
1 
 

PROPOSAL 

PERMOHONAN BANTUAN SARANA  

& PRASARANA TPQ  

TPQ BAITUL ILMI 

 

 

JL. TOHJAYA RAYA NO.11 UWUNG JAYA – CIBODAS  

TANGERANG BANTEN 

 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 
HALAMAN SAMPUL ........................................................................................................... i 

SURAT PERMOHONAN ..................................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iv 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................1 

1.1.Latar Belakang ................................................................................................................1 

1.2.Maksud dan Tujuan .........................................................................................................2 

BAB II ASPEK YURIDIS ......................................................................................................4 

2.1. Pemrakarsa TPQ.............................................................................................................4 

2.2.Kepala Sekolah................................................................................................................4 

2.3.Sekretaris .........................................................................................................................4 

2.4. Nomor perijinan .............................................................................................................4 

BAB III ASPEK PEMASARAN............................................................................................5 

3.1. Prospek TPQ ..................................................................................................................5 

3.2. Kebutuhan (Demand) .....................................................................................................5 

3.3. Promosi ..........................................................................................................................6 

BAB IV ASPEK MANAJEMEN ...........................................................................................7 

4.1.  Hubungan Kerja ............................................................................................................7 

4.2.  Struktur Organisasi........................................................................................................7 

4.3.  Uraian Tugas .................................................................................................................8 

4.4.  Susunan Pengurus .........................................................................................................9 

4.5.Visi dan Misi .................................................................................................................10 

BAB V ASPEK EDUKASI ...................................................................................................11 

BAB VI PENUTUP ...............................................................................................................12 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................................13 

 

 



5 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Anak merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dididik dengan baik, 

Allah SWT menenamkan fitrah suci kepada anak sehingga dengan fitrah tersebut dia 

dapat menjadi permatayang sangat berharga, Namun Allah SWT juga telat membekalinya 

dengan rasa, potensi diri danpanca indera juga, sehingga kitalah yang bertanggung jawab 

untuk mengembangkan segal rasa dan potensi diri tersebut. 

Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat 

dan pemerintahPendidikan sudah menjadi kebutuhan masa depan masyarakat dan bangsa 

, Fakta akhir-akhir inimenunjukkan bahwa ada kecenderungan dekadensi moral di setiap 

lapisan masyarakat Akibatnyaanak yang memerlukan pengasuhan 

Seharusnya kemanjuan sains dan teknologi yang diharap dapat membawa 

keberkahan justru memberi efek negative yang sulit dikendalikan Anak yang tidak 

tersentuh pengasuhan yang benar akhirnya tersesat kepada gaya hidup hedonis – 

materialistik yang dikampanyekan melalui piranti-piranti keras dan lunak yang 

berkualitas. Nilai-nilai religious dan etika yang dianut generasi sebelumnya perlahan 

disudutkan untuk akhirnya dilupakan sampai dengan dihilangkan. 

Menyadari nilai strategis anak yang hidup di bawah garis kemiskinan sebagai masa 

depan bangsa ditambah dengan kekhawatiran dampak negatif  kemajuan yang ada, 

pendirian sebuah system pendidikan yang berdasar dua pusaka Rasulullah yaitu Al Quran 
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dan Al Hadits mutlak diperlukan Akhirnya sebuah Taman Pendidikan Al Quran atau TPQ 

dapat menjadi solusi utama. 

Mencetak dan membina sumber daya anak menjadi berkualitas dari segi keimanan, 

akhlak dan intelektual sejak dini menjadi harapan utama setiap TPQ yang ada terutama 

TPQ Baitul Ilmi, Hal ini sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran yaitu 

membangun generasi ideal di masa depan yang memiliki kemurnian tauhid, akhlak, 

kecerdasan dan kemandirian secara benar. 

 

1.2. Maksud & Tujuan  

Tujuan proposal ini adalah mengkaji kelayakan penyediaan layanan pendidikan 

berbasis Islam yang khusus disediakan untuk anak-anak dengan garis kehidupan di level 

menengah kebawah,Layanan primadonanya adalah’’TPQ Baitul Ilmi ‘’ yang sudah 

meninjau beberapa aspek utama ( Yuridis, Pemasaran, Manajemen, Teknis, Edukasi, dan 

Finansial ) 

Kajian aspek-aspek tersebut diperlukan karena dari hasil yang diperoleh dapat 

dilakukan langkah-langkah tepat para pengendali kebijaksanaan membentuk usaha 

kerjasama yang diperlukan,disamping itu, hasil analisa diatas dapat dijadikan pendoman 

dan arahan bagi pengendali kebijaksanaan baik dalam kegiatan operasional maupun 

pembiayaan , Secara umum maksud & tujuan TPQ Baitul Ilmi adalah : 

1. Mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang unggul dan kompetitif hingga dapat 

melahirkan generasi Muslim & Muslimah yang memiliki kemampuan memikul 

amanah Allah sebagai hamba dan kholifahnya. 
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2. Menyelanggarakan lembaga pendidikan Islam dengan system integral yang 

memadukan aspek intelektual,mental spiritual, dan life skill sehingga dapat 

melahirkan generasi muslim bertaqwa,cerdas,dan mandiri. 

3. Mengangkat anak-anak dengan garis kehidupan di level menengah kebawah agar tetap 

bias meneruskan cita cita dan terhindar dari kedhoifannya. 

Secara khusus TPQ Baitul Ilmi mengemban maksud & tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan wadah pendidikan yang berbasis Islam,untuk warga setempat. 

2. Berusaha meningkatkan dan memberikan pendidikan kepada anak-anak masyarakat 

umum yang kurang mampu khususnya disekitar TPQ Baitul Ilmi sehingga dapat 

memperoleh pendidikan agama yang layak. 

3. Meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan mengenal Al Qur’an 

4. Hafal kalimat Toyibah dana tau doa-doa harian serta syahdatain 

5. Tertanamnya keimanan kepada Allah SWT 

6. Terbiasa membaca Al Qur’an dengan lancer dan fasih dengan tajwid yang benar 

7. Terbiasa berlaku sopan dan santun kepada orang lain. 

8. Menguasai hafalan surat-surat pendek dan ayat pilihan. 

9. Mencintai Al Qur’an sebagai bacaan istimewa, memahami huruf dan kalimat serta 

potongan-potongan ayat Al Qur’an 

10. Mengenal Ibadah 
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BAB  II 

ASPEK YURIDIS 

 

2.1. Pemrakarsa TPQ   : Jamaah Aisyiyah Ranting Cibodas Baru II 

 

2.2. Kepala Sekolah   : Zuriati 

      Alamat    : Jalan Hanggada Raya No.2 RW.07 Kelurahan Cibodas  

       Baru, Kota Tangerang Banten 

2.3. Sekretaris    : Endang Pudjiastuti 

      Alamat    : Jalan Empu Sendok Raya No.22 RW.07 Kelurahan  

       Cibodas , Kota Tangerang Banten 

      Hp     : 0813-1442-8387 

 

2.4. Nomor Perijinan dari 

      Kementrian Agama  : 411236710621 
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BAB  III 

ASPEK PEMASARAN 

 

3.1.  Prospek TPQ 

Kebutuhan pelayanan pendidikan anak berbasis Islam di Kota Tangerang sangat 

menjanjikan karena sebagai kota yang berkembang, keberadaan layanan seperti ini 

semakin dibutuhkan masyarakat, Layanan Pendidikan ini dalam tahun-tahun mendatang 

menjadi prospektif karena semakin besar pengaruh negative budaya asing yang terjadi di 

tengah masyarakat yang semakin modern. 

 

3.2. Kebutuhan ( Demand ) 

Secara Khusus & lengkap kebutuhan TPQ Baitul Ilmi meliputi : 

1. Tempat, sementara ini masih sewa 

2. Pra Operasi, Meliputi : 

a. Paket Komputer ( Lengkap ) 

b. Karpet 

c. Meja Pengajar/Guru 

d. Alat Administrasi ( Lengkap ) 

e. Lemari Arsip 

f. Kipas Angin 

g. Papan Pengumumam  ( Belum tersedia) 
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3. Operasi Meliputi : 

a. Lekar Untuk Belajar 

b. Buku-Buku Pelajaran 

c. Buku-Buku Khusus 

 

3.3. Promosi 

Dalam menunjang kegiatan operasional, perlu dilakukan promosi tentang 

keberadaan dan jasa layanan TPQ yang disediakan, sehingga sangat mendukung 

peningkatan prospek layanan pendidikan. Promosi dapat dilakukan dengan tiga 

pendekatan : 

1. Pendekatan informasi dan edukasi kepada masyarakat 

2. Kerjasama dengan TPQ lain yang belum memiliki pelayanan produk di atas 

3. Pendekatan dengan institusi seperti : Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, serta 

instansi Pemerintah dan Swasta. 

Promosi ini dapat dilakukan oleh staf yang ditunjuk atau dalam bentuk kerjasama, 

sehingga biaya promosi perlu diperhitungkan. Disamping itu, juga dilaksanakan pelatihan 

untuk peningkatan kemampuan para staf promosi yang mendukung operasional TPQ di 

masa mendatang. 
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BAB IV 

ASPEK MANAJEMEN 

 

4.1. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja yang diharapkan anatara TPQ Baitul Ilmu dengan beberapa Donatur 

adalah pihak Donatur menyediakan modal untuk pengembangan dan perawatan Sarana 

dan Prasarana TPQ.                                  

Bentuk manajemen bersama dapat disiapkan pada tingkay kepengurusan TPQ 

dengan cara pihak Donatur menjadi Dewan Penasehat. Adapun bentuk kerjasama di atas 

merupakan bentuk penawaran TPQ, sehingga dapat dilakukan pendekatan dan disukai 

lebih rinci. 

 

4.2. Struktur Organisasi 

Struktur organiasi yang dibentuk merupakan usulan dan kesepakatan dari  Dewan 

Penasehat dan Pimpinan Aisyiyah Ranting Cibobas Baru II dalam membangun Lembaga 

Pendidikan Islam setingkat TPQ Baitul Ilmi .  Sehingga struktur organisasi pengurus yang 

terbentuk adalah sebagai berikut : 

Lembaga Penyelenggaraan : Pimpinan Ranting Aisyiyah Cibodas Baru II 

Dewan Penasehat   : Bpk. H. Asep Amrullah 

     : Bpk. H. Hasan Murtado 

Kepala Sekolah   : Zuriati 

Secretariat    : Endang Pudji Astuti 

Bendahara    : Hj. Siti Mariam 
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Pengajar / Guru  : -    Zuriati 

- Endang Pudji Astuti 

- Etty Rahmawati 

- Djahani  

- Yuldiani 

4.3. Uraian Tugas 

Secara garis besar uraian tugas dari para pengurus TPQ Baitul Ilmi adalah sebagai 

berikut : 

1. Dewan Penasehat  

Mempunyai wewenang sebagai penasehat kepala sekolah TPQ Baitul Ilmi serta para 

pengajar dalam mendidik santri0santrinya. 

2. Kepala Sekolah 

Merupakan pimpinan dari pelaksana kegiatan TPQ. Bertanggung jawab atas jalannya 

manajemen terhadap kegiatan rutin belajar mengajar serta kebijakan kurikulum, ujian, 

ijazah serta hal strategis terkait kemajuan dan keberkembangan lembaga yang di 

pimpinnya dan Kepala Sekolah memiliki peranan penting dalam menentukan lancar 

tidaknya kegiatan operasional TPQ meskipun tetap dibantu oleh pihak lain. 

3. Sekretaris  

Bertugas pengurus tentang laporan, ijazah, raport dan yang lain. Serta  juga terkait 

penataan yang diperlukan dalam administrasi, semisal buku tamu, surat keluar masuk, 

pengarsipan inventaris lembaga dan lainnya 
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4. Bendahara 

Bertugas mengurus yang  berhubungan dan terkait erat dengan penyimpanan dan 

pelaporan dana keluar masuk milik taman pendidikan Al Quran. 

5. Pengajar 

Bertugas melakukan kegiatan belajar mengajar dan bertanggungjawab terhadap raport 

masing masing santri di kelas tempat diserahi tugas. 

 

4.4. Profil Taman Pendidikan Al Qur’an Baitul Ilmi 

1. Identitas TPQ 

a. Nama TPQ   : Baitul Ilmi 

b. Alamat    : Jl. Tohjaya Raya No. 11 RT. 001 / RW. 014 

      Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas 

c. NSTPQ   : 411236710621 

d. Tahun Berdiri   : 21 Maret 2015 

e. Tahun Operasi   : 23 Maret 2015 

f. Nama Kepala TPQ  : Zuriati 

g. Status    : Kontrak / Sewa  

h. Jumlah Santri   : 50 Anak 

i. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi sampai Siang 

j. Sumber Dana Operasional :  

1) Anggota Aisyiyah Ranting Cibodas Baru II 

2) Donatur  
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4.5. Visi dan Misi 

1. Visi TPQ : 

TPQ BERIMTAQ (Unggul dalam Prestasi Berdasarkan Iman dan Taqwa ) 

2. Misi TPQ : 

1) Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap 

santri dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki 

3) Menumbuhkan semanagat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga 

TPQ dalam prestasi 

4) Menciptakan lingkungan TPQ yang sehat, bersih dan indah 

5) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, 

sehingga dapat dikembangkan secara lebvih optimal. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga. 
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BAB  V 

ASPEK EDUKASI 

 

Letak TPQ Baitul Ilmi Insya Allah dapat memberi kenyamanan terhadap siswa dan 

tenaga pembimbing dalam menjalankan proses belajar mengajar. Terciptanya system yang 

konduktif bagi sebuah lembaga pendidikan Islam unggulan baik pada sisi lingkungan 

geografis, sosial maupun budaya sudah menjadi tujuan. 

Dari segi materi selain kurikulum Diknas / Kemenag, TPQ Baitul Ilmi menawarkan 

aspek unggulan yang dirancang untuk melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia serta 

mampu berperan maksimal sebagai hamba sekaligus Khalifahnya. 

Aspek unggulan tersebut adalah kurikulum pendidikan Al Qur’an yang berdiri dari 8 

macam mujawwad dan murottal, hafalan, terjemah, lafdhiyyah, serta tafsir. Dengan didukung 

segenap elemen lain, materi – materi al Qur’an tersebut menjadi bagian dari proses 

pembentukan kepribadian Islam bagi para siswa. Adapun metode  pengajaran yang 

disamapikan menggunakan “Metode Qiro’ati” yang sudah diakui di tingkat daerah, provinsi, 

sampai dengan nasional, Untuk terlaksananya semua itu akhirnya dibutuhkan : 

1. Sarana & Prasarana 

2. Tenaga Kerja / Pengajar 

3. Administrasi dan Manajemen TPQ 

4. Peran serta orang tua dan masyarakat 
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BAB VI 

PENUTUP 

Semoga amal shodaqoh jariah dari instansi , maupun dari kaum muslimin dan muslimat 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin Ya rabbal ‘Alamin. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

No Uraian Volume Satuan Harga 

1  Meja Santri/Lekar 10 Unit Rp. 2.000.000 

2 Papan Tulis  2 Unit Rp. 1.000.000 

3 Almari Buku 2 Unit Rp. 1.100.000 

4 Mukena 10 Pcs Rp.    500.00 

5 Rak Sandal /Sepatu 2 Unit Rp.   400.000 

6 Buku Iqro 50 Buah Rp.   500.000 

7 Al – Qur’an 50 Buah Rp.2.500.000 

 Jumlah Rp 8.000.000 

       

     Terbilang : Delapan Juta Rupiah. 
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2. Salinan Piagam Penyelenggaraan TPQ dari Kemenag Kota Tangerang 
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3. Foto Kegiatan TPQ Baitul Ilmi 
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4. Surat Ijin Lingkungan 
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5. Surat Keputusan Pendirian  TPQ Baitul Ilmi 
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