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PROPOSAL RENOVASI 

MASJID AL - LIQO RW 04 KOMPLEK NEGLASARI I  

KELURAHAN PASANGGRAHAN KECAMATAN UJUNGBERUNG 

KOTA BANDUNG 

A. LANDASAN PEMIKIRAN 

Masjid merupakan sarana peribadatan utama bagi ummat islam, baik untuk 

melaksanakan ibadah mahdoh maupun ibadah ghoer mahdoh. Masjid berfungsi 

sebagai pusat pertemuan ummat islam dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas 

keagamaan (ubudiyah) maupun aktivitas kemasyarakatan (amaiiah). Oleh karena itu 

masjid harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan 

peruntukkannya, sehingga mampu memfasilitasi berbagai kegiatan jamaah. 

Disamping itu fasilitas yang dimiliki oleh masjid harus memberikan jaminan 

kenyamanan kepada para penggunanya, sehingga jamaah dapat dengan penuh 

kekhusuan dalam beribadah dan beraktivitas. 

Masjid sebagai pusat pembinaan dan pengembangan ilmu keagamaan, perlu 

dilengkapi dengan fasilitas ruangan yang memadai sehingga mampu dijadikan 

tempat menimba ilmu agama, bedah buku, berdiskusi serta pendalaman terhadap 

ajaran agama. 

Bertambahnya jumlah anak-anak dari waktu kewaktu sangat perlu untuk 

difasilitasi ruang belajarnya, disesuaikan dengan kelompok rombongan belajar 

(rombel). 

Disamping itu, dipandang amat sangat diperlukan untuk mengayomi anak-anak 

remaja yang pada saatnya mencapai masa-masa kritis untuk berubah, mudah 

terombang ambing terbawa arus zaman, dipandang perlu untuk mendapatkan 

pendekatan khusus, agar tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi perubahan 

zaman yang bersifat modernisasi dan kebebasan. 

Bertalian dengan itu semua kita merasa terpanggil untuk memenuhi prasarana-

prasarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan keagamaan. 

Dilingkungan Komplek Neglasari RW 04 Kelurahan Pasanggrahan sejak berdirinya 

komplek tersebut, telah memiliki sarana peribadatan (masjid Al Liqo) dan telah 

mengalami beberapa kali penyempurnaan, namun saat ini sejalan dengan 

perkembangan lingkungan dan kependudukan, serta dekatnya dengan penduduk 

tetangga sekitar yang turut memanfaatkan masjid sebagai tempat peribadatan. 
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Masjid Al Liqo saat ini dirasakan sudah tidak bisa menampung segala kegiatan seperti 

diuraikan diatas, disamping kondisi fisik pada beberapa bagian masjid sudah sampai pada 

kondisi yang memerulan perhatian serius, karena ada beberapa kerusakan, yang apabila 

tidak dengan segera dilakukan perbaikan / renovasi, dikhawatirkan akan merebah 

kebagian lainnya sehingga menambah parah masjid secara keseluruhan. Untuk melakukan 

perluasan secara horizontal, lahan yang dimiliki tidak memungkinkan, karena sudah 

terbangun secara total. 

Untuk memenuhi tantangan tersebut, maka melalui kesepakatan bersama masyarakat, 

yang dimotori oleh Pengurus Dewan Keluarga Masjid Al Liqo, berkehendak untuk 

melakukan renovasi masjid Al - Liqo dengan memperhatikan pada IMB (Izin 

Mendirikan Bangunan) yang dimiliki, karena secara total rencana pembangunan masjid Al 

Liqo belum selesai sesuai dengan IMB yang dimiliki. Dan melalui renovasi yang kali ini akan 

dilakukan, akan menuntaskan rencana yang telah lama dimiliki, walaupun tidak 

mustahil untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi saat ini. 

B. LANDASAN YURIDIS 

1. Al Qur'an surah Attaubah ayat 18 (9.18) 

 

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, 

menunaikan zakat dan tidak takut { kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka 

mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." 

 
2. Al Qur'an surat Attaubah ayat 108 (9.108) 
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"Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. 

Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih 

pantas engkau melaksanakan sholat didalamnya. Di dalamnya ada orang-orang 

yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih." 

3. Al Hadist riwayat Bukhari Muslim (Muttafaqun Alaih) hadist ke 309 

mengatakan: 

"Usman bin Affan berkata ditengah pembicaraan orang-orang sekitar masalah 

pembangunan masjid. Rasulullah SAW ia berkata,"Sungguh, kalian telah banyak 

berbicara, padahal aku mendengar Nabi SAW bersabda : " Siapa yang 

membangun masjid karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan akan 

membangunkan untuknya yang seperti itu di syurga." 

4. Al Hadist riwayat Bukhori Muslain (muttafaqun   Alaih), hadis ke 580, 

mengatakan 

"Abu Hurairoh RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Allah 

SWTberfirman, Berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu." Dan Nabi SAW 

bersabda : " Sesungguhnyaa tangan Allah berisi penuh, pemberian Nya pada 

siang maupun malam tidak pernah menguranginya." 

Beliau juga bersabda, " Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah memberikan 

nafkah (rezeki) semenjak Dia mencipta langit dan bumi. Sesungguhnya apa yang ada 

di tangan-Nya tidak pernah berkurang. Arasy-Nya ada diatas air, di tangan-Nya ada 

mizan (neraca) yang turun dan naik." 

 

C. LANDASAN OPERASIONAL 

 

1. Telah dimilikinya IMB mengacu pada IMB yang dikeluarkan oleh Dinas 

Bangunan Pemerintah Kota Bandung. 

2. Telah terbentuknya Panitia Renovasi Masjid Al    Liqo, melalui Surat 

Keputusan Pengurus Dewan Keluarga Masjid Al Liqo tertanggal 9 Maret 

2015, nomor:05/DKM-AL/lll/2015. 

3. Telah dimilikinya Rencana gambar renovasi dalam tiga dimensi, yang 

telah disepakati bersama. 

4. Telah dimilikinya Rencana RAB (Rencana Anggaran Biaya), mengacu 

pada gambar tersebut diatas. 
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5. Telah   dimilikinya   rekening   penyimpanan   dan   pengamanan   dana 

renovasi pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Jabar Banten (BJB). 

D. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Tersedianya     sarana     peribadatan     yang     refresentatif,     sehingga 

memberikan kenyamanan bagi pengguna. 

2. Termilikinya    masjid    yang    mempunyai    arsitektur    islami    yang 

menimbulkan daya tarik bagi jamaah penggunanya. 

3. Terlindunginya    jamaah    dari    gangguan    fisik    bangunan,    yang 

mengakibatkan konsentrasi ibadahnya terganggu. 

4. Terpenuhinya kebutuhan ruangan untuk menampung berbagai aktivitas 

pembinaan dan pengembangan keagamaan dan pendidikan. 

5. Terpeliharanya fisik bangunan secara keseluruhan dan terhindar dari 

dampak kerusakan pada bagian lainnya. 

E. RUANG LINGKUP 

Dengan mempertimbangkan kondisi yang dimiliki oleh masjid saat ini serta berupaya 

melakukan pengembangan arsitektur bangunan, maka ruang lingkup renovasi diarah 

pada : 

1. Perubahan kubah dari bentuk yang sekarang dimiliki, dirubah menjadi 

bentuk lain (lihat gambar) dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

bentuk  dan  strukturnya,  sehingga   diharapkan  tidak  menimbulkan 

masalah untuk waktu-waktu mendatang. 

2. Melakukan perubahan penampilan wajah depan masjid disesuaikan 

dengan dampak perubahan kubah. 

3. Pembuatan dua menara terletak dibagian depan dengan posisi simetris. 

4. Pembuatan  ruangan  dilantai dua sesuai dengan  kebutuhan  untuk 

memfasilitasi ruangan-ruangan pengajian dan pendidikan anak-anak dan remaja. 

5. Penyempurnaan penampilan mihrob sehingga lebih artistic 

6. Penyempurnaan system pencahayaan dan akuistik pengeras suara. 

7. Melakukan   perubahan   dan   atau   peenyempurnaan  sesuai   dengan kebutuhan. 
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F.  Rencana Anggaran Biaya 

Rencana Anggaran Biaya Renovasi Masjid Al Liqo Komplek Neglasari I, RW 

04, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, 

tergambar sebagai berikut:  

NOMOR URAIAN PEKERJAAN JUMLAH BIAYA 

(RP) 

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 18.500.000,00 

 JUMLAH : 18.500.000,00 

   

II PEKERJAAN STRUKTUR  

A PEKERJAAN LANTAI 1 99.804.595,46 

B PEKERJAAN LANTAI 2 189.879.267,43 

C PEKERJAAN  LANTAI  DAK ATAP DAN MENARA 29.240.733,05 

 JUMLAH 318.924.595,94 

   

III PEKERJAAN ARSITEKTUR  

A PEKERJAAN LANTAI 1 61.081.900,76 

B PEKERJAAN LANTAI 2 252.317.186.60 

C PEKERJAAN LANTAI ATAP 146.573.402,12 

D PEKERJAAN ORNAME FASADE 65.500.000,00 

 JUMLAH 525.472.489,48 

   

IV PEKERJAAN MEKANIKAL/ELEKTRIKAL  

A PEKERJAAN MEKANIKAL 8.685.322,48 

B PEKERJAAN ELEKTRIKAL 146.707.550,00 

 JUMLAH 155.392.872,48 

   

 JUMLAH TOTAL 1.018.289.957,90 

 DIBULATKAN 1.018.289.900,00 
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G. PELAKSANAAN FISIK 

Rencana pengerjaan fisik renovasi masjid Al Liqo berdasarkan perenanaan 

tersebut diatas memerlukan waktu kurang lebih 8 bulan atau kurang lebih 35 

minggu. Peletakan batu pertama dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015. 

Namun sampai 25 Maret 2020 pembangunan belum selesai. Ada beberapa bagian yang 

belum selesai. Diantaranya, pembuatan kamar di lantai dua untuk kamar takmir masjid, 

pembuatan kantor DKM, perpustakaan dan alat komunikasi. 

Untuk lebih rinci tentang waktu pelaksanaan renovasi tersebut adalah 

sebagaimana tertuang dalam Jadual Pelaksanaan Pekerjaan (Master schedule), 

yang merupakan lampiran dari proposal ini. 

H. PENDANAAN 

Dana awal memanfaatkan dana yang dimiliki oleh DKM Al Liqo, sebagai hasil 

pengumpulan dari infak shodaqoh rutin (kencleng), walaupun dana tersebut 

sangat jauh dari mencukupi, akan tetapi dengan modal laa haula walaa 

quwwata illaa billaahil aliyyil adzim, kami percaya Allah akan memberi 

kemudahan kepada kami dalam melaksanakan niat ini. Amien 

Untuk menunjang pendanaan berikutkan akan dilakukan upaya-upaya lain 

sebagai berikut: 

1. Melakukan    penghimpunan    dana    masyarakat,    khususnya    warga 

masyarakat RW. 04, melalui surat edaran. 

2. Menghimpun dana melalui donator luar warga RW 04 melalui proposal. 

3. Mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah dan instansi lain 

melalui proposal. 

4. Menerima bantuan dari pihak lain yang dilakukan secara sah dan tidak 

mengikat. 

5. Bagi   para   donator  yang   berniat   untuk   membantu   Panitia   dapat 

dilakukan secara tunai melalui bendahara Panitia dan atau menyetor 

melalaui rekening panitia pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) nomor 

rekening 10000760979 dan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 

0102360974100 

6. Tidak   menutup   kemungkinan    Panitia   bersedia    untuk   menerima 

partisipasi/sumbangan dalam bentuk fisik bangunan, dengan catatan agar 

lebih  kena sasaran, terlebih dulu mengkomunikasikan kepada Panitia cq 

bidang tehnis. 
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I.   PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 

Pemantauan   dan   pengawasan   akan   dilakukan   melalui   unsur-unsur 

pengawasan: 

1. Pengawasan melekat, dilakukan oleh unsur Panitia inti, yaitu : Ketua, 

Sekretaris, Bendahara dan Bidang Tehnis. 

2. Pengawasan    Operasional    dilakukan    oleh    Komponen    Pengawas 

terstruktur sesuai dengan SK Kepanitiaan. 

3. Pengawasan Fungsional, dilakukan oleh unsur pejabat DKM Al Liqo 

4. Pengawasan Masyarakat, dilakukan melalui asas kewilayahan RT dan RW. 

5. Pengawasan Birokrat, dilakukan oleh unsur Birokrasi, terutama yang ada 

kaitannya dengan partisipasi dana. 

J.   PELAPORAN 

Sebagai salah satu upaya keterbukaan,  maka  Panitia akan melakukan 

pelaporan sebagai berikut: 

1. Pelaporan yang  bersifat administratif kepada  masyarakat  melalui informasi 

yang dipampang secara terbuka. 

2. Laporan perkembangan perolehan dana masyarakat, baik yang diterima dari 

masyarakat RW 04/ Jamaah Al Liqo, maupun yang diterima dari donator 

lainnya. 

3. Secara   khusus   akan   dilaporkan   perkembangan   peneriamaan   dan 

penggunaan dana. 

4. Laporan perkembangan pelaksanaan tehnis, berupa progress renovasi secara 

berkala. 

 

 
 

K. PENUTUP 

Untuk menunjang keberhasilan rencana renovasi ini, serta menyadari akan 

keterbatasan kemampuan dalam penghimpunan dana, maka melalui 

peroposal ini kami mengetuk hati semua pihak untuk merasa peduli 

terhadap beban yang kami hadapi. 

Kami merasa yakin serta penuh kepercayaan bahwa Bapak/lbu/Saudara akan 

berkenan menyisihkan sebagian harta amanah Allah SWT, pada jalan yang telah 

diberi jaminan oleh Allah Swt, sebagaimana diungkapkan Nya dalam Al Qur'an 

surat Attaubah ayat 108 serta hadist tersebut diatas. 

Kami akan sangat bersyukur kehadirat llaahi Robbi, seraya memanjatkan doa 

kepada Nya atas segala budi baik Bapak/lbu/Saudara yang telah diberikan 

kepada kami, semoga kelak tercatat sebagai amal sholeh. Amien. 
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L.   LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. SK Pengurus  DKM  Al-Liqo 

2. Surat Domisili Masjid Al-Liqo 

3. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

4. Foto kopi rekening tabungan BJB 

5. Surat Keterangan Tanggung Jawab  

6. Surat Pernyataan Kesediaan Menyediakan Dana Pendamping 

7. Foto gambar situasi masjid lama dan gambar eksterior setelah renovasi. 

 

 
 
 

 


