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Proposal 

Program Santunan Kasih  Orang  Tua  Asuh  ((“KOTA”)) 

Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan 
 

I. Selayang Pandang 

Di bawah naungan Yayasan Islam Al Furqan Kabupaten Magelang dengan nomor badan 

hukum Kepmenhumkam No AHU-0003355.AH.01.04 Tahun 2015 sebuah lembaga 

pendidikan berbasis boarding school berdiri sebagai asset wakaf dakwah yang mulia ini. 

Pesantren itu diberi nama “Al-Lu’lu’ Wal Marjan” yang terinspirasi dari ayat QS. Ar-

Rahman ayat 22. “Al-Lu’lu’” yang berarti permata, “Wa” berarti dan, “Al-Marjan” juga 

nama sebuah batu mulia yang sering diistilahkan sebagai red coral. Keduanya adalah jenis 

batu mulia yang tidak hanya bernilai dan terpandang di dunia, bahkan keduanya disebutkan 

dalam untaian indah firman Allah ta’ala dalam Al-Qur’an. Kedua batu mulia tersebut 

melambangkan keindahan sinar yang memukau serta pijaran cahaya untuk sekitarnya. 

Demikianlah harapan didirikannya Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan agar segenap penuntut 

ilmu setelah perjalanannya menuntut ilmu selama di Pesantren kelak akan hadir di tengah 

masyarakat sebagai generasi muda yang menginspirasi berbagai kebaikan melalui ilmu, amal 

dan akhlak layaknya mutiara di tengah gelapnya kedalaman lautan. 

Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan berlokasi di daerah pedesaan yang asri, nyaman dan 

kondusif untuk proses kegiatan belajar mengajar, insyaAllah. Pesantren ini pertama kali 

beroperasi di awal Tahun Pelajaran 2015/2016 tepatnya pada tanggal 1 Juli 2015 di Dusun 

Kawungon, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

Dengan semangat untuk menyebarkan dakwah dan tarbiyah islam, para pendiri dan 

pengelolanya bertekad memberikan kontribusi konkret dalam pendidikan islam yang murni 

berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits sesuai pemahan Salaf Shalih Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah generasi terbaik ummat ini di bumi pertiwi. Terutama, di wilayah Magelang yang 

meluas hingga lereng gunung Merapi dan Merbabu, wilayah sekitar pegunungan Dieng, 

Sindoro dan Sumbing seperti Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Ambarawa, Semarang, 

pinggiran Yogyakarta, Klaten dan seterusnya.  

II. Visi dan Misi Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan 

Visi 

Menjadi Pesantren yang Membentuk Generasi Muda Islam Cerdas, Fasih dan Hafizh 

Misi 

1. Menanamkan akidah lurus dan akhlak mulia 

2. Membudayakan disiplin menghafal Al-Qur’an 

3. Membentuk iklim berbahasa arab 

4. Mempraktekkan dakwah dengan hikmah 
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III. Program “KOTA” (Kasih Orang Tua Asuh) 

Sejak awal langkah perintisannya, Pesantren berkomitmen untuk menjadi lembaga 

pendidikan yang melengkapi perjuangan sederetan Pesantren bermanhaj salaf yang sudah 

ada untuk menguatkan tarbiyah melalui lembaga pendidikan. Saling berkomunikasi, 

berkoordinasi serta berbagi kebaikan dalam bingkai “ta’awun ‘alal birri wat taqwa”. 

ْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلْثِْ َواْلُعْدَوانِ }   { َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّ

Allah ta’ala befirman, “Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan 

ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan” 

[QS. Al-Maidah : 2]. 

Allah akan senantiasa menyertai hamba-Nya yang peduli serta membantu saudaranya dalam 

kebaikan dan ketakwaan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم :  ْن َأِب ُىرَيْ َرَة قَالَ عَ  ُ َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم : "قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َس اَّللَّ نْ َيا نَ فَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ َمْن نَ فَّ
َر اَّللَُّ  َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ ُ ِف َعْونِ  اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسَّ نْ َيا َواْْلِخَرِة َواَّللَّ ُ ِف الدُّ نْ َيا َواْْلِخَرِة َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًما َستَ َرُه اَّللَّ  اْلَعِْْد َما َكاَن َعَلْيِو ِف الدُّ

ُ َلُو بِِو َطرِ  َل اَّللَّ  ..." يًقا ِإََل اْْلَنَّةِ اْلَعُْْد ِف َعْوِن َأِخيِو َوَمْن َسَلَك طَرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًما َسهَّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah shallalahu alaihi wasallam 

bersabda, “Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara 

kesulitan-kesulitan yang menghimpit di dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari 

kesulitan yang menghimpitnya di akhirat. Barangsiapa memudahkan bagi seseorang yang 

terlilit hutang, niscaya Allah ta’ala akan memudahkannya (dalam urusan) di dunia dan akhirat. 

Barangsiapa yang menutup aib kekurangan seorang muslim, niscaya Allah ta’ala akan menutup 

aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah ta’ala akan senantiasa menolong seorang hamba yang 

senantiasa menolong saudaranya. Dan barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari 

ilmu (agama), niscaya Allah ta’ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga …” (HR. 

Muslim). 

Santri-santri yang berasal dari wilayah sekitar mendapatkan prioritas. Terlebih bagi mereka 

yang merupakan putera daerah sekitar untuk menjadi kader dakwah di masa mendatang. 

Realitanya, bahwa tidak sedikit dari mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu 

seperti kalangan petani, pekerja kasar, buruh harian, pedagang kecil atau lainnya. 

Pesantren berkonsentrasi untuk mencari alternatif solusi yang diharapkan dapat 

menyelesaikan realita kondisi tersebut. Di satu sisi Pesantren sangat ingin membantu, namun 

di sisi lain juga memiliki banyak sekali keterbatasan. 

Semoga dengan keberadaan program santunan “KOTA” (Kasih Orang Tua Asuh) di 

Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan santri-santri yang berasal dari keluarga kurang mampu 

dapat tetap berkesempatan untuk belajar ilmu agama. 

 Tujuan 

Program “KOTA” bertujuan untuk: 

1. Memberikan santunan bagi santri kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan. 

2. Memberikan kesempatan ladang pahala amal jariyah kepada para dermawan dalam 

membangun bersama kader generasi muda shalih untuk menimba ilmu agama. 
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3. Menjalin kerjasama dalam mewujudkan amal jariyah tersebut; antara santunan para 

dermawan dan pengelolaan tarbiyah pendidikan di Pesantren. 

IV. Rincian Jenis Santunan 

Pembiayaan pendidikan di Pesantren dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

A. Uang Pangkal : (UP) dibayarkan satu kali selama menjadi santri. 

B. SPP Bulanan : (SPP) dibayarkan di awal (tanggal 1-5) setiap bulan. 

C. Daftar Ulang : (DU) dibayarkan di setiap awal tahun pelajaran baru. 

D. Buku Belajar : (BB) dibayarkan di setiap awal tahun pelajaran baru. 

E. Uang Saku : (US) diberikan sesuai kesediaan setiap Orang Tua Asuh. 

# Jenis Santunan “KOTA” : 

1. Santunan Total 

Yaitu santunan yang diberikan untuk pembayaran UP, SPP, DU, BB dan US hingga 

santri anak asuh lulus. 

2. Santunan Penuh 

Yaitu santunan yang diberikan untuk pembayaran SPP, DU, BB dan US hingga santri 

anak asuh lulus. 

3. Santunan Awal 

Yaitu santunan yang diberikan hanya untuk pembayaran UP saja. 

4. Santunan Lepas 

Yaitu nominal donasi tertentu yang diserahkan sepenuhnya kepada Pesantren untuk 

dikelola dengan penuh amanah, bijaksana sesuai kebutuhan dan skala prioritas 

proporsional, insyaallah. 

V. Rincian Pembiayaan Tahun Pelajaran 2017/2018* 

No Jenis Santunan UP SPP / 

Juli** 

DU BB US**** Total Biaya 

1 Santunan Total 9.650.000 900.000 - 1.150.000 300.000 12.000.000 

2 Santunan Penuh - 900.000 300.000*** 1.150.000 300.000 2.650.000 

3 Santunan Awal 11.700.000 - - - - 11.700.000 

4 Santunan Lepas Tanpa batas nominal tertentu dan akan dikelola Pesantren untuk program KOTA 

Keterangan: 

* : Mengalami penyesuaian di setiap awal Tahun Pelajaran dengan konfirmasi resmi 

Pesantren. 

** : SPP dibayarkan setiap awal bulan sesuai reminder penagihan dari bagian keuangan 

Pesantren. 

*** : Hanya untuk santri lama sesuai ketentuan. 

**** : Dengan contoh asumsi uang saku 10.000 setiap hari. 
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VI. Kualifikasi Anak Asuh 

Dalam rangka memudahkan proses pemberian santunan kepada santri agar tepat sasaran, 

maka Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan berkomitmen menentukan kualifikasi tertentu 

berdasarkan: 

1. Kondisi finansial orang tua kandung. 

2. Latar belakang kemampuan akademik. 

3. Penilaian budi pekerti sehari-hari. 

4. Kaderisasi wilayah dakwah. 

5. Lainnya. 

Pemilihan dan penentuan santri asuh dapat ditetapkan berdasarkan rekomendasi pihak 

Pesantren sesuai kualifikasi tersebut diatas. Dan dapat pula dipilih serta ditentukan sendiri 

oleh Orang Tua Asuh dengan pandangan atau masukan pihak Pesantren. 

VII. Teknis 

Untuk saat ini, siapapun yang berkenan untuk menjadi Orang Tua Asuh akan kami sambut 

dengan tangan terbuka penuh bahagia. Silahkan menghubungi pengelola Pesantren dan 

selanjutnya akan dipandu untuk merealisasikan niat baik tersebut. 

Donasi dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Pesantren khusus donasi dalam 

program Kasih Orang Tua Asuh “KOTA” di nomor rekening: 

BNI Syariah 

0576129100 (Kode Bank: 009) 

a.n Ponpes Al Lu lu Wal Marjan 

 Konfirmasi 

Konfirmasi bukti transfer donasi disertai gambar dapat dilayangkan melalui pesan singkat 

di nomor 0812 2870 6660 atau 0858 4292 9244 (SMS atau whatsapp) dengan format 

sebagi berikut : 

 Nama Pengirim/KOTA/(Jenis santunan)/Nama Santri Anak Asuh/Keterangan (jika ada). 

Contoh 1: 

Abdullah/KOTA/Total/Sulaiman/Ket: uang saku 500ribu. 

Contoh 2: 

Muhammad/KOTA/Penuh/Haris Afif/Ket: uang saku 500ribu. 

 Rekonfirmasi 

Konfirmasi transfer akan ditindak lanjuti oleh bagian keuangan. Dan akan dikirimkan 

reminder pembiayaan selanjutnya pada waktunya. 
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VIII. Evaluasi Pemantauan 

Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan Magelang berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang 

baik bersama Orang Tua Asuh. Memberikan laporang perkembangan santri anak asuh dalam 

setiap pencapaian agar tergambar kondisi yang terjadi, baik terkait dengan akademik, 

hafalan Al-Qur’an, akhlak maupun prestasi lainnya. 

Perkembangan tersebut akan kami komunikasikan kepada setiap orang tua asuh agar dapat 

diketahui dan menjadi motivasi positif. 

IX. Informasi lebih lanjut 

Web : www.pesantrenluluwalmarjan.org 

0822 19121 999 

0856 03121 999 

0877 71144 999 

Email : pesantrenluluwalmarjan@gmail.com 

X. Penutup 

Dengan adanya program santunan Orang Tua Asuh ini diharapkan akan terjalin keindahan 

persaudaraan islam yang dinamis. 

ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي قَالَ  ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ : َعْن الن ُّ ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اْلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى " : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِىْم َوتَ َراُحُِ َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي ِف تَ َوادِّ
ى َهِر َواْْلُمَّ  "ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َسائُِر اْلََْسِد ِِبلسَّ

 

Dari An-Nu’man bin Basyir radhiyallahu anhuma belia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam bersabda, “Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang, saling 

mencintai dan membahu seperti layaknya suatu tubuh. Apabila salah satu dari  anggotanya 

mengalami sakit, maka terpanggillah anggota tubuh lainnya untuk merasakan yang sama 

hingga demam dan terjaga dalam larut malam” (HR. Muslim). 

Demikian program santunan “Kasih Orang Tua Asuh” KOTA Pesantren Al-Lu’lu’ Wal 

Marjan - Kabupaten Magelang. Semoga menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua, amin. 

Semoga Allah ta’ala senantiasa melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua. Wallahu A’lam 

bishshawab. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam, kepada keluarga dan segenap umat beliau yang istiqamah meniti tuntunan 

sunnahnya, amin. 

Magelang, 1 Juli 2017 

Pesantren Al-Lu’lu’ Wal Marjan 

 

Hormat kami, 

Rizal Yuliar Putrananda 


