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ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 
DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL - HIJRAH  

PERUMAHAN PURI HARMONI 6 DESA SITUSARI – KEC. CILEUNGSI – BOGOR  
 
 

MUQODIMAH 
 
            Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, Shalawat dan Salam senentiasa kita 

haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para Sahabat, dan 

umatnya hingga akhir zaman.  Dakwah adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 

untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah, mulia dan 

penuh rahmat. Sebagaimana disyari’atkan oleh Allah ta’ala dalam firmannya; 

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada  

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran: 104). 

 

            Demi menyambut seruan tersebut, maka warga muslim Perumahan Puri 

Harmoni 6 Desa Situsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor, berusaha berhimpun untuk 

mengerahkan segala potensi dan secara nyata mengoptimalkan keberadaan Masjid 

Al - Hijrah sebagai pusat kegiatan dan pembinaan ummat Islam.  Ia pun menjadi 

salah satu pemicu gerak dakwah sekaligus indikator kesalehan masyarakat secara 

umum, sebagaimana firman-Nya : 

 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan tiada takut (kepada siapapun) selain kepada ALLAH, maka merekalah orang-

orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat 

petunjuk”  (At-Taubah:  19). 

 

            Untuk mewujudkan cita-cita di atas, dibentuklah Dewan Kemakmuran Masjid 

(DKM) Al - Hijrah, yang akan menjadi payung organisasi dalam mengelola kegiatan 

ke-Islaman dan optimalisasi Masjid Al - Hijrah.  Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD-ART) ini disusun sebagai pijakan dan aturan baku untuk 

menjamin penyelenggaraan DKM Al - Hijrah yang sistematis dan konsisten.  
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ANGGARAN DASAR  
DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL – HIJRAH   

 
BAB I 

NAMA, WAKTU, TEMPAT, dan KEDUDUKAN 
 

Pasal  1 :   Nama 
Organisasi ini bernama Dewan Kemakmuran Masjid Al - Hijrah, yang disingkat DKM 
Al - Hijrah. 
 
Pasal  2 :   Waktu 
DKM Al - Hijrah berdiri  pada hari Ahad tanggal  26  Januari 2014 / 24 Robiul Awal 
1435 H         
 
Pasal  3 :   Tempat Kedudukan 
DKM Al - Hijrah berkedudukan di Masjid Al - Hijrah, Jln. Masjid Utama RT. 05 RW 
011, Perumahan Puri Harmoni 6, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, 
Prov. Jawa Barat. 
 
 

BAB  II 
ASAS,  SIFAT,  VISI  DAN  MISI, MOTTO 

 
Pasal  4 :   Asas 
DKM Al - Hijrah berazaskan Islam (Alquran dan Assunnah) dan beraqidah Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah, sebagaimana   ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan para 
Sahabat serta Ijtihad para ulama.  
 
Pasal  5 :   Sifat 
Organisasi ini mengutamakan persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah) antar warga 
muslim yang bersifat terbuka, persamaan (egaliter), tidak memihak (non partisan) 
dan independen.  Berkontribusi pula secara positif dan proaktif terhadap kegiatan 
sosial kemasyarakatan. 
 
Pasal  6 :   Visi dan Misi 
Visi : 
Menjadikan Masjid Al - Hijrah sebagai pusat untuk menghimpun, membina, dan 
mengarahkan segenap warga muslim Perumahan Puri Harmoni 6 Desa Situsari 
Kecamatan Cileungsi khususnya dan di Wilayah Kabupaten Bogor pada umumnya, 
dalam wadah kerjasama bernafaskan Ukhuwah Islamiyah yang beraqidah ahlus 
sunnah wal jama’ah guna meningkatkan peran dan kualitas umat Islam demi 
tercapainya masyarakat madani.  
 
Misi : 
DKM Al - Hijrah memiliki misi sebagai berikut : 
1. Membina keimanan, ketakwaan, dan akhlak masyarakat muslim dengan cara-

cara yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama.  
2. Menggali, mengembangkan dan memantapkan segenap potensi masyarakat 

muslim. 
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3. Mengembangkan persaudaraan antar sesama masyarakat muslim dan 
kerjasama antar warga dari berbagai kalangan baik perseorangan, perhimpunan, 
lembaga pemerintahan maupun swasta. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan kepekaan, kepedulian, peran serta dan 
solidaritas warga muslim terhadap permasalahan-permasalahan kebangsaan 
dan kerakyatan dalam lingkup ekonomi, pendidikan, politik, hukum, sosial, dan 
budaya. 

5. Berperan aktif dalam kegiatan amar ma’ruf nahi munkar. 
6. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah 
 
Pasal  7 :   Motto  
Motto DKM Al – Hijrah adalah : “Menjalin Ukhuwah Menggapai Barokah”  

 
 

BAB  III 
LAMBANG DAN ARTI LAMBANG 

 
Pasal  8 :  Lambang 
1. Gambar Kubah Masjid dalam lingkaran 
2. Tulisan “MASJID Al - HIJRAH”. 
3. Background Lambang dan tulisan Al - Hijrah berwarna hijau. 
 
Pasal  9 :  Arti Lambang 
1. Gambar Kubah Masjid sebagai simbol persatuan dengan semangat ukhuwah 

islamiyah, sehingga jama’ah muslim dapat berbondong-bondong menuju rumah 
Allah untuk beribadah  

2. Kata AL - HIJRAH menunjukkan arti berpindah ke arah yang lebih baik lagi, 
dapat diartikan pula sebagai jamaah masjid di Perum Puri Harmoni 6 mayoritas 
adalah pendatang yang berpindah (hijrah) dari tempat asalnya masing masing 
untuk membentuk sebuah peradaban baru yang lebih baik dan islami.  

3. Warna hijau pada background dan tulisan bermakna ketinggian cita-cita dan 
semangat umat muslim dalam beramar ma’ruf nahi munkar dengan penuh 
kelembutan dan kesantunan serta memberikan rasa nyaman untuk lingkungan 
sekitar.  

 
 

BAB  IV 
KEANGGOTAAN 

 
Pasal  10 :  Keanggotaan 
1. Setiap warga muslim berhak untuk menjadi anggota jama’ah DKM Al – Hijrah  

dan sanggup mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKM Al – 
Hijrah. 

2. Anggota DKM Al – Hijrah terdiri dari anggota biasa dan pengurus yang sekaligus 
merangkap anggota.  
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BAB  V 
STRUKTUR ORGANISASI 

 
Pasal  11 :  Kepengurusan 
1. Kepengurusan DKM Al – Hijrah meliputi Ketua DKM dan Dewan penasehat. 
2. Ketua DKM (Takmir) membawahi Sekretaris, Bendahara, dan beberapa 

koordinator bidang. 
3. Dewan penasehat terdiri dari 3 (tiga) orang  yang berada di dalam struktur  

DKM.  Dewan Penasehat tidak masuk dalam jabatan anggota pengurus inti 
ataupun pengurus bidang serta setidaknya harus memiliki kapabilitas keilmuan 
syari’at, ketokohan dalam lingkungan dan pengalaman  

 
Pasal  12 :  Panitia Ad Hoc (Insidental) dan Lembaga Otonom 
1. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, DKM Al-Hijrah dapat dibentuk tim ad 

Hoc 
2. Lembaga otonom adalah badan yang berada di luar struktur DKM, namun masih 

berhubungan dengan DKM, baik dalam hal interaksi kegiatan maupun 
penggunaan sarana atau infrastruktur yang sama (misalnya TPQ/TPA, dll). 

 
 

BAB  VI 
PROGRAM KERJA, ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA 

 
Pasal  13 :   
1. Pengurus DKM harus merumuskan objective dan rencana kerja yang terukur 

untuk mewujudkan visi dan misi organisasi 
2. Pengurus DKM harus merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKM, 

sesuai kebutuhan realisasi program di atas. 
3. Kedua hal di atas harus disampaikan secara berkala didepan anggota jama’ah 

Masjid Al – Hijrah, setelah evaluasi dari Penasehat  
4. Pendanaan diperoleh dari para donatur berupa zakat, infak, sedekah dan 

sumber-sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat.  
 
 

BAB  VII 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERGANTIAN PENGURUS . 

 
Pasal  14 :   
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh  rapat pleno perwakilan 

jama’ah DKM Al – Hijrah berdasarkan keputusan musyawarah. 
2. Pergantian pengurus DKM Al – Hijrah hanya dilakukan berdasarkan keputusan 

rapat pleno jama’ah yang hadir pada saat pergantian kepengurusan itu 
dilaksanakan  

3. Keputusan di atas hanya sah bila disepakati mayoritas jamaah yang hadir. 
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BAB  VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  15 : 
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan dimuat dalam peraturan / 
ketentuan-ketentuan tersendiri  yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar 
DKM Al – Hijrah. 
 
 
Pasal 16 : 
Untuk pertama kali Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Perwakilan 
Pengurus dan Dewan Penasihat . 
 
 
 
Ditetapkan di  :  Cileungsi 
Pada tanggal   :  21 Januari 2018 / 05 Jumadil Ula 1439 H 
 

 
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL – HIJRAH 

 
Ketua 
Muhammad Hidayat, SE      ................................. 
 
Sekretaris  
Syafriyal, ST       ................................. 

 
Pembina/Penasehat 
Ust. Didik Ariyadi, M.PdI      ................................. 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA  
DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL – HIJRAH 

 
BAB  I 

Keanggotaan 
 

Pasal  1  
Anggota : 
Anggota adalah warga muslim jama’ah Masjid Al – Hijrah yang memiliki komitmen 
dan perhatian pada kegiatan DKM Al – Hijrah. 
 
Pasal  2 
Persyaratan Anggota : 
1. Yang dapat diterima menjadi anggota  masjid Al – Hijrah adalah seluruh warga 

muslim Perum Puri Harmoni 6 dan sekitarnya. 
2. Yang dapat diterima menjadi pengurus masjid Al – Hijrah adalah seluruh warga 

muslim yang menetap di Perum Puri Harmoni 6. 
3. Yang dapat diterima menjadi anggota dan pengurus Masjid harus menyetujui 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan 
organisasi. 
 

Pasal  3 
Berakhirnya keanggotaan 
  
Keanggotaan berakhir dikarenakan : 

1. Meninggal dunia 

2. Murtad 

3. Pindah alamat 
 

Pasal  4 
Hak Anggota  
 
Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus DKM Al – 
Hijrah 
 
Pasal  5 
Kewajiban Anggota 
 
Setiap anggota mempunyai kewajiban : 
1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Masjid sebagai salah satu syi’ar Islam 
2. Menjaga dan menjunjung nama baik Masjid Al – Hijrah di dalam maupun di luar 

Puri Harmoni 6 
3. Memelihara dan menjaga kebersihan, keamanan, kesucian dan kenyamanan 

Masjid Al – Hijrah  
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BAB  II 
Struktur organisasi 

 
Pasal  6 
Struktur Organisasi 
1. DKM Al – Hijrah terdiri dari Ketua dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan 

beberapa Bidang/Divisi sesuai kebutuhan organisasi. 
2. Keuangan dipegang penuh oleh bendahara yang mengatur keuangan organisasi 

dibawah koordinasi Ketua. 
3. Sekretaris bertugas melaksanakan seluruh administrasi kepengurusan dan 

dokumentasi DKM Al – Hijrah dibawah koordinasi Ketua. 
4. Untuk keperluan konsultatif dibentuk Dewan penasehat yang berada dalam 

struktur organisasi DKM Al – Hijrah, tetapi tidak menjabat dalam pengurus harian 
ataupun pengurus lainnya dalam struktur organisasi DKM. 

 
 

BAB  III 
Kepengurusan 

 
Pasal  7 
Pengurus Harian 
1. Masa bakti pengurus DKM Al – Hijrah adalah 5 (lima) tahun 
2. Ketua DKM Al – Hijrah memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat 

dipilih kembali oleh musyawarah jama’ah Masjid Al – Hijrah sampai maksimal 2 
(dua) kali masa bakti berturut-turut. 

3. Persyaratan untuk menjadi pengurus DKM Al – Hijrah adalah : 
a. Jamaah aktif masjid Al – Hijrah  
b. Penghuni tetap Perumahan Puri Harmoni 6 
c. Memiliki ilmu pengetahuan agama, berakhlakul karimah 
d. Amanah, jujur dan bisa dipercaya. 
e. Dapat bertugas selama masa bakti belum berakhir 

4. Tugas dan kewajiban pengurus DKM Al – Hijrah adalah : 

a. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah jamaah, ketetapan para pengurus 
tentang program kerja dan kebijakan organisasi. 

b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada akhir masa baktinya 
kepada jama’ah 

c. Mempersiapkan pemilihan kepengurusan DKM Al – Hijrah yang baru, 1 
(satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan. 

d. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 10 hari 
pengurus DKM Al – Hijrah demisioner harus mengadakan serah terima 
jabatan. 

5. Jabatan pengurus dinyatakan berakhir apabila yang bersangkutan :  
a. Meninggal dunia  
b. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas  
c. Habis masa jabatannya 
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Pasal  8 
Dewan Penasehat 
 
Dewan Penasehat dipilih dan ditetapkan oleh para pengurus dan musyawarah 
jama’ah berdasarkan kontribusi dan komitmen pada organisasi DKM Al – Hijrah. 
 
Adapun fungsi dan tugas Dewan Penasehat adalah : 
a. Ikut serta dengan pengurus DKM Al – Hijrah dalam mengesahkan AD/ART 
b. Mengevaluasi kegiatan pengurus harian 
c. Mengingatkan dan memberi masukan kepada pengurus bila kegiatan yang 

dijalankan tidak sesuai dengan program kerja yang dicanangkan. 
d. Bersama-sama pengurus melakukan perubahan dan pengesahan AD/ART 

bila dipandang perlu untuk diadakan perubahan. 
e. Bersama-sama dengan pengurus bermusyawarah untuk membicarakan dan 

menyelesaikan masalah umat. 
f. Memberikan ide dan saran dalam rangka mengembangkan dan memakmurkan 

masjid. 
 
 

Pasal  9 
Taman Pendidikan / Tempat Pembelajaran Al-Quran (TPQ) 
1. TPQ adalah salah satu tim ad hoc yang dibawah kepengurusan DKM Al – Hijrah 
2. Kepala Sekolah TPQ Al – Hijrah dipilih oleh Dewan Guru TPQ dan disetujui serta 

ditetapkan oleh Ketua DKM Al – Hijrah. 
3. Kepala sekolah TPQ Al – Hijrah berkewajiban menyampaikan laporan tertulis 

kepada Ketua DKM Al – Hijrah selama dua kali dalam satu tahun. 
4. Ketua DKM Al – Hijrah bertindak sebagai Penasehat TPQ dan ikut memantau 

program kerja TPQ. 
5. Masa bakti Kepala Sekolah TPQ Al – Hijrah disesuaikan dengan hasil 

musyawarah para Dewan Guru TPQ.  
 

 
BAB IV 

Musyawarah dan Rapat 
 

Pasal  10 
Rapat Pleno 
1. Rapat Pleno diselenggarakan oleh Pengurus DKM setiap 5 (lima) tahun sekali 

atau apabila diperlukan karena adanya kekosongan kepengurusan. 
2. Rapat pleno dihadiri oleh pengurus dan  jama’ah DKM Al – Hijrah. 
3. Agenda rapat Pleno mencakup : 

a. Pengesahan AD/ART (bila perlu) 
b. Laporan pertanggung jawaban pengurus DKM lama kepada jama’ah 
c. Pemilihan dan pengangkatan Pengurus DKM Al – Hijrah 
d. Pemaparan objective dan rencana kerja tahunan oleh Pengurus DKM baru 
e. Dianggap sah bila dihadiri mayoritas jamaah yang hadir pada saat itu   di 

Masjid Al – Hijrah 
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Pasal  11 
Rapat Pengurus 
1. Rapat pengurus diselenggarakan oleh pengurus DKM dalam 6 bulan sekali, atau 

sewaktu-waktu bila dianggap perlu. 
2. Rapat pengurus dihadiri oleh pengurus DKM saja 
3. Agenda rapat pengurus mencakup : 

a. Membuat dan mengesahkan program kerja tahunan (Semester I di tahun 
pertama). 

b. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian program kerja berjalan 
(Semester  2, 3, 4, dst) 

 
Pasal  12 
Rapat Kerja 
1. Rapat kerja diselenggarakan oleh masing-masing bidang DKM dalam 4 bulan 

sekali, atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.  
2. Rapat kerja dihadiri oleh bidang DKM yang bersangkutan. 
3. Agenda rapat kerja mencakup : 

a. Membuat konsep program kerja tahunan (awal bulan di tahun pertama) 
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program berjalan (4 bulanan) 
c. Melakukan analisa terhadap kendala-kendala pencapaian program dan 

mencari potensial solusi yang tersedia.  
 
 

BAB  V 
Perubahan Anggaran Rumah Tangga 

 
Pasal  13 
1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Pengurus DKM Al – 

Hijrah, jika disetujui oleh mayoritas jamaah Masjid Al – Hijrah yang hadir pada 
saat itu. 

2. Rencana perubahan tersebut disampaikan sekurang-kurangnya satu bulan 
sebelum musyawarah pengurus dilaksanakan. 
 

 
BAB  VI 

Ketentuan Penutup 
 

Pasal  14 
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan dimuat dalam 
peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran 
Dasar DKM Al – Hijrah. 
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Pasal  15 
Untuk  pertama kali  Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh 
perwakilan Pengurus dan Penasehat.  
 
 
 
Ditetapkan di  :  Cileungsi 
Pada tanggal   :  21 Januari 2018 / 05 Jumadil Ula 1439 H 
 

 
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL – HIJRAH 

 
Ketua 
Muhammad Hidayat, SE     ................................. 
 
Sekretaris  
Syafriyal, ST      ................................. 

 
Pembina/Penasehat 
Ust. Didik Ariyadi, M.Pd.I     ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


