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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.  Letak  Geografis Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi 

Kabupaten Balangan 

Masjid Jami Batumandi terletak di Jalan A. Yani Desa Teluk Mesjid 

RT.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan 

Selatan.1 Letak Masjid Jami Batumandi sangat strategis yang berada di 

samping jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.2 Masjid Jami 

Batumandi juga berada di samping jalan raya Nasional yang menghubungkan 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Letak Masjid Jami 

sekarang bisa dilihat ataupun di akses di Aplikasi Google Maps. 

Gambar 4.1 Letak Masjid Jami Batumandi Dari Google Maps 

 

Sumber: Google Maps 

                                                           
1
Data dari Dokumen Profil Masjid Jami Batumandi  

2
Hasil observasi Masjid Jami Batumandi, 8 juli 2022 
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2. Sejarah Berdirinya Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi 

Kabupaten Balangan 

Sejarah berdirinya Masjid Jami Batumandi ini tidak dapat dipastikan 

tahunnya. Tetapi menurut beberapa sumber tokoh tertua masyarakat, Masjid 

Jami Batumandi ini didirikan pada tahun 1900 M. Pembangunan masjid ini 

dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong. Masjid Jami Batumandi 

dibangun pertama kali dengan bentuk bangunan biasa yang terbuat dari papan. 

Tiang guru di Masjid Jami Batumandi merupakan kayu bersejarah yang 

didatangkan dari Desa Minduin yang dibawa dengan cara menggulung kayu 

tersebut secara bergantian oleh masyarakat.3 Letak bangunan Masjid Jami 

Batumandi sudah 3 kali bergeser. Masjid Jami Batumandi dibangun di atas 

tanah wakaf seluas 1 Ha. Dengan ukuran bangunan masjid, lebar 20 m dan 

panjang 20 m. Pada tahun 1982, bangunan Masjid Jami Batumandi direnovasi 

secara total menjadi bentuk bangunan yang permanen dari beton dan berlantai 

dua. Renovasi total bangunan masjid ini berlangsung sampai tahun 1986. 

 

3.  Visi Misi dan Tujuan Masjid Jami Batumandi Kecamatan 

Batumandi Kabupaten Balangan 

Masjid Jami Batumandi memiliki visi misi dan tujuan sebagai 

berikut:4 

a.  Visi 

                                                           
3
Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 

11 Juli 2022 
4
Data Dari Dokumen Profil Masjid Jami Batumandi 
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“Menjadikan Masjid Jami Batumandi sebagai pusat dakwah dan 

syiar Islam bagi warga muslim di Kecamatan Batumandi dan sekitarnya”. 

b.  Misi 

“Meningkatkan kualitas taqwa kepada Allah swt melalui 

peningkatan ukhuwah islamiyah dan kualitas keimanan warga muslim di 

Kecamatan Batumandi dan sekitarnya, serta pemberian manfaat bagi 

masyarakat umum”. 

c.  Tujuan 

1) Menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan ibadah, 

terutama salat berjamaah secara rutin 

2) Menjadikan masjid sebagai sarana untuk pencerahan dan 

pendidikan agama Islam secara nonformal 

3) Menjadikan masjid sebagai sarana efektif untuk mempererat tali 

silaturahmi khususnya antar warga muslim. 

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab umat 

Islam terhadap kepentingan kemajuan syiar agama. 

 

4.  Kepengurusan Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi 

Kabupaten Balangan 

Kepengurusan di Masjid Jami Batumandi dikenal dengan istilah 

Badan Pengelolaan Masjid Jami Batumandi. Kepengurusan ini dibentuk 

melalui musyawarah pada tanggal 31 Maret 2018 dan berlaku sejak 
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ditetapkan pada tanggal 1 April 2018 di Desa Teluk Mesjid.5 Kepengurusan 

Masjid Jami Batumandi ini terbagi dalam beberapa jabatan diantaranya: 

Tabel 4.1 Badan Pengelola Masjid Jami Batumandi 

No. Nama Jabatan 

1.  Muslim Ketua 

2.  Ahmad Herni, A. Ma Wakil Ketua 1 

3.  Rusliansyah Wakil Ketua 2 

4.  Musa, S. Pd Sekretaris 1 

5.  Saihan, S. Sos Sekretaris 2 

6.  H. Sakdullah Bendahara 

Sumber: Dokumen Profil Masjid Jami Batumandi 

Tabel 4.2 Bidang Pengelola Masjid Jami Batumandi 

A Bidang Keagamaan 

 1.  Seksi Peribadatan 

 Ketua H. A. Nasir 

Anggota H. Mahmuddin, S. Pd. I 

Mahyuni 

Nurdin 

2. Seksi PHBI 

 Ketua Hermansyah 

Anggota  M. Rizal Wahyudi 

Ahmad Zulpani 

M. Khairani 

3. Seksi Perpustakaan 

                                                           
5
Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 

11 Juli 2022 
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 Ketua  Zaitul Mukhlis 

Anggota  Fahrianor  

B Bidang Pemeliharaan Sarana 

 1. Seksi Kebersihan 

 Ketua  H. Darmawan 

Anggota  Saberan 

M. Lutfi 

2. Seksi Pembangunan 

 Ketua  Khiril Alwi 

 Anggota  Ali Ahmad Jaya 

Fajeri 

Siswandi 

H. Khair 

3. Seksi Perlengkapan 

 Ketua  Abdul Manan 

Anggota  Nanang Khairani 

C Bidang Sosial Kemasyarakatan 

 1. Seksi Humas 

 Ketua  H. Abdul Hadi 

Anggota  Irfansyah  

Abdussalam 

Abdul Hamid 

 

H. Samsul 

2. Seksi Zakat, Infaq, dan Shadaqah 

 Ketua  Syamsudin  

Anggota  Ahmad Ihsan 

Rahpianor Rusdi 

Abdul Sani (Abdullah) 
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D Bidang Keuangan 

 1. Ketua  Wahyudi  

2. Anggota  H. Abu Supian 

H. Juhriansyah, SE 

Budi Hernadi 

Safrudin  

Rustam  

H. Samsul Arifin, S.Pd. I 

Sumber: Dokumen Profil Masjid Jami Batumandi 

 

5. Program Kegiatan Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi 

Kabupaten Balangan 

a. Kegiatan Harian Masjid Jami Batumandi 

Tabel 4.3 Kegiatan Harian Masjid Jami Batumandi 

No Kegiatan Sifat Peserta Waktu 

1 Salat fardu 

berjamaah 

Ibadah Masyarakat Desa Teluk Mesjid dan 

sekitarnya, serta para musafir 

Setiap 

hari 

2 Rest area Ibadah 

Sosial 

Jamaah Masjid dan para musafir Setiap 

hari 

Sumber: Hasil Wawancara Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua 

Pengurus Masjid Jami Batumandi 

 

b. Kegiatan Mingguan Masjid Jami Batumandi 

Tabel 4.4 Kegiatan Mingguan Masjid Jami Batumandi 

No Kegiatan Sifat Peserta Waktu 

1 Salat Jumat Ibadah  Jamaah laki-laki  Setiap hari jumat 

2 Pengajian 

Agama 

Syiar 

Islam 

Masyarakat Umum Setiap malam rabu, dari 

selesai salat magrib 
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hingga waktu isya 

3 Warung 

makan gratis 

Ibadah 

Sosial 

Jamaah Majelis Taklim 

guru Bakhiet dan 

musafir 

Setiap selasa sampai 

malam rabu 

4 Zikir Ibadah Masyarakat Desa 

Teluk Mesjid dan 

sekitarnya 

Setiap malam sabtu 

setelah salat isya 

Sumber: Hasil Wawancara Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua 

Pengurus Masjid Jami Batumandi 

 

 

c. Kegiatan Tahunan Masjid Jami Batumandi 

Tabel 4.5 Kegiatan Tahunan Masjid Jami Batumandi  

No Kegiatan Sifat Peserta Waktu 

1 

Kegiatan bulan 

Ramadhan 

Ibadah 

sosial dan 

dakwah 

Masyarakat Desa 

Teluk Mesjid dan 

sekitarnya, serta 

musafir  

Pada bulan 

Ramadhan 

2 

Salat Idul Fitri Syiar 

Islam 

Masyarakat Desa 

Teluk Mesjid dan 

sekitarnya, serta 

musafir 

Sesuai dengan 

tanggal 

jatuhnya hari 

raya Idul Fitri 

3 

Salat Idul Adha Syiar 

Islam 

Masyarakat Desa 

Teluk Mesjid dan 

sekitarnya, serta 

musafir 

Sesuai dengan 

tanggal 

jatuhnya hari 

raya Idul Adha 

4 

Menerima Zakat Fitrah Ibadah 

Sosial 

Masyarakat Desa 

Teluk Mesjid dan 

sekitarnya 

Sebelum hari 

raya Idul Fitri 

5 
Haul Akbar Guru 

Sekumpul 

Syiar 

Islam 

Masyarakat 

umum 

Sesuai tanggal 

jatuhnya haulan 

6 

PHBI, Isra’ Miraj, 

Maulid Nabi Muhammad 

Saw, Nuzulul Quran dan 

kegiatan lainnya. 

Syiar 

Islam 

Masyarakat 

umum 

Sesuai dengan 

tanggal dan 

bulan jatuhnya 

Sumber: Hasil Wawancara Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua 

Pengurus Masjid Jami Batumandi 
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6. Sarana dan Prasarana Masjid Jami Batumandi Kecamatan 

Batumandi Kabupaten Balangan 

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Masjid Jami Batumandi  

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Bangunan Masjid 2 Lantai 

2 Ruangan Utama 1 Buah 

3 Ruang Kesekretariatan 1 Buah 

4 Ruang Khatib/Imam 1 Buah 

5 Perpustakaan 1 Buah 

6 Parkir - 

7 Lemari  9 Buah 

8 Gudang  1 Buah 

9 Papan Pengumuman 1 Buah 

10 Tempat Wudhu 3 Lokal 

11 Kolam Tempat Wudhu 1 Buah 

12 Kamar Mandi 2 Buah 

13 WC 8 Buah 

14 Kipas Angin 31 Buah 

15 Karpet 20 Buah 

16 CCTV 10 Buah 

17 Sound System 1 Set 

18 Genset 1 Buah 

19 Kulkas 1 Buah 

20 Mobil Ambulance 1 Buah 

Sumber: Hasil Observasi Masjid Jami Batumandi 
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7. Penyajian Data 

a. Kegiatan Imarah Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi 

Kabupaten Balangan 

Kegiatan imarah masjid merupakan hal penting yang perlu 

diperhatikan, karena sebuah masjid memerlukan banyak kegiatan yang 

dapat menarik antusias jamaah. Di Masjid Jami Batumandi banyak 

kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan kemakmuran masjid 

seperti salat fardu berjamaah, salat jumat, zikir, pengajian Agama, 

kegiatan bulan Ramadhan, rest area dan warung gratis, rukun kematian 

masjid, dan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI).6 

Pengurus Masjid Jami Batumandi mempunyai kepengurusan 

khusus yang mengatur persiapan dan jalannya pelaksanaan kegiatan salat 

fardu berjamaah dan salat jumat. Untuk salat fardu pengurus masjid 

melakukan penentuan jadwal imam salat setiap harinya. Sedangkan untuk 

salat jumat pengurus masjid juga mengatur jadwal petugas jumat seperti 

bilal, khatib, dan imam selama satu tahun. Selain itu, pengurus masjid juga 

akan memberikan pemberitahuan kepada para petugas untuk memastikan 

para petugas bisa hadir atau tidak. Sebelum pelaksanaan khotbah jumat 

sekretaris pengurus masjid menyampaikan pengumuman tentang 

pengeluaran dan sisa uang kas masjid serta perolehan infaq jumat.  

                                                           
6
Wawancara Dengan Bapak Muslim, Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 8 Juli 

2022 
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  Selain kegiatan ibadah, di Masjid Jami Batumandi juga ada 

kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan diantaranya seperti kegiatan zikir 

yang dilaksanakan setiap malam Sabtu setelah salat Isya.7 Kegiatan zikir 

ini sudah lima tahun berjalan. Banyak masyarakat dari Desa Teluk Mesjid 

dan desa sekitarnya yang mengikuti zikir ini. Anggota kegiatan zikir ini 

kurang lebih 300 orang. Kegiatan zikir ini memiliki kepengurusan yang 

tersusun dan mempunyai anggota yang terdaftar. Anggota zikir ini 

dikenakan iuran setiap minggunya. Iuran zikir ini digunakan untuk ziarah 

kubur setiap tahunnya. Sedikit dananya juga disumbangkan untuk Masjid 

Jami Batumandi. 

Kegiatan pada bulan Ramadhan juga selalu ada setiap tahunnya di 

Masjid Jami Batumandi. Kegiatan bulan Ramadhan ini terdiri dari 

pelaksanaan salat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat dan salat witir 3 

rakaat. Setelah salat tarawih, dilanjutkan dengan tadarus Alquran. 

Kemudian ada kegiatan buka bersama yang telah terlaksana sejak tahun 

1990-an hingga saat ini. Kegiatan buka bersama selalu dilaksanakan setiap 

tahunnya kecuali, di tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19.8 Pada 

awalnya, menu yang disediakan hanyalah berupa kue-kue, tetapi seiring 

waktu menunya berganti menjadi nasi dengan lauk yang berbeda-beda 

setiap harinya dan kue sebagai makanan pendamping. Masjid Jami 

Batumandi juga melaksanakan pengajian agama atau yang dikenal 

                                                           
7
Hasil Observasi Kegiatan Zikir Masjid Jami Batumandi, 8 Juli 2022 

8
Wawancara Dengan Bapak Muslim, Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 8 Juli 

2022 
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masyarakat Desa Teluk Mesjid dengan sebutan Kuliah subuh. Pengajian 

ini dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadhan setelah salat subuh. 

Untuk penceramah yang mengisi pengajian berasal dari Barabai, Paringin, 

dan Amuntai.9 Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pengurus Masjid Jami 

Batumandi juga selalu melaksanakan penerimaan zakat fitrah. Dan yang 

terakhir pelaksanaan salat Idul Fitri berjamaah. Pada saat pelaksanaan salat 

ini, Masjid Jami Batumandi bisa menampung kurang lebih 800 jamaah 

yang memenuhi ruang utama masjid, lantai 2 masjid, halaman masjid, dan 

juga terkadang hingga samping jalan raya.10 

Masjid Jami Batumandi juga mengadakan Peringatan Hari Besar 

Islam. Peringatan Hari Besar Islam ini seolah bersifat harus untuk 

dilaksanakan. Peringatan Hari Besar Islam ini terdiri dari Tahun Baru 

Islam 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad Saw di bulan Rabiul Awal, 

Isra Miraj di bulan Rajab, dan Nuzulul Quran di bulan Ramadhan. Setiap 

peringatan hari besar Islam tersebut selalu diisi dengan ceramah Agama 

atau tausiyah oleh guru agama, ustadz, ataupun ulama yang didatangkan 

dari luar daerah, seperti sekitaran wilayah Kalimantan selatan, Kalimantan 

timur, bahkan Pulau Jawa. 

 

 

                                                           
9
Wawancara Dengan Bapak Muslim, Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 8 Juli 

2022 
10

Hasil Observasi Pelaksanaan salat ied Masjid Jami Batumandi, 10 Juli 2022 



55 

   

 
 

Gambar 4.2 Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 

 

 Peringatan Hari Besar Islam ini biasanya dilaksanakan pada 

malam hari setelah salat Isya. Pelaksanaan di malam hari sangat sesuai 

dengan keadaan jamaah yang sudah tidak berkesibukan lagi. 11 

Masjid Jami Batumandi memiliki rukun kematian masjid yang 

merupakan pengembangan dari rukun kematian yang dilakukan di RT 1, 2 

dan 3 Desa Teluk mesjid. Rukun kematian masjid memiliki 315 anggota 

yang terdiri dari masyarakat RT 1, 2, dan 3 Desa Teluk Mesjid dan desa 

sekitarnya.12 Alasan terbentuknya rukun kematian ini adalah menciptakan 

kebersamaan atau sikap gotong royong sesama masyarakat, khususnya di 

lingkungan masjid. Dengan kebersamaan ini diharapkan semaksimal 

mungkin bisa membantu dan meringankan beban keluarga yang 

ditinggalkan. 

                                                           
11

Wawancara Dengan Bapak Muslim, Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 8 Juli 

2022 
12

Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami 

Batumandi, 11 Juli 2022 
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Rukun kematian masjid juga memiliki struktur pengurus yang 

terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan 

terdapat notaris dengan periode kepengurusan selama 5 tahun. Pada tahun 

2015, pengurus rukun kematian Masjid Jami Batumandi melakukan 

pembaharuan kepengurusan untuk periode 2015-2020 dan menghasilkan 

sejumlah terobosan yang disepakati oleh anggota rukun kematian 

diantaranya:13 

1. Melaksanakan pelatihan salat fardu kifayat 

2. Melaksanakan pelatihan memandikan jenazah 

3. Salat fardu kifayat secara gratis bagi anggota rukun kematian, kecuali 

mengundang jamaah dari luar 

4. Melaksanakan tahlilan di masjid sekaligus penerimaan iuran anggota 

5. Penulis atau penerima iuran anggota dibagi menjadi 3 orang yang 

disesuaikan dengan RT 1, 2, dan 3 

6. Iuran anggota setiap ada yang meninggal sebesar Rp. 10.000 

7. Persyaratan bagi anggota yang baru masuk yaitu menyertakan Fotocopy 

Kartu Keluarga dan membayar uang sebesar Rp. 100.000 

Selain kegiatan di atas Masjid Jami Batumandi memiliki kegiatan 

yang belum terlalu lama dilaksanakan yaitu rest area dan warung makan 

gratis.14 Adanya rest area Masjid Jami Batumandi tak terlepas dari 

                                                           
13

Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami 

Batumandi, 11 Juli 2022 
14

Wawancara Dengan Bapak Muslim, Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 12 Juli 

2022 
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kegiatan Haul Guru Sekumpul pada ke 16 tahun di tahun 2020. Pada saat 

pelaksanaan haul ternyata banyak jamaah yang mampir, bukan hanya 

jamaah lokal tetapi juga jamaah dari luar provinsi seperti Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Timur, dan bahkan dari Kalimantan Utara. Rest area 

haul Abah Guru Sekumpul berlangsung siang dan malam pada hari Senin 

tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. 

Pelaksanaan rest area ini juga bertepatan setelah Masjid Jami Batumandi 

menyelesaikan pembangunan toilet dan kamar mandi, perluasan relawan 

masjid, dan pembangunan tempat parkir di pinggiran sungai.15 Sehingga 

saat itu, banyak musafir yang mampir untuk sekedar beristirahat maupun 

untuk beribadah melaksanakan salat. Selain itu, rest area juga 

dilaksanakan selama satu minggu untuk para relawan banjir di Kota 

Barabai, Hulu Sungai Tengah. Antusias para relawan yang sangat luar 

biasa mendukung penuh kegiatan rest area gratis ini. 

 Setelah melihat banyaknya jamaah dan masyarakat yang mampir, 

pemuda masjid memiliki gagasan supaya Masjid Jami Batumandi terus 

mengadakan rest area untuk melayani jamaah yang mampir, menyediakan 

makan dan minum gratis. Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari 

pengurus masjid dan jamaah masjid. Bukan hanya dukungan moril yang 

didapatkan tetapi benar-benar dukungan dan materi yang dibutuhkan. 

Setelah acara haul selesai, rest area tetap buka setiap hari selama 24 jam 

                                                           
15

Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami 

Batumandi, 12 Juli 2022 
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melayani jamaah atau musafir yang kebetulan mampir dan tetap 

menyediakan makan dan minum secara gratis. Kemudian Masjid Jami 

Batumandi juga mengadakan rest area besar-besaran menjadi warung 

makan gratis untuk pelayanan makan minum gratis bagi jamaah pengajian 

Guru K. H Bakhiet di Desa Gampa, Mampari Kecamatan Batumandi yang 

rutin dilaksanakan setiap malam Rabu. Kegiatan ini pertama kali 

dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020.16  

Gambar 4.3 Warung Makan Gratis 

  

Pelaksanaan warung makan gratis ini dikerjakan dengan istilah 

gawi sabumi dan gotong royong oleh para pemuda dan remaja masjid, 

karang taruna, masyarakat dan para jamaah masjid yang ingin 

berpartisipasi tanpa adanya batasan. Tidak hanya banyaknya sukarelawan 

yang berpartisipasi, warung makan gratis ini juga mendapatkan bantuan 

dana dan barang yang terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan. Dengan 

penuh rasa syukur kegiatan rest area dan warung makan gratis terbukti 

                                                           
16

Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami 

Batumandi, 12 Juli 2022 
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sukses terlaksana hingga saat ini dan semakin banyak menarik minat 

jamaah untuk mampir di Masjid Jami Batumandi. 

Selanjutnya Masjid Jami mempunyai kegiatan majelis taklim atau 

yang populer di lingkungan masyarakat Desa Teluk Mesjid disebut 

pembacaan. Tujuan diadakannya majelis taklim ini adalah untuk 

menambah wawasan pengetahuan agama Islam di bidang tauhid, tasawuf 

dan fiqih, kajian Alquran dan hadis. Jamaah yang hadir tidak hanya dari 

jamaah lingkungan masjid Desa Teluk Mesjid, tetapi juga dari desa 

lainnya di Kecamatan Batumandi. 

Kegiatan ini sudah berlangsung lama sekali. Konon kegiatan ini 

sudah dimulai dari era tahun 1960-an yang dilaksanakan setiap hari Jumat 

dari jam 10.00-11.30 waktu setempat. Pada saat itu, majelis taklim 

disampaikan oleh mualim H. Taberi dari Kota Barabai, Hulu Sungai 

Tengah. Beliau mengisi majelis taklim dari tahun 1960-1990.17 Majelis 

taklim ini terus dilaksanakan, akan tetapi waktu pelaksanaannya berubah 

menjadi malam sabtu setelah salat Magrib hingga waktu salat Isya. 

Penceramah yang mengisi majelis taklim adalah H. Baseri dari Desa Ilung, 

Hulu Sungai Tengah. Beliau mengisi majelis kurang lebih selama 10 tahun 

dari tahun 1990-2000. Tetapi setelah itu, majelis taklim dari H. Baseri 

terhenti dikarenakan beliau sakit dan meninggal dunia.  

                                                           
17

Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami 

Batumandi, 12 Juli 2022 
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Pada tahun 2000-2001, majelis taklim disampaikan oleh ustadz M. 

Thoha Gazali dari Barabai, Hulu Sungai Tengah. Tahun 2001-2004, 

majelis taklim disampaikan oleh 4 orang ustadz yang diisi secara 

bergantian setiap minggunya yaitu M. Idris, Abd. Khair, M. Thoha 

Ghazali, dan Ustadz Khairudin. Keempat guru ini berasal dari Barabai. 

Tahun 2004-2008, majelis taklim diisi oleh 6 orang ustadz secara 

bergantian yang semuanya berasal dari Barabai, yakni M. Thoha Gozali, 

H. Sulaiman, H. Abd Wahab, M. Saleh Gozali, H. Wajihuddin Saleh, dan 

H. Kasyful Anwar. Pada tahun 2008-2022, majelis taklim diisi oleh 

beberapa ustadz secara bergantian setiap minggunya yang berasal dari kota 

Barabai, Paringin, dan Amuntai.18 Sejak tahun 2016, pelaksanaan majelis 

taklim diubah di hari Selasa (malam Rabu) dilaksanakan setelah salat 

Magrib hingga salat Isya. 

b. Kegiatan Riayah Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi 

Kabupaten Balangan 

Riayah masjid adalah pemeliharaan masjid yang bertujuan untuk 

menciptakan suasana nyaman bagi para jamaah yang beribadah di 

masjid.19 Apalagi masjid merupakan rumah Allah swt yang senantiasa 

harus dijaga. Dalam pemeliharaan Masjid Jami Batumandi pengurus 

masjid sepakat untuk melakukan renovasi bangunan masjid yang 

                                                           
18

Wawancara Dengan Bapak Rusliansyah, Wakil Ketua Pengurus Masjid Jami 

Batumandi, 12 Juli 2022 
19

Wawancara Dengan Bapak Muslim, Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 15 Juli 

2022 
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dilakukan secara berkala. Renovasi masjid merupakan program yang 

sedang dilakukan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 ini.20  

Gambar 4.4 Masjid Jami Batumandi Sebelum Renovasi Total 

 

Gambar 4.5 Masjid Jami Batumandi Setelah Renovasi Total 

 

Renovasi bangunan masjid ini juga dilakukan pada bangunan 

dalam masjid. 

 

                                                           
20

Wawancara Dengan Bapak Muslim, Ketua Pengurus Masjid Jami Batumandi, 15 Juli 

2022 
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Gambar 4.6 Bangunan Dalam Masjid Sebelum dan  

Sesudah Renovasi 

 

 Melengkapi dan menambah fasilitas masjid juga dilakukan seperti 

penambahan kipas angin, pemasangan CCTV, penyediaan kulkas, rest 

area gratis yang menyediakan minuman dan makanan gratis untuk jamaah 

masjid ataupun jamaah yang hanya sekedar mampir untuk beristirahat. 

Selain itu pengurus masjid juga melakukan pemeliharaan lingkungan 

masjid dengan selalu menjaga kebersihan masjid dan pembuatan taman 

masjid agar masjid terlihat asri. Dana yang didapatkan untuk renovasi 

masjid ini tentunya berasal dari proposal yang disebarkan dan juga 

mendapatkan bantuan dana serta bahan material dari masyarakat. Untuk 

penentuan arah kiblat Masjid Jami Batumandi pertama kali ditentukan oleh 

Kantor Departemen Agama dan Majelis Ulama setempat. Arah kiblat 

Masjid Jami Batumandi ini dicek secara berkala menggunakan alat. 

Pengecekan dilakukan oleh teman ketua pengurus masjid. 
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c. Dampak Kegiatan Imarah dan Riayah Masjid Jami Batumandi  

Masjid Jami Batumandi mempunyai kegiatan ibadah dan kegiatan 

keagamaan yang sangat baik.21 Setiap kegiatan yang dilaksanakan sangat 

berguna untuk jamaah masjid dan yang terpenting dapat menjalin 

silaturahmi.22 Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan juga semakin 

berkembang. Bahkan untuk dua tahun terakhir ini pengurus masjid berhasil 

mendatangkan ustadz dari luar daerah Kabupaten Balangan untuk mengisi 

acara di Masjid Jami Batumandi. Kegiatan yang juga sukses menarik 

antusias jamaah yaitu adanya warung makan gratis setiap malam Rabu. 

Dengan kegiatan yang ada, Masjid Jami Batumandi semakin dikenal dan 

semakin banyak jamaah yang datang.23 

Bangunan Masjid Jami Batumandi sudah semakin bagus dan 

nyaman.24 Bangunan dari dalam masjid terlihat lebih modern, sedangkan 

bangunan dari luar masjid masih ketinggalan zaman.25 Semoga saja nanti 

tampilan luar masjid bisa lebih berkembang. Fasilitas masjid sudah 

semakin lengkap dari sebelumnya. Hanya saja tidak ada alat transportasi 

untuk pengurus masjid Jami Batumandi. Masjid Jami Batumandi memiliki 

lingkungan yang bersih, nyaman, dan terlihat cantik dengan hiasan bunga-

bunga. 

                                                           
21

Wawancara Dengan Saudara Suhardi, Relawan  Masjid Jami Batumandi, 19 Juli 2022 
22

Wawancara Dengan Saudara Daya Nurahman, Jamaah Masjid Jami Batumandi, 19 Juli 

2022 

 
23

Wawancara Dengan Bapak Siswandi, Pengurus Masjid Jami Batumandi, 19 Juli 2022 
24

Wawancara Dengan Ibu Muliani, Jamaah Masjid Jami Batumandi, 19 Juli 2022 
25

Wawancara Dengan Saudara Suhardi, Relawan  Masjid Jami Batumandi, 19 Juli 2022 
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B. Pembahasan 

1. Bentuk Implementasi Imarah Masjid Jami Batumandi Kecamatan 

Batumandi Kabupaten Balangan 

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, penulis 

menganalisis data tersebut bahwa bentuk implementasi imarah yang 

dilaksanakan di Masjid Jami Batumandi sudah bagus. Hal ini dikarenakan 

pengurus Masjid Jami Batumandi memegang peran penting dalam imarah 

masjid. Untuk merealisasikan imarah masjid, pengurus Masjid Jami 

Batumandi memperbanyak program kegiatan sesuai dengan cara 

memakmurkan masjid pada umumnya.26 Program kegiatan tersebut antara 

lain:27 

a. Kegiatan Ibadah 

Kegiatan ibadah merupakan fungsi utama yang dilaksanakan pada 

suatu masjid.28 Kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Masjid Jami Batumandi 

antara lain sebagai berikut: 

1)  Salat Fardu Berjamaah 

Salat fardu berjamaah adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari di 

Masjid Jami Batumandi. Salat fardu berjamaah di Masjid Jami Batumandi 

                                                           
26

Mohammad E Ayub, Manajemen Masjid, 74.  
27

Hasil wawancara dari bapak muslim dan bapak Rusliansyah, ketua dan wakil ketua 

Masjid Jami Batumandi 
28

Mohammad E Ayub, Manajemen Masjid, 9.  
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dihadiri kurang lebih 100 orang jamaah atau terdiri dari 3 shaf.29 Masjid Jami 

Batumandi mempunyai pengurus di bidang peribadatan yang mengatur tentang 

pelaksanaan salat fardu berjamaah, misalnya pembagian tugas imam salat 

setiap harinya. Masjid Jami Batumandi memiliki dua rutinitas khusus yang 

dilaksanakan setiap harinya setelah salat fardu berjamaah yakni adanya 

pengajian singkat setelah salat Ashar yang diisi dengan pembacaan hadist Nabi 

Muhammad Saw tentang keutamaan melaksanakan salat berjamaah yang 

bertujuan untuk menciptakan motivasi semangat kepada jamaah agar terus 

menjaga salat berjamaah. Rutinitas khusus selanjutnya yakni pembacaan Surah 

Yasin setelah salat Subuh berjamaah.  

2)  Salat Jumat 

Salat Jumat merupakan aktivitas salat yang wajib dilaksanakan secara 

berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat. Dalam hal ini, Masjid Jami 

Batumandi merupakan tempat utama pelaksanaan salat Jumat berjamaah di 

lingkungan sekitar Kecamatan Batumandi. Jamaah yang berhadir dalam salat 

jumat ini diperkirakan kurang lebih 500 orang yang memenuhi ruangan dalam 

masjid hingga luar masjid bahkan terkadang sampai samping jalan raya.30 

Sebelum pelaksanaan salat Jumat ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh 

pengurus masjid sesuai dengan pedoman pembinaan kemasjidan antara lain 

sebagai berikut:31 

 

                                                           
29

Hasil Observasi Pantauan CCTV Masjid Jami Batumandi 
30

Hasil Observasi Pantauan CCTV Masjid Jami Batumandi 
31

Ilyas, Pedoman Pembinaan Kemasjidan, 19.  
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a)  Penentuan Petugas Salat Jumat 

Pengurus masjid Jami Batumandi di bidang peribadatan juga mengurus 

persiapan pelaksanaan salat Jumat. Persiapan salat jumat yang dilakukan yakni 

memilih dan menentukan petugas salat Jumat seperti khatib, imam, dan bilal. 

Penentuan petugas salat Jumat diatur selama satu tahun. Pengurus masjid akan 

memberitahukan dan mengingatkan jadwal yang sudah disepakati dengan 

pihak petugas jumat yang sudah dipilih. Petugas salat Jumat yang tidak bisa 

berhadir dapat melapor kepada pihak pengurus masjid tiga hari sebelum 

pelaksanaan. 

b)  Persiapan Sarana Masjid 

Sebelum pelaksanaan salat Jumat, pengurus Masjid Jami Batumandi 

juga melakukan persiapan sarana demi kelancaran dan kenyamanan 

pelaksanaan salat Jumat. Persiapan sarana yang dilakukan yakni pembersihan 

ruangan masjid dan lingkungan masjid yang dilakukan oleh petugas kebersihan 

Masjid Jami Batumandi, membersihkan mihrab, menyediakan sajadah untuk 

imam, membersihkan mimbar khotbah, dan mengecek sound system. 

c)  Pengumuman 

Sebelum azan salat Jumat dikumandangkan, ada beberapa 

pengumuman yang disampaikan oleh pengurus Masjid Jami Batumandi yakni 

tentang uang kas masjid yang mencakup pengeluaran, pemasukan, dan total kas 

masjid. Pengumuman tentang infaq jumat. Pengumuman tentang nama petugas 

salat jumat dan informasi penting lainnya. 
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3)  Salat Tarawih 

Pada bulan Ramadhan, Masjid Jami Batumandi juga melaksanakan 

salat Tarawih berjamaah. Salat Tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat dan 

dilanjutkan salat witir 3 rakaat. Sejak tahun 2021, di Masjid Jami Batumandi 

surah yang dibacakan imam saat pelaksanaan salat tarawih bukan surah-surah 

pendek melainkan ayat Alquran sebanyak 1 juz setiap malamnya. Jadi selama 

30 hari pelaksanaan salat tarawih dapat menghabiskan 30 juz ayat Alquran. 

Petugas imam salat tarawih di Masjid Jami Batumandi diserahkan kepada dua 

orang pemuda yang hafal 30 juz Alquran dan terbukti fasih dalam segi bacaan 

dan tajwidnya. 

b. Kegiatan Keagamaan 

Masjid Jami Batumandi mempunyai program kegiatan keagamaan yang 

secara rutin dilaksanakan. Penulis menganalisis bahwa kegiatan keagamaan ini 

berfungsi untuk pembinaan umat yang mengandung ibadah, dakwah, dan 

sosial. Pelaksanaan kegiatan keagamaan ini juga dilakukan untuk menarik 

perhatian masyarakat untuk berhadir di Masjid Jami Batumandi. Berdasarkan 

pedoman pembinaan kemasjidan,32 kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di 

Masjid Jami Batumandi memiliki kesamaan. Kegiatan tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
32

Ibid., 72.  
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1) Majelis Taklim 

Masjid Jami Batumandi mempunyai kegiatan majelis taklim yang rutin 

dilaksanakan setiap minggunya. Majelis taklim Masjid Jami Batumandi 

dilaksanakan sejak tahun 1960-an. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan majelis 

taklim ini sudah beberapa kali melakukan perubahan jadwal pelaksanaan. Pada 

akhirnya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 saat ini pelaksanaan majelis 

taklim Masjid Jami Batumandi dilaksanakan setiap malam Rabu sesudah salat 

Magrib hingga salat Isya. Majelis taklim ini bertujuan untuk menambah 

wawasan pengetahuan agama Islam bagi jamaah di bidang tauhid, tasawuf dan 

fiqih, kajian Alquran dan hadis. Majelis taklim Masjid Jami Batumandi 

disampaikan oleh ustadz yang berbeda-beda setiap minggunya yang berasal 

dari kota Barabai, Paringin, dan Amuntai. Majelis taklim Masjid Jami 

Batumandi dihadiri cukup banyak jamaah yang berasal dari masyarakat 

sekitaran Kecamatan Batumandi. 

2) Pengajian Agama Bulan Ramadhan 

Pada bulan Ramadhan, Masjid Jami Batumandi mempunyai program 

rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu pengajian agama atau yang 

dikenal masyarakat dengan sebutan kuliah subuh. Pengajian agama di bulan 

Ramadhan sudah lama dilaksanakan di Masjid Jami Batumandi dan terus 

dilaksanakan sampai saat ini. Pengajian agama ini dilaksanakan setiap harinya 

setelah salat Subuh berjamaah. Pengajian agama disampaikan oleh ustadz yang 

berbeda setiap harinya yang berasal dari daerah Barabai, Paringin, dan 
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Amuntai. Demi kelancaran jalannya pengajian agama ini, pengurus Masjid 

Jami Batumandi membuat jadwal pengisi pengajian agama selama bulan 

Ramadhan. Materi pengajian yang disampaikan juga berbeda-beda. Pengajian 

agama ini berhasil menarik perhatian jamaah dan masyarakat sekitar untuk 

berhadir. Pengajian agama ini dihadiri oleh jamaah dari berbagai kalangan 

umur. 

3) Tadarus Alquran 

Pada bulan Ramadhan, Masjid Jami Batumandi ada kegiatan tadarus 

Alquran. Tadarus Alquran dilaksanakan setiap malam setelah salat tarawih. 

Tadarus Alquran ini diikuti oleh remaja masjid dan jamaah Masjid Jami 

Batumandi. 

4) Kegiatan Ibadah Sosial  

Kegiatan ibadah sosial yang dilaksanakan di Masjid Jami Batumandi 

antara lain sebagai berikut: 

a) Mengurus Zakat 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya Masjid Jami Batumandi 

mempunyai panitia khusus untuk penerimaan zakat fitrah. Sebelum penerimaan 

zakat, panitia zakat fitrah memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa 

di Masjid Jami Batumandi akan menerima zakat fitrah. Masjid Jami Batumandi 

menerima zakat fitrah berupa beras dan juga bisa dibayar dengan uang sesuai 

dengan ketentuan dari pemerintah setiap tahunnya. Jamaah yang ingin 



70 

   

 
 

membayar zakat bisa mendatangi pihak panitia dan menyampaikan tujuan 

zakat. Setelah penerimaan zakat fitrah selesai, zakat fitrah akan langsung 

disalurkan kepada orang yang berhak menerima. 

b) Rukun Kematian Masjid 

Rukun kematian masjid adalah lembaga sosial yang dibentuk pengurus 

masjid untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam membantu 

penyelenggaraan pengurusan jenazah. Tujuan pengurus masjid membentuk 

rukun kematian masjid yaitu untuk menciptakan sikap gotong royong sesama 

masyarakat dalam pengurusan jenazah dari awal hingga selesai yang 

diharapkan semaksimal mungkin dapat membantu dan meringankan beban 

keluarga yang ditinggalkan. Rukun kematian Masjid Jami Batumandi terdiri 

dari 320 anggota kepala keluarga dari masyarakat Desa Teluk Mesjid RT. 01, 

RT. 02, RT 03, dan masyarakat desa sekitarnya yang dibuktikan dengan data 

dari kartu keluarga. Setelah pengurusan jenazah selesai, pada malam harinya 

dilanjutkan dengan tahlilan di Masjid Jami Batumandi sekaligus pembayaran 

iuran anggota rukun kematian masjid. Setiap anggota rukun kematian masjid 

dikenakan iuran Rp.10.000 ketika ada anggota rukun kematian masjid yang 

meninggal dunia. Bagi anggota rukun kematian masjid yang baru bergabung 

dikenakan biaya Rp.100.000 dan harus menyertakan fotocopy kartu keluarga.  

c) Rest area dan Warung makan Gratis  

Rest area Masjid Jami Batumandi pertama kali dilaksanakan di tahun 

2020. Terbentuknya rest area Masjid Jami Batumandi berawal dari ide para 
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pemuda masjid untuk terus mengadakan rest area dengan tujuan melayani 

jamaah yang mampir beristirahat. Ide tersebut muncul karena melihat 

banyaknya antusias jamaah dan masyarakat yang datang saat adanya rest area 

haul guru sekumpul dan rest area untuk relawan banjir di Kota Barabai. Ide itu 

mendapatkan dukungan penuh dari pengurus masjid, jamaah masjid dan 

masyarakat sekitar. Rest area Masjid Jami Batumandi menyediakan minuman 

dan makanan secara gratis setiap harinya. Sedangkan warung makan gratis 

Masjid Jami Batumandi dilaksanakan sejak tanggal 22 desember 2020. Warung 

makan gratis dilaksanakan untuk jamaah majelis taklim K.H Muhammad 

Bakhiet di Desa Gampa Kabupaten Balangan. Warung makan gratis 

menyediakan berbagai macam lauk, sayur, kue dan minuman. Warung makan 

gratis ini dilaksanakan setiap minggunya pada hari Selasa dari siang hari 

sampai malam hari. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan warung makan 

gratis berasal dari bantuan jamaah masjid dan masyarakat. Kegiatan rest area 

dan warung makan gratis yang dilaksanakan di Masjid Jami Batumandi sukses 

menarik minat jamaah masjid dan masyarakat dari daerah luar. 

d) Buka Puasa Bersama 

Pada bulan Ramadhan, Masjid Jami Batumandi melaksanakan kegiatan 

buka bersama setiap tahunnya. Kegiatan buka puasa bersama di Masjid Jami 

Batumandi telah dilaksanakan sejak tahun 1990-an, makanan yang disediakan 

saat itu hanya berupa kue. Kegiatan buka bersama terus dilaksanakan oleh 

pengurus masjid setiap tahunnya. Dalam kegiatan buka puasa bersama ini, 

pengurus Masjid Jami Batumandi setiap tahunnya membuka pendaftaran untuk 
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jamaah masjid dan masyarakat yang ingin menyediakan makanan untuk buka 

puasa bersama. Pengurus Masjid Jami Batumandi lalu membuatkan jadwal 

tertulis sesuai tanggal yang sudah disepakati. Menu yang disediakan untuk 

buka puasa bersama yakni nasi, lauk dan kuah yang berbeda-beda setiap 

harinya. Didampingi dengan kue, buah, dan minuman. Penyediaan makanan 

dan minuman ini disediakan oleh jamaah yang sebelumnya sudah 

mendaftarkan dan juga bisa langsung diserahkan kepada pengurus Masjid Jami 

Batumandi. Kegiatan buka puasa bersama ini diikuti oleh 60 orang jamaah dan 

masyarakat sekitar masjid. Kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan di 

bagian samping luar masjid. 

5)  Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan pengurus Masjid Jami 

Batumandi yaitu Tahun Baru Islam, Isra Miraj, Maulid Nabi Muhammad Saw, 

dan Nuzulul Quran. Setiap Peringatan Hari Besar Islam, pengurus Masjid Jami 

Batumandi mengadakan acara pengajian agama yang disampaikan oleh ustadz 

ataupun ulama yang berasal dari berbagai daerah. Ustadz dan ulama yang 

pernah berhadir untuk mengisi acara di Masjid Jami Batumandi yakni Habib 

Musthofa bin Sholeh Al Haddar, Syekh Sholeh bin Muhammad Al Faqir, KH 

Muhammad Zhofaruddin atau Guru Udin Samarinda, KH. Ahmad Syairazi, 

dan KH. Muhammad Bakhiet Al Banjari atau Guru Bakhiet. Peringatan Hari 

Besar Islam di Masjid Jami Batumandi juga dihadiri oleh para ulama 

Kabupaten Balangan. 
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6) Zikir 

Kegiatan zikir Masjid Jami Batumandi dilaksanakan setiap minggunya 

pada malam Sabtu setelah salat Isya. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak 

tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan zikir memiliki sistem keanggotaan yang 

terdaftar. Setiap anggota zikir membayar iuran Rp. 10.000 setiap minggunya. 

Dana iuran ini dipergunakan untuk ziarah ke makam para ulama setiap 

tahunnya. Dana iuran juga disumbangkan untuk Masjid Jami Batumandi sesuai 

kesepakatan semua anggota zikir. Kegiatan zikir ini juga diatur oleh 

kepengurusan khusus. Kegiatan zikir ini memiliki anggota 300 orang yang 

diikuti oleh masyarakat Desa Teluk Mesjid dan desa sekitarnya. 

c.  Kegiatan pendidikan 

Kegiatan pendidikan bukan hal asing lagi bagi suatu masjid, karena 

masjid juga dapat menjadi tempat pendidikan dan pengajaran. Namun, di 

Masjid Jami Batumandi belum ada penerapan fungsi masjid sebagai tempat 

pendidikan karena di daerah lingkungan masjid sudah banyak menyediakan 

fasilitas untuk bidang pendidikan seperti madrasah, TPA Alquran, dan rumah 

tahfiz quran. Tetapi untuk beberapa tahun ke depan pengurus Masjid Jami 

Batumandi berharap bisa menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan dan 

pengajaran. 
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2. Dampak dari Implementasi Imarah Masjid Jami Batumandi 

Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan 

Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Jami 

Batumandi dan pernyataan dari empat orang informan tentang kegiatan imarah 

masjid. Penulis menganalisis bahwa dampak dari implementasi imarah yang 

dilaksanakan Masjid Jami Batumandi antara lain: 

a. Kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Masjid Jami Batumandi dihadiri 

oleh jamaah yang cukup banyak.  

b. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Jami Batumandi 

sangat beragam dan tidak berpacu pada satu kegiatan saja. Pelaksanaan 

kegiatan keagamaan yang beragam membuat Masjid Jami Batumandi 

tidak sepi jamaah dan bahkan semakin banyak didatangi oleh jamaah. 

Kegiatan yang sukses menarik antusias banyak jamaah yakni kegiatan 

rest area dan warung makan gratis serta kegiatan Peringatan Hari Besar 

Islam yang mendatangkan ustadz dan ulama dari luar kota.  

c. Antusias jamaah yang semakin banyak datang ke Masjid Jami 

Batumandi menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pengurus 

masjid, relawan masjid, dan jamaah masjid. Para informan juga 

berharap kedepannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid 

Jami Batumandi bisa terus berkembang dan dapat terus menarik 

antusias jamaah yang lebih banyak lagi.  
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3. Bentuk Implementasi Riayah Masjid Jami Batumandi Kecamatan 

Batumandi Kabupaten Balangan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menganalisis 

bahwa pengurus Masjid Jami Batumandi sangat memperhatikan kegiatan 

riayah masjid. Hal ini dibuktikan melalui upaya yang dilakukan. Kegiatan 

riayah masjid ini dilakukan pengurus masjid untuk menciptakan suasana 

nyaman dan tentram bagi jamaah yang beribadah di Masjid Jami Batumandi. 

Pengurus Masjid Jami Batumandi menyadari di zaman sekarang ini, riayah 

masjid sangat perlu untuk dilakukan. Ada beberapa upaya riayah masjid yang 

dilaksanakan pengurus Masjid Jami Batumandi antara lain sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan Bangunan Masjid Jami Batumandi 

Masjid Jami Batumandi pertama kali di bangun pada tahun 1900-

an dengan bentuk bangunan biasa yang terbuat dari papan dilengkapi 

kubah dan menara. Masjid Jami Batumandi ini dibangun dengan tiang dari 

kayu bersejarah. Bentuk bangunan dan ornamen masjid dibangun dengan 

mencerminkan suatu tempat yang Islami. Bangunan masjid dirancang 

dengan bentuk yang sederhana yaitu segi empat persegi panjang. Lalu 

Masjid Jami Batumandi merubah bangunan masjid menjadi bangunan 

permanen dari beton dan berlantai dua. Masjid Jami Batumandi dibangun 

dengan tampilan bentuk masjid yang sudah dikenal secara umum yang 

disertai dengan kubah. Masjid Jami Batumandi dibangun dengan enam 

pintu dari semua arah yang bermakna keterbukaan rumah Allah yang dapat 

dipergunakan seluruh umat Islam tanpa adanya pembeda.  
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Bangunan Masjid Jami Batumandi memiliki beberapa ruangan dan 

fasilitas penunjang antara lain sebagai berikut: 

1) Ruang Utama Masjid 

2) Ruang Kesekretariatan 

3) Ruang untuk Khatib/Imam 

4) Perpustakaan 

5) Tempat Wudhu 

6) Kamar Mandi dan Kakus 

7) Gudang  

8) Kolam Tempat Wudhu 

Untuk menjaga bangunan Masjid Jami Batumandi pengurus masjid 

melakukan pemeliharaan bangunan dengan cara melakukan renovasi 

masjid. Dari awal pembangunan hingga saat ini, Masjid Jami Batumandi 

sudah melakukan tiga kali renovasi. Masjid Jami Batumandi yang 

dibangun pada tahun 1900-an direnovasi secara total pada tahun 1982 

menjadi bangunan permanen dari beton dan berlantai dua. Renovasi total 

Masjid Jami Batumandi berlangsung sampai tahun 1986. Pada tahun 2010 

renovasi masjid kembali dilakukan. Tidak banyak renovasi bangunan yang 

dilakukan salah satunya pengecatan warna baru bangunan masjid. 

Lalu pada tahun 2020, pengurus Masjid Jami Batumandi sepakat 

untuk melakukan renovasi terhadap bangunan masjid. Renovasi masjid ini 

merupakan renovasi besar-besaran yang dilakukan secara bertahap. 

Renovasi masjid ini dilakukan tanpa merubah bentuk awal Masjid Jami 
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Batumandi, melainkan untuk lebih mempercantik bangunan masjid. 

Renovasi masjid juga dilakukan karena mengingat perkembangan zaman 

yang sudah semakin modern, maka bangunan Masjid Jami Batumandi juga 

harus bisa berkembang agar bisa menghadirkan nuansa nyaman bagi 

jamaah masjid. Renovasi awal yang dilakukan yaitu renovasi ruangan 

dalam masjid seperti perbaikan pada plafon masjid, tiang dalam masjid, 

pemasangan ubin dan pergantian pagar di lantai dua masjid. Setelah 

renovasi tersebut selesai, dilanjutkan dengan renovasi seluruh pintu, 

jendela masjid, dan pengecatan warna baru kubah masjid. Pengurus Masjid 

Jami Batumandi juga melakukan renovasi terhadap bangunan fasilitas 

penunjang seperti bangunan tempat wudhu, WC khusus laki-laki dan 

wanita, pengecatan warna baru seluruh bangunan masjid, dan 

pembangunan area parkir di pinggiran sungai. Pada tahun 2022, renovasi 

bangunan fasilitas penunjang masih dilakukan, salah satunya pembuatan 

WC dan kamar mandi di lantai dua masjid. Dana yang digunakan untuk 

renovasi seluruh bangunan Masjid Jami Batumandi berasal dari proposal 

dan bantuan berupa uang dan material yang diberikan oleh jamaah masjid 

dan masyarakat.  

b. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Masjid Jami Batumandi 

Pemeliharaan tidak hanya dilakukan untuk bangunan masjid saja, 

tetapi juga pemeliharaan terhadap peralatan dan fasilitas masjid.33 

                                                           
33

 Ibid., 52.  
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Peralatan dan fasilitas yang dimiliki Masjid Jami Batumandi antara lain 

sebagai berikut: 

1) Karpet Salat Masjid 

Penulis menganalisis bahwa penggunaan karpet salat sangat 

berguna untuk mempercantik ruangan dengan tampilan warna yang serasi 

yang disusun secara rapi dan teratur. Karpet salat ini dibersihkan 

menggunakan penyedot debu setiap minggunya. Masjid Jami Batumandi 

mempunyai lima belas tikar yang membentang di dalam ruangan masjid.34 

Di tahun 2022 ini pengurus Masjid Jami Batumandi akan melengkapi 

penyediaan karpet salat untuk ruangan lantai dua masjid. 

2) Sound System 

Masjid Jami Batumandi mempunyai satu set sound system yang 

terdiri dari amplifier, pengeras suara, radio kaset, microphone, tiang 

microphone berdiri, tiang microphone duduk dan sebagainya. Satu set 

sound system ini tentunya dipelihara sebaik mungkin dan dipakai sesuai 

kebutuhan untuk menghindari dari kerusakan cepat. Pemeliharaan satu set 

sound system ini diserahkan kepada pengurus Masjid Jami Batumandi 

yang mengerti tentang pemakaian dan pemeliharaannya. 

3) Lemari  

Masjid Jami Batumandi menyediakan beberapa lemari untuk 

barang dan kebutuhan yang berbeda. Seperti penyediaan enam lemari 

                                                           
34

Hasil Observasi Masjid Jami Batumandi 
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perpustakaan yang menyimpan Alquran dan buku-buku. Dua Lemari untuk 

mukena wanita dan sajadah, satu lemari untuk peci, sarung, dan sajadah 

untuk laki-laki. Satu lemari untuk menyimpan barang jamaah yang 

ketinggalan. 

4) Papan pengumuman 

Masjid Jami Batumandi mempunyai tiga papan pengumuman yang 

terdiri dari satu papan pengumuman elektronik untuk jadwal salat dan 

jadwal petugas salat jumat, satu papan pengumuman tentang kas masjid, 

dan satu papan pengumuman untuk mading yang berisikan informasi 

lainnya. 

5) Kipas Angin 

Masjid Jami Batumandi mempunyai tiga puluh satu buah kipas 

angin yang terbagi di dalam ruangan utama masjid, ruangan lantai dua 

masjid, ruangan kesekretariatan, ruang untuk khatib/imam, dan area parkir 

pinggiran sungai. 

6) Ambulance 

Masjid Jami Batumandi mempunyai satu alat transportasi 

ambulance yang digunakan untuk keperluan pengantaran jenazah dan 

lainnya. 
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7) CCTV 

Dari tahun 2020 Masjid Jami Batumandi dilengkapi dengan 

sepuluh CCTV yang tersebar di seluruh ruangan dan bangunan masjid. 

Penyediaan CCTV bertujuan untuk mengamati keamanan masjid dan 

lingkungan masjid agar terhindari dari hal yang tidak diinginkan. 

8) Genset 

Masjid Jami Batumandi memiliki satu buah genset yang digunakan 

saat ada pemadaman listrik dan juga digunakan jika masjid mengalami 

tekanan arus listrik yang rendah. 

9) Kulkas  

Masjid Jami Batumandi memiliki satu buah kulkas umum. 

Penyediaan kulkas ini merupakan pemberian salah satu jamaah masjid. 

Kulkas ini digunakan pengurus masjid untuk menyimpan kue, makanan 

dan minuman lainnya, dan juga untuk menyimpan keperluan warung 

makan gratis. Kulkas ini terbuka untuk jamaah masjid. 

10)  Peralatan Lainnya 

Masjid Jami Batumandi memiliki peralatan yang digunakan untuk 

keperluan rest area dan warung makan gratis seperti satu set alat masak, 

satu set alat makan, kursi, meja, galon air, rice cooker, blender, dan 

peralatan lainnya. 
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c. Pemeliharaan Lingkungan Masjid Jami Batumandi 

Penulis menganalisis pengurus Masjid Jami Batumandi juga 

melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan masjid yang bertujuan 

untuk menciptakan rasa nyaman dan damai. Pemeliharaan lingkungan 

yang dilakukan Masjid Jami Batumandi sesuai dengan ketentuan 

manajemen masjid antara lain sebagai berikut:35 

1) Menjaga Kebersihan 

Masjid Jami Batumandi mempunyai tiga orang petugas kebersihan. 

Satu orang membersihkan bagian dalam masjid. Sedangkan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan ada dua orang petugas. Area yang dibersihkan 

seperti halaman depan masjid, samping kiri masjid, samping kanan masjid, 

area parkir, kamar mandi, WC, dan tempat wudhu. Masjid Jami Batumandi 

juga dilengkapi dengan penyediaan tempat sampah. 

2) Pemagaran Masjid 

Bangunan Masjid Jami Batumandi dikelilingi oleh pagar yang 

terbuat dari besi. Pemagaran masjid ini bertujuan untuk melindungi 

halaman dan bangunan masjid dari berbagai gangguan yang bisa saja 

terjadi. 

3)  Penyediaan Tempat Parkir 

Masjid Jami Batumandi mempunyai lahan parkir yang luas untuk 

roda dua dan roda empat. Pada tahun 2020 Masjid Jami Batumandi 

                                                           
35

Mohammad E Ayub, Manajemen Masjid, 199.  
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melakukan pembangunan tempat parkir di pinggiran sungai. Parkiran ini 

khusus untuk roda dua. Tempat parkir di pinggiran sungai ini juga menjadi 

tempat untuk kegiatan rest area dan warung makan gratis. 

4) Penghijauan dan Pembuatan Taman 

Masjid Jami Batumandi saat ini dilengkapi dengan penghijauan 

yang dihiasi dengan berbagai jenis tanaman. Masjid Jami Batumandi juga 

melakukan pembuatan taman sederhana untuk memperindah tampilan 

lingkungan masjid. 

d. Pengecekan Arah Kiblat 

Arah kiblat Masjid Jami Batumandi ditentukan oleh Kantor 

Departemen Agama dan Majelis Ulama Kabupaten Balangan. Arah kiblat 

Masjid Jami Batumandi juga di cek secara berkala menggunakan sebuah 

alat. 

4. Dampak dari Implementasi Riayah Masjid Jami Batumandi 

Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan 

Berdasarkan upaya yang dilaksanakan pengurus Masjid Jami 

Batumandi dan pernyataan dari empat orang informan tentang kegiatan 

riayah masjid. Penulis menganalisis bahwa dampak dari implementasi riayah 

yang dilaksanakan pengurus Masjid Jami Batumandi antara lain: 

a. Renovasi bangunan masjid yang dilaksanakan pengurus Masjid Jami 

Batumandi merupakan usaha yang bagus untuk pemeliharaan bangunan 
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masjid. Renovasi yang dilakukan membuat tampilan bangunan Masjid 

Jami Batumandi terlihat semakin bagus dari tampilan sebelumnya. 

b. Renovasi bangunan yang dilaksanakan membuat bangunan Masjid Jami 

Batumandi terlihat semakin modern dan sangat nyaman. Tampilan 

bangunan yang lebih modern terlihat pada bangunan dalam masjid.  

c. Penyediaan fasilitas dan peralatan Masjid Jami Batumandi semakin 

lengkap terkecuali penyediaan alat transportasi pengurus masjid. 

d. Pemeliharaan halaman dan lingkungan Masjid Jami Batumandi 

membuat masjid terlihat sangat bersih dan nyaman. Lingkungan Masjid 

Jami Batumandi yang dihiasi dengan tanaman membuat nuansanya juga 

terlihat asri. 

e. Pemeliharaan masjid yang dilakukan membuat Masjid Jami Batumandi 

semakin didatangi jamaah yang semakin banyak. 


