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PROPOSAL ADIK ASUH di SUMEDANG 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Sebelumnya perkenankan saya mengajukan proposal ini kepada para sahabat Galiro. Saya 
bermaksud untuk mengajukan lima (5) kandidat siswi untuk menjadi Adik Asuh Galiro. Anak-
anak ini sekarang pada tingkat MTs (setingkat SMP) dan MA (setingkat SMA), punya semangat 
sekolah yang tinggi, beberapa di antaranya memiliki prestasi yang cukup menonjol di kelasnya. 
Tempat tinggal mereka berada di desa yang cukup terpencil, lebih dari 20 menit jalan kaki pada 
jalan berlembah (Legok Landeuh, Paseh, Sumedang). Untuk menjangkaunya tidak ada 
angkutan umum. Untuk ke sekolah mereka harus jalan kaki terlebih dahulu sebelum kemudian 
naik angkot dengan jarak tempuh > 10 km. 
 
Mereka tidak bersekolah di sekolah negeri, tetapi di swasta (semi pesantren) karena memang 
dipersiapkan untuk menjadi penerus orang tuanya, yang kebanyakan di antaranya guru ngaji. 
Jika Sahabat Galiro berkenan untuk menyalurkan sebagian dana Adik Asuhnya untuk mereka 
ini, insya Allah dananya akan bermanfaat dan barokah, karena anak-anak ini bukan hanya 
mempelajari ilmu duniawi, tetapi juga mengembangkan ilmu agama dan akhlak yang mudah-
mudahan akan menyelamatkan umat pada masa yang akan datang. 
 
Berikut ini akan saya jabarkan resume setiap orangnya. 
(Catatan: Semua nama asli siswa disamarkan oleh Pengurus Galiro untuk keperluan privasi. 
Jika ingin mengetahui lebih jelas, silahkan hubungi Pengurus Galiro). 
 
1. OFH (nama panggilannya Fani) 
 
Fani, lahir bulan Oktober 1997, adalah putri pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bpk 
Suherman (tukang ojek kampung) dan Ibu Eti (ibu rumah tangga). Sekarang Fani kelas XII IPS 
di MA Darussalam, Sumedang. Di kelasnya Fani hampir selalu masuk peringkat 5 besar. 
Penghasilan orang tua per bulannya tidak lebih dari Rp 1.000.000. 
 

               
                    Fani dan orang tuanya                 Rumah Fani 

 

Keluarga Fani masih menumpang tinggal di rumah orang tua ayahnya (tidak punya rumah 

sendiri). Alamatnya di Dsn Legok Landeuh RT.19 RW. 06 Legok Kidul Paseh Sumedang. 
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Saat ini Fani memerlukan biaya SPP bulanan dan ongkos angkot harian dengan rincian sbb 

yang diperlukan hingga bulan Juni 2016. 

 

SPP November-Juni (8xRp125.000)     = Rp 1.000.000 

Ongkos angkot ke sekolah November-Juni (8x175.000)  = Rp 1.400.000 

Biaya ulangan umum semester ganjil    = Rp    100.000 

Biaya Ujian Nasional & Madrasah     = Rp 1.000.000 

Jumlah        = Rp 3.500.000 

 

2. AFM (Nisa) 

 

Nisa, lahir bulan Mei 1997, adalah putri pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bpk Warya 

Rahman Faqih (guru ngaji) dan Ibu Fatimah (guru ngaji). Nisa sekarang kelas XII IPS di MA 

Darussalam, Sumedang. Penghasilan orang tuanya per bulan tidak lebih dari Rp1.000.000. 

 

                    
                 Nisa dan ayahnya                Rumah Nisa 

 

 

Nisa dan orang tuanya tinggal di Dsn Legok Landeuh RT.19 RW. 06 Legok Kidul Paseh 

Sumedang. 

 

Saat ini Nisa memerlukan biaya SPP bulanan dan ongkos angkot harian dengan rincian sbb 

yang diperlukan hingga bulan Juni 2016. 

 

SPP November-Juni (8xRp125.000)     = Rp 1.000.000 

Ongkos angkot ke sekolah November-Juni (8x175.000)  = Rp 1.400.000 

Biaya ulangan umum semester ganjil    = Rp    100.000 

Biaya Ujian Nasional & Madrasah     = Rp 1.000.000 

Jumlah        = Rp 3.500.000 
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3. PRI (Rosi) 

 

Rosi, lahir bulan Juni 1999, adalah putri ke-1 dari 2 bersaudara dari pasangan Bpk Rohmat 

(guru ngaji) Ibu Mimin (ibu rumah tangga). Puspita sekarang duduk di kelas X, MA 

Darrussalam, Sumedang. Penghasilan orang tua tidak lebih dari Rp 1.000.000 per bulan.  

 

  
               Rosi dan orang tuanya            Rumah Rosi 

 

Rosi dan orang tuanya tinggal di Dsn Legok Landeuh RT.19 RW. 06 Legok Kidul Paseh 

Sumedang. 

Saat ini Rosi memerlukan biaya SPP bulanan dan ongkos angkot harian dengan rincian sbb 

yang diperlukan hingga bulan Juni 2016. 

 

SPP November-Juni (8xRp125.000)     = Rp 1.000.000 

Ongkos angkot ke sekolah November-Juni (8x175.000)  = Rp 1.400.000 

Biaya ulangan umum semesteran (2xRp 100.000)   = Rp    200.000 

Jumlah        = Rp 2.600.000 

 

4. IR (Ima) 

Ima, lahir bulan juni 1999, adalah anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan Bpk Hidayat 

(tukang gorengan) dan Ibu Yuyun (guru ngaji). Penghasilan orang tuanya tidak lebih dari Rp 

1.000.000 per bulan. 

                                                 
       Ima dan orang tuanya                  Rumah Ima 
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Ima sekarang kelas X di MA Al Islah Majalengka (Jln Siti Armilah no 58 Majalengka). 

Sementara orang tuanya tinggal di Dsn Legok Landeuh RT.18 RW. 06 Legok Kidul Paseh 

Sumedang. 

 

Saat ini Ima memerlukan biaya SPP bulanan dan ongkos angkot harian dengan rincian sbb 

yang diperlukan hingga bulan Juni 2016. 

 

SPP November-Juni (8xRp175.000)     = Rp 1.400.000 

Biaya makan di asrama (8xRp200.000)    = Rp 1.600.000 

Biaya ulangan umum semesteran (2xRp 100.000)   = Rp    200.000 

Jumlah        = Rp 3.200.000 

 

 

5. AL (Lulu) 

 

Lulu, lahir bulan Oktober 2001, adalah anak ke-2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bpk Momon 

(buruh) dan Ibu Cucum (ibu rumah tangga). Lulu sekarang kelas IX di MTs Al Furqon, 

Sumedang. Penghasilan orang tua kurang lebih Rp1.000.000. 

 

                                                                                                                               

Lulu dan orang tuanya       Rumah Lulu 
 

 

Lulu dan orang tuanya tinggal di Dsn Legok Landeuh RT.19 RW. 06 Legok Kidul Paseh 

Sumedang. 

 

Saat ini Lulu memerlukan biaya SPP bulanan dan ongkos angkot harian dengan rincian sbb 

yang diperlukan hingga bulan Juni 2016. 

 

SPP November-Juni (8xRp175.000)     = Rp 1.400.000 

Ongkos angkot ke sekolah November-Juni (8x175.000)  = Rp 1.400.000 

Biaya ulangan umum semester ganjil    = Rp    100.000 

Biaya Ujian Nasional & Madrasah     = Rp 1.000.000 

Jumlah        = Rp 3.900.000 
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Demikian proposal ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar pengajuan ini dapat diterima. 

Apabila ada informasi lain yang diperlukan silahkan hubungi saya. 

 

Wassalamualaikum wr. wb. 

 

Ai Mulyani 


