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Latar Belakang 

Dakwah kampus adalah implementasi dakwah ilallah  dalam lingkup perguruan 

tinggi. Dimaksudkan untuk menyeru civitas akademika ke jalan islam dengan 

memanfaatkan berbagai sarana formal/informal yang ada di dalam kampus. Dakwah 

kampus bergerak di lingkungan masyarakat ilmiah yang mengedepankan 

intelektualitas dan profesionalitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas 

dakwah kampus merupakan salah satu tiang dari dakwah secara keseluruhan, puncak 

aktivitasnya serta medan yang paling banyak hasil dan pengaruhnya terhadap 

masyarakat. 

 

Beberapa urgensi dari dakwah kampus adalah: 

Dakwah kampus merupakan aktivitas yang meluas ke seluruh dunia. Setiap negara 

memiliki puluhan bahkan ratusan universitas dan institut dengan jutaan mahasiswa. 

Dakwah di kampus memiliki kesempatan yang besar dalam mencetak mahasiswa 

yang sholeh, warga negara yang berguna dan peduli dengan nasib umatnya. Adanya 

perhatian yang khusus bagi mahasiswa karena ia merupakan separuh dari 

masyarakat dan tiang pendidikan bagi mereka. Kampus adalah lingkungan terbuka, 

tempat mahasiswa mempelajari nilai-nilai dan melatih diri untuk menerapkannya. 

Nilai-nilai itu di antaranya adalah nilai-nilai kemerdekaan, demokrasi, dialog, 

menghargai pendapat orang lain, cinta tanah air dan tanggung jawab. 

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di 

belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” 

(Q.S An-Nisaa : 9) 



  
 

 

Oleh karenanya, Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB sebagai salah satu Model 

Lembaga Dakwah Kampus Nasional memiliki peranan penting dalam memberikan 

suplai alumni yang berafiliasi pada Islam serta mengoptimalkan peran kampus dalam 

mentransformasi masyarakat menuju masyarakat madani. 

 

Tujuan 

Tujuan dari Program GAMAIS Foundation ini antara lain: 

 Memaksimalkan pelaksanaan program kaderisasi dan pembinaan untuk 

menunjang terbentuknya generasi Rabbani 

 Menstabilkan program dakwah yang dijalankan GAMAIS ITB 

 Membantu menjadikan GAMAIS ITB sebagai LDK mandiri finansial khususnya 

untuk agenda kaderisasi dan pembinaan kader 

 Sebagai media amal jariyah bagi alumni GAMAIS ITB untuk tetap dapat 

berpartisipasi dalam dunia dakwah kampus 

 

Subjek Program 

Subjek dari Program GAMAIS Foundation ini adalah Seluruh Alumni Muslim ITB, 

khususnya yang pernah aktif sebagai kader GAMAIS ITB. 

  



  
 

Sasaran Program 
 
Dana yang terkumpul dari program GAMAIS Foundation akan disalurkan untuk 

agenda-agenda dakwah yang menyangkut kaderisasi dan pembinaan, sesuai dengan 

visinya yaitu: “Membentuk Generasi Rabbani”. Beberapa agenda yang dimaksud 

adalah: 

1. Kaderisasi awal GAMAIS ITB (OASIS) 

2. Kaderisasi Rutin (Sekolah GAMAIS) 

3. Daurah Kaderisasi Terpusat 

4. Ashabul Quran (Mabit rutin) 

5. Kajian ifthar Kamis 

6. GAMAIS Integrated Training 

Selain beberapa program di atas, seiring berjalannya waktu, GAMAIS Foundation 

diharapkan dapat menjadi semakin besar sehingga dapat memperluas ruang 

lingkupnya hingga agenda beasiswa kader, dana bantuan akademik, dan agenda 

lainnya, dengan tetap berfokus pada pembentukan generasi Rabbani. 

 

 

Deskripsi Program 

 GAMAIS Foundation merupakan sistem donasi tetap, yang ditawarkan kepada 

alumni muslim ITB pada umumnya dan alumni kader GAMAIS ITB pada 

khususnya. 

 Sistem donasi yang dimaksudkan adalah donasi sukarela yang diberikan 

kepada kas GAMAIS Foundation dalam satu periode tertentu  

 Periode yang ditawarkan adalah selama rentang 6 bulan atau 12 bulan 

  



  
 

 Nominal donasi yang ditawarkan adalah kelipatan Rp 50.000, sampai jumlah 

yang tidak dibatasi 

 Sistem donasi akan dipermudah dengan menggunakan sistem auto-debet 

setiap bulan 

 Paket Donasi: 

Paket Periode Nominal Fokus Agenda 

Umum 6 bulan atau 12 bulan Mulai dari 

kelipatan Rp 

25.000/bulan 

Kaderisasi 

Pembinaan 

Program Insidentil Tidak dibatasi Kaderisasi 

Pembinaan 

Syiar 

Investasi 6 bulan atau 12 bulan 

(akan dikembalikan 

setelah periode 

selesai) 

Tidak Dibatasi Ekonomi (Untuk 

membangun asset 

bisnis) 

 

 Donasi akan dikirimkan kepada nomor rekening GAMAIS ITB secara langsung  

 Pengelolaan donator akan dilakukan dengan menggunakan sistem angkatan, 

dimana terdapat 1 atau 2 orang PJ di setiap angkatan yang berperan untuk 

mensosialisasikan program GAMAIS Foundation kepada angkatannya  

 Donatur akan mendapatkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan 

dana GAMAIS Foundation setiap bulannya  

 Donatur berhak mendapatkan informasi terkait perkembangan agenda 

GAMAIS dan berhak memberikan masukan bagi keberjalanan dakwah di 

GAMAIS ITB 

 



  
 

 

Tahap tahap untuk menjadi donatur 

1. Ketua GAMAIS Foundation (Kepala GAMAIS aktif) menunjuk PJ angkatan 

GAMAIS Foundation di setiap angkatan  

2. PJ angkatan akan mendata alumni ITB (atau kader GAMAIS ITB di 

angkatannya) yang direkomendasikan untuk menjadi donator tetap 

3. Tim GAMAIS Foundation akan menghubungi alumni-alumni yang ada pada 

data (dengan dibantu oleh PJ angkatan bersangkutan) 

4. Calon donator yang berminat untuk menjadi GAMAIS Foundation Community 

akan mengisi form yang kemudian diberikan kepada bank yang rekeningnya 

akan di auto debet 

5. Pemberian donasi dengan sistem auto debet segera dapat dilakukan 

 

 

Capaian tahun 2011 

 

Target capaian kami di tahun 2011 ini (tepatnya tanggal 31 November 2011) adalah 

mendapatkan 100 donatur tetap dengan rata-rata jumlah donasi Rp 100.000/bulan. 

Angkatan yang diutamakan adalah angkatan 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 

dan 2001. 

Jika capaian di atas terpenuhi, maka GAMAIS ITB akan memiliki pemasukan donasi 

tidak kurang dari Rp10juta/bulan untuk menjalankan kegiatan kaderisasi dan 

pembinaannya. 

 

 

  



  
 

Penutupan 

 

Demikian proposal ini kami buat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 

pelaksanaan GAMAIS Foundation. Kami berharap proposal ini dapat menjadi 

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. 

 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui” 

(Q.S Al Baqarah : 261) 


