahtera senantiasa berusaha mengoptimalkan
bulan Ramadhan dengan berbagai kegiatan positif agar bernilai ibadah dan 
bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak/ibu
/Saudara para muzzaki agar berkenan menyalurkan Zakat, Infak, Shodaqoh 
dan Wakafnya melalui kami. Insyaa Allah ZISWAF tersebut akan kami Kelola 
secara Amanah dan professional.

Demikianlah proposal ini kami sampaikan. Akhir kalam kami ucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan partisipasi yang telah 
diberikan.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Pengurus Yayasan Yatim Indonesia Sejahtera

Purnomo
Ketua Umum
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MUKADDIMAH
Alhamdulillah seluruh umat islam di dunia telah memasuki sebuah 

bulan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan serta penuh dengan 

rahmatnya Allah SWT, yaitu Bulan Ramadhan, maka dengan salah satu 

bulan yang di istimewakan oleh Allah ini, kita semua umat islam agar 

tidak menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang adadi bulan 

Ramadhan ini, banyak peluang dan kesempatan untuk meningkatkan 

derajat kita disisi Allah SWT, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan serta berburu pahala berlipat, yang diantaranya adalah 

dengan memperbanyak sedekah, peduli sesama, saling tolong 

menolong dan masih banyak lagi.

Melalui program Ramadhan “TAQWA, BAHAGIA DAN RAHMAT 

RAMADHAN”, Yayasan Yatim Indonesia Sejahtera (YIS FOUNDATION)

mengajak kita semua untuk beramal sholeh serta memburu pahala 

yang berlipat yaitu memalui dengan saling berbagi dan peduli sesama.

Yang insya allah acara-acara ramadhan itu meliputi : 

1. Buka Bersama 

2. Takjil On The Road

3. Pesantren Kilat

4. Pembagian Wakaf Al Quran

5. Bingkisan Bagi Guru Ngaji

6. Parcel Lebaran BERCAHAYA (Berbagi Ceria diHari Raya)

Kami panitia Yayasan Yatim Indonesia Sejahtera sebagai wadah 

sosial kemanusiaan ingin mengajak serta mengetuk hati pihak-pihak 

yang terkait untuk ikut andil dalam membantu serta menyukseskan 

program ini. Agar dibulan Ramadhan ini, mereka yang masih banyak

membutuhkan pertolongan serta uluran tangan kita dapat tersenyum 

merasakan dan menikmati indanya bulan suci ramadhan. 
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PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN KEGIATAN RAMADHAN 1444 H

TEMA : “TAQWA, BAHAGIA dan RAHMAT RAMADHAN”

YAYASAN YATIM INDONESIA SEJAHTERA
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pendahuluan
Ramadhan merupakan bulan mulia nan

penuh berkah dan ampunan. Setiap amalan

dilipatgandakan, amal baik maupun amal buruk.

didalamnya terhimpun segala macam ibadah

yang wajib di bulan selain Ramadhan. Oleh

karena itu Ramadhan merupakan momentum

yang sangat tepat dalam meningkatkan

semangat ibadah, berbagi dan peduli terhadap

masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Semangat ini menginspirasi kami untuk turut

memeriahkan dan berkahnya Ramadhan dengan

membantu menyelesaikan permasalahan

kemiskinan yang ada di lingkungan yayasan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kami

menggelar serangkaian kegiatan sosial dengan

konsep yang inovatif, memiliki efek yang baik,

serta bermuatan edukasi dengan ajakan untuk

turut peduli, berbagi dan berdonasi untuk

masyarakat dhuafa.

Tujuan Program
❖ Menjadikan bulan Ramadhan sebagai asrama

pemberdayaan umat islam dalam mengenal,

memahami dan menyelesaikan keagamaan

dan sosial baik secara individu maupun

kemasyarakatan.

❖ menumbuhkan kepedulian terhadap

masyarakat tidak mampu sehingga tertanam

sikap keshalihan sosial.

❖ membantu program pemerintah dalam

mengurangi kesenjangan sosial dengan

program santunan anak yatim dan fakir miskin.
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TAQWA,
BAHAGIA DAN
RAHMAT
RAMADHAN”

Deskripsi program ramadhan
Pesantren Kilat

Program belajar dan 

memahami ajaran islam yang 

dilakukan untuk anak anak

Sekolah mulai dari SD sampai

SMA.

Pesantren
kilat

Parcel lebara
Yatim dan dhuafa

Santunan yatim dhuafa adalah

salah satu program unggulan

pada kegiatan Ramadhan

1444H . Dari ratusan anak yatim

yang terkumpul. In syaa Allah

akan diberikan pada saat

menjelang Idul Fitri.

Buka bersama
Program memberi makan

pada saat Ramadhan akan

menimbulkan rasa 

kegembiraan terhadap anak

yatim dan dhuafa dan empati

terhadap kesulitan yang 

mereka hadapi.Bu
ka

 be
rs

am
a

Takjil on the road
Program beras untuk dhuafa. 

Bantuan ini berupa sembako, 

diberikan secara langsung

untuk membantu meringankan

beban kebutuhan hidup

sehari-hari.
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Bingkisan bagi
Guru ngaji

Bingkisan untuk guru ngaji

adalah sebuah apresiasi yang 

ingin kami berikan karena

kemuliaan mereka 

mengajarkan ilmu agama 

islam dengan ikhlas dan tak

kenal Lelah.

Bingkisan
bagi guru ngaji

Parcel lebaran
yatim

dan dhuafaPa
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N
o

Kegiatan
Perincian

Jumlah
Kuantitas Nilai

1 Buka Bersama 2100 Porsi Rp       30.000 Rp                       63.000.000 

2 Takjil On The Road 800 Porsi Rp       15.000 Rp                       12.000.000 

3 Pesantren Kilat 30 Anak Rp     200.000 Rp                       6.000.000 

4 Bingkisan Bagi Guru Ngaji 20 Paket Rp     200.000 Rp                         4.000.000 

5 Parcel Lebaran Yatim dan Dhuafa :

Parcel Yatim dan Dhuafa 272 Paket Rp     200.000 Rp                       54.400.000 

THR Yatim dan Dhuafa 272 Amplop Rp     200.000 Rp                       54.400.000 

Total Anggaran Rp                  193.800.000 

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Anggaran Program ramadhan

Salurkan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf  melalui Rekening :

Panitia ziswaf Ramadhan 1444 h
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PENUTUP
Demikian Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Ramadhan 1444 H ini kami 

sampaikan, besar harapan kami Bapak/Ibu/Sdr/I seluruh donatur dan 

Lembaga Instansi ikut serta membantu dan berpartisipasi mensukseskan 

kegiatan di bulan suci Ramadhan agar dapat melakukan amalan sholeh yang 

inshaAllah akan dilipat gandakan pahalanya.. 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu Dustakan” ( QS Arrahman : 13 )

Semoga Allah Swt memberikan kemuliaan dan rahmat Nya kepada kita 

semua sehingga dibulan yang penuh ampunan ini kita meraih maghfiroh dan 

kemuliaan yang hakiki..

Aamiin ya robbal’alamiin…

Atas Bantuan dan Pastisipasi serta Do’a restu dari Bapak/Ibu/Sdr/I selurh

Donatur dan Lembaga Instansi kami haturkan Jazakumullah khoiran katsiran…

Bekasi, 04 Maret 2023

Mengetahui,

YAYASAN YATIM INDONESIA SEJAHTERA

KETUA UMUM SEKRETARIS

Purnomo Iwan Wahyudin

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN KEGIATAN RAMADHAN 1444 H

TEMA : “TAQWA, BAHAGIA dan RAHMAT RAMADHAN”

YAYASAN YATIM INDONESIA SEJAHTERA
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“….Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 

Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Qs Al Maidah ayat 2

Bulan Ramadhan adalah Bulan Sejuta

keberkahan Dengan kepercayaan

Bapak/Ibu/Sdr/I kepada Lembaga kami salah 

satu tanda pedulian dan berbagi yang akan

memberikan kebahagiaan untuk negeri.
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