
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O S A L 

PENGEMBANGAN TAHAP 2 

dan DONASI OPERASIONAL 

Marhaban TV 

2019 

 

 

 
 

 
 



 

 

Marhaban TV Garut  

Mukadimah  

 

Bismillah, 

Sesungguhnya segala pujian hanya layak ditujukan kepada Allah ‘azza wa jalla. Shalawat beriring doa 

keselamatan semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 

keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut mereka yang setia hingga akhir masa. 

Allah ta’ala berfirman (yang artinya),” Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah 

dengan sebenar-benar ketakwaan kepada-Nya. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan 

sebagai seorang muslim.” (QS. Ali-‘Imran : 102) 

 

Mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah (baca : dakwah) adalah tugas yang sangat 

mulia, karena hal ini menjadi cerminan kepedulian seorang insan terhadap kebahagian sesamanya. Hal 

lain, dengan dakwah manusia akan tersadar akan hikmah penciptaan dirinya. Allah ta’ala berfirman 

(yang artinya),” Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah 

(hanya) kepada- Ku”. (QS. Adz Dzariyat : 56) 

 

Dakwah kepada Allah memiliki keutamaan yang sangat besar, sebesar apapun peran yang kita berikan, 

baik berupa waktu, tenaga, pikiran ataupun materi maka Allah menjanjikan pahala yang melimpah dan 

berlipatganda. Allah ta’ala berfirman (yang artinya),” Perumpamaan 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 bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi 

Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah : 261) 

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda,” Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, 

maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang melakukannya.”(HR. Muslim) 



 

 

Marhaban TV Garut  

Latar Belakang 

Media internet, seperti facebook dan youtube terbukti efektif sebagai salah satu media pendukung 

dakwah yang bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, kehadiran Marhaban TV Garut sebagai 

media dakwah di wilayah Garut selama kurang lebih 1 tahun ini Alhamdulillah bisa diterima dengan baik 

oleh masyarakat, hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat, khususnya kaum Muslimin membutuhkan 

dakwah Islam yang Shahih berdasarkan Al Qur’an dan As Sunah sesuai dengan manhaj para Salaful 

Ummah. Dan bahkan saat ini alhamdulillah biidznillah manfaat dan maslahatnya, bukan saja untuk 

wilayah Garut tapi sudah merambah ke seluruh nusantara.  

 

Alhamdulillah, meskipun Garut bukan wilayah yang cukup luas tetapi populasi penduduk kaum Muslimin 

yang padat, Garut juga mempunyai banyak kegiatan dakwah salafiyah yang disampaikan oleh 

beberapa asatidz, kegiatan dakwah tersebut perlu ditunjang oleh media elektronika agar Dakwah serta 

Bimbingan Islam bisa tersebar dengan efektif dan diterima oleh kaum Muslimin secara luas. Juga 

sebagai salah satu kota santri, Garut  memiliki potensi dalam penyebaran Dakwah Salafiyyah yang 

senantiasa mengedepankan sikap Ilmiyyah, sehingga diharapkan tumbuh generasi penuntut Ilmu Syar’i 

yang memiliki wawasan Ilmu Syar’i dan Ilmu dunia yang luas yang bisa bermanfaat bagi kehidupan 

mereka dan masyarakatnya.  

 

Di awalnya pendirian Marhaban TV hanya sebatas rekaman vidio kajian dengan handycam. Dan 

setelah kurang lebih 1 tahun terakhir ini, mengikuti perkembangan dakwah di Kota Garut  alhamdulillah 

Marhaban TV bisa live streaming di Faceebook, youtube, serta video pendek di instagram serta  sudah 

mulai memproduksi (audio) dan video (visual).  



 

 

 

Besar harapan, Marhaban TV  bisa terus mengoptimalkan fungsi sebagai TV streaming,  dan in syaa 

Allah harapan kami kedepan mempunyai stasiun radio,studio mini sendiri dan tempat pengolahan 

(audio) dan vidio (visual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marhaban TV Garut  

Visi dan Misi 

Visi  

Menjadikan Marhaban Tv Garut sebagai media dakwah elektronik pilihan dan penyejuk hati kaum 

muslimin dan muslimat. Khususnya membenahi hati umat kepada pemahaman islam yang benar sesuai 

al Qur’an dan as Sunnah menurut pemahaman generasi terbaik umat (salafush shalih). Serta 

menjadikan Marhaban TV sebagai media pembinaan agama islam yang mampu memnyampaikan 

pesan-pesan ke-islaman yang sesuai dengan pemahman para generasi islam yang pertama dan utama.  

 

Misi 

• Pemurnian syariat islam dari segala bentuk syirik, bid’ah dan pemikiran menyimpang.  

• Membina kaum muslimin dengan ajaran islam yag murni dan beramal dengannya. 

• Menghidupkan metode ilmiah dengan berdasarkan kepada al Qur’an dan as Sunnah sesuai 

pemahaman salafush shalih. 

 

Motto 

‘’ Ngabeubeunah Manah Ku Sunnah ’’ 

 

 

 

 



 

 

Marhaban TV Garut  

Tujuan 

Dilandasi oleh begitu pentingnya ilmu syar’i dan penyebarannya sebagai jalan untuk meraih 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka pendirian Marhaban TV Garut ini bertujuan untuk:  

• Menumbuhkan semangat dan kecintaan kaum muslimin terhadap ilmu-ilmu Syar’i yang shahih, yang 

bersumber pada Al Qur’an dan As Sunnah menurut pemahaman generasi salafush shalih.  

• Memenuhi kebutuhan kaum muslimin dalam penyebaran dakwah dan informasi yang bermanfaat bagi 

kehidupannya di dunia, terlebih kehidupan yang pasti dan abadi di akhirat.  

• Menyampaikan dan menjelaskan tauhid, syirik, sunnah dan bid’ah melalui secara hikmah dan 

bijaksana dengan menerapkan metode Tasfiyah dan Tarbiyah.  

 

Hanya kepada Allah kami mengharapkan sebaik-baik balasan bagi kita semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marhaban TV Garut  

Format Acara   

 

Alhamdulillah kegiatan selama 1 tahun terakhir terfokus live streaming di facebook dan youtube tiap 

kajian dan tabligh Akbar  yg ada di Garut,adapun harapan kita selanjutnya bisa streaming 24 jam serta 

membuat berbagai kegiatan diantaranya; 

• Kajian Bedah Kitab Kajian kitab karangan ulama-ulama robbaniyyin yang memuat berbagai disiplin 

ilmu syar’i disampaikan oleh Asatidz yang terpercaya keilmuannya.  

• Pembacaan Fatwa-Fatwa Ulama Islam yang diangkat dari kitab-kitab kumpulan. 

• Pembacaan Mutiara Hadits Nabi Shallallahu'alaihiwassalam Pembacaan Nash hadits yang shohih 

disertai dengan terjemahnya diambil dari Kitab kitab Kumpulan Hadits Nabi Shallallahu'alaihiwassalam.  

• Pembacaan Doa-Doa yang di-sunnah-kan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwassalam berupa doa 

pagi dan sore serta doa-doa lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marhaban TV Garut 

Segmentasi Target Penonton 

Sebagai Media TV Streaming, segmentasi Marhaban TV Garut adalah untuk semua kalangan 

masyarakat umum yang mencangkup daerah jangkauan siar, lebih khusus dan berfokus kepada 

masyarakat muslim. 

Dari sisi Demografis; komposisi umur dan jenis kelamin maka target pendengar mencangkup pria dan 

wanita dari segala umur, baik anak-anak, remaja dan dewasa. Dengan komposisi pria dan wanita 

dewasa yang mempunyai porsi pendengar lebih dominan, disusul kelompok umur remaja. 

Dari sisi Geografis; target pemirsa melalui media TV Streaming ini adalah masyarakat Kota Garut dan 

sekitarnya. Sedangkan target yang lebih luasnya pemirsa dan pendengarnya adalah seluruh 

masyarakat di wilayah Indonesia dan di luar negeri. 

Sedangkan dari sisi Psikografis; adalah pribadi-pribadi dan keluarga kaum muslimin yang sangat 

memerlukan ilmu agama islam dan informasi yang mendidik dan bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marhaban TV Garut 

Program Acara 

Program acara yang menjadi program utama di Marhaban TV Garut adalah liputan langsung (Live) 

kajian rutin islam ilmiyyah, tabligh akbar dan program lainnya. Program acara yang diisi oleh para 

asatidz dan pemateri di Garut dan dari luar Garut, dengan durasi program 1-2 jam dengan 10x program 

dalam sepekan dan kurang lebih 25 jadwal program acara dalam sebulan yang berlokasi Garut, 

Tasikmalaya, Bandung, Bekasi, Bintaro dan Cikarang. 

Yang pada akhirnya ini pun menjadi ' karakter ' penyiaran Marhaban TV Garut selama hampir 1 tahun 

terakhir, yaitu liputan “Live On The Spot”, karena hampir seluruh program utama ini diselenggarakan di 

luar studio. Serta karenanya juga berkarakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pengembangan Tahap 2 dan Donasi Operasional  

Mukadimah   

Bismillah 

Alhamdulillahilaadzi bini'matihi tatimmushshalihat. 

Biidznillah, sudah memasuki tahun ke-2 Marhaban TV Garut mengudara secara live streaming maupun 

siaran tunda di beberapa media sosial. Alhamdulillah, dan juga atas dukungan para pemirsa setia dan 

juga khususnya para muhsinin yang senantiasa membantu operasional proses penyiaran di Marhaban 

TV Garut. 

Seiring berjalannya waktu kami terus berikhtiar untuk berupaya menyempurnakan amanah kaum 

muslimin dengan meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam proses penyiaran media dakwah ini. 

Dengan harapan sebagai wasilah dan media dakwah elektronik bisa istiqomah memberikan maslahat 

dan manfaat bagi kaum muslimin di kota Garut dan sekitarnya, in syaa Allah. 

Karenanya kami terus melakukan evaluasi teknis dan non teknis berkaitan dengan efektifitas proses 

penyiaran, sehingga Dakwah yang hanif ini bisa tersebar kepada seluruh kaum muslimin di cangkupan 

area penyiaran Marhaban TV Garut. 

Dengan segala keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang penyiaran Alhamdulillah 

proses penyiaran yang terkait program-program dakwah bisa kami jalani selama 1 tahun terakhir ini. 

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan proses penyiaran live streaming dan media 

pendukung dakwah terus mengalami perkembangan dan regenerasi dengan cepat. Demikian juga 

halnya dengan perkembangan zaman, dimana media-media kebathilan terus berkembang melalui 

media sosial dan media televisi, dan dengan perkembangan yang cukup meresahkan kaum muslimin. 



 

 

 

Untuk itu sebagai media dakwah ahlus sunnah wal jamaah kami rasa perlu melakukan perbaikan dan 

pengembangan teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pengembangan Tahap 2 

 Video Broadcast 
 

Dalam konsep penyiaran yang menjadi program utama saat ini adalah liputan Langsung/Live/Realtime 

dari penyelenggaraan program kajian rutin/tabligh akbar/kajian jarak-jauh dengan menggunakan 

koneksi internet untuk menghubungkan dan mengirim data audio ke studio utama. 

Sehingga para pemirsa bisa menonton dan mendengarkan langsung melalui streaming media 

elektronik seperti smartphone. 

Dan dengan seiring perkembangan teknologi dan juga dalam rangka optimalisasi fungsi dan 

pemanfaatan peralatan yang sudah ada, proses penyiaran dapat dilakukan secara Live dengan konsep 

Video Streaming. Sehingga segmen pendengar dan pemirsa bisa diperluas sampai di seluruh 

Indonesia, dan terutama kaum muslimin indonesia yang berada di seluruh belahan dunia bisa 

mendapatkan maslahat dari penyiaran ini. 

Sehingga para pemirsa dan pendengar sudah bisa menikmati liputan LIVE secara visual melalui konsep 

Video Streaming hampir 1 tahun terakhir ini melalui media sosial, channel Youtube dan Facebook 

fanpage. 

Alhamdulillah 'ala kulli hal, konsep Video Broadcast ini bisa kami lakukan dengan segala keterbatasan 

peralalatan dan SDM. Karenanya untuk menyempurnakan proses penyiaran ini kami rasa perlu 

dilakukan pengembangan dengan perekrutan SDM dan penambahan peralatan pendukung yang lebih 

memadai. Sehingga format penyiaran pun bisa disempurnakan dan dapat berlangsung selama 24 jam, 

insyaalloh. 

 

 



 

 

 Pengembangan Tahap 2 

 RAB Video Broadcast 
 

No Uraian Spesifikasi Qtt Harga (Rp.) Total (Rp.) 

Visual (Monitoring Video-Audio, Camera, Connection) 

1. Kamera Lumix DMC-G7K 1 7.000.000 7.000.000 

2. Laptop Asus ROG Zyprus GA502 1 18.000.000 18.000.000 

3. Vidio Capture  AJA-U TAP SDI [ usb 3,0] 1 6.000.000 6.000.000 

4. Tripod Libec Tripod Libec 1 2.500.000 2.500.000 

5. Lighting Youngno YN 900 1 2.500.000 2.500.000 

6. Vmix HD HD 350$ 1 4.900.000 4.900.000 

7. PC Core i7 1 7.000.000 7.000.000 

8. Layar Monitor ASUS VX238H – 23″ HDMI 
+ Speaker' 

1 2.600.000 2.600.000 

9. Microphone Samson Goosnek cm 20 

p+ base 

1 2.400.000 2.400.000 

10. Audio Mixer Xenyx Q802 USB 2 1.400.000 2.800.000 

11. Hardware Zoom H5 1 3.750.000 3.750.000 

12. Boardband Internet 

connection 

Fiber Optic Huawei 

(prepare monthly) 

1 3.000.000 3.000.000 

Miscellaneous 

1. Harddisk external Seagate 2TB 2 1.000.000 2.000.000 

2. SDcard Extreme Sandisk 64gb 2 300.000 600.000 

 3. Backwall  1 2.500.000 2.500.000 

 4. Kursi untuk Asatidz  2 1.500.000 3.000.000 

5. Meja Lipat Kajian  3 1.000.000 3.000.000 

6. Kabel dan 

Sambungan 

  1.500.000 1.500.000 

Sub Total -1 75.050.000 

   

 



 

 

 Pengembangan Tahap 2 

 Sumber Daya Manusia 
Pengembangan secara teknis ini tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia yang menjadi operator 

dan pengguna peralatan sehingga proses penyiaran dapat berlangsung dengan lancar. 

Alhamdulillah, penambahan SDM dan penempatan yang sesuai dengan pos dan keahlian yang 

dibutuhkan sudah dan sedang kami lakukan secara bertahap. 

Seiring dengan bertambahnya masa jam tayang program lokal Marhaban TV Garut yang menuntut 

produktifitas dan kreatifitas juga inovasi dalam menghasilkan dokumentasi program dan cara penyajian 

yang lebih baik, mulai pertengahan tahun 2018 alhamdulilah, Marhaban TV dibantu juga oleh Kru 

Relawan. 

Ikhwan-ikhwan majelis kajian di Garut yang secara sukarela meluangkan waktu diantara kesibukan 

mereka untuk mendukung Marhaban TV. 

Sehingga saat ini alhamdulillah, dukungan SDM sangat membantu proses penyiaran yang sedang 

berjalan dan dengan formasi dan kemampuan keahlian yang ada bisa menunjang arah pengembangan 

konsep penyiaran Marhaban TV Garut, insyaallah. 

Daftar Kru Tetap dan Kru Relawan Marhaban TV 

No Nama Posisi Masa Kerja 

Kru Tetap Marhaban TV Garut 

1. Ali M. Kohar Ketua Media/Kam/Opr 2018-2019 

2. Yisu Kreatif/Ed.Vid Grap 2018-2019 

3. Alif Kreatif 2019 

4. Taufik Abdul Syukur Sound Enginner/Ed.Au 2018-2019 

Kru Relawan   Marhaban TV Garut 

1. Bagja  2018-2019 

2. Yaris  2018-2019 



 

 

 Pengembangan Tahap 2 

 Kendaraan Operasional 
 

Dengan bertambahnya beberapa fungsi, agenda program, peralatan utama dan pendukung penyiaran 

di lapangan, tuntutan kebutuhan akan kendaraan operasional agar mempermudah mobilisasi sudah 

menjadi keharusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pengembangan Tahap 2 

 RAB Kendaraan Operasional 
 

No Uraian Spesifikasi Qtt Total (Rp.) 

1. Kendaraan 

Roda Empat 

(bekas) 

Jenis : MPV 

Mesin : 1.498 CC 

BBM : Pertalite 

Transmisi : 

Manual 

Kapasitas Penumpang : 7+ 

Dimensi Interior/kabin : 

4165 x 1665 mm - 4400 x 1690 mm 

Konsumsi BBM : 10,2/12 km/l 

1 100.000.000 

Sub Total -2 100.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pengembangan Tahap 2 

 Grand Total RAB Pengembangan 
 

No Uraian RAB Sub Total 

VIDEO BROADCAST 

1. Visual dan Miscellaneous 75.050.000 

KENDARAAN OPERASIONAL  

2. Kendaraan Roda Empat 100.000.000 

Grand Total 175.050.000 

Seratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Donasi Biaya Operasional 

 Latar Belakang 
 

Setelah 1 tahun mengudara, perubahan dinamika teknologi dan kebutuhan teknis dalam hal penyiaran, 

mengharuskan kami untuk terus melakukan penyesuaian dan perbaikan yang bersifat pengembangan 

yang dengannya membutuhkan dukungan Biaya Operasional yang cukup besar untuk kelancaran dan 

kelangsungan proses penyiaran. 

Dan di tahun 2019 ini pula pertambahan anggaran Operasional cukup besar setiap bulannya. 

Dengan konsep penyiaran murni media dakwah non komersil. Dengannya sangat berharap kepada 

banyak pihak dan elemen pendengar khususnya kaum muslimin sebagai muhsinin/donatur rutin dan 

tetap operasional Marhaban TV Garut agar dapat turut serta mendukung dan berpartisipasi dalam 

keberlangsungan proses penyiaran di Marhaban TV Garut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Donasi Biaya Operasional 

 Biaya Operasional 
 

Biaya Operasional adalah pengeluaran rutin per bulan untuk membiayai operasional proses penyiaran 

Marhaban TV Garut dengan konten produksi program siaran lokal (bandung) dan program relay dari 

media dakwah lainnya, seperti Tarbiyah Sunnah Channel, MGI TV, Ahsan TV, Aladzievie Channel. 

Diantaranya biaya mukafaah kru dan relawan, data-internet, kendaraan operasional-mobilisasi kru dan 

peralatan, pemeliharaan peralatan dan bangunan serta biaya dan pengeluaran lain-lain yang rutin 

dikeluarkan dan dianggarkan setiap bulannya. 

Adapun perhitungan Anggaran Biaya Operasional kali ini merupakan penyesuaian anggaran ke-2 di 

tahun ke-2 yang disesuaikan dengan penambahan jumlah kru- relawan,    jadwal program liputan 

LIVE di lapangan, serta khususnya pengembangan konsep liputan live-visual via streaming dan Video 

Broadcast. Yang karenanya menuntut adanya penambahan anggaran biaya operasional terkait dengan 

penambahan sumber daya manusia dan peralatan peyiaran. 

Adapun total nominal Anggaran Biaya Operasional rutin per bulan yang diperlukan dan dibutuhkan 

adalah sebesar Rp. 9.980.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Donasi Biaya Operasional 

 RAB Biaya Operasional 
 

No Uraian Operasional Qtt per Bulan (Rp.)  

Mukafaah 

1. Kru Tetap-Relawan 6 orang 4.500.000  

Tagihan Internet (mobile/on site) 

2. Pra bayar Simpati - Data Internet Mifi 200gb 680.000  

3. Pra bayar XL - Data Internet Mifi 30gb 250.000  

4. Pra bayar Three - Data Internet (mobile)  100.000  

5. Pra bayar Sim - Data Internet (editing)  200.000  

6. Transportasi (mobilisasi kru- 

peralatan) 

 1.200,000  

7. Perawatan Kendaraan Motor  500.000  

8. Konsumsi Asatidz/Tamu/Kru  1.500.000  

9. Hadiah 
(Kitab/Buku) 

  
50.000 

 

10. Biaya tak terduga  1.000.000  

   

Total 9.980.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Donasi Biaya Operasional 

 Muhsinin Rutin dan Tetap 
 

Biidznillah, allhamdulillahiladzi bini'matihi tatimushshalihat. 

Jazaakumullohukhairan kami ucapkan kepada kaum muslimin para pendengar dan pemirsa Rodja 

Bandung, khususnya para muhsinin yang selama 1 tahun Marhaban TV Garut mengudara telah 

memberikan dukungan dan partisipasinya dalam membantu Biaya Operasional Marhaban TV. 

Alhamdulillah, selama 1 tahun ini muhsinin yang berpartisipasi mendukung donasi biaya operasional 

kami klasifikasikan kepada Muhsinin Rutin-Tetap dan Muhsinin Umum. Untuk muhsinin yang secara 

berkala atau tidak, serta dengan nominal yang bervariatif, dan dengan atau tanpa klarifkasi kami 

klasifikasikan kepada Muhsinin Umum. 

Sedangkan untuk muhsinin yang secara rutin-berkala, dengan nominal yang tetap dan konfirmasi kami 

klasifikasikan kepada Muhsinin Rutin-Tetap, baik yang bersifat perorangan, kelompok ataupun 

lembaga. 

Besar harapan kami kepada Allah subhanawata'ala, dukungan biaya operasional per bulan dari para 

muhsinin, terlebih para Muhsinin Rutin-Tetap agar keberlangsungan proses penyiaran Marhaban TV 

Garut dapat berjalan dengan baik. 

Adapun nominal total kebutuhan donasi yang kami harapkan dari para Muhsinin Rutin-Tetap untuk 

dapat menutupi kekurangan dan pengeluaran operasional rutin setiap bulannya adalah sebesar Rp. 

8.050.000. 

 

 



 

 

 

No. Uraian per Bulan (Rp.) 

Pemasukan 

1. Donasi Muhsinin Umum (Transfer, Kencleng, 

Kajian)* 

600.000 

2. Divisi Usaha - 

3. Donasi Muhsinin Rutin (2 orang/sedang berjalan) 1.330.000 

 4. Donasi Muhsinin Rutin-Tetap (yang dibutuhkan) 8.050.000 

Pengeluaran 

 Operasional per Bulan 9.980.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Donasi Biaya Operasional 

 Informasi Rekening dan Donasi 

 
Bank Muamalat 

104 00 1391 3 

An. Yayasan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Garut 

 

Konfirmasi transfer via SMS/WA : 

- 0823-2171-5223 (Ustadz Nuruddin M. Fattah Al Makky) 
- 0821-1941-2371 (Ali M. Kohar) 

 
Dengan format : 

- Untuk Donasi Pengembangan Tahap 2 
 

DP2(spasi)Nama(spasi)Asal(spasi)Jumlah(spasi)Tanggal 
 

- Untuk Donasi Operasional Rutin dan Tetap 
 

DOR(spasi)Nama(spasi)Asal(spasi)Jumlah(spasi)Tanggal 
 

Untuk Informasi bisa menghubungi : 

- Ikhwan  : 0899-7741-694 
- Akhwat : 0899-7741-691 

 

Alamat Studio : 

Kp. Hampor, RT.03, RW.15 Kel. Sukagalih, 

Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Prov.Jawa Barat 

Hp : 0821-1941-2371 / 0899-7741-691 

Email : marhaban.tv18@yahoo.com 

 

 

 

mailto:marhaban.tv18@yahoo.com


 

 

  

 Penutup 

 
Demikian proposal ini kami susun dengan harapan dapat menjadi washilah bagi amal jariyah muhsinin 

untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat di kota Garut dan sekitarnya. 

Dalam rangka ta’awun ‘alal birri wattaqwa dan turut serta berupaya menebarkan dakwah salafiyah, 

mengikis kesyirikan, memberantas kebid’ahan di atas Manhaj as Salafusalih, dengan mengucap 

Bismillah kami mempersilahkan kepada para muhsinin/donatur untuk mengambil bagian amal 

jariyahnya untuk bekal di akhirat kelak. 

 

Garut, September 2019 

 

Direktur Marhaban TV Garut           Komisaris Marhaban TV Garut 

 

 

          (Ali M. Kohar)                               (Ustadz Naruddin M. Fattah Al Makky)  

 

 

 

 



 

 

  

 Lampiran Photo Liputan 

 

 
    Dauroh Derajat, Garut       Kajian Masjid Agung                  Tabligh Akbar 

        Leles, Garut          Masjid Darul Muttaqin, Garut 

 

 

Tabligh Akbar Masjid Alun Alun Tarogong, Garut 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Kajian Masjid Umar bin Khattab, Cibatu    Kajian Masjid Al Muchtar, Limbangan 

 

       Tabligh Akbar      Tabligh Akbar Masjid Darul Muttaqin, Garut 

     Masjid Agung Cikajang,Garut 

 

Tabligh Akbar Masjid Agung Cikajang, Garut 



 

 

  

 Lampiran Photo Perangkat Yang Dibutuhkan 

 

 

 

 


