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Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i
Calon donatur yang dirahmati Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat
iman dan islam. Shalawat dan salam kami tujukan kepada Rasulullah SAW sebagai
junjungan dan pemimpin umat Islam.
Warga Pengajian Austria (Wapena) adalah organisasi umat Muslim Indonesia di
Austria yang terdaftar secara resmi di pemerintah Austria. Di masa-masa awal
sejak berdiri pada tahun 2004, kegiatan Wapena dilakukan di salah satu ruangan
di KBRI. Keberadaan Wapena dan kegiatan-kegiatannya dilaksanakan secara
swadaya, dengan dana dari para donatur anggota Wapena, tanpa subsidi dari
pihak manapun.
Sejak awal 2012 Wapena menyewa satu ruangan yang berlokasi di lantai paling
bawah (basement) dari satu gedung apartemen di salah satu kawasan di kota
Wina. Ruangan seluas 106 m² inilah yang difungsikan sebagai masjid (diberi nama
As-Salam), tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan mulai dari sholat dan
acara-acara pengajian, pendidikan Al-Quran untuk anak-anak dan remaja, hingga
ke acara-acara khusus seperti peringatan hari-hari besar Islam, juga kegiatan
Ramadhan (tausyiah menjelang berbuka, dilanjutkan berbuka puasa bersama dan
sholat tarawih, dan i’tikaf di 10 hari terakhir Ramadhan).
Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan dalam jumlah jamaah maupun
kegiatan Wapena. Jika pada tahun-tahun awal jumlah anggota yang rutin
mengikuti kegiatan-kegiatan Wapena hanya sekitar 20-30 orang, maka sekarang
jumlahnya mencapai 50 orang. Pada acara spesial seperti Buka Bersama
Ramadhan, jamaah yang hadir mencapai lebih dari 100 orang. Karena itu, dirasakan
adanya keperluan untuk ruangan yang lebih besar dari yang ada saat ini.

Faktor perlunya ruangan yang lebih besar, membuat Wapena berencana memiliki
masjid sendiri. Langkah ini juga akan menghemat dari segi biaya karena tidak
perlu membayar biaya sewa bulanan lagi. Pemikiran inilah yang melandasi langkah
pengurus Wapena untuk melakukan kampanye penggalangan dana wakaf sejak
sekitar empat tahun lalu.
Saat ini ada satu properti seluas 165 m² dengan kondisi sangat baik (berbagai
sisi positif dan foto-foto properti ini terlampir di proposal), yang sudah
diputuskan untuk dibeli oleh Wapena. Harga properti sesuai dengan dana yang
sudah berhasil dikumpulkan oleh Wapena, yaitu sebesar € 240.000, termasuk
melalui program wakaf selama beberapa tahun terakhir. Namun, masih
diperlukan dana tambahan sebesar € 90.000 (atau sekitar Rp. 1,5 miliar dengan
kurs Rp. 16.500 yang berlaku di awal Oktober 2021) yang akan digunakan untuk
berbagai biaya administrasi pembelian beserta pajak, renovasi beberapa
ruangan, dan penambahan sejumlah fasilitas (termasuk membangun tempat
wudhu, pemasangan karpet) agar properti ini dapat digunakan sebagai tempat
ibadah yang layak.
Kesepakatan prinsip dengan penjual sudah dicapai di akhir September 2021, dan
sejumlah persiapan sedang dilakukan untuk menuju ke proses transaksi dan
diharapkan akan selesai paling lambat pada akhir November 2021. Pada tanggal
29 September 2021 telah berlangsung acara peresmian awal berupa
penandatangan draf plakat masjid oleh Duta Besar Indonesia untuk Austria,
Bapak Dr. Darmansjah Djumala.
Melalui proposal ini kami bermaksud mengetuk hati para calon donatur untuk
menyisihkan sebagian rezeki agar kami dapat memenuhi kekurangan dana yang
disebutkan di atas. Atas perhatian dan dukungan dari Bapak/Ibu kami ucapkan
terima kasih. Semoga amal Bapak/Ibu mendapat ridho Allah SWT dan dibalas
dengan kebaikan berlipat ganda. Aamiin ya rabbal ‘aalamiin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arya Gunawan Usis
(Ketua Umum Wapena)
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EXECUTIVE SUMMARY
BI-SMI LLĀHI R-RAḤMĀNI R-RAḤĪM

Visi & Misi_ Memfasilitasi pengembangan karakter dan wawasan Islam bagi warga
Indonesia, negara Asia Tenggara lainnya, dan para mualaf (warga Austria) yang
menikah dengan warga Wapena.
Kebutuhan Umat_ Perlunya platform pembinaan keislaman rutin di negara asing (di
mana konten keislaman secara umum sulit didapatkan) dalam komunitas muslim
bernuansa kekeluargaan Indonesia yang gotong-royong dan saling mengayomi.
Peranan Kami_ Pembinaan keislaman rutin melalui berbagai bentuk kajian untuk
semua kalangan (umum: pengajian mingguan, muslimah: tadabur Qur'an, anak-anak:
TPA, mualaf: convert discussion forum) dalam komunitas kekeluargaan Indonesia.
Sekilas Wapena_
◦Merupakan organisasi keislaman resmi (sertifikasi 2016) yang dimulai sejak 1980an dengan anggota lebih dari 100 orang warga Indonesia, Malaysia dan Singapura.
◦Rutin mendatangkan narasumber kajian dari luar Austria (2016: Ust. Fauzil Adhim,
Dr. Cholil Nafis, 2017: Dr. Hidayat Nur Wahid, 2018: Ust. Hartanto Saryono).
◦Kerap bekerja sama dengan badan amal di Indonesia untuk penyaluran zakat dan
donasi bencana alam.
Amal Jariah Anda_
◦Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam amal jariah untuk pembelian dan
operasionalisasi masjid guna melayani jumlah jamaah Wapena yang terus bertambah.
◦Tujuan:
1) menekan biaya operasional (tidak perlu membayar sewa),
2) meningkatkan kapasitas jamaah,
3) menambah kelas TPA anak-anak.
Wina, Austria

106 m², 1 ruang
kelas

165 m², 2 ruang
tambahan

Dimiliki: € 240.000
Target: € 330.000
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SEJARAH
WAPENA

Kegiatan keislaman oleh warga
Indonesia yang menetap di Wina,
Austria, sudah berlangsung sejak akhir
tahun 1980-an. Kegiatan ini biasa
diadakan pada akhir pekan di KBRl/PTRI
Wina dan dikoordinasi oleh staf
Kedutaan dan mahasiswa-mahasiswa
Indonesia yang sedang menuntut ilmu di
Austria.
Seiring dengan makin rutinnya
kegiaatan pengajian pada tahun 1990an dan meningkatnya partisipasi warga,
muncul kebutuhan akan wadah yang
dapat mengorganisir berbagai kegiatan
tersebut secara rutin. Maka dibentuklah
Warga Pengajian Wina (Wapena).
Berikut napak tilas singkat dari
berdirinya Wapena hingga saat ini resmi
menjadi organisasi keagamaan di
Austria:
▪ 8 Juni 2004 : Organisasi Warga
Pengajian Wina (Wapena) resmi berdiri
di KBRI/PTRI Wina dengan nama "Der
Indonesische Islamische Verein"
▪ 21 Januari 2012 : Masjid As-Salam
Wapena diresmikan di Wina (alamat:
Malfattigasse 18) oleh H.E. Duta Besar
Republik Indonesia Bapak I.G.A. Wesaka
Puja

▪ 23 November 2013 : Wapena
berganti nama menjadi Warga
Pengajian Austria (sebelumnya:
Wina) seiring dibukanya cabang di
Innsbruck, Tirol
▪ 20 Juni 2016 : Masjid As-Salam
Wapena resmi menjadi
Moscheegemeinde (Komunitas
Masjid) dan menjadi anggota IGGiÖ
(payung organisasi resmi agama
Islam di Austria)
Saat ini anggota dan simpatisan
(red. peserta non-rutin) Wapena
mencapai lebih dari 100 orang
(anggota resmi berkisar 75 orang)
yang merupakan gabungan warga
Indonesia, Malaysia dan Singapura
yang tinggal di Austria.
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STRUKTUR
ORGANISASI

Penjelasan lengkap mengenai tugas
pokok dan fungsi tiap elemen dapat
dilihat pada wapena.org/pengurus.

VISI & MISI
Visi_ Menjadi organisasi keummatan
tangguh dan kewirausahaan unggul
berbasis masjid yang mengayomi
seluruh muslim dan muslimah Asia
Tenggara di Austria.
Misi_ Wapena bermisi memfasilitasi
pengembangan karakter dan wawasan
Islam bagi warga Indonesia, negara Asia
Tenggara lainnya, dan para mualaf yang
menikah dengan anggota Wapena. Misi
ini diusahakan melalui berbagai kegiatan
keislaman, baik pembelajaran maupun
sosial, dan penyediaan infrastruktur
penunjang (red. masjid sebagai tempat
berkegiatan).
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KEGIATAN RUTIN

Kajian Keislaman
Rutin setiap Minggu

Tahsin Muslimah
Rutin setiap Kamis

Taman Pendidikan Al-Qur'an
Rutin setiap Minggu

Tadabur Al-Qur'an Muslimah
Rutin setiap Selasa
4

ACARA KEAGAMAAN

Convert Discussion Forum
Insidentil sesuai kebutuhan

BukBer & Tarawih Ramadhan
Seminggu 2x Bulan Ramadhan

Sumbangan Konsumsi Pengungsi
September 2015

Kajian Ramadhan di Kedutaan
Setiap Sabtu Bulan Ramadhan

Wapena Expo
Oktober 2017

Lomba Nuzulul Qur'an Ceria
Peringatan Lailatul Qadr

Malam Sambil I'tikaf (MASIF)
Maret 2018

Pentas Isra' Mi'raj Ceria
Peringatan Isra' Mi'raj
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MENGAPA MEMBELI MASJID
Masjid saat ini

▪ Total luas 106 m², pengeluaran bulanan € 1300 (Sewa € 900: biaya terbesar;
operasional € 150: listrik, gas, kebersihan; logistik € 250: kopi, teh, air minum)
▪ Terdiri dari ruang utama, ruang kelas merangkap dapur, dan area 2 m² untuk toko
Kebutuhan ruang masjid

Ruang masjid saat ini tidak
mampu menampung jamaah
yang meningkat.

Ruang kelas TPA saat ini
terbatas dan harus berbagi
dengan area dapur.
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PROPERTI YANG AKAN DIBELI
Alamat: Rauscherstrasse 7, 1200 Wina
▪ Luas total 165 m² (1,5 kali luas masjid Wapena saat ini yaitu 106 m²).
▪ Mampu menampung 120 jamaah (masjid Wapena saat ini hanya mampu
menampung maksimum sekitar 70-80 jamaah).
▪ Sudah memiliki izin untuk digunakan sebagai tempat kegiatan komunitas.
▪ Posisi ruang utama hampir sejajar dengan arah kiblat (berbeda sekitar 2°).
▪ Mudah dijangkau (berjarak sekitar 100 meter dari halte bus dan tram).
▪ Transaksi langsung dengan pemilik (tanpa biaya komisi agen properti).
▪ Ruangan-ruangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masjid Wapena:
a) Ruang utama untuk sholat jamaah, pengajian, dan kegiatan lainnya (seluas 76 m²)
b) Ruang kelas (17 m²) dan dapur (24 m²) terpisah
c) Ruang untuk toko (seluas 2 m²)

Tampak bangunan

Tampak depan / pintu masuk

Dapur

Ruang utama

Landing / foyer

Peresmian awal oleh Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala Denah bangunan
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PROGRAM WAKAF WAPENA
Contoh nominal sumbangan dan nilainya
(menggunakan kurs € 1 = Rp 16.500)
Rp. 52.800.000 (€ 3200)
Senilai bangunan 2 m²

Rp. 6.600.000 (€ 400)
Senilai renovasi 1 m²

Rp. 26.400.000 (€ 1600)
Senilai bangunan 1 m²

Rp. 3.300.000 (€ 200)
Senilai renovasi 0.5 m²

Rp. 13.200.000 (€ 800)
Senilai bangunan 0.5 m²

Rp. 1.650.000 (€ 100)
Senilai renovasi 0.25 m²

Nominal bebas
Berapapun sumbangan Anda sangat berarti dan besar nilainya di hadapan Allah SWT

Contoh tanda terima & sertifikat donasi

Dapat diatasnamakan pihak lain (orang tua, suami/istri, anak dari donatur)
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DONASI WAKAF
Rekening wakaf

Donasi Euro maupun Rupiah dapat ditransfer melalui rekening berikut:
(mohon memberikan keterangan transfer 'Wakaf Masjid')
Bank Austria
(mata uang Euro, transfer internasional)
Der Indonesische Islamische Verein
IBAN: AT 14 1200 0513 8210 6601
BIC: BKAUATWW (BLZ: 12000)
Bank Mandiri

(mata uang Rupiah, Wapena tidak memiliki rekening
atas nama yayasan karena berlokasi di luar negeri)

Arya Gunawan Usis
No. rek.: 103-0002010-136

Launchgood & PayPal
Donasi dapat melalui platform Launchgood dengan mengakses:
Launchgood.com/AsSalamWina2021
Donasi melalui PayPal dapat menghubungi:
info@masjidwapena.com atau WhatsApp +43 676 3302008

Konfirmasi wakaf

Konfirmasi wakaf dapat melalui cara berikut:
(bisa salah satu atau keduanya)
SMS / WhatsApp
Mengirim konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke
+43 676 3302008 dengan format: Nama lengkap,
Jumlah donasi, Rekening tujuan, Tanggal transfer
Formulir Donasi
Mengisi 'Formulir Kesediaan Sumbangan Wakaf'
pada halaman terakhir proposal ini (atau akses di
masjidwapena.com/ina-form) dan dikirimkan melalui
email ke info@masjidwapena.com atau WhatsApp
+43 676 3302008
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PENUTUP

Besar harapan kami Bapak/Ibu/
Saudara/i berkenan untuk berperan
serta dalam amal jariah pendanaan
Proyek Masjid As-Salam Wapena.
lnsyaAllah niat baik dan amal kita
diterima oleh Allah SWT dan menjadi
ladang amal dan berkah yang
berkelanjutan bagi para donatur.
Demikian proposal ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan partisipasi
Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian kami
ucapkan Jazakum Allahu Khair.
Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Wina, 15 Oktober 2021 /
9 Rabiul Awwal 1443 H
Arya Gunawan Usis
(Ketua Umum Wapena)
Dewi Rosniaty Figl
(Bendahara I)

HUBUNGI
KAMI

Masjid As-Salam Wapena
Malfattigasse 18
1120 Wina
Austria
+43 676 4096582
info@masjidwapena.com
wapena.org | masjidwapena.com
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" Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orangorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir:
seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. "
(Surah Al Baqarah 2:261)

LAMPIRAN: AKTA REGISTRASI RESMI WAPENA

FORMULIR KESEDIAAN SUMBANGAN WAKAF

Kepada Yth. Pengurus Wapena,
Di Tempat

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Sehubungan dengan permohonan sumbangan wakaf Wapena yang disampaikan dalam
‘Proposal Wakaf Masjid - Program Wakaf Wapena 2021’, kami sampaikan kesediaan untuk
memberikan sumbangan sebagai berikut:
(beri tanda centang pada pilihan Anda)

Angka Nominal

: □ ________________________ Euro
□ ________________________ Rupiah

Pembayaran

: □ Tunai
□ Dicicil ___ bulan, mulai (MM/YYYY) __/____ hingga __/____

Transfer
(mohon memberikan
keterangan transfer
'Wakaf Masjid')

: □ Bank Austria (mata uang Euro, transfer internasional)
a/n Der Indonesische Islamische Verein
IBAN: AT 14 1200 0513 8210 6601
BIC: BKAUATWW (BLZ: 12000)
□ Bank Mandiri (mata uang Rupiah)
a/n Arya Gunawan Usis
No. rek.: 103-0002010-136
(karena berlokasi di luar negeri, Wapena tidak memiliki rekening di Indonesia atas
nama yayasan)

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanda tangan

: _____________________

Nama

: _____________________

Tempat/Tanggal

: _____________________

Handphone

: _____________________

E-mail (opsional) : _____________________

