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LATAR BELAKANG

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na’im : “Kemiskinan itu dekat kepada

kekufuran”. Telah menjadi potret realita kehidupan bahwa betapa banyak orang yang hidup dalam kekurangan. Keadaan ekonomi

yang kurang merata di Negara Indonesia, bahkan sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Anak-anak adalah generasi

pengemban tugas di masa yang akan datang, untuk itu perlu ada wadah untuk mendidik, mengarahkan, dan memberikan ruangan

yang hangat untuk mengajarkan akhlaq serta kasih sayang.

Dari latar belakang tersebut kami bersama-sama membantu beban anak-anak Yatim & Dhuafa, agar mereka memiliki

tempat tinggal yang layak dan bisa menjadi manusia yang beriman, berilmu dan bertaqwa, sehingga berguna bagi agama, bangsa

dan negara.

“ Setiap kebaikan sekecil apapun akan sangat berarti”



SEKILAS TENTANG YAYASAN

VISI

Membentuk kader muslim berakhlaq Qur`ani yang sanggup menghadapi tantangan zaman.

MISI

 Menanamkan akhlaqul karimah ke dalam pribadi kader.

 Mengembangkan potensi intelektualitas kader.

 Menyuburkan potensi dan bakat kepemimpinan kader.

 Menciptakan suasana kehidupan dan pemikiran yang islami.



TUJUAN YAYASAN

Terwujudnya
solidaritas antara
masyarakat yang 
mampu dengan
Yatim & Dhuafa
melalui program 

sosial
berkelanjutan.

Mendidik dengan
pendidikan agama 

dan pendidikan
formal ke sekolah

umum.

Menjalin dan
mempererat

persaudaraan
(Silaturrahmi) 

untuk
meningkatkan

Ukhuwah
Islamiyah.

Membimbing Anak-
anak Yatim dan

Dhuafa agar bisa
menjadi kader umat

yang pintar, beriman, 
bertaqwa dan

berakhlaqul karimah, 
serta memiliki
kemandirian.

Untuk memberi
santunan dan

memenuhi semua
kebutuhan Anak-
anak Yatim dan

Dhuafa.

Agar dengan bekal
Ilmu, Iman dan

Taqwa Anak-anak
Yatim & Dhuafa

mendapat
kebahagiaan dan
keselamatan di 

dunia dan akhirat.



PROGRAM KERJA YAYASAN

Pesantren Yatim Nur-Afiat

Memberikan tempat
tinggal yang layak, 
pengasuhan yang 

profesional, pendidikan
agama, formal dan informal 

untuk anak-anak yatim, 
piatu dan dhuafa.

Rumah Tahfidz Nur-Afiat

Menyelenggarakan
pendidikan Al-Qur'an 

sebagai upaya melahirkan
pembibitan penghapal Al-

Qur'an dan generasi
berakhlaq Al-Qur'an.

Madrasah Diniyah
Takmiliyah Awaliyah
(MDTA) Al-Hidayah

Menyelenggarakan
pendidikan keagamaan

Islam nonformal sebagai
pelengkap bagi siswa
pendidikan umum.



RAGAM PROGRAM

1. Program
ORANGTUA ASUH

Membiayai kebutuhan
anak perorangan seperti
halnya biaya sehari-hari, 
biaya dan perlengkapan
sekolah, uang saku dan

pakaian layaknya
mengasuh anak

sendiri.

2. Program PRESTASI

Beasiswa untuk pendidikan
mulai tingkat SD, SMP, dan

atau SMA serta biaya
untuk kuliah ke perguruan

tinggi (tingkat sarjana).

3. Program MAJU

Memberikan dana hibah / 
modal produktif untuk anak

asuh meningkatkan
keterampilan dan

pengetahuan yang didapat
secara non formal (melalui

kursus, dsb) agar dapat
menumbuhkan kemandirian

dan jiwa wirausaha.

4. Program
ZIS / DONASI

Zakat, Infaq, atau Shadaqah
yang bisa diberikan secara rutin

atau periodik agar dapat
digunakan untuk keperluan

umum menyangkut
perlengkapan sarana prasarana
istana yatim, sandang, pangan, 
dan kesehatan untuk anak asuh

agar pelayanan sosial istana
yatim berjalan lancar.

5. Program KAFAH

Pemberian asset 
berupa tanah, bahan
bangunan, peralatan-
peralatan dan barang

berguna lainnya sebagai
bantuan hibah dan

waqaf.



STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN NUR-AFIAT



DATA PENGAJAR YAYASAN



DATA

SANTRI



DATA

SANTRI



DATA

SANTRI



RENCANA ANGGARAN BIAYA
Bank Syariah Mandiri (BSM/BSI) 7152773476 an. Yayasan Nur Afiat Madani



SARANA
Anak-anak Yatim Piatu & Dhuafa saat ini telah tinggal di tempat yang telah disediakan Yayasan

Nur-Afiat. Adapun fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:

Kantor Sekretariat
Rumah tinggal untuk

Anak-anak Yatim
Piatu & Dhuafa

Rumah tinggal untuk
Pengurus Yayasan

Tempat Ibadah Sholat
/ Musholla

Tempat Belajar dan
Mengajar

Perpustakaan / 
Tempat Baca

Tempat Keterampilan Tempat Bermain
Dapur dan Ruang

Makan
Kamar Mandi / Toilet 

(MCK)



KEGIATAN YAYASAN NUR-AFIAT



PENDIRI YAYASAN NUR-AFIAT MENERIMA PENGHARGAAN ASEAN 

YOUTH AWARD 2017 DARI KEMENPORA RI 

https://asean.org/asean-recognises-outstanding-youth-leaders-and-organisations/


