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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk beragama

Islam terbesar di dunia, namun muslim yang sadar untuk membayar zakat masih

sedikit dari potensi yang ada. Data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) tahun

2008 menunjukkan bahwa total dana zakat yang terhimpun dari masyarakat masih

sekitar 930 milyar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di

Indonesia sangat besar, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Public

Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) mengungkapkan bahwa potensi

dana zakat di Indonesia mencapai Rp 9,09 triliun pada tahun 2007, hasil penelitian

Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dengan Ford Foundation

tahun 2005 menunjukkan jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam

Indonesia mencapai Rp 9,3 triliun (IMZ, 2009:107). Berikut data selengkapnya

mengenai potensi zakat pada tahun 2011 yang dapat digali dari beberapa jenis

zakatnya.

Tabel 1.1

Potensi Zakat Nasional
No Potensi Zakat Jumlah (Rp Triliun) Prosentase terhadap PDB
1 Zakat rumah tangga 82,70 1,3
2 Zakat industri :

 Perusahaan swasta
 Zakat BUMN

Sub Total

114,89
2,4

117,29 1,84
3 Zakat Tabungan 17,01 0,27

TOTAL 217,0 3,4

Sumber : BAZNAS dan FEM IPB (2011)

Berdasarkan data pada tabel 1.1. memang sungguh luar biasa besarnya

potensi zakat yang ada di Indonesia, ada total potensi sekitar Rp 217 triliun.
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Tetapi untuk merealisasikan dengan jumlah sebesar itu, pemerintah menemukan

kendala yang tidak sedikit. Kurangnya kepercayaan masyarakat untuk

menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat, kurang sadarnya pemahaman

mengenai zakat, adalah sedikit dari beberapa masalah yang masih ada sampai saat

ini. Hal ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, melainkan

lembaga-lembaga zakat atau lembaga yang berkaitan dengan urusan pengelolaan

zakat yang ada di Indonesia. Kemudian dari potensi zakat nasional, ada beberapa

propinsi di Indonesia yang memiliki potensi tertinggi dan terendah, berikut data

statistiknya yang diperoleh dari BAZNAS dan FEM IPB.

Tabel 1.2

Provinsi dengan Potensi Zakat Terbesar dan Terkecil

No Keterangan Nama Provinsi Potensi Zakat

1 Provinsi dengan potensi Zakat tertinggi Jawa Barat Rp 17,67 triliun
Jawa Timur Rp 15,49 triliun
Jawa Tengah Rp 13,28 triliun

2 Provinsi dengan potensi Zakat terendah Bali Rp 126,25 miliar
Papua Rp 117,44 miliar
Papua Barat Rp 111,68 miliar

Sumber : BAZNAS dan FEM IPB (2011)

Berdasarkan tabel 1.2. wilayah yang memiliki potensi zakat paling besar

tetap didominasi oleh Pulau Jawa. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi yang

memiliki potensi zakat terbesar, yaitu sebesar Rp 17,67 triliun, disusul oleh Jawa

Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan wilayah yang memiliki potensi zakat yang

paling rendah adalah Papua Barat, yaitu sebesar Rp 111,68 miliar, disusul oleh

Papua dan Bali yang potensinya masih lebih besar dibandingkan Papua Barat.

Potensi dana zakat, infaq dan shodaqah yang luar biasa besarnya, ternyata

secara aktual hanya dapat dihimpun dengan jumlah total Rp 1,8 triliun pada tahun

2011, atau hanya sekitar 0,8% dari potensi yang jumlah totalnya sekitar Rp 217
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triliun pada tahun yang sama. Berikut tabel 1.3. yang menyajikan data

selengkapnya tentang penghimpunan ZIS di Indonesia.

Tabel 1.3

Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Nasional 2007-2011
No Tahun Jumlah (Rp Miliar) Pertumbuhan Tahunan (persen)
1 2007 740 -

2 2008 920 24,32
3 2009 1.200 30,43
4 2010 1.500 25,00
5 2011* 1.800 20,00
Sumber : BAZNAS dalam IMZ, 2011* (data hingga November 2011)

Berdasarkan tabel 1.3. dapat dilihat bahwa penghimpunan zakat, infaq dan

shadaqah naik sebesar 143,24 persen dalam kurun waktu empat tahun, yaitu pada

tahun 2007 hingga November 2011. Dengan demikian dapat dirata-ratakan selama

periode waktu tersebut, maka pertumbuhan zakat, infaq dan shadaqah mencapai

rata-rata kenaikan sebesar 24,94 persen. Dari hasil ini menunjukkan bahwa

kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya melalui institusi

amil zakat mengalami peningkatan yang tinggi.

Kesadaran membayar zakat yang semakin tinggi itu pula yang

menyebabkan tumbuhnya dana penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Seringkali beberapa penelitian melihat dan mengamati bahwa zakat dapat

mengurangi kemiskinan dengan cara zakat produktif. Ternyata tidak hanya zakat

yang dapat diproduktifkan melalui program-program pemberdayaan, tetapi ada

juga dana non zakat yang terdiri dari infaq, shadaqah dan wakaf.

Zakat, Infaq, Shadaqah produktif memang memiliki manfaat sebagai

media distribusi pendapatan dari kaum yang mampu ke kaum tidak mampu. Hal

itu dapat terwujud dengan catatan apabila ZIS didistribusikan secara efektif atau
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tepat sasaran, diterima oleh 8 ashnaf seperti apa yang sudah difirmankan dalam Al

Qur’an, yaitu pada QS 9, At Taubah 60;













innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal'aamiliina
'alayhaa waalmu-allafati quluubuhum wafii alrriqaabi waalghaarimiina wafii
sabiili allaahi waibni alssabiili fariidhatan mina allaahi waallaahu
'aliimun hakiimun

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At
Taubah 60).

Al Qur’an sudah secara jelas menerangkan bahwa zakat memang

diperuntukkan untuk golongan-golongan tertentu (ashnaf) seperti fakir, miskin,

amil, mu’allaf, budak, gharim, sabilillah, ibnu sabil sebagaimana firman Allah di

QS At Taubah 60, karena kaitannya dengan penelitian ini yang membahas tentang

pelayanan pemberdayaan, maka sedikit banyak berkaitan pula dengan teori

kemiskinan, apalagi ada landasan hukum yang menerangkan tentang penerima

zakat, yang salah satunya adalah kaum miskin. Pada dasarnya keberadaan kaum

miskin ini sudah ada sejak zaman dahulu, hingga pada zaman sekarang.

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga. Menurut Qardhawi (1999:39)

Di dalam Al-Qur’an terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat

dengan kewajiban zakat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama

akan tetapi dalam ayat yang berbeda, yaitu surat Al-Mu’minun ayat 2-4. Zakat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PELAYANAN PEMBERDAYAAN ANAK YATIM... ANA TONI ROBY CANDRA YUDHA



5

juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keimanan seorang muslim, seperti yang

tersirat dalam surat Al-Mu’minun ayat 1-4 di bawah ini,

Ayat di atas menjelaskan tentang berbagai kriteria orang beriman yang

salah satunya adalah mengeluarkan zakat bagi yang wajib zakat. Ketika Muslim

yang wajib zakat telah mengeluarkan zakat dari hartanya, maka dia telah

memenuhi rukun Islam yang ketiga, dan sebaliknya ketika ada Muslim yang wajib

zakat masih enggan mengeluarkan atau belum tahu tentang kewajiban zakat, maka

Muslim tersebut belum memeluk Islam secara kaffah, karena rukun Islam ketiga

belum terpenuhi.

Zakat juga merupakan sedekah wajib, besarnya telah ditentukan dalam Al-

Qur’an dan Hadist, sedangkan yang disebut sedekah sukarela (tidak wajib) adalah

infaq, yang besarnya tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan keikhlasan masing-

masing individu muslim yang ingin mengeluarkan uangnya (Ryandono, 2008:3).

Sehingga jika berbicara tentang zakat, maka hal yang tidak jauh berkaitan

dengan zakat adalah kemiskinan. Kemiskinan sudah pasti menjadi ‘penyakit’ di

negara manapun dan zaman apapun. Maka dari itu, Islam sudah memberi jawaban










Qad aflaha almu’minuuna (1) alladziina hum fii shalaatihim khaasyi'uuna (2)
waalladziina hum 'ani allaghwi mu'ridhuuna (3) waalladziina hum lilzzakaati
faa'iluuna (4)

“1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-
orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang
menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan
orang-orang yang menunaikan zakat.” (QS. 23 Al-Mukminun: 1-4)
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mengenai apa yang harus dilakukan jika ada penyakit masyarakat, yaitu zakat

infaq dan shadaqah. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tingkat

kemiskinan relatif besar yaitu 13,33% pada tahun 2010. Berikut data

selengkapnya disajikan di tabel 1.4. Tetapi Islam dengan instrumen zakatnya telah

membuktikan bahwa dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Tabel 1.4

Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi (persen) 2009-2010
No Provinsi 2009 2010
1 Papua 37,5 36,8
2 Papua Barat 35,7 34,9
3 Maluku 28,2 27,7
4 Gorontalo 25,0 23,2
5 Nusa Tenggara Timur 23,3 23
6 Nusa Tenggara Barat 22,8 21,6
7 Nanggroe Aceh Darussalam 21,8 21
8 Lampung 20,2 18,9
9 Sulawesi Tengah 19,0 18,1

10 Sulawesi Tenggara 18,9 17,1

Tingkat Kemiskinan Nasional 14,15 13,3

Sumber : BPS, diolah

Berikut data yang membuktikan bahwa zakat dapat mengurangi tingkat

kemiskinan.

Sumber : IMZ hal.83, 2012. tz = tanpa zakat; dz=dengan zakat (persen)

Gambar 1.1
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Perkembangan Jumlah Keluarga Miskin beberapa Kota Besar di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1. dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang jelas

pengurangan kemiskinan jika dengan zakat dan jika tanpa zakat. Misalnya kota

Surabaya, pada tahun 2012 tingkat kemiskinan berkurang sebesar 15,4% tanpa

adanya zakat sedangkan pada tahun yang sama kemiskinan berkurang sebesar

12% dengan adanya zakat. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di

daerah Padang sebesar 34,3 persen disusul dengan Yogyakarta sebesar 32,6

persen, Jakarta 31,5 persen, dan Bogor 30,8 persen. Wilayah lainnya memiliki

tingkat kemiskinan di bawah 30 persen, tingkat kemiskinan terendah ada di daerah

Bekasi sebesar 12,5 persen. Perlu diketahui juga bahwa, berdasarkan grafik

tersebut kota Surabaya merupakan kota besar yang menduduki peringkat kedua

setelah Bekasi, yang memiliki tingkat kemiskinan rendah, yaitu sekitar 15,4

persen. Melihat adanya fakta yang digambarkan oleh gambar 1.1 memang

selayaknya masyarakat muslim optimis adanya ZIS dapat membantu mengurangi

kemiskinan.

Kemiskinan memang menjadi momok menakutkan di dunia, apalagi jika

melihat fakta bahwa sekitar 1,2 milyar populasi dunia hidup dengan pendapatan

dibawah 1 dolar per hari dan hampir 2,8 milyar lainnya hidup dengan pendapatan

dibawah 2 dolar perhari. Sementara ketimpangan semakin menjadi-jadi, dimana

15 persen penduduk dunia menghasilkan pendapatan 80 persen dari total

pendapatan dunia, sedangkan 85 persen lainnya hanya menerima penghasilan 20

persen saja (Michael P. Todaro, 2002).

Indonesia, menurut data BPS tahun 2009, memiliki jumlah penduduk

miskin mencapai 32,53 juta atau 14,15% dari total penduduk. Angka ini didapat
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dengan asumsi pendapatan dibawah Rp 200.262. Berikut adalah tabel 1.5. yang

menyajikan angka kemiskinan menurut BPS.

Tabel 1.5

Angka Kemiskinan Penduduk Indonesia

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (kota dan desa) Persentase (kota dan desa)

2007 37.168.300 jiwa 20,37 %

2008 34.963.399 jiwa 18,93 %

2009 32.530.000 jiwa 14,15 %

2010 31.023.400 jiwa 13,33 %

Sumber: BPS, online 2 Juni 2011. Data diolah

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa terjadi pengurangan jumlah  angka

kemiskinan dari setiap tahunnya, mulai dari tahun 2007 yaitu sebanyak

37.168.300, pada tahun 2008 ada sebanyak 34.963.399, pengangguran pada tahun

2009 sejumlah 32.530.000 sedangkan pada tahun 2010 pengangguran ada

sebanyak 31.023.400 jiwa. Persentase pengurangan tertinggi terjadi pada tahun

2008 ke tahun 2009.

Kemiskinan dalam ajaran Islam dapat dituntaskan dengan zakat, karena

dengan zakat maka ada pendistribusian pendapatan dari kaya ke miskin, yang

dibuktikan dengan adanya data pada gambar 1.1., zakat dapat membantu

mengurangi kemiskinan. Zakat dengan potensi yang sangat besar, ada sebesar

sekitar Rp 9,09 triliun pada tahun 2007-2008, tetapi potensi yang sangat besar itu

masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, terbukti angka kemiskinan

masih mencapai 13,33% pada tahun 2010.

Masyarakat secara umum menganggap zakat adalah sedekah yang wajib

dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadhan, padahal zakat yang

dimaksud adalah zakat fitrah. Artinya pemahaman masyarakat umum mengenai
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zakat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat ke

organisasi pengelola zakat.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia sudah sangat berkembang dan

telah tersebar di berbagai kota besar, yang berdasarkan survei IMZ pada tahun

2011 jumlahnya kurang lebih ada 180 OPZ, yang terbagi menjadi 112 BAZ

(badan amil zakat) dan 68 LAZ (lembaga amil zakat). Berikut data selengkapnya.

Tabel 1.6

Kategori Organisasi Pengelola Zakat
No Kategori Jumlah Persentase

1 Badan Amil Zakat 112 62

2 Lembaga Amil Zakat 68 38

Jumlah 180 100

Sumber : Survei IMZ pada bulan Desember 2011

Lembaga pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Jumlahnya sebanyak 180 lembaga,

tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan rincian pada tabel 1.6 di

bawah ini.

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dikatakan bahwa memang geliat pertumbuhan

organisasi pengelola zakat di Indonesia sangat tinggi dan masih didominasi

pertumbuhan yang ada di Pulau Jawa. Propinsi sebagai penyumbang organisasi

pengelola zakat tertinggi dengan peringkat mulai tertinggi yaitu provinsi Jawa

Timur yaitu sebanyak 32 organisasi pengelola zakat, provinsi Jawa Barat memiliki

sebanyak 24 organisasi pengelola zakat kemudian provinsi Jawa Tengah memiliki

sebanyak 19 organisasi pengelola zakat. Sedangkan Pulau yang belum memiliki

organisasi pengelola zakat adalah pulau Papua, yaitu pulau yang belum memiliki

satupun.
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Tabel 1.7

Kategori Organisasi Pengelola Zakat per Provinsi

No Provinsi
Jumlah

Total
BAZ LAZ

1 Aceh 4 0 4
2 Sumatera Utara 5 1 6
3 Sumatera Barat 3 1 4
4 Riau 5 5 10
5 Jambi 5 2 7
6 Sumatera Selatan 2 5 7
7 Bengkulu 1 1 2
8 Lampung 3 2 5
9 Bangka Belitung 1 0 1

10 Banten 2 0 2
11 DKI Jakarta 2 5 7
12 Jawa Barat 14 10 24
13 Jawa Tengah 13 6 19
14 D.I Yogyakarta 3 4 7
15 Jawa Timur 20 12 32
16 Kalimantan Barat 2 0 2
17 Kalimantan Tengah 4 0 4
18 Kalimantan Selatan 2 0 2
19 Kalimantan Timur 2 2 4
20 Sulawesi Tengah 3 0 3
21 Sulawesi Utara 0 0 0
22 Gorontalo 1 0 1
23 Sulawesi Selatan 10 5 15
24 Sulawesi Tenggara 0 0 0
25 Bali 2 7 9
26 Nusa Tenggara Barat 1 0 1
27 Nusa Tenggara Timur 2 0 2
28 Maluku 0 0 0
29 Maluku Utara 0 0 0
30 Irian Jaya Barat 0 0 0
31 Irian Jaya Tengah 0 0 0
32 Papua 0 0 0

Jumlah 112 68 180

Sumber : Survei IZDR pada bulan Desember 2011

Yatim Mandiri, yang merupakan satu dari sekian banyak organsasi

pengelola zakat yang ada di Indonesia, pun memiliki visi, misi dan tujuan

tersendiri. Keunikan dari Yatim Mandiri adalah, sebagai lembaga pengelola zakat

ternyata donasi yang mereka kumpulkan dari para donatur didomonasi justru dari
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dana infaq dan shadaqah dibandingkan dana zakat. Berikut data mengenai donasi

zakat, infaq dan shodaqoh Yatim Mandiri pada tahun 2012.

Sumber : Laporan Keuangan Yatim Mandiri 2012, diolah

Gambar 1.2

Donasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Yatim Mandiri 2012

Berdasarkan gambar 1.2. pada bulan Januari 2012, dana yang dapat

dikumpulkan dari para donatur dengan aqad infaq dan shadaqah sebesar Rp

400.961.000, dan jumlah tersebut meningkat, keculai pada bulan Juni dan pada

akhir tahun, yaitu pada bulan Desember, yaitu sebesar Rp 145.770.000 untuk dana

infaq dan shodaqah. Sedangkan untuk dana zakat, pada bulan Januari, hanya

terkumpul sebanyak Rp 9.113.000, setelah itu jumlah donasi zakatpun terus

meningkat, kecuali pada bulan Juni dan Desember.

Berkaitan dengan pemberdayaan anak yatim, maka dalam hal ini akan

dilakukan penelitian yang lebih fokus pada pelayanan pemberdayaan anak yatim

pada lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya. Karena kualitas pelayanan

akan memberikan suatu dorongan kepada anak yatim dan mustahiq untuk
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menjalin ikatan kuat dengan dengan lembaga amil zakat itu sendiri, dalam

penelitian ini adalah lembaga amil zakat Yatim Mandiri.

Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan lembaga zamil

zakat untuk memahami harapan mustahiq serta kebutuhan mereka, dengan

demikian lembaga amil zakat dapat meningkatkan kepuasan mustahiq dan anak

yatim dimana dengan memaksimumkan pengalaman mustahiq dan anak yatim

yang menyenangkan dan meminimumkan dan meniadakan pengalaman mustahiq

dan anak yatim yang kurang menyenangkan. Seperti suatu contoh fenomena

tentang pelayanan yang pernah terjadi di Yatim Mandiri, ada penyaluran dana

untuk pemberdayaan pada program pendidikan, yang ternyata tidak sepenuhya

dapat diterima oleh yang bersangkutan (anak yatim) yang dikarenakan dana

tersebut masih dipotong untuk uang admisnistrasi, akomodasi dan sebagainya,

sehingga karena adanya fenomena tersebut dibutuhkan pelayanan menyeluruh dari

pihak Yatim Mandiri, instansi yang berkaitan dan mustahiq tentunya.

Mekanisme sederhana mengenai pelayanan pemberdayaan sedikit

dijelaskan seperti gambar 1.3. berikut di bawah ini.

Sumber : Hasil pra-lapangan, diolah

Gambar 1.3

Alur Penilaian Pelayanan Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat
Yatim Mandiri pada Anak Yatim
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Program pemberdayaan yang dimiliki oleh Yatim Mandiri terbagi menjadi

3 bidang inti, yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan gambar 1.3

dana yang terkumpul dari donatur kemudian dikelola sesuai aqad yang diminta

sesuai permintaan donatur, seperti zakat, infaq atau shadaqah. Penelitian ini

menitikberatkan pada pelayanan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga amil

zakat Yatim Mandiri, sehingga yang menjadi obyek penelitian nantinya adalah

lembaga amil zakat Yatim Mandiri dan yang sebagai informan adalah anak yatim,

atau penerima donasi.

Berdasarkan pertimbangan uraian latar belakang di atas, hal ini menarik

untuk diteliti tentang pelayanan pemberdayaan anak yatim pada lembaga amil

zakat Yatim Mandiri di Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas, maka

rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah “bagaimana pelayanan

pemberdayaan anak yatim pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri di Surabaya?“

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuil pelayanan

pemberdayaan anak yatim pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini yang dilakukan

oleh penulis adalah :

1. Bagi Obyek Studi (Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri), dapat

memberikan kontribusi baik data maupun informasi mengenai pelayanan

pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri.
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2. Bagi Pemegang Otoritas yang dalam hal ini adalah Pemerintah dan Forum

Organisasi Zakat (FOZ) dapat memberikan bahan masukan untuk

pembuatan kebijakan terkait dengan permasalahan pelayanan

pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang ada di

Indonesia.

3. Bagi Pengembangan Keilmuan, dapat memberikan kontribusi informasi

dan data dalam pengembangan ekonomi Islam khususnya dalam hal

pelayanan lembaga amil zakat.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya, dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pemberdayaan

Lembaga Amil Zakat.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PELAYANAN PEMBERDAYAAN ANAK YATIM... ANA TONI ROBY CANDRA YUDHA




