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Jl. Taruna Raya No 39 B Komplek Taruna Parahyangan Ujung Berung Bandung
Telepon (022) 6374-7625  WhatsApp 0857-9595-5657

Nomor   : 215/YAMH/VI/2022 

Hal   : Permohonan Bantuan Wakaf  

Lampiran  : 1 Bundel Proposal 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu Kaum Muslimin dan Muslimat

Di Tempat 

السالم عليكم ورمحة ا وبركاته

Segala puji bagi Allah I atas rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu 

tercurah limpahkan kepada Rasulullah e yang telah membimbing umatnya kepada jalan kebahagiaan dan 

keselamatan di dunia dan di akhirat.

Berkenaan dengan rencana pembangunan Pesantren MAQI, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam di bawah 

naungan Yayasan Amal Mata Hati, kami berencana melaksanakan pembebasan tanah seluas 33 bata yang 

berlokasi di Kampung Cigiringsing Tengah Desa Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. 

Posisi tanah cukup strategis karena berada di pinggir jalan utama.

Untuk mewujudkan rencana ini, kami sangat memerlukan uluran tangan kebaikan dan partisipasi kaum 

muslimin dan muslimat, mengingat keterbatasan dana dan sumber daya yang kami miliki saat ini, oleh sebab 

itu kami membuka kesempatan kepada Bapak/Ibu Kaum muslimin dan muslimat untuk turut membantu 

dalam program “Wakaf Pembebasan Tanah” tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.  Atas bantuan dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

والسالم عليكم ورمحة ا وبركاته

Bandung, 1 Juni 2022

Ketua Yayasan

Kurnia Lirahmat
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Profil Yayasan Amal Mata Hati

https://pesantrenmaqi.net

Yayasan Amal Mata Hati adalah sebuah yayasan 

yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan 

kemanusiaan.

Visi

Menjadi lembaga filantropi Islam yang amanah 

dan profesional dalam rangka mencerahkan 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna 

membentuk umat yang beriman, berilmu, 

beramal, dan bertaqwa menuju izzul Islam wal 

muslimin.

Misi

!Membina dan mengembangkan lembaga 

pendidikan dan dakwah Islam 

!Mencetak kader-kader da'i  yang siap 

diterjunkan untuk membina umat.

!Mendukung kompetensi dan potensi 

masyarakat dalam rangka membentuk insan 

yang berdaya dan mandiri

!Membangun insan yang memiliki kepedulian 

yang tinggi kepada sesama

LEGALITAS AKTA

Yayasan Amal Mata Hati

Nomor/Tanggal

2/12 Desember 2012

Nama Notaris

Sylvia Kurniawati, SH. M.Kn

Pengesahan Menteri Kehakiman & HAM

AHU-268.AH.01.04 Tahun 2014.

Alamat

Jl. Taruna Raya No. 39B Komplek Taruna 

Parahyangan Ujung Berung Bandung 

40619
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Aktivitas Yayasan
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Aktivitas utama Yayasan Amal Mata Hati adalah mengelola Pesantren MAQI, Lembaga Bahasa 

Arab dan Studi Islam.

Selain itu yayasan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan, seperti 

bantuan untuk faqir miskin, dhu’afa, yatim piatu, bencana alam, pembangunan masjid dan peduli 

Palestina.
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Pesantren MAQI adalah Lembaga pendidikan Bahasa Arab dan Studi 

Islam di bawah naungan Yayasan Amal Mata Hati yang 

menggratiskan biaya pendidikan 100% untuk seluruh santrinya.

 

Sejarah berdirinya Pesantren MAQI dimulai dari Masjid Al-Muamalah, 

sebuah masjid yang terletak di ujung Komplek Sekejati II 

Kiaracondong Bandung, Ustadz Kurnia Lirahmat sebagai pendiri 

merintis program kursus Bahasa Arab setiap akhir pekan pada tahun 

2005 , program tersebut  terus bertahan dan berkembang hingga 

saat ini. 

Di tengah keterbatasan, dari awal perintisannya sampai dengan saat 

ini Pesantren MAQI mampu mencetak para alummni yang memiliki 

kemampuan berbahasa Arab baik lisan maupun tulisan dan  

pemahaman ilmu syar’i sehingga bisa berkiprah di tengah-tengah 

masyarakat ataupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi bahkan ke luar negeri.

Selain di masjid Al-Muamalah, Pesantren MAQI pernah berkegiatan di 

beberapa masjid, baik di kota maupun kabupaten Bandung, sesuai 

dengan kondisi dan program yang diselenggarakan dan sejak tahun 

2015 Pesantren MAQI mengontrak sebuah rumah di Jl, Taruna Raya 

No, 39 B Komplek Taruna Parahyangan Ujung Berung Bandung yang 

dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar 

maupun kesekretariatan yayasan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kegiatan, maka 

ketersediaan tempat, sarana dan prasarana yang lebih representatif 

sebagai sebuah lembaga pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak 

bisa ditawar lagi.

Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk saling bergandengan 

tangan, bahu membahu dan bekerjasama mewujudkan program 

kebaikan penuh berkah ini, demi tersedianya kader-kader da’i di 

masa yang akan datang yang memiliki kompetensi dan kemampuan 

yang bisa diandalkan di tengah-tengah umat untuk menjawab 

tantangan zaman yang semakin berkembang.

Pesantren MAQI
PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam
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Latar Belakang
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Kutipan berita dari : REPUBLIKA.CO.ID

 REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Yayasan Indonesia Mengaji, 

Komjen Pol Dr (HC) Syafruddin menyampaikan, sebanyak 65 persen 

dari jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak bisa 

membaca Alquran. Data ini mengacu pada kajian dan penelitian 

mendalam oleh organisasi pemuda Islam dan tokoh-tokoh pemuda 

Islam.

"Dari semua penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu 87,2 persen 

dari jumlah penduduk Indonesia, ternyata hanya 35 persen yang bisa 

membaca Alquran, jadi 65 persen itu tidak bisa membaca Alquran, 

apalagi hafiz Alquran," tutur Syafruddin dalam soft launching 

"Indonesia Mengaji untuk Kemakmuran dan Kedamaian Bangsa" secara 

daring, Senin (12/4).

Dalam kesempatan itu, Syafruddin mengutip data World Population 

Review yang menyebut hasil sensus penduduk tahun 2020 yang 

menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 

273.500.000 jiwa. Dari jumlah ini, persentase umat Islam yakni 87,2 

persen atau setara 229 juta jiwa, sehingga Indonesia menjadi negara 

dengan penduduk Islam terbanyak di dunia.

Berita lengkap bisa dibaca melalui  link berikut ini:
https://www.republika.co.id/berita/qrg66d469/syafruddin-65-persen-

muslim-indonesia-tak-bisa-baca-alquran 

Lebih dari 65% umat Islam Indonesia 
perlu dibina agar melek Al-Quran

Dari berita di atas bisa ditarik kesimpulan

Perlu para da’i yang memiiliki 
kapasitas keilmuan yang memadai 
untuk diterjunkan di tengah-tengah 
umat

Pesantren MAQI
Hadir sebagai solusi untuk menjawab
tantangan dakwah tersebut dengan 
mempersiapkan kader-kader da’i 
pembina umat

Alumni Pesantren MAQI mengamalkan ilmunya di tengah-

tengah masyarakat.

PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam
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Dasar Pemikiran
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A. Al-Quran
� ْْ َْ ُ ًَ َُ ُ ً ُْ � ْ َ َ َ َ ََ ْ َ � ّ ْ ْ َْ ََ ََ � ِو�خش ا�ين �و تر�وا من خلفهم ذر�ة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا ِِ ِِ ِِ

َُْ ًُ َ ْ ِو�قو�وا قوال سديدا (النساء: ٩)ََ
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”. (Qs An-Nisaa: 9)

B. Hadits

ِإَذا مات اْلِإْنسان اْنَقَطع عمُله ِإلَّا من َثَلاث: صدَقة جاِرية، َأو عْلٍم ينَتَفع ِبه، َأو وَلد صالٍح 

يدعو َله (رواه مسلم)

“Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak 

shalih yang berdoa untuknya” (HR. Muslim). 

C. Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Quran

Di dalam Al-Quran terdapat sebelas ayat yang menjelaskan mengapa Allah SWT memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu, 

salah satu di antaranya di dalam QS Yusuf: 2

َ� � ُٓ َُٰٰ َ ً �ُ ُ ََ ّ ََ َ ِإنا أنزل�نه قر�ءنا عر�ي�ا لعل�م� تع�قلون (يوسف : ٢) َ ِِ
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya (QS Yusuf: 2)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar dapat difahami, maka untuk 

memahami Al-Quran perlu memahami bahasanya yaitu bahasa Arab.  

D. Urgensi Bahasa Arab

Bahasa Arab merupakan bahasa dengan jumlah penutur lebih dari 280 juta orang di dunia sebagai bahasa pertama, yang mana 

sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 25 negara.

Bagi kaum muslimin bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat penting, karena merupakan bahasa Al-Quranul Karim dan 

hadits-hadits  Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam.

Literatur-literatur dalam berbagai bidang ilmu agama, seperti aqidah, tafsir, fiqih dan sebagainya yang disusun oleh para ulama 

juga berbahasa Arab. Oleh sebab itu bahasa Arab merupakan kunci ilmu pengetahuan.

PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam
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Program 
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PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam

Program pendidikan di Pesantren MAQI bernama Kuliah Bahasa Arab dan Ilmu Syari’ah 

disingkat KUBAH, diperuntukkan bagi kalangan umum baik yang telah memiliki dasar 

pengetahuan bahasa arab maupun yang sama sekali belum memiliki dasar bahasa arab. 

Peserta program ini minimal telah lulus dari SMA/MA sederajat. Program Kuliah Bahasa Arab dan 

Ilmu Syari’ah (KUBAH) terdiri dari 10 semester. Para santri  dapat mengikuti program ini mulai 

dari level tertentu sesuai dengan hasil ujian seleksi. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 

setiap hari Senin sampai dengan Jum’at  selama 5 jam pelajaran perhari. 

Silabus  Program Kuliah Bahasa Arab dan Ilmu Syari’ah (KUBAH) disusun berdasarkan Al-Quran 

dan As-Sunnah sebagaimana diterapkan di Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh dan 

Universitas Shafwa Mesir yang berorientasi pada kemampuan berbahasa Arab dan ilmu-ilmu 

Syari’ah seperti Aqidah, Fiqih, Ushul Fiqih, Mushthalahul Hadits, Ulumul Quran dll 

Oleh karena itu kurikulum dan buku-buku yang digunakan mengacu pada program I’dad 

Lughawy Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh dan Kuliah Ulumisy Syar’iyyah Wal 

Arabiyah  Universitas Shafwa Mesir.

TUJUAN PROGRAM

Tujuan akhir dari program ini adalah menghasilkan akademisi dan praktisi dakwah yang akan 

memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, mampu menggali dan mengembangkan nilai-

nilai khazanah ke-Islaman, dan terampil berbahasa Arab, baik sebagai alat komunikasi maupun 

bahasa referensi-referensi keilmuan Islam. 

KUBAH MAQI

معهد عني القلب لكلية اللغة العربية وعلوم الشريعة
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Program 
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PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam

KEUNGGULAN PROGRAM

Ada begitu banyak lembaga bahasa Arab yang menyelenggarakan program bahasa Arab dan Ilmu 

Syari’ah, akan tetapi  Pesantren MAQI memiliki beberapa keunggulan 

1.  Gratis 100% untuk seluruh santrinya.

2.  Menggunakan pengantar bahasa Arab dalam seluruh aktivitas pesantren.

3. Kurikulum standar timur tengah yang dipergunakan di Universitas Imam Muhammad bin Saud 

Riyadh dan Universitas Shafwa Mesir. 

4. Setelah mengikuti pendidikan dari semester 1-4 kuliah, santri  bisa melanjutkan ke jenjang S1 

dengan menambah 2 tahun di STAIPI  (sistem konversi)

WAKTU DAN DURASI PROGRAM

Program ini diselenggarakan selama 5 tahun, dengan mengadopsi sitem perkuliahan, 

dilaksanakan secara reguler dari hari Senin s/d Jumat, 5 jam pelajaran perhari (25 jam pelajaran 

perminggu).

Untuk  mengukur kemampuan dan kompetensi para santri diselenggarakan Ujian Tengah 

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

KOMPETENSI LULUSAN

!Mampu membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab (kitab gundul).

!Mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan.

!Hafal 10 juz Al-Quran (Juz 1-8 dan 29-30) dan Hadits-hadits ahkam.

!Memahami  ilmu-ilmu syari’ah syari'ah. 
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Kurikulum
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PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam

Keterangan :

1. Masa persiapan dilaksanakan selama 1 tahun (2 semester) diperuntukkan bagi para santri yang 

berasal dari umum atau yang belum bisa berbahasa Arab, dengan titik tekan pada ilmu Nahwu, 

Shorof dan pembentukan karakter dan adab santri.

2. Program kuliah dari semester 1-4 fokus dalam program bahasa Arab yang berorientasi pada 4 

keterampilan  berbahasa Arab yaitu maharatul istima’ (kemampuan menyimak), maharatul kalam 

(kemampuan berbicara), maharatul qiraah (kemampuan membaca) dan maharatul kitabah 

(kemampuan menulis). 

3. Program kuliah dari semester 5-8 fokus dengan pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu syari’ah, yaitu : 

Aqidah, Fiqih, Tafsir, Hadits Ahkam, Ushul Fiqih, Mawarits dll. 
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Pengajar dan Staff Administrasi 
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PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam

Ustadz Kurnia Lirahmat

(Pendiri dan Pengasuh)

Ustadz Wildan Risalat

(Staff Pengajar)

Ustadz Fairuuz Faatin

(Staff Pengajar)

Ustadz Sihabudin

(Staff Pengajar)

Ustadz Paisal Ahmad Akbar

(Staff Pengajar)

Ustadz Nurfalah

(Staff Pengajar)

Muhammad Faris Rofiq

(Staff Administrasi)

Panji Suntara

(Staff Administrasi)

Kafin Muhammad Nabalah

(Staff Administrasi)
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Profil Penerima Manfaat
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PESANTREN MAQI
Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam

Penerima manfaat langsung dari program pendidikan di Pesantren MAQI adalah para santri 

yang berasal dari berbagai latar belakang. Dalam hal ini pesantren tidak mengkhususkan 

program untuk yatim dan dhu’afa akan tetapi setiap calon santri yang memenuhi kualifikasi 

akan memiliki hak untuk mengikuti program.

Adapun penerima manfaat tidak langsung adalah umat Islam secara umum, karena lulusan 

yang dihasilkan dari program ini akan mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat baik 

sebagai pengajar Al-Quran dan bahasa Arab, penceramah, imam, khotib dan lain-lain.
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#wakaf_bersama

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pesantren MAQI
Luas tanah : 33 bata
Alamat Lokasi : Kampung Cigiringsing Desa Girimekar
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan 

                                                       Pesantren MAQI, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam Gratis 100%
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Gambar Lokasi Tanah
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Harga Tanah dan Bentuk Donasi
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A. Harga Tanah

Pemilik tanah menawarkan tanahnya dengan harga Rp. 10.000.000,-/bata dengan lokasi 

strategis di sisi jalan utama Kampung Cigiringsing sehingga memudahkan akses menuju lokasi., 

Luas tanah adalah 33 bata sehingga total biaya pembelian tanah adalah Rp. 330.000.000,-. 

Selain itu tanah perlu dipersiapkan untuk pembangunan, karena kondisi tanah berupa tebing 

dengan membuat turap dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti menebang pohon, meratakan 

tanah dan lain-lain, yang diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp. 170.000.000,-. Sehingga 

total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

B. Bentuk Donasi Wakaf

Kami membuka kesempatan dan kemudahan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin  
berpartisipasi dalam program Wakaf Pembebasan Tanah dengan nama program 
#wakaf_bersama .

Adapun bentuk wakafnya  bisa memilih salah satu dari paket wakaf berikut ini :

1. Wakaf tanah minimal  Rp 200.000/paket dari jumlah 2.500 paket. 

Muwakif bisa mencicil donasi wakaf mulai bulan Juni s/d September 2022 sebesar Rp. 50.000,-

/bulan.

2. Wakaf dengan nominal bebas sesuai kemampuan.

Wakaf bisa atas nama diri sendiri, orang tua maupun keluarga yang lainnya.
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Cara Donasi Wakaf
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Jl. Taruna Raya No 39 B 
Komplek Taruna Parahyangan
Ujung Berung Bandung
Telepon (022) 6374-7625 
WhatsApp 0857-9595-5657

1. Datang langsung ke sekretariat Yayasan Amal Mata Hati

2. Transfer Melalui Rekening Yayasan Amal Mata Hati

Bank Syariah Indonesia
7049662027
an Yayasan Amal Mata Hati

Bank Mandiri
1310041220122
an Amal Mata Hati

3. Scan QRIS 4. Layanan Jemput Wakaf 

Kemudahan Anda dalam menunaikan wakaf adalah kewajiban bagi 

kami.

Silakan hubungi Layanan Jemput Wakaf Yayasan Amal Mata Hati 

melalui SMS/ WhatsApp Center 0857-9595-5657 atau Telepon 

(022) (022) 6374-7625 dengan menginformasikan lokasi dan waktu 

penjemputan*.

*Untuk sementara layanan ini baru tersedia untuk daerah Bandung 

Raya dan sekitarnya.
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Susunan Pengurus
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Pembina  : DR. Bagdja Muljarijadi., SE., ST., MS
Pengawas  : Ir. H. Martono
                         
Pengurus
Ketua  : Kurnia Lirahmat
Wakil Ketua   : Yusup Abdurrohman
Sekretaris  : Wildan Risalat
Bendahara : Fairuuz Faatin

Perbidangan
Bid. Pendidikan : Sihabudin
       Paisal Ahmad Akbar
Bid. Dakwah : Nurfalah
                         Syahidan Mukri
Bid. Sosial  : Maman Hermawan
                         Asep Ilham Nugraha
Bid. Humas : Kafin Muhammad Nabalah
     Muhammad Faris Rofiq
Bid. Dana Usaha:Panji Suntara
       Muhammad Fadlani Salam

Hubungi Kami

Yayasan Amal Mata Hati
Akta Notaris Sylvia Kurniawati, SH, M.Kn Nomor   2 Tanggal 4 Desember 2012
Surat Keputusan (SK) Menkumham RI Nomor AHU-268.AH.01.04 Tahun 2014 

Sekretariat
Jl. Taruna Raya No. 39 B Komplek Taruna Parahyangan
Ujung Berung Bandung
Telepon : (022) 63747625
WhatsApp : 085795955657
Email : yayasanamalmatahati@gmail.com
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