
PROPOSAL

CommunityCare

PAUD Mutiara Sagara
PEMBANGUNAN TAHAP 2

WAKAF PENDIDIKAN

Jl. Padang Golf No 11, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung

Telp. 022-7204643 | www.sekolahmutiarabunda.com



CommunityCare

 Program berbagi nasi bungkus di hari Jumat untuk para tuna wisma, pekerja kebersihan, 

dan pekerja lainnya yang membutuhkan.

1. ComCare Sekolah Gratis

  

4.  ComCare Pelatihan Gratis

6. ComCare Jumat Berkah

5. ComCare Eduvolunteer

 Penyuluhan mengenai pentingnya wawasan dan kesadaran dalam mendidik sebagai orang 

tua untuk masyarakat di wilayah tertinggal untuk memutus rantai kemiskinan dan 

kebodohan.

3.  ComCare Taman Belajar Senyum

 Pelatihan gratis mengenai metoda mengajar dan pendekatan terbaru untuk para guru dan 

pendidik yang membutuhkan.

8. ComCare Preloved to Love

I. Latar Belakang

Community Care (ComCare) Sekolah Mutiara Bunda sebagai salah satu divisi kerja yang 

menjadi perwujudan budaya sekolah yakni Caring and Sharing, memiliki beberapa program 

yang telah rutin dilakukan sebagai berikut:

 Sekolah swadaya yang didirikan bekerja sama dengan masyarakat di wilayah tertinggal 

untuk dalam rangka membantu pemerintah setempat mewujudkan pendidikan berkualitas 

dan program ini juga dikaitkan dengan pengembangan masyarakat.

 Taman bacaan yang memiliki banyak variasi kegiatan active learning seperti story telling, 

cookery, museum visit, dan swimming, untuk anak-anak usia sekolah yang berada di 

wilayah tertinggal. 

 Program menghubungkan relawan pengajar dari warga Sekolah Mutiara Bunda dengan 

para murid yang membutuhkan.

9. ComCare Tanggap Bencana

2.  ComCare Parenting

 Kegiatan yang bekerja sama dengan PMI secara berkala untuk membantu penyediaan 

labu darah bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

7. ComCare Donor Darah

 Program penyaluran barang-barang titipan kepada pihak yang membutuhkan. Bertujuan 

untuk memperpanjang usia pakai suatu barang, mengurangi limbah yang ditambahkan ke 

bumi, dan menjaga pola hidup konsumtif.

 Program cepat tanggap untuk menggalang dana dan menyalurkan bantuan bagi 

masyarakat di daerah-daerah yang terdampak berbagai bencana alam.
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a. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan, sebagian kecil menjadi petani 

dan buruh di perkebunan karet.  

Kondisi ini membuat Com Care Mutiara Bunda tersentuh untuk membantu warga mendirikan 

Sekolah Mutiara Sagara dengan swadaya masyarakat dan memberi layanan pendidikan 

berkualitas. 

3. PAUD Mutiara Sagara di Cibalong Garut, Kabupaten Garut.

e. Sebagian besar masyarakat berada di bawah ambang batas kemiskinan dan cenderung 

mudah terjerat rentenir yang banyak menawarkan jasanya di daerah tersebut.

f. Sebagian nelayan muda cenderung mudah terlibat dalam pergaulan yang melibatkan 

minuman keras yang faktanya mudah didapatkan di daerah tersebut.

h. Sebagian besar warga di sekitar sekolah sangat kooperatif dengan berbagai program 

ComCare, di antaranya pembudidayaan Pepaya California yang tumbuh baik di daerah 

ini, hingga bisa menjadi salah satu penghasilan tambahan warga.

1. PAUD Mutiara Teluk di Labuan Pandeglang Banten.

Saat ini fokus bantuan pendirian sekolah Mutiara Sagara yang memasuki tahap kedua 

pembangunannya.  Pendirian sekolah Mutiara Sagara berawal dari kebutuhan warga Sagara 

Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut akan adanya sekolah. Profil ekonomi sosial dan 

demografik daerah ini adalah sebagai berikut:

b. Sekolah terdekat tingkat SD berlokasi sekitar 2 km, sedangkan tingkat SMP dan SMA 

berlokasi belasan kilometer dan terletak di kota Kecamatan. Pernah didirikan sebuah 

PAUD, namun layanan pendidikannya belum konsisten dan menuju non-aktif.

ComCare Sekolah Mutiara Bunda saat ini telah membantu pendirian 3 sekolah tingkat 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memberi layanan pendidikan gratis bagi masyarakat di 

sekitarnya.  yakni:

g. Sebagian besar penduduk yang telah berusia lanjut dan ibu-ibu muda memiliki kesadaran 

untuk lebih banyak beribadah dan memberi pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, 

namun keterbatasan ekonomi menghambat hal ini.

2. PAUD Mutiara Islam di Binuangeun Pandeglang, Banten.

Dikarenakan tujuan pendirian sekolah binaan tidak hanya untuk memberikan layanan pendidikan 

berkualitas namun juga untuk membangun kesadaran warga sekitar untuk lebih mandiri dan 

berdaya, Comcare berupaya memiliki batasan waktu dalam pengerjaan dan pemberian 

bantuan. 

c. Saat ini terdapat sejumlah anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah.

d. Akses transportasi terbatas dengan harga yang relatif tinggi untuk warga.

I. Warga bersepakat untuk mewakafkan sebagian tanah milik mereka untuk dibangun 

menjadi sekolah dan berbagai fasilitas lain yang dibutuhkan untuk pendidikan dan 

pemberdayaan masyarakat.
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 "Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari tiga 

hal; dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shalih yang 

mendoakannya" 

Ÿ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

 “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”

Ÿ Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

# Quran Surat Al 'Alaq: 1-5 

# Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya”

II. Landasan

# Hadits Riwayat Muslim no. 1631

III. Tujuan

Ÿ Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
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Salah satu alasan didirikannya sekolah setingkat PAUD di desa Sagara adalah banyaknya 

anak-anak usia dini yang memiliki motivasi bersekolah juga sudah cukup tinggi.  Selain itu, di 

kalangan warga sendiri terdapat potensi guru dan tenaga pendidik untuk mengajar murid 

setingkat PAUD.

Program ComCare Mutiara Bunda yang telah dilakukan adalah:

I V. Program

A.  Pembentukan Sekolah dan Konsep Pendidikan 

Pendidikan usia dini juga dirasa dapat menjadi fondasi penting bagi pendidikan tingkat 

selanjutnya dan bagi pengembangan diri seorang individu. Menurut  Byrnes “Pendidikan 

usia dini menjadi penting karena di usia di usia nilah anak-anak membentuk kesiapan dirinya 

untuk menghadapi masa sekolah dan masa depan. Investasi terbaik yang bisa diberikan 

untuk anak-anak adalah persiapan pendidikan mereka sejak usia dini.”

B.  Program Parenting

Pendidikan akan berhasil jika ada sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan atau 

masyarakat. Program parenting dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergi tersebut. 

Orang tua diajak untuk berlajar meningkatkan kemampuan diri dan wawasan dalam 

pengasuhan dan pendampingan anak agar sejalan dengan pengasuhan sekolah. 

C.  Program Taman Belajar Senyum

D.  Program Usaha Mandiri

Peningkatan minat baca menjadi hal serius yang perlu diperhatikan. Untuk warga sekitar 

yang tidak tergolong usia PAUD, taman belajar ini dapat dimanfaatkan untuk belajar 

bersama melalui bacaan ringan yang berkualitas dan mendidik. Selain meningkatkan minat 

baca, di taman ini diharapkan peserta dapat menambah keterampilan dan kecakapan diri.

Foto-foto berikut ini merupakan hasil pembangunan PAUD Mutiara Sagara Tahap I

Suatu bantuan idealnya tidak diberikan selamanya. Perlu ada masa di mana penerima 

bantuan menjadi mandiri dengan kekuatannya sendiri. ComCare memperhatikan pula hal ini 

dengan menggali potensi yang ada di Sagara untuk diolah dan didayagunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat dalam wadah atau lembaga koperasi. Kelak jika program usaha 

kemandirin ini terbangun, kemandirian warga akan dapat terbangun tanpa bergantung pada 

pihak manapun. 

E.  Pembangunan PAUD Mutiara Sagara Tahap I
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F. Rencana Pembangunan PAUD Mutiara Sagara Tahap II

F.1.  Ruang Kelas

Sesuai fitrah anak yang membutuhkan lebih banyak gerak dalam usianya tumbuh 
kembangnya, sekolah perlu memfasilitasi hal ini dengan membangun play house. Selain 
menjadi tempat bermain, tentu tempat ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajra luar 
kelas yang dapat menstimulasi motorik kasar dan motorik halus anak.

Penambahan jumlah murid menuntut dibangunnya lagi ruang kelas baru untuk menampung 

3 kelas, yaitu: kelas Playgroup (Kelompok Bermain), TK A, dan TK B sehingga di butuhkan 

satu kelas tambahan untuk ruang belajar.

F.2. Play House

Pembangunan ruang kelas baru ini rencananya akan didirikan di atas sebidang tanah 
yang merupakan hibah dari negera melalui masyarakat. Letak ruang kelas baru 
tersebut berada di sebelah kelas yang sudah dibangun sebelumnya.

F.3.  Rumah Guru 

Bangunan ini diharapkan memberi kemudahan bagi guru untuk melakukan tugasnya dalam 

mendidik murid PAUD Mutiara Sagara. Rumah ini diharapkan juga menjadi tempat singgah 

yang nyaman bagi relawan pengajar yang berkunjung dari manapun.

CommunityCare
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Denah dan desain Rumah Guru
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PEKERJAAN

Galian Tanah

Pekerjaan Pondasi Batu Kali

Pengurukan Tanah

Pekerjaan Sloof Beton

Pekerjaan Kolom Beton

Pekerjaan Pasang Bata

Pekerjaan Plesteran

Pekerjaan Rangka Dinding

Pekerjaan Penutup Dinding

Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela

Pekerjaan Pasang Pintu

Pekerjaan Pasang Jendela

Pekerjaan Rangka Atap

Pekerjaan Penutup Atap

Pekerjaan List Palang

Pekerjaan Plafon

Pekerjaan Lantai Keramik Kelas

Pekerjaan Lantai Keramik Teras

Play House

Pagar

Rumah Guru

Upah Kerja 10% dari Total RAB

TOTAL

LUAS

13,54

10,28

3,26

0,99

0,315

32

64

37,5

75

56,25

2

7

132,48

132,48

30

56

56

36

1

1

72

HARGA SATUAN

Rp     40,000

Rp    250,000

Rp     20,000

Rp  2,400,000

Rp  2,400,000

Rp    150,000

Rp     50,000

Rp     95,000

Rp     50,000

Rp     70,000

Rp  1,100,000

Rp    390,000

Rp     40,000

Rp    120,000

Rp     30,000

Rp    140,000

Rp    195,000

Rp    195,000

Rp 15,000,000

Rp  7,000,000

Rp  1,750,000

JUMLAH

Rp    541,600

Rp  2,570,000

Rp     65,200

Rp  2,376,000

Rp    756,000

Rp  4,800,000

Rp  3,200,000

Rp  3,562,500

Rp  3,750,000

Rp  3,937,500

Rp  2,200,000

Rp  2,730,000

Rp  6,359,040

Rp 15,897,600

Rp     900,000

Rp   7,840,000

Rp  10,920,000

Rp   7,020,000

Rp  15,000,000

Rp   7,000,000

Rp 126,000,000

Rp  10,142,544

Rp 237,567,984

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

V II. Kebutuhan Anggaran
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Kami berharap penjelasan di atas dapat memberi gambaran mengenai kebutuhan ComCare 

Mutiara Bunda untuk membantu pembangunan PAUD Mutiara Sagara Tahap II, di Kp. Yayasan RW 

14 Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut. Besar harapan kami, dukungan moril dan materil dari 

semua pihak dapat diberikan untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut. 

Terwujudnya sekolah ini semoga juga membantu masyarakat Sagara meningkatkan 

kesejahteraan dalam taraf hidup yang lebih baik secara mandiri dan berdaya, dengan adab, 

ilmu, akhlak, dan penuh ketaqwaabn kepada Allah SWT. 

Semoga Allah memberikan pahala berlimpah atas sumbangsih yang diberikan semua pihak yang 

berpartisipasi dalam rencana ini. Aamin yaa rabbal alamiin.

V. Penutup

DONATE NOW!

#sagaraiscalling #wakafpendidikan #mutiarabundacommunitycare

Mandiri 131-00-0708245-8

Donation Box

Yayasan Cahaya Mutiara-Mutbun Care

fanpage communitycaremutiarabunda
@comcare_mutbun

follow us

sekolahmutbun

for futher info

+62 838 2122 0454
Deden Kurnia
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