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Dukung Gerakan Sedekah Dan Wakaf 
Untuk Cetak Sejuta Dirham Nabawi 
Bismillahirrahamnirrahim. Dinar dan dirham dan penghapusan riba 
adalah jawaban Islam atas kapitalisme global sebagai sebuah cara hidup 
yang didasarkan pada riba. Dalam Islam riba dilarang keras, Allah dan 
rasul menyatakan perang atas riba. Dinar dan dirham adalah sekoci 
penyelamat dari moneter riba yaitu, bank dan uang fiat riba, di bangun 
atas suatu kebohongan dan ketidakadilan, riba adalah dosa besar dan 
sebuah kejahatan kemanusiaan.
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Dari Abu Bakar Ibn Abi Maryam, 
Rasulullah shalallahu alaihi wassalam 
bersabda: “Akan datang suatu masa 
tidak ada lagi yang berguna kecuali 
dinar dan dirham”  (HR. Ahmad)

1 Dirham 3.11 gr (9995), 1/6 Dirham 0.518 gr (9995), 5 Diram 15.55 gr (9995), 10 Dirham 31.1 gr (9995)



Gerakan Sejuta Dirham secara umum bertujuan untuk mencetak 
kembali dirham sebanyak mungkin dengan memberdayakan wakaf, 
zakat, infak dan sedekah dari umat Islam, semata ikhlas karena Allah 
dan rasul, berkorban dengan harta agar bermanfaat di jalan Allah untuk 
kepentingan umat dalam memerangi riba. Wakaf, zakat, infak dan 
sedekah adalah model kesejahteraan sosial Islam sampai akhir masa. 
Muslim perlu melakukan lompatan peradaban. 

Wakaf dan sedekah untuk pencetakan adalah urusan mendasar untuk 
membangun kembali muamalah kaum Muslim, bebas dari riba. Mulai 
memperbaiki diri sendiri dan bersama semua telah yang sadar, kita 
melakukan persiapan dan menata kembali urusan ini, waktu kita 
semakin sedikit. Mari kita bersatu, terus bergerak dan saling membantu 
dalam kebaikan dan kesabaran. Perjuangan meninggalkan riba perlu 
komitmen dan kesadaran yang tinggi semata karena keimanan dan 
ketakwaan agar terus berlanjut untuk generasi berikut.
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Solusi atas riba ini, salah satunya dengan memperluas penyebaran dinar 
dan dirham agar dijaga keberlanjutannya. Mari kita semua terus 
mendukung pencetakan ini dengan wakaf, zakat, infaq dan sedekah. 
Kami mengajak semua saudara Muslim dimanapun untuk mau perduli 
dengan hal ini semata karena cinta kepada Allah dan rasul.

Sedekah dan Wakaf ini menjadi amal jariah bagi mereka yang 
melakukannya yang mengalir di dunia dan akhirat, insyaallah. 
Bagaimana kita memulainya:

Baitulmal Nabawi akan mengelola dan mencatat semua wakaf dan 
sedekah tersebut agar dapat terus berkelanjutan dalam pencetakan dan 
didistribusikan seluas mungkin kepada saudara Muslim di Indonesia, 
Malaysia, Brunei, Australia, Singapura ataupun di berbagai negara lain.
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Wakaf Bahan Perak 10.000 gram
Dengan wakaf bahan perak murni (9999-9995) mulai dari 
500 gram, 1.000 gram, 2.000 gram atau lebih besar dari itu, 
tentu akan memperbanyak jumlah yang dapat dicetak dan 
diedarkan kepada seluruh Muslim di Nusantara (*ada detail)

Sedekah Gerakan Sejuta Dirham
Sedekah menghapus riba, dengan sedekah ini kami dapat 
menekan biaya cetak dinar dan dirham serendah mungkin. 
Mari segera salurkan sedekah uang kertas Rupiah 10.000, 
20.000 atau 50.000 anda kepada kami, terimakasih.



Gerakan Sejuta Dirham ini bertujuan untuk melindungi harta Muslimin 
dari kejahatan riba dan inflasi, sebagai harta yang nyata dan 
memperluas kepemilikan dirham di tangan setiap keluarga muslim yang 
dapat digunakan untuk tabungan, mahar dan permbayaran zakat maal 
ataupun sebagai koin barter bebas sukarela dalam muamalah Islam.

Baitulmaal Nabawi menerima berbagai bentuk wakaf selain bahan perak 
murni, yang juga bisa berbentuk alat kerja ataupun sedekah yang 
nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan operasional dari 
orang-orang yang berjuang dalam pencetakan dan sosialisasi dinar dan 
dirham. 

Kamu tidak akan sampai pada ketaatan (yang sempurna) 
sampai kamu sedekahkan harta yang kamu cintai. Dan apa 
saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya (Ali Imran: 92) 
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Dinar sesuai syar’i adalah berbahan emas murni (dzahab khalis). 1/2 Dinar atau Nisfu Dinar 2.22 gr 
(9999) adalah nisab zakat maal uang dalam Islam. 



Semoga Allah menjaga segala niat dan amal baik kita semua untuk 
melanjutkan perjuangan para ulama Nusantara yang bersambung 
sampai kepada Rasululllah shallallahu alaihi wassalam. Allahuma ya 
Allah kumpulkan kami selalu bersama wali-wali-Mu para arifin, shalihin 
dan shidiqqin di manapun berada, amin.

 

Bagi saudara Muslim yang ingin turut serta berjuang menghapus 
riba dengan bantuan harta ataupun bentuk lain, silahkan salurkan 
zakat atau wakaf anda kepada Baitumal Nabawi (Baituna)

Alldy +6281938384125 
Aidil Indra +628170751000 
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Perhatian. Dokumen ini adalah untuk kalangan sendiri. meninggalkan riba, mencari rejeki yang halal, membayarkan zakat 
dengan dinar dan dirham adalah bagian dari perintah Allah dan sunnah rasul, akidah Islam.


