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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia hingga sekarang ini masih merupakan negara dengan warga 

negaranya bermayoritas muslim, maka tidak mengherankan jika banyak 

berdirinya masjid di tengah masyarakat dalam berbagai wilayah di Indonesia. 

Namun sayangnya jika melihat berkembangnya pembangunan masjid di Tanah 

Air Indonesia setiap harinya, tetapi malah masjid-masjid tersebut sunyi dari 

kegiatan. Bahkan ada beberapa masjid yang di dalamnya tidak memiliki 

kepengurusan atau pengelola.1 Padahal kedudukan suatu masjid di masyarakat 

bersifat sentral dalam hal tempat ibadah, baik masjid yang berada di perkotaan 

maupun hingga berada di pelosok-pelosok perdesaan. 

Fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, namun juga 

berfungsi dalam pusat kegiatan umat Islam berupa kegiatan sosial, pendidikan, 

kemanusiaan, budaya, dakwah, sampai dengan kegiatan ekonomi. Melihat 

masjid memiliki peranan besar terhadap masyarakat, maka dari itu perlu adanya 

pengembangan, pelestarian dan peningkatan fungsi masjid. Dalam upaya 

peningkatan hal tersebut, tentulah memerlukan adanya pemikiran dan gagasan, 

 
1 Abdullah Azzama dan Muhyani, “Manajemen Masjid Jogokariyan Yogyakarta Sebagai 

Pusat Kegiatan Masyarakat,” Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da’wah 

3, no. 1 (2019): 197. 
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serta niat dari semua elemen masyarakat seperti pemerintah, pengelola masjid 

dan masyarakat.2 

Manajemen memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan lembaga 

ataupun perusahaan termasuk masjid, yang mana manajemen yang baik dapat 

menentukan hasil dalam mencapai tujuan. Adapun firman Allah SWT. yang 

menerangkan mengenai manajemen, yakni pada surah Shaff 61:4 sebagai 

berikut: 

ْرُصْوصٌ  ْيَن يُقَاتِّلُْوَن فِّْي َسبِّْيلِّٖه َصفًّا َكاَنَُّهْم بُْنيَاٌن مَّ بُّ الَّذِّ  اِّنَّ للٰاَ  يُحِّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-

Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh.” (Q.S. Ash-Shaff: 4).3 

Kata “shaf” yang berarti barisan dimaksudkan bahwa Allah SWT. mencintai 

orang-orang yang berjuang dalam barisan teratur, tidak sendiri-sendiri, atau 

dalam kesatuan, di mana kemampuan mereka yang setengah-setengah apabila 

digabungkan akan menjadi kesatuan yang kokoh. Kata “teratur” berarti 

membutuhkan kedisiplinan yang merupakan satu dari beberapa prinsip 

manajemen yakni disiplin. Lalu, kata “berjuang” yang disebutkan tidak hanya 

mengenai konteks jihad, namun bagaimana berjuang dalam meninggalkan 

keburukan dan meraih kebaikan. Dari penjelasan ayat tersebut tergambar jelas 

 
2 Akhsanul Huda, Syafrizal Fuady, dan Muhadi, “Pelatihan Manajemen Masjid di Masjid 

Darul Muttaqin Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur,” Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2020): 29. 

3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur’anulkarim Tajwid Warna, Terjemah, dan 

Transliterasi Latin (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2020), 551. 
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pentingnya manajemen, termasuk dalam kaitannya upaya manajemen masjid, 

mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan melalui orang lain. 

Dalam proses penelitian, tidak sedikit terdapat masjid-masjid yang didirikan 

atas swadaya masyarakat yang sadar akan betapa pentingnya hidup beragama. 

Tinggal kini bagaimana pengelolaan masjid-masjid yang sudah ada tersebut 

tidak hanya sebagai tempat ibadah melakukan shalat, tetapi juga sebagai wadah 

pembinaan masyarakat sekitar untuk membina lingkungan hidup sejahtera. 

Agar terciptanya hati umat Islam yang merasa nyaman di masjid, maka masjid 

perlu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh figur-figur yang memiliki 

profesionalitas dan tulus semata-mata mengharap ridha dari Allah SWT. Ibarat 

hubungan antara konsumen dengan produsen, apa yang dibutuhkan oleh 

konsumen itulah yang layak untuk dipenuhi oleh produsen. Begitu juga 

pengurus masjid, harus mampu dalam membaca perubahan-perubahan yang 

terjadi. Bukan saatnya lagi pengelola masjid menggunakan metode tradisional 

yang tidak memiliki kejelasan dalam perencanaan, pembagian tugas, serta 

laporan tanggung jawab mengenai keuangan, dan sebagainya. 

Berdasarkan observasi awal sekilas peneliti melihat Masjid Agung Husnul 

Khatimah Kotabaru memiliki penerapan pelaksanaan manajemen yang baik, 

jamaah yang ramai dan program-program kegiatan meliputi aspek agama, aspek 

pendidikan, dan aspek sosial. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pengelola 

yaitu Badan Pengelola Masjid Agung (BPMA) yang terdapat di Masjid Agung 

Husnul Khatimah Kotabaru. Badan tersebut berperan dalam mengelola upaya 

memakmurkan masjid, seperti peran dalam bidang idarah, imarah, dan ri’ayah. 
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Masjid Agung Husnul Khatimah Kotabaru selalu terlihat ramai oleh jamaah. 

Berdasarkan observasi dan wawancara awal bersama Bapak M. Muhdiannor, 

S.Pd.I., jamaah dapat memenuhi sekitar lebih dari 200 jamaah dalam satu waktu 

sholat setiap harinya, dan ada sekitar kurang lebih 100 jamaah yang berhadir 

dalam beberapa kegiatan, seperti Majelis Taklim dan Maulid Habsyi setiap 

harinya. Berdasarkan observasi lanjutan dan hasil wawancara lanjutan, jumlah 

jamaah konsisten dengan yang sebelumnya dalam waktu shalat setiap harinya, 

namun terjadi pengurangan jumlah pada waktu shalat subuh, sedangkan pada 

beberapa kegiatan seperti Majelis Taklim dan Maulid Habsyi jumlah jamaah 

konsisten dengan sebelumnya.4 Peneliti berpendapat sementara bahwa 

ramainya jamaah masjid juga dikarenakan sarana dan prasarana yang memadai 

sehingga jamaah merasa nyaman untuk beribadah di masjid tersebut, serta 

semangat dari masyarakat itu sendiri yang sadar akan pentingnya hidup 

beragama.  

Fasilitas yang tersedia seperti tempat wudhu dan toilet yang luas dan 

banyak, tempat sandal dan sepatu walaupun masih kurang dalam pengawasan 

tidak seperti yang diterapkan di beberapa masjid lainnya, pencahayaan yang 

baik, sound system yang baik sehingga terdengar jelas oleh masyarakat sekitar, 

penyediaan karpet shaf jamaah yang bersih yang hampir mencakup seluruh 

ruang induk masjid, kipas angin di beberapa sudut ruangan agar jamaah merasa 

nyaman. Penerapan dan penyediaan protokol kesehatan seperti shaf yang 

 
4 Sumber: Wawancara Bapak M. Muhdiannor, S.Pd.I, 5 Juni 2022 
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selang-seling, tempat cuci tangan, sabun, dan himbauan protokol kesehatan 

(spanduk dan reklame). 

Diketahui dari pengamatan, Masjid Agung Husnul Khatimah merupakan 

masjid pusat Kabupaten Kotabaru, berlokasi di dekat pusat perekonomian, pusat 

instansi pemerintahan, beberapa instansi keagamaan, dan beberapa destinasi 

pariwisata kabupaten, serta dikelilingi oleh pemukiman penduduk, sehingga 

sekilas observasi awal dari peneliti, masjid ini memiliki jamaah masjid yang 

beraneka ragam baik berdasarkan profesi maupun wilayah. Tidak hanya 

penduduk sekitar, namun juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, 

pegawai negeri sipil, buruh, dan wisatawan lokal dari luar kecamatan bahkan 

luar kabupaten dan luar provinsi. 

Berdasarkan Uraian diatas tentang pentingnya manajemen pengelolaan 

masjid, maka peneliti tertarik untuk mengkaji salah satu masjid yaitu Masjid 

Agung Husnul Khatimah Kotabaru untuk menjawab persoalan tentang 

manajemen masjid. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Manajemen Masjid Agung 

Husnul Khatimah Kotabaru? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen 

pengelolaan Masjid Agung Husnul Khatimah Kotabaru. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan khazanah 

keilmuan mengenai manajemen dalam ruang lingkup masjid, sumbangan 

pemikiran bagi Jurusan Manajemen Dakwah dan memberikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Kegunaan untuk Jurusan Manajemen Dakwah, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kegunaan bagi Jurusan Manajemen Dakwah dan 

Manajer lingkup dakwah untuk berkesempatan menerapkan keilmuan 

yang telah dimiliki dalam manajemen masjid sebagai upaya 

mendekatkan diri kepada Allah swt. 

b. Kegunaan untuk manajemen Masjid Agung Husnul Khatimah Kotabaru, 

dalam rangka memberikan saran atau pertimbangan pemikiran dan 

dijadikan bahan evaluasi bagi Masjid Agung Husnul Khatimah 

Kotabaru. 

c. Kegunaan untuk masyarakat, dalam rangka memberikan suatu 

pengalaman empiris dan dapat memberikan suatu informasi mengenai 

manajemen terhadap masjid. 
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E. Definisi Operasional 

1. Manajemen Masjid 

Manajemen Masjid yang akan peneliti teliti merupakan implementasi 

manajemen dari Masjid Agung Husnul Khatimah Kotabaru, yakni meliputi 

aspek teori dua bidang manajemen masjid, yaitu Manajemen Fisik dari 

masjid yang meliputi kepengurusan, fisik bangunan, tata tertib, keuangan, 

administrasi, dan pemeliharaan tempat-tempat di sekitar masjid (Idarah dan 

Ri’ayah). Manajemen Fungsi dari Masjid yang meliputi program masjid 

dalam pembinaan dan pendidikan umat (Imarah). 

2. Masjid Agung Husnul Khatimah Kotabaru 

Masjid merupakan tempat menundukan kepala hingga tanah yang 

bermakna sebagai ungkapan penghambaan sepenuhnya kepada Allah swt. 

Masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, namun masjid juga sebagai 

wadah dalam pembinaan, pendidikan, dan pusat kebudayaan agama Islam 

untuk masyarakat. Melalui program-program yang telah direncanakan dan 

diatur, sehingga masjid memiliki peran yang tidak hanya sebatas tempat 

beribadah atau bidang keagamaan, tetapi masjid juga berperan dalam bidang 

kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.  

Masjid Agung Husnul Khatimah merupakan masjid yang terbilang 

sudah lama berdiri di Kabupaten Kotabaru. Masjid Agung Husnul Khatimah 

Kotabaru berlokasi di Jalan Suryagandamana, Desa Sebatung, RT. 05, 

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Lokasi masjid cukup 

strategis berada di pusat kota, berada dekat dengan pusat perekonomian 
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kabupaten, pusat instansi pemerintahan, dan beberapa instansi keagamaan, 

serta pemukiman penduduk dan beberapa destinasi wisata. Jadi peneliti di 

sini bermaksud untuk meneliti Masjid Agung Husnul Khatimah yang berada 

di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Pada penyusunan proposal skripsi yang akan diteliti terdapat sejumlah karya 

tulis ilmiah yakni skripsi pada tahun-tahun sebelumnya mengenai hal-hal yang 

berhubungan seputar manajemen masjid, antara lain sebagai berikut: 

1. MANAJEMEN MASJID DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK 

(MASJID AMIRUL MUKMININ MAKASSAR) Oleh Irma Suryani 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, yang membahas mengenai 

manajemen masjid dalam meningkatkan daya tarik masjid. Penunjang daya 

tarik dari masjid dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa penempatan 

bangunan yang strategis seperti penempatan masjid tersebut yang terletak 

dekat dengan tempat wisata Pantai Losari, bentuk fisik bangunan masjid 

seperti arsitekturnya, fasilitas yang memadai, dari aspek kualitas sumber 

daya manusia seperti imam dan muadzin yang memiliki suara yang bagus 

termasuk penunjang daya tarik, dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas-

fasilitas yang ada di dalam masjid tersebut. Pengunjung masjid tidak hanya 

masyarakat sekitar, tetapi juga wisatawan lokal bahkan wisatawan 
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mancanegara, maka pengurus masjid berupaya melaksanakan manajemen 

pengelolaan masjid yang baik untuk mendukung daya tarik masjid tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaan pada topik pembahasannya, penelitian terdahulu 

membahas mengenai manajemen pengelolaan masjid dalam meningkatkan 

daya tarik, sedangkan penelitian yang disusun saat ini membahas mengenai 

pelaksanaan manajemen masjid berdasarkan Manajemen Fisik dan 

Manajemen Fungsi Masjid terhadap Masjid Agung Husnul Khatimah 

Kotabaru. Perbedaan juga terletak pada objek. 

2. MANAJEMEN MASJID JAMI NURUL KHIL’AH DALAM 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN FIQIH KEAGAMAAN PADA 

REMAJA DI PANGKALAN JATI BARU Oleh Dara Puspita Sari 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Yang membahas mengenai 

remaja sebagai generasi penerus dalam upaya memakmurkan masjid. 

Remaja dianggap sebagai salah satu pemeran yang penting dalam aktivitas 

masjid. Saat ini sudah mulai tumbuh minat di kalangan remaja dalam 

melakukan aktivitas keagamaan Islam, namun kenyataannya dibandingkan 

dengan jumlah remaja muslim dan yang berminat masih belum cukup 

banyak, terkhusus remaja yang berdomisili di sekitar masjid. Penelitian ini 

juga memaparkan upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam 

pembimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada remaja agar selaras 

dengan yang tujuan yang diharapkan. 
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Uraian di atas dapat menunjukkan sisi perbedaan dengan penelitian yang 

saat peneliti susun yaitu penelitian terdahulu lebih membahas mengenai 

manajemen masjid dalam meningkatkan pemahaman fiqih keagamaan pada 

remaja di Pangkalan Jati Baru, sedangkan penelitian yang disusun peneliti 

saat ini membahas mengenai manajemen pengelolaan Masjid Agung 

Husnul Khatimah Kotabaru dengan teori dua bidang manajemen masjid 

yaitu Manajemen Fisik dan Manajemen Fungsi Masjid. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang 

tersusun dari lima bab dan di dalam masing-masing bab terdapat sub bab, yakni 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN, berisikan mengenai persoalan yang akan 

diteliti sebagai gambaran-gambaran umum yang dibahas berupa: Latar 

Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, 

Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORI, dalam bab ini memuat pembahasan mengenai 

hal-hal yang menjadi landasan teori dalam penelitian yang terdiri dari kerangka 

teori yaitu manajemen masjid dan kerangka konsep yang meliputi: pengertian 

dari manajemen masjid, administrasi masjid, keuangan masjid, pengertian 

masjid, dan fungsi masjid, serta kerangka pikir. 

BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini memuat pembahasan 

mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, 

subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini memuat tentang 

hasil dari penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

BAB V: PENUTUP, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


