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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Masjid Jami Tuhfaturroghibin atau lebih dikenal dengan nama Masjid kanas 

ini termasuk masjid tertua keempat di kota Banjarmasin, setelah Masjid Sultan 

Syuriansyah, Masjid Agung Al-Karomah  dan Masjid Jami Sei Jingah. Masjid 

Tuhfaturroghibin atau masjid kanas ini menjadi ciri khas karena terdapat hiasan 

buah nanas diatasnya. Masjid Jami Tuhfaturroghibin di bangun pada tanggal 

11 Muharram 1357 Hijriyah, sejarah salah satu masjid kuno ini tidak lepas dari 

jasa seorang ulama Alalak tengah yaitu H. Marwan bin H.M. Amin. Beliau 

dikenal sebagai ulama sufi dan merupakan keturunan ke-4 dari Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

Kiprah masjid jami tuhfturroghibin ini dalam pendidikan islam yaitu adanya 

aktivitas Majelis ta’lim, kegiatan keagamaan seperti mempringati Maulid Nabi 

Muhammad SAW, mempringati haul Syekh Arsyad Al banjari dan sebuah 

Pondok Pesantren Salafiyah Tarbiyatul Islamiyah yang merupakan bagain dari 

berdirinya masjid jami tuhfaturroghibin dikelurahan alalak tengah tersebut. 

Majelis ta’lim yang ada dimasjid jami tuhfaturroghibin ini sudah lama berjalan 

sejak tahun 1993 yang dipimpin oleh K.H Jahri Simin sejak dulu hingga 

sekarang sedangkan pondok Pesantren Salafiyah Tarbiyatul Islamiyah 

didirikan pada 10 januari 1995 dipimpin juga oleh K.H Jahri Simin. Adapun 

kegiatan yang dilakukan di Masjid Jami Tuhfaturroghibin ini pada malam rabu 

kegiatan habsyi dan burdah yang di isi oleh para santri pondok pesantren 
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salafiyah Tarbiyatul Islamiyah. Dan pada malam jum’at melaksanakan 

kegiatan ibadah dan tahlil yang dipimpin oleh K.H. Muhammad Jahri Simin.  

Untuk kegiatan bulanan juga tahunan ini terlaksana seperti kegiatan lainnya, 

misalnya peringatan isra mi’raj Nabi besar Muhammad SAW, dan kegiatan 

tahuna ini di Masjid Jami Tuhfaturroghibin juga melaksanakan kegiatan haul 

Syekh Saman dan haul Guru Sekumpul yang dilaksanakan oleh remaja Masjid.  

B. Saran 

Untuk Pengurus Masjid Jami Tuhfaturroghibin sebaiknya beberapa 

dokumen penting masjid yang berjalan setiap tahunnya harus di arsipkan dan 

di catat setiap tahunnya. 

Untuk setiap adanya kegiataan kegiataan yang dilaksakan di masjid jami 

tahfaturroghbin perlu adanya persiapan yang lebih matang agar daya tarik 

masyarakat Alalak  Tengah semakin meningkat.  


