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Progress Program

Mobile Clinic

P

ada tahun 2015, Amal
Madani Indonesia
melucurkan sebuah
program dalam bidang
kesehatan bertajuk Armada
pelayanan kesehatan gratis
yang diberi nama “Mobile
Clinic”.
Armada Mobile Clinic terdiri
dari pelayanan kesehatan
gratis meliputi pemeriksaan
dokter dan pemberian obat,
Pelayanan pemeriksaan
kandungan dan ultrasonograﬁ

(USG), Pelayanan penyuluhan
perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) dan pelayanan
terakhir pemeriksaan tumbuh
kembang balita dan
pemberian makanan
tambahan.
Animo masyarakat sangat
tinggi terhadap program ini,
hal tersebut menjadi
semangat bagi kami untuk
terus melayani masyarakat
Indonesia.

Penerima Manfaat
Sampai Pada Tahun 2016, Armada
Mobile Clinic telah melayani
lebih dari 20.000 Penerima Manfaat,
dan akanterus bertambah setiap
tahunnya.

Wilayah Implementasi
Sampai Pada Tahun 2016, Armada
Mobile Clinic terimplementasikan
di 3 provinsi di Indonesia, yaitu :
DKI Jakarta, Prov. Banten dan
Prov. Jawa Barat.

Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Mobile Clinic
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 1.738.000.000
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Progress Program

Ambulance Gratis

S

ebagai bukti nyata
kepedulian kami dalam
bidang kesehatan. Kami
meluncurkan armada
Ambulance Gratis bertajuk
“Berbagi Di Saat Duka”

Sejak tahun 2010 armada
ambulance gratis telah
melayani masyarakat
Indonesia di wilayah Jawa
Barat dan DKI Jakarta.
Armada Ambulance gratis
dilengkapi dengan peralatan
medis yang dapat menunjang
penerima manfaat apabila

terjadi cidera atau kecelakaan,
dimana korban membutuhkan
pertolongan pertama.

Penerima Manfaat
Sampai Pada Tahun 2016, Armada
Ambulance Gratis telah melayani
lebih dari 2.400 Pengantaran dan akan
terus bertambah setiap tahunnya.

Wilayah Implementasi
Selain itu, Ambulance gratis
juga menyediakan sub
program “Amal Khusnul
Khatimah” yaitu pemberian
bantuan alat-alat
kepengurusan jenazah bagi
penerima manfaat yang
kurang mampu, dan tim janais
yang siap membantu proses
pengurusan jenazah.

Sampai Pada Tahun 2016, Armada
Ambulance Gratis terimplementasikan
di Kota Cimahi, Kota Bandung,
Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat,
Tasik, Garut, dan Banjar Jawa barat
serta Cilacap - Jawa Tengah.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Ambulance Gratis
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 220.000.000,-
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Khitanan Massal

D

alam rangka
mencetak generasi
yang sehat jasmani
dan rohani, kami mengusung
sebuah program yang penuh
manfaat bertajuk “Khitanan
Massal Madani”.
Kami menyajikan program
khitan gratis kepada anakanak dari masyarakat dhuafa
yang kesulitan dalam biaya
khitan. Ditangani oleh
tenaga medis yang
professional dan
berpengalaman, kami yakin
dan kami pastikan penerima
manfaat akan di khitan

sesuai dengan standar
kesehatan dan syariat islam.
Selain di khitan, kami juga
memberikan fasilitas gratis
bagi seluruh peserta
program yaitu : 1 unit
sepeda, bingkisan, seragam
serta uang santunan yang
kami berikan secara cumacuma.
Kami yakin program ini
dapat menjadi motor
penggerak guna mencetak
generasi muda yang sehat
jasmani dan rohani.

Progress Program

Penerima Manfaat
Sampai Pada Tahun 2016, program
Khitanan Massal madani telah
mengkhitan sebanyak 200 anak dan
akan terus bertambah setiap tahunnya.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mengikuti
program ini berasal dari Kota Cimahi,
Kota Bandung, Kab. Bandung,
serta Kab. Bandung Barat.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Khitanan Massal Madani
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 150.000.000,-
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Overview
Expresi Cerdas adalah salah satu rumpun program kami yang bergerak di bidang pendidikan bagi
masyarakat Indonesia. Output kami dalam rumpun ini adalah meningkatkan kembali semangat belajar
masyarakat melalui program - program pendidikan yang akan meningkatkan wawasan dan ilmu
pengetahuan masyarakat Indonesia.
Di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia harus cerdas dalam berbagai hal terutama pendidikan
verbal. Maka, kami membentuk rumpun ini sebagai bukti nyata kepedulian kami di bidang pendidikan.

Beasiswa PriMa

Sekolah PriMa

Pemberian bantuan
pendidikan berupa
santunan yang diberikan
bersamaan dengan
pembinaan untuk
membentuk karakter dan
meningkatkan wawasan
peserta.

Big project kami dalam
membangun sekolah
Gratis bagi masyarakat
Indonesia, dengan tujuan
membentuk siswa
menjadi generasi yang
bukan hanya prestatif
namun juga Mandiri.
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Beasiswa PriMa

P

endidikan adalah hak
bagi setiap anak di
negara ini.
Mendapatkan pendidikan
yang layak, adalah harapan
semua orang tua terhadap
anaknya. Namun, sekali lagi
tuntutan ekonomi menjadi
salah satu penghalang bagi
anak-anak Indonesia untuk
mengenyang pendidikan demi
menggapai cita-citanya.
Berangkat dari hal tersebut,
kami meluncurkan sebuah
program dalam sektor
pendidikan bertajuk Beasiswa
PriMa (Prestatif dan Mandiri).
Bukan hanya memberikan
bantuan dalam biaya

Progress Program
pendidikan, demi tercapainya
tujuan program ini yaitu
membentuk generasi yang
PriMa (Prestatif dan Mandiri)
kami juga mengemasnya
dalam bentuk pembinaan bagi
setiap peserta.
Program pembinaan tersebut
meliputi : Character Building,
Teamwork and Leadership
Training, Company Visit,
Personal Project, TRIQ
(Tahsin, Tahﬁdz dan Tafsir
Qur’an) serta masih banyak
lagi.

Penerima Manfaat
Sampai Pada Tahun 2016, Peserta
yang tergabung kedalam Beasiswa
PriMa Amal Madani Indonesia
sudah mencapai 50 anak didik,
dan akan terus bertambah
setiap tahunnya.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mengikuti
program ini berasal dari Kota Cimahi,
Kota Bandung, Kab. Bandung,
serta Kab. Bandung Barat.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Beasiswa PriMa
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 224.500.000,-
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Kota Cimahi -Jawa Barat

Overview
Selain meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kami juga
menitik beratkan pada penguatan aqidah melalui rumpun program kami “Expresi Qur’ani”.
Dalam rumpun ini, disusun beberapa program yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan
ketaqwaan penerima manfaat, sehingga mereka bisa memiliki aqidah yang kuat. Selain itu, dengan
banyaknya fenomena “Missionaris”, kami yakin program ini dapat menjadi ﬁlter di tengah masyarakat.

Rumah Qur’an
Sebuah konsep pesantren
mini guna mencetak
generasi penghafal qur’an
yang berkepribadian
agamis dan mandiri.

Gathering With Yatim
Pembinaan,
pembentukan karakter
dan pemberian bantuan
biaya hidup bagi anakanak yatim piatu.

Wakaf Qur’an
Bantuan mushaf gratis
dalam rangka
memberantas buta huruf
al-qur’an bagi keluarga
Indonesia yang belum
memiliki Al-Qur’an.
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Rumah Qur’an

S

ebuah konsep mini
pesantren yang kami
bangun untuk
generasi muda yang ingin
menjadi seorang haﬁdz.

Selain itu, siswa juga di didik
untuk mempunyai skill/
kemampuan dalam bidang
kemandirian seperti farming,
entepreneurship, dsb.

Rumah Qur’an menyediakan
fasilitas pembelajaran yang
komprehen yang mencakup
keagamaan, pendidikan
verbal dan bnonverbal serta
sarana kemandirian peserta
didik.

1 Pondok Rumah Qur’an
terdiri dari 50 siswa yang
akan mondok (belajar dan
tinggal di asrama Rumah
Qur’an). Kami berkeyakinan
bahwa Rumah Qur’an dapat
mencetak generasi haﬁdz
muda yang mandiri dan
berguna bagi bangsa dan
juga agama.

Peserta didik akan
difokuskan untuk dapat
menghafal al qur’an (30 juzz)
dalam 1 periode program.

Progress Program

Pembangunan Rumah Qur’an
telah memasuki tahap
pembangunan 30% dan
pendayagunaan donasi untuk
pembangunan RuQu telah
mencapai Rp. 100.000.000,-

Penerima Manfaat
1 Rumah Qur’an akan dihuni oleh
50 orang santri.

Wilayah Implementasi
Rumah Qur’an terletak di Kp. Lebak
Saat Kelurahan Cipageran, Kec.
Cimahi Utara - Kota Cimahi
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Gathering With Yatim

P

rogram Gathering
With Yatim (GaYa)
adalah program kami
dalam mengikuti sunnah
Rasulullah SAW untuk
menyayangi dan
menyantuni yatim. Program
ini berisi pembinaan
terhadap anak-anak yatim
dan dhuafa serta pemberian
bantuan biaya hidup bagi
anak-anak yatim dan Piatu.

Progress Program
Kami juga menanamkan
nilai-nilai keagamaan dan
akhlakul karimah dalam
pembinaan yang diberikan,
sehingga akan mendidik
generasi yatim menjadi
generasi yatim yang mandiri
dan tidak mudah menyerah
dengan keadaan.

Penerima Manfaat
Alhamdulillah, sampai tahun 2016 ini,
sudah lebih dari 600 yatim dan piatu
mendapatkan bantuan biaya hidup, dan
akan terus bertambah seiring dengan
berjalannya waktu.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mengikuti
program ini berasal dari Kota Cimahi,
Kota Bandung, Kab. Bandung,
serta Kab. Bandung Barat.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program GaYa sampai saat ini
sudah tersalurkan sebesar
Rp. 150.000.000,-
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Progress Program

Wakaf Qur’an

A

l-Qur’an adalah
cahaya suci yang
menuntun umat
manusia menuju rahmat dan
ampunannya. Adalah hak
setiap muslim untuk dapat
menikmati indahnya Al
Qur’an. Namun, banyak
sekali saudara kita yang
belum mengenal Al-Qur’an
bahkan tidak memilikinya.
Berangkat dari hal tersebut
Kami ingin membuat sebuh
inovasi dalam wakaf qur’an,

yakni bukan hanya
memberikan Al Qur’an secara
cuma-cuma, namun juga
memberikan pembinaan bagi
saudara kita yang belum
mengenal bacaan al qur’an
(Buta huruf Al Qur’an).
Kami yakin program ini dapat
menjadi motor penggerak
menuju Indonesia Bebas
Buta Huruf Al-Qur’an.

Penerima Manfaat
Alhamdulillah, lebih dari 5000 mushaf
al qur’an telah terbagikan kepada
penerima manfaat yang belum memiliki
Al Qur’an.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang medapatkan
mushaf al qur’an berasal dari wilayah
Bandung Raya - Jawa Barat.
Selain itu, wakaf qur’an juga telah
menyentuh warga Magelang dan
DIYogyakarta - Jawa Tengah
yang menjadi korban letusan Gunung
Merapi beberapa tahun lalu.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program GaYa sampai saat ini
sudah tersalurkan sebesar
Rp. 150.000.000,-
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Madani Cinta Masjid
Progress Program
“Siapa yang membangun
masjid karena Allah, maka
Allah akan membangun
baginya semisal itu di surga.”

pembangunan masjid di
wilayah yang jauh untuk
akses menuju masjid.

(HR. Bukhari, no. 450; Muslim, no. 533)

Kami yakin program penuh
manfaat ini akan mengantar
kita menuju rahmat dan
syurga-Nya, aamiin.

Membangun rumah di syurga
adalah impian setiap insan di
bumi ini. Kami memberikan
peluang kepada sahabat
yang ingin membangun
rumah di syurga melalui
program Madani Cinta
Masjid.

Wilayah Implementasi
Alhamdulillah donasi wakaf yang terkumpul
telah disalurkan dalam bentuk bantuan
bahan bangunan untuk masjid di wilayah
Padalarang - Jawa barat, dan juga perbaikan
mushola di wilayah Magelang - Jawa Tengah.

Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Madani Cinta Masjid
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 50.000.000,-

Program wakaf pemberian
bantuan dalam rangka
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Amal Madani Indonesia
Komplek Padasuka Indah No. B-11
Kota Cimahi -Jawa Barat

Overview
Selain meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan dan
keagamaan, kami juga menitik beratkan pada penguatan semangat masyarakat dalam membentuk
pribadi yang kuat, mandiri dan tidak mudah menyerah yang tersusun dalam rumpun “expresi mandiri”
Dalam rumpun ini, disusun beberapa program yang dapat meningkatkan kualitas kemandirian dan
kemampuan penerima manfaat, sehingga mereka bisa memiliki semangat perubahan yang kuat.

SUKMA
SUKMA adalah sebuah
program bantuan modal
usaha (Sahabat Usaha Kecil
Madani) dengan tujuan
memberdayakan
masyarakat melalui
program UMKM yang
termanagement dengan
baik dan professional

Free Public
Training & Seminar
Pelatihan dan seminar
gratis berbasis
kemandirian sosial, kami
hadirkan secara cumacuma untuk Masyarkat
Indonesia.
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SUKMA

S

ebagai bentuk
kepedulian nyata kami
dalam membangun
masyarakat menuju pribadi
yang lebih mandiri, expresi
mandiri hadir untuk
membentuk kemandirian
sosial masyarakat sehingga
mereka mampu berdiri
sendiri dan pantang
menyerah terhadap keadaan
yang dihadapi. Salah satu
program pemberdayaan
kami dalam bidang
kemandirian adalah SUKMA
(Sahabat Usaha Kecil
Madani). Program ini
merupakan program
pemberian bantuan modal

Sahabat Usaha
Kecil Madani

usaha secara gratis tanpa
bunga, dengan sistem bagi
hasil. Apabila dalam proses
sistem bagi hasil tersebut,
penerima manfaat sudah
dapat mengembalikan
modal, maka usaha
sepenuhnya menjadi milik
penerima manfaat.

Progress Program

program SUKMA ini akan menjadi
program prioritas di tahun 2017.
Saat ini, program SUKMA telah
menyalurkan donasi dalam
membangun 50 sahabat SUKMA
dengan total donasi Rp. 50.000.000,-

Penerima Manfaat
Baik penerima manfaat
maupun sistem usahanya,
telah mendapatkan pelatihan
management secara
professional dan unggul
sehingga usaha yang
dijalankan memiliki nilai jual
yang tinggi di masyarakat.

Sebanyak 50 peserta telah mengikuti
pelatihan yang melahirkan Sahabat
Usaha Kecil Madani (SUKMA).

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mengikuti
program ini berasal dari Kota Cimahi,
Kota Bandung, Kab. Bandung,
serta Kab. Bandung Barat.
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Free Training & Seminar

G

una membentuk
generasi muda yang
Madani (Mandiri,
Agamis Dinamis dan berani)
Amal Madani juga
mengadakan berbagai
pelatihan dan seminar
berbasis kemandirian dan
peningkatan kapasitas diri
yang diselenggarakan secara
gratis.
Peserta diberikan materimateri dan pelatihan
mengenai tata cara menuju
pribadi yang lebih baik di
tengah masyarakat seperti :

Public Speaking, Pelatihan
Janais, Pelatihan Siaga
Bencana (Dissaster
management),
Entepreneurship, dan masih
banyak lagi.
Kami berkeyakinan, bahwa
generasi muda negeri ini
adalah generasi muda yang
harus berubah dan maju
menuju pribadi unggul
sehingga berguna bagi
bangsa dan juga bagi
agamanya.

Progress Program

Pelatihan yang diberikan berbasis
kemandirian sosial, seperti :
Entepreneur (Bakso dan Sosis),
Business model beyond proﬁt,
How to be an Announcer, Public
Speaking, dan masih banyak lagi.

Penerima Manfaat
Lebih dari 500 orang telah mengikuti
pelatihan dan seminar yang diadakan
Amal Madani setiap tahunnya.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mengikuti
program ini berasal dari Kota Cimahi,
Kota Bandung, Kab. Bandung,
serta Kab. Bandung Barat.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Free Training & Seminar
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 45.000.000
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Amal Madani Indonesia
Komplek Padasuka Indah No. B-11
Kota Cimahi -Jawa Barat

Overview
Demi menumbuhkan rasa kepedulian diantara sesama umat muslim, kami mengusung rumpun ini
sebagai bentuk kepedulian kita dengan menguatkan rasa berbagi kepada saudara - saudara kita diluar
sana. Ketika rasa peduli dan berbagi itu tumbuh dalam hati kita, In Shaa Allah akan tercipta
keharmonisan sesama muslim dan juga keseimbangan dalam masyarakat.
Program - program yang kami tawarkan dalam rumpun ini adalah program - program yang kaya akan
manfaat dan sangat diterima masyarakat Indonesia.

Ramadhan Berbagi
Rangkaian kegiatan dalam
rangka mengagungkan
bulan suci ramadhan.
Terdiri dari berbagai
program penuh manfaat
seperti Berbagi Takjil, Kado
lebaran Yatim, dan masih
banyak lagi.

Qurban itu Cinta
Kegiatan Qurban dalam
rangka memeriahkan hari
raya Idul Adha. Kami
menyebarkan qurban
hingga ke pelosok
wilayah di Indonesia.

Siaga Pangan
Pemberian bantuan bahan
makanan pokok kepada
keluarga dhuafa demi
ketahanan pangan mereka.
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Ramadhan Berbagi
A
mal Madani Indonesia
sebagai lembaga sosial dan
kemanusiaan yang salah
satu lingkup kerjanya melakukan
pengumpulan dan pendayagunaan
dana - dana yang bersumber dari
Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf
(selanjutnya disebut ZISWAF),
pada tahap pendayagunaan
Ramadhan selalu
menyelenggarakan sebuah event
besar yang merupakan event rutin
tahunan kami bertajuk "Gebyar
Ramadhan Berbagi".

Merupakan sebuah rangkaian
program dalam rangka
memeriahkan bulan suci
ramadhan, yang dimulai Tarhib
Ramadhan dan pembagian jadwal
imsyakiyah gratis, pembagian lebih
dari 3000 paket takjil gratis,
Workshop dan Seminar gratis

bertajuk “Tebar Hijab Madani, dan
puncak acaranya adalah Gebyar
Ramadhan Berbagi.

Alhamdulillah, acara ini dihadiri ±
700 peserta, betempat di Masjid
ABRI Cimahi. Puncak acara Gebyar
Ramadhan Berbagi ditandai
dengan pemberian bantuan donasi
berupa paket siaga Siaga Pangan
kepada 200 keluarga dhuafa, 200
Kado Lebaran bagi Yatim dan
Dhuafa, 30 kado penghafal qur’an,
pembagian mushaf Al Qur'an
kepada 200 penerima manfaat,
Serta Berbagi 3000 paket Takjil
Gratis di wilayah Kota Cimahi
Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten bandung dan Kota
Bandung. Dan ditutup dengan
buka puasa bersama yatim dan
dhuafa.

Ramadhan
Berbagi

Progress Program

Penerima Manfaat
Alhamdulillah, sampai tahun 2016 ini,
Melalui program Ramadhan Berbagi
telah tersantuni lebih dari 10.000
penerima manfaat yang akan terus
bertambah dari tahun ke tahun.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mengikuti
program ini berasal dari Kota Cimahi,
Kota Bandung, Kab. Bandung,
Subang serta Kab. Bandung Barat.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Free Training & Seminar
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 2.432.100.500
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Qurban itu Cinta
"Qurban itu Cinta" adalah
program penyembelihan dan
pendistribusian donasi berupa
hewan qurban dari pequrban
(mudhohi) yang menitipkan
donasi qurbannya bersama
kami. Selain itu, Qurban yang
telah di kemas akan dibagikan
ke wilayah - wilayah darurat
qurban di jawa Barat.
Kami haturkan Terimakasih
yang sebesar-besarnya atas
doa dan kepercayaan sahabat
amal khususnya kepada
seluruh Mudhohi atas

partisipasi dalam berqurban
bersama kami serta donasi dan
bantuan yang telah disalurkan
melalui Amal Madani
Indonesia sehingga
terlaksananya program
Qurban itu Cinta.
Kami yakin program penuh
manfaat ini, akan menjadi
motor penggerak menuju
masyarakat Indonesia yang
lebih berdaya!

Progress Program

Melalui program ini, sampai tahun
2016 Sebanyak 300 sapi dan
200 kambing telah di sembelih dan
disalurkan sesuai dengan syariat islam
dengan total pendayagunaan donasi
qurban sebesar Rp. 2.050.000.000,-.

Penerima Manfaat
Alhamdulillah, sampai tahun 2016 ini,
lebih dari 10.000 masyarakat telah
merasakan manfaat dari program ini.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mendapatkan
program ini adalah warga masyarkat di
wilayah rawan bencana, rawan
missionaris,wilayah tertinggal dan
minim mudhohi di wilayah Jawa Barat.
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Siaga Pangan
Sungguh sangatlah ironi
sahabat, ketika kita bisa
makan bersama anak tercinta,
berkumpul dalam hangatnya
keluarga, ternyata masih
banyak saudara-saudara kita
diluar sana yang membutuhkan bantuan kita dan tidak
memiliki sebutir beraspun
untuk makan hari ini.
Program Siaga Pangan
(S I G A P ) a d a l a h p r o g r a m
pemberian bantuan bahan
makanan pokok kepada lebih
dari 100 kepala keluarga
dhuafa setiap bulan demi
ketahanan mereka.

Selain itu, penerima manfaat
di berikan pembinaan berupa
tausiyah, pembelajaran
berbasis al qur’an dan program
kemandirian sosial lainnya.
Kami berharap melalui
program ini, masyarakat akan
tetap teguh dalam keimanan
dan ketaqwaan kepada Allah
S W T, d a n t i d a k m u d a h
menggadaikan aqidah dengan
materi yang tidak seberapa.

Progress Program

Melalui program ini, sampai tahun
2016, sebanyak 18 ton beras atau
sekitar 18,000 Kg. beras telah tersalurkan untuk saudara kita, dengan
total pendayagunaan donasi sebesar
Rp. 180.000.000,-

Penerima Manfaat
Alhamdulillah, sampai tahun 2016 ini,
lebih dari 100 masyarakat telah
merasakan manfaat dari program ini.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mendapatkan
program ini adalah warga di Jawa Barat
Seperti Kota Cimahi, Kab. Bandung dan
sekitarnya.
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Bina Cahaya Negeri
Sahabat, mungkin ketika kita
masih kecil, kita pasti masih
ingat adanya guru ngaji di
dekat rumah atau di mesjid
yang dengan ikhlasnya
mengajari agama kepada
kita.

Sebagai bentuk kepedulian
nyata kami terhadap guru
ngaji kami mengusung
program ini karena kami
yakin bibit bibit cahaya bagi
negeri ini pernah di bina oleh
seorang guru ngaji.

Bahkan bagi para anak kecil
dibawah 10 tahun, guru ngaji
adalah center of influence
tempat dimana mereka
pertama kalinya
mendapatkan pengajaran
agama dan contoh langsung
pelaksanaan pelajaran agama
itu sendiri.

Program ini berbentuk
pemberian santunan kepada
guru ngaji yang telah berjasa
mendidik generasi negeri ini
kearah yang lebih baik.

Progress Program

Penerima Manfaat
Alhamdulillah, sampai tahun 2016 ini,
40 guru ngaji telah menjadi
penerima manfaat di program ini.

Wilayah Implementasi
Penerima manfaat yang mendapatkan
program ini adalah warga di Jawa Barat
Seperti Kota Cimahi, Kab. Bandung dan
sekitarnya.
Alhamdulillah, Pendayagunaan donasi
untuk program Bina Cahaya Negeri
sampai saat ini sudah tersalurkan
sebesar Rp. 100.000.000

