
 

 

 

 
 

Nomor : 156 / SPPZIS-YSQS / III / 2023       
Perihal : Permohonan Penyaluran Zakat Infaq dan Shodaqoh 
  

Kepada Yang Terhormat 
 

Muzakki/Donatur Rumah AL-Qur’an Sinar Qolbun Salim 
 

di  Tempat 
 
 

Assalamu’alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh 
Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala dengan mengucapkan alhamdulillahi Robbil ‘alamin, 

bersholawat kepada Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wasallam dengan mengucapkan Allohumma sholli ‘alaa 
Muhammad wa’ala ali Muhammad kamaa shollaita ‘alaa Ibroohim wa ‘ala ali Ibroohiim, fil ‘aalamiina innaka 
hamiidummajiid. 

Bulan Suci Ramadhan 1444 H. segera kita jelang, Bulan yang di dalamnya selain terkandung kewajiban 
puasa, juga termasuk kewajiban menunaikan Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal bagi yang telah 
mampu. Demikian pula anjuran berinfaq dan shadaqah kepada kalangan fakir miskin begitu utama 
ditunaikan di bulan Ramadhan. 

Terkait hal tersebut, Kami selaku pengelola Yayasan Rumah Al-Qur’an Sinar Qolbun Salim, mengajak 
Muslimin/Muslimat,Para Muzakki, unntuk berkenan menyalurkan dana ZIS nya kepada Yayasan yang kami 
kelola, dimana dana ZIS tersebut nantinya akan kami gunakan untuk biaya operasional Yayasan yang di 
dalamnya dibina para Santri, Yatim, Piatu, Dhu’afa, Imam/Khotib, Rois/Kaum, Ustadz/ah, sehingga dana 
ZIS tersebut lebih produktif dan bermanfaat untuk jangka panjang. 

Adapun Kegiatan Harian Kami sebagai berikut: 
1. Belajar Al-Qur’an Pemula, Tartil Al-Qur’an, Tahsinul Qur’an, Tahfizhul Qur’an, Qiro’atul Qur’an untuk segala 

usia setiap hari (waktu bisa menyesuaikan)  ONLINE dan OFFLINE 
2. Membersamai MUALLAF mengenal lebih jauh Islam Rahmatan lil ‘alamiin (setiap Malam Kamis) 
3. Kajian Fiqih, Aqidah,Ibadah, Akhlak  dan Kajian Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah 
4. Pembinaan bagi para Imam dan Khotib, bagi para Kaum dan Rois, bagi Ustadz dan Ustadzah 
5. Pembinaan  dan motivasi Staff /Karyawan perusahaan, instansi dll 
6. Program Tahfidz Intensif Liburan bagi Siswa dan Mahasiswa 
7. Check Up tilawah, mentasmi’ tilawatil qur’an dan do’a 

 

Program Khusus Ramadhan 1443 sebagai berikut: 
1. Ifthor dan Sahur Jama’i setiap hari      Rp. 15.000/santri 
2. THR untuk Yatim dan Dhu’afa      Rp. 50.000/Santri 
3. Mudik Santri Penghafal Al-Qur’an      Rp. 250.000/paket 
4. Romadhon Peduli Mualaf       Rp. 250.000/orang 
5. Zakat Fitrah         Rp. 40.000/orang 
6. Tebus Fidyah Lansia Dhuafa       Rp. 45.000/hari 
7. Paket Lebaran (Keluarga Yatim, Piatu dan Dhu’afa, Lansia Pengahfal Quran) Rp. 200.000/paket 
8. Paket Sembako Romadhon (Ustadz/Ustadzah dan Para Fii Sabiilillaah) Rp. 150.000/paket 
9. Pengadaan Pakaian Seragam harian santri, dan pengadaan fasilitas belajar santri 
10. Berbagi alat-alat pendukung pembelajaran kepada TPA-TPA  dan Masjid Musholla 
11. Pengadaan Armada Dakwah & Armada Santri (Sepeda, sepeda motor, Mobil Dakwah) 

 

Mari eratkan jemari, bergandengan tangan meraih berkah Romadhon dengan merealisasikan program-
program kebaikan di atas, semoga Bapak/Ibu sehat selalu, sehingga bisa menuanikan rangkaian Ibadah 
Romadhon dalam berkah dan ridho Alloh untuk meraih ampunan dan Rohman Rohim Nya. 

Wassalaamu’alaikum warohmatulloohi Wabarokaatuh 
  

Pakem, 16 Sya’ban 1444 H 

       9 Maret 2023 
 Yayasan Rumah Al-Qur’an Sinar Qolbun Salim 

 

 

Iwan Supriatna, S.Ag, MSi 
Direktur 

Donasi, Zakat, Infaq, Shadaqah, Jariyah 
Melalui Rekening: 
an. Yayasan Sinar Qobun Salim 
BSI 7220007728 
BSI 1041805567 
BPD DIY Syariah 809211000436 
Konfirmasi 082328659995 



 

 

PROPOSAL 
PERMOHONAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH  

YAYASAN SINAR QOLBUN SALIM 

 
A. Profil Yayasan Rumah Al-Qur’an Sinar Qolbun Salim 

 

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki persentase terbesar Muslim di dunia 
dengan penyebaran di berbagai wilayah kepulauan. Tentu saja setiap wilayah dan setiap suku di 
Indonesia memiliki tingkat akulturasi dan asimilasi budaya yang berbeda-beda, termasuk diterimanya 
Islam sebagai rahmatan lil alamin di masing-masing wilayah, sehingga kecakapan dan pemahaman 
terhadap ajaran Islampun menjadi beragam. Namun Islam sebagai syari’at wahyu illahi tentu saja 
sudah pasti akan sesuai dengan segala suku bangsa di manapun di muka bumi ini. 

Al-Qur’an sebagai pedoman umat manusia, sudah selayaknya dan wajib hukumnya untuk kita 
pelajari isinya, Al-Qur’an diturunkan Allah Subhanahu Wata’ala untuk menjadi pedoman, tuntunan, 
dan penyelesaian dari segala permasalahan umat manusia. 

Akan tetapi tidak dipungkiri masih banyak umat Islam yang kemampuan baca Al-Qur’annya 
masih sangat terbatas, sehingga perlu ditingkatkan kompetensinya. 

Manusia dengan segala potensi yang dimilikinya adalah wujud anugerah dari Allah Subhanahu 
Wata’ala yang harus senantiasa diarahkan dan dikembangkan dengan baik dalam mempersiapkan 
dirinya mencapai cita-cita perjuangan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam Ridho 
Allah Subhanahu Wata’ala. Salah satunya dalam mempelajari Al-Qur’an baik dari segi membaca, 
mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur’an. 

Berawal dari keprihatinan kami sebagai pendakwah praktisi edukatif terhadap bacaan Al-Qur’an 
para Imam, Khotib, para da’i, Ustadz-Ustadzah khususnya, dan masyarakat pada umumnya, kami 
berinisiatif untuk bergerak melakukan sebuah langkah kecil dalam rangka pembinaan-pembinaan dan 
pelatihan-pelatihan terhadap para Imam, Khotib, Ustadz-Ustadzah para pendakwah agar memiliki 
kecakapan dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah bacaan yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ternyata respons masyarakat cukup baik dan tidak sedikit dari warga yang sudah memiliki 

kesadaran untuk memperbaiki bacaan Al-Qur’an dengan baik dan benar. Sehingga memotivasi kami 

untuk mendirikan Yayasan Rumah Al-Qur’an Sinar Qolbun Salim sebagai wadah guna menampung 

anak-anak dan masyarakat yang memiliki semangat dalam belajar dan mendalami ilmu Al-Qurán. 

        Hadits Nabi ملسو هيلع هللا ىلص yang lain : 

        Artinya: Sebaik baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan  mengamalkannya.   

Alhamdulillah berkat do’a restu serta partisipasi masyarakat, para donatur rohimakumullooh, 

saat ini Yayasan Rumah Al-Quran Sinar Qolbun Salim sudah berdiri meskipun belum sempurna tapi 

sudah melaksanakan rangkaian program kegiatan, diantaranya: 

1. Belajar Al-Qur’an Pemula, Tartil Al-Qur’an, Tahsinul Qur’an, Tahfizhul Qur’an, Qiro’atul Qur’an 

untuk segala usia setiap hari (waktu bisa menyesuaikan)  ONLINE dan OFFLINE 

2. Membersamai MUALLAF mengenal lebih jauh Islam Rahmatan lil ‘alamiin (setiap Malam Kamis) 

3. Kajian Fiqih, Aqidah,Ibadah, Akhlak  dan Kajian Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah 

4. Pembinaan bagi para Imam dan Khotib, bagi para Kaum dan Rois, bagi Ustadz dan Ustadzah 

5. Pembinaan  dan motivasi Staff /Karyawan perusahaan, instansi dll 

6. Program Tahfidz Intensif Liburan bagi Siswa dan Mahasiswa 

7. Check Up tilawah, mentasmi’ tilawatil qur’an dan do’a 



 
 

 

B. Landasan Kegiatan 
  

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wata’ala. Disamping itu 

juga merupakan bulan suci yang penuh hikmah dan berkah. Bulan ini merupakan kesempatan besar umat 

muslim untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan  derajat kataqwaan kita di bulan 

Ramadhan ini, alangkah baiknya bila kita memperbanyak amalan ibadah kita. Ibadah yang diwajibkan untuk 

kaum muslimin salah satunya dengan melaksanakan perintah Zakat Fitrah. 

Orang yang melaksanakan zakat akan mendapat manfaat yang sangat banyak. Selain mendapat pahala 

dari Allah, mereka juga ikut serta memberantas pemasalahan kehidupan yang berkaitan dengan harta. Zakat 

dapat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda. 

 

C. Dasar Pemikiran 
 

Menurut istilah, zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari 

kekayaannya yang tidak  melebihi satu nishab dan diberikan kepada mustahik dengan beberapa  syarat yang 

telah ditentukan. Zakat termasuk salah satu rukun Islam, hukum mengeluarkannya adalah wajib. Demikian 

pula orang yang menolak atau mengingkari kewajiban zakat sedangkan ia mampu untuk membayarnya, maka 

ia dihukum kufur. Orang yang melaksanakan zakat ialah mereka yang muslim baik masih bayi, anak-anak, orang 

dewasa, laki-laki, perempuan maupun orang tua. 

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah memenuhi syarat untuk 

menunaikannya. Ibadah zakat mempunyai dua aspek, yakni aspek pengeluaran (membayar zakat) dan aspek 

pembagian (penyaluran) zakat. Adapun kewajiban untuk  berzakat telah diriwayatkan dalam al-Qur’an surat 

al-Baqarah ayat 43 yang artinya “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. 

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang 

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang 

yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah 9: Ayat 60) 

 

D. Maksud dan Tujuan 
 

Melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk peduli terhadap sesama umat, 

terutama terhadap 9 Mustahik sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan amanah yang 

diperintahkan oleh Alloh dan RosulNya agar setiap insan memiliki harta benda yang berkah dalam 

menggapai ridho Allah. 

Tujuannya tiada lain sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat Fitrah, Zakat 

Maal, maupun infak dan shodaqoh yang akan kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya. 
 

E. Waktu dan Tempat Kegiatan 
 

Waktu kegiatan penghimpunan ZIS direncanakan mulai 9 Romadhon 1444 H/ 31 Maret 2023, 
sedangkan pentasharufan ZIS direncanakan 20 Romadhon 1444 H /11 April 2023. 

Tempat Kegiatan di Dusun Padukan RT 30 Pedukuhan Duwetsari Desa Pakembinangun 
Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

   

Yayasan Rumah Al-Qur’an Sinar Qolbun Salim 

Pakem, 16 Sya’ban 1444 H 

       9 Maret 2023 
 

  

 

Iwan Supriatna, S.Ag, MSi 
Direktur 

 
 

 



 

RAGAM KEGIATAN ROMADHON 
Ragam Kegiatan bisa di akses di You Tube: Sinar Qolbun Salim atau di Face Book: Sinar Qolbun Salim 

Website: www://http:sinarqolbunsalim.com 

 

    
 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


