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KATA	 SAMBUTAN	 DUTA	 BESAR	 LBBP	 RI	 UNTUK	 AUSTRIA,	
SLOVENIA,	DAN	ORGANISASI	INTERNASIONAL	DI	WINA	
	

Assalamu’alaikum	Warahmatullahi	Wabarakatuh		

Salam	sejahtera	untuk	kita	semua,		

	

Yang	saya	hormati,		

Seluruh	Masyarakat	Indonesia	di	Austria	dan	Slovenia	

	

Mari	 kita	 panjatkan	 puji	 syukur	 atas	 rahmat	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Kuasa	 karena	 dapat	

dipertemukan	 kembali	 dengan	 bulan	 suci	 Ramadhan	 1443	 H,	 semoga	 kita	 selalu	 dalam	

keadaan	sehat	walafiat	untuk	dapat	beribadah	dengan	baik.		

	

Sebagaimana	yang	kita	ketahui,	pada	awal	tahun	2020	dunia	mulai	dilanda	pandemi	Covid-

19,	suatu	kejadian	yang	fenomenal	dan	berdampak	besar	bagi	kehidupan	umat	manusia	di	

seluruh	 dunia.	 Dampak	 tersebut	 juga	 berimbas	 pada	masyarakat	muslim	 di	 Austria	 dan	

Slovenia	yang	selama	dua	tahun	berturut-turut	telah	melalui	bulan	Ramadhan	dan	perayaan	

Idul	Fitri	tanpa	adanya	acara	berkumpul	secara	fisik	untuk	bersilaturahim.		

	

Seiring	dengan	berjalannya	waktu,	melalui	adaptasi	dan	ditemukannya	vaksinasi	Covid-19,	

kehidupan	 berangsur	 menuju	 normal.	 Di	 Austria	 dan	 Slovenia,	 pemerintah	 mulai	

melonggarkan	kebijakan	dengan	diizinkan	kembali	untuk	acara	berkumpul	terbatas	dengan	

ketentuan	 protokol	 kesehatan	 yang	 ketat.	 Sehingga	 pada	 bulan	Ramdhan	 ini	masyarakat	

Indonesia	di	Austria	dapat	kembali	menyelenggarkan	kegiatan	beribadah	bersama	secara	

bertahap	dan	terbatas.	

	

Pada	bulan	Ramadhan	ini,	KBRI/PTRI	Wina	bersama	Wapena	akan	mengadakan	berbagai	

kegiatan,	 yaitu	 rangkaian	 kegiatan	 berbuka	 puasa	 bersama	 secara	 terbatas/hybrid	 dan	

kajian	 online	 Ramadhan	 serta	 perayaan	 Idul	 Fitri.	 Keberadaan	 e-Book	 ini	 kiranya	 dapat	

menjadi	rujukan	bersama	dalam	memperkuat	ibadah	kaum	muslim	di	Austria	dan	Slovenia.	
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KBRI/PTRI	Wina	senantiasa	menyampaikan	apresiasi	kepada	Wapena	atas	kerja	sama	yang	

baik	dalam	menyelenggarakan	berbagai	kegiatan	kajian	keagamaan	secara	rutin	yang	turut	

mempererat	hubungan	sesama	umat	muslim	Indonesia	di	Austria	dan	Slovenia.	KBRI/PTRI	

Wina	akan	senantiasa	mendukung	kegiatan	Wapena	di	masa	yang	akan	datang.		

	

Peran	Wapena	sangat	penting	dalam	menyebarkan	dan	menjaga	citra	muslim	moderat	di	

Indonesia	 yang	 diapresiasi	 oleh	masyarakat	 Austria.	 Kedepannya	 semoga	Wapena	 dapat	

terus	melakukan	 berbagai	 aktivitas	 yang	memberi	 banyak	manfaat,	 baik	 secara	 spiritual	

maupun	 dalam	 hal	 hubungan	 kemasyarakatan	 antar	 warga	 Indonesia	 dan	 dengan	

masyarakat	 sekitarnya.	 Dengan	 modalitas	 masjid	 As-Salam	Wapena	 yang	 baru,	 Wapena	

dapat	 peran	 lebih	 dalam	 menebarkan	 nilai-nilai	 beragama	 yang	 moderat,	 toleran	 dan	

menghargai	keberagaman.			

	

Akhir	 kata,	 mari	 terus	 saling	 mengingatkan	 dengan	 keadaan	 pandemi	 yang	 masih	

berlangsung,	 agar	 kita	 tetap	 jaga	 kesehatan	 dan	 patuhi	 ketentuan	 pemerintah	 setempat.	

Semua	yang	kita	 lakukan	 tidak	 lain	dimaksudkan	untuk	mencari	 ridha	Yang	Maha	Kuasa,	

walaupun	masih	secara	terbatas	namun	tidak	akan	mengurangi	maknanya.		

	

Selamat	menjalankan	ibadah	di	bulan	suci	Ramadhan	1443	H.	Semoga	kita	senantiasa	dalam	

lindungan	Allah	SWT.	Aamiin	Aamiin	Ya	Rabbal	Alamin.	

			

Terima	Kasih		

Wassalamu’alaikum	Warahmatullahi	Wabarakatuh	

	

	

	

Dr.	iur.	Damos	Dumoli	Agusman	

Duta	Besar	LBBP	RI	untuk	

Austria,	Slovenia,	dan	Organisasi	Internasional	di	Wina	 	
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KATA	SAMBUTAN	KETUA	UMUM	WAPENA	
	

Bismillahirahmanirrahim	

Assalamualaikum	wr.	wb.	

	

Marhaban	ya	Ramadhan…	

	

Seluruh	warga	Wapena	yang	insyaallah	senantiasa	dilindungi	dan	dirahmati	Allah,	

	

Marilah	kita	memanjatkan	puji	syukur	dan	terima	kasih	yang	tiada	terhingga	ke	hadirat	Allah	

SWT,	yang	 telah	melimpahkan	berbagai	karunia	dan	nikmat	untuk	kita	semua.	Termasuk	

karunia	dan	nikmat	usia	serta	kesehatan,	sehingga	kita	mendapatkan	perkenanan-Nya	untuk	

berjumpa	kembali	dengan	Ramadhan	pada	tahun	ini.	

	

Ramadhan	 kali	 ini	 merupakan	 ramadhan	 yang	 istimewa,	 sehingga	 patut	 disyukuri	 dan	

disambut	dengan	riang	gembira	oleh	kita	semua	warga	Wapena.	Inilah	Ramadhan	pertama	

yang	dapat	kita	jalani	dan	rayakan	dengan	berbagai	kegiatan	tatap-muka	secara	langsung,	

berkumpul	kembali	secara	fisik,	di	rumah	kita	bersama:	Masjid	As-Salam.	Merupakan	suatu	

kemewahan	bagi	kita	karena	kita	kembali	dapat	menjalani	kegiatan	secara	bersama-sama,	

mulai	dari	mendengarkan	kajian	secara	tatap-muka	langsung,	bertakjil	membatalkan	puasa,	

berbuka	puasa	bersama,	dan	menunaikan	sholat	jamaah	(magrib,	isya,	dilanjutkan	tarawih).	

Selama	dua	Ramadhan	berturut-turut	sebelum	ini,	tahun	2020	dan	2021,	tak	ada	peluang	

bagi	kita	untuk	menjalankan	segala	hal	 tersebut;	kita	hanya	bisa	mengikuti	kajian	secara	

virtual,	serta	berbuka	puasa	dan	sholat	berjamaah	hanya	dengan	keluarga	atau	orang-orang	

terdekat.	Pandemi	Covid-19,	dengan	berbagai	pembatasan	yang	mengikutinya	--	termasuk	

pembatasan	 dalam	 berserikat	 dan	 berkumpul	 --	 telah	 menjadi	 penghalang	 yang	 tak	

terhindarkan.		

	

Alhamdulillah,	Ramadhan	tahun	ini	hadir	di	tengah-tengah	situasi	pandemi	yang	“lebih	baik”	

dibandingkan	 dua	 tahun	 sebelumnya.	 Pemerintah	 Austria	 secara	 perlahan	 telah	
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melonggarkan	peraturan	terkait	Covid-19	sejak	beberapa	waktu	sebelumnya.	Angka	kasus	

harian	 memang	 masih	 terbilang	 tinggi	 (pada	 kisaran	 30	 ribu	 hingga	 60	 ribu),	 namun	

dampaknya	dirasakan	tidak	segawat	di	dua	tahun	sebelumnya.	Ketika	pemerintah	Austria	

relatif	 tidak	 mengeluarkan	 kebijakan	 pengetatan	 beberapa	 pekan	 menjelang	 Ramadhan,	

pengurus	 Wapena	 melalui	 Tim	 Ramadhan	 yang	 dibentuk	 untuk	 menyiapkan	 berbagai	

kegiatan	selama	Ramadhan,	memanfaatkan	momentum	itu:	memutuskan	untuk	merancang	

dan	menyiapkan	sejumlah	acara	secara	tatap-muka	langsung.		

	

Tentu	saja	pengurus	Wapena	menyadari	sepenuhnya	bahwa	situasi	masih	jauh	dari	normal.	

Itu	 sebabnya	 semua	 kegiatan	 tatap-muka	 dan	 berkumpul	 fisik	 sepanjang	 Ramadhan	 ini	

dijalankan	 dengan	menerapkan	 sejumlah	 pembatasan,	misalnya	 saja	 hanya	 dilaksanakan	

setiap	Sabtu	di	Masjid	As-Salam	Wapena.	Juga	pembatasan	jumlah	peserta	(maksimum	50	

orang)	serta	persyaratan	2G	(telah	divaksinasi	atau	pernah	terinfeksi),	dan	hasil	negatif	tes	

PCR.	Untuk	itu,	kami	meminta	kelapangan	hati	dan	pengertian	dari	seluruh	warga	karena	

harus	 melewati	 tata-cara	 yang	 barangkali	 dianggap	 tidak	 sederhana,	 guna	 mematuhi	

berbagai	ketentuan	ini.	

	

Selain	kesempatan	istimewa	berupa	terbukanya	peluang	untuk	menyelenggarakan	kegiatan	

Ramadhan	dengan	berkumpul	secara	fisik,	ada	satu	perkembangan	istimewa	lainnya,	yaitu	

keberadaan	masjid	baru	Wapena.	Alhamdulillah,	sejak	Januari	2022	Wapena	telah	membeli	

dan	memiliki	masjid	sendiri	di	Rauscherstrasse	7,	di	distrik	20	Wina,	setelah	selama	sekitar	

satu	dasawarsa	menyewa	satu	ruangan	di	Malfattigasse	18,	di	distrik	12.	Tanggal	6	Maret,	

berlangsung	 proses	 pemindahan	 barang-barang	 dari	 masjid	 lama	 ke	 masjid	 baru,	 yang	

berlangsung	 nyaris	 tanpa	 hambatan	 berarti.	 Terima	 kasih	 kepada	 seluruh	 pihak	 yang	

terlibat	 dalam	 proses	 kepindahan	 ini,	 dan	 juga	 pembenahan	 di	 hari-hari	 setelahnya,	 di	

bawah	koordinasi	Divisi	Percepatan	Pengadaan	Masjid,	 dibantu	 jajaran	pengurus	 lainnya	

(tim	 publikasi,	 tim	 TPA	 dan	 tim	 Toko),	 dan	 para	 relawan	 serta	 ibu-ibu	Wapena,	 hingga	

masjid	baru	bisa	dianggap	siap	untuk	menjadi	tempat	berbagai	kegiatan.		

	

Persiapan	berjalan	lancar,	dan	masjid	baru	telah	digunakan	untuk	sholat	Jumat	perdana	di	

tanggal	25	Maret.	Sehari	setelahnya,	Sabtu,	26	Maret,	berlangsung	acara	yang	menjadi	salah	
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satu	 tonggak	 terpenting	 perjalanan	 sejarah	 Wapena,	 yaitu	 pembukaan	 masjid	 baru	 As-

Salam.	Alhamdulillah,	acara	yang	dihadiri	warga	Wapena	serta	sejumlah	tamu	kehormatan	

termasuk	Bapak	Duta	Besar	Dr.	 iur.	Damos	Dumoli	Agusman,	berjalan	 lancar	dan	meriah.	

Acara	ini	sekaligus	menjadi	tonggak	dan	penanda	tercapainya	impian	seluruh	warga	Wapena	

selama	 lebih	dari	20	 tahun,	berkat	dukungan	 tenaga,	waktu,	 dana	dari	para	donatur	dan	

pemberi	 wakaf,	 serta	 doa	 dari	 berbagai	 pihak,	 baik	 warga	 Wapena	 maupun	 simpatisan	

Wapena,	baik	di	Austria	maupun	di	tanah	air	dan	di	negeri-negeri	lainnya.		

	

Di	 atas	 itu	 semua,	 tentu	 Allah	 jualah	 yang	 telah	 menetapkan	 bahwa	 Wapena	 akhirnya	

memiliki	masjid	sendiri.	Impian	lebih	dari	20	tahun	ini,	yang	telah	dirintis	oleh	pengurus-

pengurus	sebelumnya,	berhasil	diwujudkan	dalam	tempo	kurang	dari	setahun	oleh	Divisi	

Percepatan	Pengadaan	Masjid.	Melalui	kerja	keras	penuh	semangat	dan	dedikasi,	Divisi	ini	

mencari	lokasi	bangunan	yang	bisa	dijadikan	masjid,	melanjutkan	upaya	penggalangan	dana	

(yang	 alhamdulillah	 dalam	waktu	 1,5	 bulan	 berhasil	mencapai	 hampir	 100%	dari	 target	

sebesar	90.000	euro,	menambah	dana	sekitar	240.000	euro	yang	telah	terkumpul	sepanjang	

periode	6-7	tahun	sebelumnya).	Setelah	masjid	berhasil	dibeli,	Divisi	ini	melanjutkan	tugas	

mereka	yaitu	merencanakan	dan	mengerjakan	berbagai	hal	agar	masjid	baru	 layak	untuk	

digunakan	sebagai	tempat	ibadah	dan	kegiatan-kegiatan	keagamaan	lainnya.	

	

Acara	 pembukaan	masjid	 dapat	 dianggap	 sebagai	 fase	 uji	 coba	 penggunaan	masjid	 baru	

untuk	menyambut	Ramadhan.	Untuk	itu,	Tim	Ramadhan	yang	juga	bekerja	seperti	tak	kenal	

lelah	 (melalui	 serangkaian	 rapat	 fisik	 maupun	 komunikasi	 grup	 WhatsApp),	 telah	

mempersiapkan	agenda	yang	cukup	padat.	Ada	14	narasumber	yang	akan	mengisi	kajian	

sepanjang	Ramadhan	ini,	di	hari	dan	jam	yang	tersebar,	dengan	tema	yang	beragam,	mulai	

dari	 tema	 Islamophobia,	 hingga	 Ramadhan	 dan	 Diplomasi	 Damai;	 juga	 tentang	 Biografi	

Empat	 Imam	 Mazhab;	 Tadabbur	 Ayat	 Kursi;	 Gerakan	 3M	 (Mari	 Makmurkan	 Masjid);	

pengelolaan	zakat,	hingga	dua	acara	As-Salam	Leader’s	Talk	yang	temanya	sedikit-banyak	

juga	dikaitkan	dengan	Ramadhan.	Beberapa	narasumber	bahkan	memberikan	lebih	dari	satu	

kajian.	Taman	Pengajian	Alquran	juga	tak	ingin	ketinggalan.	Mereka	mengadakan	kegiatan	

bertema	 “Ramadhan	 di	 Masjid	 Wapena”	 (17	 April),	 dimana	 para	 santri	 akan	 dibawa	

mengelilingi	masjid	baru	Wapena.	
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Tim	Ramadhan	 juga	mengeksplorasi	kemungkinan	untuk	menghadirkan	berbagai	 inovasi	

dalam	 serangkaian	 kegiatan	 yang	 akan	 dilaksanakan.	 Jika	 Tim	 Ramadhan	 tahun	 lalu	

berinovasi	antara	lain	melalui	acara	Takbiran	Online,	maka	di	tahun	ini	sejumlah	inovasi	juga	

sudah	disiapkan	dan	dijalankan.	Termasuk	di	antaranya	menyiapkan	tata-cara	dan	metode	

pembatasan	 jumlah	 peserta	 melalui	 pendaftaran	 online.	 Lalu	 ada	 pula	 acara	 berbagi	

pengalaman	menjalani	 Ramadhan	 di	 negeri	 orang	 (Sabtu,	 30	April),	 serta	 hadiah	 berupa	

kupon	belanja	gratis	di	Toko	Wapena	untuk	peserta	kajian	yang	mengajukan	pertanyaan	

terbaik	kepada	narasumber.	Ide	ini	merujuk	kepada	hasil	survei	dari	program	Ramadhan	di	

tahun	sebelumnya.		

	

Inovasi	 segar	 lainnya	 adalah	 penerbitan	 “Buku	 Saku	Ramadhan	1443	H”	 versi	 digital	 (e-

book)	yang	tengah	Anda	pegang	dan	baca	saat	ini.	Yang	juga	tak	kalah	seru	sebagai	bagian	

dari	 inovasi	 di	 Ramadhan	 tahun	 ini	 adalah	 terbentuknya	 grup	 nasheed	 dadakan,	 yang	

anggotanya	dicomot	dari	sejumlah	warga	Wapena.	Mereka	melakukan	rekaman	audio	dan	

audio-visual	dengan	gembira	dalam	tempo	relatif	pendek,	mendendangkan	sejumlah	 lagu	

bernapaskan	 Islam.	 Para	 aktivis	 Wapena	 memang	 seperti	 tidak	 pernah	 kekurangan	

kreativitas	untuk	menggali	berbagai	inovasi	baru,	yang	insyaallah	turut	membuat	semakin	

semaraknya	Ramadhan	yang	kita	jalani.			

	

Pada	kesempatan	ini,	saya	ingin	menyampaikan	terima	kasih	khusus	kepada	Tim	Ramadhan	

yang	 dikomandani	 oleh	Mas	Adityo	D.	 Sudagung	 beserta	 seluruh	 anggota	 tim	 yang	 telah	

memikirkan,	 merancang	 dan	 merencanakan,	 serta	 melaksanakan	 seluruh	 kegiatan	

Ramadhan	 ini.	 Juga	 terima	kasih	khusus	kepada	Tim	Konsumsi	di	bawah	arahan	 Ibu	Yus	

Suhartono	dan	Ibu	Nia	Wulansari	beserta	seluruh	ibu-ibu	Wapena	yang	turut	menyiapkan	

dan	 menyumbangkan	 aneka	 hidangan	 lengkap	 –	 takjil,	 makanan	 utama	 dan	 makanan	

pencuci	mulut	--	untuk	disantap	saat	berbuka	puasa	bersama	di	masjid.	

	

Ucapan	 terima	 kasih	 juga	 kami	 sampaikan	 kepada	 Bapak	 Duta	 Besar	 Damos	 Dumoli	

Agusman	beserta	 seluruh	 jajaran	pejabat	dan	 staf	 serta	keluarga	besar	KBRI/PTRI	Wina,	

yang	 telah	 memberikan	 dukungan	 dalam	 berbagai	 bentuk	 kepada	 Wapena,	 khususnya	
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terkait	dengan	keberadaan	masjid	baru	As-Salam,	termasuk	pada	saat	pemindahan	barang-

barang	dari	masjid	lama	(melalui	dukungan	berupa	sarana	transportasi	dan	konsumsi),	juga	

pada	acara	pembukaan	masjid.	Dukungan	dan	kerja	sama	ini	juga	tampil	dengan	nyata	dalam	

perencanaan	 serta	 pelaksanaan	 rangkaian	 kegiatan	Ramadhan,	 yang	 akan	berujung	pada	

perayaan	Idul	Fitri	nanti.	Dukungan	KBRI,	juga	kerja	sama	Wapena-KBRI	yang	telah	terbina	

dengan	baik	selama	ini,	insyaallah	akan	semakin	baik	dan	kokoh	di	tahun-tahun	mendatang.	

	

Rasa	terima	kasih	juga	kami	haturkan	kepada	seluruh	warga	Wapena	yang	bersama-sama	

dan	bahu-membahu,	untuk	terus	berupaya	memajukan	Wapena	sebagai	organisasi,	maupun	

dalam	 hal	 memakmurkan	 masjid	 As-Salam,	 termasuk	 menyemarakkan	 acara-acara	

Ramadhan	kita	tahun	ini.	Semoga	Allah	senantiasa	membimbing	dan	melindungi	kita	semua,	

seluruh	warga	Wapena,	dalam	langkah	kita	yang	bersama-sama	mencari	dan	menuju	ridho-

Nya	semata-mata.	Aamiin	ya	rabbal	‘aalamiin.	

	

Seperti	kata	pepatah	lama,	tiada	gading	yang	tak	retak.	Begitu	pula	halnya	dengan	rangkaian	

kegiatan	 Ramadhan	 yang	 telah	 disiapkan	 oleh	 Tim	 Ramadhan	 ini.	 Karenanya,	 sudilah	

kiranya	dibukakan	pengertian	dan	pintu	maaf	untuk	segala	kekurangan	yang	dijumpai	di	

sana-sini.	

	

Selamat	 menunaikan	 ibadah	 Ramadhan,	 dan	 selamat	 mengikuti	 beragam	 kegiatan	 yang	

disajikan	Tim	Ramadhan	sebagaimana	tertera	di	buku	saku	

elektronik	ini.	Semoga	semua	kegiatan	yang	kita	ikuti	dapat	

semakin	 mempererat	 tali	 silaturahim	 di	 antara	 kita,	

membuat	 ibadah	 Ramadhan	 yang	 kita	 tunaikan	 menjadi	

semakin	 bermakna,	 dan	 menjadi	 bagian	 dari	 upaya	 kita	

mendapatkan	ridho	Allah.	Aamiin	ya	rabbal	‘aalamiin.	

	

Wassalamualaikum	wr.	wb.	

	

Wina,	jelang	Ramadhan	1443	H	

Arya	Gunawan	Usis	
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PENDAHULUAN	
	

Ramadhan	 tahun	2022	atau	1443	H	menjadi	 sangat	 spesial.	Karena	setelah	dua	 tahun	ke	

belakang	kita	hanya	menyambut	dan	melewati	Ramadhan	di	rumah-rumah	kita,	kini	sudah	

ada	kelonggaran	untuk	dapat	berjamaah	mengisi	shaf-shaf	sholat	di	masjid	Allah.	Pada	tahun	

ini,	kita	dapat	lebih	meramaikan	“Semarak	Ramadhan	di	Austria”	yang	dipersiapkan	oleh	

para	pengurus	Warga	Pengajian	Austria	(Wapena),	khususnya	panitia	Ramadhan	1443	H.	

Tagline	 yang	 diusung	 sejak	 tahun	 lalu	 masih	 akan	 tetap	 dilanjutkan	 untuk	 meneruskan	

semangat	serta	kerinduan	jamaah	yang	telah	dua	tahun	mendambakan	bercengkerama	di	

masjid.	 Besar	 harapan	 tahun	 ini	 kita	 akan	 dapat	 benar-benar	 secara	 fisik	 menjalankan	

“Semarak	Ramadhan	di	Austria”	dengan	penuh	hidmat	dan	khusyuk.	Hal	 lain	yang	juga	

layak	kita	syukuri	adalah	tahun	2022,	Wapena	sudah	berpindah	ke	masjid	baru.	Momentum	

ini	menjadi	 sangat	pas	dengan	kehadiran	Ramadhan	yang	direncanakan	 akan	 jatuh	pada	

tanggal	2	April	2022.	Sehingga	rangkaian	kegiatan	sudah	disiapkan	oleh	tim	panitia.	

	

Sebulan	 sebelum	 Ramadhan,	 panitia	 Ramadhan	 sudah	 melakukan	 diskusi-diskusi	 untuk	

kemudian	menyusun	kegiatan	yang	akan	disajikan	kepada	para	jamaah	Wapena.	Kegiatan-

kegiatan	yang	disusun	juga	merupakan	respon	dari	survei	sederhana	yang	diisi	oleh	para	

jamaah	 terhadap	 evaluasi	 kegiatan	 tahun	 lalu.	 Sehingga	 untuk	 tahun	 ini	 akan	 terdapat	

beberapa	 kegiatan,	 seperti	 kajian	 rutin	 tematik	 secara	 online,	 kajian	 online	 dengan	

tema-tema	khusus,	kajian	tatap	muka	yang	dilanjutkan	buka	bersama	hingga	shalat	

tarawih,	pengumpuan	zakat,	infak,	dan	sedekah	(ZIS),	itikaf,	takbiran,	dan	shalat	Idul	

Fitri.	 Panitia	 Ramadhan	 dan	 Pengurus	 Wapena	 juga	 berkordinasi	 dengan	 kegiatan	

Ramadhan	 yang	 dilaksanakan	 oleh	 Pengurus	 Taman	 Pendidikan	 Al-Qur’an	 As-Salam	

Wapena,	yaitu	Ausflug	TPA	WAPENA:	“Ramadhan	di	Masjid	Wapena”.	

	

Untuk	 memperkenalkan	 kegiatan-kegiatan	 tersebut	 sudah	 pula	 dilakukan	 Sosialisasi	

Kegiatan	 Ramadhan	 pada	 tanggal	 22	 Maret	 2022.	 Pengenalan	 dilakukan	 secara	 virtual	

melalui	 zoom	 dan	 disiarkan	 langsung	melalui	 kanal	 youtube	@Wapenaonline.	 Bagi	 para	



Buku Saku Ramadhan 1443 H - halaman 

Instagram: @info.wapena FB: info.wapena www.wapena.org 

11 

jamaah	yang	tidak	sempat	menyaksikan	secara	langsung,	dapat	melihat	rekamannya	pada	

tautan	berikut:	https://www.youtube.com/watch?v=UYoYjyGIxHI.		

	

Selain	itu,	juga	telah	dilaksanakan	kegiatan	Tarhib	Ramadhan	pada	hari	Ahad,	27	Maret	2022	

dengan	 pembicara	 Ustadz	Wisnu	 Arfian.	 Tema	 kajian	 adalah	 “Menyiapkan	 Diri	 dan	 Hati	

Menyambut	 Bulan	 Suci	 Ramadhan”.	 Rekaman	 acara	 dapat	 dilihat	 pada	 tautan	 berikut:	

https://www.youtube.com/watch?v=LQ_s1y4HShs.		

	

Kegiatan	 kajian	 sebagai	 inti	 dari	 kegiatan	 “Semarak	 Ramadhan	 di	 Austria”	 akan	

melibatkan	 total	 14	 pembicara	 dengan	 beragam	 tema-tema	 menarik	 dan	 1	 sesi	 diskusi	

bersama	 antar	 para	 jamaah	 terkait	 pengalaman	 Ramadhan	 di	 Austria.	 Adapun	 para	

pembicara	tersebut,	antara	lain:	

1. Dr.	Imam	Shamsi	Ali	(President,	Nusantara	Foundation,	New	York,	AS)	

2. Dr.	Hidayat	Nur	Wahid	(Wakil	Ketua	MPR	RI)	

3. Dr.	Didik	M.	Nur	Haris	(Ketua	IKADI	Kalimantan	Barat)	

4. Dr.	Agus	Setiawan	(Human	Initiative)	

5. Ust.	Hartanto	Saryono	(Pimpinan	Rumah	Tajwid)	

6. Ust.	Cahyadi	Takariawan	(Pakar	parenting	dan	penulis	buku	keluarga)	

7. Ust.	M.	Jazir	(Ketua	Dewan	Syuro	Takmir	Masjid	Jogokaryan,	Yogyakarta)	

8. Asrul	Putra	Nanda	(Pimpinan	Cabang	Rumah	Zakat	Kalimantan	Barat)	

9. Dr.	Wisnu	Arfian	S.	(Mahasiswa	Doktoral	University	of	Vienna)	

10. Akio	Alfiano	Tamala	(Wakil	Kepala	Perwakilan	KBRI	Wina)	

11. Andi	Ahmad	Junirsah	(Assistant	Project	Manager	IAEA)		

12. Dr.	M.	Hadid	Subki	(Project	Manager	IAEA)	

13. Elok	Waziroh,	S.T.P.,	M.Si.,	(PhD	Student	at	Universitat	fur	Bodenkultur	Wien)	

14. Heru	Syarli	Lesmana,	M.Kes.,	AIFO,	(PhD	Student	at	Universitat	Innsbruck)	

	

Panitia	 Ramadhan	 juga	 memberikan	 kesempatan	 kepada	 para	 jamaah	 untuk	 dapat	 ikut	

berpartisipasi	 dalam	 memberikan	 dukungan	 secara	 materiil	 berupa	 sumbangan	 dana	

operasional	masjid,	 dana	 kegiatan	 Ramadhan,	 dan	 zakat,	 infaq,	 sadaqah	 (ZIS).	 	 Kegiatan	

lainnya	yang	sudah	direncanakan	akan	dilaksanakan	adalah	i’tikaf	pada	10	malam	terakhir	
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bulan	 Ramadhan,	 takbiran	 online,	 dan	 sholat	 Idul	 Fitri	 di	 halaman	 belakang	 KBRI.	 Pada	

prinsipnya	 ketiga	 kegiatan	 ini	 masih	 terus	 dipersiapkan	 dengan	 menyesuaikan	

perkembangan	kondisi	Covid-19	dan	aturan	yang	berlaku	di	Wina.		

	

Di	samping	itu,	panitia	Ramadhan	dan	Pengurus	Wapena	juga	berkordinasi	terkait	rencana	

kegiatan	 Ramadhan	 yang	 dilaksanakan	 oleh	 Pengurus	 Taman	 Pendidikan	 Al-Qur’an	 As-

Salam	 Wapena,	 yaitu	 Ausflug	 TPA	 WAPENA:	 “Ramadhan	 di	 Masjid	 Wapena”.	 Pada	

Ramadhan	ini,	para	santri	TPA	dan	anak	muslim	Indonesia	di	Wina	akan	diajak	oleh	Kakak-

kakak	dari	TPA	untuk	berkeliling	dan	mengunjungi	Masjid	As-Salam	Wapena	di	lokasi	yang	

baru.	 Diharapkan	 kegiatan	 ini	 juga	 dapat	 meningkatkan	 silaturahmi	 antara	 anak-anak	

muslim	Indonesia	yang	ada	di	Wina	dan	sebagai	upaya	menanamkan	nilai-nilai	Islam	sejak	

dini.	

	

Buku	 saku	 ini	 kami	 susun	 untuk	 memberikan	 gambaran	 secara	 keseluruhan	 rangkaian	

kegiatan	 yang	 sudah	 dan	 akan	 disajikan	 bagi	 para	 jamaah	Wapena.	 Besar	 harapan	 kami,	

buku	ini	dapat	memberikan	manfaat	dan	menjadi	sarana	syiar	Islam	di	Benua	Eropa	dalam	

rangka	memaksimalkan	“Semarak	Ramadhan	di	Austria”.	Pada	bagian-bagian	selanjunya	

akan	disampaikan	informasi-informasi	berupa	narasi	maupun	gambar	kegiatan	sesuai	mata	

acara	 yang	 sudah	 dijelaskan	 sebelumnya.	 Semoga	 rencana	 yang	 telah	 disiapkan	 Panitia	

Ramadhan	ini	mendapatkan	ridho	dan	perlindungan	Allah	sehingga	dapat	terlaksana	dengan	

lancar	dan	membawa	kemaslahatan	bagi	seluruh	warga	Wapena	yang	mengikutinya.	Aamiin	

ya	rabbal	‘aalamiin.	
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SURAT	 KETETAPAN	 MUSYAWARAH	

WAPENA	 TENTANG	 AWAL	 RAMADHAN	

DAN	SYAWAL	DI	AUSTRIA	SERTA	JADWAL	

IMSAKIYAH	
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KEGIATAN	KAJIAN	
	

Kajian	menjadi	salah	satu	kegiatan	yang	mendapatkan	porsi	yang	besar	di	antara	rangkaian	

kegiatan	yang	sudah	disusun.	Dari	total	14	pembicara	(poster	pembicara	dapat	dilihat	pada	

gambar-gambar	setelah	ini),	tema-tema	menarik	yang	akan	kami	sajikan	antara	lain	adalah:	

1. Talqin	Ayat	Kursi	dan	Pengantar	Bahasan	

2. Bulan	Ramadhan	yang	Produktif	

3. Kajian	Kitab	At-Tibyan	Imam	An-Nawawi	

4. "Deklarasi	PBB	“The	Day	to	Combat	Islamophobia”:	Apa	Langkah	Selanjutnya?"	

5. Biografi	dan	Fikih	Episode	1:	Imam	Malik	

6. Gerakan	3M	(Mari	Makmurkan	Masjid)	

7. Keistimewan	dan	Keutamaan	Ayat	Kursi	

8. Momentum	Ramadhan	dan	Diplomasi	untuk	Perdamaian	

9. Kajian	Kitab	At-Tibyan	Imam	An-Nawawi	

10. Berbenahnya	Sistem	Penjaminan	Halal	di	Indonesian	(As-Salam	Leader’s	Talk)	

11. Biografi	dan	Fikih	Episode	2:	Imam	Abu	Hanifah	

12. Optimalisasi	meraih	keberkahan	Ramadhan	bersama	keluarga	

13. Tadabbur	Ayat	Kursi	

14. Bersedekahlah	

15. Kajian	Kitab	At-Tibyan	Imam	An-Nawawi	

16. Fikih	I'tikaf	

17. Biografi	dan	Fikih	Episode	3:	Imam	Syafi'i	

18. Zakat	dan	Potensi	Kemaslahatan	Umat	

19. Mewaspadai	Istidraj	(Kebahagiaan	Semu)	

20. Refleksi	Ramadhan	Kita	agar	Menjadi	Pribadi	yang	Lebih	Baik	

21. Asesmen	Level	Kebugaran	(As-Salam	Leader’s	Talk)	

22. Biografi	dan	Fikih	Episode	4:	Imam	Ahmad	bin	Hambal	

23. Penerapan	Konsep	Aqidah	di	Era	Modern	

24. Sharing	Session	Jama'ah	Wapena:	Suka	duka	dan	kisah	mengesankan	Ramadhan	di	

Austria/LN	
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Kegiatan	tatap	muka	juga	akan	dilaksanakan	setiap	hari	Sabtu,	yaitu	tanggal	2,	9,	16,	23,	dan	

30.	Pelaksanaan	kajian	tatap	muka	akan	dilaksanakan	di	Masjid	Baru	As-Salam.	Hal	ini	juga	

mendapatkan	 dukungan	 penuh	 dari	 KBRI.	 Daftar	 detail	 seluruh	 kegiatan	 kajian	 beserta	

tautan	zoom	juga	dapat	dilihat	di	tautan	berikut:	https://s.id/wpn22	atau	terlampir	pada	

gambar	di	halaman	berikut.	

	

Ketentuan	Kajian	Tatap	Muka	dan	Tata	Cara	Pendaftaran	

Untuk	mendukung	penerapan	protokol	 Covid-19	 dan	memberikan	 kesempatan	 yang	 adil	

bagi	para	jamaah.	Panitia	menerapkan	sistem	pendaftaran	yang	sebelumnya	sudah	pernah	

diterapkan	 pada	 kegiatan	 sholat	 Idul	 Adha	 2021.	 Tautan	 untuk	 pendaftaran	 adalah		

https://pretix.eu/wapena.	 Sementara	 tautan	 ini	 berisi	 panduan	 berupa	 video	 tata	 cara	

melakukan	 pendaftaran:	 https://youtu.be/Dacdfe2SuiA.	 Gambar	 di	 dua	 halaman	

berikutnya	juga	memberikan	ringkasan	ketentuan	yang	akan	diterapkan	selama	sesi	kajian	

tatap	muka.		
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Kajian	Online	Ramadhan	Wapena	1443	H	
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Kajian	As-Salam	Leader’s	Talk	
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Kajian	Tatap	Muka	Ramadhan	Wapena	

1443	H	
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Sharing	Session	Jama’ah	Wapena	
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KEGIATAN	SUMBANGAN	DANA	SERTA	ZAKAT,	INFAQ,	DAN	

SHODAQOH	
	

Sebagaimana	Ramadhan	tahun-tahun	yang	lalu,	bersama	ini	kami	menyampaikan	informasi	

mengenai	penggalangan/permohonan	dana	untuk	operasional	masjid	As-Salam	Wapena	dan	

sejumlah	kegiatan	yang	akan	dilakukan	sepanjang	Ramadhan	tahun	ini,	sebagai	berikut:	

	

1.	Dana	operasional	Masjid	As-Salam	

Sebagaimana	kita	ketahui,	berkat	karunia	Allah	melalui	dukungan	dan	doa	seluruh	warga	

Wapena,	 serta	 wakaf	 masjid	 dari	 para	 donatur,	 Wapena	 telah	 berhasil	 memiliki	 masjid	

sendiri	sejak	Januari	2022,	setelah	lebih	dari	satu	dasawarsa	menempati	masjid	lama	dengan	

cara	menyewa.	Untuk	mendukung	biaya	operasional	masjid	serta	berbagai	kegiatan	yang	

akan	diselenggarakan	oleh	Wapena	di	waktu-waktu	mendatang,	 tentu	memerlukan	dana.	

Pengurus	 Wapena	 mengharapkan	 kebaikan	 jamaah	 Wapena	 agar	 dapat	 menyisihkan	

sebagian	 rezeki	 mereka	 untuk	 disumbangkan	 kepada	 Wapena	 yang	 nantinya	 akan	

digunakan	mendanai	berbagai	kebutuhan	operasional	masjid.		

	

2.	Dana	kegiatan	Ramadhan	

Tim	Ramadhan	Wapena	juga	sudah	merancang	sejumlah	kegiatan	untuk	menyemarakkan	

Ramadhan	tahun	ini,	sebagaimana	juga	di	tahun-tahun	lalu.	Selama	dua	tahun	terakhir	(1441	

dan	 1442	 Hijriah)	 seluruh	 kegiatan	 dilakukan	 secara	 virtual.	 Pada	 Ramadhan	 tahun	 ini	

pandemi	 memang	 belum	 sepenuhnya	 berakhir	 dan	 tetap	 menuntut	 kewaspadaan	 kita	

bersama.	Namun,	setelah	mempertimbangkan	berbagai	faktor	khususnya	pelonggaran	yang	

dilakukan	pemerintah	Austria	sejak	awal	Maret	2022	terhadap	sejumlah	pembatasan	yang	

sebelumnya	 berlaku,	 serta	 niat	 untuk	 memakmurkan	 masjid	 baru,	 pengurus	 Wapena	

memutuskan	 sebagian	 kegiatan	 Ramadhan	 tahun	 ini	 akan	 dilaksanakan	 dalam	 bentuk	

pertemuan	 tatap-muka	 (offline).	 Kegiatan	 tatap-muka	 ini	 berupa	 acara	 berbuka	 puasa	

bersama	di	masjid	 baru	 (didahului	 kajian	 khusus	Ramadhan,	 dilanjutkan	 sholat	 Isya	 dan	

ditutup	dengan	sholat	tarawih),	setiap	Sabtu.		
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Untuk	memudahkan	 kordinasi,	 sumbangan	 ini	 akan	 dikumpulkan	melalui	 nama-nama	 di	

bawah	ini:			

	 1.	Bapak	Rahmat	Kurniawan	untuk	KBRI	

	 2.	Bapak	Said	Taufik	Ridha	untuk	OPEC	Fund	

	 3.	Bapak	Dindin	Wahyudin	untuk	lembaga-lembaga	PBB	

	 4.	Ibu	Dewi	Figl	untuk	masyarakat	umum	dan	mukimin	

	 5.	Bapak	Lukmanul	Hakim	Zaini	untuk	mahasiswa/i	

	

3.	Dana	Zakat,	Infaq,	dan	Shodaqoh	(ZIS)		

Panitia	Ramadhan	1443	H	Wapena	juga	menerima	dana	ZIS	(batas	waktu	hingga	Selasa	26	

April	2022,	enam	hari	menjelang	Idul	Fitri),	dengan	ketentuan	sebagai	berikut:	

	 a)	Zakat	fitrah:	dengan	besaran	yang	tetap/tunggal,	yaitu	EUR	10	per	orang.		

	 b)	Infaq	dan	Shodaqoh:	tidak	ada	ketentuan/batasan	mengenai	jumlahnya.		

	

Saat	 melakukan	 transfer	 harap	 mencantumkan	 dengan	 jelas	 jenis/maksud	 transfernya.	

Misalnya:	zakat	fitrah	untuk	tiga	orang;	infaq	sebesar	EUR	50;	dan	seterusnya.	Dana	ZIS	yang	

terkumpul	 akan	 disalurkan	 ke	 pihak-pihak	 yang	 tepat,	 bekerja	 sama	 dengan	 lembaga	

penyalur	ZIS	di	tanah	air.	Informasi	lebih	rinci	tentang	ini	akan	disampaikan	kemudian.		

	

Total	jumlah	dana	ZIS	yang	terkumpul	tahun	lalu	adalah:	EUR	2.460.	Setelah	dikonversi	ke	

dalam	 rupiah,	 jumlahnya	 menjadi	 Rp	 42.400.000.	 Seluruh	 jumlah	 ini	 disalurkan	 oleh	

pengurus	 Wapena	 melalui	 Yayasan	 Diponegoro,	 Losari,	 Jawa	 Tengah	 kepada	 warga	 di	

beberapa	desa	tertinggal	di	wilayah	Jawa	Barat	dan	Jawa	Tengah,	yaitu	Limbangan,	Prapag,	

Kalimati,	Crukcuk	dan	Lumpur.	

	

Ketiga	jenis	sumbangan	yang	disebutkan	di	atas,	dapat	ditransfer	ke	rekening	Wapena:	

	 Nama	pemilik	rekening:	Der	Indonesische	Islamische	Verein	BLZ	

	 IBAN:	AT	14	1200	0513	8210	6601	

Mohon	mencantumkan	 dalam	 keterangan	 transfer	 yang	 jelas	 sesuai	 kategori	 dana	 yaitu	

“Dana	Operasional	Masjid	As-Salam“;	“Dana	Kegiatan	Ramadhan”;	“Dana	ZIS”.	
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KEGIATAN	ITIKAF,	TAKBIRAN,	DAN	SHOLAT	IDUL	FITRI	
	

Itikaf	dan	Takbiran	

I‘tikaf	direncanakan	akan	diselenggarakan	di	Masjid	As-Salam	pada	10	malam	terakhir	bulan	

Ramadhan.	Sementara	takbiran	direncanakan	akan	dilakukan	secara	langsung	dan	tenang	di	

di	Masjid	As-Salam	serta	secara	online	pada	malam	menjelang	1	Syawal	1443	H.	Diharapkan	

para	peserta	dapat	mendaftar	sebagaimana	kegiatan	kajian	tatap	muka.	Pelaksanaan	i‘tikaf	

dan	 takbiran	 akan	 tetap	berkoordinasi	 dengan	Wapena	dan	menjaga	protokol	 kesehatan	

COVID-19.		

	

Sholat	Idul	Fitri	

Shalat	Idul	Fitri	direncanakan	akan	dilaksanakan	di	halaman	kantor	KBRI	dibagi	ke	dalam	2	

sesi.	Proses	pendaftaran	akan	mengikuti	pola	yang	sudah	pernah	diterapkan	saat	Idul	Adha	

1442	H	dan	akan	diterapkan	selama	kajian	tatap	muka	Ramadhan	1443	H.	Persyaratan	bagi	

jamaah	yang	yang	akan	mengikuti	kegiatan	sholat	Idul	Fitri	dan	silaturahim	adalah:	

1. Peserta	secara	individu	mengisi	formulir	registrasi	yang	disediakan	oleh	panitia.	

2. Peserta	yang	sudah	mendapatkan	bukti	registrasi	diwajibkan	membawa	bukti	PCR	

berlaku	48	jam	dan	sertifikat	telah	divaksin	lengkap.	

3. Peserta	mengenakan	masker	selama	acara	berlangsung.	

	

Perkembangan	 terkini	 kepastian	 ketiga	 kegiatan	 di	 atas	 akan	 kami	 sampaikan	 di	 grup	

whatsapp,	website,	dan	media	sosial	Wapena.	Besar	harapan	kegiatan	ini	dapat	dilaksanakan	

secara	tatap	muka.		
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KEGIATAN	TPA	AS-SALAM	WAPENA	
	

Kegiatan	dari	Pengurus	TPA	As-Salan	Wapena	akan	mengambil	tajuk	“Ramadhan	di	Masjid	

As-Salam	Wapena”.	Acara	 ini	 akan	melibatkan	para	peserta	 yang	berasal	 dari	 adik-adik	

santri	TPA	dan	anak-anak	muslim	Indonesia	di	Wina.	Acara	ini	terbuka	untuk	semua	anak	

muslim	 Indonesia	 di	 Austria.	 Bagi	 adik-adik	 balita	 diperbolehkan	 didampingi	 satu	 orang	

Wali	Santri	mengingat	kapasitas	masjid	dan	mengikuti	aturan	yang	sedang	berlaku.	

	

Para	pengurus	TPA	As-Salam	Wapena	akan	mengadakan	Ausflug	untuk	Moscheeführung	

lagi.	Kegiatan	 ini	akan	berlokasi	di	Masjid	As-Salam	Wapena,	Rauscherstraße	7,	1200	

Wien.	 Para	 peserta	 akan	 diajak	 mengelilingi	 masjid	 baru	 Wapena.	 Peserta	 akan	

mendapatkan	ilmu	dan	pengalaman	yang	bermanfaat	serta	insyaa	Allah	adik-adik	juga	akan	

mendapatkan	 bingkisan	 menarik	 dari	 TPA	 As-Salam	 Wapena.	 Kegiatan	 juga	 akan	

dirangkaikan	 dengan	 shalat	 Ashar	 berjamaah	 di	 masjid.	 Sehingga	 pengurus	 TPA	

menyarankan	bagi	calon	peserta	membawa	alat	sholat	masing-masing	dan	usahakan	sudah	

punya	wudhu	dari	rumah.		

	

Ausflug	 tersebut	 akan	 diadakan	 pada	 hari	 Ahad,	 17	 April	 2022	 pukul	 16.00-18.00	 CEST.	

Registrasi	 peserta	 dan	 juga	 wali	 santri	 dapat	 dilakukan	 pada	 tautan	 berikut:	

https://forms.gle/ihWj6FVpMcLoAg1A7	sejak	2	April	 sampai	12	April	2022.	 Seluruh	

rangkaian	kegiatan	ini	tidak	dikenakan	biaya	atau	gratis.		

	

Tata	terbit	selama	mengikuti	acara	masih	mengacu	pada	aturan	2G+.	Para	peserta	dan	Wali	

Santri	balita	yang	akan	mendampingi	memakai	masker,	juga	membawa	bukti	vaksin/Ninja	

Pass,	serta	membawa	bukti	hasil	negatif	tes	PCR	Covid-19	yang	masih	berlaku.		

	

Narahubung	 yang	 dapat	 dihubungi	 terkait	 acara	 Ausflug	 adalah	 email:	

tpa.wapena@gmail.com,	 Instagram:	 @tpa_wapena,	 dan	 WA	 atas	 nama	 Gesti	

+6285222910697.		
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PENUTUP	
Buku	saku	ini	kami	sajikan	untuk	membantu	para	jamaah	sekalian	agar	dapat	menyiapkan	

waktu-waktu	terbaik	mengisi	ibadah	di	bulan	Ramadhan	bersama	Wapena.	Besar	harapan	

kegiatan	yang	sudah	disusun	dapat	dilaksanakan	dengan	baik.	Sembari	kami	juga	memohon	

doa	 kepada	 Allah	 agar	 senantiasa	 dibimbing	 dalam	 menjalankan	 ibadah	 di	 bulan	 suci	

Ramadhan	dengan	penuh	keikhlasan	dan	kesabaran.	 Semoga	Allah	mempertemukan	kita	

dengan	 Ramadhan-Ramadhan	 selanjutnya	 dengan	 iman	 dan	 takwa	 yang	 senantiasa	

meningkat.	 Mohon	 dimaafkan	 jika	 dalam	 penyusunan	 panduan	 ini	 terdapat	 kekeliruan.	

Bapak,	Ibu,	dan	Saudara/i	sekalian	dapat	menyampaikan	masukan	dan	kritik	kepada	panitia	

Ramadhan	 maupun	 pengurus	 Wapena	 atas	 persiapan	 dan	 penyelenggaran	 rangkaian	

kegiatan	“Semarak	Ramadhan	di	Austria”	1443	H.	

	

	 	



Buku Saku Ramadhan 1443 H - halaman 

Instagram: @info.wapena FB: info.wapena www.wapena.org 

52 

SUSUNAN	PANITIA	
	
Ketua:		

Adityo	Darmawan	Sudagung	

	

Wakil	Ketua:		

Aulia	Ardhi	

	

Tim	Kajian:		

Wisnu	Ananda,	Jamaluddin,	M.	Iqbal	Pratama,	Jaya	Addin	Linando,	dan	M.	Nur	Ghoyatul	

Amin	

	

Tim	Publikasi:		

Gun	Gun	Gumilar	dan	Guntur	Budi	Herwanto	

	

Tim	Sarana:		

Khairul	Anam	dan	Ricky	Ichsan	

	

Tim	Kolaborasi:		

Arya	Gunawan	Usis	

	

Tim	ZIS	dan	Idul	Fitri:		

Kabul	Kurniawan,	Rahmat	Kurniawan,	Shahnaz	Nabila	Fuady	

	

Tim	Konsumsi	Wapena	

Yus	Suhartono,	Nia	Wulansari,	dan	Ibu-ibu	Wapena	
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KUMPULAN	DOA	SEPUTAR	RAMADHAN	
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Sumber:	https://yaqeeninstitute.org/tahirwyatt/ramadan-duas-on-repeat-printable-list		
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