PROYEK PEMBANGUNAN
MASJID SHIZUOKA

Asosiasi Muslim Shizuoka atau yang dikenal dengan nama Shizuoka Muslim Association (SMA)
didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2010. Kami mengajak semua muslimin muslimat yang
ada di seluruh dunia untuk berpartisipasi mengembangkan proyek unik ini. Yakni, program yang
Insha Allah merupakan salah satu kegiatan pengembangan Islam di Jepang.

Gambaran tentang Masjid dan Pusat Budaya Islam
Lokasi
Kami sedang mencari lokasi seluas 1000 m² yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Terletak di lokasi strategis di dalam
kota Shizuoka, sehingga mudah
dijangkau
oleh
jamaah
dan
diharapkan pula bisa menjadi pusat
publik bagi siapa saja yang memiliki
minat untuk mempelajari Islam.

2. Diharapkan pula dari lokasi tersebut
terlihat Gunung Fuji sebagai simbol
penyebaran Islam di Jepang yang nantinya menjadi salah satu daya tarik lain masjid.

3. Lokasi memungkinkan kita menggunakan tenaga surya maupun tenaga air untuk energi
listrik, sehingga selain untuk penghematan biaya operasional masjid, kita juga ikut serta
berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

Pusat Kaula Muda
Pada masa yang akan datang, Islam di Jepang akan diteruskan oleh generasi yang lahir dan besar
di Jepang serta mengerti konsep dasar cara bekerja dan bersosialisasi dengan masyarakat
Jepang. Untuk itulah, peran serta kita untuk memberikan contoh dan membangun lingkungan
Islami untuk mereka. Sehingga diharapkan nanti selain menjadi wakil muslim di Jepang mereka
juga dapat hidup sebagai muslim dengan nyaman di Jepang. Dalam rangka mencapai tujuan di
atas, masjid impian kita akan dibangun dengan fasilitas fasilitas
sebagai berikut:
1.

Instalasi tempat bermain yang memadai.
Hal ini dimaksud untuk menumbuhkan minat anak-anak terhadap
masjid dan menciptakan lingkungan yang damai untuk orang dewasa
saat melakukan ibadah sholat atau saat berpartisipasi pada seminar
atau program lainnya.

2.

Perpustakaan Multimedia

Sebagai pusat bagi kaula muda Islam untuk mempelajari Islam
dan sebagai tempat bergaul dengan saudara seiman lainnya
dalam koridor Islami. Selain itu dapat menjadi media dakwah
yang nantinya bisa dibagikan kepada masyarakat Jepang.

3.

Kelas

Dengan adanya kelas yang memadai, kita dapat melakukan
pembelajaran lebih terstruktur dan melakukan kerja kelompok.

Pelayanan
Agar bisa mempertahankan operasional masjid secara berkesinambungan , kita tidak dapat hanya
mengandalkan pada dana sedekah saja. Oleh karena itu, kami merencanakan kompleks masjid
akan dilengkapi fasilitas pelayanan sebagai berikut:
1. Toko untuk disewakan
Dimaksudkan agar ada aliran dana yang masuk guna menyokong
biaya operasional dan program masjid lainnya.

2. Studio memasak
Dalam rangka menyediakan makanan
halal bagi muslim lokal , mengembangkan dan menyebarkan budaya
makanan halal kepada masyarakat Jepang.

3. Ruang penginapan (bergaya Jepang)
Yang nantinya dapat disewakan kepada wisatawan muslim dan dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

Masjid sebagai simbol penyebaran Islam di Jepang
Masjid merupakan tempat di mana muslim dapat berkumpul, bekerja sama, belajar dan melakukan
pelayanan terhadap komunitas. Di waktu yang sama, diharapkan pula masjid dapat menjadi
tempat bagi masyarakat Jepang untuk berkomunikasi dengan muslim lokal, mempelajari serta
mengetahui fakta, kebenaran dan keindahan Islam.

Program Dakwah:
Masjid merupakan pusat informasi dan budaya Islam dimana masyarakat Jepang pun dapat bebas
berkunjung, selangkah lebih dekat dengan Islam sehingga tersampaikan pesan tentang Islam
melalui program dakwah seperti seminar, toko, kelas dan materi materi serta acara yang
dipersembahkan oleh komunitas Islam di dalamnya.

Prayer

Islamic Seminar
Cultural Center
Charity
Program

＄50,000

Room

＄450,000

＄800,000

＄500,000

LAND ＄1,200,000

TOTAL ＄3,000,000

KONTAK INFORMASI

HP:www.muslimjapan.com

Email:sma@muslimjapan.com



Operation Body: Shizuoka Muslim Association/Shizuoka Mussala



Office Address: #104,14-27 Aioi-cho, Aoi-ku, Shizuoka City, Japan 420-0881
Transfer donasi dapat ditransfer ke :



The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Shizuoka Branch, Account Holder: Shizuoka Masjid Project,
Account No. 363-0114922, SWIFTCODE:BOTKJPJT, Address of Shizuoka Branch:8 Miyuki-cho, Aoi-ku,
Shizuoka City, Shizuoka, Japan 420-0857

