
62 
 

 

 

3. mengembangkan bakat dan melakukan pemberdayaan khusus anak 

jalanan baik dibidang (musik , seni kreatif , ekonomi , pendidikan, 

teknologi dll) 

sebagai tahap awal diadakanlah musyawarah panitia pembentukan 

yayasan anak jalanan.  Taufan diberi amanah sebagai ketua pelaksana 

beliau mengatakan : Ya !! kita harus punya badan hukum yang jelas solusi 

dan pilihan terbaik adalah Yayasan Al-Ajyb (Anak jalanan yang baik). 

Singkatan itu didapat saat pada saat rapat tersebut dan Taufan 

mensosialisasikan juga meyakinkan kami semuanya dengan strategi / 

langkah pembuatan yayasan anak jalanan. Dengan penuh semangat para 

pejuang anak jalanan serta semangat anak jalanan maka mereka membuka 

pengalangan dana untuk merelisasikan pembuatan markas yayasan Al-

Ajyb  dibukalah pencarian dana melalui proposal dan pengalangan dana 

langsung dijalan raya. Alhamdulillah sangat banyak masyarakat yang 

antusias menyumbang dan para donatur yang juga siap membantu untuk 

perjuangan pembuatan Yayasan anak jalanan32.  

Andre, Misran, dan Dani  sebagai anak jalanan juga memiliki ide 

luar biasa untuk pencarian dana agar bisa lebih cepat terkumpul , mereka 

mengutarakan ide : bagaimana kalau kita melakukan aksi ##Dukung Anak 

Jalanan Baiisi Yayasan  isi kegiatannya : 

                                                           
32

 Wawancara dengan Muhammad Algi Rifani, Ketua sekaligus Pendiri yayasan AL-

Ajyb, 20 Mei 2020 
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1. Mengamen di pasar wadai dan lampu merah dan 100% duit hasil 

ngamen semuanya untuk pembuatan yayasan anak jalanan. 

2. Teaterikal (Wali Kita “Ibnu Siaga” dan Rakyat Terlantar) aksi 

protes kepada pemerintah kota banjarmasin yang 

mendiskriminasikan dan menganggap anak jalanan adalah pelaku 

kriminal dan sampah masyarakat. 

Kami pun merencanakan dan mengonsep aksi 9 Juni 2018 dengan 

sangat matang dan berusaha membawa kawan-kawan mahasiswa dan 

organisasi masyarakat serta wartawan dari berbagai media. Kegiatan 

berlangsung meriah , pusat perhatian masyarakat tertuju kepada anak 

jalanan yang berjuang untuk massa depan pendidikan ummat Nabi 

Muhammad SAW . karena anak jalanan juga ummat Nabi Muhammad 

SAW , media dan orang yang kenal mengapresiasi anak jalanan yang ingin 

baik dan hijrah.  

Alhamdulillah dengan perjuangan bersama dalam beberapa pekan 

tersebuat akhirnya uang sudah terkumpul cukup untuk pembuatan yayasan 

dengan bantuan Notaris  akhirnya yayasan dibuat dan juga sah berbadan 

Hukum  pada 10 Juli 2018 dengan nama Yayasan Al-Ajyb (Anak jalanan 

yang baik). Uang yayasan juga didapat dari hasil sedekah rutin per hari 

dan perminggu santri  Al-Ajyb (anak jalanan yang baik) didalam pengajian 

majelis al-ajyb dari september 2017. Subhanallah wal hamdulillah wa 

lailahaillah wallahuakbar berkah Allah SWT dan Al-Mustofa Nabi 

Muhammad SAW yang menganuhgerahkan nikmat hati yang peduli dan 



64 
 

 

 

perjuang kepada kami semua untuk perjuangan pendidikan ummat Nabi 

Muhammad SAW khususnya Anak jalanan di kota Banjarmasin.33 

  b. Visi dan Misi Yayasan AL-Ajyb 

    1. Visi :  

Sebagai Wadah Perkumpulan pemuda yang akan mensyi’arkan 

ajaran agama Islam (Ahlu Sunnah Waljama’ah) dan memberikan  solusi 

kehidupan yang ditujukan untuk anak  jalanan  dan kawasan sekitarnya 

serta sebagai penyediaan fasilitas pendidikan, ekonomi, kesehatan dan seni 

bakat yang merupakan tujuan dalam program dari anak jalanan di Yayasan 

Al-Ajyb kota Banjarmasin demi terwujudnya Banjarmasin Baiman. 

     2. Misi : 

1). Melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa, Pemerintah dan aktivis 

organisasi untuk peduli kepada anak jalanan dan warga sekitar 

dengan menjadi seorang sahabat sebagai rasa cinta kita semua 

terhadap umat Nabi Muhammad Saw khususnya anak jalanan. 

2). Memberikan pendidikan dan kegiatan agama islam secara individu 

ataupun kelompok terhadap anak jalanan kota Banjarmasin serta 

kawasan (daerah) masyarakat yang dinilai secara norma agama Islam 

adalah daerah yang rawan terdampak kriminalitas anak jalanan. 

                                                           
33

 Wawancara dengan Muhammad Misran, pengamen jalanan  kota Banjarmasin, 14 Mei 2020 
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3). Memperjuangkan solusi kehidupan untuk anak jalanan dalam hal 

kesehatan, pendidikan dan ekonomi untuk menyongsong kehidupan 

yang baik 

4). Mengembangkan minat Bakat khusus yang dipunya dari anak jalanan 

sehingga dapat menjadikan propesi yang menghasilkan untuk 

kehidupan dimasa akan datang tanpa harus mengamen di jalanan. 

5). Menjadi jembatan penghubung yang baik antara anak jalanan kepada 

masyarakat kota Banjarmasin serta pemerintah kota Banjarmasin demi 

terwujudnya nilai pancasila    ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

 

c. Fungsi dan Tujuan Yayasan AL-Ajyb Kota Banjarmasin 

  Yayasan Al-Ajyb Kota Banjarmasin adalah suatu wadah dan 

sebagai penyedia fasilitas  untuk pemberdayaan anak jalanan kota 

Banjarmasin agar lebih menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat 

yang berupaya merealisasikan visi dan misi dari Yayasan itu sendiri 

khususnya dalam pembinaan anak jalanan diantaranya pengamen 

jalanan yang mempunyai kedalaman ilmu khususnya ilmu Agama, 

Moral dan intelek sehingga mampu bersaing dalam menghadapi 

tantangan zaman yang akan datang. diantaranya dengan melakukan 

program pemberdayaan sebagai berikut: 

1).  Bidang Pendidikan Agama Islam 
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2). Bidang Ekonomi 

3). Bidang Seni Bakat 

d. Struktur Kepengurusan Yayasan AL-Ayjb Kota Banjarmasin 

TABEL 4.134  Susunan kepengurusan dari Yayasan AL-Ayjb Kota 

Banjarmasin 

NO NAMA JABATAN 

1 Habib Ali Bin Agil Al Attas Pengawas 

2 Habib Royyan Bin Abdillah Bahasyim Pengawas 

3 Abah Umar Pembina 

3 Muhammad Algi Rifani Ketua Umum 

4 Ahmad Rifansyah  Sekretaris 

5 Ratna Syafitri S.Pd Bendahara 

6 Achmad Batiar Divisi Seni 

7 Dewi Divisi Ekonomi 

8 Novi Relawan 

 

e. Sarana dan prasarana Yayasan AL-Ajyb Kota Banjarmasin 

Yayasan  Al-ajyb adalah tempat tinggal para anak jalanan 

khususnya pengamen jalanan sekaligus tempat belajar bagi para santri 

yang dibina oleh yayasan Al-ajyb dengan mengikuti program-program 

                                                           
34

 Wawancara dengan Muhammad Algi Rifani, Ketua sekaligus Pendiri yayasan AL-Ajyb, 20 Mei 

2020 
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yang sudah disiapkan oleh yayasan. Sehingga dengan adanya sarana 

dan prasarana yang mendukung dapat menunjang keberhasilan yayasan 

Al-ajyb dalam membina serta menjadikan yayasan ini rumah singgah 

untuk anak-anak jalanan di Kota Banjarmasin. 

TABEL 4.2 Sarana prasarana Yayasan Al-Ajyb 

NO NAMA JUMLAH 

1 Kamar santri 1 

2 Ruang belajar 2 

3 Musholla 1 

4 Kamar mandi 1 

5 Dapur 1 

6 Ruang makan 1 

7 Tempat wudhu 2 

8 Perpustakaan 1 

9 Ruang santai 1 

10 Tempat latihan musik 1 

11 Ruang tamu 1 

12 Warung AL-Ajyb 1 

13 Lahan pakir 1 

14 Benkel 1 

15. Tempat jemuran 2 

16 Gudang 1 
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17 Gitar  4 

18 Al-quran dan Iqra 20 

19 Tarbang 4 

20 Soundsistem 1 

 

f. Program Yayasan Al-Ajyb dalam Pemberdayaan Anak Jalanan  

Adapun pemberdayaan yang dilakukan yayasan Al-Ajyb terhadap anak 

jalanan terbagi menjadi Lima bidang diantaranya sebagai berikut: 

1). Bidang pendidikan 

2). Bidang Ekonomi 

3). Bidang seni dan Bakat 

 

  TABEL 4.3 Jadwal Kegiatan Yayasan Al-ajyb 

No Hari  Kegiatan  Tempat  

1 Kamis sore Paud Al-Ajyb Pasar Sudi mampir 

2 

 

Kamis malam Pembelajaran Baca Al-quran 

dan Fikih ibadah  

 

Yayasan Al-Ajyb 

3 Jum’at sore Pembelajaran Al-quran Gang Begenteng 

4 Sabtu malam 

Minggu 

Pembelajaran Baca tulis Quran   

Yayasan Al-Ajyb 

5 Minggu siang  Pembelajaran Baca tulis Quran Jalan presiden 

6 Awal Bulan Maulid Habsyi Yayasan Al-Ajyb 
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B. Penyajian Data 

Data yang penulis kemukakan ini diperoleh dari hasil penelitian 

yang dilakukan dengan teknik obeservasi, wawancara dan dokumentasi 

kemudian data tersebut penulis gambarkan secara deskriptif kualitatif 

tentang Bagaimana Peran Manajemen Yayasan Al-Ajyb dalam 

Pemberdayaan terhadap Anak Jalanan kota Banjarmasin (Studi Pada 

Yayasan Anak jalanan yang baik (Al-Ajyb) Kota Banjarmasin). dan Faktor 

yang mendukung dan menghambat proses Manajemen yang dilakukan 

oleh Yayasan Al-Ajyb dalam Pemberdayaan dikalangan Anak Jalanan 

Banjarmasin (Studi Pada Yayasan AL-Ajyb Kota Banjarmasin). 

Saat ini manusia berada dalam era modern yang ditandai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang paling 

menonjol dibidang teknologi adalah lahir teknologi dan informasi yang 

canggih. Karena itu era ini bisa disebut dengan abad globalisasi informasi 

yang dapat mempengaruhi manusia khususnya pada anak jalanan sehingga 

dapat mempengaruhi akhlak mereka menjadi lebih baik. Maka untuk 

mengatasi problem tersebut diperlukan ilmu Manajemen.  

Khususnya Manajemen dakwah ilmu ini sangat dibutuhkan untuk 

menjadikan insan beriman dan bertaqwa, beribadah dengan istiqamah, 

terdidik, kreatif, inovatif , berakhlak mulia, dan selalu mengembangkan 

kepribadiannya untuk kemanfaatan pribadi, lingkungan dan masyarakat. 

Pemberdayaan anak jalanan di Yayasan Al-Ajyb kota Banjarmasin  

memerlukan manajemen yang baik. Manajemen sangat berperan penting 
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dalam pemberdayaan santri. Bentuk manajemen dalam pemberdayaan 

santri di Yayasan Al-Ajyb adalah melalui fungsi manajemen. Adapun 

fungsinya yaitu, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

pengendalian. Dijabarkan juga pemberdayaan yang diterapkan di Yayasan 

AL-Ajyb Kota Banjarmasin dalam bentuk proses atau fungsi manajemen 

diantaranya: 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam 

bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang 

optimal. Alasannya bahwa tanpa ada rencana maka tidak ada dasar 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha 

mencapai tujuan. Jadi perencanaan memiliki peran yang sangat 

signifikan, karena perencanaan merupakan dasar titik tolak dari 

kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Oleh karena itu agar proses dakwah 

dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka perencanaan itu 

merupakan keharusan. Perencanaan program utama yang disusun oleh 

Yayasan Al-Ajyb dibagi menjadi 3 (tiga) program diantaranya: Bidang 

Pendidikan Agama Islam, Bidang Ekonomi, dan Bidang Seni dan 

Bakat. Perencanaan yang utama dari Program Yayasan Al-Ajyb ialah 

ingin menjadikan yayasan ini sebagai rumah singgah untuk para anak 

jalanan yang berada di kota Banjarmasin namun untuk mencapai 

kearah yang diinginkan yayasan membagi menjadi beberapa program 
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pemberdayaan sebagai langkah awal pergerakan Yayasan Al-Ajyb 

diantaranya 

1). Bidang Pendidikan Agama Islam 

 Program yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ajyb dalam bidang 

pendidikan Agama Islam yaitu: 

 a). Pembelajaran Baca tulis AL-Qur’an 

 b). Pengajaran ibadah 

 c). Pengajaran akhlak 

 d). Tausyiah agama  

 e). Sholat fardhu berjamaah 

 f). Maulid Al-Habsyi 

 2. Bidang Ekonomi 

 a). Warung Al-Ajyb 

3. Bidang Seni dan Bakat 

 a). Sekolah musik jalanan. 

 b). Pelatihan Seni musik  

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan upaya mempertimbangkan tentang 

susunan organisasi, pembangunan pekerjaan, prosedur pelaksanaan, 

pembagian tanggung jawab dan lain-lain yang apabila dikerjakan secara 

seksama akan menjamin efisiensi dan penggunaan tenaga kerja . 

Organizing adalah tindakan penyatuan yang terpadu, utuh dan kuat 

didalam suatu wadah kelompok atau Organizing. Hal ini dilakukan 
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sesuai dengan pembagian tugas, yang berbeda akan tetapi menuju 

didalam satu titik arah, tindakan ini dilakukan agar anggota atau personel 

dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa kebersamaan serta tanggung 

jawab. Adapun pembagian tugas dan wewenang secara terstruktur di 

Yayasan Al-Ajyb Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

         TABEL 4.4 Struktur pengorganisasian  

No  Nama  Jabatan  Tugas  

1. Habib Ali Bin Agil Al 

Attas 

Pengawas Sebagao pengontrol yayasan 

2 Habib Royyan Bin 

Abdillah Bahasyim 

Pengawas Sebagai pengontrol yayasan  

3 Abah Umar Pembina  Penasehat dan Penanggung jawab 

Yayasan 

3 Muhammad Algi 

Rifani 

Ketua Yayasan 1. Sebagai pengasuh, pembina, 

penanggung jawab program di 

Yayasan. 

2.  tenaga Pengajar Pendidikan 

keagamaan untuk anak jalanan. 

3.  melakukan kordinasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan antar organisasi atau 

instansi yang berkerjasama 
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