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PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUKASARI 
KOTA BANDUNG 

Jl. Sarimanah I No. 38 Telp. 022-2014185 Sarijadi Bandung 40151 
 

 
Tanggal    : 27 April 2020 
Nomor     :        /IV.0/B/2020 
Lampiran : - 
Perihal     : Permohonan Dana Hibah / Bansos Untuk  
       Pembangunan Masjid dan Sarana Ibadah Lainnya 
 

 
Kepada Yth, 
Bapak Walikota Bandung 
Di 
Tempat 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dalam rangka mengembangkan Dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, insya Allah Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Sukasari Kota Bandung akan melaksanakan Pembangunan Masjid dan Sarana Ibadah 
lainnya di Kompleks Pendidikan dan Dakwah Muhammadiyah Sukasari  yang berlokasi di jalan Sarimanah 
I No. 38 Kelurahan Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung.  
 
Adapun spesifikasinya sebagai berikut : 
1. Bangunan Masjid dan sarana ibadah lainnya di lantai 2 berukuran 350 meter 
2. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.589.647.800,-,- (terbilang : Satu milyar lima ratus delapan 

puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)) 
3. Legalitas pembangunan sudah terpenuhi (Ijin Dimisili, IMB, IPPT, Sertifikat HGB nomor 03727 tahun 

2019 
4. Peresmian peletakan batu pertama pembangunan telah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017 

oleh Bapak Wakil Walikota Bandung 
 

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan memberikan bantuan guna penyelesaian 
pembangunan masjid tersebut. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan  terimakasih.  
 
Jazakumullahu khairant katsiraa 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
K e t u a ,        Sekretaris, 
 
 
 
PURNOMO, S.Pd., M.Pd     ASEP SAEFULLAH, BSc 
NBM. 797382       NBM. 1098276 
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PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID KOMPLEKS PENDIDIKAN DAN DAKWAH  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUKASARI KOTA BANDUNG  

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2021 
 

 
I. PENDAHULUAN  

Dalam al-quran Allah berfirman :  
“Dan hendaklah ada dantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang 
ma’ruf dan mencegah  dari yang munkar merekalah orang – orang yang beruntung” ( Qs,  3. Al Imran : 106 ) 
“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhan Allah dan untuk 
keteguhan jiwa, mereka seperti sebuah kebun terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujab lebat, maka 
kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat, jika hujan lebat itu menyiraminya, maka hujan gerimis ( pun 
memadai 0 dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat” ( QS 2 Albaqarah : 25 ) 
 
Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang menitikberatkan gerakannya dalam bidang pendidikan, 
sosial kemasyarakatan dan keagamaan. (gerakan Muhammadiyah ini lebih dikenal dengan “Gerakan Dakwah Amar 
Ma’ruf Nahi Mungkar” (mengajak kebajikan islam, mencegah dan melarang kemungkaran).  
 
Sejak awal berdirinya tanggal 18 Nopember 1912 M atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1330 H. 
Muhammadiyah menekankan betapa pentingnya upaya, mencerdaskan bumi putera dan meningkatkan 
kesejahteraannya melalui pendidikan, pembinaan kehidupan beragama dan masalah-masalah sosial ekonomi serta 
budaya yang senantiasa berkembang. Sampai saat ini Muhammadiyah hidup dan berkembang karena dukungan dan 
kepercayaan kaum muslimin dan pemerintah atas kiprah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, pelayanan 
sosial dan dakwah. 
 
Keberadaan  Muhammadiyah Cabang Sukasari yang berdiri sejak tahun  2002  sebagai sebuah organisasi gerakan 
dakwah, pendidikan dan sosial mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan dan mengembangkan amal 
usahanya yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah 11 yang telah beridiri sejak tahun 1984, Taman Pendidikan 
Al-Qur’an, Madrasah Diniyah (DTA, TPQ, TKQ) As-Sabiq berdiri sejak tahun 1992, Majelis Taklim, Asuhan Anak.  
 
Perkembangan ini merupakan bukti dukungan dan keinginan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan amal 
usaha, yang lebih luas sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan dinamis yaitu dengan 
upaya meningkatkan dan mengembangkan komplek pendidikan dan dakwah, salah satunya dengan melaksanakan 
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada untuk pendidikan dan dakwah. Salah satu yang 
berusaha kami penuhi sesuai dengan program yang telah digariskan adalah adanya sebuah Masjid Muhammadiyah 
di Komplek Pendidikan dan Dakwah Muhammadiyah Sukasari. 
 
Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dengan cara mengumpulkan infak dari para 
donatur pimpinan, anggota dan para simpatisanMuhammadiyah orang tua murid yang di koordinir oleh Komite 
Sekolah.Namun keterbatasan kemampuan yang menjadi kendala, oleh karena itu kami sangat mengharapkan 
bantuan dan dukungan dari Pemerintahan Kota Bandung 
 

II. MAKSUD DAN TUJUAN YANG INGIN DICAPAI 
2.1  Tersedianya gedung/bangunan mesjid yang aman, nyaman dan refresentatif sebagai sarana latihan siswa, 

anggota, simpatisan dan masyarakat dalam pembentukan mental spiritual kaum muda dan ummat pada 
umumnya. 

2.2  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun dan menyediakan sarana pendidikan dan dakwah 
secara bergotong royong dalam kebajikan dan takwa 

2.3  Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan dakwah sejak dini dengan menyiapkan sarana pendidikan 
terpadu dan ilmiah 

 
III. RENCANA PEMBANGUNAN 



3.1 Masjid akan dibangun seluas 350 M2 berada di lantai dua, lantai satu dipergunakan sebagai ruang serbaguna 
3.2 Legalitas pembangunan (Ijin Domisili, IMB, IPPT, Sertifikat HGB atas nama Yayasan Muhammadiyah Cabang 

Sukasari Nomor 03727 tahun 2019 
3.3 Peresmian Peletakan Batu Pertama Pembangunan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 

oleh Bapak H. Oded M. Danial (Wakil Walikota Bandung) 
 

IV. Visi dan Misi 
4.1 Visi :  

Mewujudkan lingkungan pendidikan dan dakwah yang unggul dan sehat di  
Kecamatan Sukasari berbasis Iman dan Taqwa ( IMTAQ ) 

4.2 Misi :  
a. Menumbuh kembangkan rasa iman dan taqwa pada anak siswa dan masyarakat  
b. Membangun rasa kebersamaan dan kepedulian anak siswa dan masyarakat 
c. Menjalin komunikasi dan hubungan harmonis dengan masyarakat dan  lembaga – lembaga 

 
V. ANALISA KEBUTUHAN 

5.1 Bahwa kebutuhan akan sarana ibadah dalam bentuk mesjid yang merupakan media pembentukan mental 
spiritual keagamaan dan sesuai program lanjutan jangka panjang dan menengah pembangunan area 
pendidikan dan dakwah di lingkungan Muhammadiyah Cabang Sukasari sebagai salah satu tolak ukur dalam 
keberhasilan pengelolaan organisasi dalam upaya meningkatkan perbaikan pelayanan menuju pendidikan dan 
dakwah berkemajuan. 

5.2 Data kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan meliputi :  
a. Ruang utama masjid 
b. Ruang balkon tempat sholat akhwat 
c. Ruang kantor DKM 
d. WC dan Tempat Wudlu 
e. Ruang pertemuan dan meeting 
f. Ruang seminar/kajian majelis taklim dan pertemuan jamaah 
g. Gudang penyimpanan peralatan masjid 
h. Tempat parkir kendaraan  

 
VI. TEMPAT PELAKSAANAAN KEGIATAN  

Masjid ini akan dibangun di Komplek Pendidikan dan Dakwah Muhammadiyah Sukasari yang berlokasi di Jalan 
Sarimanah I No. 38 Sarijadi Kecamatan SukasariKota Bandung, dan berada dalam pembinaan dan pengawasan 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandung. 
 

VII. SPESIFIKASI DAN STRUKTUR BANGUNAN MASJID 
Struktur dan konstruksi yang akan dipergunakan dalam pembangunan masjid sebagai berikut :  
a. Struktur kolom, balok dan plat lantai beton bertulang 
b. Struktur kolom dan balok utama menggunakan baja IWF 
c. Struktur tanggal beton pertulang 
d. Struktur atap plat baja canal C  
e. Penutup atap menggunakan metal roof 
f. Dinding bata merah di plester 
g. Kusen pintu dan jendela kayu kamper 5/11 dan alumunium 
h. Lantai keramik 40/40 Kamar mandi dan wc standar 
i. Instalasi listrik dan instalasi air bersih 
j. Perkerasan halaman (parkir) menggunakan paving block 

 
 
 

VIII. AGENDA KEGIATAN 
Untuk mewujudkan pembangunan masjid ini maka langkah dan agenda kegiatan yang akan kami lakukan meliputi :  



2.1 Membantuk panitia pembangunan masjid yang meliputi unsur Pimpinan, Anggota dan Masyarakat serta 
pemerintah setempat. 

2.2 Membuat rencana dan agenda kegiatan pembangunan, yang meliputi :  

 

NO KEGIATAN 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI 

1  Pembentukan panitia                            

2 
 Pengecekan legalitas 
pembangunan                           

3  Penghimpunan dana                           

4  Pekerjaan persiapan                            

5  Pelaksanaan pembangunan                           

6  Evaluasi pembangunan                           

7  Peresmian pembangunan                            

 
IX. ANGGARAN BIAYA 

Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Biaya Pembangunan masjid di Kompleks 
Pendidikan dan Dakwah  Muhammadiyah Sukasari diperkirakan mencapai Rp. 1.589.647.800,-,- (terbilang : Satu 
milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan 
rincian sebagai berikut : 

a. Pekerjaan Persiapan       Rp.       79.262.400,- 
b. Pekerjaan lantai masjid peil +4.25     Rp.     698.535.490,- 
c. Pekerjaan lantai mezanin peil +8.00    Rp.     500.177.910,- 
d. Pekerjaan lain-lain  (Interior + Eksterior)   Rp.     311.672.000,- 
Jumlah        Rp. 1.589.647.800,- 

 
X. PENUTUP 

Kita sangat berharap pembangunan masjid ini diharapkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat 
berfungsi untuk meningkatkan peran pendidikan dan dakwah yang berkemajuan serta menjadi amal shaleh bagi kita 
semua yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini. Semoga Allah meridhoi usaha ini 
 
Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri dan senantiasa memberikan jalan kemudahan bagi kita dalam 
menyelesaikan pembangunan masjid ini. Untuk itu dorongan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak sangat kami 
harapkan.. 
 
Fai da azamta fatawakal alallahu 

 
Bandung, 27 April 2020 

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUKASARI 
KOTA BANDUNG 

                  KETUA,                                                                                     SEKRETARIS, 
 
 
 
PURNOMO, S.Pd. M.Pd     H.ASEP SAEFULLAH, BSc 
 

 











 











 
 
 
 



 
 



 

 



 

 
 
 
 





 



 
 
 

 
 



 



 
 

 
 







 
 
 







 







 













 











 


