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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Peran Pengurus Masjid dalam pemberdayaan Ekonomi 

Umat”. Secara umum bahwa Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari 

pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian. 

Memberdayakan orang berati mendorong untuk menjadi lebih terlibat dalam 

keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Konsep 

pemberdayaan ekonomi masyarakat mengarah pada upaya untuk mengembangkan 

kemampuan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang 

terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Peran Pengurus 

Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. (2) Apa saja faktor pendorong dan 

penghambat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peran 

pengurus masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. (2) untuk mengetahui apa 

saja faktor pendorong dan faktor penghambat. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data digunakan 

tehnik observasi dan tehnik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan peran 

pengurus masjid di ke tiga masjid tersebut belum terlaksana pemberdayaan 

ekonomi umat karena sedikit sekali pengeluaran dana yang khusus untuk 

peningkatan ekonomi umat.  

Kata kunci: Pengurus Masjid dan Pemberdayaan Ekonomi Umat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

spiritual, sosial, dan kultural umat. Di mana ada umat islam pasti di situ ada mesjid, mesjid 

juga merupakan simbol keislaman, jika ada mesjid maka di situpun disinyalir ada kehidupan 

umat islam. 
1
 

Demikian proses perkembangan fungsi masjid, mulai dari sujudan menjadi realita 

sentral ibadah dan kebudayaan sebagai projeksi keyakinan mewujudkan bentuk-bentuk syiar 

dari halum Nin-Allah dan Hablim Minan-Naas. Tuntutan kebutuhan kehidupan manusia terus 

berkembang baik kebutuhan dirinya, seperti kebutuhan biologis, sehingga keturunan 

berkelanjutan menjadi kelompok-kelompok masyarakat terus bertambah sebagai kelompok-

kelompok sosial yang bertarung dalam kehidupan menjawab berbagai tantangan sesuai 

dengan tuntutan perkembangan zaman.
2
 

Dalam kaitan perubahan sosial itu antara lain memberikan dampak-dampak 

perubahan kepada pertumbuhan kehiduan masjid, baik fisik pembangunan masjid maupun 

sekaligus dengan manajemen dan fungsi-fungsi masjid itu sendiri. Fungsi masjid memang 

amat penting karena merupakan sarana pembinaan dan penyaluran tujuan “kehidupan dan 

kematian” bahagia di dunia dan bahagia di akhirat”. Dengan demikian masjid merupakan 

lembaga rahmat sebagai sentral kehidupan masyarakat. 
3
 

Masjid sebagai komponen fasilitas sosial merupakan salah satu fasilitas yang 

merupakan bangunan tempat berkumpul bagi sebagian besar umat islam untuk melakukan 
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 Dr. Moh.E.Ayub Manajemen Masjid  (jakarta:gema insani ) 1996 hal 139 

2Ibid hal 140 
3Ibid hal 142 



ibadah sebagai kebutuhan spiritual yang di perlukan oleh umat manusia, di samping 

kebutuhan material. Dengan demikian agar kesejahteraan material dan spiritual dapat di 

capai, maka fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut harus tersedia secara 

memadai di dalam suatu lingkungan.  

Dua unsur yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan masjid 

adalah mereka yang dipercayaoleh para jamaah untuk mengelola masjid sedangkan jamaah 

masjid bermula dari orang-orang yang mengikuti shalat berjamaah dimasjid,lalu meluas 

cakupannya menjadi orang-orang yang mengikuti kegiatan masjid. Di dalam kegiatan masjid 

tercakup kegiatan ibadah dan aktivitas lain yang bermanfaat buat umat/masyarakat.  

Pengurus dan jamaah masjid tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnya. Pengurus 

tidak akan ada, kalau tidak ada jamaa’ah; dan jamaa’ah tidak akan terurus, kalau tidak ada 

pengurus. Tanpa jamaa’ah masjid akan kosong. Di sinilah pentingnya hubungan antara 

pengurus dan jamaahmasjid. Hubungan disini tidak hanya dalam arti ikatan lahiriyah semata, 

tetapi juga dalam arti ikatan batiniyah. Saling pengertian dan ikatan ikatan yang erat antara 

kedua belah pihak akan memperlancar dan menyuksesakan kegiatan-kegiatan masjid.  

Mempererat hubungan pengurus dengan jamaah masjid dapat dilakukan dengan saling 

terlibat didalam berbagai kegiatan masjid. Selain kegiatan shalat berjamaah tersebut, perlu 

juga diciptakan kegiatan lain mempererat hubungan antara pengurus dan jamaah masjid. 

Misalnya melalui pengajian rutin mingguan,atau dua minggu sekali, atau sebulan sekali. Juga 

melalui pelaksanaan hari besar islam. Kegiatan seperti ini jelas memperkokoh tali silaturrahmi 

pengurus dan jamaahsaling berkunjung. Pengurus mengenal jamaah secara pribadi, begitu 

juga sebaliknya. 

Masjidsebagai salah satu pemenuh kebutuhan spiritual sebenarnya meskipun fungsi 

utamanya sebagai tempat menegakkan shalat, namun masjid bukanlah hanya tempat untuk 

melaksanakan shalat saja. Tetapi juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan Di 



masa rasululah SAW, selain dipergunakan untuk shalat, berdzikir dan beri’tikaf, masjid di 

pergunakan untuk kepentingan sosial. Misalnya, sebagai tempat belajar dan mengajarkan 

kebajikan (menuntut ilmu).  Selain itu masjid juga berfungsi sebagai tempat sosial 

kemasyarakatan seperti silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan, tempat menimba ilmu, 

tempat pengumpulan dana zakat,infaq dan sadakah,lembaga solidaritas dan bantuan 

kemanusiaan, dan tempat bergotong royong di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.  

Oleh karena itu, masjid sebagai tempat shalat pada dasarnya hanyalah salah satu 

fungsi dari dari gedung masjid,sebab andaikata tugas masjid itu hanya terbatas sebagai 

tempat shalat saja, tugas itu sebenarnya telah dapat dicukupi oleh tempat atau ruangan lain 

yang bertebaran di muka umi ini seperti rumah-rumah, kantor-kantor,pabrik-pabrik dan 

bahkan lapangan terbuka sekalipun dan dapat di pakai sebagai tempat shalat. Seandainya 

fungsi sosial sangat kurang sekali di perankan oleh masjiddan bahkan tidak di lakukan sama 

sekali, kecuali hanya untuk menampung kebutuhan shalat saja, maka yang jelas pendirian 

masjid yang terlalu luas akan membawa pemborosan ruang saja.  

Dari masjid juga dapat di peroleh kejelasan menyangkut aspek ekonomi, sosial, 

politik, maupun budaya. Dengan demikian, implikasi dari masjid sebagai tempat ibadah dan 

pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, maka lokasi masjid harus berada di pusat-pusat 

kegiatan masyarakat (perumahan, perkantoran, perdagangan dan lain-lain) dan secara fisik 

harus menajadi unsur pengikat lingkungan. Oleh karena itu  dalam upaya membangun 

masjidperlu memahami fungsi dan peranan masjid, sehingga dapat di refleksikan dalam 

mementukan lokasi maupun penyediaan ruang-ruang yang di perlukan untuk kegiatan sosial 

kemasyarakatan.
4
 

Masjid sebagai sumber inspiratif dan jalur komunikasi dengan Allah SWT memegang 

peranan penting sebagai jalur hubungan yang kontinu dengan sesama umat manusia 
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sekitarnya. Oleh karena itu mesjid melekat jalur hubungan masyarakat, maka dinamika dan 

berperannya fungsi masjid pada kurun waktu sekarang ini tidak cukup di kelolah menurut 

adat kebiasaan yang berlaku turun temurun, baik dalam bentuk kepemimpinan maupun 

tunggal (individual leader), maupun menyangkut dengan fungsi-fungsi masjid yang 

tradisioanl dan akomodatif sebagaimana masa-masa jayanya masjid, baik di lingkungan dunia 

islam maupun khususnya. 
5
 Berfungsi tidaknya sesuatu  mesjid sangat tergantung pada 

peranan mesjid itu sendiri. Berperan tidaknya masjid itu juga terkait kepada hidup tidaknya 

masyarakat setempat. Peranan masyarakat di sekitar mesjid sangat menentukan. Kunci utama 

untuk berperannya suatu masyarakat juga sangat di tentukan oleh berbobot tidaknya para 

tokoh, ulama yang cerdik, pandai yang ada di sekitarnya. Peranan dan perkembangan 

pendidikan serta pengajian yang telah diterima  masyarakatitu sangat  menentukan hidup 

matinya sesuatu masjid. 

Wilayah-wilayah yang masyarakatnya merosot di bidang pendidikan maka mesjid 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada lingkungan masyarakat yang demikianlah 

biasanya masjid paling ada hanya di gunakan untuk shalat jum’at saja dan masyarakat itu 

kurang paham bagaimana menjaga mesjid itu supaya bersih,dan indah.
6
 Masjid dapat di 

jadikan wahana penguat ekonomi umat, mesjid dapat di kelola dengan manajemen  

profesional dan transparan maka ada beberapa keuntungan yang dapat di raih. 

Pertama, potensi ekonomi masjid dapat mengurangi beban pemerintah karena itu 

berpartisipasi dalam program pemerintahan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang  

miskin. Kedua, potensi ekonomi mesjid biasa mengurangi ketergantungan dana dari pihak 

asing terutama pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan. Ketiga, potensi 
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tersebut dapat membangun kemandirian ekonomi umat. Gerakan pemberdayaan ekonomi 

masjid dapat juga di maknai sebagai upaya peningkatan ekonomi umat. 

Pada dasarnya islam adalah agama pemberdayaan, dalam pandangan islam, 

pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma islam 

sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Dalama konteks indonesia, masyarakat islam 

sebagai penghuni mayoritas bangsa masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila di 

bandingkan dengan sesama umat manusia dari negara-negara lain. Pemberdayaan atau 

pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas 

horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berati masyarakat di berdayakan untuk melihat dan 

memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. 

Berbagai permasalahan ekonomi saat ini sedang berlaku, sebagai contoh 

perekonomian umat untuk saat ini sangat terpuruk dengan jumlah kemiskinan yang semakin 

melonjak,membengkak nya pengemis, dan gejala lainnya yang menjurus kepada hal-hal 

kriminal. Belum lagi di perparah dengan tingkat korupsi  yang hampir menguasai seluruh 

level kehidupan. Hal ini akhirnya menimbulkan satu bentuk kesenjangan yang telah 

menghancurkan nilai-nilai keadilan khususnya dalam perekonomian. Jika membahas tentang 

kegiatan ekonomi maka tidak jauh dari produksi, distribusi dan konsumsi.  

Dengan demikian, pemberdayaan umat merupakan model empiris pengembangan 

prilaku individual dan kolekif dalam dalam dimensi amal saleh sasaran individual yaitu setiap 

individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia.
7
   Berdasarkan dari latar belakang 

masalah tersebut di atas, menjadi daya tarik  sendiri bagi penulis, untuk tertarik untuk 

melakukan penelitian sehingga penulis menetapkan judul: “PERAN PENGURUS MASJID 
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DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA MASJID KOTA  

BANDA ACEH )”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang maslah, rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian 

ini adalah  : 

1. Bagaimana peran pengurus masjid terhadap pemberdayaan ekonomi umat 

2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peran pengurus mesjid terhadap pemberdayaan ekonomi umat 

2. Mengetahui apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat  

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Secara praktis, skripsi ini harapkam dapat memperkaya konsep ilmu pengetahuan 

tentang kemasjidan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Serta menjadi 

sumbangan ilmu  bagi  mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan manajemen dakwah. 

 

2. Secara teoritis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi pengurus  masjid pada 

kota banda aceh, dalam upaya pemakmuran masjid untuk pemberdayaan ekonomi 

umat 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian peran  

Istilah peran dalam “kamus Besar Bahaa Indonesia” mempunyai arti pemain 

sandiwara (film), tukang lawak dalam permainan makyong, perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di mayarakat. 

Pengertian peran menurut soerjono soekanto, yaitu peran merupakan apek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.dari hal diatas lebih lanjut kita lihat 

pendapat lain tentang peran yang telah di tetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan 

normatif. 

Peran adalah suatu rangkaian yng teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam 

kehidupa berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu 

dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran 

(role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari  kedudukan seseorang, apaila seseorang 

melaksanakn hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang 

bersangkutan menajalankan suatu peranan
1
. 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu 

sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang 

terhadapseseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. 
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Menurut dougherty dan pritchard teori peran ini memberi suatu kerangka konseptual 

dalam study prilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “ melibatkan 

pola penciptaan produk sebagai lawan dari prilaku atau tindakan”.
2
 

  Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas 

perhubungan dalam penegakkan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total 

enforcement, yaitu penegakkan hukum secara penuh.
3
 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam mayarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku indivu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg, seorang lulusan MIT, melakukan 

penelitian seksama terhadap lima orang eksekutif untuk menetukan tugas mereka. 

Berdasarkan observasinya, mintzberg menyimpulkan bahwa manajer melakukan sepuluh 

peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat. Seperti yang 

diperlihatkan dalam tabel dibawah ini, kesepuluh peran ini bisa dikelompokkan sebagai 

antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.
4
 

a. Peran antar personal semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial 

dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rektor perguruan tinggi memberikan ijazah 

sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk 
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sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua 

manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian 

motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokkan antarpersonal 

adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan 

individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut.
5
 Individu luar tersebut 

mungkin adalah invidu atau kelompok di dalam atau diluar organisasi. Manajer penjualan 

yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahannya sendiri 

mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut hubungan 

dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia 

mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal. 

b. Peran informasiona semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi 

dari organisasi-organisasi dan intitusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan 

membaca majalah dan berkomunikassi dengan invidu lain untuk mempelajari perubahan 

selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan semacamnya. 

Mintzbergmenyebut hal ini ebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai 

penyalur untuk menerukan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut 

sebagai peran penyebar. 

c. Peran pengambilan keputusan akhirnya, Mintberg mengidentifikasikan empat peran terkait 

pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi 

proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesai 

masalah, manajer melakukan tindakan korektif  untuk menyelesaiakn berbagai masalah yang 

tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan 

sumber manusia, fisik dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana 
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mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lin demi 

keuntungan unit mereka sendiri. 

 

B. Pengertian Masjid  

Perkataan masjid berasal dari bahasa arab yang pada pokoknya adalah “sujudan”. 

Sujud adalah pengakuan ibadah yang pernyataan pengabdian yang dalam sekali. Mesjid 

adalah tempat muslim berkumpul,sembahyang jum‟at, telah menjadikan tempat bertemunya 

muslim dan hubungan yang lebih luas. 

Sebelum orang melakukan shalat berjamaah di dalam masjid, yang mana akan di 

catatatsar(bekas) orang yang keluar ke masjid bahkan para malaikatpun berebut dalam 

mencatatnya. Bahwasannya jalan menuju shalat berjamaah merupakan merupakan perbuatan 

bagi seorang hamba yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah SWT, yaitu jaminan 

hidup baik dan mati dalam kebaikan.
6
 

Dan itu, merupakan perbuatan yang dapat menghapus kejelekan serta dengannya 

(menujushalat berjamaah) dapat terangkat beberapa derajat. Bukanlah, hanya dengan pergi 

saja akan tetapi ketika kembali darinya juga. Orang yang keluar menuju masjid dengan  

keadaan suci untuk melakukan shalat berjamaah akan mendapat pahala pula seperti seorang 

yang berhaji dengan memakai pakaian ihram, dan menjadilah ia sebagai orang yang dijamin 

oleh Allah Yang Maha Kuasa dan maha Bijaksana, serta berbahagialah dia dengan berita 

gembira akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kemudian kelak, karena 

berjalannya menuju masjid diwaktu gelap (Isya dan Subuh) sebagaimana yang dijanjikan 

oleh Allah SWT tempat di surga setiap dia pergi ke masjid, atau pulang/meninggalkannya. 

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat islam. Fungsi masjid yang disebut 

multifungsi berati bahwa masjid bukan hanya di gunakan sebagai tempat beribadah saja. 
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Namun dapat digunakan utnuk kegiatan –kegiatan yang lain. Tempat ibadah yang tiada 

bandingannya diagama-agama lain, dalam hal kesederhanaannya, keberhasilannya 

ketenagaannya dan dalam menggembala syiar tauhid. Dengan demikian, masjid menjadi 

pusat kehidupan bagi umat islam.  

Manakala kita akan mewujudkan masyarakat yang mengagumkan sebagaimana yang 

di capai Rasulullah saw, maka masjid merupakan sarana terpenting untuk di manfaatkan, 

sehingga nantinya masyarakat islam adalah masyarakat yang hatinya selalu terpaud denga 

masjid. Hati yang selalu terpaud dengan masjid itulah yang menyebabkan kaum muslimin 

tidak berani dan tidak mau menyimpang dari jalan Allah. Sehingga wajar saja orang yang 

seperti itu akan mendapatkan perlindungan selain perlindungan dari Allah SWT.  

Di zaman rasulullah saw masjid di fungsikan untuk untuk segala macam aktifitas yang 

di perlukan seperti mengatur strategi perang, tempat menuntut ilmu, sumber informasi, dan 

kegiatan lainnya. Apa lagi pada era modern ini di mana kehidupan manusia sudah begitu 

kompleks dan persoalan yang dihadapinya juga semakin banyak. Karenanya masjid dapat di 

jadikan sebagai sarana utama dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat, melalui 

generasi muda (remaja masjid), sehingga masjid dapat dijadikan sebagai basis dan dan media 

untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya. 

Masjid sepanjang sejarah islam merupakan simbul bagi umat islam, maju mundurnya 

sebuah masyarakat islam dapat dilihat dari maju mundurnya jama‟ah masjid dan keaktifan 

dimasjid, kalau jama‟ahnya banyak, maka pengalamn islam oleh masyarakatnya masih dapat 

untuk di harapkan. Dan setiap masjid yang banyak jama‟ahnya dapat dipastikan bahwa pada 

masjid tersebut, ada pengajian, dan pembinaan-pembinaan dalambentuk lainnya. Oleh karena 

itu, dalam rangka menjagadan melestarikan nilai-nilai islam dalam sebuah komunitas, bahwa 

pembinaan dan pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan oleh 



setiap umat islam, terlebih lagi  pembinaan-pembinaan bagi generasi muda khususnyamelalui 

para remaja masjid, sebagai penerus dan pemegang kekuasaan pada generasi selanjutnya. 

Strategi pembinaan generasi muda, pengurus masjid, disadari atau tidak, ternyata 

membutuhkan peran generasi muda, khusunya remaja masjid dalam setiap langkahdan gerak 

aktivitasnya, generasi muda merupakan sosok yang amat penting dalam melanjutkan estafet 

perjuangan dan dalam membawa amanah umat, melestarikan nilai-nilai dan budaya yang 

luhur kepada generasi berikutnya.
7
 

Masjid yang makmur memberikan manfaat juga bagi setiap orang. Faedahnya dan ada 

banyak segidalam kehidupan ini, misalnya: ekonomi,sosial,politik,budaya dan lain 

sebagainya. Manfaat kemakmuran masjid dalam islam dapat disederhanakan dalam lima segi, 

yakni: imaniyah, ubudiyah, muamalah, adab al-mu‟asyarah atau tata krama bermasyarakat 

dan akhlak.
8
 

Untuk memakmurkan masjid, maka adab-adabnya semenjak berdirinya harus 

dijagasenantiasa. 

1. Dasar utama mendirikan masjid adalah taqwa 

2. Hendaknya di bangun ditempat yang dekat dengan pemukiman masyarakat 

segingga mudah dikunjungi 

3. Dibangun secara sederhana, tidak terlalu mewah seperti orang yahudidan nasrani 

yang memperelok gereja 

4. Membaca basmallah dan shalawat atas Nabi ketika setiap kali melihat masjid 

5. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan dengan niat iktikaf.
9
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Orang yang hati nya terkait dengan masjid dalam bukunya Amirudin dan Supardi 

(2001: 16 ), artinya walaupun mereka melakukan berbagai kegiatan dalam rangka usaha 

mencari rizki Allah di luar masjid, namun hatinya tetep di mesjid, artinya  kalau kegiatan 

sudah selesai mereka segera kembali ke masjid unuk beribadah dengan beritikaf, belajar 

ataupun melakukan berbagai aktivitas lain di masjid.
10

 

 

C.  Pengertian Pemberdayaan  

Ada banyak pengertian tentang pemberdayaan, namun dari segi bahasa,pemberdayaan 

berasal dari bahsa inggris yaitu empowerment, berasal dari kata power yang berati 

kemampuan berbuat, mencapaimelakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari kata 

latin yang berati didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berati kekuatan dalam diri 

manusia.  

Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia pemberdayaan berasal dari kata daya yang 

berati tenaga atau kekuatan,pemberdayaan adalah upaya untuk membangun sumber daya 

dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki 

serta berupaya untuk mengembangkannya. Juga bisa di artikan sebagai upaya pendayagunaan 

pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang sempurna. 

Istilah pemberdayaan di artikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan 

masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfatan sebaik-baiknya dengan hasil 

yang memuaskan, ini berati masyarakat di berdayakan ntuk melihat dan memilih sesuatu 

yang bermanfaat bagi dirinya. Pemberdayaan juga berati upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat bagi lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu melepaskan diri 

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain adalah memampukan dan 
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memadirikan masyarakat. Dengan demikian konsep pemberdayaan pada dassarnya adalah 

upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara 

struktur dalam bidang politik,sosial,budaya dan ekonomi.
11

 

Pemberdayaan menurut Suhendra  adaah suatu kegiatan yang berkesinambungan, 

dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif 

dengan keterlibatan semua potensi.  

Pemberdayaan menurut ife (dalam suhendra  adalah meningkatkan kekuasaan atas 

mereka yang kurang beruntung (Empowerment aims to increase the power of disadvantage). 

Sedangkan menurut  Widjaja  pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan 

dan potensi yang di miliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, 

harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara 

mandiri baik di bidang ekonomi,sosial,agama dan budaya.
12

 

Memberdayakan orang berati mendorong untuk menjadi lebih terlibat dalam 

keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Pemberdayaan merupakan 

perubahan yang terjadi pada falsafah manajemenyang dapat membantu menciptakan suatu 

lingkungan dimana setiapindividu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk 

meraih tujuan organisasi. 

Anonymous mengatakan bahwa pemberdayaan adalah  setiap proses yang meberikan 

otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan 

kepada ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.  
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Sehingga para manager belajar untk berhenti mengontrol, dan pekerja elajar 

bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaannyadan bisa membuat keputusan yang tepat. 

Dengan demikian berati memberi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bahwa 

mereka dapat memberikan gagasa baik dan mempunya keterampilan mewujudkan 

gagasannya menjadi realitas. 

konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat mengarah pada upaya untuk 

mengembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang 

terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Pemberdayaan adalah proses transformasi dengan upaya penggalian segenap potensi yang 

ada menjadi lebih bermanfaat, maka diperlukan sebuah strategi atau arah baru kebijaksanaan 

pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan terutama 

masyarakat miskin.  

Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu : 

a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin (pro-poor).  

b.Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di 

daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. 

c.  Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi 

dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal . 

Strategi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja 

dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Dengan 

pengertian ini setiap anggota masyarakat diharapkan terlibat dalam proses pembangunan, 

mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional.
13
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Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti 

kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk 

mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan 

kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Kemakmuran seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan negara. Secara konseptual, 

kemakmuran dapat berarti kemampuan individu, kelomok atau negara untuk menyediakan 

pemukiman, nutrisi dan barang-barang material lanilla yang dapat membuat masyarakat 

hidup dengan layak.Setiap orang bahkan negara sekalipun dapat memiliki usuran 

kemakmuran yang berbeda-beda. Salah satunya adalah memahami kemamuran sebagai 

sebuah gambaran dari kesehatan emosional dan kehidupan spiritual masyarakat yang 

akhirnya akan membawa pada kondisi meningkatnya produktifitas masyarakat tersebut. 

Konsep kemakmuranpun tidak terlepas dari kesejahteraan . 

Pemberdayaan di arah guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif 

sehingga mampu menghasilka nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap 

empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan terhadap permintaan.  

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengn demikian dapat  dipahami bahwa pemebrdayaan 

ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 

kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.
14
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1. pemberdayaan  ekonomi berbasis masjid masyarakat 

Dalam kontek bahasa, masjid dimaknai sebagai tempat sujud untuk menyembah Allah 

Yang Maha Kuasa. Makna ini kemudian sering difahami secara tekstual bahwa masjid hanya 

untuk aktivitas sujud saja, dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas lainnya. 

Padahal dalam aspek sejarah, beragam aktivitas Nabi Muhammad SAW selalu menjadikan 

masjid sebagai media, baik dalam bidang ekonomi, politik, dakwah dan lainnya. 

2. Konsep pembedayaan ekonomi masyarakat  

Konsep pemberdayaan lahi sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model  

industrialisasi yang kurang memihak pada pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun 

menurut kerangka  dari kerangka logik sebagai berikut: 

a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan 

faktor produksi. 

b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirka masyarakat pekerja dan 

masyarakat yang pengusaha pinggiran. 

c. Kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan politi, hukum, dan ideologi 

yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi. 

3. Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat 

sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada 

kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah 

mereka tentukan. 

Ada dua upaya agar pemeberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan dia 

antaranya pertama,mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat islam 

yang pertama mengatasi kemiskinan dengan bekerja. 



Kedua, dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal kemiskinan dalam jangka 

panjang adalah dari sektor pendidikan karena kemiskinan ini sifatnya turun-temurun, dimana 

orang tuanya miskin sehingga tidak dpat menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan 

menambah daftar angka kemiskinan kelak dikemudian hari.
15

 

Payne mengemukakan bahwa proses pemberdayaan ditujukan untuk membantu klien 

memperoleh daya atas keputusan dan tindakan yang terkait dengan diri mereka, dengan 

mengurang efek hambatan pribadi dan sosial untuk melatih daya yang ada, melalui 

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya dan melalui transfer 

daya dari lingkungannya. 

  Yang dimaksudkan klien disini adalah individu, keluarga,kelompok,dan komunitas, 

sehingga dengan pemberdayaan sebagai proses,diharapkan mereka mampu mengontrol 

kehidupannya dan menentukan masa depan yang mereka inginkan.
16

 

 

D. Pengertian Ekonomi umat 

Ada beberapa pengertian  mengenai ekonomi umat pertama,ekonomi umat identik 

dengan ekonomi pribumi indonesia yang jumlahnya 97% dari jumlah penduduk 

indonesia.sedangkan umat islam sendiri 87% dari total jumlah penduduk. Konsekuensi dari 

pengertian ini adalah jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal dan 

horizontal maka hal ini berati juga pembangunan ekonomi umat islam. 

kedua yang dimaksud ekonomi umat adalah sektor-sektor yang di kuasai oleh muslim 

santri, batasan ini memiliki batasan sendiri karena sulit membedakan mana yang santri dan 

mana yang bukan santri, indikator ini sering di gunakan untuk melihat sektor ekonomi 
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umat.Ketiga,ekonomi umat adalah badan-badan yang di bentuk dan di kelola oleh gerakan 

islam. Keempat, arti ekonomi umat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang,pangan,papan kesehatan dan pendidikan. 

Kelima,menurut muslim nasution definisi ekonomi ekonomi umat adalah suatu sistem 

ekonomi partisipatif yang memberikan akses fairdan adil bagi seluruh masyarakat di dalam 

proses produksi dan distribusi serta konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi 

sumber daya alamdan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan definisi tersebut maka secara operasional dapat di jabarkan bahwa 

ekonomi umat pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor rill 

yang mampu menyerap potensi sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat 

secara swadaya  dan hasilnya di tujukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat 

bukan untuk orang atau golongan tertentu. 

Ekonomi islam adalah ilmu  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masayarakat dalam perspektif nilai-nilai islam (Mannan, 1986: 18). Ekonomi islam di 

definisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang yang langka, yang sejalan dengan ajaran 

islam, tanpa membatasi kebebasan  individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro 

dan ekologis (Chapra,1996: 33). 

Sistem ekonomi islam adalah penerapan lmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi 

individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, 

distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan yang tunduk dalam 



peraturan/perundang-undangan islam(sunatullah).sistem ekonomi islam adalah siste yang 

mandiri, bukan bagian sistem ekonomi libera, komunis,sosial maupun campuran.
17

 

Oleh karena manusia sebagai khalifah dimuka bumi maka ia berkewajiban mengelola 

alam untuk kepentingan umat manusia, dan kelak ia berkewajiban mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan. Dalam menjalankan tugasnya, manusia 

mendapatkan kekayaan  yang menjadi miliknya unuk memenuhi kebutuhan diri beserta 

keluarganya dan sebagian lagi untuk kepentingan masayarakat. 

Menurut An-Nabhani (1990) ekonomi sebagai suatu kajian studi, bersifat universal, 

artinya tidak terkait dengan sebuah ideologi tertentu. Ia dapat di kembangkan dan di adopsi 

dari manapun selama tidak kontraproduktif dengan sistem ekonomi yang di atur islam. Hal 

ini sejalan dengan sabda Rasulullah “Kalian lebih tau dengan urusan dunia kalian “ yang 

berati boleh untuk mengembangkan kemampuan produksi secara kualitas maupun kuantitas.
18

 

Oleh karena itu,berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah 

dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka islam. Dengan demikian kita dapat 

dengan tegas dan jelas memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, dan 

keinginan dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia.
19

 

Teori ekonomi islam sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara 

mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikiur i8slam 

merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Berikut ulasan bagaimana peranan 

ekonomi islamdalam teori modern.
20

 

                                                             
17

Ilfi Nur Diana, Hadits-hadits ekonomi (malang : 2008) hal : 4 
18

Sholahuddin, Asas-Asas ekonomi Islam (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 ) Hal:5 
19

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam  (jakarta: Edisi pertama, Cetakan ke-2 

2007) hal: 15 
20

Adiwarman Aswar karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (jakarta: gema insani press, 2001) ha : 

11 



Para ekonomi muslim sendiri mengakui, mereka banyak membaca dan dipengaruhi 

oleh tulisan-tulisan aristoteles (367-322M) sebagai filsuf yang banyak menulis masalah 

ekonomi islam dalam teori ekonomi. Naun, mereka tetap menjadikan Qur‟an dan hHadits 

sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi islam. 

Banyak dari teori-teori ekonomi modern yang merupakan hasil curian dari pemikiran 

ekonomi islam. Oleh karena itu, sikap umat islam terhadap ilmu-ilmu dari bara, termasuk 

ilmu ekonomi, adalah la tukadzibuhu jamii’awala tushahibuhu jamii’a.  Maka ekonomi islam 

tidakperlu terkesima dengan teori-teori ekonomi barat. Ekonomi islam perlu mempunyai 

akses terhadap kitab-kitab klasik islam. Fuqaha islam perlu mempelajari akan teori-teori 

ekonomi modern agar dapat menterjemahkan kondisi ekonomi modern dalam bahsa kitab 

klasik islam.
21

 

1. Asal-usul ekonomi islam  

Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu penegtahuan sosialyang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Dengan ini tidaklah hendak 

dikatakan bahwa kaum muslimin dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi yang 

non-Muslim. Sebaiknya mereka yan diilhami oleh nilai-nilai islam diperintahkan syariat 

untuk mempelajari masalah minoritas non- Muslim dalam sebuah negara islam khususnya, 

dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.
22

 

Ilmu ekonomi islam terutama mengenai permasalah yang menyangkut uang. 

Sebenarnya ahli ekonomi yang menyokong pandangan, bahwa ilmu ekonomi adalah 

menngenai prilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan 

membelanjakan uang semakin bertambah. Permasalahan ekonomi umat manusia yang 
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fundamental bersumber dari kenyataan bahwa kita mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini 

pada umunya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia, kita, 

dan peralatan material yang terbatas. 

Tafsiran dan penafsiran kembali asa-asa ini (mengatur berbagai pokok 

persoalan)seperti nilai, pembagian kerja, kekuatan permintaan dan penawaran konsumsi dan 

produksi dan sebagainya. Oleh sejumlah cendekiawan dan ahli ekonomi islam telah diberi 

dasar operasioanl ilmuekonomi islam dan kesinambungan ide-ide ekonominya sejak mula-

mulanya islam. 

Gagasan ibn Taimiyah tentang harga “ekuivalen”pengertiannya terhadap 

ketidaksempurnaan pasar dan pengendalian harga, tekanannya pada peranan negara untuk 

menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat, dan gagasannya mengenai hak 

milik, memberikan sejumlah petunjuk penting tentang teori kebujakan  ekonomi islam pada 

zaman kita sendiri. 
23

 

Sedangkan ibn Khaldun, cendekiawan Arab termasyhur dari Tunisia, yang diseluruh 

dunia diakui sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial, telah memberikan definisi Tusi. 

Dibandingkan dengan banyak ahli ekonomi yang kemudian ia telah dapat melihat dengan 

jelas hubungan erat antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. 

2. Hakikat Hukum Ekonomi 

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecendrungan suatu pernyataan 

hubungan sebab akibab antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum 

dlam arti yang sama. Tetapi hukum-hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat hukum ilmu-ilmu 

pengetahuan alam. 
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Namun hal itu tidaklah berati karena suatu hukum ekonomi bersifat hipotesis, lalu ia 

tidak nyata dan tidak berguna. Hukum dari semua ilmu pengetahuan lainnya juga bersifat 

hipotetik. Setiap ilmu pengetahuan mengasumsikan sebab-sebab tertentu dan menarik 

generalisasi tertentu dari sebab-sebab itu, dengan mengasumsikan bahwa pada waktu yang 

bersamaan tidak ada yang berubah. Lagi pula, semua hukum ekonomi pada hakikatnya tidak 

hipotetik. 

Ada beberapa hukum ekonomi yang dapat dianggap benar seperti hukum alam dan 

hukum lain yang berlaku sebagai aksioma-aksioma seperti yang kita dapati dalam hukum 

keuntungan yang semakin berkurang. Imu ekonomi, tidak seperti cabang-cabang ilmu 

pengetahuan sosial lainnya, mempunya pengukur bersama dari motif-motif manusia dalam 

bentuk uang. 

 

3. Sumber Hukum Ekonomi    

Keunikan hukum islam ialah karena keluasan dan kedalamn asa-asanya mengenai 

seluruh masalah umat manusiayang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber 

hukum islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal mukjizat dalam arti bahwa hukum 

islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut , tetapi juga dengan 

hukum gaya berat yang sederhana, dna eksak. Karena, sekalipun hukum islamselalu 

mengahsilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masadan tingkatan, tuntunan 

juga dibandingkan telah diberikan bagi umat manusia melalui rangkaian wahyu fundamental 

dan abadi yang telah diberikan Allahkepada Nabi SAW. 

Kalau ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi dimana ia mulai 

muncul, terpisah benar-benardari agama maka hal terpenting membedakan ekonomi islam 

adalah hubungannya yang sempurna dengan agama islam, bai sebagai akidah maupun 

syari‟ah. Berdasarkan itu maka tidak selayaknya mempelajari ekonomi islam terlepas dari 



akidah dan syariah islam, dan erat hubunganya dengan akidah sebagai dasarnya. Sebagai 

misal, dalam pandangan islam kepada seluruh alam ini, ahkan untuk patuh dan mengabdi 

kepad manusia, dan tampak pula dalam maslah halal dan haram yang menjiwai orang islam 

tatkala ia melangkah pada satu diantar sekian banyak cara bermuamalat, dan akhirnya akan 

tampakpada kepercayaan adanya unssur pengawasan yang dirasakan orang islam dari alam 

gaib.
24

 

Hubungan ekonomi islam dengan akidah dan syari‟ah islam itu adalah yang 

menyebabkan kegiatan ekonomi dalam islam berbeda dari kegiatan ekonomi menurut sistem-

sistem hasil penemuan manusia. Hal ini menyebabkannya memiliki sifatpengabdian dan cita-

cita yang luhur, dan menyebabkannya memiliki pengawaan atas pelaksanaankegiatan ini 

dengan pengawasan yang sebenarnya. 

Percobaan-percobaan baru di rusia menunjukkan untutan dikembalikannya kepada 

fitrah manusia, seperti inting ingin mengumpulkan dan mengambil hasil serta ingin memiliki. 

Demikianlah ikap ekonomi sosialis dan usahanya memajukan kepentingan khusus atas 

kepentingan umum.  

Perihal ekonomi islam, ia mermuskan terlebih dahulu adanya pertentangan antara 

kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan selanjutnya mengorbankan 

kepentingan individu dalam rangka kepentingan orang banyak secara teruss-menerus, 

sepertiyang dilakuka oleh ekonomi sosialisme.  

Juga islam tidak terlebih dahulu merumukan bahwa individu ketika beruaha 

merealisasikan kepentingan-kepentingan sebenarnyajuga merealisasikan kepentingan orang 

banyak, dan selanjutnya teru-menerus mendahulukan kepentingan individu atas kepentingan 

orang banyak. Ekonomi islam memiliki siasat tersendiri, yang tidak memusatkan kepada 
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individu belaka. Islam berdiri diatas dasar perhatian kepada dua kepentingan bersama-sama, 

dan berdaya upaya menyelenggarakan keseimbangan antara keduanya. 

Menurut pakar ekonomi islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada ekonomi 

islam, yaitu: pertama, inspirasi dan petunjuknya dicari dalam Al-Quran dan As Sunnah. 

Kedua, perspektif dan pandangan –pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban 

islam sebagai sumber dan ketiga bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali 

nilai-nilai, prioritas dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.  

Oleh karena itu ekonomi islam mempunya perbedan mendasar dengan ekonomi 

konvensional. Perbedaannya terletak pada dasar filosofinya dan asumsi-asumsi tentang 

manusia, ekonomi islam dibangun atas empat landasan filosofi yaitu: tauhid, keadilan, 

kebebasan pertanggung jawaban. 
25

 

Nilai-nilai dasar ekonomi islam tersebut adalah: Nilai dasar kepemilikan. Menurut 

sistem ekonomi islampemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, 

tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan 

sumber-sumber ekonomi yanng diamanatkan Allah kepadanya, misalnya dengan membiarkan 

lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan hak 

atassumber-sumber ekonomi itu.
26

 

Demikian juga halnya dengan sumber-sumber ekonomi yang lain. Hal ini disandarkan 

pada ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa “Barang siapa yang menghidupkan 

atau memanfaatkan sebidang tanah yang mati, ia akan menjadi „pemilik‟ tanah itu. Nilai 

dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia 
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dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan 

perorangan dengan kepentingan-kepentingan umum.
27

 

Sekalipun sangat sederhana menurut standar sekarang, lembaga perekonomian umat 

sebenarnya telah muncul pada masa Nabi SAW. Masih hidup. Pada masa Nabi SAW. 

Lembaga perekonomian tersebut berbentuk Bayt al- mal. Pada masa Nabi SAW. Bayt al- mal 

merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai pengumpul dan pendayaguna harta 

yang bersumber dari umat islam, seperti zakat, infaq, dan shadaqah . bahkan, pada 

perkembangan berikutnya Bayt al- mal menjadi khas atau pembendaharaan negara.  

Bayt al- mal yang bertumbuh da berkembang pada masa Nabi SAW. Itu kemudian 

dikembagkan lebih lanjut pada masa khulafa al-Rasyidin. Kebijakan pertama yang yang di 

ambil khalifah Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah, selain menerangi orang murtad, 

adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Selain dimasudkan untuk 

menegmbalikan komitmen umat islam, kebijakan khalifah Abu Bakar pun dimasudkan agar 

pembendaraan pemerintah islam tidak berkurang.  

Kebijakan yang diambil umar adalah mengoptimalkan pemanfaatan tanah. Tanah-

tanah yang tidak produktif dicabut kepemilikannya dan diserahkan kepada kaum muslimin 

yang siap menggarapnya. Selain itu, kaum muslimin yang memiliki tanah diluar 

kemampuannya untuk mengelolanya dialihkan kepemilikannya kepada orng lain yang juga 

siap untuk mengelolanya. 
28
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. 

A. Jenis Penelitian Dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua 

jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaandan penelitian lapangan. 

1. Penelitian kepustakaan 

   Adalah membaca dan mendapat informasi dari berbagai macam referensi, seperti 

buku-buku, artikel, dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang 

dibahas. Informasi yang didapatkan dari jenis penelitian ini dijadikan sebagai pendukung 

dan penguat analisis data yang diperoleh di lapangan.
1
 

2. Penelitian Lapangan  

  Selain penelitian perpustakaan, penulis juga menggunakan metode penelitian 

lapangan, yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data langsung. 

 

B. Objek dan lokasi penelitian  

  Objek penelitian ini adalah masjid agung Al-Makmur yang terletak didaerah lampriet, 

masjid Teuku Umar yang terletak di kecamatan Banda Raya, dan masjid Baitussalihin yang 

terletak di kecamatan ulee kareng. 
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Pemilihan lokasi ini di dasari atas beberapa alasan. 

a. Peneliti memilih lokasi ini di karenakan terletak di wilayah kota Banda Aceh. 

b. Karena lokasi yang dipilih memiliki kegiatan yang dapat berdampak pada 

pemberdayaan ekonomi umat. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan dasar dalam 

sebuah kajian. Dalam penulisan penelitian ini peneliti penggunakan data primer, data primer 

merupakan data yang di dapati dari sumber utama dari individu atau perseorangan seperti 

hasil dari wawancara atau dari observasi. 

Adapun teknik yang digunakann dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut: 

1.  Observasi   

  Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melekukan 

pengamatan secara cermat dan langsung ke lokasi penelitian. Observai alat pengumpulan data 

harus sistematis artinya observasi serta pencatatnnya di lakukan menurut prosedur dan 

aturan-aturan tertentu sehingga dapat di ulang kembali oleh peneliti lain selain itu hasil 

observsi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.
2
 

2. Wawancara  

   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya dengan si penjawab dengan 

menggunakan metode interview (wawancara), hubungan antara peneliti dengan pemberi 

informasi bukan antara atasan dengan bawahan, melainkan peneliti datang meminta 

kesediaannya dalam memberi informasi.Dalam  wawancara pertanyaan dan jawaban 
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diberikan secara verbal biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, 

namun komunikasi dapat juga di laksanakan melalui telefon.
3
 

 

   Dalam penelitian ini alat yang digunakan berupa kuesioner yang berisi pertanyaan – 

pertanyaanterbuka. Terdapat 3 jenisbagiankuisioner, yaitu tentang demografi masjid,pengurus 

masjid, dorongandanhambatanSelama pengumpulan data. 

 

D. Teknik Analisis Data 

  Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam 

penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu analisis yang 

ditujukan untuk memaparkan objek tertentu. 

 

  Tahapan-tahapan dalam menganalisis data ini adalah mencatat data apa yang dapat 

dilapangan,  mengumpulkan data dari hasil wawancara Setelah data dikumpulkan kemudian 

pilah untuk dianalisis pada tahap selanjutnya, setelah dianalisis kemudian diambil satu 

kesimpulan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

I. HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Masjid Agung Al-Makmur 

a. Letak dan Sejarah 

Masjid Agung Lampriet awal mulanya sudah dibangun secara bertahap sedikit demi 

sedikit oleh masyarakat muslim setempat sejak tahun 1979 dengan nama Masjid Baitul 

Makmur dengan status sebagai Masjid Agung bagi kota Banda Aceh. Ketika gempa disusul 

oleh gelombang tsunami menghantam Aceh, Nias dan kawasan Samudera Hindia lainnya, 

mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan masjid ini. Pemerintah Kesultanan Oman 

yang kemudian memberikan dana bantuan untuk membangun kembali masjid tersebut 

sebagai sebuah masjid Agung nan megah berarsitektur Timur Tengah seperti yang kita kenal 

saat ini.
1
 

Proses pembangunannya dimulai tahun 2006 dan diresmikan tahun 2008. Sempat 

mengemuka untuk menamakan masjid agung ini dengan nama Masjid Agung Al-Makmur 

Sultan Kabus, diambil dari nama Sultan Qaboos, Sultan Oman. Namun justru Sultan Oman 

yang kemudian mengatakan bahwa beliau tulus ikhlas lillahita’ala membantu muslim Aceh 

dan tidak perlu menyangkut pautkan bantuan tersebut dengan namanya. Sekedar catatan, 

nama Sultan Qaboos sudah di abadikan sebagai nama Masjid Nasional Oman dengan nama 

Masjid Agung Sultan Qaboos Muscat. 

Masjid Agung Al-Makmur Lampriet berada di pertigaan jalan Jl. Taman Ratu 

Syafaruddin / Muhammad Daud Beureuh, berseberangan dengan taman Ratu Safiatuddin di 
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kota Banda Aceh. Dari kejauhan masjid ini sudah terlihat kemegahannya. Aroma Timur 

Tengah memang sangat kental pada bangunan masjid satu ini. lengkap dengan kubah besar 

dan menara kembar-nya. Keseluruhan proses rancangan, pembangunan dan pendanaannya 

ditangani langsung pemerintah.  

Masjid Al Makmur Lampriet merupakan salah satu dari sekian mesjid di Kota Banda 

Aceh. Mesjid itu sudah didirikan pada 1979 oleh masyarakat setempat secara swadaya sedikit 

demi sedikit dengan status sebagai masjid Agung bagi Kota Banda Aceh. Dulu kawasan 

Lampriet merupakan komplek pegawai pemerintahan yang sempat diduduki oleh penjajah 

Belanda dan dijadikan tanah erpah. Ketika gempa dan tsunami melanda Aceh 26 Desember 

2004, kondisi mesjid tersebut runtuh dan rusak total. Sejumlah orang berpendapat mesjid itu 

tidak layak lagi digunakan. 

Digantinya nama masjid ini dari 'Baitul Makmur' Menjadi Al-Makmur, salah satunya 

adalah  karena Baitul Makmur itu artinya 'Arasy Allah' yang berada di aras. Baitul Makmur 

hanya ada di aras, sedangkan di dunia ini tidak ada. Itu sebabnya kemudian disepakati diubah 

namanya menjadi Al Makmur. Pergantian nama ini dilakukan pada tahun 1980-an, sesudah 

mesjid berdiri. 

Utusan Pemerintah Oman yang datang ke Aceh kala itu sempat menyeleksi apakah akan 

membangun mesjid Lamprit atau Mesjid Lamgugop. Dengan berbagai pertimbangan, salah 

satunya karena masjid ini dekat dan strategis, Pemerintah Kesultanan Oman kemudian 

membangun mesjid ini. Proses pembangunan mesjid itu dimulai 2006 dan selesai keseluruhan 

tahun 2008. 

Setelah proses pembangunan selesai sempat muncul gagasan untuk menamai 

bangunan baru Masjid Agung Banda Aceh ini dengan Masjid Agung Al-Makmur Sultan 

Kabus. Diambil dari nama Sultan Oman, Sultan Qaboos, Namun sultan Qaboos sendiri 

kemudian menyatakan pemberian ini adalah ihklas dan tidak perlu dihunghubungkan dengan 



namanya. Karenanya kemudian masjid ini resmi bernama Masjid Agung Al-Makmur. Namun 

demikian kebanyakan orang sudah terlanjur menyebut masjid Agung ini sebagai Masjid 

Oman. 

Oman merupakan negara Islam di Timur Tengah yang pertama kali datang membantu 

Aceh setelah sebagian besar wilayah pesisir pantai hancur diterjang bencana alam tsunami 26 

Desember 2004. Direktur Eksekutif Oman Charity, Ali Ibrahim Al Raisi, langsung datang 

sendiri ke Aceh seminggu paska tsunami untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri 

dahsyatnya musibah tersebut. Beliau berada di Aceh selama 45 hari dan ketika kembali ke 

negaranya ia langsung melaporkan kepada Sultan Oman apa saja bantuan yang perlu segera 

disalurkan. 

Masjid Agung Al Makmur dibangun atas dana bantuan dari Kesultanan Oman dengan 

menghabiskan dana sekitar Rp17 miliar rupiah, sebagai bagian dari paket bantuan kesultanan 

Oman untuk rakyat Aceh. Bantuan dari kesultanan Oman sudah mengalir ke Aceh sejak masa 

tanggap darurat dan ditangani langsung oleh Ali Ibrahim Al Raisi, semasa tanggap darurat, 

Oman mengirimkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya sebanyak 60 ton ke Banda Aceh 

dan Meulaboh. Menyusul kemudian puluhan unit ambulan dan dilanjutkan dengan bantuan 

tahap kedua di masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa bantuan perumahan berupa 

150 rumah di Montasik yang disebut Oman Vilage, gedung sekolah serta masjid.19 Mei 2009 

Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet diresmikan penggunaannya. Hadir dalam upacara 

peresmian tersebut Ali Ibrahim Al Raisy, Direktur Eksekutif Oman Charitible Organitation 

mewakili pemerintahan Kesultanan Oman. Dalam pidatonya beliau menyatakan pemerintah 

dan masyarakat Oman sangat gembira bisa membantu masyarakat Aceh setelah dilanda 

tsunami. “Sultan Oman mengucapkan selamat atas proses pembangunan kembali Aceh usai 

bencana,” ujarnya. Pembangunan masjid ini menghabiskan dana sebesar 1,3 juta dolar AS 

atau sekitar Rp 17 miliar Rupiah yang seluruhnya bantuan Kesultanan Oman. 



b. Program Yang Mendukung EkonomiUmat di Masjid Agung Al-Makmur 

 

Masjid Al-makmur ini masih dalam tahap perbaikan karena ada beberapa tambahan 

untuk masjid ini, di masjid ini adanya kegiatan pengajian magrib sampai isya, buka puasa 

bersama setiap senin kamis dan di setiap jumat dan hari sabtu khusus untuk ibuk-ibuk. 

Untuk koperasi sudah sangat lama tidak berjalan seperti ada kantin yang saat ini 

sudah non aktif, dan di masjid ini jug terdapat adanya baitul mal. Sama seperti halnya dengan 

masjid-masjid yang sudah terkenal dengan banguna yang menjadi pusat perhatian bagi 

masyarakat karena keindahan masjid tersebut bahkan ada yang melangsungkan pernikahan di 

masjid ini bahkan 1 hari sampai mencapai 4 pasangan calon pengantin.
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Untuk pernikahan tentunya sudah dipersiapkan oleh pengurus masjid seperti 

perlengkapan yang dibutuhkan, dan dana untuk 1 pasangan mencapai 400 ribu. Selain itu 

juga seperti kegiatan untuk para ustad dan ustazah yang mengajar dimasjid ini mereka di beri 

gaji perbulannya dari TPA bukan dari masjid. Dan seperti muazin  mendapat 1 jt 

perbulan,pengurus 2 jt seperti bagian kebersihan mendapatkan 750 rb di sini ada satpam yang 

menjaga parkir dan satpam tersebut mendapat 2 jt untuk perbulannya. 

 

Tabel 1.1. Data pendapatan masjid Agung Al-Makmur pada bulan Desember 2017 

No Sumber Jumlah 

1. Tabungan juamt  Rp. 33.962.000,- 

2. Tabungan harian Rp. 46.332.000,- 

3. Pernikahan Rp. 800.000,- 

4. Sumbangan dari nikah Rp. 1.750.000,- 

5. Sumbangan dari RM wong solo lampriet Rp. 2.000.000,- 

 Jumlah Rp. 84.844.000,- 

  Sumber : Dokumen Bendahara Bustaman Djoenet 
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Tabel 1.2. Data pengeluaran masjid Agung Al-Makmur pada bulan Desember 2017 

No Kegiatan  Pengeluaran  

1. Pengurus Rp. 2.000.000,- s/d 3.0000.000 

2. Satpam Rp. 2.000.000,- 

3. Pernikahan Rp. 1.000.000,- 

4. Sumbangan dari nikah Rp. 300.000,- 

5. Sumbangan dari RM wong solo lampriet Rp. 750.000,- 

6 Kegiatan pernikahan Rp. 400.000,- 

 Jumlah Rp. 7.150.000,- 

  Sumber : Dokumen Bendahara Bustaman Djoenet 

  

 Gambaran pemasukan dan pengeluaran dana yang ada  di masjid Agung Al-Mukmur 

tersebut diatas dapat memberi gambaran bahwa sedikit sekali pengeluaran dana yang khusus 

untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Pengeluaran dana yang paling banyak adalah 

pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan kemasjidan seperti pembayaran untuk pengurus, 

khatib dan untuk muazim. Selain itu pengeluaran dana juga diberikan untuk petugas-petugas 

seperti petugas kebersihan dan lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran 

pengurus masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat belum terlaksana. 

 

 Dengan demikian pengurus masjid hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah 

ada, seperti kegiatan kemasjidan dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, semua dana yang 

banyak keluar hanya untuk kegiatan-kegiatan tersebut, tidak ada kegiatan yang berbasis 

pemberdayaan ekonomi umat dan tidak ada juga dana khusus untuk peningkatan ekonomi 

umat. Seharusnya pengurus mesjid bukanhanya terfokus pada kegiatan kemasjidan seperti 

untuk pembayaran khatib imam dan tugas kebersihan saja tetapi juga pada kegiatan 



pemberdayaan ekonomi, seperti adaya usaha dari masjid yang akan membantu kemakmuran 

masjid itu sendiri. 

 

2. Masjid Baitul Musyahadaha 

a. Letak dan Latar Sejarah 

  Masjid Baitul Musyahadah adalah salah satu masjid yang berada di kota Banda Aceh, 

lokasi berada di jalan teuku umar, sekitar 3 km dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 

dapat di capai dengan mudah menggunakan angkutan kota atau di sebut dengan labi-labi. 

Masjid ini lebih dikenal degan nama masjid teuku umar/Masjid kupiah meukutop 

dikarenakan bentuk kubahnya yang mirip dengan “kupiah meukutop”. Kopiah atau peci 

tradisioanl Aceh yang kerap di gunakan oleh pahlawan nasional teuku umar sewaktu 

memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Dengan arsitektur yang unik ini tak 

mengherankan jika masjid ini menjadi salah satu daya tarik dari kota Banda Aceh.
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  Meskipun terletak disamping pusat perbelanjaansuzuya mall, tak membuat pesona 

etnik dari masjid ini memudar, kupiah meukutop sendiri memiliki arti filosofi yang cukup 

mendalam melambangkan reusam (aturan adat). Adat istiadat, hukum islam, dan juga anun( 

peraturan daerah) selain itu, masjid ini juga di pilih masyarakat setempat dalam 

melambangkan kegigihan perjuangan pahlaan asal tanah rencong teuku umar.  

  Masjid Baitul Muyahadah pada awalnya di bangun secara swadaya oleh masyarakat 

muslim setempat dengan nama masjid Al-Ikhlas pada tahun 1989. Kemudian diubah 

namanya menjadi Majid Baitul Muyahadah pada tahun 1993. Rancangan masjid ini di 

tangani oleh eorang cendekiawan terkemuka di Aceh, Ali Hasjmy. Beliau merancang masjid 

ini berdenah segi lima ssebagai gambaran dari rukun islam yang harus diamalakan oleh 
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seluruh jamaah masjid. Bentuk segi lima tentu saja merupakan perlambang dari pancasila, 

dasaar negara Republik indonesia. Bentuk dasar segi lima masjid ini terlihat dengan jelas bila 

dilihat dari udara. 

  Nuansa tradisional Aceh bertaburan di masjid ini, dari bagian luar, kubah berbentuk 

kupiyah meukutop di atap masjid ini memmang dibangun dan diberi 
4
ornamen sesuai dengan 

hiasan pada kopiyah asli tradisional masyarakat Aceh tersebut. Kubah yang sama berukuran 

kecil juga ditempatkan didalam majid dibagian atas mimbar.    

  Dari segi arsitektur masjid Baitul Muyahadah di bangun dua lantai yang si topang 

dengan puluhan tiang besar dan kokoh. Bila dilihat dari luar, masjid yang berdiri dilahan 

sekitar 3 Hal ini memiliki beberapa failitas. Seperti tempat wudhu laki-laki dan perempuan 

yang representatif dan lahan parkir yang lua. Orenamen-ornamen khas Aceh banyak dipajang 

di dinding depan masjid Baitul Musyahadah. 

 Selain itu masjid ini juga memiliki pintu unik yang terbuat dari besi. Ada empat buah 

pintu Aceh (pinto aceh) dalam ukuran besar. Dua disamping kiri mihrab dan dua 

lainnyadisamping kanan. Empat pintoe Aceh yang melambangkan adat keacehan poissinya 

kontras terpanjangdi dinding utama masjid dalam balutan kuningan. 

  Sesaat menjejakkan kaki di depan pintu masuk, langsung merasakan suasana yang 

berbeda. Adem, nyaman dan syahdu. Lantainya yang beralasan marmer berkualitas tinggi, 

memberi rasa dingin dan egar di kulit. Di bagian mihrab latar belakangnya di cat warna hijau. 

Ada tulisan “Allah “ dalam bahasa arab berukuran besar di sisi  dalam mihrab. Tak jauh dari 

mihrab ada atu mimbar, meski tampak tak terlalu besar namun warna dan ukirannya angat 

indah. Ada juga dua buah “jam berdiri” disisi kanan dan kiri mihrab.  
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  Sebagai sarana publik, masjid baitul musyahadah punya fungsi sosial 

kemasyarakatan. Masjid ini sering juga dipakai ebagai tempat melangsungkan pernikahan, 

kegiatan ira’ mi’raj, kenduri sampai menjadi tempat peringgahan jamaah tabligh. Bahkan di 

beberapa udut pintu keluar, kerap terlihat beberapa pria berorban dengan pakaian gamis 

menjajakan berbagai barang dagangannya. Masing-masing ada sekitar tujuh orang imam dan 

muazin yang menjalankan tugasnya secara bergantian Majid Baitul Musyahadah juga 

menjalankan beberapa kegiatan berwawasan keilaman seperti pengajian. Misalkan ada 

pengajian fiqih, yang di gelar pada senin malam. Pengajian ini di asuh ustad Thamlica Haan, 

Lc. Pengajian yang sama untuk ilmu tauhid juga dilakukan pada kamis malam di bawah 

asuhan utad amsul Bahri M Ag. 

 

b. Program Yang Mendukung EkonomiUmat di Masjid Baitul Musyahadah 

  Dalam kesehariannya, masjid ini juga dipakai untuk mendirikan shalat jamaah lima 

waktu. Untuk mendukung kegiatan itu, penguru badan kemakmuran majid (BKM) telah 

menetapkan jadal imam dan muazin, salah atu imamyang juga kerap memimpin halat jamaah 

adalah ustadumhuri Al Hafiz, yang merupakan imam Masjid Raya Baiturrahman. 

  Masing-masing ada sekitar tujuh orang imam dan muazin yang menjalankan tugasnya 

secara bergantian Majid Baitul Musyahadah juga menjalankan beberapa kegiatan 

berwawasan keislaman seperti pengajian. Misalkan ada pengajian fiqih, yang di gelar pada 

senin malam. Pengajian ini di asuh ustad Thamlica Haan, Lc. Pengajian yang sama untuk 

ilmu tauhid juga dilakukan pada kamis malam di bawah asuhan utad amsul Bahri M Ag. 

 Dalam suatu masjid terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang berbetuk islami dan juga 

kegiatan yang berbasis ekonomi,tetapi ada juga masjid yang hanya mengadakan kegiatan 



berbentuk islami saja dan ada juga masjid yang mengadakan kegiatan islami dan juga 

ekonomi. 

  Dari hasil wawancara saya bahwasannya di masjid baitul musyahadah ini penguru 

mengarahkan jamaah untuk memberikan infak dan sedekah setiap hari jumat minimal 10 ribu 

untuk dimaukkan ke celengan massjid karena dengan makmurnya mayarakat masjid pun akan 

makmur. Di masjid baitul musyahadah ini koperainya belum bisa berjalan dengan lancar 

karena penguru di majid ini baru aja di gantikan.
5
 

  Di masjid ini setiap malam kamis,penceramah juga sering menyinggung tentang 

ekonomi umat yang semakin lama semakin berkembang pesat. Karena masjid ini terletak di 

sekitar perbelanjaan suzuya mall sebagian dari merek memarkirkan kendaraan di lingkungan 

masjid untuk setiap malam sabtu,minggu, dan senin dikenakan biaya parkir dan biaya terebut 

nantinya akan diberikan kepada masjid sepertiga  dan juga kepada yang menjaga parkir. 

  Masjid yang saat ini masih dalam tahapan perbaikan berdasarkan hasil wawancara 

dengan pengurus masjid dana untuk masjid sekitar 700 juta rupiah, di masjid ini ada juga 

orang yang  sering melangsungkan pernikahan dalam waktu 1 minggu mencapai 7 pasang 

pengantin yang melangsungkan akad di masjid Baitul Musyahadah,mereka yang ingin 

menikah harus mendaftar telebih dahulu dan dana yang diberikan 250 ribu sumbangan dari 

kedua mempelai. 

  Kegiatan koperasi di masjid ini jika untuk masjidnya saja tidak ada karena 

seketarianya sudah tidak ada lagi, jadi para remaja masjid berinisiatif untuk mendirikan 

koperasi atas nama remaja masjid itu sendiri,koperasi yang mereka dirikan itu seperti 

tabungan santri  jual buku iqra. Karena masjid yang berdekatan dengan suzuya mall setiap 
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hari sabtu dan minggu yang memarkirkan kendaraan di sekitar masjid harus membayar 

parkir.
6
 

  Kendaraan yang di  parkirkan disekitar masjid yang menjaga bukanlah para remaja 

masjid tetapi pemuda gampong pada awalnya parkir tersebut yang kelola adalah remaja 

masjid karena sempat terjadinya pro dan kontra lalu keputusan rapat bahwasannya parkir 

tersebut dikelola oleh pemuda gampong dengan perjanjian dibebankan 300 ribu perbulan 

untuk masjid. 

 Di masjid ini untuk pengurus masjid tidak ada gaji Dilingkungan yang begitu luas ketua 

remaja masjid sempat mensarankan untuk membangun lapak disekitar masjid guna 

menjalankan perekonomian masjid,tetapi pendapat tersebut tidak direspon sama sekali oleh 

pengurus masjid karena perbedaan pemikiran.  

  Di bedakan 2 hal yaitu pengurus dan staf masjid  itu ada 2 hal tidak ada diberikan 

apapun tetpai untuk staf masjid diberikan honor, masjid juga ada TPA dan bagi para 

ustazahnya mereka digaji 600 perbulannya sedangkan dana untuk muazin sekitar 300 

perbulan untuk iman 500 perbulan dan untuk kebersihan 1.200.000-1.500.000. 

  Masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja masjid seperti kas senin 

kamis yaitu sumbangan dari jamaah,kas rutin yang tidak di patokan jika ingin memberi 

karena kas rutin ini menurut ikhlasnya si pemberi, dandana tersebut dihitung perbulan yang 

mencapai 13 juta,kas yatim yaitu yang diberikan khusu kepada anak yatim asuh yang dilihat 

sesuai dengan kondisi rumah dan prestasi anak tersebut dana yang diberikan berupa uang 300 

ribu perbulan dan khusu untuk hari jumat sedaran tabungan mencapai 100 juta perbulan. 

  Dari hasil wawancara bahwasanya semua pendapatan berdasarkan edaran tabungan 

harian dibuka satu bulan sekali, untuk renovasi dan pembangunan masjid dilakukan setahun 
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sekali, dan dana bantuan pembangunan dari biro istimewa (dana hibah) sebesar 500 jt untuk 

pemasangan marmar. 

Tabel 1.3. Data pendapatan masjid Baitul Musyahadah pada bulan Juni 2017 

No Sumber Jumlah 

1. Tabungan jumat Rp. 44.962.000,- 

2. Tabungan harian Rp. 20.900.000,- 

3. Pernikahan Rp. 500.000,- 

4. Bantuan Bank Aceh Syariah untuk kegiatan 

itikaf 

Rp. 30.000.000,- 

 Jumlah Rp. 96.362.000 

Sumber : Dokumentasi Bendahara Masjid Amiruddin 

Tabel 1.4. Data pengeluaran masjid Baitul Musyahadah pada bulan Juni 2017 

No Kegiatan  Pengeluaran  

1. Pengajar Rp. 600.000,- 

2. Parkir Rp. 300.000,- 

3. Muazim  Rp. 300.000,- 

4. Imam Rp. 500.000,- 

5. Bagian kebersihan Rp. 1.200.000,- s/d 1.500.000,- 

6 Kegiatan pernikahan Rp. 250.000,- 

 Jumlah Rp. 3.150.000,- 

Sumber : Dokumentasi Bendahara Masjid Amiruddin 

  Gambaran dari pemasukan dan pengeluaran dana yang ada dimasjid Baitul 

Musyahadah tersebut diatas dapat memberi gambaran bahwa sedikit sekali pengeluaran dana 

untuk kegiatan pemberdayaan umat. Pengeluaran dana yang paling banyak adalah pada 

pelaksanaan kegiatan kemasjidan seperti untuk pengajar TPA, imam masjid, dan untuk 

petugas kebersihan. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran pengurus masjid 

dalam hal pemberdayaan ekonomi umatmasih belum terlaksana. 

 

 



3. Masjid Baitussalihin 

a. Letak dan Sejarah 

Masjid baitussalihin yang terletak  di deretan rukoh di sepanjang  jl. Teuku  iskandar 

Ule kareng. Secara umum masjid ini masih dalam proses pembangunan, atau lebih tepanya 

pengembangan. Hal tersebut terlihat  jelas dari beberapa bagian fisik masjid  yang masih 

belum di cat.  

  Masjid baitussalihin dibangun pada tahun 1980 oleh masyarakat di kec. Ulee kareng 

dan sekitarnya. Yang berdiri di atas tanah wakaf masyarakat seluas 9815m
2
,dan kembali 

direnovasi pada tahun 2007 dengan luas bangunan masjid sekarang 9890 m
2
. Bangunan yang 

terdiri dari dua lantai ini yang sanggup menampung jamaah sekitar 3000 orang.  

  Di masjid ini banyak melakukan kegiatan- kegiatan seperti memakmurkan masjid, 

dalam kegiatan tersebut mereka juga mengadakan pendidikan formal dan pendidikan non 

formal. Seperti pendidikan formal yaitu TKIT yang bernaung di bawah yayasan 

baitussalihin,sedangkan pendidikan formal yaitu TPA,TKIT, majelis taklim bagi ustazah dan 

remaja perempuan serta ibu-ibu dalam kec.uleu kareng dan sekitarnya. Selain itu juga ada 

penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis.
7
 

  Di masjid Baitussalihin banyak sekali kegiatan-kegiatan islami seperti pengajian 

umum selepas shalat magrib yang di adakan 3 malam dalam sepekan. Malam selasa 

pengajian tasauf, malam rabu tafsir, dan malam kamis pengajian fiqh serta pengajian rutin 

setiap subuh ahad, kemudian juga ada kegiatan qurban dan juga penyaluran daging qurban 

bagi jamaah masjid. Dan ada juga yang melangsungkan pernikahan di masjid Baitussalihin 

dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan islami lainnya. 
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a. Program Yang MendukungEkonomiUmat di Masjid Baitussalihn   

  Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengurus masjid kurangnya peran terhadap 

pemberdayaan ekonomi umat karena masih dalam tahap pembangunan karena mereka masih 

menggunakan fasilitas lahan parkir untuk pembangunan masjid dan biaya parkir untuk 

perbulannya yang di berikan untuk masjid adalah 4 juta. Masjid yang masih di renovasi 

mendapatkan sumbangan dari PEMDA dan juga sumbangan dari masyarakat disekitarnya.
8
 

   Seperti halnya dengan masjid batul musyahadah bahwasannya mereka yang berjualan 

di sekitar masjid tidak ada angkut pautnya dengan masjid, sepeti kegiatan pasar murah yang 

diadakan di lingkungan masjid dan itu ada diberikan sebagian untuk masjid jadi untu 

pemberdayaan ekonomi untuk saat ini hanya memanfaatkan lahan parkir saja. 

  Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat di masjid ini  belum ada karena pengurus 

masjid masih memanfaatkan lahan disekitar masjid, seperti adanya TK yang di bangun 

dilingkungan masjid baitussalihin dan dengan adanya TK tersebut ada pemasukan khusus 

untuk masjid. Untuk kegiatan seperti koperasi dan BKM massih belum terlaksanakan karena 

masih berfokus dengan pembangunan masjid. Pembangunan masjid menjadi salah atu faktor 

penghambat karena dengan pembangunan masjid ini pengurus hanya berfokus dengan 

pembangunan saja. 

  Penceramah yang mengisi kajian di masjid ini tidak menyinggung tentang ekonomi 

karena kajian seperti ini masih umum, penceramah di masjid ini banyak membaha kajian 

tentang keagamaan, pembangunan masjid ini menjadi salah atu faktor penghambat karena 

dengan adanya pembangunan masjid ini mereka lebih terfokus dengan pembangunan 

sehingga kopersi dan BKM masih belum bisa berjalan dengan lancar. 
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   Pengurus juga merencakan untuk pembangunan baitul mal kecamatan untuk waktu 

jangka panjang, pengeluaran masjid untuk pembangunan mencapai 12 M dana yang pernah 

dari pemerintah paling tinggi 1 M, di masjid ini terdapat celeng harian khususyang di hitung  

bulan sekali mencapai 30 juta. Masjid ini padan tahun 2011 sampai 2016 mendapatkan dana 

dari APBA yang jumlahnya tidak disebutkan karna sudah terlalu lama.  

Tabel 1.5 data pendapatan masjid Baitusshalihin pada bulan desember 2017 

No Kegiatan  Pengeluaran  

1. Tabungan jumatan Rp. 6.631.500,- 

2. Tabungan harian Rp. 59.095.000,- 

3. Pernikahan Rp. 900.000,- 

4. Parkir Rp. 470.000,- 

5. Terima sumbangan TKIT Rp. 6.000.000,- 

6 Terima sumbangan acara akad nikah Rp. 1.200.000,- 

7 Pemasukan parkir perjumat Rp. 40.000,- 

8 Sewa toko masjid Rp. 10.000.000,- 

 Jumlah Rp. 74.295.500,- 

Sumber : Dokumentasi Dari Bendahara Masjid Zulfitra 

 

Tabel 1.6. Data pengeluaran masjid Baitusshalihin pada bulan desember 2017 

No Kegiatan  Pengeluaran  

1. Pengurus Rp. 500.000,- 

2. Pengajar Rp. 372.000,- 

3. Muazim  Rp. 750.000,- 

4. Imam Rp. 500.000,- 

5. Bagian kebersihan Rp. 2.000.000,- s/d 2.600.000,- 

6 Kegiatan pernikahan Rp. 450.000,- 

 Jumlah Rp. 4.572.000,- 

Sumber : Dokumentasi Bendahara Masjid 

  Gambaran pemasukan dan pengeluaran dana yang ada dimasjid Baitusshalihin 

tersebut diatas dapat memberi gambaran bahwa sedikit sekali dana yang dikeluarkan untuk 



peningkatan ekonomi umat. Pengeluaran dana yang paling banyak adalah untuk pelaksanaan 

kegiatan kemasjidan seperti pembayaran untuk pengurus, pengajar TPA, petugas kebersihan 

dan petugas-petugas lainnya. 

 

  Dengan demikian pengurus masjid hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah 

ada, sehingga dana yang banyak keluar hanya untuk kegiatan tersebut, tidak ada kegiatan 

yang berbasis pemberdayaan ekonomi umat dan tidak ada juga dana khusus untuk 

peningkatan ekonomi umat. seharusnya pengurus masjid bukan hanya terfokus pada kegiatan 

tersebut seperti pembayaran khatib, imam, dan petugas kebersihan saja. 

 

I. PEMBAHASAN  

  Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwasannya terdapat 

perbedaan dalam kepengurusan diketiga masjid. Masjid Baitul Musyahadah ini pengurus 

mengarahkan jamaah untuk memberikan infak dan sedekah setiap hari jumat minimal 10 ribu 

untuk dimaukkan ke celengan massjid karena dengan makmurnya mayarakat masjid pun akan 

makmur. Di masjid ini setiap malam kamis,penceramah juga sering menyinggung tentang 

ekonomi umat yang semakin lama semakin berkembang pesat. Di masjid baitul musyahadah 

ini koperainya belum bisa berjalan dengan lancar karena penguru di majid ini baru saja di 

gantikan. 

  Berberda dengan masjid baitushalihin pengurus tidak mengarahkan untuk 

memberikan infak dan sadaqah melainkan dari hasil parkir karena masjid ini masih dalam 

proses pembangunan, dan pengurus masjid hanya memanfaatkan lahan parkir yang ada. 

Untuk Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat di masjid ini  belum ada karena pengurus 

masjid masih memanfaatkan lahan disekitar masjid. Seperti adanya TK yang di bangun 



dilingkungan masjid baitussalihin dan dengan adanya TK tersebut ada pemasukan khusus 

untuk masjid.  

  Penceramah yang mengisi kajian di masjid ini tidak menyinggung tentang ekonomi 

karena kajian seperti ini masih umum, penceramah di masjid ini banyak membahas kajian 

tentang keagamaan, pembangunan masjid ini menjadi salah satu faktor penghambat karena 

dengan adanya pembangunan masjid ini mereka lebih terfokus dengan pembangunan 

sehingga kopersi dan BKM masih belum bisa berjalan dengan lancar. 

   Berbeda dengan kedua masjid tersebut di masjid Agung Al-Makmur ini Untuk 

koperasi sudah sangat lama tidak berjalan seperti ada kantin yang saat ini sudah non aktif, 

dan di masjid inijuga terdapat adanya baitul mal. Sama seperti halnya dengan masjid-masjid 

yang sudah terkenal dengan banguna yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat karena 

keindahan masjid tersebut bahkan ada yang melangsungkan pernikahan di masjid ini bahkan 

1 hari sampai mencapai 4 pasangan calon pengantin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan            

Masjid sebagai komponen fasilitas sosial merupakan salah satu fasilitas yang 

merupakan bangunan tempat berkumpul bagi sebagian besar umat islam untuk melakukan 

ibadah sebagai kebutuhan spiritual yang di perlukan oleh umat manusia, di samping 

kebutuhan material. Dengan demikian agar kesejahteraan material dan spiritual dapat di 

capai, maka fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut harus tersedia secara 

memadai di dalam suatu lingkungan.  

Dua unsur yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan masjid 

adalah mereka yang dipercayaoleh para jamaah untuk mengelola masjid sedangkan jamaah 

masjid bermula dari orang-orang yang mengikuti shalat berjamaah dimasjid,lalu meluas 

cakupannya menjadi orang-orang yang mengikuti kegiatan masjid. Di dalam kegiatan masjid 

tercakup kegiatan ibadah dan aktivitas lain yang bermanfaat buat umat/masyarakat.  

Pengurus dan jamaah masjid tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnya. Pengurus 

tidak akan ada, kalau tidak ada jamaa’ah; dan jamaa’ah tidak akan terurus, kalau tidak ada 

pengurus. Tanpa jamaa’ah masjid akan kosong. Di sinilah pentingnya hubungan antara 

pengurus dan jamaahmasjid. Hubungan disini tidak hanya dalam arti ikatan lahiriyah semata, 

tetapi juga dalam arti ikatan batiniyah. Saling pengertian dan ikatan ikatan yang erat antara 

kedua belah pihak akan memperlancar dan menyuksesakan kegiatan-kegiatan masjid. 

 

 

 



B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan di atas, untuk peran pengurus 

dari tiga masjd tersebut ada beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus masjid selain menghidupkan masjid dengan hal-hal islami setidaknya 

didalamnya ada juga terkait hal-hal ekonomi. 

2. Memanfaatkan perkarangan masjid yang masih luas dengan adanya program 

ekonomi, untuk membantu umat. 

3. Selain remaja masjid pengurus juga harus bisa bekerjasama dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan yang berbasis ekonomi dan lain-lain. 

4. Kegiatan yang dulu sempat berhenti  karena penanggung jawab digantikan setidaknya 

harus bisa terlaksanakan kembali untuk memajukan kemakmuran masjid.  
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