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Pemberdayaan Masjid pada Bulan Ramadhan 
Prof. Dr. Hj. Mujibatun, M.Ag 

 
 

A. Pendahuluan 
Masjid atau tempat sujud. Menurut bahasa kata masjid berasal 
dari kata sajada-yasjudu artinya bersujud atau menyembah. 
Dalam ensiklopedi Islam masjid adalah rumah Allah, sehingga 
orang yang masuk masjid disunnahkan mengerjakan salat 
sunnah 2 rekaat atau salat sunnah tahiyyatul masjid 
(menghormati masjid Allah), sebagaimana diriwayatkan oleh 
Imam Abu Daud sebagai berikut: 
عن ابى قتدة ان رسول هللا ص.م فال اذا جاء احدكم المسجد فا ليصل سجدتين من 

 ان يجلس )رواه ابوداود(فبل 

Artinya: Dari Abu Qatadah dia berkata bahwa Rasulullah saw 
bersabda: Jika salah seorangdarikamudatang atau memasuki 
masjid hendaklah melakukan dua sujud (salat 2 rekaat)  (HR Abu 
Daud) 
Kata masjid dalam Kamus Fatkhurrahman disebut hampir 18 
kali dalam al- Qur’an  
Bangunan masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah saw 
pada tahun 622 M bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah) 
pada masa permulaan Rasulullah saw menetap di kota 
Madinah, dengan nama masjid Madinah atau masjid Nabawi 
yaitu masjid utama umat Islam ketiga setelah Masjidil Haram 
dan Masjidil Aqsha. 
Fungsi masjid sejak periode awal Islam (masa Rasulullah saw) 
hingga kini selalu berkembang mengikuti trend kebudayaan 
umat Islam di seluruh dunia.  
Allah SWT menegaskan dalam QS at-Taubah ayat 108 
sebagaiberikut: 
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ااافِيهِاااتَقُم االَا  ِجد ااۚ اأَبَد ً۬ سَاالََّمس  َوى ااَعلَىاأُس ِ لِااِمن ااٱلتَّق  ااأَوَّ
م ا ااأَنايُِحب ونَااِرَجال ً۬ااافِيهِااۚ افِيهِااتَقُومَااأَناأََحق اايَو 

ُااۚ ايَتََطهَُّروا ا ِرينَاايُِحب ااَوٱّللَّ ُمطَّه ِ ااأَفََمن اا(ا١٠٨ا)اٱل 
نَهُااأَسَّسَا ـ  يَ َوى ااَعلَى ااۥابُن  ِااِمنَااتَق  َوٲن ااٱّللَّ ر ااَوِرض  ااأَماَخي 
ن ا نَهُااأَسَّسَاامَّ ـ  يَ َہارَااَهار ً۬ااُجُرف ااَشفَااَعلَى ااۥابُن  ابِِهۦافَٱن 
ُااۚ اَجَهنَّمَاانَارِاافِى ِدىالَاااَوٱّللَّ مَاايَہ  قَو  ِلِمينَااٱل  ـ  ااٱلظَّ
 اا(ا١٠٩ا)

Artinya:Janganlah  kamu  bersembahyang  dalam masjid itu  
selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan   atas 
dasar  takwa [masjid Quba], sejak  hari   pertama  adalah  lebih  
patut  kamu  bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya  ada 
orang-orang yang ingin   membersihkan  diri. Dan Allah 
menyukai orang-orang yang bersih. (108) Maka  apakah orang-
orang yang mendirikan  masjidnya di atas  dasar   takwa   kepada 
Allah dan keridhaan [Nya] itu yang baik, ataukah orang-orang 
yang mendirikan  bangunannya di tepi  jurang yang runtuh, lalu  
bangunannya   itu  jatuh  bersama-sama  dengan   dia  kedalam  
neraka Jahannam? Dan Allah tidak  memberikan  petunjuk  
kepada orang-orang yang zalim. (109)  
 Sebab turun ayat 108 QS at-Taubah diatas sebagaimana 
dijelaskan oleh Ibn Katsir al-Wahidi meriwayatkan dari Saad bin 
Abi Waqash, bahwa saat Nabi saw hijrah ke Madinah   orang2 
munafiq membangun masjid untuk menandingi masjid yang 
dibangun Rasulullah di Quba sebelum Rasulullah sampai di 
Madinah. Abu Amir ar-Rahib yang mereka tunggu jika dia 
datang menjadi imam mereka disana. Ketika mereka sudah 
selesai membangunnya mereka mendatangi Rasulullah dan 
berkata: kami telah membangun sebuah masjid, harap anda 
(maksudnya Rasulullah) salat di sana. Maka turunlah ayat: 
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Janganlah engkau salat di dalam masjid itu (yaitu masjid yang di 
buat oleh kelompok munafiq). Karena orang-orang munafiq 
membuat masjid bukan atas dasar ketaqwaan serta mencari 
ridha Allah SWT tetapi untuk membuat kekacauan dan 
menfitnah serta menandingi masjid yang dibuat Rasulullah di 
Quba  sebelum  beliau sampai di kota Madinah. 
  

B. Fungsi Masjid Pada masa Rasulullah saw 
Menurut Prof. Quraisy Shihab, pada masa sejarah awal 

Islam yaitu masa kehidupan Rasulullah saw dan para Khulafa’ ar-
Rasyidin fungsi masjid antara lain; 
1. Sebagai tempat salat dan mensucikan diri misalnya i’tikaf 

pada malam bulan Ramadhan, membaca al-Qur’an dan salat 
salat sunnah yang lain. 

2. Sebagai sarana pembinaan umat. Kegiatan untuk 
mempererat hubungan dan ikatan persaudaraan sesama 
muslim. 

3. Sebagai tempat belajar agama (Islam). Nabi saw 
mempergunakan masjid sebagai majlis Ta’lim atau tempat 
menjelaskan wahyu yang diterima dari Allah SWT, 
memberikan jawaban atas pertanyaan yang datang dari para 
sahabat tentang berbagai masalah serta memberikan fatwa, 
mengajarkan tentang pokok-pokokajaran Islam. 

4. Sebagai pusat kegiatan social kemasyarakatan misalnya 
tempat musyawarah, menyelesaikan permasalahan dan 
perselisihan, bahkan sebagai  tempatmengatur dan 
menyusun strategi militer serta tempat menerima utusan-
utusan yang datang dari semenanjung Arabia. 

 
 
 

C. FUNGSI MASJID PASCA RASULULLAH SAW. 
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Fungsi masjid sejak pemerintahan Umar bin al- Khatthab 
ra semakin berkembang menuju peradaban Islam yang lebih 
maju baik dari sisi arsitektur bangunan maupun sebagai 
monument peringatan penting dalam perluasan wilayah Islam 
keluar jazirah Arab. 

Pada masa pemerintahan (khilafah) Umawiyah dan 
Abbasyiah hingga Kerajaan Turki Usmani fungsi masjid sudah 
tidak lagi seperti pada masa Rasulullah saw dan Khulafa’ ar- 
Rasyidin.  Sistem khilafah dengan model dinasti pasca 
Kuulafa’ar-Rasyidin, fungsi masjid selain sebagai tempat 
ibadah, literasi serta dokumen monumental kemajuan 
peradaban bagi umat Islam saat itu telah mengalami 
pergeseran fungsi terutama di bidang administrasi 
pemerintahan dan militer yang terpisah dari area masjid. 
Masjid selain sebagai tempat kegiatan ibadah, juga berfungsi 
sebagai literasi umat Islam baik di bidang Pendidikan maupun 
aspek kebudayaan serta pemberdayaan ekonomi. Terbukti saat 
kekhilafahan (pemerintahan) dinasti Fatimiah di Mesir, 
terdapat yayasan Badan Waqaf al- Azhar   yang didirikan oleh 
Jauhar al- Katib as Siqilli pada tanggal 7 bulan Ramadhan 361 H 
(22 Juni 972), menurut versi ensiklopedi Islam,  bahwa al- Azhar 
sebagai sebuah Universitas Islam tertua di dunia dengan 
pengelolaan masjid bersumber dari pengembangan fungsi 
tanah waqaf dari model waqaf statis menuju wakaq produktif  
bahkan progresif, sehingga capaian pengelolaan harta waqaf 
tidak terbatas pada bangunan Gedung Perguruan Tinggi dan 
masjid, tetapi jauh melampaui ]tujuan waqaf itu sendiri yakni 
dengan model pengelolaan dan pengembangan harta waqaf 
lebih mengarah ke produktifitas dari tujuan waqaf itu sendiri, 
misalnya selain tanah waqaf dipakai untuk bangunan Gedung 
Perguruan Tinggi, masjid, sebagian tanah yang lain disewakan 
kepada pihak ketiga untuk kegiatan bisnis dan komersial yang 
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hasilnya untuk membiayai seluruh aktivitas masjid termasuk 
pemberian bea siswa bagi para mahasiswa dari seluruh dunia 
yang belajar di al-Azhar. 

Model pengelolaan harta waqaf  di Yayasan Universitas 
al-Azhar Mesir sebagai bukti sejarah bahwa fungsi masjid tidak  
hanyasebatas pada sarana peribadatan salat, Jum’atan dan 
Majlis Ta’lim, serta literasi) tetapi dengan model pengelolaan 
progresif, masjid mampu memberikan kontribusi signifikan 
terhadap peningkatan dan penguatan pemberdayaan ekonomi 
umat. 

Begitu juga di Indonesia terutama di wilayah perkotaan,  
fungsi masjid telah mengalami perkembangan meskipun belum 
signifikan tetapi para takmir  sudah mulai mengembangkan 
model pengelolaan    dengan berbagai macam kegiatan dalam 
rangka memberdayakan sumber dana potensial terutama 
aspek finansialnya. 

Ke depan umat Islam Indonesia dengan berbagai macam 
aliran/mazhab yang berbeda, dalam bingkai NKRI, untuk 
merealisasikan fungsi masjid meskipun secara substansi tidak 
jauh berbeda pada zaman Rasulullah tetapi karena kondisi dan 
situasi zaman sekarang sudah semakin maju. Setidaknya model 
pengelolaan masjid menjadi lebih berkembang  sebagaimana 
yang dilakukan pada masa sesudah wafat beliau.  

Terutama dalam hal fungsi masjid sebagai tempat 
mengatur strategi perang melawan musuh. Bagi umat Islam di 
Indonesia dengan berbagai ragam aliran, mazhab pemikiran 
serta cara beribadah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) fungsi masjid sebagai pengaturan strategi 
perang serta kegiatan politik praktis akan berdampak pada 
penguatan konflik internal umat Islam serta sangat 
kontraproduktif karena selain Indonesia bukan negara Islam, 
perang melawan orang-orang Quraisy pun tidak terjadi, 
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sehingga fungsi masjid sebagai tempat mengatur strategi 
perang tidak harus terjadi. Hal ini berlaku tidak hanya di negara 
Indonesia tetapi juga di negara-negara Islam seluruh dunia. 
Karena konflik yang terjadi di negara-negara belahan dunia 
terutama Timur Tengah berupa konflik politik/kekuasaan. 

Bahkan jika masjid difungsikan untuk menyampaikan 
pesan-pesan politik praktis misal saat PILKADA, PILPRES, tidak 
mustahil justru akan mempertajam konflik sesama muslim di 
Indonesia dengan berbagai ragam pendapat, pandangan 
politik, serta keyakinan kaifiyah beribadah oleh beberapa 
organisasi umat Islam selama ini dan ke depan yang justru akan 
merugikan umat Islam sendiri, karena masjid yang berfungsi 
sebagai ibadah dan mensucikan serta mendekatkan diri kepada 
Allah SWT justru dihawatirkan akan menimbulkan madharat 
lebih besar jika terjadi  pertengkaran  sesama umat Islam, bisa 
jadi akan membahayakan kehidupan umat serta tercabik-
cabiknya persatuan (ukhuwah Islamiyah). Peristiwa 
terbunuhnya 4 khalifah (khulafa ar Rasyidin) di masjid sebagai 
bukti sejarah kelam bagi umat Islam selanjutnya hingga kini 
karena faktor politik. 

 
D. Pemberdayaan masjid Di Indonesia 

Berdasarkan sumber finansial, masjid -masjid besar 
terutama yang ada di perkotaan selama ini, sudah mulai 
tergeliat dalam mamenej  finansial  masjid. Mengaca pada 
ijtihad ulama Mesir atas keberhasilan pengelolaan harta waqaf 
Yayasan al- Azhar Kini umat Islam di penjuru dunia yang telah 
maju tingkat peradaban serta ekonominya, pengelolaan masjid 
model Yayasan al- Azhar Mesir selalu menjadi rujukan termasuk 
Indonesia dengan berbagai keterbatasan dan kelebihan 
disebabkan oleh berbedanya kultur dan juga tingkat kualitas 
pendidikan serta ekonomi masing-masing negara. 
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Pemberdayaan masjid sebagai realisasi perintah Allah 
SWT dapat dipahami dalam Q.S. at Taubah ayat 18 sebagai 
berikut: 

ُمرُااإِنََّما  ِجدَاايَع  ـ  ِااَمَس ِااَءاَمنَااَمن ااٱّللَّ مِاابِٱّللَّ يَو  َِخرِااَوٱل  ااٱۡل 
ةَااَوأَقَامَا لَو  ةَااَوَءاتَىااٱلصَّ َڪو  شَااَولَم ااٱلزَّ َااإِلَّااايَخ  اۚ اٱّللَّ
ـ  ٮِٕكَاافَعََسى  ا لَ تَِدينَااِمنَاايَُكونُوا ااأَناأُو  ُمه   اا(ا١٨ا)اٱل 

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  siapa pun] selain  kepada Allah, maka  
merekalah termasuk  golongan orang-orang yang mendapat  
petunjuk. (QS. At Taubah 18). 
Memakmurkan masjid sebagaimana ayat diatas bisa kembali 
kepada fungsi masjid selain sebagai sarana ibadah mahdhah, 
kegiatan ibadah ijtima’iyyah ( dakwah, literasi) juga ibadah yang 
terkait dengan persoalan ekonomi umat setidaknya dalam 
bidang pengelolaan harta waqaf masjid (baitul mal dengan 
semua unsur yang terkait mis, pengelolaan zakat serta 
distribusinya) serta kegiatan lain yang mendukung 
terlaksananya ibadah dengan baik dan nyaman. 

Adapun bentuk kegiatan pemberdayaan masjid di 
Indonesia antara lain 
1. Pelaksanaan salat jamaah secara continue 
2. Tempat berdakwah dan Majlista’lim, Organisasi Remaja 

Masjid 
3. TPQ dan atau Madin (Madrasah Diniyah) 
4. Pelayanan sosial  baik bersifat tabarru’ maupun komersial 

a.l; 
a. Fasilitas air minum gratis 
b. Kamar mandi dengan segala fasilitasnya 
c. Pengobatan gratis 
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d. Penginapan dharury 
e. Akses literasi (perpustakaan)  

5. Pelayanan bersifat komersial antara lain; 
Persewaan tempat lahan masjid di luar area tempat ibadah  
- Menyewakan ruko 
- Tempat parkir 
- Tempat Pesta/hajatan 
- Perkantoran (bank, ATM) 
- Rumah Sakit atau poliklinik 

 
E. PEMBERDAYAAN MASJID DI BULAN RAMADHAN 
Pemberdayaan masjid pada saat bulan Ramadhan selain 
bentuk kegiatan secara rutinitas beberapa kegiatan dalam 
rangka memakmurkan masjid biasa dilakukan aantara lain: 
1. Ta’jil bersama (jaburan) 
2. Pengajian (ngaji kitab kuning) menjelang berbuka 
3. Pengajian rutin setelah salat tarawih 
4. Tadarrus setelah salat tarawih dengan suguhan  makanan 

dan minuman (puluran- istilah Solo) sedekah dari para 
dermawan.  

5. Peringatan Nuzulul Qur’an malam 17 Ramadhan ( biasanya 
dilaksanakan usai salat tarawih) 

6. Malem Selikuran (malam tanggal 21 Ramadhan) ( 
menjemput malam lailatulqadar) dengan mengeluarkan 
sedekah berupa makanan di masjid) (tradisi sebagian 
daerah Jawa Tengah) 

7. Salat hajat dan salat tasbih(bagi sebagian orang) pada 
malam ganjil setelah 20 Ramadhan ( malam 21, 23, 
25,27,29 Ramadhan) mulai jam 12 malam. 

8. Penerimaan pembayaran Zakat Fitrah dan zakat mal oleh 
panitia dan pendistribusiannya. 
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9. Salat sunnah Taubat dan hajat pada malam id dilaksanakan 
setelah jam 12.00 malam. 

 
Berbagai kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat 

Islam baik di masjid-masjid kampung maupun di perkotaan  di 
seluruh Indonesia hampir tidak ada perbedaan signifikan, lebih 
–lebih saat bulan Ramadhan. 

Ekspresi dan panggilan jihad umat Islam dalam  
memakmurkan masjid dari masa ke masa semakin meningkat 
baik secara kualitas maupun kuantitas dengan berbagai model 
kegiatan yang muaranya semata-mata  karena panggilan jihad 
dalam rangka li I’laikalimatillah. Meskipun berbagai  
bentukkegiatan telah berjalan, tetapi  dalam aspek 
pemberdayaan ekonomi umat di sebagian besar masjid belum 
optimal. Sebagaimana pernyataan Wapres Bapak KH Ma’ruf 
Amin dalam acara webinar Nasional 08 Juli 2020 di Jakarta, 
bahwa potensi masjid sebagai  pusat pemberdayaan ekonomi 
umat belum bisa optimal. Untuk itu diperlukan pola pikir 
dinamis dan kreatif misalnya lewat lembaga Ultra Mikro 
Ekonomi dalam rangka memakmurkan masjid. Salah satu cara 
yang bisa dilakukan yaitu dengan menjadikannya para jamaah 
masjid untuk terlibat langsung dalam mata rantai ekonomi yang 
terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dalam 
kegiatan ekonomi yang di bangun oleh masjid terutama dalam 
memenuhi kebutuhan sehari hari sehingga kehadiran masjid 
dapat menjadi media untuk memberdayakan umat yang 
menjadi jamaah masjid karena tidak ada umat Islam yang lepas 
dari terpengaruh masjid. Dalam jangka panjang hal ini akan 
menjadi embrio membangun kembali peradaban Islam 
berbasis Masjid. 

 
F. PENUTUP 
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 Momentum Ramadhan masjid sebagai pusat kegiatan 
yang biasa dipakai oleh mayoritas muslim Indonesia  dengan 
berbagai kegiatan baik ibadah mahdhah maupun ghairu 
mahdhah melalui model pemberdayaan masjid. Dalam rangka 
memakmurkan masjid, optimalisasi fungsi masjid dengan 
model pemberdayaan ekonomi terintegrasi dengan jamaah 
sebagai suatu keniscayaan agar ke depan umat bisa 
mengembalikan masjid sebagai bagian dari peradaban Islam 
serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi 
jamaahnya. 

 
 

Semarang 5 Mei 2021 /23 Ramadhan 1442H 
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