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“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di
jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.
Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS.Albaqarah 261).

Yogyakarta, 5 Agustus 2012

Kepada Yang Kami Hormati :

Bapak/Ibu/Sdr/i Kaum Muslimin dan Muslimat Yang Dirahmati Allah SWT

Di Tempat.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan

kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal

perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat

menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat

memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali

Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad

adalah hamba dan utusan-Nya.

Sehubungan dengan rencana pembebasan tanah guna Perluasan Masjid Al-Huda yang

terletak di Dusun Jobohan, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten

Sleman, maka kami atas nama Panitia mengajak kepada bapak, ibu dan saudara untuk

berpartisipasi dalam pembebasan tanah untuk perluasan masjid tersebut dengan menyisihkan

sebagian rezekinya dalam bentuk dana sebagai investasi akhirat.

http://masjidalhudajobohan.wordpress.com/
mailto:alhudajobohan@yahoo.com
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PROPOSAL PEMBEBASAN TANAH
UNTUK PERLUASAN MASJID Al-HUDA

1. Pendahuluan

Masjid Al Huda didirikan di atas tanah seluas 100 m2, dan telah dimanfaatkan untuk
kepentingan ibadah kaum muslim di Jobohan sejak dibangunnya pada tahun 1995. Luas
bangunan masjid satu lantai ini adalah 80 m2. Masjid yang relatif kecil ini merupakan satu-
satunya masjid yang dimiliki kaum muslim dusun Jobohan, Desa Bokoharjo, Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Sleman, dan yang dipergunakan untuk pelaksanaan jama’ah sholat
Jum’at. Jama’ah masjid ini adalah masyarakat dusun Jobohan yang jumlahnya mencapai 600
orang dewasa di luar anak-anak yang sering mengikuti kegiatan pengajian dan TPA. Ditinjau
dari rasio jumlah ummat dan luas masjid ini, maka sholat Jama’ah Jum’at dan aktivitas
pembinaan ummat lainnya sering kali terpaksa dilakukan di luar/halaman masjid (Gambar 1).
Sebagai konsekuensinya, kekhusyu’-an, ketenangan dan kenyamanan beribadah serta
beraktivitas di masjid ini menjadi sangat terganggu.

Gambar 1. Kegiatan pembinaan anak

Karena sebagian besar masyarakat Jobohan bekerja sebagai petani dan wiraswasta dan
tidak memiliki tempat ibadah di rumah masing-masing, maka masjid ini menjadi tempat yang
sangat strategis untuk pegembangan diri baik dari sisi spiritual maupun sosial-
kemasyarakatan. Dari sisi spiritual, masyarakat telah memanfaatkan masjid ini untuk
beribadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, membersihkan diri, menggembleng batin
serta beri’tikaf. Masjid ini didirikan sebagai langkah konkret, wujud keimanan kepada Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang
mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat
keberuntungan” (QS Al Maidah 5 : 35).
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Dari sisi sosial-kemasyarakatan, masjid Al Huda ini dirasakan sangat bermanfaat bagi
masyarakat Jobohan sebagai:
 Tempat untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan baik tentang pengetahuan

agama Islam, seni budaya, maupun pengetahuan umum lainnya,
 Tempat pembinaan dan pengembangan pemuda (kader-kader pimpinan umat), serta

sebagai sekretariat dan pusat aktivitas pemuda yang pada akhirnya diharapkan
dapatmenjauhkan mereka dari kegiatan negatif dan penyakit masyarakat,

 Tempat membina persatuan masyarakat, keutuhan ikatan jama’ah dan kegotongroyongan
di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama,

 Tempat bermusyawarah guna memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi
masyarakat,

 Tempat untuk berdiskusi dan berkonsultasi,
 Pusat dan terminal informasi baik yang berasal dari dalam maupun luar dusun.

Menilik fungsi masjid di dusun Jobohan seperti di atas serta fasilitas masjid Al Huda
yang  kurang representatif ini, maka perbaikannya menjadi prioritas pembangunan yang telah
dicanangkan oleh masyarakat Jobohan. Perluasan bangunan masjid dengan sendirinya akan
meningkatkan daya tampung jama’ah, sehingga shalat Jum’at maupun acara - acara Islami
periodik dapat dilaksanakan secara lebih khusuk dan nyaman.

Perluasan masjid ini menjadi cita-cita jangka menengah masyarakat Jobohan yang
sangat optimistik karena posisi masjid ini ada di sekitar tanah kosong yang luasnya 529 m2,
dan sedang akan dijual oleh pemiliknya dengan harga total sekitar 160 juta rupiah. Oleh
karena itu, dengan dorongan niat, motivasi, dan kebutuhan untuk memiliki tempat ibadah
yang layak, memadai dan representatif, masyarakat Jobohan telah sepakat dan mencanangkan
pembelian/pembebasan tanah sebagai cita-cita jangka pendek yang harus segera
direalisasikan, meskipun masyarakat hanya memiliki infaq sebesar 18 juta rupiah.

2. Gambar dan Denah Lokasi

Masjid Al Huda berlokasi di tengah dusun Jobohan, menghadap langsung ke jalan
kampung yang lebarnya 3 m. Lebar masjid adalah 10 m dan panjang 8 m. Tanah kosong di
sisi kiri masjid ada sekitar 450 m2, dan di belakang masjid sekitar 80m2, yang akan
dibebaskan oleh masjid pada saat ini (Gambar 2 dan 3).

Gambar 2. Masjid Al Huda Jobohan
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U Pekarangan

Pekarangan Tanah Kosong 19x18 m2

jalan

Tanah Kosong 10x8 m2

Masjid Al Huda 10x10 m2

Pekarangan

Gambar 3. Denah Lokasi Masjid Al Huda Jobohan

3. Tujuan
Kegiatan ini bertujuan utama:

 Jangka Pendek: membebaskan/membeli tanah kosong di sekitar masjid yang luasnya 529
m2,

 Jangka Panjang: memperluas masjid.
Pada saat ini, tujuan prioritas adalah untuk membebaskan tanah di sekitar masjid yang

luasnya 529 m2.

4. Pembiayaan
Pembebasan tanah ini memerlukan dana sekitar Rp. 174.570.000 (seratus tujuh puluh

empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut.
 Tanah seharga Rp. 300.000/m2 x 529 m2 = Rp. 158.700.000
 NJOP (SPPT): 10% x Rp. 158.700.000 = Rp.   15.870.000

5. Sumber Dana
 Swadaya masyarakat (warga Jobohan): Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah),
 Donasi dari lembaga-lembaga,
 Donasi dari home industri dan perusahaan kecil di sekitar masjid, hibah Individu dll
 Penjualan Piagam Wakaf dengan Nominal Rp. 150.000 - 300.000 per lembar
 Donasi dari umat dan masyarakat umum, baik berupa infaq, sodaqoh maupun zakat ma
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SUSUNAN PANITIA

Penanggung Jawab : Abdullah (Kepala Dusun Jobohan)

Penasehat : 1. Marsudi (0274-3049097)
2. Alief Sumarno
3. Riyadi, S.Ag.

Ketua : 1. Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D. (081328608258)
2. H. Prapto Legowo, B.Sc. (081999030111)

Sekretaris : 1. Agus Winardi, S.Si (08157945763)
2. Arif Sudharno Putro, SIP. (08572616919)

Bendahara : 1. Akhmad Jamil, S.Kes (08122785402)
2. Sutrisna (085729640907)

Sie. Humas : 1. Ahmad Suyoto (0274-7429906)
2. Sutanto, S.Ag.(081392572247)
3. Embong Sumanto (081904271265)
4. Wijiyatno (08122785402)
5. Surono (081904143305)
6. Sumanto (081393429658)
7. Muh. Ashari (0274-7198717)
8. Hj. Istinah, A.Md.Pd., S.Pd. (085643062136)
9. Hj. Ninik Sartini
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