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� Ide kegiatan semata-mata ditujukan untuk memakmurkan
masjid Assalam, khususnya pada bulan suci Ramadhan

� Proposal dipersiapkan oleh Tim

� Untuk penyusunan personil kepanitian sepenuhnya
diserahkan kepada DKM Assalam

� Setelah dikoreksi oleh DKM dan Tim, proposal selanjutnya
diperbanyak dan didistribusikan kepada warga di
lingkungan RT 03 RW 010

Ide dan
Gagasan

Proposal
Personil
Panitia

� Distribusi proposal ditujukan untuk sosialisasi agenda
kegiatan PAKIS sekaligus penggalangan donasi warga

� Donasi warga RT 03, dibawah koordinasi dengan
Dasawisma

� Donasi dari luar, ditujukan terutama Infak untuk
wakaf Qur’an yang dilakukan melalui miling list dan
web blog (http://puriassalam.wordpress.com)

Donasi Infak
Warga

Infak Wakaf
Qur’an

Web Blog
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Kegiatan Koordinator

Ifthar Jama’i (Penyediaan Tajil Berbuka) Hj. Umi Farida
Program Tarawih (Kultum, Kropak Infaq, Kotak 

Saran/Pertanyaan, Tadarus/Tahsin Quran)
Sodikin dan E. Koswara

Peringatan Nuzulul Quran H. Mumuh Mukhlis
Kuliah Subuh Ust. Slamet dan Dikki
Obrolan Menjelang Berbuka Puasa (OPUS) Sumarko
Lomba Anak-Anak TPA Sri Mulyani dan Hj. Umi

Farida
Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Ust. Tatang Lesmana
Pesantren Kilat (SANLAT) Remaja Reza Hari dan Edi
Penggalangan ZIS dan Pendistribusiannya Solihin dan A. Syahroni
Shalat Iedul Fitri Ust. Tatang Lesmana dan 

Sujono
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Tajil Berbuka Puasa

� Secara umum terlaksana dengan baik

� Penjadwalan dilakukan bergiliran antar dasawisma

Tajil Berbuka Puasa

Perlu difikirkan mekanisme yang lebih baik lagi agar
tidak memberatkan warga, misal:

� Penyederhaan menu berbuka yang murah meriah

� Penggalangan dana khusus untuk tajil baik dari warga
yang ingin berpartisipasi dan dari donatur luar, untuk
selanjutnya dikelola oleh tim khusus tajil

Evaluasi
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Program Tarawih

� Secara umum terlaksana dengan baik
� Penjadwalan petugas (imam, kultum, dll) kurang berjalan

� Total kropak infak jamaah tarawih Rp. 3.112.000,- selanjutnya
dikelola oleh DKM

Program Tarawih

� Perlu difikirkan kemungkinan untuk lebih banyak
mengundang ustadz dari luar agar jamaah tidak merasa
bosan. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika panitia
memiliki sumber dana yang cukup karena berkaitan
dengan anggaran untuk transportasi ustadz.

� Sarana pengeras khusus untuk imam sholat sehingga
jamaah yang di belakang dapat mengikuti bacaan imam.

Evaluasi
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Peringatan Nuzulul Quran

� Merupakan kegiatan rutin tahunan DKM Assalam

� Jadwal acara (16.30) molor dikarenakan warga hadir
terlambat dari yang dijadwalkan

Peringatan Nuzulul Quran

� Perlu difikirkan upaya bersama untuk tidak terlambat hadir

� Hidangan tajil perlu diatur sedemikian rupa sehingga jamaah
dapat secara rapih mangambil dan menikmati hidangan
berbuka

� Perlu diupayakan adanya tong-tong sampah di lingkungan
masjid sehingga sampah tidak dibuang berserakan di halaman
masjid ketika acara di masjid

Evaluasi
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� Perlu dijadwalkan secara teratur narasumber dan
dipastikan bisa hadir sesuai jadwalnya (misal sehari
sebelumnya)

� Perlu difikirkan bersama batasan waktu ceramah dengan
beberapa alasan:

o Jamaah yang harus segera siap-siap berangkat kerja

o Jamaah yang ingin tilawah membaca Al-Quran sebelum
siap-siap berangkat kerja

� Dan lain-lain

Kuliah Subuh

� Acara OPUS dilaksanakan pada hari libur kerja
dimaksudkan agar banyak jamaah yang bisa hadir

� Selama acara, kendala utama dari pelaksanaan OPUS
adalah berkenaan dengan kehadiran jamaah

� Jamaah sulit hadir tepat waktu dari jadwal acara
karena berbagai aktivitas di rumah termasuk untuk
penyiapan berbuka masing-masing

� Perlu difikirkan kemungkinan mengganti OPUS
dengan acara buat anak-anak, misal pemutaran film
islami, permainan/game islami, dll

Obrolan Menjelang Berbuka Puasa
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� Kegiatan berjalan meriah dengan beberapa jenis lomba:

a. Lomba busana muslim: 30 peserta anak perempuan
dan 15 peserta laki-laki

b. Lomba adzan: 5 peserta laki-laki

c. Lomba hafalan qur’an: 20 peserta

d. Lomba tilawah qur’an: 12 peserta

� Penyiapan hadiah lomba berkoordinasi dengan dasawisma

Lomba Anak-Anak TPA

Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
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� Kegiatan ditujukan untuk memberikan gambaran umum
yang perlu dilakukan serta wewenang keluarga dan kerabat
dekat berkaitan dengan mayit

� Kegiatan dilakukan dengan pemutaran Video Pengurusan
Jenazah mulai dari penanganan orang yang sakit, sakaratul
maut, memandikan, mengkafankan, dan menguburkan

� Sesi penjelasan oleh Ust Tatang Lesmana serta praktek
umum

� Hadir pula warga dari blok lain

Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah

SANLAT Remaja
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� Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dari 4-5 September 2010
diikuti oleh ditujukan remaja kelas 6 SD – SMA

� Pendaftar 64 peserta � hadir 46 peserta, tidak hadir 18 peserta
� Peserta yang hadir � laki-laki 23 dan 23 perempuan
� Kesertaan yang hadir berasal dari Blok B-C-D (25 peserta),

sisanya dari blok E, Blok H-I-J, Blok K-L, Blok O-Q, dan luar
puri

� Kegiatan berjalan lancar
� Acara SANLAT meliputi: sholat dhuha, tilawah al-waqiah, materi

keislaman, game islami, tahsin quran, dll
� Setiap peserta dihibahkan sebuah mushaf Al-Quran dengan

terjemah yang merupakan infaq donasi dari pihak luar puri
� Kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan pengajian rutin remaja

SANLAT Remaja

� Kegiatan berjalan lancar dengan koordinasi
dengan panitia DKM (Ust. Solihin dan Ust.
Tatang Lesmana)

� Fitrah : 

� Beras  � 57 liter

� Uang � Rp. 6.420.000,-

Fidyah : Beras  � 21 kg

Maal : Rp. 250.000,-

Infaq : Rp. 1.118.000,-

� Penggalangan dilakukan terhadap warga RT
03 dan didistribusikan kepada 98 mustahik
yang ada di wilayah RT 03, RW 010, dan
sekitarnya serta melalui BAZIS Kab Bogor

� Pendistribusian selesai dilakukan 3 hari
menjelang Iedul Fitri

Pengalangan ZIS dan Pendistribusian
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Sholat Iedul Fitri

� Dengan pertimbangan warga dan kondisi tanah lapang
yang masih basah akibat hujan hingga sore hari, kegiatan
dilaksanakan di masjid Assalam

� Total kropak infak jamaah Ied masjid Assalam Rp. 700 rb
selanjutnya dikelola oleh DKM Assalam

� Sebagai evaluasi, perlu koordinasi lebih baik lagi dengan
pihak RW 010 untuk pelaksanaan Ied secara bersama

Sholat Iedul Fitri
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Donasi Al-Quran

Donasi Al-Quran
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Donasi Warga

Kami sampaikan kepada:

Seluruh Panitia PAKIS Ramadhan 1431 H

Ketua DKM Assalam dan Pengurus

Ketua RT dan Pengurus

Seluruh warga RT 03 atas donasi dan kerjasama

Donatur Mushaf Al-Quran

Dasawisma RT 03

PT. DTA atas donasi

Para Ustadz Pengisi Materi
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Kami sampaikan kepada seluruh pihak atas segala khilaf, 

sengaja atau tidak sengaja. 

Mari kita perkokoh tali ukhuwah Islamiyah untuk lebih banyak

lagi berbuat dan berbuat bagi lingkungan kita

Semoga Alloh SWT mengampuni dosa-dosa kita, memberikan

hidayah berupa kelembutan pada hati kita.

Amiin. 


