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Banyak kasus masyarakat kurang mampu yang tidak tertangani dengan 

baik karena keterbatasan pemahaman administrasi kesehatan, padahal 

pemerintah sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk 

mereka melalui program BPJS. Sering mendapati kasus tersebut, maka 

Amal Khair Yasmin menggagas Program Layanan dan Advokasi 

Kesehatan. Salah satu tugas Program Layanan dan Advokasi Kesehatan 

adalah mengadvokasi pasien miskin yang terkendala masuk dan 

mengurus administrasi di rumah sakit. Pada tahap ini petugas dari Amal 

Khair Yasmin akan mendampingi dan memberikan informasi yang 

lengkap kepada pasien agar haknya sebagai pasien miskin terpenuhi. 

Anak-anak jaman sekarang memiliki potensi yang luar biasa hebat, di 

tengah lingkungan dan daya dukung yang menantang. Sekolah dan 

Rumah Yatim Mizan merupakan program pendidikan terintegrasi 

antara SMP TIK dengan Asrama untuk anak-anak yatim dan dhuafa. 

Program ini di-desain ‘serasa di rumah’ sehingga anak-anak yatim 

mampu tumbuh dengan perhatian dan kasih sayang yang cukup agar 

proses tumbuh kembang mereka lebih baik. Program sekolah dan 

asrama dioptimalkan untuk menguatkan pembiasaan karakter, ibadah 

dan Life skills. Anak-anak yang diterima di program ini dapat memperoleh pendidikan gratis dan berasrama dari 

tingkat SMP, kemudian akan difasilitasi melanjutkan ke SMA dan Perguruan Tinggi.

 a.n. Yayasan Amal Khair Yasmin

1.  Mandiri  Account. No.     101.0005755671

2.  BCA     Account. No.   267.301.6006

3. Mandiri Syariah Account. No.  7088.9966.17

Merupakan sekolah gratis yang terletak di Desa Babakan, Ciseeng, Bogor, 

untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Fasilitas, kurikulum dan model 

pembelajaran didesain sedemikian rupa untuk menjadi sekolah 

berkualitas. Didukung oleh para guru yang kompeten dan memiliki 

dedikasi tinggi, sekolah ini menjadi harapan baru bagi keluarga tidak 

mampu. 

Training ini diberikan secara gratis kepada guru-guru dari sekolah yang 

memiliki keinginan untuk maju, namun terkendala dana. Jumlah 

penerima  Training guru saat ini telah menjangkau lebih dari 30.000 guru 

dan 20.000 pelajar di wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, 

NTB, Makasar, Kalimantan, Riau, dan Aceh. Kami juga memberikan 

pendampingan pasca training agar materi pelatihan terimplementasi 

dengan baik.

6.  Training Guru dan Pendampingan Sekolah

 7.  Advokasi Kesehatan

  8.  SMP dan Rumah Yatim Mizan

5.   SMA Cendekia

Rekening Bank

6. BRI                       Account. No.    0523.0100.0164.303

4.  BNI syariah         Account. No.    1734.18827

5.  CIMB NIAGA        Account. No.    8000.6046.8500



2. Penggalangan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

Penggalangan dana kami lakukan melalui:

Berdiri sejak 1998, Amal Khair Yasmin merupakan lembaga nirlaba yang berfokus mengembangkan 
model pendidikan gratis berkualitas untuk anak yatim, dhuafa dan anak berkebutuhan khusus (special 
needs). 

1 . Social Enterprise Toko Barbeku. Toko Barang Bekas Berkualitas. Melalui Toko Barbeku, kami menerima 
sumbangan barang bekas (furnitur, elektronik, kendaraan, pakaian, dll) yang masih memiliki nilai jual. 
Hasil penjualannya dialokasikan untuk membiayai program sosial. Paradigma yang kami kembangkan 
adalah menyumbang itu mudah, dan tidak hanya dengan uang tetapi juga bisa dalam bentuk barang.

Social Enterprise terkemuka di Indonesia untuk pengembangan model pendidikan gratis berkualitas.

Amal Khair Yasmin didirikan oleh Haidar Bagir, Rahmad Riyadi, Zaim Saidi dan Yayasan Penerbit 

Mizan.

Perubahan akte pendirian oleh notaris Ny. Thilma Djohan, SH. No. 6 tanggal 26 Juni 2002 dan Edy 

Priyono, SH. No. 17, 10 Oktober 2006 & SK. Kemenkum HAM Nomor: AHU-83.AH.01.05. Tahun 20014

Tentang Kami

Visi

Dewan Pendiri

Legalitas

Misi

6.  Membangun komunitas donatur sebagai salah satu penopang jalannya organisasi melalui 

berbagai kegiatan pengembangan diri.

5. Mengembangkan kemandirian organisasi dalam bentuk social enterprise yang unik, yaitu Toko 

BarBeKu (Toko Barang Bekas Berkualitas) dan unit usaha lain sesuai core competence.

4.   Menyelenggarakan berbagai model layanan dan advokasi kesehatan bebas biaya bagi keluarga 

      tidak mampu.

1.  Menyelenggarakan berbagai model pendidikan alternatif unggulan bebas biaya, baik formal 

maupun nonformal yang berpihak pada keluarga tidak mampu untuk dapat direplikasi di 

berbagai tempat.

3.   Menyelenggarakan program pendampingan untuk peningkatan kualitas madrasah dan sekolah

      sekolah di lingkungan marjinal.

2.  Memfasilitasi berbagai program training dan workshop pendidikan dengan biaya terjangkau 

dan materi yang relevan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Akhlak mulia, penguasaan komputer, matematika, literasi, life skills 

dan bahasa asing merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh 

para siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bagi siswa yang 

tidak mampu, penguasaan kompetensi ini kurang mendapat perhatian 

karena keterbatasan biaya. Sanggar belajar ini memberikan solusi atas 

kendala tersebut. Para siswa diberikan materi akhlak mulia, life skills, 

motivasi, komputer, Matematika, Bahasa Inggris dan fasilitas 

perpustakaan. Lembaga Pendidikan Al-Hikmah merupakan kerjasama 

Amal Khair Yasmin dan Yayasan Kuntum Bangsa terletak di Cinere 

Depok. Sedangkan Sanggar Ulul Albab berlokasi di Megamendung, Bogor. Total siswa yang belajar di Sanggar 

mencapai 400 siswa.

3.  Sanggar Belajar

Berbagai program pemberdayaan dikelola dengan dukungan sinergi dari berbagai pihak dan 

diarahkan menjadi pilot project, sehingga mudah direplikasi di tempat lain. Program tersebut antara 

lain:

Amal Khair Yasmin membuka program baru SMK Pertanian Hasan 

Mustapa, terletak di Desa Sukaresmi, Megamendung Bogor. Pertama 

kali beroperasi Tahun 2017 dengan menerima 25 siswa. Jumlah siswa 

pada tahun 2019 ini mencapai 48 siswa. Konsentrasi pada bidang 

Agribisnis dan Agroteknologi untuk mengembangkan potensi Desa 

Sukaresmi yang warganya mayoritas berprofesi sebagai petani. Dalam 

janga panjang di harapkan akan lahir petani-petani handal yang 

mampu menjadi agen perubahan untuk mengembangkan 

kesejahteraan masyarakat desa.

2.  SMK Agribisnis Hasan Mustapa

1.  PAUD Gratis

Usia balita adalah usia emas yang sangat menentukan perkembangan 

seorang anak di masa mendatang. Dengan demikian, pola pengasuhan 

dan pendidikan pada usia dini memiliki nilai yang strategis. Bagaimana 

dengan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu? Atas 

pertimbangan itulah program PAUD gratis ini diselenggarakan. Saat ini 

mengelola 5 PAUD  gratis di Ciseeng Bogor, Ciawi Bogor, 

Megamendung Bogor, Cinere Depok dan Klaten Jawa Tengah. Telah 

memberikan pendidikan kepada lebih dari 600 siswa.

Program Pemberdayaan

Para siswa yang memiliki kebutuhan khusus (autis) memerlukan 

penanganan yang intensif, berkesinambungan dan jangka panjang. 

Biasanya memerlukan biaya yang mahal, rata-rata Rp 2 s/d 3 juta per 

bulan atau bahkan lebih. Bagaimana dengan anak autis yang berasal 

dari keluarga tidak mampu? Biasanya mereka pasrah dengan keadaan. 

Pusat Terapi Autis Yasmin didirikan dan dikhususkan menerapi dan 

melayani para siswa dari keluarga tidak mampu. Secara teknis, pusat 

terapi ini didukung oleh para terapis profesional dan sukarelawan yang 

kompeten serta disupervisi oleh Pusat Terapi Pelangi Lazuardi Cinere 

Depok. 

4.  Pusat Terapi Autis


