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PROFIL YAYASAN RAUDLATUL MAKFUFIN
1. SEJARAH
Yayasan Raudlatul Makfufin (Taman Tunanetra) yang terletak di Kampung Jati, Buaran,
Serpong, Kota Tangerang Selatan adalah lembaga khusus Tunanetra. Didirikan oleh Raden
Halim Shaleh pada tanggal 26 Nopember 1983. Sesuai dengan namanya, Yayasan Raudlatul
Makfufin mempunyai spesialisasi dan prioritas pengajaran agama Islam kepada Tunanetra
Muslim seluruh Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan Raden Halim Shaleh sebagai seorang
pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang prihatin dengan kondisi tunanetra pada minimnya
sarana belajar bagi kaum tunanetra, padahal kewajiban ibadah bukan hanya berlaku bagi orang
yang sempurna tapi juga mereka yang cacat, sedang sarana pendukungnya sangat minim.
Raden Halim Shaleh kemudian mendatangi Kantor Departemen Agama RI. untuk kepentingan
pendidikan dan mencari Al-Qur’an Braille dan meminjamnya, tetapi pihak Depag tidak
mengizinkan karena hanya memiliki dua Al-Qur’an Braille saja yang “sewaktu-waktu
diperlukan untuk kepentingan pameran.”
Yayasan Raudlatul Makfufin memang awalnya didirikan oleh Departemen Agama, tetapi
hanya pendiriannya saja, sedangkan dana operasional murni dipenuhi Yayasan, dari
sumbangan atau zakat dan infak umat Islam, bahkan Departemen Sosial-pun tidak
menyalurkan bantuannya. Tiap Ramadhan, Raden Halim Shaleh mengirim proposal ke
berbagai Yayasan atau para dermawan untuk menjelaskan misi Yayasan Raudlatul Makfufin.
Yayasan Raudlatul Makfufin juga berbeda dengan Yayasan lain. Santri yang datang belajar di
Sekolah Luar Biasa (SLB), sedang pendalaman agama di Yayasan Raudlatul Makfufin.
Pelajaran utama di Yayasan Raudlatul Makfufin adalah membaca Al-Qur’an, sedang ilmu
agama lain seperti fiqih dan ibadah sosial lainnya bisa didapat jamaah di tempat lain.
Dalam kurun usia yang tergolong masih muda, telah banyak hasil yang dicapai oleh Yayasan
Raudlatul Makfufin, diantaranya, sistem pendidikan yang semula hanya berupa majelis ta'lim
ala kadarnya, kini telah berkembang dengan mendirikan Pesantren Al-Qur’an Tunanetra
Raudlatul Makfufin, Sekolah Khusus Islam Terpadu (SKh-IT) Yarfin dengan manajemen
pendidikan modern namun tetap kental nilai-nilai keagamaannya.
Yayasan Raudlatul Makfufin dinilai telah mampu membangun kepercayaan para tunanetra
dalam pengajaran dan pengembangan ilmu-ilmu agama. Hal itu dibuktikan dengan semakin
banyaknya jumlah santri baik lokal maupun non lokal yang berasal dari luar kota (Jakarta,
Sumatera, dan Kalimantan) yang diikuti dengan pencapaian prestasi yang semakin meningkat,
baik ketika mengikuti event-event tingkat regional maupun nasional. Hal ini tentu saja tidak
lepas dari peran serta aktif pendiri dan para penerusnya yang dengan gigih mencari dan meramu
cara terbaik untuk membina tunanetra muslim Indonesia agar tidak tertinggal jauh dengan
mereka yang tidak memiliki keterbatasan.
Tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk merealisasikan itu semua. Dibutuhkan suatu
usaha yang sungguh-sungguh, kesabaran, keuletan, dan manajemen yang optimal. Dan bukan
suatu hal yang ringan pula mempertahankan dan bahkan meningkatkan hasil yang telah dicapai
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tersebut untuk dapat mewujudkan lembaga yang ideal, namun tetap mengikuti perkembangan
zaman, yang nantinya diharapkan dapat mencetak kader-kader da'i muslim, generasi qur’ani
yang mandiri, yang mampu mengembangkan pengetahuan agama mereka bagi agamanya,
bangsa, dan negaranya dengan tetap berpegang teguh kepada aqidah Ahlussunnah wal-Jamaah.
Pindah ke Ciputat
Tahun 1991, H. Munawir Sjadzali, MA. yang waktu itu menjabat Menteri Agama RI, memiliki
perhatian khusus, dengan memberikan pinjaman sebidang tanah milik Kampus UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta di jalan Kertamukti, Ciputat. Tak hanya itu, H. Munawir Sjadzali juga
ikut andil mensukseskan pembangunan gedung untuk pusat kegiatan Yayasan Raudlatul
Makfufin. Pada tahun 1992, H. Munawir Sjadzali jualah yang meresmikan gedung Yayasan
Raudlatul Makfufin. Sejak itu, seluruh kegiatan Yayasan Raudlatul Makfufin dapat terpusat di
satu lokasi.
Seiring waktu berjalan, pada tahun 2009, muncul kebijakan Pemerintah yang mengharuskan
Yayasan Raudlatul Makfufin pindah lokasi. Kebijakan ini mengharuskan seluruh aset negara,
termasuk lahan yang ditempati Yayasan Raudlatul Makfufin, dikembalikan kepada negara,
dalam hal ini Departemen Agama untuk pembangunan Kampus UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Tanah yang ditempati Yayasan Raudlatul Makfufin hanya sebatas pinjaman dengan
status Hak Guna Pakai.
Kebijakan pengembalian tanah pinjaman mengharuskan Yayasan Raudlatul Makfufin berpikir
keras untuk mencari lokasi baru dan membangun kembali gedung baru. Untuk membangun
gedung baru, butuh dana yang tidak sedikit. Melalui jalur perundingan dengan pimpinan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, akhirnya disepakati UIN akan membantu pembangunan gedung
baru.
Pindah ke Buaran
Pada perjalanan selanjutnya, Alhamdulillah mendapat wakaf dari seorang hamba Allah, berupa
tanah seluas 1.000 meter². Untuk membangun gedungnya, pihak UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta aktif mengumpulkan dana sosial, salah satunya dengan melaksanakan fun-rishing ke
banyak pihak. Sekaligus ini bukti tanggung-jawab pihak UIN untuk mengganti bangunan
gedung Yayasan Raudlatul Makfufin sebelumnya.
Pembangunan gedung baru Yayasan Raudlatul Makfufin (YRM) akhirnya terlaksana, dan pada
tahun 2010, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA.
membubuhkan tanda tangannya diatas batu prasasti, sebagai tanda peresmian gedung. Hadir
pula saat itu Pelaksana tugas (Plt) Walikota Tangerang Selatan, Ir. HM. Shaleh, MT.
Meski diresmikan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Yayasan tidak ada sangkutpautnya secara formal kelembagaan dengan UIN. Kehadiran Rektor UIN hanya sekadar
meresmikan gedung baru, sebagai tindak lanjut dari kebijakan perapihan aset milik negara dan
membuat gedung lama YRM dibongkar.
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2. VISI & MISI
Visi Yayasan Raudlatul Makfufin :
Visi Yayasan sebagai wahana pembinaan Aqidah Islamiyah bagi warga dan keluarga tunanetra
untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, duniawi maupun uhkrowi.
Misi Yayasan Raudlatul Makfufin :
•
•
•
•
•

Membina dan Mengembangkan Aqidah Islamiyah berdasarkan Al-qur’an dan
Sunnah Rasul bercirikan Ahlussunah waljamaah.
Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang bersifat inklusif
maupun khusus yang bebasis keislaman.
Mengusahakan tumbuhnya nilai-nilai sosial ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat pada umumnya, warga dan keluarga turnanetra khusunya.
Meningkatkan kualitas sumberdaya turnanetra berbasis ilmu pengetahuan dan
tekhnologi.
Memfasilitasi masyarakat untuk berkontribusi baik moril, materiil, finansial
terhadap Yayasan.

3. PROGRAM KEGIATAN YAYASAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pemberantasan buta huruf Al-Qur’an Braille dan dasar-dasar agama
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) berupa program Kejar Paket A, B, dan C
Pesantren Al-Qur’an Tunanetra
Sekolah Khusus Islam Terpadu (SKh-IT)
Majlis Ta’lim
Kursus Komputer Bicara
Pengadaan Al-Qur’an Braille & pembraillean buku-buku sumber agama Islam
Peringatan Hari Besar Islam
Pengkaderan jama’ah melalui IKJAR (Ikatan Jama’ah Raudlatul Makfufin)

4. STRUKTUR ORGANISASI 2022 - 2027
Dewan Pembina :
Ahmad Joni Watimena (Ketua)
Drs. Ngatija
H. Akrom Hasani, S.Ag.
Dewan Pengawas :
Dr. Joko Susilo Raharjo, S.Pd.I., M.M.
Dewan Penyantun :
Hj. Lea Irawan (Ketua)
Hj. Lina Liputri
Dr. H. Marjuki Usman, S.E.
Prof. Dr. Komarudin Hidayat
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Dr. Eko Prihaningsih
Hj. Ningrum Maurice N.
Dewan Pengurus Harian (DPH) :
Diah Rahmawati, S.Pd.I (Ketua)
Nur Choerul Rizal, S.S.I. (Sekretaris)
Nurma Amalia, A.Md.
Staf DPH :
Muhammad Hafiidh
Inong Islamiyati Abdullah, S.E.
Unit Percetakan Braille :
Achmad Wahyudi (Kepala)
Sekolah Khusus Islam Terpadu (SKh-IT) Yarfin :
Ade Ismail, S.Pd. (Kepala Sekolah)
Pesantren Tunanetra Raudlatul Makfufin :
Rohman (Plt. Kepala Pesantren)
Majelis Ta’lim Ikjar (Ikatan Jama'ah Raudlatul Makfufin) :
Agus Hermanto (Ketua)
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PROPOSAL
peningkatan literasi digital bagi tunanetra
a. PENDAHULUAN
“Kalaulah bukan karena ada aplikasi gojek yang dibantu dengan ponsel ‘bicara,’ saya
pasti akan sulit berpergian kemana-mana," ucap seorang tunanetra. Pengakuan tersebut
adalah kesaksian nyata bagaimana perkembangan teknologi memiliki dampak yang sangat
besar dalam kehidupan para penyandang disabilitas netra. Sebagai contoh, tunanetra dapat
secara mandiri memesan ojek online ke tujuan yang mereka inginkan, saat fasilitas layanan
umum yang ramah disabilitas belum mampu dibangun.
Di Tiongkok, seorang pemuda tunanetra berusia 33 tahun menjadi seorang programmer
handal di mana ia mengandalkan pendengarannya saat mempelajari cara melakukan coding
di komputer.1 Di Indonesia, Universitas Pamulang Tangerang Selatan telah meluluskan dua
orang tunanetra, Aris dan Gio, pada program studi teknik informatika, dan ada sejumlah
tunanetra lainnya yang tengah mengenyam pendidikan di bangku kuliah dengan program
yang sama, di kampus yang sama. Perangkat tekonologi pembantu bagi para penyandang
disabilitas membuka kesempatan akses yang lebih luas bagi mereka untuk berpartisipasi
pada aktivitas kehidupan di berbagai sektor, serta meningkatkan kesempatan mereka untuk
diterima di dunia kerja, maupun berkreasi secara mandiri.
Fenomena tersebut tidak terlepas dari apa yang dunia internasional sebut sebagai inklusi
digital (digital inclusion), sebuah model perkembangan mutakhir dari konsep dunia inklusi
yang tengah berkembang dan berupaya diterapkan di Indonesia. Kedua model inklusi,
secara daring maupun laring, berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada sebuah
model aktivitas dunia yang lebih terbuka bagi semua orang tanpa memperhatikan latar
belakang sosial, pendidikan, ekonomi, ketunaan, keyakinan, maupun variabel-variabel
pembeda lainnya. Inklusifitas hendak mencakup ragam wajah manusia yang berbeda dalam
sebuah kesatuan yang didasarkan pada prinsip mendasar hak asasi manusia. Tidak asing
bagi kita bahwa cita-cita tersebut sangat akrab dan dekat dengan salah satu filosofi bangsa
kita: Bhinneka Tunggal Ika-satu dari empat pilar NKRI.
Literasi digital, dengan demikian, menjadi kecakapan fundamental yang perlu dipersiapkan
oleh kaum penyandang tunanetra agar dapat berpartisipasi lebih pada dunia yang serba
terknologi. Di dunia daring dan luring yang saat ini berjalan secara paralel, berdampingan,
serta saling mendukung dan mempengaruhi, kecakapan digital menjadi kemampuan yang
niscaya dan tidak bisa dihindari. Kecakapan digital sangat membantu dalam meningkatkan
taraf kehidupan tunanetra. Oleh karenanya, literasi digital dalam bentuk penguasaan
‘komputer bicara’ dan ‘ponsel bicara’ menjadi kebutuhan mendasar yang, tidak boleh tidak,
dikuasi oleh penyandang tunanetra di era dengan perkembangan teknologi yang sangat
pesat.

1

https://www.chinadaily.com.cn/a/202110/08/WS615f96f3a310cdd39bc6d6b4.html#:~:text=A%20blind%20ma
n%20has%20become,out%20to%20become%20a%20programmer.
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Dalam menghadapi tantangan dunia seperti itu, Yayasan Raudlatu Makfufin sebagai
lembaga sosial menaruh perhatian utamanya pada dunia disabilitas netra, bermaksud
mengambil peran untuk membantu berpartisipasi menjawab tantangan tersebut. Untuk
menjawab tantangan bagaimana gerakan literasi digital dapat dibangun dengan baik bagi
komunitas tunanetra, pihak Yayasan berupaya mengawalinya dengan mendirikan sebuah
fasilitas Bernama Laboratorium Komputer Bicara Inklusif.
Laboratorium tersebut akan dijadikan sebagai pusat bagi literasi digital, khususnya
komputer, untuk para penyandang disabilitas netra. Lab tersebut akan dilengkapi dengan
perangkat komputer yang accessible sebagai perangkat fundamental untuk mendukung
kegiatan pembelajaran yang dioperasikan oleh pengguna tunanetra. Berikutnya, sejumlah
bahan ajar akan disusun dalam sebuah kurikulum sebagai bekal bagi para tunanetra agar
mampu mengoperasikan sejumlah aplikasi komputer dengan baik. Dengan demikian,
Laboratorium Komputer Bicara Inklusif ini, secara pokok, akan difungsikan semaksimal
mungkin untuk meningkatkan kemampuan tunanetra dalam mengoperasikan berbagai
aplikasi komputer yang memungkinkan dari taraf paling mendasar sampai yang lebih maju
(advanced).
b. DESKRIPSI PROGRAM
Secara garis besar, program Peningkatan Literasi Digital bagi Tunanetra dibagi menjadi
tiga kategori kegiatan, yaitu pengadaan perangkat, penyelenggaraan kursus, dan penerapan
hasil kursus dalam kehidupan nyata.
Kegiatan pertama pada program ini adalah pengadaan perangkat. Pesantren dan Sekolah
Tunanetra Yayasan Raudlatul Makfufin yang berdomisili di Kel. Kademangan, Ke. Setu,
Kota Tangerang Selatan, telah menyiapkan sebuah ruangan khusus yang diperuntukkan
bagi laboratorium komputer. Ruangan tersebut akan dipakai untuk membangun apa yang
kami sebut sebagai ‘Laboratorium Komputer Bicara Inklusif’ di mana sejumlah perangkat
komputer desktop disediakan untuk kepentingan pembelajaran komputer bicara bagi
tunanetra.
Pada gilirannya, lab tersebut akan dimanfaatkan untuk dua jenis kegiatan berikutnya, yaitu
pelengkap fasilitas media belajar di Pesantren dan Sekolah Tunanetra yang diperuntukkan
bagi para santri tunanetra, serta pusat pembelajaran komputer bagi tunanetra yang akan
dikemas melalui program kursus berjenjang. Program ‘Peningkatan Literasi Digital bagu
Tunanetra’ akan memberikan penekanan lebih pada penyelenggaraan kursus yang akan
diikuti oleh tunanetra di luar santri Pesantren dan Sekolah Tunanetra Raudlatul Makfufin.
Pada tahapan berikutnya, hasil kurus akan ditindaklanjuti dengan impmentasi hasil
pembelajaran di mana terdapat serangkaian ujian yang akan diikuti oleh peserta kursus.
c. TUJUAN PROGRAM
Program ‘Peningkatan Literasi Digital bagi Tunanetra,’ secara pokok, bertujuan untuk
“membentuk SDM tunanetra yang cakap dalam menggunakan teknologi komputer mulai
dari tingkat yang sederhana sampai pada tingkatan maju yang lebih kompleks.”
Tujuan utama tersebut kemudian dijabarkan melalui lima tujuan spesifik sebagai berikut:
1) Tersedianya fasilitas pembelajaran komputer yang memadai, nyaman dan canggih bagi
tunanetra;
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2)
3)
4)
5)

Tersusunnya program kursus komputer bicara yang terstruktur;
Terbentuknya kecakapan tunanetra dalam mengoperasikan komputer
Meningkatnya partisipasi tunanetra dalam dunia digital;
Terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi tunanetra untuk memperoleh pekerjaan.

d. SASARAN PROGRAM
Sasaran yang akan dituju melalui program ‘Peningkatan Literasi Digital bagi Tunanetra’
adalah sebagai berikut:
a. Sasaran Tunanetra Santri Pondok
Kategori ini merupakan para santri tunanetra yang mondok di Pesantren dan Sekolah
Tunanetra Yayasan Raudlatul Makfufin. Sasaran ini secara otomatis akan terintegrasi
dengan kurikulum pendidikan di Pesantren dan Sekolah Tunanetra Yayasan Raudlatul
Makfufin di mana para santri dibekali materi pembelajaran komputer bicara.
b. Sasaran Tunanetra Umum
Tunanetra pada kategori ini pertama-tama akan dijaring dari anggota sebuah Majelis
Ta’lim Tunanetra Bernama IKJAR yang berada di bawah naungan Yayasan Raudlatul
Makfufin. Saat ini, Majelis Ta’lim IKJAR memiliki anggota yang berjumlah sekitar 60
orang di mana seluruh anggota jama’ah merupakan disabilitas netra. Selain itu, kursus
juga dapat diikuti oleh tunanetra yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung
dengan Yayasans Raudlatul Makfufin yang berdomisili di sekitar Jabodetabek.
e. TARGET
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada program ini, terdapat sejumlah indikator
dan target dengan diselenggarakannya program ‘Peningkatan Literasi Digital bagi
Tunanetra’ sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut:

1

Tujuan
Tersedianya fasilitas
pembelajaran komputer
yang memadai, nyaman dan
canggih bagi tunanetra

1

2
3

2

Tersusunnya program
kursus komputer bicara
yang terstruktur

1
2
3

3

Terbentuknya kecakapan
tunanetra dalam
mengoperasikan komputer

1

Indikator
Tersedianya perangkat
komputer dengan spesifikasi
yang memadai
Tersedianya meja dan bangku
Tersedianya pendingin ruangan
(AC)
Tersedianya modul
pembelajaran
Tersusunnya kurikulum
pembelajaran
Tersusunnya jadwal
pembelajaran
Mampu mengetik dengan 10 jari

Target
1 Minggu

2 Minggu

4 x pertemuan

2

Mampu mengetahui seluk-beluk
aplikasi pembaca layer JAWS

3 x pertemuan

3

Mampu mengetahui sistem
operasi windows

2 x pertemuan
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4
5

Mampu mengetahui internet dan
website popular
Mampu mengoperasikan
Microsoft Office: Word dan
Excel
Mampu mengeksplorasi
halaman-halaman website baru
sesuai keperluan dan kebutuhan

4 x pertemuan
12 x
pertemuan

4

Meningkatnya partisipasi
tunanetra dalam dunia
digital;

1

2 x pertemuan

5

Terbukanya kesempatan
yang lebih luas bagi
tunanetra untuk
memperoleh pekerjaan.

1

Mencari informasi seluas
mungkin perihal lowongan kerja
bagi tunanetra

2 x pertemuan

2

Mengajukan sejumlah lamaran
kerja pada perusahaan yang
memberikan kesempatan kerja
bagi tunanetra

2 x pertemuan

f. OUTPUT
Output yang diharapkan dapat dihasilkan melalui program dapat dibagi menjadi beberapa
kategori sebagai berikut:
1. Kondisi: Terbentuknya sebuah ekosistem baik yang mendukung dalam
meningkatkan kemampuan literasi digital bagi tunanetra dengan tersedianya
‘Laboratorium Komputer Bicara Inklusif.’
2. Program: Terdapat desain program kursus komputer bicara yang menyediakan
kelas-kelas pembelajaran dengan berbagai tingkatan yang beragam.
3. Produk: Para peserta kurus dapat menghasilkan banyak karya setelah mampu
menuntaskan kelas-kelas kursus yang dirancang secara terstruktur, seperti membuat
surat, membuat tabel dengan formulasi ragam rumus, rancangan kegiatan,
pengumpulan data dan informasi, dan lain-lain.
g. OUTCOME
Outcome dari program ‘Peningkatan Literasi Digital bagi Tunanetra’ adalah sebagai
berikut:
1. Terbentuknya lingkungan yang kondusif bagi kelas komputer bicara sehingga
peserta dapat mengikuti kegiatan secara lebih efektif dan efisien.
2. Peserta tunanetra dapat mengikuti serangkaian kursus pembelajaran dengan materimateri yang terstruktur, dan dengan demikian, kecakapan tunanetra dalam
komputer dapat terukur dengan baik.
3. Literasi digital tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi diri dengan lebih
luas.
4. Tunanetra berkesempatan memiliki daya saing lebih, bahkan melebihi nondisabilitas dengan dibekalinya kemampuan dalam mengoperasikan komputer.
5. Tunanetra berkesempatan memperoleh informasi yang lebih luas untuk mengakses
lapangan pekerjaan yang tersedia melalui sarana internet.
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6. Tunanetra dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengoperasikan
komputer dengan lebih mandiri.
h. TIM PELAKSANA
Panitia pelaksana pada program ‘Peningkatan Literasi Digital bagi Tunanetra’ adalah
sebagai berikut:
No.
1
2
3
4

Nama
Diah Rahmawati
Nur Choerul Rizal
Nurma Amalia
Ade Ismail

5

Deny Setiawan

6
7
8

Muhamad Hafiidh
Inong Islamiyati
Agus Sulaiman

Jabatan
Ketua Panitia
Sekretaris
Bendahara
Penanggungjawab Pembelajaran
Komputer bagi Santri
Penanggungjawab Pembelajaran
Komputer bagi Tunanetra Umum
Divisi Dokumentasi
Divisi Acara
Divisi Konsumsi

i. MEKANISME PENYALURAN DAN SELEKSI
Dalam konteks program ini, aspek penyaluran dipahami sebagai penyaluran program
berlupa transfer ilmu pengetahuan dan penerapannya bagi para peserta yang memenuhi
kriteria. Pertama, program ini terbagi menjadi dua kategori: santri tunanetra, dan tunanetra
umum. Santri yang tengah belajar di pesantren dan sekolah tunanetra secara otomatis akan
memperoleh manfaat langsung dengan tersedianya Laboratorium Komputer Bicara Inkulif.
Adapun sejumlah ketentuan bagi peserta tunanetra umum akan dilakukan melalui
mekanisme pendaftaraan melalui google formulir, dan akan disebar kepada komunitaskomunitas yang berafiliasi dengan tunanetra dengan domisili di sekitar Jabotabek. Secara
umum, ketentuan calon peserta yang akan mengikuti program kurus ini adalah sebagai
berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formulir pendaftaran akan diseleksi oleh panitia
Peserta, pada tahapan awal, akan dibatasi sebanyak 15 orang
Peserta merupakan tunanetra yang tidak memiliki ketunaan ganda
Peserta mengikuti kurikulum pembelajaran secara penuh
Peserta yang jauh akan diberikan fasilitas asrama sementara
Peserta akan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti program ‘Peningkatan
Literasi Digital bagi Tunanetra’

j. WAKTU PELAKSANAAN
Program Peningkatan Literasi Digital bagi Tunanetra akan dilaksanakan sebagai kelas
kurus yang diselenggarakan dalam 31 kali pertemuan intensif yang diselenggarakan 3
kali/minggu. Dengan demikian, kursus akan berlangsung sekitar 3 bulan lamanya. Kelas
akan dimulasi dari awal Januari 2023 sampai April 2023. Adapun rinciannya dipaparkan
pada bagian lampiran timeline program.
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k. RENCANA ANGGARAN
Total anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 50.000.000. Untuk uraian yang lebih
terperinci mengenai rencana anggaran tersedia pada bagian lampiran. Adapun program
pemberdayaan tunanetra ini membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk turut
berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan tunanetra, dalam hal ini melalui pelatihan
komputer yang akan menjadi bekal penting bagi partisipasi tunanetra pada dunia yang serba
teknologi dan serba digital.
l. PENUTUP
Demikian proposal ini kami susun dengan harapan rencana program Peningkatan Literasi
Digital bagi Tunanetra dapat terealisasi, serta mampu memberikan manfaat yang luas bagi
kaum disabilitas netra di Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya.
Tangerang Selatan, 23 September 2022
Yayasan Raudlatul Makfufin
Ketua

Sekretaris

Diah Rahmawati

Nur Choerul Rizal
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m. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1) Legalitas Pendirian Lembaga
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2) Struktur organisasi
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3) KTP Kepala Lembaga

4) NPWP atas nama Lembaga
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5) Program utama sejak organisasi berdiri
Deskripsi

Tujuan
Sasaran
Periode
Deskripsi

Tujuan
Sasaran
Periode
Deskripsi

Tujuan

Sasaran
Periode
Deskripsi

Tujuan
Sasaran
Periode
Deskripsi

MAJELIS TA’LIM (TUNANETRA) IKJAR
Pendirian Yayasan Raudlatul Makfufin diinisiasi dalam bentuk majelis
taklim. Kala itu, kegiatan ini dikenal sebagai pengajian keliling di mana
komunitas tunanetra Muslim melakukan pengajian al-Qur’an dari rumah
ke rumah secara bergantian. Kegiatan ini diselenggarakan mengingatnya
lemahnya aspek keagamaan di tengah tunanetra Muslim di Indonesia
kala itu, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Pembinaan aqidah Islamiyyah melalui tausiyah dan pengajian al-Qur’an
braille bagi Muslim tunanetra
Tunanetra Muslim di wilayah DKI Jakarta – saat ini fokus di wilayah
Tangerang Selatan - dan sekitarnya
1983 – sekarang
WAKAF AL-QUR’AN BRAILLE
Ketersediaan al-Qur’an braille sangat minim bagi tunanetra. Selain tidak
mudahnya al-Qur’an braille diproduksi secara masif, harga satu alQur’an braille bisa setara dengan belasan al-Qur’an awas. Untuk saat ini,
harga satu al-Qur’an braille berkisar antara satu hingga dua jutaan rupiah.
Memenuhi kebutuhan tunanetra dalam meiliki al-Qur’an braille secara
gratis
Tunanetra Muslim di seluruh wilayah Indonesia
2022 – sekarang
PESANTREN TUNANETRA
Pesantren tunanetra merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh
Yayasan Raudlatul Makfufin dengan fokus pada tahfidz al-qur’an. Para
santri yang mondok diberikan fasilitas akodomasi berupa asrama dan
logistic sehingga aktivitas para santri dapat fokus pada kegiatan
pembelajaran.
Mencetakan santriawan-santriawati tunanetra yang relijiun, cerdas dan
berakhlak mulia dengan berpedoman pada al-Qur’an al-karim, hadits,
dan sumber-sumber lainnya.
Tunanetra Muslim usia sekolah dari seluruh Indonesia
2013 - sekarang
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Tidak sedikit tunanetra yang belum memiliki pendidikan umum formal,
tidak mengurangi upaya pihak Yayasan untuk memberikan layanan
pendidikan yang optimal bagi tunanetra. Salah satu wujudnya adalah
dengan menyelenggarakan program PKBM. Program ini diselenggarakan
dengan membuka program paket A, B dan C agar tunanetra yang telah
menduduki bangku sekolah tetap dapat belajar dan memperoleh ijazah
formal dari kementerian pendidikan di Indonesia.
Pendidikan alternatif bagi tunanetra yang telat dalam mengenyam
pendidikan umum formal
Tunanetra dengan keterlambatan dalam belajar
2013 - 2016
SEKOLAH KHUSUS ISLAM TERPADU YARFIN
Merupakan sekolah yang didirikan oleh Yayasan Raudlatul Makfufin
untuk menyediakan pendidikan formal umum yang mengikuti kurikulum
pembelajaran dari kementerian pendidikan. Sekolah Khusus Islam
19

Terpadu Yarfin juga memberikan aspek pendidikan yang menekankan
pada sejumlah keterampilan, seperti komputer bicara, musik, pijat, dan
kerajinan tangan.
Menyediakan pendidikan formal bagi tunanetra dari tingkat SD sampai
SMA
Tunanetra usia sekolah yang tidak memiliki ketunaan ganda
2016 - sekarang
PELATIHAN-PELATIHAN
Yayasan Raudlatul Makfufin juga melakukan sejumlah
pelatihan/workshop bagi tunanetra. Kegiatan-kegiatan pelatihan
dilakukan untuk memberikan pembekalaan kemampuan (skills) di
berbagai aspek. Di antaranya program pelatihan yang telah dilaksanakan
oleh Yayasan Raudlatul Makfufin adalah pelatihan Literasi al-Qur’an
Braille bagi tunanetra di berbagai daerah, pelatihan ToT (Training of
Trainer) bagi guru tunanetra pengajar al-Qur’an braille, pelatihan masakmemasak bagi tunanetra, pelatihan keterampilan massage, pelatihan
produksi lada, dan lain-lain.
Memberikan keterampilan dan pengalaman bagi tunanetra agar dapat
berkarya secara mandiri
Tunanetra dewasa yang berdomisili di wilayah Tangerang Selatan dan
sekitarnya.
Tentatif
ORANG TUA ASUH
Orang tua asuh merupakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh
pihak Yayasan untuk membantu pemenuhan biaya pendidikan para santri
tunanetra yang bersekolah di Pesantren dan Sekolah Tunanetra, Yayasan
Raudlatul Makfufin. Keluarga tunanetra, pada umumnya, berasal dari
keluarga yang kurang mampu. Meskipun demikian, kelemahan ekonomi
yang ada tidak membuat pihak Yayasan menutup pintu bagi mereka
untuk belajar. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing
keluarga, pihak Yayasan menerima dengan terbuka para santri yang
hendak belajar untuk mendukung pendidikan mereka. Adapun
kekurangan biaya yang pendidikan berupaya disubsidi oleh pihak
Yayasan melalui program orang tua asuh. Di samping itu, program
beasiswa ini ditujukan untuk mendukung dan menyemangati para santri
agar dapat lebih berprestasi.
Membantu pemenuhan biaya pendidikan para peserta didik
Siswa/santri Pesantren dan Sekolah Tunanetra Yayasan Raudlatul
Makfufin
2016 - sekarang

Tujuan
Sasaran
Periode
Deskripsi

Tujuan
Sasaran
Periode
Deskripsi

Tujuan
Sasaran
Periode

6) Rencana timeline program
JANUARI 2023
Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum’at

Sabtu

Minggu
1

2

3

4

5

6

7

8
20

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Keterangan:
1-8 : Pengadaan fasilitas pembelajaran komputer yang memadai pada ‘Laboratorium
Komputer Bicara Inklusi’
1-15 : Pendaftaran Peserta
9-22 : Penyusunan Modul Kursus
23-25, 30 : Pengetikan 10 Jari
31, 1, 6 (Februari) : Mampu mengetahui seluk-beluk aplikasi pembaca layer JAWS

Senin

Selasa

Rabu
1
8
15
22

FEBRUARI 2023
Kamis
Jum’at
2
3
9
10
16
17
23
24

Sabtu
4
11
18
25

Minggu
5
12
19
26

Jum’at
3
10
17
24
31

Sabtu
4
11
18
25

Minggu
5
12
19
26

Jum’at

Sabtu

Minggu

1

2

6
7
13
14
20
21
27
28
Keterangan:
7, 8 : Mampu mengetahui sistem operasi windows
13-15, 20 : Mampu mengetahui internet dan website popular
21-22, 27-28 : Mampu mengoperasikan Microsoft Office: Word dan Excel

Senin

Selasa

Rabu
1
8
15
22
29

MARET 2023
Kamis
2
9
16
23
30

6
7
13
14
20
21
27
28
Keterangan:
1, 6-8, 13-15, 20 : Mampu mengoperasikan Microsoft Office: Word dan Excel
21-22 : Mampu mengeksplorasi halaman-halaman website baru sesuai keperluan dan
kebutuhan
27-28 : Mencari informasi seluas mungkin perihal lowongan kerja bagi tunanetra
29, 3 (Maret) : Mengajukan sejumlah lamaran kerja pada perusahaan yang memberikan
kesempatan kerja bagi tunanetra
APRIL 2023
Senin

Selasa

Rabu

Kamis

21

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Keterangan:
4 : Penutupan

7) Rencana anggaran program
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM PENINGKATAN LITERASI DIGITAL
No.
1
2
3
4
5
6
7

Uraian
PC
Modul Pembelajaran
Insentif Instruktur
Transportasi Peserta
Konsumsi
Banner
Kesekretariatan

Vol.
5
15
3
15
28
1
1
Total

Unit
Set
Paket
Orang
Orang
Paket
Paket
Paket

Satuan
Rp 4,100,000
Rp 200,000
Rp 2,500,000
Rp 500,000
Rp 400,000
Rp 100,000
Rp 200,000

Jumlah
Rp 20,500,000
Rp 3,000,000
Rp 7,500,000
Rp 7,500,000
Rp 11,200,000
Rp
100,000
Rp
200,000
Rp 50,000,000
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8) Surat rekomendasi ketua atau tokoh
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9) Surat rekomendasi organisasi masyarakat

24

10) Rekening atas nama lembaga (diutamakan bank syariah)
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