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PROPOSAL 

RENCANA PEMBANGUNAN 

GEDUNG RUMAH QUR’AN TERPADU (RQT) 

AL HIKMAH MASJID PELAJAR (AMP) 
 

I. DASAR PEMIKIRAN 

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa 

(QS. Al Baqarah : 2) 

“Kebenaran itu datang dari Rabb mu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang 

yang ragu.” (Q.S Al-Baqarah : 147) 

“Turunlah kamu berdua (Adam dan Iblis) dari surga bersama-sama, sebagian kamu 

menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka, jika datang kepadamu petunjuk daripada-

Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan 

celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya 

penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam 

keadaan buta”. (Q.S Thaha :123-124) 

 

Di satu sisi kita menyadari pentingnya Al Qur’an dalam kehidupan. Di sisi lain begitu 

banyak kejadian dan kondisi yang membuat sesak di dada, meneteskan air mata bahwa 

banyak dari saudara kita yang belum menggunakan Al Qur’an dalam kehidupan. Jatuhnya 

moral anak bangsa karena jauh dari petunjuk Al Qur’an akan menghancurkan bangsa 

Indonesia yang kita cintai ini. Maju mundurnya sebuah bangsa tergantung pada 

pendidikan, pendidikan dan pendidikan. Adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk 

membekali generasi penerus dengan pendidikan islami, pendidikan yang berjiwa Al 

Qur’an. 

Oleh sebab itu, maka kami memandang sangat mendesak “Pembangunan Gedung Rumah 

Qur’an Terpadu Al Hikmah Masjid Pelajar bisa terwujud di Tahun 2020, tentu dengan 

harapan agar generasi penerus bangsa menjadi generasi qur’ani yang dapat menjadi 

rahmatan lil ‘alamin. 
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II. TUJUAN 

Dengan pembangunan gedung Rumah Qur’an Terpadu (RQT) Al Hikmah Masjid Pelajar 

(AMP) diharapkan dapat mencetak generasi-generasi Qur’ani yang bermanfaat bagi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

III. VISI DAN MISI 

Visi : 

Terwujudnya suatu Generasi Qur’ani yang mampu membumikan Al Qur’an (menerapkan 

Al Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

 

Misi : 

1. Membimbing anak agar dapat menjadi hafidz/hafidzah 

2. Menyelenggarakan pendidikan dasar berbasis Al Qur’an bagi anak usia emas 

3. Membimbing anak untuk hidup sederhana, mandiri, jujur, disiplin, pantang menyerah, 

mengasihi dan menyayangi sesama. 

 

IV. WAKTU DAN LOKASI 

1. Waktu 

Waktu pelaksanaan pembangunan Rumah Qur’an Terpadu Al Hikmah Masjid Pelajar 

pada tahun anggaran 2020 dengan target terselesaikannya pembangunan lantai 1, dan 

pada tahun anggaran 2021 dengan target terselesaikannya pembangunan lantai 2 dan 3 

2. Lokasi 

Lokasi pembangunan berada di Perumahan Pesona Asri II RT 01 RW 12 Pedurungan 

Tengah Pedurungan Semarang 

 

V. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan pembangunan dengan pola penanganan sebagai berikut : 

1. Merancang gambar dan anggaran belanja 

2. Persiapan pekerjaan pembangunan 

3. Pelaksanaan pembangunan secara tahapan 

4. Laporan pertanggung jawaban pembangunan 

5. Pemanfaatan dan penggunaan Rumah Qur’an Terpadu 

 

VI. TARGET YANG DIHARAPKAN 

Dengan selesainya pembangunan gedung Rumah Qur’ani Terpadu ini, diharapkan akan 

mampu membimbing anak terutama anak-anak yatim piatu dan dhuafa untuk dapat 

menghafal Al Qur’an, menyelenggarakan pendidikan islami anak usia dini untuk 

masyarakat sekitar, membimbing anak agar memiliki karakter qur’ani. 
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VII. KEPANITIAAN 

Panitia pelaksanaan pembangunan Rumah Qur’an Terpadu oleh pengurus yayasan Ziswaf 

Masjid Pelajar 

 

VIII. RENCANA ANGGARAN 

Rencana anggaran pembangunan sebagaimana terlampir. Dengan sumber dana 

pembangunan sebagai berikut : 

1. Bantuan Hibah APBN/APBD 

2. Paket wakaf tunai dan ZIS 

3. Sumbangan dunia usaha 

4. CSR BUMN / Swasta 

5. Donasi/bantuan yang tidak mengikat 

 

IX. PENTUTUP 

Demikian proposal rencana pembangunan gedung Rumah Qur’an Terpadu Al Hikmah 

Masjid Pelajar ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai konsep dan acuan kerja pelaksanaan 

pembangunan Rumah Qur’an Terpadu. Tentu keberhasilan pekerjaan pembangunan 

tersebut di atas sangat tergantung partisipasi/peran aktif dari semua pihak, baik dari 

pemerintah, institusi terkait, donasi dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan seluruh lapisan anggota masyarakat. 

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan senantiasa melimpahkan kekuatan serta 

lindungan-Nya, sehingga kita akan mampu mengemban tugas dan amanah yang besar 

dengan sebaik-baiknya. Aamiin 

 

Semarang,     Januari 2020 

Ketua Yayasan Ziswaf Masjid Pelajar 

 

 

 

Suharto, S.Pi. 
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TAMPAK DEPAN GEDUNG RQT AMP 

 

TAMPAK ATAS DAN BELAKANG RQT AMP 

 

  



5 

 

 

  



6 

 

 

  



7 

 

  



8 

 

 
  



9 

 

 



10 

 

 



11 

 

  



12 

 

 



13 

 



14 

 

 

  



15 

 

 


