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         Informasi lengkap kunjungi website : www.masjidkualfath.wordpress.com 
 

S U R A T   K O M I T M E N 
 

Bapak, Ibu segenap warga RW 18 di Puri Cipageran Indah 2, agar proses renovasi masjid al-Fath lebih 
terencana dan berjalan dengan lancar serta berkesinambungan, maka kami seksi Penggalangan Dana 
Renovasi Masjid al-Fath menawarkan beberapa alternatif pengumpulan dana dari muslimin warga RW 18 dan 
sekitarnya, dengan harapan Bapak, Ibu dan muslimin memilih salah satu opsi pendanaan di bawah ini 
(centang/contreng/silang) dan tetap berkomitmen hingga selesainya proses renovasi ini. 
 

* ijk * 

Dengan ini saya pribadi / sekeluarga * menyatakan : 

Insya Alloh BERSEDIA memberikan shodaqoh untuk pembangunan Masjid Al-Fath dalam bentuk WAQAF 

TUNAI yang jumlah nominal per-bulannya [untuk tahap pembangunan 3 bulan pertama] sbb*2 : 
 

   Rp    1.000.000,- 

   Rp       750.000,- 

   Rp       500.000,- 

 

   Rp     250.000,- 

   Rp     100.000,- 

   Sesuai Kemampuan [Rp . . . . . . . . . . . . ] 
 

Untuk pengumpulannya saya lebih suka dan sepakat memilih :  

 Diambil panitia secara tunai         Mengantarkan secara tunai         Transfer via Bank yg ditentukan*3 

 

Saya sepakat agar WAQAF TUNAI diambil setiap tanggal : ………………. Untuk setiap bulannya. 

Saya juga BERSEDIA memberikan shodaqoh dalam bentuk bahan bangunan sbb*4 :  
 

   Batu bata   : ……………. buah 

   Pasir          : ……………. truk 

   Batu split   : ……………. truk 

   Besi beton : ................  lente (batang) 

 

   Semen      : ................ sak 

   Keramik   : ................. dus (m2) 

   Kayu        : ................. (m3) 

   Lainnya    : .......................... 

 

Dengan ditandatanganinya surat ini saya menyatakan tidak keberatan untuk di konfirmasi atau 
diingatkan oleh panitia penggalang WAQAF TUNAI setiap bulannya. 
 
 

Panitia Renovasi Masjid Al-Fath,     Saya pribadi / sekeluarga *, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagas Afianto       _________________________________ 
Ketua         PCI 2 Blok : ......... No ...... RT ....... 

 

Catatan : 

*   Coret yang tidak berlaku 
*2  Jika tahap pertama pembangunan belum selesai, kami akan edarkan kembali surat ini untuk tahap 2 

*3   ► Bank Syariah Mandiri Cab. Cimahi No. Rek. 0337037127 a.n. Bagas Afianto/DKM Al-Fath 
     ► Panitia penanggungjawab pengambil / penerima antaran [untuk warga RT.01]  : Sofyan Basuki   081 660 1890 
      ► Bukti transfer agar diinformasikan kepada nama panitia di atas. 
*4 Mohon konfirmasi terlebih dahulu kpd nama panitia pengumpul di atas sebelum dibeli/kirim untuk kebutuhan dan daya tampungnya. 

LAMPIRAN  1 


