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Ramadhan
Bulan Bahagia
Ramadhan selalu
menjadi bulan yang
membuat seluruh umat
muslim berbahagia.
Mungkin berat cobaan
kita di tahun 1441H ini.
Tapi tidak ada cobaan
yang diberikan Allah
Azzawajalla selain ada
ibrah didalamnya.

10
Panduan Dalam
Ber-Zakat

Selayang
Pandang AMI
Menyaksikan kegembiraan
114.101 penerima manfaat
yang dapat kami bantu
kebutuhannya.
Dimulai dari pendidikan,
kesehatan hingga ekonomi.
Do’a dan senyuman mereka
merupakan energi besar
yang membuat kami lebih
semangat lagi untuk dapat
melayani penerima manfaat
di masyarakat

Penutup
Program Ramadhan
Ini merupakan
persembahan yang
sekarang bisa kami
sajikan, dalam membuat
ramadhan tahun ini
menjadi bulan ramadhan
yang penuh dengan
kebahagiaan.
Semoga Informasi yang
kami berikat dapat di
pahami dengan baik.
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Tata Cara Zakat, Infak
Shadaqah
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KOLOM DIREKSI
”Ramadhan Bahagia,
Semakin Dibagi, Semakin Bahagia”
Denni Mauliya Purwana
Direktur Amal Madani Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
Sahabat Madani yang di rahmati oleh Allah
Subhanahu wa Ta’ala, Alhamdulillah bulan
Ramadhan sudah di depan mata, bukankah
datangnya bulan yang penuh berkah ini
membuat kita bahagia ? kami harap semua
anak adam tidak terkecuali menyambut
ramadhan di tahun ini dengan bahagia.
Mungkin kita masih di dalam cobaan yang
Allah Azzawajalla berikan, apapun itu. Akan
tetapi di setiap cobaan pasti ada pelajaran
yang kita dapat ambil, dan kami harap hal
tersebut dapat menjadi alasan kita lebih
mendekatkan diri kita kepada-Nya.
Dari sekian banyak kebaikan yang ada di
bulan Ramadhan, berikut ini merupakan
salah satu hal yang sahabat madani dapat
lakukan dibulan yang penuh berkah ini.
Waktu Terbaik untuk Bersedekah
Ramadhan merupakan bulan terbaik untuk
bersedekah karena banyak sekali kebaikan
yang dihasilkan hanya dengan bersedekah
dibulan Ramadhan, berikut beberapa
keutamaan bersedekah di bulan Ramadhan :
1. Dapat menghapus dosa
“Sedekah dapat menghapus dosa
sebagaimana air memadamkan api.”
(HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani
dalam Shahih At Tirmidzi, 614)

2. Memberi keberkahan terhadap harta
“Harta tidak akan berkurang dengan
sedekah. Dan seorang hamba yang
pemaaf pasti akan Allah tambahkan
kewibawaan baginya.”
(HR. Muslim, no. 2588)
3. Pahala yang terus berkembang
“Sesungguhnya Allah menerima amalan
sedekah dan mengambilnya dengan
tangan kanan-Nya.
Lalu Allah mengembangkan pahalanya
untuk salah seorang dari kalian,
sebagaimana kalian mengembangkan
seekor anak kuda.
Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji
bisa berkembang hingga sebesar gunung
Uhud” (HR. At Tirmidzi 662, ia berkata:
“hasan shahih”)
Semoga dari apa yang kami informasikan
diatas dapat memotivasi sahabat madani
untuk melaksanakan amalan terbaik di bulan
Ramadhan tahun ini.
Dari sekian banyak kebaikan yang dapat
dilakukan semoga kita dapat melaksanak
minimal satu amalan yang kita laksanakan
hanya karena Allah Azzawajalla, Apapun
alasannya.
Selamat Beramal
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Terima Kasih,
Atas kepercayaan sahabat kepada kami

S

ejak tahun 2009, Amal Madani
Indonesia berdiri dengan motto “ Niat
Benar, Amal Besar”, memulai langkah
kecilnya berjuang untuk berusaha
menebarkan manfaat bagi umant.
Alhamdulillah pada tahun 2017, Amal Madani
Indonesia dipercaya dan dikukuhkan oleh
kementerian Agama Republik Indonesia
(Kemenag RI) Provinsi Jawa Barat sebagai
Lebagai Amil Zakat Resmi untuk Kota Cimahi
dengan Nomor SK Kemenag RI No.599 Thn.
2017
Menjadi salah satu bagian kecil dari
banyaknya organisasi yang berusaha
melakukan pemberdayaan dan penerus
kebaikan bagi masyarakat, merupakan suatu
kebahagiaan bagi kami.
Apalagi menyaksikan kegembiraan 114.101
penerima manfaat yang dapat kami bantu

kebutuhan hidupnya. Dimulai dari pendidikan,
kesehatan, dan kebutuhan ekonominya. Hal
ini lah yang membuat kami terus
bersemangat melayani umat, terkhusus umat
muslim di Indonesia.
Kami haturkan banyak Terima Kasih,
Jazakumullah Khairan Katsira kepada Sahabat
Madani yang telah memberikan kepercayaan
dan dukungan luar biasa, sehingga mimpi
besar kami untuk mewujudkan masyarakat
madani yang sehat, cerdas dan mandiri sedikit
demi sedikit dapat terwujud.
Berikut ini kami sajikan data dan beberapa
dokumentasi program yang telah kami
laksanakan, semoga apa yang kami sajikan
dapat memberi semangat sahabat madani
untuk meningkatkan amalan, apapun itu.
Selamat beramal.
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JEJAK PROGRAM
SIAGA PANGAN COVID-19
Pembagian Sembako kepada kepala
keluarga di Kota Cimahi, Jawa Barat
Dengan adanya pandemik Virus Corona di
indonesia, pemerintah menganjurkan warga
untuk membatasi perkumpulan orang,
guna menghindari tersebar luasnya virus ini,
namun kebijakan dari pemerintah ini
mengakibatkan hilang nya pencaharian
pekerjaan di beberapa lapisan masyarakat.

PENYALURAN ALAT MEDIS
COVID-19
Penyaluran Alat Medis, yang diantaranya hand
sanitizer dan Alat Pelindung Diri (APD). Dibagikan
ke Rumah Sakit.
Kami berusaha untuk menyalurkan Alat Medis
sebanyak yang kami bisa laksanakan untuk
membantu Tenaga Medis.
Paling tidak, dapat meringankan dan memberikan
rasa aman kepada Tenaga Medis

PROJEK TAHFIZ AL-QUR’AN
Projek ini merupakan gagasan besar untuk program
Beasiswa yang meng-akomodasi seluruh kebutuhan dalam
kegiatan menhafal Al-Qur’an.
Dimulai dari Tempat tinggal untuk peserta, lengkap dengan
kebutuhan nya. Tanpa ada biaya yang harus dibayar oleh
peserta.
Ruang kelas untuk belajar, dan taman hijau untuk tempat
menghafal Qur’an

PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
COVID-19
Penyemprotan Disinfektan Di beberapa daerah di
Kota Cimahi, Jawa Barat
Dengan adanya pandemik Virus di indonesia, Kami
berusaha melaksanakan kegiatan pencegahan.
Paling tidak dapat mengurangi
penyebaran dan angka korban
dengan melakukan penyemprotan
disinfektan ke rumah warga
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JEJAK PROGRAM
PELATIHAN USG GRATIS
Di program ini kami mem fasilitasi, bidan
/ ahli kandungan untuk dapat menguasai
penggunaan USG, yang mana akan
membantu dan mempermu -dah pekerjaan
bidan / ahli kandungan.
Kami harap adanya pelatihan ini dapat
sedikitnya memberi wawasan kepada para
bidan / ahli kandungan untuk mempermudah
pekerjaan.

PELAYANAN KESEHATAN
MOBILE CLINIC
Kami bersinergi bersama Bea & Cukai, tanjung
Priok. Berjuangan menempuh jarak yang jauh
sangat jauh, agar dapat memberikan pelayanan
kesehatan untuk saudara - saudara kita di Baduy,
Lebak, Banten.
Rasa lelah terbalaskan hanya dengan melihat
antusias masyarakat baduy, untuk menerima
pelayanan kesehatan dari Kami.

TEBAR QURBAN
TAHUN 1440H
Alhamdulillah, bekerjasama dengan SMP IT Budiluhur kami
dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban Sapi
dan Kambing.
Terima kasih orang baik, atas kepercayaan nya, menitipkan
hewan qurban kepada kami.

GEBYAR RAMADHAN
TERBAIK 1440H
Gebyar Ramadhan merupakan acara tahunan kami
untuk memeriahkan bulan Ramadhan.
Isinya adalah pengenalan Yayasan Kami, Program
yang kami kerjakan, dan pembagian kado - kado
untuk peserta yang hadir di tempat, tentunya yang
termasuk kedalam asnaf yang 8.
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JEJAK PROGRAM
KADO KELUARGA ISTIMEWA
RAMADHAN TERBAIK 1440H
Maksud dari keluarga istime -wa yaitu
gambaran kami ke -pada keluarga yang
sangat kekurangan. Menurut kami itu
merupakan hal yang isti -mewa. Karena tidak
semua orang dapat bertahan di po -sisi
seperti itu.
Oleh karena itu kami harap kado yang kami
berikan ini menambah sedikit kebaha giaan dan
keimanan, karena ini ujian yang sementara.

KADO PENGHAFAL QUR’AN
RAMADHAN TERBAIK 1440H
Kado Penghafal Qur’an merupakan bentuk
apresiasi kami kepada para penghafal qur’an yang
ber usia muda.
Dimulai dengan diadakan -nya lomba untuk
penghafal Al-Qur’an, oleh Penguji Ahli tentunya.
Dan ditutup dengan pemba -gian Kado untuk
seluruh peserta dengan penge-cualian tambahan
kepada peserta terbaik.

KADO LEBARAN YATIM DAN DHUAFA
RAMADHAN TERBAIK 1440H

Hampir sama dengan kado keluarga istimewa, mereka pun
istimewa, hanya saja bedanya, mereka itu lebih istimewa.
Bahkan Rasulullah pernah bersabda “aku bersama dengan
yang menanggung anak yatim, sangatlah dekat
derajatnya.”
HR Bukhari (4998 & 5659).

BERBAGI TA’JIL
RAMADHAN TERBAIK 1440H
Berbagi ta’jil, terkonsep dari keinginan kami untuk
membantu kaum muslim diluar sana, yang kesulitan
berbuka puasa di jalan, karena macet, dan lainnya.
Ini terjadi tidak bukan karena ada sebuah hadist
yang mengatakan bahwa membuka puasakan
seseorang, kita dapat mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi
pahala orang yang berpuasa tersebut.
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DESKRIPSI KEGIATAN

MAKSUD
MAKSUD
Amal Madani Indonesia
merupakan Lembaga Amil
Zakat (LAZ) yang dibuat
dengan cita - cita dapat
berbuat dan berperan aktif
dalam memperbaiki negeri
Kami berusaha merealisasi
kannya dengan cara
membuat program
pemberdayaan untuk
masyarakat, guna
membangun masyarakat
Madani yang sehat, cerdas
dan mandiri.
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TUJUAN
GRA
TUJUAN
M
Tujuan dari rangkaian
Program Ramadhan Bahagia
adalah meramaikan bulan
Ramadhan 1441H, dengan
cara meratakan kebahagiaan
datangnya ramadhan di
seluruh kalangan.
Untuk itu kami berharap
program yang akan kami
laksanakan dapat menjadi
jembatan untuk penghubung
untuk kebahagiaan ummat.
Terutama dalam menghadapi
wabah yang hari ini melanda
ummat manusia.

WAKTU
WAKTU
&KEGIATAN
TEMPAT
Pelaksanaan Rangkaian
Program Ramadhan Bahagia
adalah sepanjang bulan
Ramadhan 1441H.
Namun untuk tahun ini kami
mengurangi kegiatan yang
perlu mengumpulkan
banyak orang. Walaupun
memang diperlukan kami
akan melaksanakannya
dengan metode daring
Dan untuk penyaluran kami
akan berfokus kepada
pengantaran barang
langsung kepada Penerima
manfaat.

PROGRAM RAMADHAN BAHAGIA

SEMAKIN DIBAGI
SEMAKIN BAHAGIA
Rasulullah SAW ditanya, Sedekah apakah
yang paling mulia? beliau menjawab : “yaitu
sedekah di bulan ramadhan” (HR.Tirmidzi)

Rp

27.500
/ Paket

BERBAGI BUKA PUASA DAN SAHUR
“Gandakan pahala puasa sahabat dengan
berbagi makan sahur dan buka puasa.”

Rp

10.000
/ Paket
BERBAGI TA’JIL
“Manfaatkan kelipatan pahala di
bulan ramadhan dengan berbagi
takjil kepada saudara kita.”

Rp

175.000
/ Paket

KADO KELUARGA ISTIMEWA ( KKI )
“Ramadhan akan semakin lengkap dengan
berbagi kepada Keluarga Istimewa (Dhuafa)”
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PROGRAM RAMADHAN BAHAGIA

SEMAKIN DIBAGI
SEMAKIN BAHAGIA
Rasulullah SAW ditanya, Sedekah apakah
yang paling mulia? beliau menjawab : “yaitu
sedekah di bulan ramadhan” (HR.Tirmidzi)

Rp

250.000
/ Paket

KADO PENGHAFAL QUR’AN ( KPQ )
“Pemberian Santunan, sertiﬁkat dan Kado
Lebaran untuk para Penghafal Al-Qur’an.”

Rp

250.000
/ Paket
KADO LEBARAN YATIM DHUAFA (KLYD)
“Lengkapi Ramadhan kita dengan berbagi Kado
Lebaran untuk anak - anak yatim dan dhuafa.”

Rp

500.000
/ Paket

KADO GURU NGAJI DAN MARBOT
“Ramadhan menjadi moment terbaik
memberi kebahagiaan dan dukungan
kepada Guru Ngaji dan marbot Masjid”
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Infak Qur’an

D

alam rangka pemberantasan buta huruf Al Qur'an. Kami melakukan pembinaan
disertai pemberian mushaf Qur'an kepada para penghafal Qur'an, Madrasah,
Masjid dan masyarakat didaerah yg membutuhkan.(Bencana,rawan Aqidah)

Rp 100.000,-
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Berbagi Buka dan Sahur

Rp. 27.500,-

MAKANAN BERBUKA GRATIS
BAGI PARA PEJUANG DI GARIS DEPAN DAN KELUARGA
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

H

anya dengan Rp. 27.500,- kita dapat membantu
memberi santapan buka puasa atau sahur untuk
satu orang pejuang yang sedang menghadapi
pandemi Covid-19.
Untuk para pejuang Keluarga yang sekarang tengah berjuang di luar rumah untuk menghidupi keluarga.
Mari kita bantu saudara saudara kita yang sedang kesulitan di tengah pandemi ini. Apalagi saudara - saudara kita
yang sedang berjuang di garis depan untuk melawan pandemi ini, diantaranya Tim Medis, Petugas Lapangan,
Pekerja Harian, Ojol, Angkot, Keluarga Terdampak
Pandemi Covid-19 dan yang lainnya.
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda,
“Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan
dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan
darinya satu kesusahan di hari Kiamat, . . .”
( HR. Muslim No. 2699 )
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Berbagi Ta’jil

Rp. 10.000,-

TA’JIL GRATIS
DITENGAH PANDEMI

H

anya dengan Rp. 10.000,- kita dapat membantu
memberi makanan ringan untuk berbuka puasa
satu orang pejuang keluarga yang sedang menghadadapi pandemi Covid-19.
Banyak saudara - saudara kita diluar sana yang terpaksa
harus bekerja keluar rumah demi menghidupi keluarga
dirumahnya masing-masing. Sedangkan di luar rumah itu
sangat rawan sekali terkena pandemi ini.
Mari kita mudahkan para pejuang keluarga yang sedang
di luar ini untuk berbuka puasa. Masihkah sahabat ingat
Nabi Muhammad Shalallahu A’laihi Wasallam, pernah bersabda bahwa :
“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka
baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut,
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu
sedikitpun juga.”
( HR. Tirmidzi no. 807)
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Kado Keluarga Istimewa

Rp. 175.000,-

SIAGA PANGAN COVID-19
BANTUAN SEMBAKO RAMADHAN
BAGI KELUARGA ISTIMEWA

H

anya dengan Rp. 175.000,- kita dapat membantu memberi paket sembako untuk satu kepala
keluarga yang istimewa (fakir dan miskin) untuk
bertahan di masa panndemi Covid-19.
Banyak sekali saudara - saudara kita diluar sana yang
tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka hidup masing masing.
Hal itu terjadi karena banyak faktor pendukung,
diantaranya sudah tidak dalam usia prokuktif, sedang sakit dan sebagainya. Mereka hanya bisa mengandalkan
bantuan dari sanak saudara. Namun di masa pandemi
seperti ini, kesulitan ini merata keseluruh kalangan.
Oleh karena itu mari kita kurangi beban mereka, keluarga istimewa dengan penyediaan paket sembako untuk
dibagikan kepada mereka.
Nabi Muhammad Shalallahu A’laihi Wasallam, pernah bersabda bahwa :
“Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, . . .”
(HR. Muslim, no. 2588)
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Kado Penghafal Al-Qur’an

Rp. 250.000,-

KADO LEBARAN HAFIZ
PENYEMANGAT PARA PENGHAFAL QUR’AN

H

anya dengan Rp. 250.000,- kita dapat menyediakan paket kado untuk satu penghafal Qur’an
untuk untuk memberikan semangat menghafal
kepada penghafal qur’an di masa pandemi Covid-19.
Di masa pandemi ini sulit sekali agar dapat berdaya di luar rumah. Kita diharuskan menjaga diri dan bekerja di
dalam rumah. Namun hal ini mengakibatkan kejenuhan
dan kemalasan. Apalagi anak - anak, yang secara umum
sangat menikmati kegiatan bersama teman - temannya.
Dengan alasan ini kami membuat sebuah program untuk
menumbuhkan semangat mereka untuk menghafal AlQur’an dengan batu loncatan pertama adalah Paket Hadiah Lebaran Tahﬁz.
Mari kita dukung program ini agar para penghafal AlQur’an dapat lebih semangat lagi untuk menghafal dan
menjadi salah satu sarana ibadah dalam berlomba-lomba
dalam kebaikan.
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Kado Lebaran Yatim Dhuafa

Rp. 250.000,-

KADO LEBARAN YATIM
UNTUK ANAK YATIM DAN DHUAFA

H

anya dengan Rp. 250.000,- kita dapat membantu memberi paket lebaran untuk satu anak yatim atau dhuafa untuk bertahan di masa pandemi Covid-19.
Di masa pandemi ini sangat banyak yang terdampak,
apalagi dibidang kesehatan dan ekonomi, dan secara
sunatullah, manusia akan mendahulukan keselamatan dan
keamanan keluarganya.
Namun bagaimana dengan anak anak yang tidak mempunyai Kepala keluarga atau Ayah, siapa yang akan menghawatirkan mereka ?
Karena itulah kami membuat kado Lebaran untuk anak
Yatim dan Dhuafa. Agar sedikitnya dapat memberikan
kebahagian kepada mereka.
Mari kita bantu untuk menyediakan kado lebaran untuk
mereka. Karena Nabi Muhammad Shalallahu A’laihi
Wasallam pernah bersabda :
“Aku dan orang yang menanggung anak yatim
kedudukannya di surga seperti ini” digambarkan sangat
dekat, hanya sedikit renggangnya. (HR. Bukhari 4998)
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Kado Guru Ngaji & Marbot

Rp. 500.000,-

KADO RAMADHAN
UNTUK GURU NGAJI DAN MARBOT
DITENGAH PANDEMI

H

anya dengan Rp. 500.000,- kita dapat membantu memberi paket sembako untuk satu kepala
keluarga yang bekerja sebagai pengajar (Ustardz)
dan marbot masjid di masa pandemi Covid-19.
Di masa pandemi ini semua aspek kehidupa terkena
dampaknya, apalagi kegiatan ekonomi. Semua hal yang
berhubungan dengan perkumpulan banyak orang sangat
dilarang saat ini. Karena itulah berdampak kepada para
pengajar agama (ustadz) dalam kajian - kajian mereka.
Apalagi kalau para pengajar yang mata pencahariannya
adalah mengajar. Pandemi membuat mereka kehilangan
mata pencaharian mereka.
Disinilah kami membuat program untuk mengfasilitasi
para pengajar di era digital ini. Dimulai dari pemberian
paket sembako untuk keluarganya dan platform untuk
mereka mengajar secara daring.
Mari ikut berpartisipasi menyukseskan program ini agar
kita dapat memuliakan pekerjaan yang mereka tekuni.
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Paket Donasi “Company Class”

Paket Abu Bakar
sahabat berdonasi untuk :

200 Paket

200 Paket

200 Paket

Kado Lebaran
Yatim dan Dhuafa

Kado Keluarga
Istimewa

Kado Penghafal
Al-Qur’an

200 Paket
Kado Guru Ngaji
dan Marbot

200 Paket

200 Paket

Ta’jil, Sahur dan
Buka Puasa

Kado Infak
Al-Qur’an

Rp. 262.500.000,-

Paket Umar
sahabat berdonasi untuk :

100 Paket

100 Paket

100 Paket

Kado Lebaran
Yatim dan Dhuafa

Kado Keluarga
Istimewa

Kado Penghafal
Al-Qur’an

100 Paket
Kado Guru Ngaji
dan Marbot

100 Paket

100 Paket

Ta’jil, Sahur dan
Buka Puasa

Kado Infak
Al-Qur’an

Rp. 131.250.000,-

Paket Usman
sahabat berdonasi untuk :

50 Paket

50 Paket

50 Paket

50 Paket

50 Paket

Kado Lebaran
Yatim dan Dhuafa

Kado Keluarga
Istimewa

Kado Penghafal
Al-Qur’an

Kado Guru Ngaji
dan Marbot

Ta’jil, Sahur dan
Buka Puasa

50 Paket
Kado Infak
Al-Qur’an

Rp. 65.625.000,-
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amalmadani .com

2.5

% Bikin

HIDUP

BERKAH
Memberi Yang Terbaik Di Waktu Istimewa
“Wahai Orang orang beriman! Belanjakanlah
(dijalan Allah) sebahagian dari hasil Usaha mu
yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang
kami keluarkan dari bumi untuk mu. dan jangan
lah kamu memilih yang buruk daripadanya (lalu
kamu dermakan /Zakatkan), padahal kamu
sendiri tidak sekali kali mengambil yang buruk
itu... “(QS. Albaqarah 267)

REKENING INFAK
BJB SYARIAH
513 010 20000 57
MANDIRI SYARIAH
71 2882 0919

REKENING ZAKAT
BRI SYARIAH
1008 511 671
MANDIRI SYARIAH
71 2882 0412

AMAL MADANI INDONESIA

0813 1046 0480
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PENUTUPAN

R

amadhan adalah bulan yang penuh berkah, sebab pada bulan ini segala bentuk
amalan di lipat gandakan pahalanya. Serta Bulan yang penuh ampunan. Ramadhan
merupakann moment terbaik dalam fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam
kebaikan demi meraih Ridha Allah Azzawajalla, dengan senang hati tentunya kita berlomba
dalam kebaikan karena yakin atas balasan dari - Nya.
Inilah peersembahan yang dapat kami tawarkan kepada sahabat dalam rangka
memaksimalkan amalan, berbagai kepada sesama, berbagi kebahagiaan. Tentu menjadi citacita kita bersama saat dapat menjalin sinergi yang hangat untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat menjadi lebih baik serta meningkatkan kualitas amalan kita bersama.
Kami siap menjadi mitra sahabat dalam menyemarakan serta membuat Ramadhan 1441H
menjadi lebih hangat dan bermanfaat.

Andri Nurdiana
Program Development
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