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PROPOSAL 

PERMOHONAN BANTUAN RENOVASI RUMAH 
 

 

A. LATAR BELAKANG 

Ajaran Islam dan agama lain tentunya mengajarkan kepada para pemeluknya 

untuk saling membantu sesama saudaranya, terutama membantu yang sedang dalam 

keadaan kesusahan dan kesempitan hidup. Mereka yang kedaannya demikian itu di 

antaranya adalah anak- anak yatim piatu dan fakir miskin. 

Anak-anak yatim piatu di lingkungan kita, sebagian besar hidupnya dalam 

kesusahan dan kekurangan, karena kehilangan tulang punggung pencari nafkah dan 

figur orang tua dalam hidupnya. Mereka masih banyak yang tidak sanggup dalam 

menuntut ilmu dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Karena itu uluran tangan kita sebagai saudaranya tentu sangatlah berarti, tidak hanya 

dengan simpati, tapi perlu adanya tindakan nyata dengan memberi bantuan materil 

berupa harta benda. Adalah sangat berdosa bagi kita, apabila kita berdiam diri atas 

penderitaan mereka. Walaupun bantuan itu belum cukup memenuhi seluruh 

kebutuhan hidupnya, akan tetapi paling tidak dapat memberikan semangat hidup bagi 

mereka, bahwa kita saudara-saudaranya masih mempunyai kepedulian terhadap 

mereka. 

Karena kemampuan ekonomi mereka (orang tua yg masih hidup / wali asuh) 

yang pas-pasan, maka kondisi tempat tinggal mereka pun juga seadanya dan sangat 

sederhana bahkan bisa dibilang kurang layak sebagai rumah tinggal. Selama tim 

Berkarya berkunjung ke beberapa rumah anak yatim di desa Triwungan kecamatan 

Paiton, hampir semua rumah yang mereka tinggali berukuran kecil dan sangat 

sederhana. Hampir sebagian besar rumah terbuat dari kayu dan berdinding lembaran 

kayu dan triplek atau bahkan lembaran seng tipis. Meskipun ada satu atau dua rumah 

yang temboknya sudah terbuat dari batu bata, tetapi hanya untuk dinding depannya 

saja. Lantainya pun juga masih berupa tanah, bukan tegel atau lantai keramik seperti 

dirumah kita.  
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Tetapi mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah saat datang musim hujan. 

Sudah tentu banyak yang bocor disana sini. Dengan kondisi ini pasti sangat tidak 

nyaman, dingin, bahkan bisa menggangu kesehatan mereka. Apalagi Paiton berlokasi 

di dekat pantai yang anginnya sangat kencang, sehingga rumah-rumah tersebut sangat 

rawan rusak bahkan ambruk jika terjadi hujan angin. 
 

 
Gambar 1. Rumah salah satu anak yatim di Paiton 

Selain kondisi rumah yang masih sangat memprihatinkan, juga kami jumpai 

beberapa rumah dengan kamar mandi atau toilet yang sangat tidak layak pakai. 

Seperti yang kami jumpai didaerah Paiton dimana kamar mandinya hanya 

berdindingkan plastik, karung, dan kayu seadanya. Sedangkan untuk toiletnya, 

mereka belum punya dan menggunakan sungai untuk buang hajat. 
 

 
Gambar 2. Kondisi kamar mandi yang sudah tidak layak pakai 
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Demikian sedikit gambaran bagaimana kondisi tempat tinggal mereka. 

Tentunya kita akan bisa lebih merasakan kesulitan mereka jika kita sudi 

menyempatkan diri mengunjungi mereka sekedar untuk memberi sedikit motivasi. 

Tetapi tentunya akan lebih bijaksana, jika kita sudi untuk sedikit menyisihkan 

sebagian dari rejeki kita untuk membantu meringankan beban hidup mereka. 

 
B. TUJUAN 

Dengan melihat deskripsi singkat tentang fakta dalam proposal ini mudah-

mudahan dapat dijadikan sebagai dasar kita bersama untuk tidak selalu memandang 

ke atas dan jarang memandang ke bawah dalam sosialisasi masyarakat bahwa 

sesungguhnya masih ada warga masyarakat yang perlu diperhatikan dan diberikan 

bantuan. 

Jadi secara singkat, tujuan dari diadakannya program ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penggalangan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan 

renovasi rumah yatim. 

2. Membantu meringankan beban hidup anak yatim dan keluarganya, sehingga 

mereka akan lebih termotivasi dan bisa lebih berkonsentrasi pada sekolahnya. 

3. Membangkitkan rasa solidaritas dan keperdulian, terutama dari instansi 

pemerintahan dan warga sekitar untuk bersama-sama bergotong royong 

merenovasi rumah yatim tersebut. 

4. Sebagai ladang amal bagi para donatur yang memiliki kelebihan rejeki dan 

juga warga sekitar dalam membantu proses renovasi, serta memupuk rasa 

solidaritas dan kepedulian kepada saudara kita yg masih kekurangan. 

5. Untuk melaksanakan renovasi secepat mungkin sebelum datangnya musim 

hujan sehingga rumah anak yatim dan keluarganya tidak akan bocor atau 

merembes saat hujan turun. Fokus pertama adalah perbaikan atap dan genteng 

yang memang sudah tidak mamapu menahan derasnya air hujan. 
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C. LANDASAN DASAR 

Sesungguhnya semua agama menganjurkan umatnya untuk saling membantu. 

Begitu juga dengan prinsip kemanusiaan, dimana manusia adalah makhluk sosial 

yang saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga apabila ada orang lain yang 

memerlukan uluran tangan, sudah seharusnya kita sesegera mungkin dan sebisa 

mungkin memberikan pertolongan kepada mereka. Apalagi jika yang memerlukan 

bantuan tersebut merupakan anak-anak yatim yang masih kecil dan tidak mampu 

dalam hal ekonomi. Sekarang tinggal dari diri kita sendiri, apakah kita tega melihat 

mereka berjuang bertahan hidup sendirian, menghadapi kerasnya jaman tanpa ada 

yang menggenggam tangan mereka?  

Dalam ajaran Islam sendiri banyak terdapat anjuran agar kita selalu berbaik hati 

saling membantu kepada pihak yg membutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Surat Al-Baqarah : 83 

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah 

kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang 

baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu 

berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) 

pembangkang”. 

Surat Al-Baqarah : 215 

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahuinya”. 
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Beberapa hadist Nabi Muhammad SAW 

1. “Barangsiapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh 

kasih sayang, maka Allah akan menuliskan kebaikan pada setiap lembar 

rambut yang disentuh tangannya”. (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, 

Ibnu Abi Aufa) 

2. “Sesungguhnya, seorang laki-laki mengeluh kepada Nabi SAW, karena 

hatinya yang keras. Nabi SAW berkata, “Usaplah kepala yatim, dan berilah 

makan orang miskin”. (HR. Ahmad) 

3. “Barangsiapa mengambil anak yatim dari kalangan Muslimin, dan 

memberinya makan dan minum, Allah akan memasukkannya ke surga, 

kecuali bila dia berbuat dosa besar yang tidak terampuni”. ( HR. Turmudzi) 

4. “Ya Aba Dzar, aku melihat engkau lemah. Aku menyenangi untuk engkau apa 

yang kusenangi untuk diriku. Janganlah engkau menjadi amir walau hanya 

untuk dua orang, dan janganlah menjadi wali untuk harta anak yatim”.  ( HR. 

Muslim) 
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D.  PROFIL PENERIMA BANTUAN 

1. Sayati – yatim Piatu 

 Sayati, adalah seorang gadis cilik yatim piatu yang tinggal di desa Talkandang 

kecamatan Kota Anyar. Dia tinggal bersama dengan kakek dan nenek di rumahnya 

yang tampak sudah sangat rapuh. Sayati baru saja lulus dari bangku Sekolah Dasar 

dan akan melanjutkan ke jenjang SMP. Tetapi apa daya, biaya masuk ke sekolah 

SMP Negeri terlalu tinggi untuk keluarga Sayati yang hanya buruh tani. Apalagi sang 

kakek sudah sangat renta sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja mencari nafkah. 

Satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga sekarang adalah neneknya yang 

bekerja sebagai buruh tani. Jangankan untuk membayar uang sekolah, bahkan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sangat berat. 

Untuk sampai kerumah Sayati, kita harus melewati jalan setapak yg sangat 

sempit, bahkan lebarnya tidak sampai setengah meter. Dengan dikelilingi oleh 

pepohonan yang masih rindang, seolah-olah kami melewati sebuah hutan untuk 

mencapai rumah adik ini. Kami bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana saat 

malam hari melewati daerah itu yang notabene tidak terdapat penerangan sama sekali. 

Membahas rumah Sayati, seolah mengingat kembali rumah adik-adik yatim 

yang lain. Dimana kondisinya yang memprihatinkan, sangat sederhana, bahkan 

mungkin kurang layak huni bagi sebagian orang. Tetapi memang seperti itulah 

kenyataannya, dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan, tak mungkin bagi 

keluarga Sayati untuk memikirkan membuat rumah yang layak. Apalagi Sayati sudah 

kehilangan ayah dan ibunya. 

Selain kondisi rumah yang kurang layak, kami juga menjumpai kondisi MCK 

keluarga ini sangat tidak layak. Dari keterangan korlap Berkarya, keluarga ini masih 

menggunakan sungai untuk buang hajat besar. Sedangkan untuk keperluan mandi dan 

mencuci, keluarga kecil ini menggunkan kamar mandi sederhana di depan rumah 

mereka. Bisa kami gambarkan bahwa kamar mandi ini sangat tidak layak pakai, 

karena hanya berdindingkan plastic-plastik dan karung yang sudah compang camping 

dan berlubang. 

Demikian sedikit gambaran mengenai kehidupan sehari-hari dan kondisi tempat 

tinggal Sayati. Mungkin dengan sedikit uluran tangan kita bisa membuat 

kehidupannya menjadi lebih baik. 
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2. Jumalyanto – Yatim Piatu 

 Panggilan tiap harinya yaitu Jumal, yatim piatu dari Dusun Pesisir, Desa Binor, 

Paiton – Probolinggo. Nasibnya sungguh memprihatinkan, tinggal di atas tanah stren 

sungai. Bisa dibilang, rumah yang ditempat saat ini yaitu numpang di tanah pinggir 

sungai. Adik Jumal saat ini tinggal bersama Budhe-nya, yaitu saudara dari orang 

tuanya. Saat ini adik jumal masih kelas 6 SD, dan mau masuk SMP. Lebih tua 3 tahun 

dari siswa pada umumnya, iya memang karena dia sempat putus sekolah selama 3 

tahun karena tidak adanya biaya sekolah. 

Di dalam rumah dengan ukuran 4x5 meter tersebut, hanya ada satu ruang tidur, 

dengan satu tempat tidur. Hanya tempat tidur inilah aset yang dimilikinya. Ruang 

tamu berfungsi juga sebagai dapur, yaitu tempat memasak adik jumal dan budhenya. 

Keseharian adik jumal terkadang mencari rumput untuk dijual kembali. Terkadang 

membantu “angon” sapi, semua dijalaninya asalkan mendapatkan uang yang halal 

dan bisa digunakan untuk melanjutkan sekolahnya. Keterbatasan yang dia hadapi 

ternyata tidak menghalangi Jumal untuk berprestasi. Dia tercatat sebagai salah satu 

siswa berprestasi di sekolahnya, dengan nilai rata2 8,6. 

Kehidupan Jumal berubah drastis saat ditinggal ayahnya. Disaat ayahnya masih 

ada, dia masih memiliki asset berupa rumah dan tanah. Sebagai anak satu-satunya, 

Jumal harus bekerja membantu ibunya untuk mencari nafkah, disaat teman-temannya 

asik bermain, Jumal sibuk mencari rumput dan “angon” atau menggembalakan sapi. 

Kehidupannya pun makin berat disaat ibunya sakit-sakitan. Aset yang paling 

berharga, yaitu rumah dan tanah pun habis terjual untuk biaya berobat ibunya. Tak 

berselang lama ditinggal ayahnya wafat, ujian pun menghampirinya kembali, ibunya 

pun dipanggil menghadap kehadirat-Nya. Akhirnya Jumal pun hidup dengan diasuh 

neneknya.  

Saat ini Jumal sedang berusaha untuk melanjutkan sekolahnya, yaitu ke jenjang 

SMP. Alhamdulillah, berkat prestasinya, kemarin dia mendapatkan beasiswa 

pendidikan dari PT. YTL Jawa Timur Paiton. Beasiswa ini diberikan sebagai wujud 

kepedulian sosial khususnya dalam bidang pendidikan bagi warga sekitar yang 

kurang mampu.  
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E. FOTO RUMAH (DOKUMENTASI) 

1. Rumah Sayati 

  

  
Gambar 3. foto-foto rumah Sayati 

 

  

  
Gambar 4. Kamar mandi dan tempat cuci keluarga Sayati 
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2. Rumah Jumalyanto 

 

  

  

  
 

Gambar 5. Kondisi rumah Jumalyanto  
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F. PERKIRAAN KEBUTUHAN BAHAN DAN WAKTU PENGERJAAN 
 
1.   Perkiraan biaya, bahan bangunan, dan lama pengerjaan rumah Jumalyanto 
 

 Desain rumah ditinggikan dengan pondasi 0.5 m dari semula 

- Panjang 5 m, tembok keliling dengan tinggi 1 m, selebihnya hardplek dengan 

finishing cat.      

- Lebar 4 m dasar lantai urugan tanah + koral finishing plester   

- Tinggi 3.5 m 

 

     
Pondasi tinggi 0,5 m      
ukuran 2 (4 x 0.3 x 0.5) =1.2 m3     
 2 (5 x 0.3 x 0.5) =1.5 m3     
 total pondasi = 2.7 m3 ---> mortar 2 m3   
kebutuhan urug tinggi 0.5 m  0.5 x 4 x 5 = 10 m3   
Bangunan tembok      
kelliling 2 (4 + 5) = 18 m  ukuran bata merah 20 x 10 x 5 cm 
tinggi 1 m = 10 tumpuk bata + mortar     
18 x 4 = 72 baris bata      
total bata untuk keliling 4 x 5 dg tinggi 1 m:    
10 x 72 = 720 bata      
total beli bata merah 1000     
Adukan mortar metode bow  Adukan beton metode bow 
1m3 mortar 1 : 5   1m3 adukan beton 1 : 3 : 5 
semen:    semen = 5 sak 
¼ * 135 * 1 m3 = 0.2418 m3 = 302.2975 kg = 6 Sak pasir = 0,5 m3 
    koral = 1 m3 
Pasir:       
¼ * 135 * 5 m3 = 1.2 m3 
 
      

 

   kamar 

toko Ruang 
tamu 

Dapur 
r. makan 
r. keluarga 

3 m 

2 m 

4 m 
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Kebutuhan Mortar   
2 (4 x 0.5 x 0.1) = 0.4 m3   
2 (5 x 0.5 x 0.1) = 0.5 m3   
total kebutuhan mortar untuk dinding tinggi 1 m adalah 1 m3 
    
Mortar untuk mlester dasar (ketebalan 5 cm) 
0.05 x 4 x 5 = 1 m3   
Total kebutuhan mortar 4 m3  
    
HardPlek    
ukuran 2 x 1 m    
Jumlah total   = 18 lembar   

 

Bahan Satuan   Harga Satuan Total 

Bata merah perseribu 1 400000 400000 

Semen sak 20 60000 1200000 

Pasir rate (3m3) 1 200000 200000 

koral rate (3m3) 1 350000 350000 

Batu kali rate (3m3) 2 150000 300000 

Tanah urug rate (3m3) 4 150000 600000 

HardPlek biji 18 50000 900000 

Kayu ikat 5 200000 1000000 

Cat kg 2 100000 200000 

Kuas biji 2 10000 20000 

Paku  kg 3 15000 45000 

Kawat kg 1 15000 15000 

tampar   1 10000 10000 

cangkul biji 1 60000 60000 

sekop biji 1 35000 35000 

palu biji 1 20000 20000 

ember  biji 2 10000 20000 

gamping 150kg 1 150000 150000 

2 tukang hari 7 110000 770000 

2 helper hari 7 90000 630000 

rokok hari 7 10000 70000 

    6995000 
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Catatan: 

Biaya total diatas tidak termasuk penggantian genting, kebutuhan untuk kayu bisa 

membengkak dikarenakan belum tahu berapa banyak kayu lama yang masih dipakai. 

Diluar biaya konsumsi untuk pembongkaran gotong royong.  

Lama waktu pengerjaan renovasi rumah Jumalyanto, yang dibutuhkan kurang lebih 7 

hari kerja. Selain mengandalkan pekerja tukang bangunan, juga akan meminta 

bantuan warga sekitar untuk membantu gotong royong dalam pembongkaran rumah  

tersebut. Sehingga peran serta perangkat desa sangat dibutuhkan untuk menggerakkan 

warga sekitar agar mau ikut serta bergotong royong. 
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2. Perkiraan biaya, bahan, dan lama pengerjaan kamar mandi rumah Sayati 
 

Perhitungan kebutuhan bahan bangunan: 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang  =   2 m   
Lebar      =   1.5 m   
Tinggi =   3 m   
    
Bata dinding 1.5 m   
4 baris x 15 tumpuk x 7m = 420 bata merah 
dibulatkan 500 untuk bak mandi  
    
Mortar:     
Untuk penyusunan bata:  
0.75 x 7 x 0.05 = 0.2625   
    
Untuk plester dasar:   
2 x 1.5 x 0.05 = 0.15   
    
Untuk plester tembok dalam:  
1.5 x 7 x 0.05 = 0.525   
    
Total kebutuhan mortar  = 0.675 m3 
    
Adukan mortar metode bow  
1m3 mortar 1: 5   
semen:    
¼ * 135 * 1 m3 = 0.2418 m3 = 302.2975 kg = 6  sak 
Pasir:    
¼ * 135 * 5 m3 = 1.2 m3   

 

 

 

 

2 m 

1.0 m 

0.5 m 
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Perhitungan perkiraan kebutuhan dana: 

 

Untuk renovasi rumah Sayati menyusul dikarenakan kondisi rumah yang masih cukup 

lumayan sehingga untuk perbaikannya cukup dengan menambal beberapa bagian 

yang berlubang dengan Hardpleks baru. Bagian yang paling perlu direnovasi adalah 

kamar mandi , dimana waktu yang dibutuhkan sekitar 5 hari kerja dengan asumsi 

hanya merenovasi kamar mandi saja tanpa menambahkan toilet. Dana diatas belum 

bisa saja berubah tergantung dari kondisi dan harga pasaran bahan bangunan, 

penggantian material, biaya tukang, dan sebagainya. 

 

Bahan satuan  Jumlah 
harga 

satuan 
total 

Bata merah perseribu 0.5 400000 200000 

Semen zak 6 60000 360000 

Pasir rate (3m3) 1 200000 200000 

koral rate (3m3) 1 350000 350000 

Hard Pleks biji 6 50000 300000 

Kayu ikat 2 200000 400000 

Cat kg 1 100000 100000 

Kuas biji 2 10000 20000 

Paku  kg 2 15000 30000 

Kawat kg 1 15000 15000 

tampar   1 10000 10000 

cangkul biji 1 60000 60000 

sekop biji 1 35000 35000 

palu biji 1 20000 20000 

ember  biji 2 10000 20000 

Engsel & selot set 2 20000 40000 

1 tukang hari 5 60000 300000 

1 helper hari 5 50000 250000 

rokok hari 5 10000 50000 

    2760000 
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Terima kasih kami tujukan kepada seluruh donatur dan warga yang turut membantu 

di lingkungan desa Bhinor dan Talkandang yang terlibat dalam gotong royong ini. 

Dan juga segenap tim Berkarya yang tanpa kenal lelah terus berjuang demi kehidupan 

yatim yang lebih baik. Semoga infaq hamba Allah yang Kami kenal atau tidak, 

keringat, tenaga, dan pikiran/gagasan Anda sekalian yang ikhlas dalam hal ini dapat 

menjadi  contoh untuk warga lain dan apa yang telah dilakukan dapat diterima oleh 

Allah Swt sebagai bentuk amal kebajikan. 
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REKENING DONASI “BERKARYA” 

 

 

1. BANK BCA 

No. Rekening 0183512380 

a.n. MOCH  BACHRUDIN 

 

 2. BANK BNI 

     No. Rekening 0268729426 

     a.n. MOCH.  BACHRUDIN 

 

3. BANK MANDIRI 

  No. Rekening 1410010687374 

  a.n. MOCH  BACHRUDIN 

 

BERKARYA Kepengurusan Cabang Paiton 

Ds. Krajan RT 23 RW 07 Sumber Anyar Paiton – Probolinggo, 67291 

CP :  Wahyu Hermawan ST.  HP : 0857 3007 8751 

Moh. Bachrudin ST.   HP : 0856 4800 7543 

Achmad Suyuti ST.    HP. 0856 4854 2433 

Siswono  Tejo   HP : 0852 3131 2737 

Website resmi : www.keluargayatim.com 

Email resmi : keluargayatim@gmail.com 

Facebook Page : YukJadiKeluargaYatim 


