
Assalamu’alaikum Wr Wb 

Selamat berjumpa kembali kepada pengurus galiro yang jauh disana. Alhamdulillah kalian 
masih mempercayakan kembali kepada semua. Pada tahun ini anak asuh kita yang bernama Mila 
dan Dendi tidak berapa lama lagi akan menjadi alumni SDN Cindai Alus 1. Maka dari itu 
mereka berdua juga akan keluar dari anak asuh galiro dan ada calon pengganti dari mereka 
berdua yaitu Husni T. 

Husni anak dari Bapak A. Khalik yang bekerja sebagai tukang bangunan. Ibunya bernama 
Risna bekerja sebagai IRT yang selalu setia menjaga Husni. Kebetulan Husni harus mendapatkan 
ekstra perhatian dari orangtua-nya dikarenakan  penyakit yang dideritanya yaitu kekurangan sel 
darah putih. Husni mengidap penyakit ini sejak bayi umur 4 bulan, setiap 1 bulan sekali Husni 
harus melakukan tambah darah di RS.  

Alhamdulillah mempunyai BPJS, akan tetapi bantuan dari pemerintah lainnya tidak ada. 
Seperti yang kakak galiro pertanyakan bahwa semua adik asuh kita sayangnya tidak 
mendapatkan bantuan dari dinas sosial. Ibu dari Husni mengharapkan sekali bantuan dan 
memohon kepada saya sebagai perantara agar kiranya bantuan ini dapat dikabulkan untuk 
meringankan pengeluaran dari keungan mereka yang sangat minim. Adik asuh ini biarpun 
menderita suatu penyakit tetapi dia sangat rajin bersekolah dan selalu ceria, biarpun terkadang 
kondisinya menurun apabila sudah waktunya tambah darah. Dia tetap bersekolah maka dari 
sinilah saya sangat bangga kepadanya dan salut atas perjuangannya menjalaninya hari-harinya. 
Inilah sekilas cerita dari saya sebagai gurunya yang mengharapkan segala uluran tangan dari 
kalian semua. 

 

Gambar 1. Ibunda Husni di depan rumahnya. 

Sedangkan anak asuh yang terdahulu bernama Toegas R. S. akan naik tingkat ke kelas 5. 
Anak dari bapak Hermanto (masih serabutan menjadi kuli dipasar) kadang menganggur dan 
ibunya  Rayu teteap menjadi IRT menjaga adik-adik toegas yang masih kecil. 



Anak asuh yang ketiga yaitu Tiara juga akan naik tingkat ke kelas 3. Anak dari Bapak 
Supiansyah masih menjadi keluarga buruh bangunan dan masih menduda. Terkadang Tiara 
pulang sekolah dititipkan dirumah sepupunya. 

Adik asuh yang ke empat Ismi juga akan naik tingkat kekelas 3. Anak dari bapak 
Hasbullah tetap menjadi buruh bangunan dan ibunya Arafah seorang IRT. 

Adik asuh yang ke lima bernama Sarah H. A. juga akan naik tingkat ke kelas 4. Anak dari 
bapak Hafid yang bekerja menjadi juru parkir tempat ibadah (mesjid) dan ibunya tetap menjadi 
sebagai buruh cuci. 

Dan adik asuh yang terakhir ke enam bernama Nasrudin juga akan naik tingkat kekelas 4. 
Anak dari bapak Irwanto (alm) dan ibunya bernama dari Puspayani sebagai IRT. Kebetulan 
Nasrudin mempunyai bapak Sambung yang menyayanginya bekerja sebagai tukang batu. 

 

Gambar 2. Foto terbaru Sarah, Nasrudin dan Toegas.  

Sebagai pemberitahuan semua adik asuh ini masih bertempat tinggal dirumah kontrakan. 
Mudah-mudahan semua anak ini mendapatkan bantuan dari kakak-kakak donatur galiro nun jauh 
disana karena mereka sangat memerlukan bantuan ini. Apalagi orang tua mereka berharap dan 
bertanya kepada saya sebagai gurunya tentang bantuan ini. Maka dari itu saya membuat proposal 
ini dan kebetulan pada awal bulan mei mereka sudah menjalani ulangan kenaikan kelas, 
sebabnya saya lebih dulu membuat permohonan agar kiranya orang tua mereka mendapat 
keringan, salah satu anak mereka mendapat bantuan dari kakak-kakak tercinta. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Hormat Saya 

R. Putri, S.Pd 



Rincian Pengajuan Dana Adik Asuh  

  Husni Toegas Nasrudin Tiara Ismi Sarah 
Alat Tulis  250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
Tas 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 
Sepatu 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 
Baju M/P 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 
Baju Pramuka  170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 
Baju Olahrga 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Baju Batik 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Baju Sasirangan (1stel) 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 
Kaos Kaki (2 hitam&putih) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
LKS 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 
Jilbab Putih 

   
25.000 25.000 25.000 

Jilbab Pramuka 
   

25.000 25.000 25.000 
Ikat Pinggang 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Lambang 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Rompi 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
Topi 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Jumlah 1.715.000 1.715.000 1.715.000 1.765.000 1.765.000 1.765.000 

    

   Total: Rp 10.440.000      


