PROFIL
YAYASAN NURUL BAROKAH AL-ISLAMI

1.

YAYASAN DAN KEDUDUKAN
A. NAMA YAYASAN
Bismillah.Nama yayasan yang sesuai putusan Kemen Hum dan Ham adalah:
‘’ YAYASAN NURUL BAROKAH AL-ISLAMI ‘’
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM. NOMOR AHU-0013494.AH.02.04.TAHUN 2017
NOTARIS DANI UTARIA SH.,M.Kn. Nomer 02 Tanggal 28 Agustus 2017

B. KEDUDUKAN / KANTOR
Kantor Yayasan dan Pondok Pesantren Al-BAROKAH di jalan lintas Sumatra km. 219
Kampung Bumi Baru, Rw. 006 Rt. 002, Kec.Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Provinsi
Lampung
2. M O T O DAN V I S I – M I S I
A. M O T O


Bertauhid dan Berakhlakul karimah,



Menguasai bahasa arab dan internasional



Hafidz al Qur’an dan Hadits



Menguasai IPTEK dan IMTAQ

B. V I S I


Terwujudnya masyarakat Islami yang bertauhid dan bermanhaj lurus, sesuai dengan
AL-Qur`an dan Sunnah



Membina generasi bangsa agar tidak terpengaruh oleh perkara-perkara syirik, bid`ah,
Khurafat, dan pendapat yang menyimpang dari manhaj salaf.



Mendidik generasi bangsa yang sholeh dan sholihah berakhlaq mulia, rajin, tekun, dan
semangat mengembangkan diri, beribadah, cerdas berpikir, trampil, berkarya



Bermasyarakat, berwawasan ilmiah dalam agama, saens dan teknologi sebagai bekal
kehidupan sehari - hari sesuai zamanya.

C. M I S I


Membangun dan ikut andil mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui
Program pendidikan umum yang dipadukan dengan Pendidikan Islam



Berdakwah , Mensosialisasika, meluruskan cara pandang masyarakat agar kembali
ketauhid, membekali anak didik dan generasi muda dengan ilmu agama islam yang
shalih dengan pemahaman Salafus shalih



Mengembangkan pusat kajian dan keilmuan, ketrampilan dan perekonomian sebagai
bekal meraih kesuksesan hidup didunia dan akhirat



Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga islam lain.

3. LATAR BELAKANG
Banyaknya masalah pelanggaran peraturan, undang-undang pemerintah dan norma hukum
bangsa dan kesatuan Negara Republik Indonesia, karena menjauhnya masyarakat dari ajaran
tauhid.
Kondisi kurangnya pendidikan berbasis pesantren dilingkungan masyarakat,menyebabkan
banyak waktu anak-anak maupun masyarakat terbuang untuk bermain dan bergaul yang kurang
bermanfaat, sehingga akhlak, moral, amalanya menjadi jauh dari nilai agama dan tuntunan
syariat islam,
Kurang terbimbingnya ilmu syariat dan aqidah tauhid, menyebabkan penyimpangan dan
bobroknya cara bermuamalah / perokonomian, berahklak dan kehidupan masyarakat dewasa ini.
4. MAKSUD DAN TUJUAN
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang keagamaan, sosial, perokonomian dan
kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
1. Bidang keagamaan
a. Mendirikan dan mengelola sarana peribadatan, diantaranya Masjid/Musholah
b. Menyelegarakan pondok pesantren dan madrasah/ma’had
c. Meneriama dan menyalurkan amal zakat, infaq dan shodaqoh
d. Meningkatkan pemahaman /kajian ilmu syariat agama
e. Melaksanakan syiar keagamaan
f. Study banding keagamaan

2. Bidang sosial
a. Mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal/diniyah
b. Mendirikan dan mengelola panti asuhan anak yatim piyatu

3. Bidang perokonomian
a. Memberikan bimbingan ketrampilan wira usaha mandiri
b. Menciptakan usaha kecil dan menengah
c. Membangun pusat belanja/toko tradisional

4. Bidang kemanusiaan
a. Memberikan santunan kepada orang lanjut usia
b. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
c. Memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang terkena bencana
alam/ banjir

5. STRUKTUR KEPEGURUSAN YAYASAN

1. PEMBINA
KETUA
ANGGOTA

= BAHRUDIN
= Ust. SYUKRON HABIBI

2. PENGURUS
1. KETUA

= EDI MARYANTO

2.SEKERTARIS

= AGUS ADHI PUJI SANTOSO

3.BEDAHARA

= MULYADI

3. PENGAWAS
KETUA

= TAMJANI

ANGGOTA

= 1. FAMUJI BAHRI
= 2. Ust. KHAILANI UMAR S.Pd.I

4. ANGGOTA YAYASAN

= 1. IMAM HANAFI
= 2. SUGENG
= 3. ANDI

DI TETAPKAN DI: BUMI BARU 13 MEI 2016
PEMBINA YAYASAN

BAHRUDIN

6. JANGKA WAKTU
Waktu Pendirian pondok tanggal 13 Mei 2016, dan pelaksanan pembagunan pada awal bulan
Agustus 2016. Sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, sesuai Kondisi dana
yang ada dan mencukupi.

7. ASET/KEKAYAAN DAN DANA YAYASAN
A. Aset/kekayaan
Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pribadi yang dipisahkan terdiri
dari.
* uang tunai senilai Rp. 50.000.000, ( Lima puluh juta rupiah )
* Tanah Hibah seluas kurang lebih 10.000m3
B. Dana
Dana pembangunan dan pembiayaan lainnya kami peroleh:
a. sumbangan/bantuan dari donatur yang tidak mengikat
b. Sumbangan Dinas sosial/dinas terkait
c. Wakaf dan Hibah
d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan Undangundang yang berlaku.
Semua kekayaan Yayasan dipergunakan untuk terwujudnya tujuan dan cita-cita mulia
Kita bersama. Amin yaRabbal alamin.

8. PENUTUP
Demikianlah yang dapat kami haturkan dan kami paparkan dalam profosal ini dan hanya
mengharap wajah ALLAH Subhanahu wa ta`alla semata semoga selalu membimbing dan
meridhoi setiap usaha kita dalam menegakan agama islam di muka bumi ini dan meberikan
balasan denga pahala yang sempurna disisi-Nya. Kemudian atas perhatian dan kerja samanya
kami ucapkan jazakumulloh khairon.

DENAH LOKASI

DARI MARTAPURA
Jalan kamp.Bumi Baru SP 4

PASAR BUMI BARU

TR.SAKTI

Jalan poros Tanjung Sari SP 5

KELAS

YAYASAN NURUL BAROKAH AL-ISLAMI
KELAS

KELAS
MASJID
RUMAH
USTADZ
RUMAH
USTADZ

KANTOR
YAYASAN

Jembatan way kawat
DARI BANDAR LAMPUNG

MCK

