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Muqaddimah

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya untuk kita semua, diantaranya 

nikmat sehat, ilmu dan iman yang patut kita syukuri dengan cara memelihara, menikmati, 

merawat dan mengembangkannya dalam rangka ibadah kepada-Nya dan hanya mengharap ridho 

Allah SWT. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad 

SAW juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Al-qur’an adalah kalamullah wa kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai pedoman hidup ummat manusia yang ingin menggapai kebagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. Oleh karenanya, mempelajari dan mengajarkan Al-qur’an adalah menjadi kewajiban 

setiap insan yang beriman, Rasulullah SAW bersabda :

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-qur’an”  

Oleh karenanya, setiap kita harus peduli kepada dakwah Al-qur’an. Dengan kita 

mengajarkannya, memperjuangkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Agar kita 

menjadi orang-orang terbaik disisi Allah. Karena berangkat dari kehidupan inilah, maka kami dari 

Lembaga Dakwah Dararut Tarbiyah menggulirkan sebuah program pengkaderan da’i dan da’iyah 

yang menghafal Al-qur’an dalam waktu 18 bulan - 2 tahun dari kalangan mahasiswa dan umum.

Visi

Menjadi keluarga Allah

Misi

- Mencetak kader dakwah yang hafal Al-qur’an.

- Menyebarkan da’i dan da’iyah yang hafal Al-qur’an ke seluruh Indonesia.

- Menghadirkan pribadi-pribadi dan masyarakat yang mencintai Al-qur’an dengan 

mempelajarinya dan mengamalkannya.

- Menjadi harapan baru bagi kebangkitan dakwah islamiyah.

- Membangkitkan semangat dakwah.



Program

 Tilawah 2 juz/hari

Setiap santriwati yang belajar Al-Quran di Rumah Al-Qur’an ini diwajibkan untuk tilawah

Al-Quran sebanyak 2 juz/hari. Dengan program ini, diharapkan para santriwati dapat semakin

dekat dan terbiasa bersama Al-Quran. Selain itu, program ini juga melatih keistiqomahan para

santriwati.

 Menghafal Al-Qur’an

Untuk mencapai visi dan misi yang telah dijelaskan di awal, para santriwati diwajibkan

untuk menghafal Al-Quran setiap hari (bagi yang telah menyelesaikan program tahsin). Di

malam hari, para santriwati harus menyetorkan hafalannya kepada para musyrifah. Hal ini

dilakukan agar hafalan para santriwati dapat terkontrol oleh musyrifah. Selain itu para musryifah

juga dapat mengoreksi dan meningkatkan kualitas hafalan para santriwati.

 Qiyamullail setiap malam

Qiyamullail atau sholat tahajjud di malam hari adalah kegiatan wajib di rumah Al-Quran

ini. Program ini bertujuan untuk membiasakan para santri dari dini untuk melaksanakan sholat

tahajjud.

 Tahsin Al-Quran

Tidak semua santriwati yang masuk di rumah Al-Quran ini sudah benar dalam membaca

Al-Quran dengan tajwid. Oleh karena itu, Rumah Al-Quran mengadakan program wajib tahsin

bagi para santriwati baru. Setiap hari, para santriwati yang berada pada program tahsin akan

disimak bacaannya oleh musyrifah dan belajar tahsin bersama. Dengan program tahsin ini,

diharapkan kualitas bacaan Al-Quran para santriwati menjadi lebih baik dan benar sesuai dengan

bacaan Rasulullah dan para sahabat. Untuk program takhosus, santriwati harus menyelesaikan

tilawah 10 juz/hari. Sedangkan untuk program reguler, santriwati harus menyelesaikan tilawah

5 juz/hari. Program ini minimal berlangsung selama 1 bulan. Jika santriwati telah menyelesaikan

program tahsin ini, mereka dapat melanjutkan ke program menghafal Al-Quran.



 Muroja’ah dan Imtihan

Menghafal Al-Quran itu mudah, namun menjaga hafalan agar tetap lekat adalah hal yang

sulit dan membutuhkan keistiqomahan dan niat yang terus berkesinambungan. Oleh karena itu

perlu adanya program muroja’ah dan imtihan. Muroja’ah adalah kegiatan mengulang hafalan

yang telah santriwati setorkan kepada musyrifah. Setiap santriwati memiliki pasangan muroja’ah

masing-masing dan mereka wajib melaporkan murojaahnya setiap hari kepada musyrifah.

Imtihan adalah program ujian yang diadakan oleh Rumah Al-Quran untuk mengevaluasi

dan memantau perkembangan serta kualitas hafalan para santriwati. Imtihan dilaksanakan ketika

santriwati telah menyelesaikan per 5 lembar hafalan dari Al-Quran.

 Mabit bulanan

Program ini adalah program yang diadakan oleh Rumah Quran pusat yang mewajibkan

santriwati menginap selama 2 hari di tempat yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan pada

mabit ini adalah mendengarkan tausyiah dari ustadz.

 Jaulah tokoh

Jaulah tokoh adalah kegiatan mengunjungi dan bersilaturrahim kepada salah satu tokoh

yang dapat dijadikan teladan bagi para santriwati. Dengan jaulah tokoh, diharapkan para

santriwati mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta dapat menjadi semangat

dan motivasi baru untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.

 Kajian tsaqofah islamiyah

Setiap 2 minggu sekali, para santriwati akan bergiliran untuk mengisi kultum di kalangan

santriwati rumah Al-Quran sendiri. Dengan piket kultum ini, diharapkan para santriwati akan

saling berbagi ilmu serta melatih diri untuk menjadi da’iyah kelak di masyarakat. Selain

kegiatan kultum ini, rumah Al-Quran Daarut Tarbiyyah juga menganjurkan para santriwati untuk

mengikuti kajian tsaqofah islamiyah di luar untuk menambah pengetahuan santriwati.



 Pengabdian masyarakat

Rumah Quran Daarut Tarbiyyah juga bertekad untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu pengabdian masyarakat dari Rumah Quran Daarut Tarbiyyah adalah Majelis Quran

Ar-Rahman. MQA adalah sekolah belajar Al-Quran bagi anak-anak yang terletak di Jalan

Kemuning, Pejaten Timur, Pasar Minggu. Para santriwati Rumah Al-Quran adalah pengajar dari

sekolah ini. Kegiatan belajar – mengajar MQA ini berlangsung pada sore hari setelah ashar dari

hari Senin-Jumat. Terbentuknya MQA ini berawal dari para ibu-ibu yang ingin putra dan

putrinya mendapatkan pembelajaran Al-Quran. Kemudian terbentuklah MQA ini dan sampai

sekarang MQA memiliki kurang lebih 40 peserta didik.

 Riyadhoh dan rihlah

Akal dan pikiran yang sehat terdapat pada jasmani yang sehat pula, begitulah kata pepatah.

Oleh karena itu, penting bagi para santriwati untuk menjaga kesehatan jasmaninya. Kegiatan

riyadhoh adalah kegiatan olahraga yang diperuntukkan bagi para santriwati. Selain kegiatan

riyadhoh, juga terdapat kegiatan rihlah yang biasanya dilakukan dengan mentadabburi alam.

Selain melatih kesehatan jasmani, para santriwati juga dapat mentadabburi alam.

 Mutaba`ah

Setiap sebulah sekali, ustadz pembimbing akan datang ke Rumah Quran Daarut Tarbiyah

untuk memberikan tausyiah kepada para santriwati serta mengevaluasi seluruh kegiatan yang

telah dilaksanakan selama sebulan.

Lampiran-Lampiran

1. Pengurus Rumah Al-Qur`an

2. Jadwal Kegiatan Rumah Al-Qur`an

3. Daftar Nama Santri Rumah Al-Qur`an Pasar Minggu

4. Anggaran Dana Yang Dibutuhkan

5. Dokumentasi Kegiatan Rumah Al-Qur`an



Penutup

Demikian proposal ini kami susun, partisipasi dan dukungan dari semua pihak sangat kami

butuhkan. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan-Nya kepada kita semua dan memberikan

balasan dengan sebaik-baik balasan. Amin Allahumma Amin.

Jakarta, 18 September 2016

PENGURUS RUMAH AL-QUR`AN DAARUT TARBIYYAH

Widda Suryanida Iin Lutfiah

Ketua Bendahara

Mengetahui,

Nadiatul Hasanah

Musyrifah Rumah Al-qur`an



LAMPIRAN

Pengurus

Pembina : Ust. H. Abdul Muiz, MA.

Pengawas : Ust. H. Ibnu Jarir, Lc

Mudir : Ust. Fadlyl Usman Baharun

Sekretaris : Tri Supraptiwi

Musyrifah I : Nadiatul Hasanah

Musyrifah II : Sri Hartini Eka pratiwi

Ketua : Widda Suryanida

Sekretaris RQ Cabang : Amelia

Bendahara : Iin Lutfiah

Jadwal Kegiatan

- 03.30-04.30 : Qiyamullail

- 04.30-05.30 : Shalat subuh, ma’tsurat dan tilawah jama’i

- 05.30-06.30 : Bersih-bersih dan persiapan kuliah

- 06.30-12.30 : Kuliah, Shalat dzuhur

- 12.30-15.00 : Tilawah/menghafal/muroja’ah

- 15.00-16.00 : Shalat ashar, ma’tsurat

- 16.00-18.00 : Persiapan setoran hafalan, 

- 18.00-19.30 : Shalat maghrib, Kultum

- 19.30-21.00 : Setoran hafalan, muroja’ah

- 21.00-22.00 : Belajar

- 22.00-03.00 : Istirahat



Santri Rumah Qur’an Periode 2016 – 2017

No. Nama Asal Universitas/Instansi

1. Amelia Padang Kerja

2. Annisa Nur Rasyida Malang Kerja

3. Herlina Setiawati Kepri Dzin Nurain

4. Teti Sumarni Sukabumi Kerja

5. Nabilah Amatullah Padang Lipia

6. Nadiatul Hasanah Dumai Lipia

7. Nisa Ulkhoiriyyah Padang Lipia

8. Novrianti Padang Al-Hikmah

9. Nurul Jamilah Bekasi Lipia

10. Putri Andina Afisyah Padang Lipia

11. Risanti Sukabumi Lipia

12. Siti Farida Cianjur Unindra

13. Sri Hartini Eka pratiwi Lampung Lipia

14. Surayya Jawa tengah Kerja

15. Erma Yunita Jambi Lipia

16. Wa ode Afriyanti Makassar Dzin Nurain

17. Widda Suryanida Tasikmalaya Lipia



Anggaran Dana

1. Kontrakan rumah per tahun Rp 30.000.000

2. Makan per bulan Rp 1.395.000

3. Program Rumah Qur`an per bulan Rp 1.500.000

4. Beras (100 liter per bulan) Rp 850.000

5. Listrik per bulan Rp 500.000

6. Air minum (31 galon per bulan) Rp 186.000

7. Perlengkapan rumah per bulan Rp 200.000

8. Uang Sampah per bulan Rp 60.000

9. Gas per bulan Rp      150.000

TOTAL =  Rp 34.841.000



DOKUMENTASI RUMAH AL-QURAN DAAARUT TARBIYYAH

Halaman Depan Rumah Qur`an Daarut Tarbiyyah, Palapa, Pasar Minggu

Rihlah di Kebun Raya Bogor



Rihlah di Gunung Pancar Bogor



Shalat Berjama`ah

Salah Satu kegitan Jama`I ( Tilawah)



Muroja’ah dan Setoran Hafalan

Rapat Pengurus Rumah Quran Daarut Tarbiyyah



Serah Terima Donasi dari Para Donatur


