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MOTTO

َﺼﻠ َٰﻮةَ َوءَاﺗَﻰ ٱﻟ ﱠﺰﻛ َٰﻮة
ﻷ ِﺧ ِﺮ َوأَﻗَﺎ َم ٱﻟ ﱠ
ٓ ۡ إِﻧﱠﻤَﺎ ﯾَﻌۡ ُﻤ ُﺮ َﻣ َٰﺴ ِﺠ َﺪ ٱ ﻣ َۡﻦ ءَاﻣَﻦَ ﺑِﭑ َوٱﻟۡ ﯿ َۡﻮمِ ٱ
١٨ َﻚ أَن ﯾَﻜُﻮﻧُﻮ ْا ﻣِﻦَ ٱﻟۡ ﻤُﮭۡ ﺘَﺪِﯾﻦ
َ َِﻰ أُوْ ٰ ٓﻟَﺌ
ٓ ٰ َوﻟَﻢۡ ﯾ َۡﺨﺶَ إ ﱠِﻻ ٱ ﻓَ َﻌﺴ
Artinya : “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada
Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. at-Taubah : 18) 1

PERSEMBAHAN

1

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran,
2005), h. 93-94
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ABSTRAK
‘IMARAH AL-MASAJID DALAM AL-QURAN
(Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni dalam
Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur’an)
Oleh
Kusno
Memakmurkan masjid (‘imarah al-masajid) menjadi hal yang sangat urgen untuk
dilakukan, mengingat saat ini jumlah masjid selalu bertambah, namun tidak diimbangi
dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dan prosefional sebagaimana yang telah
dicontohkan oleh Rasulullah sehingga eksistensi masjid bukan hanya dijadikan sebagai
tempat untuk ibadah yang bernuansa vertikal juga horizontal.
Muhammad Ali Ash Shobuni sebagai salah satu mufassir banyak menuangkan ideidenya tentang imarah al-masajid dalam tafsir Rawai’u al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam min
al-Qur’an dalam surat At Taubah ayat 18. Mengetahui pandangan Ash Shobuni tentang
imarah al-masajid menjadi keharusan untuk dilakukan.
Rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimanan pemikiran Muhammad Ali Ash
Shobuni tentang ‘imarah al-masajid dalam tafsir Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam
Min Al-Qur’an”?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran
Muhammad Ali Ash Shobuni tentang imarah al-masajid dalam tafsir Rawai’u al-Bayan
tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an dan untuk mengetahui implementasi ‘imarah al-masajid
dalam kehidupan modern sekarang.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat
‘Deskriptif” dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara
menggali langsung dari literatur dan dokumen sebagai data primernya berasal dari sumber
aslinya. berupa tafsir “Rawai’u al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an” dan sebagai
data Sekunder adalah buku-buku penunjang, majalah, surat kabar atau arsip yang berkaitan
dengan tema penelitian.
Temuan penelitian bahwa menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsir
“Rawai’u al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an” ada keterkaitan atau hubungan yang
erat antara keimanan dengan kegiatan memakmurkan masjid ( )ﻋﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
Kesimpulan penelitian yaitu Muhammad Ali Ash Shobuni dalam menafsirkan makna
imaratul masajid sebagaimana yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 18 adalah imarah al
masajid dalam artian memakmurkan masjid secara fisik (imarah hissiyah) yaitu membangun,
memperkokoh dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan imarah al masajid artian
memakmurkan masjid secara non fisik yaitu usaha melakukan pembinaan ummat dengan
berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk jamaah seperti shalat lima waktu dengan berjamaah
dan shalat sunnah lainnya, kegiatan majlis taklim, madrasah diniyah, Peringatan Hari Besar
Islam dan lainnya.
Implementasi ’imarah al-masajid dalam kehidupan modern sekarang sesuai dengan
semangat QS. At Tubah ayat 18 sangat perlu untuk dilakukan dalam rangka mengoptimalkan
fungsi masjid sesuai yang diharapkan seperti melakukan hal-hal yaitu menyelenggarakan
kegiatan ibadah secara tertib, menyelenggarakan pengajian, menjelenggarakan pendidikan
khusus/pelatihan, pembinaan remaja dan anak-anak, dan lain-lain.
ii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul
skripsi ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa istilah dalam judul “Imarah
Al-Masajid dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Maudhu’i Muhammad Ali Ash Shobuni
dalam Rawa’i Rawai’u

al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur’an)”, yaitu

sebagai berikut :
‘Imarah al-Masajid/ ﻋﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ

terdiri dari kata ‘imarah/ ﻋﻤﺎرةyang berarti

“suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan
ummat dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk jamaah seperti shalat lima
waktu dengan berjamaah dan shalat sunnah lainnya, kegiatan majlis taklim, madrasah
diniyah,

Peringatan Hari Besar Islam dan lainnya”. 1

Sedangkan kata al-

Masajid/ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪadalah kata bentuk jamak dari kata al-masjid /  اﻟﻤﺴﺠﺪyang berarti
“suatu bangunan atau tempat yang khusus disiapkan untuk pelaksanaan shalat lima
waktu dan berkumpul kaum muslim serta berlaku selamanya”. 2
Al-Qur’an adalah “kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW yang mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu

1

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai’ul Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an,
(Semarang: Asy-Syifa,1993), Jilid 2, diterjemahkan oleh Moh.Zuhri dan M.Qodirun Nur, h. 443
2
Huri Yasin Husain, Al-Masjid Warisalatun fi al_Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007),
diterj. oleh khalifurrahman Fath, h. 12, lihat juga Muhammad Fu‟ad abd Al Baqiy, Al-Mu‟jam alMufahras Li alfazh Alquran al Karim, (Bairut: Dar al Fikr, 1996), h. 27

2

pengetahuan, ksiah-kisah, filsafah, peraturan-peraturan

yang mengatur hidup

manusia sehingga hidup bahagia di dunia dan di akhirat”. 3
Tafsir maudhû’i (tematik) sebagaimana dikemukakan Abdul Hayyi alFarmawi yaitu “metode penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Quran yang
mempunyai tujuan yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik dan
menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebabsebab turunnya, kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar dan pokok-pokok
kandungan hukumnya”.4
Muhammad Ali Ash Shobuni nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali
bin Jamil Ash Shobuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M.5
beliau adalah seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan
kedalaman ilmu pengetahuan serta sifat wara’. Ia seorang hafiz Al-Qur’an dan selain
mengajar pada Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyyah di Mekkah Al-Mukarramah
juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia (Rabithal al-‘alam al-Islami) dan
terakhir ia mengabdikan diri sepenuhnya untuk melakukan pengkajian dan penelitian.
Salah satu karyanya yang terkenal menjadi salah satu tafsir terbaik adalah “Shafwah
al-Tafaasir” dan Kitab Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an.
Kitab Rawai’u al-Bayan tafsir ayat al-ahkam min al-Qur’an merupakan
kumpulan ayat-ayat tentang hukum hasil kungkulasi dari persepsi para ahli tafsir
3

Mana'ul Quthan, Pembahasan Ilmu-ilmu Al Quran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Alih
Bahasa Hilmuddin, edisi revisi keempat, h. 163
4
Abdul Al Hayy Al Farawi, Metode Tafsir Maudhu’iy Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja
Garpindo Persada, 1994), h. 38.
5
Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai’ul Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an,
(Semarang: Asy-Syifa,1993), Jilid 1, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur, h. 11.

3

terkemuka dan ulama-ulama terdahulu maupun kemudian yang memiliki keahlian
diberbagai bidang disiplin ilmu yang kemudian dikompromikan antara metode lama
dalam kesempurnaan isinya dengan metode baru dalam kemudahan pemahamannya 6
Dengan memilih pola seperti ini, dapat diduga bahwa Muhammad Ali Ash Shobuni
berharap tafsir yang ditulisnya dapat memberikan kemudahan bagi siapapun dalam
membuka rahasia, keajaiban dan mukjizat ayat-ayat Al-Qur’an, hukum halal dan
haram, perintah dan larangan serta kesimpulan hikmah tasyri’nya.
Mengingat pentingnya metode menafsirkan Al-Qur’an sebagaimana yang
telah dilakukan oleh Muhammad Ali Ash Shobuni dengan Rawai’u al-Bayannya,
maka judul skripsi ini akan menghadirkan pemikiran tentang Imarah al-Masajid
dalam tafsir “Rawai’u al-Bayan tafsir ayat al-ahkam min al-Qur’an” buah karya
Muhammad Ali Ash-Shabuni.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Banyaknya pertumbuhan jumlah masjid dan perkembangan renovasi keindahan
arsitektur

bangunan

masjid

seharusnya

diimbangi

dengan

peningkatan

kemampuan pengelola atau pengurus dan jamaah masjid dalam memakmurkan
masjid (‘imaratul-masjid) baik sebagai pusat peribadatan maupun memiliki peran
dan fungsi masjid lainnya yang juga penting guna peningkatan keilmuan,

3

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op. Cit., h. 4-5.

4

meminimalisir kemiskinan dan ikut memecahkan persoalan umat dan lingkungan
sekitar. Namun realita masih banyak masjid difungsikan baru sebatas tempat
ibadah tanpa ada aktifitas yang berarti lainnya.
2. Muhammad Ali Ash Shobuni sebagai seorang ahli tafsir dan ulama yang aktif
mengkaji dan meneliti serta produktif menyodorkan karya-karya ilmiahnya yang
bermanfaat dengan memadukan metode lama dan metode baru dalam menafsirkan
dan mengungkap rahasia, keajaiban dan fungsi Al-Qur’an sebagai petunjuk dan
pembimbing umat, hal ini membuat pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni yang
dinamis, moderat dan kontekstual menarik untuk dikaji. Oleh karena itu peneliti
tertarik untuk mengkaji pemikiran beliau tentang memakmurkan masjid
(’Imaratul-masjid) dalam karyanya “Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam
Min al-Qur’an”

C. Latar Belakang Masalah
Dalam Al-Qur’an dan hadits terdapat banyak kata menyebutkan tentang
keimanan atau orang-orang yang beriman secara jelas dan tegas. Hal ini menunjukan
bahwa kedudukan iman menjadi pondasi yang penting dan utama dalam Islam
Bagi seorang muslim, keimanan memiliki kedudukan yang sangat penting.
Tetapi keimanan itu ada pasang suratnya. Adakalanya keimanan naik dan kokoh yang
membuat seorang mukmin menjadi tinggi semangat pengabdiannya kepada Allah
SWT. Namun terkadang keimanan bisa menurun yang membuat lebih cenderung
kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Karena itu memiliki keimanan yang stabil

5

menjadi sesuatu yang urgen dan mendasar. Dengan keimanan yang mantap,
seseorang akan selalu komitmen kepada nilai-nilai yang datang dari Allah SWT dan
Rasul-Nya, serta membuatnya tidak berani menyimpang dari jalan hidup yang benar.
Menuju terwujudnya keimanan yang mantap itulah, diperlukan pembinaan iman
secara sungguh-sungguh dan kontinyu, dan institusi masjid merupakan salah satu
sarana yang bisa digunakan dalam membina keimanan kaum muslimin”.
Dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 18 menyebutkan secara tegas adanya
hubungan antara memakmurkan masjid dengan keimanan seseorang. Perilaku
seseorang yang selalu memakmurkan masjid ternyata menunjukan keimanan orang
tersebut yang mantap kepada Allah SWT dan hari akhir.
Dengan iman yang kokoh pula nantinya masjid akan menjadi makmur.
Karena, memang hanya orang-orang yang memiliki kemantapan keimanan yang
layak untuk memakmurkan masjid,7 sebagaimana firman Allah yaitu :

١٨
Artinya : “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada
Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. at-Taubah : 18) 8

7

Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid, (Jakarta : Al Qalam, 2009), h. 4.
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran,
2005), h. 93-94
8

6

Bahkan berdasarkan ayat ini pula, tidak dapat disangkal bahwa mereka yang
memakmurkan masjid-masjid Allah, mendirikan shalat, berzakat dan tidak takut
(kepada siapapun) selain kepada Allah adalah orang-orang yang benar-benar telah
mencapai puncak perolehan dan pengamalan hidayah.9
Masjid dalam peradaban Islam bukan sekedar sebuah tempat kegiatan
keagamaan dan kebudayaan, tetapi merupakan suatu tata kelembagaan yang menjadi
sarana pembinaan masyarakat dan keluarga muslim serta isnan-insan peradaban
Islam.10
Masjid seharusnya menjadi penggerak kehidupan. Masjid sebagai sentra
kehidupan umat Islam harusnya dijadikan penggerak roda kehidupan. Mulai dari
ekonomi, pendidikan, sosial, budaya hingga politik, semuanya bisa dimulai dari
masjid.11
Masjid memiliki peranan besar dalam seluruh dimensi kehidupan umat Islam.
Masjid merupakan simbol yang menggambarkan peta kekuatan umat Islam, yang
menyatukan kata mereka dan mewujudkan setiap makna kebaikan. Tanpa masjid,
persatuan kaum muslimin akan mudah dipatahkan, umat Islam akan bercerai-berai
Karena itu Rasulullah SAW menaruh perhatian yang begitu besar terhadap masjid.
Dimanapun beliau berada di Quba. Madinah dan sebagainya; adalah masjid yang
menjadi pusat perhatiannya. Selain itu, masjid juga mendapat perhatian para

9

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 5, h. 45
Miftah Faridl, Masyarakat Ideal, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 205
11
Imam Addaruqutmi, Masjid harus jadi Penggerak Kehidupan, (Jakartaa: Republika, edisi
21 Agustus 2015), h. 3
10

7

Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam di sepanjang masa. Setiap kali baru saja
membuka sebuah kawasan baru, pastilah mereka membangun masjid sebelum
membangun rumah, kota dan pasar. Pasalnya, mereka benar-benar memahami masjid.
Juga memahami peranannya yang begitu besar bagi kehidupan umat Islam. Hal ini
disebabkan masjid merupakan kutub pergerakan masyarakat muslim sekaligus poros
aktifitas mereka.12
Memakmurkan masjid (‘imarah al-masajid) begitu urgen bagi umat Islam,
mengingat walaupun data jumlah masjid setiap tahun terus bertambah namun
keberadaan masjid sebagian besar belum optimal dalam meningkatkan keilmuan,
kesejahteraan dan kemandirian masjid dan jamaah di sekitarnya. Hal ini terjadi
karena umat Islam khususnya pengurus dan jamaah masjid baru sebatas
menyelenggarakan peran dan fungsi masjid untuk ibadah sholat lima waktu an sich,
padahal peran dan fungsi masjid yang makmur pada masa awal Islam begitu luas dan
tidak sebatas untuk pelaksanaan ibadah sholat saja.
Inilah yang mendorong penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mengangkat
kepermukaan mengenai penafsiran Syeikh Muhammad Ali Ash Shobuni tentang
‘imarah al-masajid yang terdapat dalam tafsir Rawai’u al-Bayan Tafsir ayat alAhkam min al-Qur’an.

12

Huri Yasin Husain, Fikih Masjid, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), penerjemah
Kholilurahman Fath, dkk., h. 1-2

8

D. Rumusan Masalah
Masalah adalah "suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk
memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti
dilalui (dengan jalan mengatasinya), apabila kita akan berjalan terus".13
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang
diajukan adalah “Bagaimana pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni tentang
‘imarah al-masajid dalam tafsir Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min AlQur’an”?.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni tentang imarah
al-masajid dalam tafsir Rawai’u al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam min alQur’an.
2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk menambah wawasan tentang ‘imaratu al-masajid menurut
Muhammad Ali Ash Shobuni dalam Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat AlAhkam Min Al-Qur’an.
b. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

yang positif dalam memahami ‘imaratu al-masajid

dalam kehidupan

sehari-hari.
13

h. 33.

Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 2001), cetakan kelima,
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan
menggunakan metode penelitian maka akan tergambar langkah-langkah yang akan
ditempuh. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah ‘library research’ atau penelitian kepustakaan
yaitu “penelitian dengan menggunakan literature (kepustakaan)”.14
Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap
kitab tafsir yang dikarang oleh Mohammad Ali Ash Shobuni yaitu Rawai’u alBayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an, yang membahas tentang ‘imaratu alMasajid dalam surat At Taubah ayat 18.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat ‘deskriptif kualitatif” yaitu “suatu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi
objek, gejala atau kelompok tertentu”.15
Menurut Nawawi, penelitian deskriptif memiliki dua cara pokok : 1)
memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian
dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual. 2) menggunakan

14

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2006),
cetekan ketiga, h. 33.
15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bhineka
Cipta, 2007), cet ketujuh, h. 105.
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fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diringi dengan
interpestasi rasional.16
Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan apa adanya mengenai
pemikiran Mohammad Ali Ash Shobuni dalam Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat AlAhkam Min Al-Qur’an tentang ‘imaratu al-Masajid dalam surat At Taubah ayat
18.
3. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer yaitu “suatu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber aslinya”.17
Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari kitab
tafsir yang ditulis oleh Mohammad Ali Ash Shobuni yaitu Rawai’u al-Bayan
Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an, yang membahas tentang ‘imaratu alMasajid dalam surat At Taubah ayat 18.
b. Data skunder
Data Skunder adalah “data yang diperoleh secara tidak langsung dengan
yang aslinya”.18

16

Nawawi, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM,
2004), Jilid II, cet. Keempat, h. 64.
17
Louis Gootshalk, Understanding History a Primer Of Historical Method, (Jakarta: UI
Press, 1985), Penerjemah : Nugroho Noto Susanto, h. 32.
18
Ibid., h 95.
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Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari bukubuku, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan dengan judul
yang dibahas.
3. Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentukbentuk metode analisa data sebagai berikut :
a. Metode Content Analisis
Metode content analisis yaitu “metode yang dipergunakan untuk mengecek
keaslian dan keotentikan suatu data”. 19
Metode ini merupakan alat pengecek atau analisis terhadap keaslian suatu
data, hubungannya dengan penelitian ini adalah untuk mengecek kembali keaslian
data tentang pemikiran Mohammad Ali Ash Shobuni tentang ‘imaratu al-Masajid
dalam surat At Taubah ayat 18 dalam Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam
Min Al-Qur’an.
b. Metode Komperatif
Metode komperatif yaitu “suatu cara membandingkan data yang diperoleh
dari perpustakaan yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir
dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan-persamaan
dan perbedaan-perbedaan terhadap suatu ide”. 20

19

Anton Baker dan Ahmad Charis, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius,
2003), edisi revisi, h. 145.
20
Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 197.
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Langkah yang ditempuh adalah dengan membandingkan pandangan
Mohammad Ali Ash Shobuni dengan pandangan ulama lain tentang ‘imaratu alMasajid dalam surat At Taubah ayat 18 dengan tujuan untuk menambah wawasan
dan pemahaman yang lebih konferehensif.
c. Metode Induktif
Metode Induktif yaitu “suatu metode pemikiran dengan menarik
kesimpulan dari yang hal-hal atau gejala bersifat khusus ditarik kesimpulan
yang bersifat umum”.21
Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan
mengenai ‘imaratu al-Masajid

dalam surat At Taubah ayat 18 menurut

Mohammad Ali Ash Shobuni secara khusus kemudian diambil unsur-unsur
kesamaannya untuk mendapatkan penafsiran para ahli secara umum.

21

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), cet. ke-v, h. 36.

BAB II
IMAROH AL MASAJID DALAM ISLAM

A. Pengertian Manajemen Imaroh Al Masajid
Manajemen berasal dari bahasa inggris, dari kata to manage yang artinya
mengurus, membimbing, dan mengawasi. Manajemen merupakan ilmu yang
mempelajari bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang baik, apa-apa fungsi yang
harus dilakukan dengan menggunakan alat, tenaga orang, ide dan sistem secara lebih
efisien sedangkan imarah yaitu kegiatan memakmuran masjid dengan multi kegiatan,
baik kegiatan ibadah maupun muamalah.1
Manajemen menurut G.R Terry adalah “suatu peroses atau krangkan kerja,
yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah
tujuan organisasi atau maksud maksud yang nyata”.2
Menurut Hilman manajemen adalah “fungsi untuk mencapai sesuatu melalui
kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan
bersama”.3
Sedangkan menurut Buchari Zainun, menyatakan bahwa “manajemen adalah
penggunaan efektif daripada sumber-sumber tenaga manusia serta bahan-bahan
material lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan itu”.4
1

Dedi Munawar, Manajemen Organisasi Modern, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009), h.

186.
2

G.R Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bina Akasara, 2003), Alih Bahasa Muammar
Yusuf, h. 67.
3
Hilman, Pentingnya Manajemen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), h. 86.
4
Buchari Zainun, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 71.
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada
hakikatnya yang dimaksud dengan manajemen itu adalah kemampuan dan
keterampilan seseorang untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola serta
mengawasi jalannya suatu kegiatan atau program, sehingga secara optimal dapat
mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. 5
‘Imaroh di ambil dari ayat Al Qur’an dalam surat At Taubah yaitu imarah,
yuamiru, amaarah yang artinya makmur, memakmurkan. Imaroh masjid yaitu
memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yaitu upaya agar lembaga masjid dapat
berfungsi seperti yang diharapkan, yakni sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan
persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia,
kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah
SWT. Kita lihat sekarang ini semangat pembangunan masjid belum diiringi dengan
semangat memakmurkannya, hal ini terlihat tidak sedikit masjid yang sunyi dari
kegiatan; masjid dilingkungan kantor misalnya hanya berfungsi seminggu sekali
untuk soat jum’at atau salat zuhur dan salat lainya dan lain-lain.6

B. Langkah-langkah dalam Memakmuran Masjid
Upaya untuk membangun dan memakmurkan masjid harus disertai dengan
orang orang yang memakmurkannya, berbagai macam usaha brikut ini; bila benar
benar dilaksanakan, dapat di harapkan memakmurkan masjid secara material dan

5
6

Khatib Kayo, Pahlawan Manajemen Dakwh, (Jakarta : Amzah, 2007), h. 17
Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid, (Jakarta : Al Qalam, 2009), h. 44

15

spiritual. Namun, kesemuanya itu tetap bergantung pada kesadaran dari peribadi
muslim, yakni :
1. Kondisi pembangunan bangunan masjid
Bangunan masjid perlu dipelihara dengan sebaik baiknya, yaitu dengan cara
diantaranya :
a. Apabila ada yang rusak perlu di perbaiki atau di ganti dengan yang baru
b. Apabila ruangan nya kotor segera di bersihkan, sehingga masjid berada dalam
keadaan bersih, indah, bagus, dan terawat.
c. Hendaknya masjid dilengkapi dengan fasilitas fasilitas yang baik, yaitu:
tempat whudu yang baik, adanya wc dll.
d. Hendaknya di dalam ruangan masjid dipasang pengharum ruangan, sehingga
jamaah merasa nyaman untuk beribadah
2. Memilih imam yang baik bacaannya
Memilih imam yang baik bacaanya merupakan salah satu upaya agar para jamaahjamaah senang mendengarkannya.
a. Memilih imam yang fasih dalam bacaannya
b. Seorang imam hendaknya memiliki banyak hafalan ayat nya, sehingga para
jamaah jamah tidak merasa bosan mendengarnya.7
Seorang yang beriman, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk
memakmurkan masjid masjid, khusus di lingkungan rumah kita.adapun usaha
usaha kita yaitu :
a. Menyamakan persepsi
Menyamakan persepsi

dan memberikan pemahaman yang utuh

tentang urgensi, peran, dan fungsi masjid, serta bagaimana mewujudkannya
agar menjadi masjid yang ideal pada masa kini dan mendatang merupakan
sesuatu yang amat penting dan mendasar. Hal ini bisa dilakukan dengan
beberapa langkah seperti penyebarluasan buku dan artikel tentang masjid,
menyelenggarakan ceramah umum dan khotbah Jumat tentang tanggung
7

Mustofa Budiman, Panduan Manajemen Masjid, (Surabaya: Ziyad Books, 2007), h. 176.
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jawab memakmurkan masjid dan bagaimana harus memakmurkannya,
menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang pengembangan pemakmuran
masjid, menyelenggarakan diskusi buku masjid, menyelenggarakan pelatihan
manajemen masjid, menyelenggarakan pelatihan manajemen remaja masjid,
menyelenggarakan pelatihan imam masjid, menyebarluaskan stiker dan
spanduk tentang tanggung jawab memakmurkan masjid, dan lain-lain.8
b. Konsolidasi pengurus
Pengurus masjid tentu saja sangat besar perannya dalam pemakmuran
masjid. Karena itu, pengurus masjid harus betul-betul solid, mulai dari
jumlahnya yang cukup, memiliki semangat kerja, memiliki pemahaman yang
utuh tentang masjid yang ideal,memahami tugas dan tanggung jawabnya
sebagai pengurus yang tertera dalam struktur dan job description (uraian
kerja), dan meningkatkan kemampuan kerja dalam kapasitasnya sebagai
pengurus masjid.
Di samping itu, konsolidasi pengurus masjid juga bisa dilakukan
dengan rapat-rapat rutin agar selalu terpantau perkembangan kerja pengurus
dan komunikasi yang intensif antarsesama pengurus dalam mengemban
amanah kepengurusan masjid.

8

Bachrun Rifa’i dan Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungs Sosial
Ekonomi Masjid, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), h. 116.
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c. Konsolidasi jamaah
Di samping konsolidasi pengurus, konsolidasi jamaah juga mutlak
dilakukan agar kemakmuran masjid yang salah satunya amat ditentukan oleh
jamaah dapat terwujud. Konsolidasi jamaah ini menjadi sangat penting,
apalagi pada masa sekarang yang tingkat partisipasi jamaah terhadap kegiatan
masjid masih tergolong rendah.
Usaha yang bisa dilakukan dalam konsolidasi jamaah antara lain
sebagai berikut :
1) Perlu ditanamkannya persepsi yang utuh tentang urgensi masjid bagi kaum
Muslimin dan peran serta fungsinya pada masa Rasulullah saw. untuk
selanjutnya dikembangkan pada masa sekarang dan yang akan datang.
2) Pengurus masjid perlu melakukan pendekatan individual atau bersifat
pribadi untuk menyentuh hati jamaah guna berpartisipasi aktif dalam
kegiatan masjid. Ini berarti, pengurus masjid tidak hanya sekedar
melakukan pendekatan formal dalam menginformasikan kegiatan masjid
seperti melalui undangan tertulis dan pengumuman, tetapi juga dengan
menemui jamaah secara langsung, sehingga bisa berbicara dri hati ke hati.
3) Pengurus masjid meminta pendapat jamaah tentang apa saja kegiatan yang
perlu diselenggarakan di masjid, sekaligus menampung aspirasi jamaah
tentang aktivitas apa saja yang mereka kehendaki. Saran dan kritik juga
harus dibuka dan ditampung oleh pengurus masjid, sehingga jamaah
memiliki perhatian lebih tehadap masjid. Manakala hal ini dilakukan, sikap
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positif dari jamaah yang kita harapkan adalah semakin besar rasa tanggung
jawab jamaah terhadap upaya pemakmuran masjid.
d. Perumusan program kegiatan
Pemakmuran masjid tentu saja bisa dicapai dengan pelaksanaan
program yang bervariasi, sesuai dengan tingkat kebutuhan jamaah dan
kemampuan melaksanakannya. Oleh karena itu, program kegiatan masjid
harus dirumuskan oleh pengurus masjid dengan meminta masukan dari
jamaah, baik jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, tujuan,
dan target yang hendak dicapai, hingga perkiraan biaya yang diperlukan.
Perumusan program ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat banyak
jamaah bahkan pengurus masjid yang beranggapan bahwa kegiatan masjid itu
hanyalah yang bersifa ubudiyah. Padahal, sebenarnya banyak kegiatan yang
bisa dilakukan.
e. Memperbaiki mekanisme kerja
Salah satu faktor utama bagi terlaksananya program kegiatan masjid
adalah mekanisme kerja pengurus yang baik. Untuk itu, pengurus masjid
harus memperbaiki kerjanya dari waktu ke waktu. Upaya yang bisa ditempuh
antara lain memberikan atau membentuk persepsi yang baik tentang tata cara
kerja kepengurusan masjid, menumbuhkan tanggung jawab kerja yang harus
dilaksanakannya, membagi tugas kerja kepada setiap pengurus sesuai dengan
bidang dan kemampuannya masing-masing, serta melakukan kontrol dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan
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rapat rutin pengurus yang minimalnya adalah sebulan sekali menjadi begitu
penting. Begitu juga dengan rapat pleno pengurus yang berfungsi
mengevaluasi pelaksanaan program dan mencanangkan rencana-rencana baru,
minimal setahun sekali.
f. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid
Pemakmuran masjid juga dapat dilakukan manakala pengurus dan
jamaahnya telah tumbuh pada diri mereka rasa memiliki terhadap masjid.
Adanya rasa memiliki terhadap masjid akan membuat seseorang memiliki
tanggung jawab terhadap makmur dan tidaknya sebuah masjid. Sehingga, dia
tidak hanya berpartisipasi atau berperan aktif pada saat pembangunannya
secara fisik, tapi juga harus aktif dalam pemakmuran selanjutnya.
Rasa

memiliki

terhadap

masjid

bisa

ditumbuhkan

dengan

memberikan pemahaman tentang bagaimana tanggung jawa seorang Muslim
terhadap masjid, melibatkan dan memanfaatkan seluruh potensi jamaah dalam
kegiatan masjid, dan mencanangkan program yang menunjukkan perhatian
masjid terhadap kondisi atau persoalan yang dihadapi jamaah.Sehingga,
manakala jamaah memiliki masalah dalam hidupnya, aktivitas masjid dapat
membantu mengatasinya.
Untuk itu, pengurus masjid perlu mendata jamaahnya baik nama,
alamat, tempat tanggal lahir, suku, pendidikan, pekerjaan, kemampuan atau
keahlian yang dimiliki hingga masalah yang dihadapi.
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g. Melengkapi fasilitas masjid
Terselenggaranya kegiatan yang membuat masjid menjadi makmur amat
memerlukan fasilitas fisik masjid yang memadai. Ketika remaja masjid ingin
menyelenggarakan bimbingan belajar, tersedia ruangan yang diperlukannya.
Ketika program pengajian kanak-kanak dan anak-anak hendak digulirkan, ada
tempatnya. Begitulah seterusnya. Ini berarti, fasilitas fisik masjid memang
tidak hanya untuk kepentingan peribadatan secara khusus.
Oleh karena itu, secara bertahap pengurus masjid perlu melengkapi
sarana yang dibutuhkan dengan daya dukung yang disiapkan, sehingga
memungkinkan dilaksanakannya program kegiatan masjid dari berbagai unsur
jamaah. Manakala pengurus masjid hendak melakukan rehabilitasi total
bangunan masjid, perlu diperhatikan penyediaan sarana fisik bangunan yang
diperlukan, sebagaimana yang sudah disinggung pada aplikasi bidang fisik
dan sarana masjid.
h. Menggalang pendanaan masjid
Daya dukung yang tidak bisa dipisahkan dari upaya memakmurkan
masjid adalah dana yang cukup. Tapi yang terjadi sekarang, banyak masjid
kita

yang

justru

mengembangkan

kekurangan

aktivitas,

untuk

dana.

Sehingga

menyelesaikan

jangankan
pembangunan

untuk
dan

melengkapi fasilitasnya saja kekurangan dana. Akibatnya, kita dapati begitu
banyak panitia pembangunan masjid yang harus mencari dana dengan keliling
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se jumlah daerah, serta meminta sumbangan di kendaraan umum dan pada
perempatan lampu merah di jalan raya.
Agar masjid memiliki dana yang cukup, di samping melalui tromol
Jumat, penggalangan dana lain yang perlu dilakukan adalah mencari dan
menetapkan donator setiap bulan, penyewaan sarana masjid seperti aula, dan
usaha lain-lain yang memungkinkan dan tidak mengikat.
i. Menggalang kerja sama antar masjid
Salah satu yang harus kita dambakan sebagai umat Islam adalah
terwujudnya masjid yang makmur secara ideal. Manakala masjid telah
makmur, maka kaum Muslimin akan memperoleh pembinaan dengan baik,
sehingga akan dihasilkan umat yang baik. Oleh karena itu, menjadi sangat
penting bagi masjid-masjid untuk menjalin kerja sama yang baik melalui
sebuah jaringan kerjasama masjid.9

C. Problematika Masjid
Secara umum ada dua tipe kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan
masjid-masjid zaman sekarang. Pertama pengelolaan masjid secara konvensional.
Gerak dan ruang lingkup masjid dibatasi pada dimensi-dimesi vertikal saja sedang
dimensi-dimensi horizontal kemasyarakatan dijauhkan dari masjid. Indikasi tipe
pengelolaan masjid jenis ini adalah masjid tidak digunakan kecuali untuk shalat
jamaah setelah itu masjid dikunci rapat-rapat. Bahkan terkadang jamaah pun hanya
9

Rukmana Nana, Panduan Peraktis Membangun dan Memakmurkan Masjid, (Jakarta:
Mutiara Qolbun Salim, 2010), h. 56.
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tiga waktu Maghrib Isya’ dan Shubuh. Tipe lainnya adalah pengelolaan masjid yang
melewati batasan syara’.10
Biasanya mereka berdalih untuk memberi penekanan pada fungsi sosial
masjid tetapi mereka kebablasan. Maka diselenggarakanlah berbagai acara
menyimpang di masjid . Misalnya pesta pernikahan dengan pentas musik atau tarian
perayaan hari-hari besar Islam dengan ragam acara yang tak pantas diselenggarakan
di masjid dan sebagainya. Mereka lebih mengutamakan dimensi sosial -yang ironinya
menabrak syari’at Islam- dan tidak mengabaikan fungsi masjid sebagai sarana ibadah
dalam arti luas.
Belum lagi tiap masjid akan mempunyai masalah tersendiri yang berbeda dari
masjid lainnya. Misalnya masjid kurang terurus jarangnya pengurus dan jamaah
sekitarnya yang shalat ke masjid terjadinya perselisihan antar pengurus dalam
menentukan kebijaksanaan masjid yang tidak lagi buka 24 jam dan lain sebagainya.
Nampaknya faktor internallah yang menjadi penyebab utama terbengkalainya rumahrumah Allah tersebut.
Beberapa kendala yang ditemukan dalam upaya menjadikan masjid sebagai
pusat pembinaan umat dan pengembanagn risalah. kendala ini tidak terjadi begitu saja
tanpa penyebab, baik akibat kesalahan umat kita maupun akibat faktor luar diluar
control dan jangkauan kita. Beberapa penyebab dapat dikemukaakan sebagai berikut :

10

Abdullah Supriyanto, Peran dan Fungsi Masjid dan Persoalannya, (Yogyakarta: cahaya
Hikmah,2003), h. 67
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1. Perbedaan pandangan
Polalirasi umat islam akibat pertikaian politik baik aliran politik zaman
mengakibatkan masjid menjadi salah satu penyebab perbedaan “kami dan kamu”.
Sehingga masjid di Indonesia membuat pengelompokan sendiri ada masjid
muhamadiyah, masjid NU, masjid Alwashiliyah, masjid persisi dan lain lain. Yang
lebih aneh lagi dalam suatu kampung tidak jarang yang memiliki ddua atau tiga
buah masjid. Keadaan ini menimbulkan pemborosan energi ummat islam dalam
membangun masjid dengan dan investasi yang begitu besar, pemborosan karena
biaya pengelolaan yang perlu ditanggung, terkurasnya kekayaan umat,
berkurangnya pengembang-an ide, akhirnya timbul konflik sehingga kekuatan
umat islam terbagi menjadi lebih kecil dan akhirnya melemah dan bermuara pada
kelemahan umat islam secara keseluruhan. Kemungkinan besar pola ini
merupakan kesenjangan dan merupakan strategi rapi dari kalangan penjajah sejak
dulu dengan “devide et ampera" atau menguasai umat islam dan menghancurkannya dari dalam.
2. Politis
Sebuah fenomena yang secara langsung dapat kita lihat adalah penggunaan
masjid sebagai sarana kegiatan partai politik, baik secara agak tersamar maupun
terang-terangan dengan menempatkan berbagai atribut identitas partai (seperti
spanduk, bendera,) di sekitar masjid. Sekilas tidak ada yang salah dengan hal
tersebut, bahkan bisa jadi ada dasarnya. Meskipun kemudian banyak yang
menentang atau paling tidak menyayangkan, mengapa menggunakan masjid
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sebagai sarana berpolitik, alasannya: karena mestinya masjid hanya digunakan
sebagai sarana kegiatan keagamaan.
Untuk yang pro menggunakan masjid sebagai sarana berpolitik akan
beralasan bahwa politik adalah uslub atau sarana atau cara untuk menegakkan
Islam, sementara masjid merupakan sarana dan pusat kegiatan umat, sehingga
mestinya jangan dimaknai secara sempit, seolah-olah masjid hanya untuk ritual
saja. Di dalam Islam pun tidak ada larangan atas penggunaan masjid sebagai
sarana berpolitik, mengingat jika ada larangan atas masjid maka biasanya hal
tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam nash, seperti larangan mencari barang
hilang dan larangan berdagang di dalam masjid.
3. Faktor ekonomi
Tingkat kesejahteraan ekonomi ummat yang masih bergelut dengan
kemiskinan juga merupakan kendala pengembangan masjid sebagai pusat
kebudayaan ibadah
4. Faktor keahlian
Tingkat intelektualitas dan keakhlian rata-rata ummat islam pada awalnya
memang cukup menyedihkan, sehingga tidak terpikir bagaimana sebaiknya
mengelola masjid secara professional.
5. Ketiadaan perencanaan
Tidak adanya konsep manajemen termasuk konsep perencanaan tentang
fungsi masjid juga mengurangi optimalisasi masjid.
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6. Jamaah dan struktur organisasi
Sulit kadangkala mengidentifikasi siapa pemilik dan penguasa masjid
jugan dapat menjadi kendala. Setiap orang merasa ikut memiliki masjid, pada saat
yang sama setiap orang merasa tidak bertangggung jawab pada masjid. Keadaan
ini menimbulkan kesulitan dan menentukan siapa mengtur siapa dan siapa yang
harus kita dengar.
7. Pemahaman fiqih
Bebera pendapat yang sangat ketat tentang masjid pada masa lalu seperti
banyaknya yang tidak boleh daripada yang boleh. Seperti tidak boleh hiburan,
tidak boleh rebut, anak-anak tidak boleh dibawa kemasjid, tidak boleh pemuda
main-main dimasjid. Sehingga masjid dibiarkan sendiri sebagai pusat ibadah saja,
dan tempat yang soleh saja.
8. Pengetahuan umat
Kurangnya pengetahuan pada konsep islam, khususnya tentang bagaimana
peranan masjid dalam membangun umat, menimbulkan keengganan dalam
memenej masjid.
9. Dominasi ulama
Aggapan yang salah dalam mengurus masjid juga memberikan andilnya.
Ada anggapan yang menyatakan masjid hanya boleh diurus oleh para kyai atau
mereka yang menguasai agama, sehingga mereka yang mempunyai potensi dan
kemauan tetapi bukan ulama tidak berani tampil.
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Selain yang di atas ada juga problematika masjid yang lain yaitu sebagai
berikut :
a. Pengurus tertutup
Pengurus dengan corak kepemimpinan tetutup biasanya tidak peduli
terhadap apresiasi jamaahnya. Mereka mengaggap diri lebih tahu dan bersikap
masa bodoh atas usulan dan pendapat. Apabila pengurus berwatak seperti ini
sangat riskan mengharapkan masjid yang maju dan makmur sesuai dengan
fungsinya.
b. Jemaah pasif
Dalam pembangunan ataupun dalm pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid,
dukungan dan partisifasi dari jamaah sangat diharapkan. Dinamika sebuah masjid
hanya terjadi aktif mau peduli, mau berbagi, ringan langkahnya dan sudi berderma.
Kebanyakan jamaah pasif cederung tidak menyimak khutbah khotib ketika salat
Jum’at. Mereka malah tidur di masjid; suatu pemandangan meyedihkan tetapi
kerap kita jumpai.
c. Berpihak pada satu golongan atau paham
Pengurus masjid yang dalam melaksanakan tugas pembangunan ataw
kegiatan pelaksanaan ibadah memihak satu golongan atau paham akan
mengakibatkan jemaah itu pasif. Menolak sikap / paham golongan yang kebetulan
tidak sehaluan, disamping tidak memperlihatkan jiwa besar, juga akan menjadikan
kegiatan masjid kehilangan gairah.
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d. Kurang kegiatan
Memfungsikan masjid semata-mata sebagai ibadah solat jum’at otomatis
menisbikan inisiatif untuk menggelorakan kegiatan-kegiatan lain. Masjid hanya
ramai dalam seminggu, di luar jadwal itu barangkali hanya para musafir yang
dating untuk salat dan beristirahat. Masjid seperti ini namanya tetap masjid tapi
sugguh jauh dari status maju apalagi makmur. Masjid “nganggur” semacam ini
memerlukan suntikan program untuk lebih berfungsi.
e. Tempat wudhu kotor
Kurangnya pemeliharaan mengakibatkan masjid kotor dan rusak. Bila tepat
mengambil air wudlu dan Wc-nya kurang dirawat dan dibersihkan, dari situ
meruyak bau yang menyengat. Bau tidak sedap itu dapat menganggu orang-orang
yang hendak beribadah di masjid.
Berangkat dari problematika tersebut di atas, masjid harus menunjukan peran
fungsinya ditengah pergumulan dan dinamika kehidupan yang selalu berkembang.
Dalam rangka mempertahankan eksistensi sebuah masjid diperlukan hal-hal sebagai
berikut :
1. Masjid sebagai eksistensi umat
Rasulullah memandang sangat perlu adanya masjid yang dibangun atas
dasar takwa, maka didirikanlah masjid dengan persyaratan demikian. Di atas
masjid tersebut, para sahabat pun sudah mempersiapkan diri untuk mengisi
kegiatannya dan memakmurkannya. Bagi Nabi Muhammad SAW, masjid bahkan
merupakan bagian integral dari kehidupannya. Masjid merupakan sarana untuk
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memelihara dan meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT. Rasulullah
memperaktikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Kemakmuran masjid
dirangkai dari pembinaannya yang intensif. Pada zaman Rasul, masjid sentiasa
padat dengan kegiatan terutama shalat berjamaah. Setiap shalat berjamaah masjid
tidak pernah sepi. Dalam sejarahnya sebelum Rasulullah SAW memasuki kota
Madinah, beliau singgah di kota Quba dan membangun masjid selama 12 hari.
Beliau dan para sahabatnya meneruskan perjalanan setelah pekerjaan mulia itu
selesai. Di Madinah, yang pertama-tama direncanakan dan diselesaikan adalah
membangun masjid. Rumah untuk kepentingan pribadi beliau sama sekali tidak
diutamakan. Masjid dijadikan tempat mendidik dan melatih umat Islam
membangkitkan kesadaran beragama dan bermasyarakat, yang kelak akan
berhadapan dengan kawan dan lawan, bertarung dan bertempur di medan laga.11
Hal tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa keberadaan masjid
perlunya sebuah pemakmuran dari umat yang akan menentukan masa depan
masjid. Dari sejarah yang sudah dipaparkan umat muslim mencontohi
pendahulunya untuk tetap menjaga eksistensi masjid. Maka ada sebuah ancaman
bagi kita jika melalaikan sebuah masjid.
Seperti yang dikatakan Ahmad Sarwono apabila masjid sepi dari kegiatan
ajak mengajak kebaikan atau dakwah maka kemakmuran masjid berangsur surut,
lambat laun akan melemahkan segala kegiatan belajar mengajar, dzikir I’tikaf,

11

204.

Mohammad E. Ayub, dkk., Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998), h. 203-
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zakat, infak, sedekah, dan amal sosial lainnya. Pelaksanaan muamalah semakin
kacau akhlak dan adab semakin rusak, kemungkaran semakin Nampak, masjid
semakin menyusut jumlah jamaahnya, dan kemanfaatannya. Pada akhirnya tidak
ada lagi orang yang memakmurkannya. Dengan demikan runtuhlah segala tatanan.
Dan masyarakat terpecah belah membela kepentingan dan golongannya sendiri.
Akhirnya terjadilah konfilik antar suku, etnis antar Negara. Bahaya lebih besar lagi
adalah kemungkaran merajalela. Akibatnya, mereka hidup tanpa hidayah dan
tercabutnya keimanan dari dada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
bahwa sungguh beberapa kaum benar-benar meninggalkan kebiasaan shalat
berjamaah maka Allah benar-benar termasuk orang-orang lalai. Akibat
selanjutnya, manusia berada dalam kegelapan, kesengsaraan, kegelisahan, di dunia
ini, dalam kubur nanti dan akan tersiksa pula di akhirat kelak. 12
Sebagai umat muslim kita harus menanamkan betapa pentingnya menjaga
eksistensi masjid, akan lebih baik lagi jika kita menjadi golongan umat yang
menjaga eksistensi masjid. Masjid tidak akan pernah pudar eksistensinya jika
semua golongan baik muda maupun tua saling bahu membahu untuk menjaganya.
2. Membentengi masjid dari gangguan
Sejarah juga mencatat, masjid juga selalu mendapat serangan dan
tantangan. Sesudah berdirinya masjid Quba dan masjid Madinah, tampil pula Abu
Amir, seorang pendeta yang, mengetahui seluk beluk agama Kristen, sehingga dia
disebut Amir ar Rahib. Dia bergabung dengan orang-orang musyrikin kafir
12

Ahmad Sarwono, Masjid Jantung Masyarakat, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003), h. 287.
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Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabatnya kaum
muhajirin dan anshar di madinah, dengan cara mendirikan masjid dhirar untuk
mengganggu dan mengintai umat islam. Masjidil Aqsha dikuasai orang-orang
Kristen sekitar 200 tahun (1096-1292 M) dalam periode perang salib. Dikatakan
perang salib. Karena tentara Kristen menggunakan kalung salib di leher mereka.
Kini Masjidil Aqsha dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sesudah Yordania, Mesir,
dan Syiria kalah perang sejak 5 juli 1967. Keadaan Masjidil Aqsha dihancurkan
oleh Panglima Titus dari Romawi, tahun 70 M. orang-orang Yahudi dilarang
masuk ke Yarusalem oleh penguasa Romawi, sejak abad pertama sampai abad ke
7. Kebencian orang-orang kafir dan musyrikin terhadap masjid umat Islam belum
berakhir sampai kini. Di Uni Soviet, sebelum era Glasnost dan Perestroika, masjid
sukar berkembang. Di Cina sebelum tahun 1980-an, sejak kemenangan komunis
sampai revolusi kebudayaan, masjid diawasi oleh intel-intel tentara merah banyak
masjid yang tidak berfungsi di kedua negara komunis itu. Umat Islam di Uni
Soviet dan Cina melakukan ibadah-ibadah di rumah-rumah, itu pun hanya orang
tua-tua.13
Untuk membentengi masjid dari gangguan hal yang bisa dilakukan di
antaranya ialah dengan meninggalkan ketelantaran masjid. Meninggalkan
ketelantaran masjid bisa dengan memunculkan rasa solidaritas atau kepedulian
sosial yang didasarkan pada ikatan tauhid. Yang dimaksud dengan ketelantaran
adalah kususnya dalam segi pengelolaan atau manajemen. Hal tersebut
13

Mohammad E Ayub, dkk., Op, Cit, h. 205
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berkembang mitos-mitos yang berkembang. Ada tiga buah mitos yang
menyulitkan kita untuk memahami masjid sebagai tempat universal. 14
Pertama, mitos bahwa Allah sendiri yang akan menjaga masjid. Umat
Islam yang awam memiliki asumsi yang sederhana bahwa masjid adalah rumah
Allah sebagaimana yang diterangkan dalam al-Quran. Sesungguhnya dari katakata “Rumah Allah” itu tidak lain ialah “Rumah yang didirikan Allah” yang
memilki fungsi yang fundamental sebagai sarana penghubung antara manusia yang
berkedudukan sebagai makhluk dan Allah sebagai khaliq, bukan milik Allah yang
secara harfiah. Pemahaman ini akan memunculkan tanggung jawab di antara
masyarakat untuk ikut serta mengelola dan memakmurkan masjid sebagai aktivitas
sosial keagamaan. Sehingga memiliki kepedulian yang lebih besar.
Kedua, umat Islam cenderung memahami bahwa masjid adalah tempat suci
yang dalamnya hanya diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat ibadah tidak
dapat dicampur baurakan dengan aktivitas politik, ekonomi, budaya. Padahal pada
zaman keemasan Islam dapat dilihat fungsi masjid digunakan sebagai tempat
pendidikan yang memilki perpustakaan lengkap di zaman Dinasti Abbasiyah.
Masjid juga dijadikan sebagai wahana pengamblengan militer. Pada awal masa
perjuangan dakwah, serta tempat pengadilan dan pemrosesan hukum untuk
mencari keadilan.

14

A. Bachrun Rifa’i dan Moch. Fakhruruoji, Manajemen Masjid, (Bandung: Benang Merah
Press, 2005), h. 15-18
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Ketiga, adanya pandangan bahwa semua pekerjaan yang berhubungan
dengan masjid tidak memiliki keuntungan material sehingga orang melakukannya
secara tidak serius. Anggapan tersebut merupakan fenomena yang nyata hal
tersebut harus ditindak lanjuti secara serius agar partisipasi masyarakat tinggi
terhadap membentengi masjid dari gangguan.
Tidak hanya dengan meninggalkan ketelantaran saja yang perlu dilakukan
banyak hal lain yang juga bisa dilakukan, yaitu dengan menerapkan manajemen di
dalam masjid, dengan hal itu akan membuat masjid akan tertata dengan baik
sehingga bisa mencuri perhatian orang untuk datang ke masjid. Untuk
membentengi masjid juga bisa dilakukan dengan membuat bangunan masjid
semenarik mungkin supaya umat Islam punya rasa tanggung jawab untuk
menjaganya.
3. Pendataan umat
Pendataan umat adalah hal yang perlu dilakukan karena untuk melihat
sejauh mana perkembangan masjid. Sehingga nantinya bisa dilakukan sebuah
evaluasi terhadap hasil yang didapatkan dari pendataan umat.
Menurut Nana Rumakan pendataan umat di masjid yang baik adalah
dengan questionnaire/angket untuk meningkatkan kualitas pembinaan jamaah
masjid seperti questionere yang diisi oleh pengurus masjid (untuk data based
masjid

dalam

satu

wilayah

desa/kelurahan,

kecamatan,

kota/kabupaten.

Questionere fungsi masjid (kegiatan yang dilaksanakan di masjid). Jamaah
(pengunjung masjid), qustionere untuk jamaah masjid pada saat shalat Jum’at.
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Questionere untuk jamaah pengajian (data ini diperlukan untuk meningkatkan
kualitas penyelengara dakwah di masjid dalam rangka pembinaan jamaah dalam
satu kesatuan sosial).15
Sedangkan dalam penggunaan iptek misalnya seperti Masjidku, nama
aplikasinya tersebut, boleh dibilang adalah aplikasi jejaring sosial untuk masjid
pertama di Indonesia. Aplikasi ini ingin mengoptimalkan komunikasi dua arah di
antara masjid dan para jamaahnya. Masjidku, ini boleh dibilang adalah aplikasi
jejaring sosial untuk masjid pertama di Indonesia. Aplikasi ini ingin
mengoptimalkan komunikasi dua arah di antara masjid dan para jamaahnya.
Masjid akan dimudahkan dalam penyampaian dakwah, pengelolaan kegiatan
keagamaan, serta pelaporan infaq dan shodaqoh secara real-time dan akurat. Dari
sisi pengguna atau jamaah, mereka bisa mengikuti (follow) kegiatan masjid
tertentu dan memberi infaq atau shodaqoh secara online.

D. Keutamaan Memakmurkan Masjid
Setiap amal yang baik pasti ada nilai keutamaan yang telah ditetapkan oleh
Allah swt dan Rasul-Nya. Keutamaan yang sedemikian besar memotivasi kaum
muslimin untuk selalu melaksanakan kebaikan itu, begitu pula bila kita
memakmurkan masjid sehingga menjadi penting untuk kita pahami nilai
keutamaannya.

15

Nanan Rukmana, Masjid dan Dakwah, (Jakarta: al Mawardi Prima, 2009), h. 293
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1. Membuktikan Kebenaran Iman
Kedatangan seorang muslim ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid
dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakatnya
membuatnya harus diakui sebagai orang yang dapat membuktikan keimanan,
karenanya kitapun tidak perlu lagi meragukan keimanan orang yang suka datang
ke masjid, Rasulullah SAW bersabda :

ْﺠ َﺪ ﻓَﺎ ْﺷ َﻬﺪُوْا ﻟَﻪُ ﺑﺎِﻹِﳝَْﺎ ِن
ِ اِذَا َراَﻳْـﺘُ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺟ َﻞ ﻳـَ ْﻌﺘَﺎ ُد اﻟْ َﻤﺴ
Artinya : “Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka
saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman”. (HR. Tirmidzi).16
2. Mendapatkan Perlindungan pada Hari Kiamat
Orang yang sering datang ke masjid dalam rangka memakmurkannya
menunjukkan bahwa ia memiliki ikatan batin dengan masjid. Kecintaan kita
kepada masjid memang seharusnya membuat hati kita terpaut kepadanya sejak kita
keluar dari masjid hingga kembali lagi ke masjid. Manakala seseorang telah
memiliki ikatan hati yang begitu kuat dengan masjid, maka dia akan menjadi salah
satu kelompok orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah pada hari akhirat,
Rasulullah saw bersabda:

ْﺠ ِﺪ إِذَا َﺧَﺮ َج
ِ وَر ُﺟ ٌﻞ ﻗَـ ْﻠﺒُﻪُ ُﻣ َﻌﻠﱠ ٌﻖ ﺑِﺎﻟْ َﻤﺴ..:ُ
َ َﺳْﺒـ َﻌﺔٌ ﻳُ ِﻈﻠﱡ ُﻬ ُﻢ اﷲُ ِﰱ ِﻇﻠﱢ ِﻪ ﻳـ َْﻮَم ﻻَ ِﻇ ﱠﻞ اِﻻﱠ ِﻇﻠﱡﻪ
َﱴ ﻳـَﻌ ُْﻮَد اِﻟَﻴْﻪ
ِﻣْﻨﻪُ ﺣ ﱠ
16
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Artinya : “Ada tujuh golongan orang yang akan dinaungi Allah yang pada hari itu
tidak ada naungan kecuali dari Allah: …seseorang yang hatinya selalu
terpaut dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali kepadanya”.
(HR. Bukhari dan Muslim).17
Apabila hati seseorang telah memiliki rasa cinta dan terpaut kepada
masjid, tidak hanya akan membuat ia betah jika berada di dalam masjid, tapi juga
pembinaan yang didapat dari masjid akan memberikan pengaruh yang sangat
positif terhadap seluruh aktivitasnya di luar masjid.
3. Derajat yang Tinggi dan Ampunan
Mencapai derajat yang tinggi dan memperoleh ampunan dari Allah swt
merupakan dambaan setiap muslim, untuk meraihnya bisa dilakukan dengan
datang ke masjid dalam rangka memakmurkannya. Manakala seseorang suka ke
masjid, maka langkah-langkah kakinya akan dinilai sebagai penghapus dosa dan
pengangkat derajat, Rasulullah saw bersabda:

ﺻﻼَﺗِِﻪ ِﰱ ﺑـَْﻴﺘِ ِﻪ َوﺳ ُْﻮﻗِ ِﻪ ﲬَْﺴًﺎ َو ِﻋ ْﺸ ِﺮﻳْ َﻦ ِﺿ ْﻌﻔًﺎ
َ ُﻒ َﻋﻠَﻰ
ُ ﻀﻌ
ْ َُﻞ ِﰱ ﲨََﺎ َﻋ ٍﺔ ﺗ
ِ ﺻﻼَةُ اﻟﱠﺮﺟ
َ
ْﺼﻼَةُ َﱂ
ْﺠ ِﺪ ﻻَﳜُْ ِﺮ ُﺟﻪُ إِﻻﱠ اﻟ ﱠ
ِ ﺿﺄَ ﻓَﺄَ ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْ ُﻮﺿ ُْﻮءَ ﰒُﱠ َﺧَﺮ َج إ َِﱃ اﻟْ َﻤﺴ
ِﻚ أَﻧﱠﻪُ إِذَا ﺗَـ َﻮ ﱠ
َ َوذَاﻟ
ُﺻﻠﱠﻰ َﱂْ ﺗَـﺰَِل اﻟْ َﻤﻼَﺋِ َﻜﺔ
َ ِﻄْﻴﺌَﺔٌ ﻓَِﺈذَا
ﻂ ُﺧﻄْ َﻮةً إِﻻﱠ
ُ َْﳜ
ﺻﻠﱢﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ارْﲪَْﻪُ َوﻻَﻳـََﺰ ُال ِﰱ
َ ﳛﺪث اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ْ ْﺼﻼﱠﻩُ ﻣَﺎ َﱂ
َ ﺼﻠﱢﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻣَﺎدَا َم ِﰱ ُﻣ
َ ُﺗ
ﺼﻼَة
ﺻﻼَةٍ ﻣَﺎاﻧْـﺘَﻈََﺮ اﻟ ﱠ
َ
Artinya : “Shalat seseorang dengan berjamaah itu melebihi shalatnya di rumah
atau di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat. Sebabnya ialah
karena bila ia berwudhu dilakukannya dengan baik lalu pergi ke masjid
sedang kepergiannya itu tiada lain dari hendak shalat semata-mata,
maka setiap langkah yang dilangkahkannya, diangkatlah kedudukannya
17
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satu derajat dan dihapuskan dosanya sebuah. Dan jika ia sedang shalat,
maka para malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih
berada di tempat shalat itu selagi ia belum berhadats, kata mereka: “Ya
Allah, berilah orang ini rahmat, Ya Allah kasihilah dia. Dan orang itu
dianggap sedang shalat sejak ia mulai menantikannya”. (HR. Bukhari
dan Muslim)18
Di dalam hadits lain, Rasulullah saw juga bersabda :

ِِﺾ اﷲ
ِ ﻀﺔً ِﻣ ْﻦ ﻓَـَﺮاﺋ
َ ْﻀ َﻲ ﻓَ ِﺮﻳ
ِ ْت اﷲِ ﻟِﻴَـ ْﻘ
ِ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﺑـُﻴـُﻮ
ٍ َﻣ ْﻦ ﺗَﻄَ ﱠﻬَﺮ ِﰱ ﺑـَْﻴﺘِ ِﻪ ﰒُﱠ َﻣﺸَﻰ إ َِﱃ ﺑـَﻴ
◌ُ ﺟﺘَﻪ
َ ﻂ َﺧ ِﻄْﻴﺌَﺘَﻪُ َواْﻷُ ْﺧﺮَى ﺗـَْﺮﻓَ ُﻊ َد َر
َﺖ ُﺧﻄُﻮَاﺗُﻪُ إِ ْﺣﺪَاﻫَﺎ ﲢَُ ﱡ
ْ ﻛَﺎﻧ
Artinya : “Barangsiapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia berjalan untuk
mendatangi salah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, demi
menunaikan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan
Allah, maka salah satu dari setiap langkahnya itu akan menghapuskan
dosa serta langkah yang satunya lagi akan mengangkat derajatnya”.
(HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmidzi dan Hakim). 19
4. Ketenangan dan Rahmat
Memakmurkan masjid akan memperoleh ketenangan, rahmat dan
kemampuan melewati jembatan menuju surga, Rasulullah saw bersabda:

ْح َواﻟﺮﱠﲪَِْﺔ
ِ ْﺠ ُﺪ ﺑـَْﻴﺘَﻪُ ﺑِﺎﻟﺮﱡو
ِ ْﺖ ُﻛ ﱢﻞ ﺗَِﻘ ﱟﻲ َوﺗَ َﻜ ﱠﻔ َﻞ اﷲُ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﻛَﺎ َن اﻟْ َﻤﺴ
ُ ْﺠ ُﺪ ﺑـَﻴ
ِ اَﻟْ َﻤﺴ
ﺿﻮَا ِن اﷲِ ا َِﱃ اﳉَْﻨﱠ ِﺔ
ْ َاط ا َِﱃ ِر
ِ ﺼﺮ
وَاﳉَْﻮَا ِز َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢ.
Artinya : “Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertaqwa, Allah memberi
jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya,
bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk
melintasi shiratal mustaqim menuju keridhaan Allah, yakni syurga”.
(HR. Thabrani dan Bazzar dari Abud Darda ra). 20
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5. Menanti Shalat dianggap Shalat
Orang yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid amat bagus bila
menanti beberapa saat sebelum masuk waktu shalat agar ia tidak termasuk orang
yang terlambat. Manakala ia menanti pelaksanaan shalat berjamaah, maka
penantiannya itu termasuk dinilai sebagai waktu yang digunakan untuk shalat, ini
berarti bila shalat hanya berlangsung lima menit dan ia menantikan pelaksanaan
shalat selama lima menit, maka ia seperti melaksanakan shalat selama sepuluh
menit, demikian yang kita pahami dari hadits di atas. Karena itu, menanti shalat
berjamaah memiliki keistimewaan tersendiri, Rasulullah saw bersabda:

ِﺐ إِ َﱃ
َ ﺼﻼَةُ َْﲢﺒِ ُﺴﻪُ ﻻَ ﳝَْﻨَـﻌُﻪُ أَ ْن ﻳـَْﻨـ َﻘﻠ
َﺖ اﻟ ﱠ
ِ ﺻﻼَةٍ ﻣَﺎدَاﻣ
َ َال أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ِﰱ
ُ ﻻَ ﻳـَﺰ
ُﺼﻼَة
أَ ْﻫﻠِ ِﻪ إِﻻﱠ اﻟ ﱠ
Artinya : “Selalu seseorang teranggap dalam shalat selama tertahan oleh
menantikan shalat, tiada yang menahannya untuk kembali ke rumahnya
hanya semata-mata karena menantikan shalat”. (HR. Bukhari dan
Muslim).21
6. Langkah yang Jauh Menambah Pahala
Keutamaan yang juga amat istimewa bagi orang yang melaksanakan shalat
berjamaah adalah ia akan memperoleh pahala yang lebih besar bila jarak
tempuhnya menuju masjid atau mushalla lebih jauh lagi karena langkah-langkah
kakinya akan dihitung dan dicatat, Rasulullah saw bersabda:

ﺼﻼَةِ أَ ْﺟﺮًا أَﺑْـ َﻌ ُﺪ ُﻫ ْﻢ إِﻟَْﻴـﻬَﺎ ﳑَْﺸًﻰ
ﱠﺎس ِﰱ اﻟ ﱠ
ِ إِ ﱠن أَ ْﻋﻈَ َﻢ اﻟﻨ
21
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Artinya : “Sesungguhnya orang yang terbesar pahalanya dalam shalat adalah
yang paling jauh perjalanannya”. (HR. Bukhori dari Abu Musa)22
Kepastian dicatatnya langkah-langkah menuju masjid membuat sahabat
Bani Salamah tidak jadi pindah ke dekat masjid, apalagi Rasulullah saw
menekankan agar sahabat Bani Salamah tetap tinggal di daerah yang lebih jauh
dari masjid, hal ini diceritakan oleh sahabat Jabir ra:

ْﺠ ِﺪ ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ
ِ ْب اﻟْ َﻤﺴ
ِ ْﺠ ِﺪ ﻓَﺄَرَا َد ﺑـَﻨُﻮ َﺳﻠَ َﻤﺔَ أَ ْن ﻳـَْﻨﺘَ ِﻘﻠُﻮْا إ َِﱃ ﻗـُﺮ
ِ ْل اﻟْ َﻤﺴ
ََﺖ اﻟْﺒِﻘَﺎعُ ﺣَﻮ
ِ َﺧﻠ
 إِﻧﱠﻪُ ﺑـَﻠَﻐ َِﲎ أَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُِﺮﻳْﺪ ُْو َن أَ ْن ﺗَـْﻨﺘَ ِﻘﻠُﻮْا:َﺎل
َ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـﻘ
َ ِْل اﷲ
َِﻚ َرﺳُﻮ
َ ذَاﻟ
َ ﻳَﺎﺑ َِﲎ َﺳﻠَ َﻤﺔ:َﺎل
َ  ﻓَـﻘ.ِﻚ
َ َ◌ا ذَاﻟ
َ  ﻧـَ َﻌ ْﻢ ﻳَﺎ َرﺳ ُْﻮ َل اﷲِ ﻗَ ْﺪ أََرْدن:ْﺠﺪِ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا
ِ ْب اﻟْ َﻤﺴ
َ ﻗـُﺮ
َﺐ آﺛَﺎ ُرُﻛ ْﻢ
ْ ِدﻳَﺎ َرُﻛ ْﻢ ﺗُ ْﻜﺘ
Artinya : “Di sekitar masjid terdapat tanah-tanah kosong, maka Bani Salamah
ingin pindah ke dekat masjid. Hal itu sampai ke telinga Nabi, maka
sabdanya: “Kudengar berita bahwa kamu akan pindah ke dekat masjid,
benarkah itu?.” Ujar mereka: “Benar Ya Rasulullah, kami bermaksud
demkian”. Beliaupun bersabda: “Wahai Bani Salamah, tetap sajalah di
tempatmu masing-masing, langkah-langkahmu pasti dicatat”. (HR.
Ahmad dan Abu Daud).23

E. Fungsi Masjid di Masa Nabi dan Masa Kini
Masjid di masa Rasulullah saw bukan hanya sebagai tempat penyaluran emosi
religius semata ia telah dijadikan pusat aktivitas umat. Hal-hal yg dapat direkam
sejarah tentang fungsi masjid di antaranya.

22
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1. Tempat latihan perang. Rasulullah saw mengizinkan ‘Aisyah menyaksikan dari
belakang beliau orang-orang Habasyah berlatih menggunakan tombak mereka di
Masjid Rasulullah pada hari raya.
2. Balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Sa’d bin Mu’adz terluka ketika
perang Khandaq maka Rasulullah mendirikan kemah di masjid sekaligus sebagai
tempat tinggal sahabat yang dirawat.
3. Tempat menerima tamu. Ketika utusan kaum Tsaqif datang kepada Nabi saw
beliau menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat perjamuan
mereka.
4. Tempat penahanan tawanan perang. Tsumamah bin Utsalah seorang tawanan
perang dari Bani Hanifah diikat di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya
diputuskan
5. Pengadilan. Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian
perselisihan di antara para sahabatnya.
6. Selain hal-hal di atas masjid juga merupakan tempat bernaungnya orang asing
musafir dan tunawisma. Di masjid mereka mendapatkan makan minum pakaian
dan kebutuhan lainnya. Di masjid Rasulullah menyediakan pekerjaan bagi
penganggur mengajari yang tidak tahu menolong orang miskin mengajari tentang
kesehatan dan kemasyarakatan menginformasikan perkara yang dibutuhkan umat
menerima utusan suku-suku dan negara-negara menyiapkan tentara dan mengutus
para da’i ke pelosok-pelosok negeri.
7. Masjid Rasulullah saw adalah masjid yang berasaskan taqwa. Maka jadilah
masjid tersebut sebuah tempat menimba ilmu menyucikan jiwa dan raga. Menjadi
tempat yang memberikan arti tujuan hidup dan cara-cara meraihnya. Menjadi
tempat yang mendahulukan praktek kerja nyata sebelum teori. Sebuah masjid
yang telah mengangkat esensi kemanusiaan manusia sebagai hamba terbaik di
muka bumi.
8. Yang lebih strategis lagi, pada zaman Rasul, masjid adalah pusat pengem-bangan
masyarakat dimana setiap hari masyarakat berjumpa dan mendengar arahanarahan dari Rasul tentang berbagai hal, prinsip- prinsip keberagamaan, tentang
sistem masyarakat baru, juga ayat-ayat Qur'an yang baru turun. Di dalam masjid
pula terjadi interaksi antar pemikiran dan antar karakter manusia. Azan yang
dikumandangkan lima kali sehari sangat efektif mempertemukan masyarakat
dalam membangun kebersamaan.
9. Bersamaan dengan perkembangan zaman, terjadi ekses-ekses dimana bisnis dan
urusan duniawi lebih dominan dalam pikiran dibanding ibadah meski di dalam
masjid, dan hal ini memberikan inspirasi kepada Umar bin khattab untuk
membangun fasilitas di dekat masjid, dimana masjid lebih diutamakan untuk halhal yang jelas makna ukhrawinya, sementara untuk berbicara tentang hal-hal yang
lebih berdimensi duniawi, Umar membuat ruang khusus di samping masjid. Itulah
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asal usulnya sehinga pada masa sejarah Islam klassik (hingga sekarang), pasar
dan sekolahan selalu berada di dekat masjid. 24
Sedangkan masjid dimasa kini memiliki fungsi dan peran yang dominan
dalam kehidupan umat Islam, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Sebagai tempat beribadah
Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya
adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah
di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan
untuk memperoleh ridha Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat
shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.
2. Sebagai tempat menuntut ilmu25
Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama
yang merupakan fardlu ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain,
baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat
diajarkan di Masjid.
3. Sebagai tempat pembinaan jamaah
Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, masjid berperan dalam mengkoordinir
mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya umat yang
terkoordinir secara rapi dalam organisasi Tamir Masjid dibina keimanan,
ketaqwaan, ukhuwah imaniyah dan dawah islamiyahnya. Sehingga Masjid menjadi
basis umat Islam yang kokoh.26
4. Sebagai pusat dawah dan kebudayaan Islam
Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk
menyebarluaskan dakwah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula
direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan dakwah dan
kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid,
berperan sebagai sentra aktivitas dawah dan kebudayaan.
5. Sebagai pusat kaderisasi umat
Sebagai tempat pembinaan jamaah dan kepemimpinan umat, Masjid memerlukan
aktivis yang berjuang menegakkan Islam secara istiqamah dan berkesinambungan.
Patah tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan
dipusatkan di Masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa. Di antaranya
dengan Taman Pendidikan Al Quraan (TPA), Remaja Masjid maupun Tamir
Masjid beserta kegiatannya.
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6. Sebagai basis Kebangkitan Umat Islam
Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal dalam percaturan peradaban
dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan nilai-nilai agamanya. Islam
dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik ideologi, hukum, ekonomi, politik,
budaya, sosial dan lain sebagainya. Setelah itu dicoba untuk diaplikasikan dan
dikembangkan dalam kehidupan riil umat. Menafasi kehidupan dunia ini dengan
nilai-nilai Islam. Proses islamisasi dalam segala aspek kehidupan secara arif
bijaksana digulirkan.
7. Umat Islam berusaha untuk bangkit
Kebangkitan ini memerlukan peran Masjid sebagai basis perjuangan. Kebangkitan
berawal dari Masjid menuju masyarakat secara luas. Karena itu upaya aktualisasi
fungsi dan peran Masjid pada abad lima belas Hijriyah adalah sangat mendesak
(urgent) dilakukan umat Islam. Back to basic, Back to Masjid.
Ahmad Sutarmaji mengatakan diera kebangkitan umat saat ini, fungsi dan
peran masjid mulai diperhitungkan. Setidaknya ada empat fungsi dan peran masjid
dalam memanajemen potensi umat, yaitu :
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Saat ini sumber daya manusia menjadi salah satu ikon penting dari proses
peletakan batu pertama pembangunan umat. Proses menuju kearah pemberdayaan
umat dimulai dengan pendidikan dan pemberian pelatihan-pelatihan.
2. Pusat Perekonomian Umat
Koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Namun dalam
kenyataannya justru koperasi menjadi barang yang tidak laku. Terlepas dari
berbagai macam alasan mengenai koperasi, tak ada salahnya bila masjid
mengambil alih peran sebagai koperasi yang membawa dampak positif bagi umat
dilingkungannya.
3. Pusat Penjaringan Potensi Umat
Masjid dengan jamaah yang selalu hadir sekedar untuk menggugurkan
kewajibannya terhadap Tuhan bisa saja mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan
orangjumlah-nya. Ini bisa bermanfaat bagi berbagai macam usia, beraneka profesi
dan tingkat (strata) baik ekonomi maupun intelektual, bahkan sebagai tempat
berlangsungnya akulturasi budaya secara santun.27
4. Pusat Kepustakaan
Perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad adalah "membaca". Dan sudah
sepatutnya kaum muslim gemar membaca, dalam pengertian konseptual maupun
kontekstual. Saat ini sedikit sekali dijumpai dari kalangan yang dikategorisasikan
27
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sebagai golongan menengah pada tataran intelektualnya (siswa, mahasiswa,
bahkan dosen dan ustadz) mempunyai hobi membaca. 28
Secara umum pengelolaan masjid kita masih memprihatinkan. Apa kiranya
solusi yang bisa dicoba untuk ditawarkan dalam mengaktualkan fungsi dan peran
Masjid di era modern. Hal ini selayaknya perlu kita pikirkan bersama agar Masjid
dapat menjadi sentra aktivitas kehidupan umat kembali sebagaimana telah
ditauladankan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersama para sahabatnya.
Pada masa sekarang Masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas jangkauan
aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan management yang
baik. Tegasnya, perlu tindakan mengaktualkan fungsi dan peran Masjid dengan
memberi warna dan nafas modern, sebagaimana firman Allah yaitu :

َﻟ ﱠﺰﻛ َٰﻮة
َو
Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang
beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah,
Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS At Taubah : 18).29
Pengertian masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam telah
memberi warna tersendiri bagi umat Islam modern. Tidaklah mengherankan bila
suatu saat, insya Allah, kita jumpai masjid yang telah dikelola dengan baik, terawat
kebersihan, kesehatan dan keindahannya. Terorganisir dengan management yang baik
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serta memiliki tempat-tempat pelayanan sosial seperti, poliklinik, Taman Pendidikan
Al Quraan, sekolah, madrasah diniyah, majelis ta’lim dan lain sebagainya.
Masjid berfungsi sebagai tempat ihadah mahdhah memperlihatkan fungsi
masjid sebagai tempat shalat, tempat menunaikan zakat (amil zakat secara
kelembagaan di masjid), tempat kegiatan ibadah puasa Ramadhan, dan tempat
menyolati jenazah yang ditempatkan di masjid.
Begitu pula, masjid berfungsi sebagai tempat ibadah ghairu mahdhah seperti
tempat pertemuan atau musyawarah kaum muslimin, tempat kegiatan sosial dan
perlindungan umat, tempat pengobatan atau kesehatan, kesejahteraan bagi masyarakat
Islam, tempat penerangan agama Islam, dan madrasah ilmu (majelis taklim atau
pengajian) yang disebutjuga tempat kegiatan dakwah. Dengan demikian, fungsi
masjid secara garis besar sebagai pusat kegiatan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu
mahdhah, bila diuraikan secara lebih terperinci masjid memiliki berbagai fimgsinya.
Menurut Ahmad Yani, fungsi masjid bukan hanya tempat ibadah shalat, tetapi
juga memiliki fungsi-fungsi lainnya, sebagaimana fungsi masjid pada masa Rasul
Muhammad SAW seperti Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid berfungsi sebagai
tempat-tempat shalat atau ibadah, pertemuan kaum muslimin, musyawarah,
perlindungan, kegiatan sosial, pengobatan, pengaturan siasat atau strategi perang,
penerangan agama dan madrasah ilmu (majelis taklim) serta tempat berdakwah.30
Dengan demikian, masjid juga berfungsi sebagai lembaga dakwah, untuk
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menyampaikan pesan-pesan Islam kepada jama'ah masjid (umat Islam) di lingkungan
masjid tersebut dan masyarakat sekitamya.
Begitu pula Moch. E. Ayub menjelaskan fungsi masjid secara lebih
mendalam, walaupun hakikatnya sama dengan pendapat Ahmad Yani, bahwa masjid
fungsinya dapat digunakan untuk :
1. Tempat ibadah kaum muslimin mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Tempat beriktikaf kaum muslimin di dalam dan di luar bulan ramadhan guna
membersihkan diri dan berserah diri mereka kepada Allah Swt. serta membina
kesadaran bagi pengamalan dan pengalaman keagamaan mereka sehingga selalu
terpelihara keseimbanganjiwa dan raga, keutuhan kepribadian mereka sebagai
seorang atau masyarakat penganut Islam.
3. Tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan problem umat yang
timbul di tengah masyarakat.
4. Tempat berkonsultasi, membina umat dan mewujudkan kesehatan dan
kesejahteraan atau kemakmuran berjama'ah masjid (umat Islam) di lingkungan
masjid dan sekitamya.
5. Tempat penerangan agama dan membina kader-kader da 'i (ulama) dan tempat
kegiatan dakwah, untuk syiar agama Islam.
6. Tempat menyiapkan dana, baik melalui zakat dan infaq atau sadaqah untuk
kemakmuran masjid dan kesejahteraan jama'ah atau umat seperti menjadikan
masjid sebagai lembaga amil zakat; tempat supervise social bahkan kontrol sosial
bagi kehidupan umat Islam (jama'ah) di lingkungan masjid dan sekitamya. 31
Berbagai fungsi masjid di atas, bila dipahami dari sisi aktivitas dakwah, maka
semua fungsi (tempat) masjid yang telah dikemukakan tersebut dapat diwadahi
seluruh kegiatannya berpusat pada kegiatan dakwah. Dengan kata lain, masjid dapat
difungsikan sebagai pusat kegiatan dakwah yang memiliki sasaran kegiatannya
meliputi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, sebagaimana telah diuraikan
lebih perinci oleh Moch. E. Ayub dan Ahmad Yani.
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Dengan demikian, penulis dapat menarik pemahaman secara singkat, bahwa
masjid dapat berfungsi sebagai sentral kegiatan dakwah untuk menyampaikan pesan
Islam yang meliputi aspek aqidah, aspek ibadah (meliputi ibadah mahdhah seperti
shalat, zakat dan puasa Ramadhan), dan ibadah ghairu mahdhah seperti taklim,
musyawarah,

kegiatan

sosial,

perlindungan

atau

pengayoman,

kesehatan,

kesejahteraan umat, dan supervise sociaf'(kontro\ sosial) yakni pembinaan umat dan
solusi umat, serta aspek akhlak agar umat Islam (jama'ah masjid) berakhlakul
karimah dalam kehidupan berjama'ah di masjid dan bermasyarakat.
Beberapa pendapat di atas sejalan dengan pandangan Nana Rukmana D.W.
yang menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan dakwah. 32
Fungsi masjid sebagai tempat pembinaan umat dan kegiatan dakwah inilah
yang akan diterapkan dalam pembahasan ini di mana masjid dapat dimanfaatkan
ftmgsinya sebagai pusat penyampaian pesan dakwah dalam kegiatan dakwah billisan
seperti taklim, tabligh, dan PHBI.
Fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan dakwah yang
dikemukakan oleh Nana Rukmana D.W:
Masjid yang didirikan di dalam suatu lokasi tertentu harus dapat berperan
sebagai tempat atau media dakwah Islam. Dakwah Islam ini pada dasamya
meliputi berbagai aspek kegiatan, termasuk di dalamnya masalah sosial
keagamaan, budaya yang Islami, pendidikan (ta'lim dan mau'izhah hasanah},
musyawarah, bakti sosial, dan sebagainya. Oleh karenanya, aktivitas dakwah ini
dipandang penting sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan syiar Islam dan
kehidupan bcragama dalam masyarakat serta mewujudkan kemakmuran jama'ah
masjid.33
32
33
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Pendapat di atas memperlihatkan adanya fungsi masjid sebagai media dakwah
atau sarana untuk penyiaran Islam dan kehidupan sosial keagamaan dalam
masyarakat bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka seperti masalah
sosial, budaya dan pendidikan. Dengan demikian, masjid sebagai pusat kegiatan
dakwah bertujuan untuk mengkomunikasikan pesan Islam dan menyiarkan agama
Islam dalam rangka membina umat dalam kehidupan sosial keagamaan dan
kehidupan sosial lainnya di tengah masyarakat.
Berbagai aktivitas masjid merupakan realisasi dari perencanaan program kerja
masjid yang bersifat rutinitas dan program pengembangan bahkan senang adanya
program dadakan yang dipandang mendesak dari luar program yang telah
direncanakan oleh pengurus masjid. Oleh karena itu, program kerja masjid perlu
dirancang dan direncanakan dengan matang dan baik berdasarkan hasil musyawarah
yang disepakati oleh pengurus dan jama'ah masjid. Kemudian program kerja masjid
itu direalisasikan menjadi berbagai bentuk aktivitas masjid guna syiar Islam dan
kemakmuran masjid bagi pengurus danjama'ah masjid serta masyarakat di sekitar
masjid itu.
Masjid yang memiliki berbagai fungsinya itu, berarti fungsi masjid untuk
mewujudkan berbagai aktivitas masjid yang telah direncanakan dan disepakati
bersama dapat ditampung melalui masjid dalam berbagai tempat (fungsi)-nya.
Dengan demikian, berbagai aktivitas masjid meliputi aktivitas ibadah,
aktivitas dakwah, aktivitas sosial, dan aktivitas yang mendukung realisasi program
kerja masjid seperti pendanaan, sarana dan prasarana atau fasilitas masjid. Berbagai

47

aktivitas masjid tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang ubudiyah
dan bidang pendidikan dan dakwah.
Aktivitas masjid di bidang uhudiyah, menurut Ahmad Yani, adalah
pelaksanaan program kegiatan ibadah yang bersifat khusus (ibadah]sJwsus/ibadah
mahdhah) seperti kegiatan shalat lima waktu dan shalat jum'at, terutama menentukan
jadwal dan petugas yang menangani masalah ibadah, termasuk rbadah yang berkaitan
dengan pelaksanaan shalat Idul Fitri, Idul Adha, pelaksanaan puasa Ramadhan, dan
pelaksanaan zakat.34 Selain ibadah mahdhah, juga kegiatan-kegiatan masjid yang
berkaitan dengan ibadah sosial (ibadah ghairu mahdhah) seperti kegiatan majelis
taklim, kegiatan PHBI, kegiatan tabligh akbar, kegiatan bakti sosial seperti santunan
massal, sunatan masal, kegiatan pendidikan dan kegiatan dakwah yang berkaitan
dengan pembinaan umat, pemberdayaan kesejahteraan sosial, dan kegiatan-kegiatan
sosial-keagamaan lainnya untuk mewujudkan khairu ummah.35
Adapun aktivitas masjid di bidang pendidikan (taklim//a 'lim) dalam bentuk
majelis taklim dan kegiatan dakwah bil lisan yang lebih bersifat untuk membina
pemahaman dan pengamalan agama Islam bagi umat Islam (jama'ah masjid) agar
mereka dapat meningkatkan kualitas iman dan taqwa mereka kepada Allah SWT.
Bidang pendidikan dan dakwah dalam program kerja masjid, menurut Ahmad
Yani, meliputi: majelis taklim untuk semua kalangan usia seperti dewasa, remaja. dan
anak-anak; lembaga pendidikan formal dan non formal, perpustakaan masjid, dan

34
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peringatan hari besar Islam.36 Dengan demikian, aktivitas masjid ini meliputi kegiatan
majelis taklim, tabligh akbar, dan PHBI. Majelis taklim meliputi pengajian kaum ibu,
pengajian bapak-bapak, pengajian umum berkala mingguan dan bulanan, pengajian
akbar (tabligh akbar) yang biasanya dalam kegiatan acara PHBI, dan pengajian
Remaja Islam Masjid (RISMA).
Dengan memperhatikan berbagai aktivitas masjid, terutama di bidang
ubudiyah dan bidang pendidikan (taklim) dan dakwah, secara khusus dapat
dipusatkan pada kegiatan dakwah yang bertempat di masjid. Selain aktivitas di
bidang uhudiyah, bidang pendidikan dan dakwah, juga aktivitas masjid yang
berhubungan dengan pengadaan, pemeliharaan atau perawatan fasilitas masjid guna
menunjang keberhasilan aktivitas masjid dalam pelaksanaan ubudiyah, pelaksanaan
taklim, dan pelaksanaan dakwah di masjid.
Aktivitas masjid lainnya, adalah kegiatan-kegiatan untuk pengadaan alat-alat
atau perabotan masjid, perawatan gedung bangunan masjid atau ruangan masjid yang
mendukung keberhasilan kegiatan dakwah di masjid.
Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan ibadah
mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah dapat dilaksanakan secara efektif melalui
kegiatan dakwah di masjid, agar masjid menjadikan syiar Islam dan mampu
mewujudkan kemakmuran bagi pengurus dan jama'ah masjid. Oleh sebab itu,
aktivitas-aktivitas masjid, terutama yang mencirikan aktivitas dakwah masjid
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memerlukan pengelolaan yang baik, sehingga manajeman masjid memegang peranan
yang penting untuk mensukseskan aktivitas-aktivitas masjid yang dapat dipusatkan
pada kegiatan dakwah di masjid.
Menurut Moch. E. Ayub, bahwa manajemen masjid (idarah al-masjid) pada
garis besamya meliputi manajemen non fisik (idarah bain al-ruhi) dan manajemen
fisik (jidarah bain al-ma'di).37
Manajemen masjid secara fisik meliputi pengurus masjid, pengelolaan
pembangunan fisik masjid, keindahan fisik masjid, ketertiban dan kebersihan fisik
masjid, sarana masjid, pengaturan keuangan masjid, dan administrasi masjid. 38 Selain
itu, bangunan fisik masjid meliputi: kamar mandi (WC/MCK), kamar wudhu, ruang
majelis taklim, dan sarana fisik lainnya, alat-alat seperti pengeras suara, podium atau
mimbar dan sebagainya. Manajemen fisik masjid bermanfaat untuk menunjang
keberhasilan

program kegiatan-kegiatan masjid bidang ubudiyah, pendidikan,

dakwah, dan lain sebagainya.
Keberhasilan berbagai aktivitas atau kegiatan dakwah di masjid dalam rangka
mewujudkan dan meningkatkan syiar Islam serta kemakmuran masjid bagi pengurus
dan jama'ah masjid. Keberhasilan tersebut dapat terwujud secara efektif apabila
pelaksanaan dakwah di masjid didukung dengan manajemen fisik masjid dan
manajemen non fisik masjid dengan baik.
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Begitu pula manajemen masjid non-fisik yang bersifat fungsional (darah hum
al-ruhi) adalah pengaturan pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan
umat, pusat zikir, pusat shalat berjama'ah, pusat musyawarah, pusat kegiatan sosial,
pusat penerangan agama, pusat belajar agama (madrasah), dan pusat kegiatan
dakwah.39 Manajemen non-fisik tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan
dakwah yang berpusat di masjid.
Dengan demikian, manajemen fisik dan manjemen non fisik sangat
dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan kegiatan dakwah yang berpusat di masjid.
Manajemen masjid sangat dibutuhkan untuk mengurusi sarana fisik dan non fisik
masjid untuk tujuan keberhasilan dakwah dan memakmurkan masjid bagi pengums
dan jama'ahnya. Oleh karena itu, Nana Rukmana D.W. menjelaskan pentingnya
manajemen masjid, misalnya berkaitan dengan pendirian bangunan fisik perlu
memperhatikan lokasi, merencanakan ruang untuk berbagai

aktivitas yaitu ruang

utama dan ruang pelengkap, desain bangunan masjid yang indah, dan status tanah
bangunan masjid yang disertifikasi.40
Berkaitan dengan penentuan lokasi bangunan masjid, ada masjid kota, masjid
wilayah, masjid kecamatan, masjid lingkungan, dan masjid lokal berupa mushala.
Dari segi lokasinya, ada masjid kota karena terdapat di tingkat kota, di kampung atau
desa (masjid desa) yang terdapat di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa hingga di
dusun, baik berupa masjid ataupun mushala.
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Selanjutnya Nana Rukmana D.W. mengatakan, bahwa membangun masjid
perlu mempertimbangkan hal-hal seperti: faktor teknis dan non teknis yaitu aspek
sosiologis, psikologis, ekonomis, etis dan estetis.41 Begitu pula bangunan fisik masjid
dirancang dan dibangun untuk mendukung bidang-bidang kegiatan masjid seperti
bidang ubudiyah, bidang pendidikan dan dakwah, dan bidang-bidang kegiatan
lainnya. Untuk mendukung keberhasilan program kerja (bidang-bidang garapan)
masjid ini perlu menentukan bangunan utama dan bangunan pelengkap, misalnya
untuk tempat thaharah (mandi dan wudhu), tempat WC/MCK, tempat penitipan
sandal/sepatu, dan ruang imam ataupun mimbar khutbah dan khitabah (pidato) serta
kantor pengurus masjid, dan ruang/tempat lainnya.
Selain itu, ruang majelis taklim, roang pendidikan atau taklim (belajar), ruang
perpustakaan, ruang pelayanan jama'ah dan tamu, dan ruang asrama serta ruang
lainnya ini berpengaruh terhadap aktivitas masjid. Paparan di atas dimaksudkan untuk
menjelaskan bahwa berbagai aktivitas masjid yang dapat dipusatkan pada kegiatan
dakwah di masjid sangat membutuhkan manajemen masjid yang baik, meliputi
manajemen fisik dan manjemen non-fisik masjid. Oleh karena itu, pengurus masjid
bersama-sama jama'ah masjid dapat melakukan pengelolaan masjid dengan
memandatkan kepada pengurus masjid guna menerapkan manajemen masjid yang
baik untuk mendukung berbagai aktivitas masjid yang dapat menopang keberhasilan
kegiatan dakwah di masjid.
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Adapun manajemen masjid yang baik untuk menopang kegiatan dakwah di
masjid, antara lain dapat berguna bagi :
1. Perumusan rencana kegiatan-kegiatan dakwah yang berpusat di masjid.
2. Pengaturan proses kegiatan masjid yang mendukung kegiatan dakwah dari tahap
perencanaan hingga tahap evaluasi kegiatan dakwah di masjid.
3. Perolehan hasil kegiatan dakwah di masjid yang sesuai dengan tujuan
dilaksanakannya berbagai kegiatan masjid untuk syiar Islam.
4. Efektivitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan masjid melalui aktivitas dakwah
meliputi dana, tenaga, dan waktu.42
Pentingnya pengelolaan masjid bagi pengurus masjid untuk merealisasikan
berbagai aktivitas masjid, termasuk aktivitas dakwah masjid, menurut Ahmad Yani,
bahwa pengurus masjid (sebagai pelaksana dakwah) dengan manajemen yang baik,
itu banyak membuat yang diperolehnya, antara lain :
1. Tujuan atau target kemakmuran (dan syiar) masjid yang hendak dicapai akan
terumuskan dengan jelas dan matang karena salah satu fungsi utama manajemen
adalah adanya perencanaan.
2. Usaha untuk mencapai tujuan kemakmuran (dan syiar) masjid dapat dilakukan
secara bersama-sama dengan kerja sama yang baik melalui koordinasi yang rapi,
sehingga walaupun tugas dan pekerjaan sebagai pengurus masjid itu berat, tugas
dan pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan ringan apabila pekerjaan itu
dikerjakan bersama-sama.
3. Terhindarnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu pekerjaan apabila
pekerjaan itu dikenakan sesuai dengan pembagian tugasnya dan penuh dengan
tanggung jawab antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain.
4. Pelaksanaan tugas-tugas dalam kegiatan memakmurkan masjid dapat
dilaksanakan secara efektif dan efesien untuk memperoleh hasil yang diharapkan
oleh pengurus danjama'ah masjid.
5. Kegiatan masjid dapat dikontrol dan dievaluasi bersama oleh pengurus dan
jama'ah masjid dengan menggunakan standar yang jelas atau tolak ukur yang
disepakati mereka, sehingga kemungkinan munculnya gejala penyimpangan kerja
dapat dicegah.43
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Pendapat Ahmad Yani tersebut menunjukkan, bahwa pengurus masjid sebagai
pelaksana kegiatan dakwah agar mampu memanfaatkan manajemen masjid untuk
mendukung kegiatan dakwah yang berpusat di masjid.

BAB III
MUHAMMAD ALI ASH SHOBUNI DAN RAWA’I AL BAYAN
FI TAFSIR AYAT AL AHKAM MIN AL QUR’AN

A. Biografi Muhammad Ali Ash Shobuni
1. Riwayat Hidup
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shobuni.
Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M.1 Setelah lama
berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan
pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di universitas
Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada
tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Mekkah dan tercatat sebagai salah seorang
staf pengajar tafsir dan ulumul Qur’an di fakultas Syari’ah dan Dirasat Islamiyah
Universitas Malik Abdul Aziz Makkah.
Syaikh Ash Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar.
Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia
memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan
ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanakkanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai
ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash Shobuni sudah hafal Al Quran. Tak
heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat
1

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai’ul Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an,
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menyukai kepribadian Ash Shabuni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil
Ash Shabuni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh
Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al Shama, Syaikh Muhammad Said
Al Idlibi, Syaikh Muhammad Raghib Al Tabbakh dan Syaikh Muhammad Najib
Khayatah.2
Untuk menambah pengetahuannya, Ash Shabuni juga kerap mengikuti
kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai
masjid.Setelah menamatkan pendidikan dasar, Ash Shabuni melanjutkan
pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah Al Tijariyyah. Di
sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia
meneruskan pendidikan di sekolah khusus syariah, Khasrawiyya, yang berada di
Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmuilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan
pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen
Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar, Mesir,
hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun
berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada
konsentrasi peradilan Syariah (Qudha Asy Syariyyah). Studinya di Mesir
merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria.
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Selepas dari Mesir, Syaikh Ash Shabuni kembali ke kota kelahirannya. Ia
mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan
sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun
1955 hingga 1962.Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas
Syariah Universitas Umm Al Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam
Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah. Ia
menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini
selama 28 tahun.Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis,
saat menjadi dosen di Universitas Umm Al Qura, Ash Shabuni pernah
menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai
Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat
sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas
King Abdul Aziz.3
Di samping mengajar di kedua universitas itu, Mohammad Ash Shobuni
juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di
Masjidil Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar di salah satu
masjid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan
tahun.Setiap materi yang disampaikannya dalam kuliah umum ini, oleh Ash
Shabuni, direkam-nya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit dari hasil rekaman
tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses

3

Yusron, Studi Kitab Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta, Teras Press, 2006), h. 51.
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rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Syaikh Ash Shabuni ini berhasil
diselesaikan pada tahun 1998.4
Di samping sibuk mengajar, Muhammad Ash Shobuni juga aktif dalam
organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia menjabat sebagai
penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al Quran dan sunnah. Ia
bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia
mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.
Salah satu karyanya yang terkenal adalah Shafwah At Tafasir. Kitab tafsir
Al Quran ini merupakan salah satu tafsir terbaik karena luasnya pengetahuan yang
dimiliki oleh sang pengarang. Selain dikenal sebagai hafiz Al Quran, Muhammad
Ash Sobuni juga memahami dasar-dasar ilmu tafsir, guru besar ilmu syariah, dan
ketokohannya sebagai seorang intelektual Muslim. Hal ini menambah bobot
kualitas dari tafsirnya ini.
Menurut penilaian Syaikh Abdullah Khayyat, khatib Masjidil Haram dan
penasehat kementrian pengajaran Arab Saudi, Syaikh Ash Shabuni adalah seorang
ulama yang memiliki banyak pengetahuan, salah satu cirinya adalah aktivitasnya
yang mencolok dalam bidang ilmu dan pengetahuan, Ia banyak menggunakan
kesempatan berlomba dengan waktu untuk menelurkan karya ilmiahnya yang
bermanfaat dengan member konteks pencerahan, yang merupakan buah
penelaahan, pembahasan dan penelitian yang cukup lama.

4

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op. Cit., h. 145
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Dalam menuangkan pemikirannya, Muhammad

Ash Shobuni tidak

tergesa-gesa, dan tidak berorientasi mengejar banyak karya tulis, namun
menekankan segi ilmiah ke dalam pemahaman serta aspek-aspek kualitas dari
sebuah karya ilmiah, untuk mendekati kesempurnaan dan segi kebenaran.

2. Aktivitas Pendidikan
Untuk menambah pengetahuannya, Muhammad Ali Ash Shobuni juga
kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di
berbagai masjid.Setelah menamatkan pendidikan dasar, Muhammad Ali Ash
Shobuni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah,
Madr`sah al-Tijariyyah. Di sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu
tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus syariah,
Khasrawiyya, yang berada di Aleppo.
Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmuilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan
pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen
Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir,
hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun
berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada
konsentrasi peradilan Syariah (Qudha asy-Syariyyah). Studinya di Mesir
merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria.
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Selepas dari Mesir, Muhammad Ali Ash Shobuni kembali ke kota
kelahirannya, beliau mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di
Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama
delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran
untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm al-Qura dan Fakultas Ilmu
Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di
Kota Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua
perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan
kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm al-Qura,
Muhammad Ali Ash Shobuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah.
Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian
Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada
Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.
Disamping mengajar di kedua universitas itu, Muhammad Ali Ash Shobuni
juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di
Masjidil Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar di salah satu
masjid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan
tahun.Setiap materi yang disampaikannya dalam kuliah umum ini, oleh alShabuni, direkam-nya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit dari hasil rekaman
tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses
rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Muhammad Ali Ash Shobuni ini berhasil
diselesaikan pada tahun 1998.
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3. Aktivitas Organisasi
Disamping sibuk mengajar, Muhammad Ali Ash Shobuni juga aktif dalam
organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia menjabat sebagai
penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al-Qur’an dan Sunnah. Ia
bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia
mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian. Salah
satu karyanya yang terkenal adalah “Shafwah al-Tafaasir”. Kitab tafsir Al-Qur’an
ini merupakan salah satu tafsir terbaik, karena luasnya pengetahuan yang dimiliki
oleh sang pengarang. Selain dikenal sebagai hafiz Al-Qur’an, Al-Shabuni juga
memahami dasar-dasar ilmu tafsir, guru besar ilmu syariah, dan ketokohannya
sebagai seorang intelektual Muslim. Hal ini menambah bobot kualitas dari
tafsirnya ini.

4. Karya-karyanya
Beliau juga dikenal sebagai pakar ilmu Al Qur’an, Bahasa Arab, Fiqh, dan
sastra Arab. Abdul Qodir Muhammad Shalih dalam “Al Tafsir wa Al Mufassirun
fi Al A’shri Al Hadits” menyebutnya sebagai akademisi yang ilmiah dan banyak
menelurkan karya-karya bermutu”.5 Diantara karya-karya beliau adalah :
a. Rawa’i Al Bayan fi Tasair Ayat Al Ahkam min Al Qur’an
Kitab ini mengandung keajaiban tentang ayat-ayat hokum didalam Al
Qur’an. Kitab ini dalam dua jilid besar, ia adalah kitab terbaik yang pernah

5

Ibid., h. 3
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dikarang perihal soal ini, sebab dua jilid ini, telah dapat menghimpun
karangan-karangan klasik dengan isis yang melimpah ruah serta ide dan
fikiran yang subur, stu pihak dan karangan-karangan modern debgan gaya
yang khas dalam segi penampilan, penyususnan, dan kemudian uslub dipihak
lain. Selain itu, M. Muhammad Ali Ash Shobuni
keistimewaannya

dalam

tulisan

ini

tentang

telah Nampak

keterusterangannya

dan

penjelasannya dalam menetapkan keobjektifan agama Islam mengenai
pengertian ayat-ayat hukum, dan tentang sanggahannya terhadap dalil-dalil
beberapa orang musuh Islam yang menyalahgunakan penanya dengan
mempergunakan dirinya dengan menyerang Nabi Muhammad saw., dalam hal
pernikahan beliau dengan beberapa orang istri (poligami).
Dalam hubungan tersebut, pengarang kitab ini telah mengupas hikmah
poligami dengan mendasarkan kupasannya kepada logika dan rasio, ditinjau
dari beberapa segi juga dikupasnya masalah “hijab” (penutup badan bagi
wanita), serta menyanggah dalam persoalan ini pendapat orang yang
memperkenankan seorang wanita menampakan tangannya dan wajahnya
dihadapan orang-orang lelaki yang bukan muhrim dengan alas an bahwa
tangan dan wajah wanita tidak termasuk aurat. Beliau mengulangi
pembahasan tersebut, ketika beliau membahas soal “hijab”. Beliau menolak
pergaulan anatara lelaki dan perempuan bukan muhrim, dan mengambil bukti
terhadap kebatilan pendapat-pendapat para pembela pergaulan bebas tersebut,
dari keterangan keterangan tokoh-tokoh Barat sendiri dengan menambahkan
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pendapat-pendapat yang benar tentang terlarangnya pergaulan antara laki-laki
dengan perempuan.
b. Al Tibyan fi ‘Ulum Al Qur’an (Pengantar Studi Al Qur’an)
Awal mulanya, buku ini adalah diktat kuliah dalam Ilmu Al Qur’an
untuk para mahasiswa fakultas Syari’ah dan Dirasah Islamiyah di Makkah Al
Mukarramah, dengan maksud untuk melengkapi bahan kurikulum Fakultas
serta keperluan para mahasiswa yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan
mendambakan diri dengan penuh perhatian kepadanya
c. Al Nubuwah wa Al Anbiya’
Berbeda dengan buku yang sudah ada (sebagai) buku terjemahan,
buku ini dikemas secara ringkas, lantaran karya ini merupakan sebuah karya
saduran dari sebuah kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh Syaikh
Muhammad Muhammad Ali Ash Shobuni .
d. Qabasun min Nur Al Qur’an
Judul asli buku ini dalam bahasa Arabnya adalah Qabasun min Nur Al
Qur’an dan diterjemahkan oleh Kathur Suhardi kedalam bahasa Indonesia
menjadi Cahaya Al Qur’an. Kitab tafsir ini, diantaranya disajikan ayat-ayat
Al Qur’an dari awal hingga akhir secara berurutan dengan bahasa yang
sederhana

dan

mudah

dipahami.

Sehingga

pola

ini

memeberikan

kemaslahatan tesendiri yang tidak didapatkan di kitab-kitab tafsir lain.adapun
bentuk penyajiannya ialah ayat-demi ayat atau beberapa ayat yang terangkum
dalam satu kelompok maknanya dan tema, yang karena itulah kitab ini disebut

63

tafsir tematik. System penyusunan kitab ini serupa dengan kitab Shafwah Al
Tafasir.
Keseluruhan kitab Qabasun Min Nur Al Qur’an ini terdiri dari delapan
jilid yang edisi Indonesia atau terjemahannya juga mengikuti kitab aslinya
yang berbahasa Arab. Menurut kathur Suhardi, Al Sahabuni telah
mengkompromikan antara atsar orang-orang salaf dan ijtihad orang-orang
khalaf sehingga tersaji sebuah tafsir Al Ma’qul wa Al Ma’tsur, begitulah
menurut istilah mereka, dan memeberikan berbagai hakikat yang menarik
untuk disimak. Dengan begitu pembaca bisa melihat dua warna secara
bersamaan.
e. Shafwah Al Tafasir
Salah satu tafsir Ash Shabuni yang paling popular adalah Shafwah Al
Tafasir, kitab ini terdiri dari tiga jilid didalamnya menggunakan metodemetode yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele (tidak
menyulitkan para pembaca).
Muhammad Ali Ash Shobuni, telah merampungkan tafsir ini, secara
terus menerus dikerjakannya non-stop siang malam selama lebih kurang
menghabiskan waktu kira-kira lima tahun, dia tidak menulis sesuatu tentang
tafsir sehingga dia membaca dulu apa-apa yang telah ditulis oleh para mufasir,
terutama dalam masalah pokok-pokok kitab tafsir, sambil memilih mana yag
lebih relevan (yang lebih cocok dan lebih unggul).
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Shafwah Al Tafasir merupakan tafsir ringkas, meliputi semua ayat AQur’an sebagaimana yang terdapat dalam judul kitab : Jami’ baina Al Ma’tsur
wa Al Ma’qul. Shafwah Al Tafasir ini berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir
terbesar seperti Al Thabari, Al Kasysyaf, Al Alusi, Ibn Katsir, Bahr Al
Muhith dan lain-lain dengan uslub yang mudah, hadits yang tersusun
ditunjang dengan aspek bayan dan kebahasaan.
Syaikh Ash Shabuni mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya,
tentang penjelasan tujuan ditulisanya kitab ini, menurutnya ‘apabila seorang
muslim terpesona kepada masalah-masalah duniawi tentu waktunya akan
disibukan hanya untuk menghasilkan kebutuhan hidupn saja hari-harinya
sedikit waktu untuk mengambil sumber referensi kepada tafsir-tafsir besar
yang dijadikan referensi ulama sebelumnya dalam mengkaji kitab Allah
Ta’ala, utuk menjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, maka
diantara kewajiban ulama saat ini adalah mengerahkan kesungguhannya untuk
mempermudah pemahaman manusia pada Al Qur’an dengan uslub yang jelas.
Bayan yang terang, tidak terdapat banayak kalimat sisipan yang tidak perlu,
tidak terlalu panjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa
yang berbeda dalam Al Qur’an yaitu unsure keindahan ‘Ijaz dan Bayan
bersesuaian dengan esensi pemb9caraan, memenuhi kebutuhan pemuda
terpelajar, yang haus untuk menambah ilmu pengetahuan Al Qur’an.
Kata Syaikh Ash Shabuni, ‘Saya belum menemukan tafsir Al
Kitabullah ‘Azza wa Jalla yang memenuhi kebutuhan dan permasalahannya
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sebagaimana disebutkan diatas dan menarik perhatian (orang) mendalaminya,
maka saya terdorong untuk melakukan pekerjaan penyusunan ini. Seraya
memohon pertolongan Allah Al Karim saya bernama kitab ini : “Shafwah Al
Tafasir” karena merupakan kumpulan materi-materi pokok yang ada dalam
tafsisr-tafsir besar yang terpisah, disertai ikhtisar, tertib, penjelasan dan
bayan’.
Adapun karya yang lainnya adalah: Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir,
Mukhtashar Tafsir Al Thabari, Jammi Al Bayan, Al Mawarits fi Al Syari’ah Al
Islamiyah ‘ala Dhau Al Kitab dan Tanwir Al Adham min Tafsir Ruh Al Bayan.
Syaikh Muhammad Muhammad Ali Ash Shobuni menilai bahwa Al
Qur’an didalamnya terkandung mu’jizat yang luar biasa, susunannya sendiri
berbeda dengan bentuk puisi orang arab maupun dalam bentuk prosanya, baik
dalam permulaanya, suku kalimatnya maupun dalam sastranya. Nilai sastra
yang terkandung dalam Al Qur’an bernilai tinggi dan tiada bandingannya.
Inilah salah satu alasan mengapa ia mempunyai keinginan menulis tafsir.
Beliau mengemukakan segi-segi kemukjizatan Al Quran antara lain
susunan Al Quran berbeda dengan uslub-uslun bahasa orang-orang arab. Sifat
keagungannya yang tak memungkinkan orang untuk mendantangkan yang
serupa dengannya. Bentuk undang-undang di dalamnya sangat rinci dan
sempurna melebihi undang-undang buatan manusia. Mengabarkan hAl hal
gaib yang tidak dapat diketahui, kecuali melalui wahyu. Uraiannya tidak
bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Janji
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dan ancaman yang dikabarkannya benar-benar terjadi. Mengandung ilmu-ilmu
pengetahuan yang memenuhi segala kebutuhan manusia. Berpenmgaruh bagi
hati pengikutnya dan orang-orang yang memusuhinya.
Berkat kiprahnya dalam dunia pendidikan Islam, pada tahun 2007,
panitia penyelenggara Dubai International Qur’an Award menetapkan Syaikh
Ash Shabuni sebagai Personality of the Muslim World. Ia dipilih dari
beberapa orang kandidat yang diseleksi langsung oleh Pangeran Muhammad
ibn Rashid Al-Maktum, Wakil Kepala Pemerintahan Dubai. Penghargaan
serupa juga pernah diberikan kepada sejumlah ulama dunia lainnya, di
antaranya Syekh Yusuf Al Qaradhawi.

B. Tafsir Rawa’i Al Bayan
1. Riwayat Penulisan
Sebuah karya, apapun jenisnya termasuk kitab tafsir dalam masa
pembuatannya, pasti tidak dapat dimungkiri dari aspek kultur-sosial yang
mengelilinginya. Hal itu yang sering menjadi latar dari terciptanya karya tersebut.
Ada beberapa faktor yang mendasari dari lahirnya buah karya dari tangan-tangan
telaten; permasalah jaman/kebutuhan pasar, pesanan penguasa, tuntutan ilmiah,
eksplorasi murni dan lain sebagainya.
Latar semacam ini yang mempengaruhi sebuah karya berorientasi
sekaligus memberikan pancaran nilai yang dikandung. Pada tahun 1930 lahir
sebuah karya tafsir dari tangan seorang ilmuwan kelahiran Aleppo yang
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menambah deretan khazanan ke-ilmu-an ke-Islam-an, yaitu “Rawai’u Al-Bayan
Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an” yang disusun selama kurang lebih lima
tahun sekaligus memberi kesan tersendiri bagi para sebagian kalangan ulama dan
para pemerhati lainnya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya karya yang
dilahirkan Al Shabuni ini juga memiliki latar yang memberikan warna terhadap
alur fikirannya dlam menafsirkan Al-Quran. Dari data yang didapat mengenai
latar belakang penyususnan kitab ini beliau menyebutkan :
a. Mengikuti uswah ulama salaf yang menulis karya untuk menjunjung
kalimatullah hiya al-‘ulya, member pemahaman terhadap kebutuhan umat
dalam memahami agama.
b. Keberadaban Al-Quran itu sendiri yang kekal dengan penuh keajaibankeajaiban, penuh dengan mutiara-mutiara kehidupan, senantiasa memicu akal
untuk “bermain”, membuat hati resah jika tidak mengkajinya.
c. Kenyataan semua ilmu akan hilang dimakan jaman, kecuali ilmu Al-Quran
akan tetap membuka ruang yang luas untuk dikaji bak hamparan lautan yang
memerlukan penjabaran dari kalangan ahli ilmu (ulama) dengan kapasitas
yang memadai guna untuk mengeluarkan manisnya kandungan Al-Quran.
d. Umat muslim lebih disibukan dengan urusan dunia, sedikit sekali hari-hari
mereka yang dipergunakan untuk mengkaji kitab-kitab tafsir terutama kitabkitab tafsir induk, sementara kewajiban ulama tetap mesti menjadi jembatan
bagi pemahaman umat terhadap Al-Quran dengan memberikan kemudahan
dalam mengkajinya.
e. Belum terdapat kitab tafsir pada masanya yang dapat memenuhi hajat umat,
memicu semangat mereka.6
Dari pemaparan beliau diatas nampaknya kita bisa melihat bagaimana
sosio masyarakat yang ada ketika beliau menciptakan kitab tafsir ini. Jelas siapa

6

Ibid., h. 4
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yang menjadi sasaran serta bagaiman respon tafsirnya terhadap laju kultur dan
kebutuhan lingkungan masyarakat dimana beliau berada.
Kitab ini mengandung keajaiban tentang ayat-ayat hukum didalam AlQur’an. Kitab ini dalam dua jilid besar, ia adalah kitab terbaik yang pernah
dikarang perihal soal ini, sebab dua jilid ini, telah dapat menghimpun karangankarangan klasik dengan isis yang melimpah ruah serta ide dan pikiran yang subur,
stu pihak dan karangan-karangan modern debgan gaya yang khas dalam segi
penampilan, penyususnan dan kemudian uslub dipihak lain.
Selain itu, Muhammad Ali Ash Shobuni telah nampak keistimewaannya
dalam tulisan ini tentang keterusterangannya dan penjelasannya dalam
menetapkan keobjektifan agama Islam mengenai pengertian ayat-ayat hokum, dan
tentang sanggahannya terhadap dalil-dalil beberapa orang musuh Islam yang
menyalahgunakan penanya dengan mempergunakan dirinya dengan menyerang
Nabi Muhammad saw., dalam hal pernikahan beliau dengan beberapa orang istri
(poligami).
Dalam hubungan tersebut, pengarang kitab ini telah mengupas hikmah
poligami dengan mendasarkan kupasannya kepada logika dan rasio, ditinjau dari
beberapa segi juga dikupasnya masalah “hijab” (penutup badan bagi wanita),
serta menyanggah dalam persoalan ini pendapat orang yang memperkenankan
seorang wanita menampakan tangannya dan wajahnya dihadapan orang-orang
lelaki yang bukan muhrim dengan alas an bahwa tangan dan wajah wanita tidak
termasuk aurat. Beliau mengulangi pembahasan tersebut, ketika beliau membahas
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soal “hijab”. Beliau menolak pergaulan anatara lelaki dan perempuan bukan
muhrim, dan mengambil bukti terhadap kebatilan pendapat-pendapat para
pembela pergaulan bebas tersebut, dari keterangan keterangan tokoh-tokoh Barat
sendiri dengan menambahkan pendapat-pendapat yang benar tentang terlarangnya
pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.

2. Bentuk, Metode dan Corak Penafsiran
Sudah barang tentu mempunyai faidah yang sangat tinggi dan
berkedudukan mulia yang menjadi tujuan dari penulisan kitab ini. Kita bisa
melihat dari kata sambutan yang terdapat dalam muqodimah kitab ini, tidak lebih
dari tujuh ulama dan delapan termasuk beliau yang memberikan kata pengantar
atau prolog. Sampai sekarang baru dapat diasumsikan hal-hal yang menjadi tujuan
dari penulisan Rawa’i Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur’an
ini :
a. Memberikan pemaparan dan penjelasan dengan memepermudah gaya
penyampaiannya
b. Memberikan faidah berupa jawaban-jawaban terhadap realita umat pada
masanya.

3. Gaya Pembahasan/Sistematika Penulisan
Untuk memepermudah dari apa yang menjadi tujuan beliau dalam upaya
memberi pencerahan dalam pemecahan permasalahan jaman maka gaya
pembahasan yang beliau lakukan yaitu melalui tahapan-tahapan metode, yaitu :
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a. Mengumpulkan dan meng-intisari kitab-kitab tafsir induk serta mengambil
argument yang paling shahih.
b. Menyusun kategorisasi ayat-ayat untuk menjelaskan tiap-tiap permasalahan
dalam surat dan ayat.
c. Menafsirkan kandungan surat secara ijmali seraya menjelaskan maksudmaksudnya yang mendasar.
d. Membahas munasabah antar ayat sebelum dan sesudahnya.
e. Menjelaskan aspek kebahasaannya secara etimologi dan menjelaskan
perbandingannya dengan pendapat ahli Bahasa Arab.
f. Menjelaskan sabab al nuzul.
g. Menjelaskan gaya bahasanya (balaghah).
h. Menjelaskan faidah-faidah dan hikmah-hikmah surat dan ayat.
i. Memberikan istinbath.7
Sebagaimana diketahui, fiqih memebicarakan banyak hal terkait
perkembangan ibadah yang telah jelas nashnya didalam Al-Quran dan As Sunnah,
namun diantaranya masih terdapat ruang untuk bisa ijtihad terhadapnya. Disini
para fuqoha banyak melakukan kajian secara mendalam, sehingga diantaranya
terlahirlah berbagai macam aliran seiring perbedaan manhaj dan thuruq yang
mereka lakukan, dan pada perkembangannya, upaya fuqoha ini menjadi madzhab
yang berdiri diatas khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman. Sebagaimana diatas,
disisnipun akan disajikan beberapa penafsiran beliau terkait ayat-ayat yang
dipandang padanya mengandung fiqih, serta kalaupun juga dimungkinkan aspek
kecenderungan aliran fiqih beliau.

7

Ibid.

71

A. Pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni tentang ‘Imarah Al Masajid dalam
Rawa’il al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an
Adapun ayat al-Qur’an yang berbicara tentang imarah al masajid terdapat
dalam surat at Taubah ayat 18 yaitu :

١٨

َوﻟَﻢۡ ﯾ َۡﺨﺶَ إ ﱠِﻻ ٱ

Artinya : “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada
Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. at-Taubah : 18) 8
Pada saat menafsirkan kata masjid sebagaimana yang terdapat dalam surat At
Taubah ayat 18, Muhammad Ali Ash Shobuni mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan masjid dalam ayat tersebut adalah Masjid Haram, sebab ia mufrad alam yang
lebih sempurna dan uatama serta menjadi kibalt seluruh masjid. Asbabun nuzulnya
mendukung pendapat ini dan ini diriwayatkan juga dari Ikrimah serta dipilih oleh
sebagian ulama muahaqqiqin, karena ada bacaan ifrad (bentuk mufarda) اَنْ ﯾَ ْﻌ ُﻤﺮُوْ ا َﻣ ْﺴ ِﺠ َﺪ
ِ( ﷲmemakmurkan masjid). Ulama lain menyatakan bahwa yang dimaksud adalah
seluruh masjid-masjid, sebab kata masjid adalah bentuk jamakyang diidhafahkan
sehingga menunjukan pengertian yang umum, dan Masjidil Haram termasuk di
dalamnya pada urutan yang pertama kali.9

8

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran,
2005), h. 93-94
9
Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an,
(Semarang: Asy-Syifa,1993), Jilid 1, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan M.Qodirun Nur, h. 408.
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Atas pendapat tersebut di atas, Muhamamd Ali Ash Shobunu berkata “inilah
pendapat yang benar dalam ayat yang mulai ini. Karena sighat (bentuk kalimat)nya
menunjukan kepada pengertian umum. Karena itu tidaklah patut bagi orang-orang
musyrik memakmurkan salah satu masjid Allah dengan berbagai macam
kemakmuran, sebab “kufur” itu sudah meniadakannya. Sebagaimana pula mereka
tidak layak memasuki tempat-tempat yang suci ini, seperti dikatakan oleh Imam
Malik dan mengenai hukum masuknya orang-orang musyrik kedalam masjid.
Inilah yang dimaksud dengan imarah maknawiyah yang merupakan tujuan
utama didirikannya masjid. Dan kiranya tidak ada halangan untuk membawa ayat ini
kepada dua pengertian tersebut, yaitu hissiyah (fisik) dan maknawiyah (moril). Inilah
yang dipilih oleh jumhur ulama, karema lafal ayat tersebut memang menunjukan
demikian.
Dalam tafsirannya, Muhammad Ali Ash Shobuni juga mengutip pendapatnya
Abu Bakar Al Jashiah yang menyatakan bahwa “memakmurkan itu ada dua macam,
yaitu mengunjungi dan berdiam di dalam masjid dan membangun serta merehab
bagian-bagian yang rusak. Demikian itu karena kata-kata اِ ْﻋﺘَ َﻤ َﺮ

artinya

اِذَازَا َر

(berkunjung). Senada dengan itu adalah kata ٌ ُﻋ ْﻤ َﺮةyang artinya ﺖ
ِ ِزﯾَﺎ َرةُ ا ْﻟﺒَ ْﯿ
(mengunjungi Baitullah). Perkataan  ﻓُﻼَنٌ ﻣِﻦْ ُﻋﻤَﺎ ِر ا ْﻟ َﻤﺴَﺎ ِﺟ ِﺪmaksudnya adalah si fulan itu
sering berjalan menuju masjid.10

10

Ibid., h. 409.

BAB IV
ANALISA IMARAH AL-MASAJID DALAM RAWA’AL-BAYAN
TAFSIR AYAT AL-AHKAM MIN AL-QUR’AN

Muhammad Ali Ash Shobuni dalam menafsirkan makna imaratul masajid
sebagaimana yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 18 adalah bahwa imaratul
masajid adalah membangun, memperkokoh dan memperbaiki bagian-bagian yang
rusak. Inilah yang disebut dengan imarah hissiyah (memakmurkan secara
fisik/indrawi). Hal ini ditunjukan oleh sabda Nabi Muhammad yaitu :

َﺺ ﻗُﻄَﺎةِ ﺑـ ََﲎ اﷲُ ﻟَﻪُ ﺑـَْﻴﺘًﺎ ِﰱ اﳉَْﻨَ ِﺔ
ِ ْﺠ ًﺪ ا َوﻟ َْﻮ َﻛ ِﻤ ْﺤﻔ
ِ َﻣ ْﻦ ﺑـ ََﲎ ﻟِﻠَ ِﻪ َﻣﺴ
Artinya : “Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun seperti sangkar
burung qathah, maka Allah SWT akan membangunkan baginya rumah di
surga”.
Mengutip pendapat sebagian ulama, Muhammad Ali Ash Shobuni
menyatakan bahwa memakmurkan masjid adalah dengan shalat, ibadah dan berbagai
macam qurban (amal-amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah). Sebagaimana
firman Allah yaitu :

ﻷﺻَﺎ ِل
ٓ ۡ ت أَذِنَ ٱ أَن ﺗ ُۡﺮﻓَ َﻊ َوﯾُﺬۡ َﻛ َﺮ ﻓِﯿﮭَﺎ ٱﺳۡ ُﻤ ۥﮫُ ﯾُ َﺴﺒﱢ ُﺢ ﻟَﮫۥُ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺑِﭑﻟۡ ُﻐ ُﺪ ﱢو َوٱ
ٍ ﻓِﻲ ﺑُﯿُﻮ
Artinya : “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk
dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan
waktu petang”.(QS. An Nur :36)
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Inilah yang dimaksud dengan imarah maknawiyah yang merupakan tujuan
utama didirikannya masjid. Dan kiranya tidak ada halangan untuk membawa ayat ini
kepada dua pengertian tersebut, yaitu hissiyah (fisik) dan maknawiyah (moril). Inilah
yang dipilih oleh jumhur ulama, karema lafal ayat tersebut memang menunjukan
demikian.
Dalam tafsirannya, Muhammad Ali Ash Shobuni juga mengutip pendapatnya
Abu Bakar Al Jashiah yang menyatakan bahwa “memakmurkan itu ada dua macam,
yaitu mengunjungi dan berdiam di dalam masjid dan membangun serta merehab
bagian-bagian yang rusak. Demikian itu karena kata-kata اِ ْﻋﺘَ َﻤ َﺮ

artinya

اِ َذازَا َر

(berkunjung). Senada dengan itu adalah kata ٌ ُﻋ ْﻤ َﺮةyang artinya ﺖ
ِ ِزﯾَﺎ َرةُ ا ْﻟﺒَ ْﯿ
(mengunjungi Baitullah). Perkataan  ﻓُﻼَنٌ ﻣِﻦْ ُﻋﻤَﺎ ِر ا ْﻟ َﻤﺴَﺎ ِﺟ ِﺪmaksudnya adalah si fulan itu
sering berjalan menuju masjid.1
Ayat tersebut menyatakan dilarangnya orang kafir masuk ke dalam masjid,
membangun, mengurusi kepentingan-kepentingannya. Sebab lafal ayat di atas
memang menunjukan dua pengertian itu.
Pada saat menafsirkan kata masjid sebagaimana yang terdapat dalam surat At
Taubah ayat 18, Muhammad Ali Ash Shobuni mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan masjid dalam ayat tersebut adalah Masjid Haram, sebab ia mufrad alam yang
lebih sempurna dan uatama serta menjadi kibalt seluruh masjid. Asbabun nuzulnya
mendukung pendapat ini dan ini diriwayatkan juga dari Ikrimah serta dipilih oleh

1

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an,
(Semarang: Asy-Syifa,1993), Jilid 1, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan M.Qodirun Nur, h. 408
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sebagian ulama muahaqqiqin, karena ada bacaan ifrad (bentuk mufarda) اَنْ ﯾَ ْﻌ ُﻤﺮُوْ ا َﻣ ْﺴ ِﺠ َﺪ
ِ( ﷲmemakmurkan masjid). Ulama lain menyatakan bahwa yang dimaksud adalah
seluruh masjid-masjid, sebab kata masjid adalah bentuk jamakyang diidhafahkan
sehingga menunjukan pengertian yang umum, dan Masjidil Haram termasuk di
dalamnya pada urutan yang pertama kali.2
Atas pendapat tersebut di atas, Muhamamd Ali Ash Shobunu berkata “inilah
pendapat yang benar dalam ayat yang mulai ini. Karena sighat (bentuk kalimat)nya
menunjukan kepada pengertian umum. Karena itu tidaklah patut bagi orang-orang
musyrik memakmurkan salah satu masjid Allah dengan berbagai macam
kemakmuran, sebab “kufur” itu sudah meniadakannya. Sebagaimana pula mereka
tidak layak memasuki tempat-tempat yang suci ini, seperti dikatakan oleh Imam
Malik dan mengenai hukum masuknya orang-orang musyrik kedalam masjid.
Sedangkan berkenaan dengan bolehkah meminta bantuan orang kafir dalam
membangun masjid, Muhammad Ali Ash Shobuni menyatakan bertitik tolak dari ayat
ini, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya tidaklah boleh meminta
bantuan orang kafir dalam membangun masjid. Sebab ini termasuk memakmurkan
dalam bentuk hissiyah (fisik), padahal Allah SWT telah melarang memperkenankan
orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid (rumah Allah). Sedangkan jumhur
ulama berpendapat bahwa minta bantuan orang kafir dalam membangun masjid itu
adalah boleh. Sebab yang dilarang adalah penguasaannya dan mengatur segala
urusannya secara mandiri, seperti memangku jabatan “nadhir masjid” atau pengurus
2

Ibid., h. 409.
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harta waqaf. Adapun minta bantua orang kafir dalam hal pekerjaan yang tidak ada
kaitannya dengan kekuasaan, seperti mengukir batu, membangun dan mengukir
kayu.3
Dalam menafsirkan makna imarah al masajid, Muhammad Ali Ash Shobuni
juga menyajikan asbabun nuzul surat At Taubah ayat 18 yaitu bahwa telah
diriwayatkan bahwa ada segolongan tokoh-tokoh orang quraisy tersandera pada
perang Badar, termasuk diantara mereka adalah Al Abbas ibn Abdul Muthalib. Maka
ada beberapa orang diantara sahabat Rasul mendatangi mereka, seraya mencerca
mereka dengan kemusyrikan. Ali bin Abi Thalib sendiri mencomooh Al Abbas yang
telah memerangri Rasulullah dan telah memutuskan hubungan kekeluargaan. Lalu Al
Abbas berkata “kamu menyebut-nyebut kejelekan kami, sementara kebaikankebaikan kami kalian sembunyikan”. Kemudian mereka (sahabat) bertanya “apakah
kamu memiliki beberapa kebaikan”?. Mereka menjawab “ya kami memakmurkan
Masjidil Haram, memasang kelambu Ka’bah, memberikan minuman kepada para
jamaah haji dan membebaskan orang yang menderita. Kemudian turunlah ayat ini.
Pada saat berbicara tentang kesesuaian surat At Taubah ayat 18 dengan ayat
sebelumnya, Muhammad Ali Ash Shobuni menyatakan bahwa ketika Allah SWT
menyebutkan pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik dan berbagai
kejahatan dan kejelekan serta dossa-dosa mereka yang menyebabkan pemutusan
hubungan tersebut, maka mereka menyebut-nyebut bahwa mereka menyandang sifatsifat terpuji yang membawa mereka kepada derajat yang luhur dan kedudukan yang
3

Ibid., h. 411
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tinggi, seperti memberi minum kepada jamaah haji dan memakmurkan Masjidil
Haram, maka Allah menyanggah mereka dengan ayat ini.4
Sejalan dengan pendapat Muhammad Ali Ash Shobuni dalam menafsirkan
makna imarah al masajid dalam surat At Tubah ayat 18, ummat Islam perlu
mengimplementasikan makna ’imarah al-Masajid dalam kehidupan modern
sekarang, karena perencanaan kegiatan fisik non fisik dalam rangka memakmurkan
masjid menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mengoptimalkan fungsi masjid
sesuai yang diharapkan. Karena itu keberadaan pengurus masjid (ta’mir) untuk
menjalankan aktivitas kegiatan masjid menjadi kunci utama terhadap keberhasilan
program kegiatan. Untuk itu tenaga pengelola masjid harus memiliki kompetensi atau
professional, memahami sumber pokok ajaran Al Qur’an dan alsunnah, fasih
membaca Al Qur’an, memiliki akhlak mulia, dan memiliki ghirah keislaman yang
kuat berjihad menegakkan kebenaran dan amar ma’ruf nahi munkar. Para pengurus
hendaknya adalah orang yang memiliki kecermatan dalam berpikir, berpengalaman
luas, dan mengenal baik terhadap lingkungannya, hendaknya orang yang berwibawa.
Para pengurus adalah orang yang dapat menjadi suri tauladan bagi jamaah dan dapat
melaksanakan fungsi tugasnya dengan amanah dan penuh dedikasi dan keikhlasan. 5
Para pengurus masjid secara tidak langsung adalah sebagai da’i, yang
berperan dalam membina umat dan mengembangkan dakwah dimasyarakat.
Hendaknya personalia kepengurusan mengikut sertakan anak muda untuk kaderisasi
4

Ibid., h. 412.
Abdullah Supriyanto, Peran dan Fungsi Masjid dan Persoalannya, (Yogyakarta: Cahaya
Hikmah, 2003), h. 179.
5
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dan pengembangan generasi penerus. Untuk memberdayakan masjid, perlu disusun
kepengurusan ta’mir masjid yang komposisinya disesuaikan dengan kapasitas
program yang akan dilaksanakan, sudah barang tentu komposisi pengurus antara satu
masjid dengan masjid yang lain memiliki perbedaan, tergantung pada besar kecilnya
program kerja yang akan dilaksanakan, juga disesuaikan dengan kapasitas masjid.
Untuk menunjang pelaksanaan program kerja, pengurus masjid harus diberikan
pembekalan tentang kepemimpinan dan pengorganisasian masjid, hal ini penting agar
masing masing pengurus memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan sebagai pengurus. Disamping itu pengurus diberikan pembekalan
tentang uraian tugas sesuai dengan bidangnya. Uraian tugas tersebut dapat dijadikan
sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang tugas pokok dan fungsi serta
petunjuk teknis pelaksanaan dalam menjalankan program kegiatan.
Dengan demikian masing-masing fungsionaris pengurus akan memahami
terhadap beban tugas yang harus dipikul dan dilaksanakan selama menjabat
kepengurusan. Pengurus harus mampu merencanakan program kegiatan selama
periode kepengurusan, perencanaan tersebut dibuat dan disosialisasikan melalui
musyawarah pengurus lengkap yang selanjutnya ditetapkan sebagai program kerja.
Program kerja inilah yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
yang perinciaannya diuraikan oleh masing masing seksi. Jadwal pelaksanaan kegiatan
dituangkan dalam time schedule kegiatan agar perencanaan program kerja tersebut
dapat terlaksana tepat waktu. Dalam merencanakan kegiatan perlu disusun strategi
pembinaan jamaah, sebab jamaah masjid akan menjadi basis kekuatan umat dan
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menjadi sasaran pemberdayaan. Kesatuan jamaah yang diikat oleh akidah yang kuat,
melingkupi kesatuan sosio cultural yang Islami, keberadaan kesatuan pengurus dan
jamaah akan dapat menjadi barisan yang teratur, rapi dan memiliki kesamaan langkah
dalam melaksanakan kewajiban agama sebagaimana filosofi pelaksanaan sholat
berjamaah. Untuk itu, pengurus masjid sudah semestinya mengetahui secara cermat
tentang kondisi jamaah masjid, sehingga dalam merencanakan program kegiatan
benar-benar merupakan aspiratif dan sesuai kebutuhan jamaah. Beberapa kegiatan
yang dapat dilakukan dalam rangka memelihara dan membina jamaah (imarah al
masajid) di era modern sekarang ini antara lain :
1. Menyelenggarakan kegiatan ibadah secara tertib
Sesuai dengan salah satu fungsi masjid adalah sebagai tempat ibadah dan
mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka pelaksanaan ibadah terutama shalat
wajib harus dilaksanakan tepat waktu, dan berjamaah. Penegak shalat lima waktu
hendaknya orang-orang yang ingin memperoleh keridlaan Allah SWT. Untuk
menjaga ketepatan waktu dan tertibnya shalat berjamaah keberadaan imam tetap
yang senantiasa berada di tempat sangat dibutuhkan. Demikian juga mu’adzin
yang memiliki suara bagus (qori’) serta memahami tartil Qur’an akan membuat
orang yang mendengarnya akan merasa nyaman. Para petugas penegak shalat
lima waktu seperti Imam dan mu’adzin semestinya ditunjuk oleh pengurus masjid
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untuk menjalankan tugas tersebut, termasuk tenaga cadangan bila yang
bersangkutan berhalangan.6
Keberadaan imam masjid hendaknya orang yang disenangi oleh
masyarakat, sebab orang yang dibenci oleh masyarakat (banyak orang) berkaitan
dengan masalah agama dan pribadinya, orang tersebut sebaiknya tidak ditunjuk
menjadi Imam dan menghindarkan diri dari posisi ini. Seorang imam hendaknya
dapat menjadi suri tauladan bagi jamaahnya, jujur, tawadhuk atau berakhlak
mulia dan dapat merefleksikan ajaran Islam dalam kehidupannya, dengan
demikian keberadaan mereka akan mengangkat citra baik keberadaan masjid
sebagai tempat ibadah.
2. Menyelenggarakan pengajian
Untuk membina jamaah dapat dilakukan dengan mengadakan pengajianpengajian, bentuknya dapat berupa kultum sebelum atau sesudah dhuhur dan
sholat asar, kuliah subuh sesudah sholat subuh berjamaah, kuliah dhuha setiap
minggu pagi, atau pengajian khusus membahas kitab-kitab tertentu. Pengajian
semacam ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang
ajaran Islam, sehingga jamaah datang ke masjid tidak hanya melaksanakan ibadah
rutin, tetapi mereka dapat menembah ilmu pengetahuan agama, mempererat tali
ukhuwah Islamiyah dan dapat meningkatkan ghirahdalam pengamalan ajaran
agama di masyarakat.

6

Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid, (Jakarta : Al Qalam, 2009), h. 117.
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3. Menjelenggarakan pendidikan khusus/pelatihan
Dalam program ini pembinaan jamaah lebih dikhususkan lagi. Bentuk isi
dan sasarannya tergantung kepada kebutuhan. Bentuknya mungkin dapat berupa
kegiatan jangka pendek (program kilat) seperti pelatihan muballigh, pesantren
kilat, pelatihan jurnalistik, kersus ketrampilan dan lain-lain. Dapat juga program
bulanan seperti kursus bahasa Arab, dan pendidikan jangka panjang khusus untuk
anak-anak seperti penyelanggaraan diniyah, untuk membantu kekurangan
pengajaran agama yang dilaksanakan disekolah, jika ruangan masjid tersedia dan
memungkinkan untuk kegiatan tersebut. Pendidikan khusus anak-anak adalah
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), seperti pembelajaran menggunakan metode
Iqra’, pendidikan ini dapat dilaksanakan oleh remaja masjid sebagai bentuk
pemberdayaan remaja masjid.7
Program ini akan sejalan dengan program Kementerian Agama yang
mencanangkan pemberantasan buta huruf al-Qur’an bagi masyarakat, khususnya
anak-anak muslim, kegiatan ini diselenggarakan untuk membantu para orang tua
muslim yang tidak mampu mendidik bacaan al-Qur’an putra-putrinya di tengah
keluarga, sehingga Taman Pendidikan Al-Qur’an ini dapat membantu mereka
mengajarkan al-Qur’an. Effektifitas kegiatan pembelajaran sangat dibutuhkan
adanya kerjasama antara guru dan orang tua dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

7

Ibid., h. 119.
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4. Pembinaan remaja dan anak-anak
Hal ini amat penting, mengingat para remaja dan anak-anak amat mudah
terbawa pengaruh buruk lingkungannya, terutama dari media elektronik, seperti
televisi, VCD, internet dan media surat kabar, majalah dan sebagainya. Kegiatan
bagi remaja dan anak-anak tidak cukup untuk ceramah-ceramah bahkan ceramah
tidak menarik bagi mereka, oleh karena itu, kegiatan bagi remaja hendaknya dapat
memadukan antara pembinaan agama dan kegiatan penyaluran hoby seperti
kesenian islami, vestival, olah raga, tadabur alam, dan kegiatan yang menunjang
ketrampilan. Semuanya kegiatan diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas
iman, ilmu dan amal. Untuk menampung aktivitas kegiatan remaja masjid,
pengurus masjid dapat membentuk organisasi Remaja Islam Masjid (RISMA),
agar program kegiatannya lebih terarah, terkoordinir dan spesifik.
Mengusahakan berdirinya perpustakaan. Buku-buku, majalah dan sumbersumber informasi lannya amatlah diperlukan untuk meningkatkan jamaah dan
memperluas wawasannya. Di perpustakaan para jamaaah dapat membaca buku
mendalami ilmu pengetahuan keislaman, Tafsir, Hadits, fiqh dan buku-buku yang
menambah wawasan keislaman.
Masjid yang intensitas kegiatannya dinamis, memerlukan dana yang tidak
sedikit untuk pemeliharaan dan pembiyayaan kegiatan rutin setiap bulannya.
Tanpa ketersediaan dana yang memadai dipastikan semua gagasan untuk
memakmurkan masjid hampir dipastikan tidak dapat terlaksana dengan sempurna.
Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus untuk mencari dan
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mengumpulkan dana.Mengumpulkan dana untuk pembangunan, renovasi dan
pemeliharaan masjid memang tidak mudah. Banyak kesilitan yang biasanya
dihadapi oleh pengurus. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreatifitas dalam
pemungutan dana. Khusus untuk menhimpun dana rutin pemeliharaan masjid
dapat diperoleh dari :
a. Jamaah masjid melalui kotak amal jum’at dan permanen
b. Donatur tetap masjid
c. Sumbangan lembaga/instansi terkait baik dalam dan luar negeri
d. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat
Basis utama pendanaan sedapat mungkin adalah jama’ah masjid, namun
sering hal ini tidak mencukupi. Karena itu perlu dibuka tromol kotak-kotak amal
diberbagai tempat, seperti took-toko orang–orang muslim yang banyak dikunjungi
orang, membuka giro maupun rekening yang disebar melalui bulletin atau
dipasang di tempat-tempat pengumuman yang memungkinkan orang dapat
menymbangkan dana seperti kantor Bank. Sebaiknya pengumpulan dana
dihindarkan dari mencegat atau menghentikan mobil di jalan raya, hal ini akan
mengganggu lalu lintas dan menghambat perjalanan.
Untuk memperoleh dana masukan dalam pembiayaan kegiatan masjid bila
memungkinkan masjid dapat membuka amal usaha, seperti restoran, mini market,
wartel, penyewaan aula masjid, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Biro jasa seperti
konsultasi agama, poliklinik, biro perjalanan Haji dan Umrah, sehingga kegiatan

85

masjid yang memiliki anggaran yang cukup besar dapat tertanggulangi tanpa ada
subsidi dari pemerintah.
Dalam rangka mengimplementasikan konsep Muhammad Ali Ash Shobuni
tentang imarah al masajid dalam surat At Taubah ayat 18 di era modern sekarang ini,
banyak menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi umat Islam,
diantaranya saat ini adalah telah banyak bangunan masjid yang berdiri dimana-mana,
diwilayah perkotaan, dan perdesaan, bahkan dalam setiap wilayah kelurahan di
perkotaan telah berdiri beberapa masjid. Berarti bahwa umat Islam telah mampu
membangun/mendirikan masjid hingga telah menjamur dimana-mana, tetapi dalam
memakmurkan masjid-masjid (imarah al masajid) tersebut masih sangat minimal.
Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya orang yang shalat berjamaah lima waktu di
masjid, minimnya kegiatan keagamaan yang menggunakan masjid sebagai tempat
penyelenggaraan dan kegiatan sosial.
Kegiatan social yang menyangkut kepentingan umat, seperti kesehatan,
pemberdayaan ekonomi, santunan sosial dan sebagainya, jarang dilakukan oleh
pengurus atau ta’mir masjid. Persoalan yang muncul masjid seakan telah ditinggalkan
oleh umatnya. Kondisi semacam ini memerlukan upaya pemikiran agar masjid
kembali menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kwalitas
dan kwantitas baik dalam aspek spiritual maupun kesejahteraan masyarakat.
Sebagai upaya dalam menerapkan konsep imarah al masajid sebagaimana
yang diinginkan oleh Muhammad Ali Ash Shobuni memang tak semudah
membalikkan telapak tangan. Modal utamanya adalah niat yang ikhlas karena Allah
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kesungguhan dalam bekerja kemauan dalam berusaha serta mau menghadapi
tantangan dan ganjalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Secara umum Allah
telah memberikan beberapa kriteria yang amat mendasar yang harus dimiliki para
pemakmur masjid (imarah al masajid) demi tercapainya risalah masjid, sebagaimana
firmannya yaitu :

ﺶ
َ َْاﻵﺧ ِﺮ َوأَﻗَﺎ َم اﻟﺼﱠﻼةَ وَآﺗَﻰ اﻟﱠﺰﻛَﺎةَ َوَﱂْ ﳜ
ِ َﺎﺟ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ ْﻦ آ َﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ وَاﻟْﻴـَﻮِْم
ِ إِﳕﱠَﺎ ﻳـَ ْﻌ ُﻤُﺮ َﻣﺴ
ِﻚ أَ ْن ﻳَﻜُﻮﻧُﻮا ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻬﺘَﺪِﻳ َﻦ
َ إِﻻ اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَـ َﻌﺴَﻰ أُوﻟَﺌ
Artinya : “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap
mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun)
selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan
Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS at
Taubah ayat 18).8
Merupakan satu langkah mundur jika kepengurusan masjid diserahkan kepada
orang-orang yang tidak tergolong dalam ayat di atas. Karena itu menggali dan
mengkaji kembali perjalanan sejarah masjid-masjid pada masa Rasulullah dan
generasi pertama umat Islam adalah jalan terbaik untuk merevitalisasi fungsi masjid.
Selanjutnya tidak memilih para pengurus masjid kecuali orang yang dikenal karena
ketaqwaan dan pengabdiannya kepada Islam.
Ramainya jamaah barometer umum makmurnya sebuah masjid Setiap
pengurus masjid hendaknya memulai dalam mengembalikan fungsi masjid dengan
menggalakkan kegiatan shalat jamaah lima waktu. Hal itu misalnya dengan terlebih
dahulu memahamkan pentingnya shalat berjamaah.
8

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran,
2005), h. 93.
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Setiap problematika yang mucul perlu diatasi sesuai dengan keadaan dan
kemampuan pengurus dan jemaah masjid. Tentu saja tidak semuanya dapat diatasi,
tetapi niscaya ada yang dapat diatasi dengan baik dengan mendahulukan yang lebih
patut. Problematika yang muncul tidak boleh dibiarkan berlarut sehingga
menimbulkan keadaannya semakin parah dan berat. Diantara cara mengatasi
problematika yang dihadapi masjid di era sekarang ini dalam rangka mengembangkan
konsep imarah al masajid adalah sebagai berikut :9
1. Musyawarah
Dalam mengatasi problematiak masjid, antara pengurus dan jemaah mesjid
perlu untuk senantiasa melakukan musyawarah. Melalui musyawarah ini
diharapkan berbagai pemikiran dan pendangan dapat dikemukakan dalam rangka
mencari alternatif pemecahan yang baik. Berbagai kegiatan masjid akan berjalan
dengan baik dan lancar apabila dimusyawarahkan dan dilaksanakan secara
bersama-sama.
2. Keterbukaan
Pengurus masjid harus bersifat terbuka dan memiliki keterbukaan. Dengan
attitude begini, mereka memiliki kekuatan untuk menggerakan jamaahnya.
Jamaah pun akan merasa ikhlas menyumbangkan pemikiran, senang turut
melaksanakan berbagai kegiatan, dan terlibat dalam mengatasi problematika
masjid.interaksi yang demikian akan memajukan dan memakmurkan masjid.
9

191-201

Dedi Munawar, Manajemen Organisasi Modern, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009), h.
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3. Kerja sama
Hubungan dan kerjasama ppengurus dengan jamaah sangat diperlukan
dalam mengatasi berbagai problematika masjid. Tanpa kerjasama masalah tetap
tinggal masalah.
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian pengurus masjid dalam rangka
mengembangkan konsep imarahal masajid sebagaimana yang diinginkan oleh
Muhammad Ali Ash Shobuni adalah pengurus masjid tidak patut mengambil jarak
dari masyarakat. Mereka sederajad dengan anggota masyarakat lainnya kecuali dalam
peran

dan

tanggung

jawab

mengerakan

dinamika

yang

berpusat

pada

masjid. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat selamanya
menguntungkan kedua pihak dan itu perlu terus dipelihara. Sikap pengurus masjid
yang tidak baik terhadap masyarakat hanya akan menimbulkan pandangan
masyarakat yang tidak baik terhadap pengurus masjid dan masjid yang mereka
pimpin. Bukan itu mungkin, masyarakat menghambat pelaksanaan program dan
usaha-usaha memakmurkan masjid. Adapun sikap pengurus masjid terhadap jamaah
antara lain :
1. Lemah lembut
Bersikap lemah lembut maksudnya pengurus masjid mau bergaul dengan
masyarakat disekitar masjid secara luwes dan santun, diperlakukan dengan cara
begini, pada mereka tumbuh rasa simpati dan dorongan untuk membantu berbagai
progaram dan kegiatan masjid. Tepat sekali jika pengurus tidak segan-segan
mendatangi dan mengajak masyarakat dengan pendekatan yang lewes dan santun.
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Keluwesan dan kesantunan pengurus dengan sendirinya akan menumbuhkan
kepercayaan dan simpati masyarakat. Sikap pengurus yang kaku akan
menghasilkan komunikasi yang gagu, masyarakat akan bergerak menjauh, dan
acuh tak acuh terhadap progaram kegiatan masjid.
2. Perhatian
Dalam bebagai progam dan kegiatan yang bersifat positif, pengurus
hendaknya mau diajak bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan masyarakat.
Apabila pengurus masjid mampu bersikap demikian, masyarakat akan
memberikan reaksi yang serupa. Denga tergalangnya sikap ”bekerjasama” dan
“sama-sama bekerja” anatara pengurus masjid dengan masyarakat bukan saja
progam dan kegiatan-kegiatan masjid dapat berjalan dengan sukses, melainkan
juga syiar dan dakwah islam dapat tumbuh dan berkembang meriah dalam
masyarakat.
Pegurus yang memiliki kepekaan terhadap keadaan, perkembagan dan
problem masyarakat disekeitarnya akan mampu mengambil tindakan yang cepat.
Musibah yang menimpa masyarakat terkadang sangat memerlukan bantuan yang
mendesak. Utuk hal seperti ini, kegesitan pengurus mengulurkan tangan bagi
masyarakat yang memerlukannya sangat berperan. Kalaupun tidak atau belum
dapat membantu, datang mengunjungi musibah saja akan cukup berarti. Apabila
masyarakat mengundang, pengurus perlu memenuhi undangan itu.
Kepekaan semacam ini tentu akan menimbulkan simpati masyarakat
terhadap pengurus masjid. Sehingga, ketika pengurus melaksanakan progaram
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dan kegiatan-kegiatan masjid, pengurus akan mendapatkan imbal baliknya dari
masyarakat

yang

merasa

diperhatikan.

Mereka

tak

akan

segan-segan

membereikan sumbangan dan bantuannya, baik diminta atau tidak oleh negurus
masjid dalam membangun, memajukan, dan memakmurkan masjid.
3. Keterbukaan
Pengurus masjid patut bersikap terbuka terhadap jamaahnya, baik
menyangkut program atau rencana kegiatan maupun keuangan masjid. Jamaah
tidak saja diberi tahu tapi dilibatkan dalam menyusun rencana kerja pengurus.
Sehingga, peran serta para jamaah berupa pemikiran, tenaga, dana dan do’apun
tumbuh untuk menyukseskan kegiatan dan pembangunan masjid. Jika
pengelolaan keuangan terbuka, open manajemen, jamaah selalu dapat memantau
lalu lintas keuangan masjid.
Pengurus menyampikan laporannya kepada jamaah melalui papan pengumuman
atau dalam kesempatan sholat jum’at. Pertanggungjawaban keuangan ini siap
diperiksa dan diserah terimakan kepada pengurus priode berikut.
4. Keakraban
Keakraban pengurus terhadap jamaah dapat mempelancar tugas dan
kegiatan-kegiatannya. Berbagai problem pengurus dapat dibahas sama-sama.
Sebaliknya, rupa-rupa masalah yang dihadapi para jamaahpun mungkin saja dapat
dicarikan jalan keluarnya melalui urun rembuk ( musyawarah) dengan pengurus
masjid. Alangkah baiknya jika, selesai sholat berjamaah, pengurus menyediakan
waktu untuk berbincang-bincang dari hati kehati, bertukar pikiran dan
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pengalaman dengan jamaah. Dalam suasana akrab seperti ini, potensi kedua pihak
dapat muncul kepermukaan dengan alami.
5. Kesetiakawanan
Apabila ada jamaah yang ditimpa musibah, entah itu sakit, kecelakaan,
meninggal dunia, dalam kesulitan ekonomi, dan sebagainya, pengurus selayaknya
memperlihatkan rasa simpati dan keperhataianya. Pengurus datang berkunjung
atau bersilaturahmi kerumahanya dan memberikan bantuan ala kadarnya untuk
meringankan penderitaan dan mengebirakan hati yang di timpa musibah.
Pengurus masjid dengan sikap-sikap seperti di atas wajar mereka berhasil
memimipin, mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan masjid berkat dukungan,
bantuan dan kerja sama para jamaahnya, sehingga, apa yang mereka lakukan
senatiasa membawa kemudahan, memberi manfa’at yang besar, hasil yang baik dan
berkah berbagai pihak.

BAB V
KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasar kepada uraian sebelumnya dan mengacu kepada rumusan masalah
yang telah dirumuskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Muhammad Ali Ash Shobuni dalam menafsirkan makna imaratul masajid
sebagaimana yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 18 adalah imarah al
masajid dalam artian memakmurkan masjid secara fisik (imarah hissiyah) yaitu
membangun, memperkokoh dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan
imarah al masajid dalam artian memakmurkan masjid secara non fisik yaitu
usaha melakukan pembinaan ummat dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat
untuk jamaah seperti shalat lima waktu dengan berjamaah dan shalat sunnah
lainnya, kegiatan majlis taklim, madrasah diniyah, Peringatan Hari Besar Islam
dan lainnya.
2. Implementasi ’imarah al-masajid dalam kehidupan modern sekarang sesuai
dengan semangat QS. At Tubah ayat 18 sangat perlu untuk dilakukan dalam
rangka mengoptimalkan fungsi masjid sesuai yang diharapkan seperti melakukan
hal-hal yaitu menyelenggarakan kegiatan ibadah secara tertib, menyelenggarakan
pengajian, menjelenggarakan pendidikan khusus/pelatihan, pembinaan remaja dan
anak-anak, dan lain-lain.
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B. Penutup
Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah
swt dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Dalam skripsi ini tentu saja banyak mengalami kesalahan dan kekurangan,
untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang akan memberikan
motivasi yang bersifat membangun bagi kesempurnaan tulisan ini.
Akhirnya penulis tutup skripsi ini dengan membaca alhamdulillahi rabbil
alamin, semoga skripsi ini berguna bagi kita semua, amin.

DAFTAR ISI

Halaman
JUDUL ................................................................................................................ i
ABSTRAK ........................................................................................................... ii
PERSETUJUAN.................................................................................................. iii
PENGESAHAN ................................................................................................... iv
MOTTO ............................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vii
KATA PENGANTAR......................................................................................... viii
DAFTAR ISI........................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xi

BAB

I PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.

BAB

Penjelasan Judul ............................................................................ 1
Alasan Memilih Judul ................................................................... 3
Latar Belakang Masalah ............................................................... 4
Rumusan Masalah.......................................................................... 8
Tujuan Penelitian .......................................................................... 8
Metode Penelitian .......................................................................... 9

II IMAROH AL MASAJID DALAM ISLAM
A.
B.
C.
D.
E.

BAB III

Pengertian Manajemen Imaroh Al Masajid................................... 13
Langkah-langkah dalam Memakmurkan Masjid........................... 14
Problematikan Masjid.................................................................... 21
Keutamaan Memakmurkan Masjid ............................................... 33
Fungsi Masjid di Masa Nabi dan Masa Kini ................................. 38

MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN RAWA’I AL BAYAN
FI TAFSIR AYAT AL AHKAM MIN AL QUR’AN
A. Biografi Muhammad Ali Ash-Shabuni
1. Riwayat Hidup .......................................................................... 54
2. Aktivitas Pendidikan................................................................. 58
ix

3. Aktivitas Organisasi.................................................................. 60
4. Karya-karyanya......................................................................... 60
B. Tafsir Rawa’i Al Bayan
1. Riwayat Penulisan................................................................... 66
2. Bentuk, Metode dan Corak Penafsiran.................................... 69
C. Pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni tentang ‘Imarah
Al Masajid dalam Rawa’il al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam
min al-Qur’an............................................................................... 71
BAB IV

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS ......................................... 74

KESIMPULAN DAN PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................92
B. Penutup.........................................................................................93

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

x

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al Baqiy, Muhammad Fu’ad, Al-Mu’jam al-Mufahras Li alfazh al Quran al
Karim, (Bairut: Dar al Fikr, 1996).
Abdullah Supriyanto, Peran dan Fungsi Masjid dan Persoalannya, (Yogyakarta:
cahaya Hikmah,2003).
Ahmad Sutarmadi, Manajemen Masjid Kontemporer, (Jakarta: Balai Penerbitan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid, (Jakarta : Al Qalam, 2009).
Adz Dzahabi Husin, Muhammad, Al Tafsir wa Al Mufassirun, (Cairo: Maktabah
Wahabah, 2003).
Al Farawi, Abdul Al Hayy, Metode Tafsir Maudhu’iy Suatu Pengantar, (Jakarta:
Raja Garpindo Persada, 1994).
Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an,
(Semarang: Asy-Syifa,1993), Jilid 1, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan
M.Qodirun Nur.
_____________, Rawai’ul Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an, (Semarang:
Asy-Syifa,1993), Jilid 2, diterjemahkan oleh Moh.Zuhri dan M.Qodirun
Nur.
Anton Baker dan Ahmad Charis, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 2003), edisi revisi.
Bachrun Rifa’i dan Moch. Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungs
Sosial Ekonomi Masjid, (Bandung: Benang Merah Press, 2005).
Buchari Zainun, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
Budiman Mustofa, Manajemen Masjid, (Surakarta : Ziyad Books, 2006).
Dedi Munawar, Manajemen Organisasi Modern, (Jakarta Raja Grafindo Persada,
2009).

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al
Quran, 2005).
G.R Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bina Akasara, 2003), Alih Bahasa
Muammar Yusuf.
Hilman, Pentingnya Manajemen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Renika Cipta, 2002).
Huri Yasin Husain, Fikih Masjid, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), penerjemah
Kholilurahman Fath, dkk.
Imam Addaruqutmi, Masjid harus jadi Penggerak Kehidupan, (Jakartaa: Republika,
edisi 21 Agustus 2015).
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju,
2006), cetekan ketiga.
Khatib Kayo, Pahlawan Manajemen Dakwh, (Jakarta : Amzah, 2007).
Louis Gootshalk, Understanding History a Primer Of Historical Method, (Jakarta:
UI Press, 1985), Penerjemah : Nugroho Noto Susanto.
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 5.
Miftah Faridl, Masyarakat Ideal, (Bandung: Pustaka, 1997).
Moh. E. Ayub, Muhsin dan Ramlan Mardjoned, Manajemen Masjid, (Jakarta : Gema
Insani Press. 1999).
Mustofa Budiman, Panduan Manajemen Masjid, (Surabaya: Ziyad Books, 2007).
Nana Rukmana D.W., Masjid dan Dakwah, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002).
Nawawi, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta
UGM, 2004), Jilid II, cet. Keempat.

: Fakultas Psikologi

Rukmana Nana, Panduan Peraktis Membangun dan Memakmurkan Masjid, (Jakarta:
Mutiara Qolbun Salim, 2010).
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Bhineka Cipta, 2007), cet ketujuh.

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), cet. ke-v.
Yusron, Studi Kitab Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta, Teras Press, 2006).
Quthan, Mana'ul, Pembahasan Ilmu-ilmu Al Quran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
Alih Bahasa Hilmuddin, edisi revisi keempat.

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: Kusno

NPM

: 931030020

Tempat tanggal lahir : Tanjung Karang, 4 Juli 1969
Fakultas

: Ushuluddin

Jurusan

: Tafsir Hadits

Alamat

: Gunung Sari Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dengan judul :
“Imarah Al-Masajid dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash
Shobuni dalam Rawai’u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an)”.
Adalah hasil karya sendiri bukan merupakan plagiat atau salinan karya ilmiah milik
orang lain.
Demikian saya sampaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat karya ilmiah
yang diterbitkan sebagaimana judul tersebut di atas merupakan plagiat atau salinan
karya milik orang lain atau terdapat pelanggaran dalam karya ilmiah ini, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

Bandar Lampung, 1 Maret 2017
Yang membuat pernyataan,

KUSNO
NPM. 931030020

