
Masjid An-Nuur Perumahan Alam Sinarsari, didirikan pada tahun 2000 diatas tanah seluas 1200 m2 
yang merupakan wakaf dari Bapak H. Isda bin H. Bajamhari (semoga Allah merahmati dan menerima 
amal beliau).  Selain untuk shalat berjamaah, masjid ini dimakmurkan dengan berbagai kegiatan ta’lim 
rutin maupun insidental, pengumpulan dan distribusi zakat, infak dan shadaqah (LAZ An-Nuur), 
kegiatan ramadhan, dan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha (Qurban).  Sebagai bentuk pemenuhan 
amanah semua pihak yang telah membantu dalam pembangunan Masjid, Visi pengelolaan telah 
ditetapkan, yaitu menjadikan Masjid sebagai pusat berbagai kegiatan keislaman dan kemasyarakatan.  
Oleh karena itu beberapa kegiatan penunjang juga telah dikembangkan, yaitu pendidikan Taman 
Balita dan Taman Kanak-Kanak (Aqila), Taman Pendidikan Qur’an (An-Nuur), dan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD An-Nuur).

Berikut adalah sedikit gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan.  LAZ An-Nuur mengumpulkan 
zakat, infaq dan shadaqah senilai sekitar 50 juta rupiah setiap tahun untuk didistribusikan kepada 
mustahik baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif, bantuan kepada orang sakit dan mening-
gal dunia, santunan kepada para jompo dan beasiswa.  Pada kegiatan Idul Qurban, panitia menyembe-
lih sekitar 10 ekor sapi dan 30 ekor domba untuk dibagikan kepada fakir miskin sebanyak sekitar 1500 
paket.  TK Aqila telah menghasilkan 8 angkatan lulusan (200 siswa) dan PAUD 2 angkatan lulusan (20 
siswa), dan TPQ telah mendidik sekitar 50 santri setiap tahunnya.

Kegiatan pendidikan tersebut saat ini masih diselenggarakan di lahan sewa yang akan segera berakhir 
beberapa tahun lagi.  Dengan meningkatnya intensitas kegiatan yang ada dan kebutuhan untuk 
mengembangkan beberapa kegiatan lainnya, misalnya perpustakaan dan layanan kesehatan, Penge-
lola Masjid berniat untuk memperluas lahan area masjid untuk berbagai kegiatan tersebut (Denah 
Rencana Pengembangan terlampir).

Oleh karena itu, kami bermaksud menggalang dukungan dari Bapak dan Ibu para muhsinin untuk 
bersama-sama membebaskan lahan disamping Masjid seluas sekitar 1500 m2 dengan harga Rp. 180 
000,-/m2 atau
senilai Rp. 270 000 000,- dalam bentuk waqaf.  Sebagai bukti amal jariah Bapak dan Ibu, bersama ini 
kami lampirkan Form “Ikrar Waqkaf ” dengan harapan Bapak dan Ibu berkenan mengisi dan menyisih-
kan sebagian rizki yang telah Allah karuniakan untuk membantu mewujudkan program tersebut.

Atas partisipasi Bapak dan Ibu, kami ucapkan jazaakumullah khairan.  Semoga partisipasi Bapak dan 
Ibu dicatat sebagai amal jariah yang pahalanya senantiasa mengalir.  Amin. 
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Wahai orang-orang yang beriman,
infaqkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu

sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan
dan tidak ada lagi syafaat.

Orang-orang ka�r mereka itulah yang zhalim (QS 2:254)

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah Ta’ala ber�rman: 
Berinfaqlah wahai anak Adam !, niscaya Aku akan berinfaq kepadamu’”  
(HR. Bukhari (5352) dan Muslim (993))
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