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  Pendanaan Pembangunan Masjid 

  dan Madrasah 

 

 

Kepada Yth. 

Bpk/Ibu/Sdr/i Pimpinan …………………………………. 

di 

Tempat 

 

 

Bismillaahirrahmanirrahiim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang telah mempersaudarakan kita dengan Islam, 

sholawat  dan salam semoga tercurah limpah dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya di akhir zaman. 

 

Dengan mengharapkan rahmat dan karunia dari Allah SWT agar keselamatan dan 

kesejahteraan senantiasa bersama Bapak/Ibu/Saudara/I sekalian, selanjutnya kami atas nama 

Panitia Pembangunan masjid dan madrasah di Kp. Tanggeung RT 01 RW 15 Ds. Bojongloa Kec. 

Rancaekek Kab. Bandung, mengingat terbatasnya swadaya dari masyarakat dengan ini kiranya 

Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan untuk berpartisipasi dalam terwujudnya program kami di atas. 

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan profil rencana pembangunan masjid dan 

madrasah. 

 

Demikian atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. 

 

 

Ketua, 

 

 

 

( H. Jaja M.K. ) 



KATA PENGANTAR 

 

 Mesjid adalah rumah, seperti makna dalam firman Allah SWT: “Bertasbih kepada 

Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya 

didalamnya, pada waktu pagi dan pada waktu petang, laki-laki yang tidak dilakukan oleh 

perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan 

sembahyang dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu) 

hati dan penglihatan menjadi goncang” (An-Nuur, 36-37). 

 Dengan demikian masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar umatnya 

mengingat, mensyukuri dan menyembahnya dengan baik, ibadah terbaik yang dilakukan 

didalam masjid adalah solat yang merupakan tiang agama Islam dan kewajiban ritual 

sehari-harinya yang memungkinkan seorang muslim berjumpa dengan Khalik-Nya, lima 

kali dalam sehari semalam, sehingga bisa dimisalkan dengan kolam-kolam spiritual yang 

menjadi tempat pembersihan dari segala macam dosa, noda dan bekas-bekas 

kelengahannya, setiap hari lima kali hal ini sesuai dengan firman Allah. 

 “Dan dirikanlah sembahyang itu  pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 

bagian permulaan dari malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk…” (Huud:14). 

 Islam telah mendorong dilakukannya  sholat secara berjamaah di masjid, karena 

hal itu lebih utama pahalanya, yaitu dua puluh tujuh kali lipat dari pada sholat sendirian di 

rumah, seperti ditegaskan oleh beberapa hadits shahih. 

 Masjid juga mempunyai fungsi lain, yaitu mencerdaskan umat dan memberikan 

orientasi dakwah, ada juga pengajian-pengajian dan kuliah-kuliah  yang dilakukan secara 

teratur setiap hari/dilakukan secara rutin berkenaan dengan acara tertentu, sehingga 

masjid bisa menjalankan fungsinya sebagai “PUSAT CAHAYA” dan petunjuk bagi 

masyarakat yang ada di sekitarnya. 

 Masjid juga berfungsi sosial, tempat para penduduk bisa saling jumpa, saling 

berkenalan satu sama lain, mendekatkan hati, berjabat tangan, memperkuat ikatan, 

bersaudaraan, bisa saling bertanya tentang kondisi masing-masing, khususnya apabila 

salah seorang diantara mereka ada yang tidak mengikuti shalat berjamaah, apabila sakit 

akan dijenguk, jika ia sibuk diberitahukan, dan apabila lupa bisa diingatkan. 

 Dengan demikian, masjid bisa digunakan sebagai tempat pelaksanaan berbagai 

kegiatan seperti menghapal Al-Quran, lembaga zakat, lembaga penengah sengketa, 

lembaga solidaritas serta bantuan kemanusiaan, dan lembaga-lembaga kursus bagi anak-

anak muda dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan juga bisa digunakan sebagai 

sekertariat lembaga peduli perempuan, pengasuhan anak-anak sesuai dengan norma-

norma agama Islam, lembaga pembinaan dan pengarahan  bagi anak-anak muda untuk 

mengajak  kepada ajaran Islam, melindungi mereka dari perilaku yang menyimpang 

dengan dijalankannya fungsi ini masjid akan berperan sebagai jami, tempat ibadah 

kolektif, tempat belajar (universitas) dan lembaga pendidikan, tempat diadakannya 

halaqoh sastra, misbar tempat disampaikannya  orientasi-orientasi keislaman, tempat 

permusyawaratan umat, karena itu teks-teks syariat sangat menekankan pentingnya 

didirikan masjid demi keridhoan  Allah SWT, sebagaimana menyuruh untuk merawatnya 



dan menjaganya dengan baik, membersihkannya serta memberikan wewangian yang 

sesuai dan menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga masjid itu 

dapat menjalankan fungsi yang diridhoi Allah. Lalu masjid itu dapat dipandang layak oleh 

orang-orang yang beriman, sehingga jati dirinya yang terhormat bisa terlihat dan tampak. 

 Berdasarkan mainstrem berpikir diatas, dan dengan mengucap 

Bismillahirahmanirrahim, kami Panitia Masjid Miftahul Janah dalam rangka mencari 

keridhoan Allah SWT. “Siap membangun masjid untuk mencari keridhoan Allah SWT, 

niscaya Allah SWT akan membangun rumah baginya di surga” (Qardqowi, Adh-

dhawaabithusy- syar’iyah li binna’il-masaajid) 

 

Landasan Empiris 

 Keinginan jamaah dan pemilik tanah juga Panitia Pembangunan Masjid  Miftahul 

Janah Desa Bojongloa di RT 01/15 yang begitu lama ingin membangun masjid yang 

didasari ketaqwaan dan niat tulus ikhlas dalam menyongsong hidayah Allah SWT, 

sehingga kita sebagai umat Islam dapat secara bersama-sama ikut memakmurkan rumah 

Allah. 

 Kehadiran masjid di lingkungan RT 01/15 Desa Bojongloa, tentunya akan 

membawa perubahan-perubahan sosial, setidaknya akan dapat menciptakan lingkungan 

yang akan lebih mendekatkan diri kita kepada  Allah SWT, terlebih untuk anak-anak kita 

sebagai generasi penerus bangsa, lingkungan masjid dengan segala aktivitasnya akan 

dapat membentuk pribadi anak yang shaleh dan shalehah sesuai yang kita harapkan. 

 “Setiap kali kelompok orang berkumpul di suatu rumah dari sekalian rumah-

rumah Allah dan mereka membaca kitab Allah SWT dan mentadaruskannya diantara 

mereka, niscaya mereka akan dicurahi rahmat” (H R. Muslim) 

 Menyongsong hidayah Allah demikian motivasi yang menggelora pemilik tanah 

(wakaf) beserta keluarganya dan warga di lingkungan RT 01/15 Desa Bojongloa Kec. 

Rancaekek Kab. Bandung, oleh karenanya kesiapan membangun masjid inipun didukung 

kesiapan  kemakmurannya kelak ketika masjid sudah terwujud Insya Allah. 

 

Landasan Normatif 

 Unsur pertama yang menjadi pondasi bangunan masjid adalah niat, artinya orang 

yang membangun masjid hendaknya lebih dahulu memanjangkan niat bahwa apa yang 

dikerjakannya itu  semata untuk mencapai keridhoan Allah SWT juga agar masjid yang 

dibangunnya itu menjadi tempat bagi kaum muslim untuk berdzikir kepada Allah, 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, mengangkat syiar-syiar Islam 

berkumpul dalam ketaatan kepada Allah dan membela agama, oleh karena itu masjid 

disandarkan  kepada Allah SWT dinamakan sebagai rumah-rumah Allah dan masjid-

masjid Allah ini sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT. 

 “Dan sesungguhnya masjid-masjid Allah itu adalah kepunyaan Allah, maka 

janganlah kamu menyembah  seorang pun didalamnya disamping (menyembah) Allah” 

(Al-Jinn;18) 

 “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kiamat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat 

dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang 

yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk.” (At-Taubah;261) 



 “Sesungguhnya (nafkah yang dikeluarkan oleh) oang-orang yang menabur benih 

yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap seratus biji Allah melipatgandakan 

(Ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui” 

(Al-Baqaroh:261) 

 “Siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah SWT, meskipun hanya 

sebesar kandang burung, niscaya Allah SWT akan membangunkan sebuah rumah di surga 

baginya” (HR. Al-Bazzar) 

 

Lokasi Pembangunan 

 Lokasi pembangunan Masjid Miftahul Janah menempati  sebidang tanah wakaf dari 

Almarhum M. Takwid bin Tasjan di Kp. Tanggeng Lembang Buleud RT 01/15 Desa 

Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung. 

 

Pendanaaan Pembangunan 

 Pendanaan pembangunan Masjid Miftahul Janah akan dilaksanakan secara 

swadaya dengnan mengandalkan shodaqoh dari para warga, donator serta bantuan dari 

Dinas, Instansi terkait, meski demikian kami tidak menutup kemungkinan menerima 

donasi dari kaum muslimin pada umumnya. 
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Lampiran 1 :  

REKAPITULASI 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

PEMBANGUNAN MASJID + MADRASAH 

    
Proyek : Miftahul Janah 

 
Lokasi : Kp. Tanggeung Ds. Bojongloa 

 

    
No. Uraian Pekerjaan Biaya 

I PEK. PENDAHULUAN           2.892.175,00  

II PEK. TANAH                       4.377.080,00 

III PEK. PONDASI         22.141.106,50  

IV PEK. BETON STRUKTUR       224.101.155,00  

V PEK. PASANGAN PLESTERAN           4.866.097,00  

VI PLAFON         14.443.714,40  

VII PEMASANGAN KERAMIK         50.955.305,65  

VIII INSTALASI LISTRIK           4.335.000,00  

IX PEMASANGAN KUSEN PINTU & JENDELA         21.125.400,00  

X FINISHING & CAT           7.093.908,16  

XI PEK. SANITASI   

XII PEK. FINISHING   

XIII PEK. LAIN-LAIN         10.328.074,00  

  JUMLAH       366.659.015,70  

  PPN 10%         36.665.901,57  

  TOTAL       403.324.917,27  

  DIBULATKAN       403.324.000,00  

 

  



Lampiran 2 : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

PEMBANGUNAN MADRASAH & MASJID MIFTAHUL JANAH 

       
NO. URAIAN PEKERJAAN KET VOL SAT 

HARGA 

BORONGAN 
TOTAL HARGA 

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN           

  Pembersihan   1,00 ls      2.500.000,00          2.500.000,00  

  P. Bouwplank   87,15 m              4.500,00              392.175,00  

                    2.892.175,00  

II. PEKERJAAN TANAH           

  Galian tanah   74,88 m2           51.000,00          3.818.880,00  

  Urugan tanah baru   5,00 m2           45.000,00              225.000,00  

  Perataan tanah & Pemadatan tanah   95,20 m2              3.500,00              333.200,00  

                    4.377.080,00  

III. PEKERJAAN PONDASI           

  Pasir urug bawah pondasi   1,88 m2         120.000,00              225.600,00  

  Lantai kerja bawah   1,88 m2         875.000,00          1.645.000,00  

  Pondasi batukali   30,33 m2         358.550,00        10.874.821,50  

  Pondasi tapak   14,98 m2         358.550,00          5.371.079,00  

  Urugan pasir bawah lantai tebal 10 cm   43,09 m2           93.400,00          4.024.606,00  

                  22.141.106,50  

IV. PEKERJAAN BETON STRUKTUR           

  Sloof 20/40   15,88 m2      2.083.000,00        33.078.040,00  

  Kolom praktis 13/15   15,56 m2      1.833.000,00        28.521.480,00  

  Kolom 30/30   11,70 m2      2.083.000,00        24.371.100,00  

  Balok lantai 13/40   19,05 m2      2.020.500,00        38.490.525,00  

  Ring Balok 13/20   2,74 m2      1.958.000,00          5.364.920,00  

  Floor bawah keramik 10 cm   43,09 m2         405.000,00        17.451.450,00  

  Dak kubah   3,75 m2      1.995.000,00          7.481.250,00  

  Dak beton-beton K.225   37,83 m2      1.833.000,00        69.342.390,00  

                224.101.155,00  

V. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN           

  Pasangan 1/2 bata   23,35 m2           77.860,00          1.818.031,00  

  Plesteran   46,70 m2           45.117,00          2.106.963,90  

  Acian   46,70 m2              7.500,00              350.250,00  

  Tali awi   18,30 m2           32.287,00              590.852,10  

                    4.866.097,00  

VI. PEKERJAAN PLAFOND           

  Kayu bor + multiplek   154,30 m2           93.608,00        14.443.714,40  

              

VII. PEMASANGAN KERAMIK           

  Keramik lantai   439,11 m'         104.287,50        45.793.684,13  



  Plint keramik   18,35 m2           58.787,50          1.078.750,63  

  Waterproofing dek beton   473,05 m2              8.630,95          4.082.870,90  

                  50.955.305,65  

VIII. INSTALASI LISTRIK           

  Instalasi titik lampu   32,00 ttk           90.000,00          2.880.000,00  

  Instalasi titik stop kontak   14,00 ttk           60.000,00              840.000,00  

  Kabel tasfur + kabel arde   15,00 kg           11.000,00              165.000,00  

  Penangkal petir   1,00 unit         350.000,00              350.000,00  

  Grounding dalam 6m   1,00 ttk         100.000,00              100.000,00  

                    4.335.000,00  

IX. PEMASANGAN KUSEN PINTU JENDELA           

  Kusen aluminium Silver   196,82 m           60.000,00        11.809.200,00  

  Kaca Nako   19,20 m2           51.000,00              979.200,00  

  Kaca mati   37,60 m2           95.000,00          3.572.000,00  

  Daun pintu Panel multipleks   2,00 bh         180.000,00              360.000,00  

  Daun pintu kaca   6,00 bh         396.000,00          2.376.000,00  

  Daun jendela   4,00 bh         336.000,00          1.344.000,00  

  Handel kunci   5,00 bh         137.000,00              685.000,00  

                  21.125.400,00  

X. FINISHING & CAT           

  Cat dinding luar ICI   472,80 m2           10.514,67          4.971.335,98  

  Cat dalam Catylac   157,36 m2              7.375,00          1.160.530,00  

  Cat plafond Catylac   154,30 m2              2.916,67              450.042,18  

  Melamik daun pintu   2,00 bh         256.000,00              512.000,00  

                    7.093.908,16  

XI. PEKERJAAN SANITASI           

              

XII. PEKERJAAN FINISHING           

              

XIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN           

  Dinding Krawang   64,72 m2           82.325,00          5.328.074,00  

  Pembersihan Sisa Proyek   1,00 ls      5.000.000,00          5.000.000,00  

                  10.328.074,00  

              

  GRAND TOTAL             366.659.015,70  

              

 


