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a) LATAR BELAKANG
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh...
Tak terasa waktu beputar begitu cepat. Tak lama lagi,
umat Islam di seluruh dunia akan menyambut hadirnya
bulan suci Ramadhan, bulan agung nan-mulia dimana
seluruh Muslim berlomba-lomba meningkatkan amal dan
taqwa bersamaan dengan janji Allah yang akan
menggandakan seluruh bentuk pahala ketaatan khusus
pada bulan tersebut. Semua umat Islam tentu menyambut
dan merayakannya. Namun, cara penyambutan juga dapat
berbeda-beda di setiap kalangan maupun kelompok
Muslim tertentu, seperti halnya yang dialami oleh Muslim
Tunanetra di Indonesia.
Dari segi ekonomi, saudara-saudara kita penyandang
tunanetra secara umum merupakan masyarakat dari
golongan kelas menengah ke bawah. Dapat dikatakan,
hanya segelintir saja rekan-rekan penyandang tunanetra
yang datang dari strata sosial menengah ke atas.
Fenomena ini menjadi realitas yang kami temukan, tidak
hanya sebatas wacana belaka, melainkan fakta yang kami
hadapi selama menjalankan kegiatan dan program yang
didedikasikan bagi saudara-saudara Muslim penyandang
tunanetra di berbagai daerah, khususnya di sekitar
wilayah Tangerang Selatan, Tangerang, Bogor, Depok
dan Jakarta.
Faktor tersebut dipersulit di tengah pandemi Covid-19
yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia. Para
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penyandang tunanetra termasuk menjadi bagian yang
sangat terdampak oleh pandemi tersebut. Para tunanetra
yang berprofesi sebagai tukang pijat, penjual kerupuk
keliling, sebagai contoh, menjadi kelompok tunanetra
yang sangat terkena dampak oleh pandemi ini.
Penghasilan mereka drastis menurun dengan tajam,
bahkan sampai tidak berpenghasilan sama sekali.
Dengan alasan tersebut, Yayasan Raudlatul Makfufin
bermaksud mengadakan program yang kami beri nama
Bingkisan Ramadhan untuk Tunanetra. Bingkisan
tersebut akan disalurkan khusunya bagi tunanetra di
lingkungan keluarga besar Yayasan Raudlatul Makfufin
yang mencakup guru, santri, dan jama’ah majelis ta’lim.
Program ini mudah-mudahan menjadi penyambung tali
silaturahim antara para dermawan dan tunanetra Muslim,
serta untuk memperkuat dan saling bahu membahu di
tengah kondisi krisis yang demikian tidak mudahnya
dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terlebih penyandang
disabilitas netra.
b) NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama ‘Bingkisan Ramadhan untuk
Tunanetra.’
c) TEMA KEGIATAN
Pada bulan Ramadhan kali ini, kami mengusung tema
Menanam Investasi Akhirat dengan Berinfaq bagi
Sahabat Tunanetra. Infaq merupakan salah satu amal
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yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. bagi umat Islam.
Di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 261 Allah SWT.
memberikan sebuah gambaran perumpamaan bagi orang
yang berinfaq di jalan-Nya. Allah SWT. berfirman:
“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta
mereka di jalan Allah adalah seperti satu biji yang
menumbuhkan tujuh tangkai. Di setiap tangkai terdapat
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas, lagi Maha
Mengetahui.”
Program ini dirancang salah satunya dengan menjadikan
ayat di dalam surat al-Baqarah tersebut sebagai acuan dan
motivasi. Tentunya, kami berharap dan memanjatkan do’a
semoga bingkisan ramadhan yang akan disalurkan bagi
keluarga Yayasan Raudlatul Makfufin menjadi modal
investasi akhirat bagi para dermawan yang berinfak
sehingga kelak balasan yang berlipatganda dari Allah
SWT. sebagaimana janjinya dapat dipetik dan dirasakan
hasilnya kelak di dalam surganya Allah SWT.
d) MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud diadakannya program ini adalah sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tunanetra,
khususnya, yang memiliki ikatan dengan Yayasan
Raudlatul Makfufin. Mencakup di antaranya adalah para
guru tunanetra, santri tunanetra, pengurus serta jama’ah
majelis taklim tunanetra IKJAR, pengurus, pengawas dan
pembina Yayasan.
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Adapun tujuan-tujuan yang mudah-mudahan dapat
tercapai melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1) menjadi sarana investasi akhirat bagi para
dermawan;
2) memenuhi kebutuhan logistic penerima manfaat;
3) memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri;
4) menyebarkan kegembiraan di keluarga tunanetra;
5) meringankan tanggungan ekonomi;
6) mempererat tali silaturahim antar sesama umat
Islam, dan warga negara Indonesia;
7) memperkenalkan dunia tunanetra;
8) menjadi sarana beramal di bulan Ramadhan.
e) WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan penyaluran bingkisan ramadhan ini akan
dilaksanakan pada Sabtu, 23 April 2022/21 Ramadhan
1443H bertempat di gedung Yayasan Raudlatul Makfufin
Jl. H. Jamat, Gg. Masjid 1, No. 10A, RT 02/05, Kp. Jati,
Buaran, Serpong, Tangerang Selatan. Tautan Google
Maps untuk alamat di atas adalah sebagai berikut:
https://maps.app.goo.gl/5hU6TtqiyLkfxKVo9
f) PENERIMA MANFAAT
Jumlah penerima manfaat yang ditargetkan akan
menerima paket bingkisan ramadhan di tahun 2022 adalah
sebanyak 166 orang. 73% atau sebanyak 121 orang
merupakan penyandang tunanetra, dan 27% atau sejumlah
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45 orang merupakan awas/non-tunanetra. Rinciannya
tercantum di dalam tabel berikut:

No.

Kategori

Penerima

Total

Tunanetra
1

Awas
2

3

1

Dewan Pembina

2

Dewan Pengawas

1

2

3

3

Dewan Pengurus Harian

2

2

4

7

3

10

3

6

9

6

Jajaran Sekolah Khusus
Islam Terpadu Yarfin
Jajaran Pesantren
Raudlatul Makfufin
Santri/siswa

24

0

24

7

Unit Percetakan Braille

0

5

5

8

Kerumahtanggan

0

5

5

Pengurus Majelis Ta’lim
IKJAR
Jama’ah Majelis Ta’lim
IKJAR
Masyarakat Sekitar

3

0

3

80

0

80

0

20

20

121

45

166

73%

27%

100%

4
5

9
10
11

Total

g) BENTUK KEGIATAN DAN BANTUAN
Program penyaluran bingkisan ramadhan yang
diselenggarakan oleh Yayasan Raudlatul Makfufin akan
dilaksanaan bersamaan dengan agenda buka puasa
bersama. Acara pada hari H dapat dihadiri oleh
dermawan/donatur
yang
turut
berpartisipasi
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menyukseskan kegiatan. Adapun susunan acaranya
adalah sebagai berikut:
No.

Waktu

Kegiatan

Keterangan

1.

15.30-16.00

Sholat Ashar
Berjama’ah

Seluruh hadirin

2.

16.00-16.30

Tadarrus Berjama’ah

Ust. Sapto
Wibowo

3.

16.30-17.30

Taushiyyah
Keagamaan

Ust. Nasrul
Ahmadi

4.

17.30-18.00

Pembacaan
Sholawat/Do’a

Menjelang
berbuka puasa

5.

18.00-18.30

Buka Bersama &
Shalat Maghrib
Berjama’ah

Seluruh hadirin

6.

18.30-19.30

Pembagian Bingkisan
Ramadhan

Diberikan oleh
panitia/donatur
kepada penerima
manfaat

Melalui program ini, kami membuka kesempatan seluasluasnya bagi seluruh pihak di berbagai lapisan masyarakat
untuk turut serta menyukseskan kegiatan penyaluran
bingkisan ramadhan bagi tunanetra dan non-tunanetra di
lingkungan keluarga besar Yayasan Raudlatul Makfufin.
Untuk itu, partisipasi pada kegiatan ini dapat dilakukan
dengan beberapa cara:
a. Memberikan bantuan materi:
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1) Dengan jumlah yang tidak ditentukan;
2) Sesuai dengan jumlah kebutuhan barangbarang tertentu.
b. Memberikan bantuan barang/non-materi:
1) Dengan jumlah yang tidak ditentukan;
2) Sesuai dengan jumlah kebutuhan barangbarang tertentu.
h) RENCANA ANGGARAN BELANJA
Untuk menyukseskan kegiatan ini, terdapat sejumlah
kebutuhan yang perlu dipenuhi. Pada bagian ini, terdapat
tiga kategori tabel rencana anggaran belanja yang
mencakup a) paket bingkisan ramadhan tunanetra, b)
paket bingkisan ramadhan awas, dan c) kegiatan.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
a. Paket Bingkisan Ramadhan Tunanetra
No.

Uraian

Vol.

Unit

1

Beras 5Kg

121

Karung

Rp80,000

Rp9,680,000

2

Minyak
Goreng 1L
Sarden

121

Pcs

Rp25,000

Rp3,025,000

121

Kaleng

Rp25,000

Rp3,025,000

121

Pcs

Rp100,000

Rp12,100,000

5

Tongkat
Tunanetra
Gula 1Kg

121

Pack

Rp18,000

Rp2,178,000

6

Uang Tunai

121

Amplo
p

Rp500,000

Rp60,500,000

3
4

Satuan

Total

Jumlah

Rp90,508,000

b. Paket Bingkisan Ramadhan Awas
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No.

Uraian

Vol.

Unit

Satuan

Jumlah

1

Beras 5Kg

45

Karung

Rp80,000

Rp3,600,000

2

45

Pcs

Rp25,000

Rp1,125,000

3

Minyak
Goreng 1L
Sarden

45

Kaleng

Rp25,000

Rp1,125,000

4

Gula 1Kg

45

Pack

Rp18,000

Rp810,000

5

Uang Tunai

45

Amplop

Rp500,000

Rp22,500,000

Total

Rp29,160,000

c. Kegiatan
No.

Uraian

Vol.

Unit

Satuan

1

Konsumsi

150

Porsi

Rp35,000

Rp5,250,000

2

Penceramah

1

Orang

Rp250,000

Rp250,000

3

Pemandu
Tadarus

1

Orang

Rp200,000

Rp200,000

Total

Jumlah

Rp5,700,000

d. Rekapitulasi
No.

Uraian

Jumlah

1

Paket Bingkisan Ramadhan Tunanetra

Rp90,508,000

2

Paket Bingkisan Ramadhan Awas

Rp29,160,000

3

Kegiatan

Rp5,700,000
Total

Rp125,368,000

i) SUMBER DANA
Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah
sebagai berikut:
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a. Kas Yayasan Raudlatul Makfufin;
b. Kontribusi Dewan Penyantun;
c. Donasi dari instansi, lembaga, komunitas,
organisasi, maupun individu pemerintah ataupun
swasta.
j) PELAKSANA
Pelaksana kegiatan penyaluran bingkisan ramadhan
2022M/1443H akan dikelola oleh Steering Committee
(SC) dan Organizing Committee (OC) dengan susunan
sebagai berikut:
Steering Comm.
: Dewan Pengurus Harian
Organizing Comm. :
● Ketua Pelaksana : Agus Hermanto
● Sekretaris
: Rovan Januariza
● Bendahara
: Nurma Amalia
● Sie. Perlengkapan: Rozaq Irama
● Sie. Publikasi dan
Dokumentasi
: Yosep Fajar Arifin
● Sie. Humas
: Robbi Fadhilah
● Sie. Konsumsi : Karmila Maryani
k) SUMBER INFORMASI DAN REKENING
LEMBAGA
Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat
menghubungi kontak berikut:
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a) Yayasan Raudlatul Makfufin (021) 7463-5929 |
0811-83000-72
b) Agus Hermanto 0812-1261-1598
Adapun bagi para dermawan yang berkeinginan untuk
berkontribusi dan berpartisipasi pada program ini dapat
menyalurkan bantuannya melalui rekening berikut:

Bank Syariah Indonesia (BSI)
No Rek. 1024347725
An. Yayasan Raudlatul Makfufin

l) PENUTUP
Demikian proposal ini disusun. Mudah-mudahan menjadi
gambaran untuk kegiatan yang hendak kami
selenggarakan dalam memenuhi kebutuhan saudara/i
tunanetra/non-tunanetra di lingkungan Yayasan Raudlatul
Makfufin. Di sisi lain, semoga kegiatan ini memberikan
kesempatan bagi masyarakat di berbagai lapisan untuk
berkontribusi dan turut menguatkan kohesi sosial di
antara masyarakat Indonesia terutama dengan para
penyandang tunanetra. Semoga amal yang telah dilakukan
menjadi bekal yang bernilai di sisi Allah Swt. di dunia dan
di akhirat kelak.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh...
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Tangerang Selatan, 10 Maret 2022
Ketua Panitia
Sekretaris

Agus Hermanto

Rovan Januariza

Mengetahui,
Ketua Yayasan Raudlatul Makfufin

Budi Santoso, S.Sos.I.
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m) LAMPIRAN-LAMPIRAN
1) Sejarah Majelis Ta’lim IKJAR
Terbentuknya Majelis Taklim IKJAR tidak lepas dari
proses perjalanan berdirinya Yayasan Raudlatul
Makfufin. Dengan merintis pengajian al-Quran braille
keliling dari rumah ke rumah antar jama’ah atau dari
masjid ke masjid, Yayasan Raudlatul Makfufin kemudian
didirikan. Saat itu, Yayasan hanya memiliki al-Quran
braille sebanyak 4 set yang merupakan hasil sumbangan
dari Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis).
Kegiatan tersebut dimulai sejak tahun 1981. Jumlah
jama’ah yang pada mulanya hanya 9 orang kemudian
seiring perjalanan waktu semakin bertambah banyak.
Melihat perkembangan yang ada, kelompok pengajian
tunanetra tersebut – yang saat ini dikenal sebagai Majelis
Taklim IKJAR - lalu ditawarkan untuk menempati sebuah
madrasah di daerah Kampung Jawa. Lokasinya tidak jauh
dari kesekretariatan Yayasan Raudlatul Makfufin yang
pada saat itu masih berada di kediaman Raden Halim
Shaleh di daerah Jati Negara, Kaung. Raden Halim Shaleh
sebagai seorang pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB)
merasa prihatin dengan kondisi tunanetra, dan minimnya
sarana belajar bagi mereka. Sejatinya, kewajiban ibadah
adalah bagi setiap kalangan Muslim tanpa kecuali, baik
penyandang disabilitas ataupun bukan.
Pada tahun 1983, berdirilah Yayasan Raudlatul Makfufin,
dan dua tahun berikutnya (1985), dibentuklah Ikatan
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Jama’ah Raudlatul Makfufin (IKJAR). Setelah kegiatan
berjalan di madrasah, kegiatan Yayasan Raudlatul
Makfufin yang diantaranya adalah kegiatan IKJAR mulai
berkembang. Selain itu, kegiatan sekolah jurusan dakwah
setingkat ‘aliyah juga sudah mulai dikembangkan.
Kegiatan IKJAR pada mulanya fokus pada pembelajaran
membaca al-Quran braille. Saat ini, IKJAR berkembang
dalam wadah Majelis Ta’lim yang mengadakan program
kajian dengan cakupan yang lebih luas. Adapun kegiatan
yang rutin dilaksanakan Majelis Ta’lim IKJAR adalah
sebagai berikut:
A. Pengajian al-Qur’an Braille. Program ini
dilaksanakan satu minggu sekali. Kegiatan ini
dibagi menjadi tiga tingkatan:
1. Kelas Dasar. Di kelas ini, siswa diberikan
pengenalan huruf braille latin dan arab.
Setelah itu, peserta didik akan mempelajari
modul khusus dengan memakai buku pandai
membaca al-Qur’an braille, dan diakhiri
dengan mempelajari juz ‘amma.
2. Kelas Lanjutan. Pada kelas ini, jama’ah akan
mempelajari dan melancarkan bacaan alQur’annya dari juz 1 hingga juz 29.
3. Kelas Tajwid. Kelas ini diikuti oleh peserta
didik atau jama’ah dari kelas dasar maupun
kelas lanjutan.
B. Dzikir Pagi. Kegiatan pembacaan dzikir pagi
dilakukan setiap hari Senin sampai Jum’at secara
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online di setiap pukul 05.30 WIB. Setelah
pembacaan
dzikir
usai,
jama’ah
akan
mendengarkan tausiyah keagamaan.
C. Kelas Kajian Ilmu Keagamaan. Kelas ini diadakan
satu bulan sekali di setiap minggu keempat. Materi
yang disampaikan bersifat tematik mencakup
aqidah, akhlak, dan fiqih.
Majelis Ta’lim IKJAR juga menjadi wadah bagi
pengkaderan estafet kepemimpinan Yayasan Raudlatul
Makfufin. Kegiatan-kegiatan lain yang dikelola oleh
pengurus Majelis Ta’lim IKJAR dalam rangka
memperluas jam terbang dalam hal pengelolaan
organisasi adalah peringatan hari besar Islam, peringatan
hari-hari nasional, penyambutan bulan suci Ramadhan,
bakti sosial, program keterampilan dan aktualisasi diri
tunanetra, dan pelatihan dasar kepemimpinan.
2) Visi dan Misi Majelis Ta’lim IKJAR
Visi Majelis Ta’lim IKJAR ialah menjadi wadah bagi
penyebaran dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar
untuk mewujudkan tunanetra Muslim yang menjalankan
hidup berdasarkan al-Quran dan Sunnah, bermazhab
Imam Syafi’i, dan beraqidah pemikiran Islam mengikuti
Imam Abu Hasan al-Asy’ari.
Misi Majelis Ta’lim IKJAR adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
tunanetra muslim mengenai ajaran-ajaran Islam;
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2. Memberantas buta huruf al-Qur’an Braille;
3. Meningkatkan kualitas keterampilan tunanetra
muslim dalam seluruh aspek kehidupan
berdasarkan nilai-nilai keislaman;
4. Melakukan kaderisasi organisasi untuk membentuk
tunanetra muslim yang cerdas, terampil, mandiri
dan berakhlak mulia;
5. Mempererat jalinan tali silahturahim antar jama’ah
tunanetra.
3) Stuktur Organisasi

4) Sejarah Yayasan Raudlatul Makfufin
1980
Pada tahun 1980, sebuah perkumpulan dari para calon
pendiri Yayasan Raudlatul Makfufin terjadi di kediaman
KH. Abdul Ghoni di Condet Jakarta Timur. Pertemuan
tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa
pembinaan agama bagi tunantera perlu diwujudkan
dengan lebih masif dan intensif. Ide tersebut kemudian
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mengarah pada pembentukan cikal bakal yayasan dalam
bentuk sebuah pergerakan ‘Pengajian Keliling’ yang
diinisiasi oleh almarhum Raden Halim Saleh. Untuk
mengumpulkan anggota jama’ah, dengan setia sang istri
turut mendampingi R. Halim Saleh berkeliling ke
berbagai wilayah untuk merekrut para tunanetra agar
mereka bisa mengaji al-Qur’an. Bahkan, keperluan rumah
tangga pribadi R. Halim Saleh disumbangkan untuk
keperluan transportasi ke berbagai tempat. Pengajian
keliling kemudian diikuti oleh 9 orang yang terdiri dari 2
orang awas dan 7 orang tunanetra. Dua diantara 7 orang
tunanetra ini adalah almarhum R. Halim Saleh dan
Ahmad Joni Watimena, yang merupakan para pendiri
Yayasan Raudlatul Makfufin kelak. Tanjung Priok,
Jakarta Utara dan Cengkareng, Jakarta Barat menjadi dua
wilayah diantara tempat-tempat dimana kegiatan
Pengajian Keliling dilaksanakan.
Kegiatan pengajian keliling ini kemudian mendapatkan
dukungan dari Direktur Utama Tiki, Bapak Suprapto
Suparno yang menyediakan tempat bagi kegiatan
tunanetra. Selain itu, beliau juga turut memberi dana
sebesar Rp 250.000,- setiap bulannya untuk operasional
kegiatan. Di tempat ini, pengajian al-Qur’an tunanetra
menjadi lebih terfokus dan kondusif karena fasilitas yang
tersedia lebih mendukung. Pengajian al-Qur’an adalah
fokus utama meskipun ketersediaan al-Qur’an braille
masih sangat minim dan terbatas. Para jama’ah bergantian
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dalam menggunaan al-Qur’an saat belajar mengaji.
Adapun bahan al-Qur’an braille yang dipakai kala itu
adalah kertas plastik.
1983
Pada tahun 1983, almarhum Raden Halim Saleh
mengusulkan agar perkumpulan tersebut diresmikan
seiring dengan jumlah jama’ah pengajian keliling yang
terus meningkat. Ahmad Joni Watimena menjadi orang
yang kemudian menuangkan secara tertulis ide-ide
almarhum Raden Halim Soleh. Dengan bantuan salah
seorang anggota DPR RI dari fraksi PPP, yaitu almarhum
Bapak Sa’ad Samlan, perkumpulan pengajian ini didanai
untuk dilegalisasi melalui notaris Bapak Simon SH di
Menteng, Jakarta Pusat. Dengan akta noratis ini, Yayasan
Raudlatul Makfufin kemudian didirikan secara resmi oleh
Raden Halim Saleh pada tanggal 26 November 1983.
Yayasan Raudlatul Makfufin sendiri didirikan dengan
sejumlah dasar pemikiran. Pertama, di Indonesia saat itu
layanan pendidikan bagi tunanetra hanya tersedia sampai
tingkat SMP, dan pendidikan agama juga hanya tersedia
di sekolah saja. Dengan demikian, ketika pendidikan di
tingkat SMP sudah tuntas didapatkan oleh tunanetra,
mereka tidak lagi berkesempatan untuk memperoleh
pendidikan umum maupun keagamaan di lembaga
pendidikan formal pada tingkat SMA atau sederajat.
Faktor pendorong kedua adalah maraknya Muslim
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tunanetra yang berpindah agama disebabkan oleh faktor
ekonomi. Di samping itu, berpindah keyakinan ini juga
terdorong karena minimnya pembinaan agama di
kalangan tunanetra Muslim. Ketiga, Yayasan diharapkan
menjadi syifa, yaitu obat, bagi mentalitas para
penyandang tunanetra dimana, pada dasarnya, fenomena
ketunanetraan merupakan beban kehidupan yang perlu
ditangani dan dihadapi secara tepat. Hal ini diwujudkan
oleh Yayasan melalui penyelenggaraan pembinaan agama
semaksimal mungkin agar meskipun teman-teman
tunanetra telah buta di dunia, namun mereka tidak buta di
akhirat.
Pelaksanaan kegiatan tunanetra menjadi fokus utama dan
berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama di
kediaman pendiri utama yayasan, yaitu almarhum Raden
Halim Saleh. Anggota pengajian kala itu mencapai 30
orang. Di setiap hari Minggu kegiatan pengajian secara
rutin berlangsung, dan Ibu Saleh, istri almarhum, dengan
setia mendukung setiap pertemuan yang digelar di rumah
beliau dengan memberikan jamuan bagi para jama’ah
pengajian. Rumah kediaman almarhum R. Halim Saleh
menjadi sekretariat pertama yayasan yang beralamat di Jl.
R. H. Ismail, No. 24, RT 07/03, Kp. Lio, Jatinegara Kaum,
Jakarta
Timur.
Setiap
hari
minggu,
kajian
diselenggarakan dari jam 9 pagi sampai menjelang ashar.
Almarhum Raden Halim Saleh menjadi satu-satunya guru
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pengajar al-Qur’an braille di kegiatan pengajian al-Qur’an
tunanetra yang ada saat itu.
1984
Sekitar 300 meter dari sekretariat yayasan, di daerah
kampung Jawa Jatinegara Kaum, tepatnya di sebrang Pool
bis Hiba, terdapat sebuah gedung madsarah lama yang
sudah tidak terpakai. Setahun setelah yayasan berdiri,
kegiatan pengajian kemudian pindah ke gedung madrasah
tersebut. Di tahun ini, jumlah jamaah meningkat menjadi
50 orang dan kegiatan pengajian keliling telah diwadahi
oleh sebuah organisasi internal yayasan yang bernama
IKJAR (Ikatan Jama’ah Raudlatul Makfufin). Kegiatan
IKJAR berjalan di gedung madrasah tersebut selama
kurang lebih 3 tahun lamanya, sampai tahun 1987. Pada
tahun yang sama, kegiatan pengajian pindah kembali ke
sekretariat pertama yayasan di kediaman almarhum R.
Halim Saleh.
1987
Semakin lama, rumah almarhum sudah tidak lagi memuat
jama’ah pengajian yang hadir. Bahkan, kamar dan dapur
dipergunakan oleh para jama’ah sebagai tempat mengaji
karena ruangan sekretariat tidak lagi memadai.
Banyaknya jama’ah mengundang sejumlah relawan dari
PTIQ yang diantaranya adalah almarhum Bapak Nur
Kholik yang kelak menjadi ketua periode kedua
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kepengurusan Yayasan Raudlatul Makfufin, dan juga
ustadz Muhyi Khaieruddin yang kelak menjadi bagian
dari dewan pengawas yayasan.
Pada tahun yang sama, bergabung seorang tunanetra,
yaitu Bapak Bambang Basuki yang berkerabat dekat
dengan Ibu Tati, seorang relawan dari sebuah lembaga
bernama Braille Group/Dia Netra yang fokus pada
pengetikan buku-buku braille. Bapak Bambang juga
merupakan pegawai di lembaga tersebut. Sementara itu,
Ibu Tati merupakan anak dari Bapak Munawir Sjadzali,
menteri agama RI kala itu. Di kediaman Bapak Menteri
Agama di daerah Cinere Depok, pengurus Yayasan
berkesempatan melakukan pertemuan, dan kemudian
ditawarkan sebuah fasilitas gedung yang dibangun di atas
tanah milik UIN Jakarta untuk kegiatan Yayasan
Raudlatul Makfufin.
1991
Pada tahun 1991, gedung yang beralamatkan di Jl.
Kertamukti, Ciputat, Jakarta Selatan, telah usai didirikan
dan diresmikan langsung oleh Bapak Munawir Sjadzali
dengan bantuan dana dari Kementerian Agama RI. Di
tempat ini, kegiatan Yayasan berkembang dengan
mengadakan program pra-pesantren dimana sejumlah
santri memperoleh pembelajaran keagamaan dan fasilitas
untuk menginap. Diantara santri-santri angkatan pertama
yang mengikuti kegiatan pra-pesantren adalah Ikhwanul
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Hakim, almarhum Bambang Setiawan, Anas Bin Alik dan
Budi Santoso. Pada masa berikutnya, gedung ini
kemudian difungsikan oleh UIN Jakarta untuk mendirikan
Fakultas Psikologi.
1996
Almarhum R. Halim Saleh lalu merasakan bahwa
meskipun santri tunanetra sudah banyak yang
mempelajari al-Qur’an braille, di sisi lain ketersediaan alQur’an braille itu sendiri masih sangat terbatas.
Tercetuslah ide dari almarhum bahwa Yayasan Raudlatul
Makfufin perlu berkontribusi pada produksi dan
pencetakan al-Qur’an braille di Indonesia. Untuk
mewujudkan cita-cita tersebut, pada tahun 1996 direkrut
10 orang guru awas dari SLB Lebak Bulus Jakarta untuk
mengetikan al-Qur’an braille dan membuat databasenya
di dalam komputer. Setelah sekian lama proses
pengetikan al-Qur’an braille pada fase pertama berjalan,
tersisa dua orang, yaitu Ibu Kartini dan Ibu Iis yang masih
konsisten bergabung pada proses komputerisasi al-Qur’an
braille.
1998
Pada tahun 1998, bergabung salah seorang lulusan santri
dari pesantren Pare, Kediri, bernama Zainal. Dengan
kecakapan bahasa Arab dan Inggris yang cukup baik.
almarhum R. Halim Saleh kemudian melatih Zainal untuk
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membaca dan menulis braille latin dan Arab. Secara
perlahan, pengetikan al-Qur’an braille melalui media
komputer disempurnakan oleh Zainal dan tuntas proses
penginputan data tersebut di tahun 1999. Sejumlah santri
dari generasi awal IKJAR yang berjumlah sekitar enam
orang turut terlibat dan berpartisipasi dalam proses
pembacaan dan pengecekan al-Qur’an braillenya.
Tantangan yang timbul selanjutnya berkenaan dengan
bagaimana proses pencetakan al-Qur’an braille dapat
dilakukan setelah databasenya tersedia.
1998-2000
Pada tahun yang sama, proposal yang ditujukan untuk
pengadaan wakaf printer braille disusun dan memperoleh
respon positif dari Ibu Ainun Habibi dari Habibi Centre.
Ibu Ainun lalu memberikan bantuan dana yang kemudian
dipergunakan untuk membeli printer braille merek
Versapoint single-sided dengan kecepatan 30 cps
(character per second) dan untuk pencetakan al-Qur’an
braille. Di tahun berikutnya, melalui dana bantuan dari
BPDONHI (Badan Pengelola Dana ONH) Departemen
Agama RI, Yayasan Raudlatul Makfufin mampu membeli
printer dobule-sided Juliet dengan kecepatan 60 cps. Satu
tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 13 Desember
2000, Yayasan Raudlatul Makfufin meluncurkan alQur’an braille pertama di kampus Asy-Syafi’iyah Jakarta
bersama H. Tuti Alawiyah dengan tanda tashih al-Qur’an
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yang diperoleh tahun 1999 dari Lajnah Pentashihan
Mushaf Departemen Agama RI.
2005
Pada periode berikutnya, kemampuan printer Juliet sudah
tidak lagi memadai untuk mencetak al-Qur’an braille
dalam skala besar. Yayasan Raudlatul Makfufin
kemudian berinisiatif untuk kembali melakukan
penggalangan dana yang ditujukan untuk pengadaan
mesin cetak printer braille yang baru. Niatan ini kemudian
terwujud dengan diberikannya sebuah unit mesin cetak
braille dengan merek Braillo 400 dari Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan RI pada bulan Desember
tahun 2005. Almarhum R Halim Saleh, sebagai inisiator
dari program wakaf tersebut, telah berpulang ke
rahmatullah pada 25 Mei 2005 sebelum dapat melihat
cita-cita pengadaan wakaf printer braille tersebut
terwujud, dan kepengurusan yayasan dilanjutkan oleh
almarhum Bapak Nur Kholik.
2006
Pada tahun 2006, Yayasan Raudlatul Makfufin
bekerjasama dengan Bunda Lea Irawan dari ESQ untuk
mencetak al-Qur’an braille sebanyak 40 set. Bunda
Ningrum dari Darut Tauhid Jakarta yang juga merupakan
alumni dari ESQ kemudian turut menyebarluaskan
gerakan wakaf al-Qur’an braille yang digalakan oleh
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Yayasan Raudlatul Makfufin kepada masyarakat Muslim
secara lebih luas, serta menjadi penggerak penggalangan
dana bagi program wakaf al-Qur’an braille yang
dicanangkan oleh Yayasan Raudlatul Makfufin.
2007
Atas prakarsa dari almarhum Bapak Nur Kholik, ketua
periode kedua Yayasan Raudlatul Makfufin, pihak
yayasan ditunjuk oleh Departemen Agama RI untuk
mencetak al-Qur’an braille sebanyak 1000 set. Hasil dari
pencetakan ini kemudian dikirim oleh Kemenag RI bagi
tunanetra di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 1
bulan, target penyelesaian pencetakan al-Qur’an ini
kemudian selesai dilaksanakan. Diantara tim yang terlibat
pada pengerjaan pencetakan 1000 set al-Qur’an braille ini
adalah Achmad Wahyudi yang kelak diangkat menjadi
kepala Unit Percetakan Braille Yayasan Raudlatul
Makfufin.
2009
Di tahun 2009, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa
aset negara tidak dapat dipergunakan oleh pihak-pihak
swasta. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas dan aset
UIN Jakarta yang kala itu dipergunakan bagi sekretariat
Yayasan Raudlatul Makfufin. Pada saat yang sama, UIN
Jakarta memerlukan lokasi baru untuk perluasan programprogram kampus dimana gedung yayasan kemudian
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dimanfaatkan bagi penyelenggaraan Fakultas Psikologi
UIN Jakarta.
Bersama Bunda Lea Irawan, Yayasan Raudlatul Makfufin
mulai membangun rencana dan strategi baru untuk
mencari gedung pengganti sekretariat lama yang kini
dipakai oleh UIN Jakarta. Pada fase ini, dari pihak UIN
Jakarta yang dimotori oleh Prof. Komaruddin Hidayat,
dukungan rencana perpindahan gedung sekretariat
Yayasan yang baru diawali dengan adanya sejumlah dana
yang diberikan oleh pihak UIN untuk proses perpindahan.
Saat itu, pihak Yayasan masih belum memiliki lahan
tanah untuk ditempati. Atas prakarsa Bunda Lea Irawan
melalui jejaring alumni ESQ, Yayasan Raudlatul
Makfufin kemudian mendapatkan sebidang tanah wakaf
seluas 1000m2 dari Bapak Marzuki Usman yang
berlokasi di kampung Jati, Buaran, Serpong, Tangerang
Selatan.
2010
Setelah yayasan menjadi nadzir atas tanah wakaf dari
Bapak Marzuki Usman, penggalangan dana yang
dimotori oleh Bunda Lea Irawan dan Prof. Komarudin
Hidayat terus berlangsung. Secara bertahap, proses
pembangunan gedung terus berjalan, dan pada tahun
2010, Yayasan Raudlatul Makfufin kembali memiliki
gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Prof.
Komarudiin Hidayat melalui penandatanganan sebuah
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prasasti pada tanggal 17 Januari 2010. Sementara itu, pada
periode perpindahan setelah IKJAR meninggalkan
gedung UIN dan berpindah ke gedung baru di Kp. Jati,
Buaran, Serpong, tempat dilaksanakannya pengajian
mingguan sempat dialihkan ke salah satu masjid di
kawasan Cireundeu.
2012
Pada tahun 2012, kepengurusan yayasan dipimpin oleh
Bapak Ade Ismail untuk menggantikan kepemimpinan
yayasan oleh almarhum Bapak Nur Kholik. Dengan
mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.
16 tahun 2001 tentang yayasan, seluruh yayasan di
Indonesia dituntut untuk melakukan sejumlah
penyesuaian, termasuk di dalamnya berkenaan dengan
struktur kepengurusan. Dengan diangkatnya Bapak Ade
Ismail sebagai ketua yayasan ketiga, Yayasan Raudlatul
Makfufin mengesahkan kembali lembaganya melalui
pembuatan akta noratis pendirian no. 7, tanggal 21 Maret
tahun 2021, dengan notaris Ny. Henny Hendarti
Sasonggko SH di Ciputat, Tangerang Selatan.
2016
Dalam perjalanannya, karena proses kaderisasi tunanetra
melalui program pra-pesantren yang diwadahi oleh
IKJAR dirasa belum cukup membawa hasil yang
memuaskan, pada tahun 2016 Yayasan Raudlatul
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Makfufin berinisiasi melakukan pendirian sekolah formal
bagi tunanetra. Drs. Ngatija menjadi kepala sekolah
pertama di sebuah sekolah yang didirikan oleh Yayasan
dengan nama Sekolah Khusus Islam Terpadu (SKh-IT)
Yarfin dengan Ahmad Joni Watimena, pendiri yayasan,
yang juga didaulat menjadi wakil kepala sekolah. Pada
tahun 2018, Sekolah Khusus Islam Terpadu Yarfin
mendapatkan izin operasional yang dikeluarkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Pemerintah provinsi Banten dengan
nomor 570/17-OPSK.Dindik/DPMPTSP/IV/2018.
Di sisi lain, Yayasan Raudlatul Makfufin tetap
melanjutkan kiprahnya dalam pengembangan al-Qur’an
braille di taraf nasional maupun internasional. Pada satu
kesempatan, Yayasan Raudlatul Makfufin berkesempatan
untuk hadir dan berpartisipasi pada kegiatan konferensi
braille internasional yang diadakan di Turki. Bunda Lina
Liputri dan Buna Lea Irawan yang menjadi bagian dari
dewan penyantun yayasan, turut serta pada agenda
pertemuan tersebut mendampingi dan mensukseskan
kiprah Yayasan Raudlatul Makfufin pada ajang
internasional yang dihadiri oleh organisasi-organisasi
tunanetra dari berbagai negara.
2017
Pada tahun 2017, kepengurusan yayasan kembali
melakukan rotasi kepemimpinan dengan Bapak Budi
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Santoso sebagai ketua yayasan baru generasi keempat
menggantikan Bapak Ade Ismail yang kemudian diangkat
menjadi kepala sekolah menggantikan Drs. Ngatija.
Dengan diresmikannya SKh-IT Yarfin, sekolah kemudian
mengajukan akreditasi dan mendapatkan peringkat B.
Pada tahun 2018, tahun yang sama dimana SKh-IT resmi
mendapatkan izin operasional, kegiatan pesantren di
bawah lembaga Pesantren Raudlatul Makfufin yang juga
merupakan pengembangan dari kegiatan pra-pesantren
IKJAR mendapatkan izin operasional yang dikeluarkan
oleh Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Selatan
dengan nomor statistik pondok pesantren (NSPP)
510036080057.
2019
Pada fase ini, layanan pendidikan yang diselenggarakan
oleh yayasan terfokus pada kegiatan sekolah dan
pesantren tunanetra. Untuk mengantisipasi keperluan
tambahan fasilitas untuk kegiatan pendidikan, pada
November 2016 atas nama Yayasan Bapak Ade Ismail
selaku ketua membeli dua bidang petak tanah seluas 151
m2. Tanah ini kemudian dimanfaat untuk pembangunan
asrama pesantren dimana proses pembangunannya
rampung pada tahun 2019 dan diresmikan bersamaan
dengan milad yayasan Raudlatul Makfufin yang ke-36.
Alternatif ini diambil karena rencana renovasi gedung
yayasan untuk ditingkatkan menjadi dua lantai terkendala
karena proses sertifikasi tanah wakaf belum tuntas, namun
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masih tetap berjalan. Satu tahun setelahnya, prestasi lain
ditorehkan oleh Yayasan Raudlatul Makfufin di bawah
kepemimpinan Bapak Budi Santoso dimana tepat pada
Mei 2021 yayasan berhasil menyukseskan wakaf
pengadaan mesin cetak braille tipe Braillo 300 untuk
kepentingan program wakaf al-Qur’an dan buku-buku
Islam braille bagi tunanetra di seluruh penjuru Indonesia
melalui unit percetakan braille yang dimpimpin oleh
Achmad Wahyudi.
2021
Di sisi lain, bersamaan dengan kendala renovasi gedung
sekretariat yayasan yang masih terkendala dengan proses
legalisasi tanah wakaf, Bunda Lina Liputri dari dewan
penyantun yayasan memiliki kekhawatiran tersendiri.
Apabila renovasi gedung tetap dilaksanakan, namun
legalisasi tanah wakaf belum tuntas, dikhawatirkan status
gedung yang telah direhab akan menemukan sejumlah
kendala di lain waktu. Dengan dasar ini, Bunda Lina
Liputri kemudian menyampaikan niatan tulusnya di tahun
2016 untuk membangunkan gedung pesantren dan
sekolah di atas sebidang tanah yang beliau miliki sendiri.
Atas izin Allah swt., gedung baru bagi sekolah dan
pesantren tunanetra yang beralamatkan di Jl. Masjid AlLatif, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan akan
diresmikan dan diwakafkan oleh Lina Li Foundation,
sebuah Yayasan yang dipimpin oleh Bunda Lina Liputri,
kepada pihak Yayasan Raudlatul Makfufin pada 27
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November 2021 bersamaan dengan acara Milad ke-38
Yayasan Raudlatul Makfufin. Di tahun yang sama,
IKJAR yang merupakan cikal bakal kiprah awal yayasan
bagi Muslim tunanetra memperoleh izin tanda daftar
sebagai Majles Ta’lim dari Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang Selatan dengan nomor daftar
28.08.25.08.2058 di bawah pimpinan Bapak Agus
Hermanto.
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5) Legalitas Majelis Ta’lim IKJAR

Tanda Daftar Majelis Ta’lim
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Surat Keterangan (Domisili)
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6) Legalitas Yayasan Raudlatul Makfufin
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Akta Pendirian No. 7 Tahun 2012
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Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2012
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Akta Pembaruan Yayasan No. 6 Tahun 2017
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Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2017
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Surat Keterangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Pemerintah Kota Tangerang Selatan
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Surat Keterangan Kelurahan
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Nomor Pokok Wajib Pajak
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No. Rekening Bank BSI an. Yayasan Raudlatul Makfufin
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7) Dokumentasi Kegiatan
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