
 

Kepada: 
Pengurus dan Anggota Pengajian  
Himpunan Keluarga Muslim Indonesia di Groningen  
di Tempat. 
 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Teriring doa semoga kita semua dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat di 
dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta 
Shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, 
keluarga, dan para sahabat beliau, juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir 
zaman. 
 
Melanjutkan email kami perihal penawaran partisipasi Program Wakaf Al-Qur’an, bersama 
ini kami sampaikan proposal dan informasi perihal Paket Terbaru Wakaf Kitab Al-Qur'an 
(mushaf berikut terjemahan bahasa Indonesia per kata dan bahasa Inggris) yang dilengkapi: 
Asbabun Nuzul, Panduan Tajwid, Ulumul Qur'an, Sejarah Kodifikasi, Indeks Doa & Alfabet, 
dan sudah ditashihkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan harga satuan 
Rp. 68.000,- per kitabnya (Kertas QPP, ukuran A5) dan kami akan serahkan langsung kepada: 
 
Yayasan Pena Zakat (http://kewajibanzakat. blogspot.com/2011/07/home- sekilas-yayasan-
pena-zakat- pena.html) yang berdomisili di Bekasi untuk diberikan kepada para dhuafa bagi 
pembelajaran Al-Qur'an. 
 
atau ke beberapa tujuan lainnya di wilayah Jabodetabek yang diminta donatur (wakif) 
seperti Sekolah Islam, Yayasan Islam Yatim Piatu, Masjid, Lembaga Mualaf atau lainnya. 
  
Tanda terima wakaf akan kami susulkan kemudian sebagai laporan resmi setelah amanah 
wakaf sudah diterima oleh pihak Yayasan Pena Zakat atau pihak lainnya. 
 
Insya Allah kami senantiasa menjaga amanah program wakaf ini dan Alhamdulillah, 
sejumlah orang Indonesia yang bekerja dan bermukim di sejumlah negara Teluk Persia (Arab 
Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman) pernah berpartisipasi di dalam program wakaf ini dan 
juga Keluarga Pengajian Muslim Indonesia di Brussel (Belgia). 
 
Maka, karenanya, terlampir kami lengkapi profil produk paket wakaf yang dimaksud sebagai 
pertimbangan lebih lanjut. Terima kasih dan semoga ini menjadi amal kebaikan yang akan 
dibalas pahala berlipat ganda olah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, aamiin. 
  
Jakarta, 26 Januari 2018 
Hormat kami, 
Ricky Syofyan  
 

http://kewajibanzakat.blogspot.com/2011/07/home-sekilas-yayasan-pena-zakat-pena.html
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Semua konten (seperti khat, nama dan urutan surah) sudah melewati pemeriksaan dan pengesahan dari Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia yang menandakan bahwa mushaf layak terbit 
dan layak edar untuk khalayak (umat Islam), khususnya umat Islam Indonesia. 

 

AL-QUR’AN AL-JAMIL 
(Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris) 

 
CONTOH COVER 

 
 

CONTOH ISI 
 

 
 

Khat Utsman Thaha (Standar Kemenag RI) 
Tergolong khat yang paling enak dilihat dan mudah dibaca. Khat ini sudah disesuaikan dengan 

standardisasi Kementerian Agama RI, dengan ukuran khat lebih besar dan lebih jelas daripada khat 
mushaf sejenis yang sudah beredar di tengah masyarakat. 

Lima Tajwid Warna (Standar Kemenag RI) 
Khat dilengkapi dengan lima warna yang berbeda sesuai hukum tajwid. Merah, magenta, cyan, hijau, 
dan biru. Lima warna yang mudah diingat, berdasar penelitian Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 

Kementerian Agama RI. 



 

 

 
 

Terjemah Per Kata (Standar Kemenag RI) 
Sebagai sarana untuk mempermudah pembaca dalam memahami pesan-pesan Allah dalam Al-

Qur’an, tidak hanya secara keseluruhan, tetapi kata demi kata, bahkan huruf demi huruf. 

Terjemah Bahasa Inggris 
Disajikan ayat demi ayat. Agar mushaf ini, mudah dipahami dan dipahamkan kepada orang-orang 

yang terbiasa atau lebih terbiasa berinteraksi dengan bahasa Inggris. 

 
 

 
 

Asbabun Nuzul 
Memuat latar belakang diturunkannya suatu ayat. Mengetahui konteks diturunkannya ayat dapat 

mempermudah pemahaman dan pengamalan pesan-pesan Al-Qur’an. 

Tesaurus 
Memuat berbagai informasi dan wawasan yang berkaitan dengan Al-Qur’an, seperti keutamaan 

surah, keutamaan ayat, dan mengungkap beberapa rahasia dalam Al-Qur’an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LAIN-LAIN 
 

Terjemah Per Ayat (Standar Kemenag RI). 
Panduan Ilmu Tajwid Praktis. 

‘Ulūmul-Qur`ān. 
Sejarah Kodifikasi Al-Qur`an. 
Indeks Doa dalam Al-Qur`an. 

Panduan Etika Membaca Al-Qur`an. 
Indeks Alfabet. 

Ukuran A5 (15 x 21 cm) terdiri dari 640 halaman. 
Kertas QPP (membantu kenyamanan dalam membaca). 

Dilengkapi dengan 3 buah pita pembatas. 
 

Harga Satuan: Rp. 68.000,- (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). 
Bebas Biaya Kirim se Jabodetabek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFIL FOKUS QUR’AN 
 

Fokus Qur'an bergerak untuk menjembatani calon donatur (wakif) yang ingin menyisihkan sebagian 
penghasilannya dengan cara berpartisipasi atas paket Al-Qur'an yang kami tawarkan seperti Al-
Qur'an Hafalan, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Inggris dan Indonesia, Al-Qur’an Braille, dll. untuk 
diberikan secara langsung oleh kami atas nama donatur (wakif) kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan seperti Lembaga Mualaf, Masjid, Pondok Pesantren, Rumah Belajar, Sekolah Tinggi 
Agama Islam, Yayasan Pendidikan Islam ataupun Lembaga Sosial/Pendidikan lainnya di wilayah 
Jabodetabek yang kami usulkan 
  
ataupun 
 
ke beberapa tujuan di Jabodetabek untuk setiap paketnya yang ditunjuk oleh donatur (wakif) seperti 
masjid, sekolah Islam, Pondok Pesantren, Yayasan Islam Yatim Piatu, atau lainnya.  
 
Tanda terima wakaf akan kami susulkan kemudian sebagai laporan resmi setelah amanah wakaf 
sudah diterima oleh pihak penerima. Insya Allah kami senantiasa menjaga amanah program wakaf 
ini. 

 

PROFIL YAYASAN PENA ZAKAT 
http://kewajibanzakat.blogspot.com/2011/07/home-sekilas-yayasan-pena-zakat-pena.html 

 
PENA ZAKAT merupakan lembaga nonprofit yang berkhidmat dalam memberdayakan segala potensi 
anak yatim melalui pengelolaan dana sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan 
Waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun korporat. 

Awalnya berasal dari gagasan beberapa orang aktivis Islam yang empati pada pendidikan anak-anak 
yatim tidak mampu. Pada bulan April 2011 dibentuklah YAYASAN PENA ZAKAT. 

Untuk memberi kemudahan kepada semua pihak maka akhirnya Yayasan dilegalkan dengan nama 
YAYASAN PENA ZAKAT, dengan Akta Notaris Ny. Rosita Siagian, SH No. 24, tanggal 08 Juni 2011, dan 
Depkumham dengan nomor: AHU-5070.AH.01.04. Tahun 2011, NPWP 31.338.319.2-407.000. 

Syukur Alhamdulillah, YAYASAN PENA ZAKAT telah dipercaya para donatur baik Instansi maupun 
Perseorangan, semua itu tidak lepas dari rasa percaya para donatur dan kesungguhan dalam 
menunaikan amanah. 
 
YAYASAN PENA ZAKAT beralamat di Jl. Pondok Timur Mas Blok 2 / H21, Pondok Timur Mas, Taman 
Galaxy, Kalimalang, Bekasi. Tlp: (021) 8203393, SMS 0817 4856 729. 
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