






DAITAR ISi 

Sambutan Dirjen Bimas Islam ..............................•..•..•.... 5 
Ka.tel l'e11gClntC\r .•.....••••...••..••.••..••.•....•..........•...•......•..•..• 7 
Masjid Patimburak; Bukti Kerukunan 3 Ummat 
Beragama di Bumi Cendrawasih .......•......•....••.....••.••..••.. 9 
Meraup Berkah Dunia dan Akhirat di Masjid Agung 
Madani Islamic Centre Rokan Hulu .•.......•.............•...•... 2 t 
Masjid Al-Safar KM 88b Toi Purbaleunyi, 
Tafsir Singgah dan Seni Perjalanan ............................•.. 39 
Getaran Perjuangan Islam di Masjid Kuno 
Bay an Bel el< Lombok ..•.........•..........••...•..•..••........•....•• 51 
Masjid Jogokariyan, Masjid Kampung yang 
Mend uni a •••..•....•..•••••.••.••..•..•••••••••••.••..••.••.•.••.••.••.••.••• 59 
Magnet Spiritual Masjid Tertua di Kalimantan Barat ...•.. 71 
Al-Furqan UPI, Masjid lndah di Kawah Para Pendidik .... 83 
Masjid Tertua di Bumi Khatulistiwa .....•.........•.......•.....•. 91 
Masjid Tua Tegalsari, 
Kiblat llmu dan Hikmah di Nusantara .....•..••..•..••...•.•.. 103 
Belajar Mandiri dari Masjid Al-Markai Al-lslami 
Jenderal M. Yusuf .•.•..............•...•...............................• 109 
Masjid Babussholah Kabupaten Alor, NIT, 
Mematri Risalah di Pulau Kenari .•..•..••..•..••.•.....••...•.... 123 
Melestarikan Tradisi Kaum Tuha 
di Masjid Sultan Suriansyah ...............•.............•.••...•..• 139 

"Dari Masjld Kita St!lajar"' • • • 3 



Masjid At-Taqwa Lerabaing, Alor, NTT; Masjid Tua 
··senteng Taqwa" di Perbatasan Indonesia ••............... 147 
Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ...•.......•......... 163 
Masjid Keraton Buton; 
Bentuk Penjagaan Adat Sejati ............••........••...•........ t 75 
Masjid Shiratal Mustaqim: 
Jalan Lurus di Tepian Mahakam •.....•.....•...••...•..•.....•... 201 
Menapaki Kembali Literasi Islam di Masjid 
Smart BaiturrahrTlan ................................................... 217 
Masjid Tua Katangka; 
Hilal Kejayaan dari Timur Nusantara ....•.....•..••............ 223 
Masjid Sultan Riau 
Sebagai jejak Islam di Tanah Melayu ...•............•.....•... 235 
Menikmati Sensasi Ruhani Bahtera Nuh 
di Kota Lumpia .......................................................... 243 
Representasi Ruhiyah Sultan pada Masjid Gedhe 
Kauman Ngayogy'akarta ............................................. 251 
Perpaduan Rumah Surga dan Rumah Tuhan 
di Masjid Al-lrsyad Kota Baru Parahyangan ...............• 267 
Ada Masjid Ramah Anak di Bekasi .......•....••..•............ 273 
Masjd Sultan Ternate, 
Penjaga Tradisi di Bumi Raja-Raja ....•.....•...••............... 281 
Salman dan Amanat Peradaban Islam ........................ 287 
Masjid Raya Baiturrahman, Pusat Keislaman 
di Tengah Kota Semarang .•......•.....•••.........•.....•.•....... 299 
Mengobati Rindu Tanah Suci di Baiturrahman Aceh .... 307 

4 • • • Dlt/en Simas Islam Kemenag RI 



SAMBUTAN DIRJEN BIMAS ISLAM 

I~
beradaan Masjid tak bisa dilepaskan dari sejarah 

panjang dakwah Islam di Nusantara. Dakwah Islam 
imulai dengan berdirinya pusat peribadatan, meski 

dalam ukuran dan konsep yang beragam. Masjid inilah 
yang menjadi cikal bakal tegaknya eksistensi Islam di 
tanah air. 

Sebagai bangsa yang heterogen, peran masjid 
begitu menonjol dalam membangun karakter bangsa. 
Indonesia terdiri dari gugusan pulau, juga diisi ragam 
bahasa, budaya dan agama. Sungguh besar kekayaan yang 
dianugerahkan Tuhan, meski di sisi lain keragaman tersebut 
juga berpotensi melahirkan ragam ancaman terhadap 
kerukunan dan keutuhan NKRJ. Namun, dengan usaha 
yang sangat bijaksana, para ulama berhasil membangun 
Nusantara, salah satunya melalui masjid. 

Jejak walisongo adalah salah satu bukti bahwa 
masjid memiliki peran sentral, baik sebagai pusat dakwah 
maupun kegiatan sosial lainnya. Masjid di era walisongo 
selain sebagai pusat peribadatan, juga menjadi pusat 
kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Walhasil masjid 
menjelma menjadi pusat dakwah yang sangat sentral. 
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Sejarah masjid di Nusantara adalah jejak nyata 
bagaimana dinamika sosial kemasyarakatan membangun 
negeri ini. Bagi generasi muda. mengenal profil-profil 
masjid di Indonesia adalah bagian penting dalam 
menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap 
tanah air. Melalui masjid akan nampak jalan panjang para 
pendahulu dalam membangun dan merawat Nusantara. 

Ditjen Bimas Islam berkepentingan dengan 
tersajinya karya-karya seputar dakwah Islam, termasuk di 
dalamnya peran masjid. Buku yang ada di tangan Saudara 
merupakan jejak nyata dakwah Islam yang tercatat dalam 
gugusan masjid-masjid di penjuru Nusantara. Masjid
masjid terse but eksis hingga saat ini, sehingga sangat 
tepat untuk dihadirkan kembali dalam perspektif yang 
baru. 

Kami berharap buku ini menginspirasi kita semua 
untuk lebih mencintai bangsa dan negara ini, lebih 
bersemangat untuk berkontribusi terhadap pembangunan. 
Semoga buku ini menjadi rujukan bagi masa depan bangsa 
dalam upaya merawat keberagamaan kita. 
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KATA PENGANTAR 

Penguatan peran masjid dalam dakwah Islam telah 
menjadi bagian dari program pembangunan nasional. 
Masjid adalah intitusi keagamaan yang didorong 

perannya lebih maksimal dalam membangun peradaban 
Islam yang moderat dan inovatif. 

Ditjen Bimas Islam telah menyusun ragam program 
penguatan fungsi dan peran masjid. Hal ini menegaskan 
bahwa peran masjid saat ini begitu sentral, baik sebagai 
pusat aktivitas keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. 
Dalam Rencana Strategi Ditjen Bimas Islam, pemberdayaan 
masjid menjadi bagian inti yang terus dikembangkan 
dalam berbagai program. 

Pemberdayaan masjid selain akan mendukung 
program pembangunan nasional, juga bertujuan 
agar kualitas keberagamaan terus meningkat. Masjid 
diharapkan mampu mendorong para pemeluknya tumbuh 
sebagai pribadi yang santun dan berkarakter moderat. 
Dan tujuan itu sangat mungkin diraih ketika peran masjid 
didorong secara maksimal dalam membangun karakter 
umat beragama. 
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Dalam perjalanannya, masjid tentu memiliki sejarah 
panjang, baik yang tertulis maupun tak tertulis. Hal ini 
sangat penting untuk diungkap agar publik lebih mengenal 
peran masjid dalam dakwah Islam di gugusan Nusantara. 
Dan salah satu yang diangkat adalah peran masjid-masjid 
yang pada zamannya adalah corong perubahan. 

Buku yang telah disusun ini merupakan langkah 
Bimas Islam dalam menghadirkan sejarah yang utuh 
tentang peran dan eksistensi masjid-masjid di Nusantara. 
Sejarah ini menjadi penting guna mengikat kita dengan 
jejak para ulama yang telah berjasa membangun dan 
merawat NKRI. Kami berhapa buku ini menjadi bacaan 
yang bergizi sekaligus menginspirasi kalangan muda 
untuk lebih mengenal masjid-masjid di Nusantara. 
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MASJID PATIMBURAK; BUKTI 
KERUKUNAN 3 UMMAT BERAGAMA DI 

BUMI CENDRAWASIH 

Oleh: Tommy 

"'Masjid Patimburak berdiri kokoh atas hasil gotong 
royong tiga ummat beragama" 

Matahari baru merangkak naik saat bimasislam 
tiba di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, 
Papua Barat. Pagi itu, bimasislam bersiap membelah hutan 
dan mengarungi lautan menuju Masjid Patimburak yang 
menjadi saksi berkembangnya Islam di Bumi Cendrawasih. 

Dengan gagah, terios mengantar bimasislam 
melacak keberadaan masjid yang dibangun secara gotong 
royong oleh tiga ummat beragama di Desa Patimburak, 
Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. 

Semua bangku mobil terisi penuh. Mesin tipe 
3SZ-VE berkapasitas 1.SL telah mengaung. Tepat pukul 
8 waktu Indonesia timur melingkari pagi di bumi timur, 
bimasislam berangkat. Ucapan bismillah menjadi mantra 
agar jalan terjal penuh kelokan terasa lurus dan melahirkan 
kesan kebaikan. 
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.. Kalau di Papua, jangan lupa baca bismillah. Agar 
medan yang berkelok berubah menjadi lurus," gurau 
Yahya bin Tahir. lelaki paruh baya yang bimasislam angkat 
sebagai ketua rombongan ekspedisi menuju Patimburak. 

Untuk menuju Patimburak. bimasislam harus 
melalui hutan belantara tak berbatas. Benar-benar hutan, 
dan tidak ada satu pun rumah. Desa Kokas berjarak sekitar 
50 kilometer dart pusat kota Fakfak. 

Bimasislam tak kuasa membayangkan jika tim 
ekspedisi berkelana saat malam rnulai rnenutupi bumi dan 
terios silver diserang masalah mesin atau apa pun, siapa 
yang bisa menolong? Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. .. 

Untuk mewamai ekspedisi. lelaki yang kami sapa 
Pak Yahya ini berkisah. Jika memasuki hutan ini. katanya, 
pengernudi harus berhati-hati sekali. Sebab terkadang ada 
binatang liar seperti babi hutan atau rusa yang melintas 
tanpa pennisi. Jika tidak sengaja menabraknya, penabrak 
akan dikenai denda adat. 

Mobil bertipe small SUV pun melaju dengan lancar. 
bebas harnbatan dan tanpa macet. Kadang berlenggok 
untuk menaklukan tikungan tajam di sepanjang perjalanan. 
Di sepinggir jalan aspal. kadang terlihat suatu benda 
berwarna rnerah dijernur di atas alas karung. Pak Yahya 
menjelaskan bahwa benda tersebut adalah bunga pala 
yang sebenamya adalah selaput biji pala yang merupakan 
komoditas utama Kabupaten Fakfak. 

"Hanya dengan dua sampai tiga kali panen pala 
dalam setahun, masyarakat Fakfak bisa menghidupl 
keluarga selama setahun."' tutumya. 
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Terbayanglah di benak bimasislam betapa mahal 
harga rempah-rempah lni. 

Selain hutan, bimasislam juga menyaksikan air 
terjun indah di pinggir jalan. Namanya air terjun Kayuni. 
Sayang, bimasislam hanya bisa menikmati air terjun itu 
dari jarak beberapa puluh meter. jauhnya perjalanan tidak 
memungkinkan bagi bimasislam untuk sekadar mampir 
dan merasakan pijitan air terjun di Bumi Cendrawasih ini. 

Sekitar satu jam di dalam mobil, sampailah 
bimasislam di Kokas. Pengemudi memarkir mobil dan 
menikmati sajian kuliner khas Kokas sebelum melanjutkan 
petualangan berikutnya. Dikarenakan ada beberapa 
anggota tim yang belum alas perut-sebutan sarapan 
masyarakat Timur- menyantap makanan khas menjadi 
pilihan demi menghindari masuk angin karena lama dan 
terjalnya medan yang akan dilalui tim. 

Setelah perut aman, hati pun riang. Perjalanan siap 
dilanjutkan. Mesin yamaha tipe SCHML yang menempel 
di sampan kayu telah menyala, siap membelah lautan. 
Bismillah ... 

Alhamdulillah, ombak cukup bersahabat. Air taut 
tidak tampias terlalu banyak ke dalam perahu. Hanya 
cipratan dari kebutan yang dihasilkan long boat-sebutan 
sampan dari warga Kokas-membuat kesan perjalanan kian 
mendalam. Tak terlupakan. 

Selama 30 menit di atas long boat, hanya pulau
pulau kecil terlihat memesona dan hijau, serta air laut 
biru kehijauan; terlihat cantik menyatu, selayak kombinasi 
warna maestro lukis temama di kanvasnya. 
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Sebuah gapura besar bertuliskan "Selamat Datang di 
Kampung Patimburak' menyambut bimasislam. Kampung 
Patimburak bagai pulau hantu di siang hari. Di pulau yang 
berpenduduk 48 kepala keluarga atau sekitar 198 jiwa 
ini, mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan dan 
berkebun. 

Setelah merasakan tenangnya ombak di laut Kokas 
dan indahnya biru air laut, bimasislam tiba di masjid yang 
menjadi saksi perkembangan Islam di Bumi Cendrawasih. 
Di Bumi Cendrawasih ini, dakwah Islam sudah hadir sejak 
lima ratus tahun lalu. 

Sebuah pohon mangga besar berukuran raksasa di 
dekat masjid seakan menjadi saksi bagaimana syiar Islam 
di Bumi Papua berkembang dan terpusat di wilayah Papua 
Barat, mulai dari Raja Ampat hingga Fakfak. Terkait hal ini, 
ada beberapa versi riwayat yang memperkaya khazanah 
sejarah masuknya Islam di Papua. 

Kebanyakan sumber sejarah perihal masuknya Islam 
di Papua berdasarkan sumber-sumber lisan masyarakat 
setempat. Versi masyarakat lokal misalnya, berdasarkan 
legenda yang tersebar di masyarakat Papua, khususnya di 
Fakfak. Versi ini menyebut Islam bukan dibawa dari luar 
seperti Tidore atau pedagang Muslim, tetapi Papua sudah 
Islam sejak Pulau Papua diciptakan oleh Allah. Versi ini 
tentu saja tidak bisa diterima, namun secara tersirat versi 
ini menandakan Islam di Papua telah menjadi kepercayaan 
yang menyatu dengan masyarakat setempat. 

Adi nan Kabes, warga desa Patimburak menceritakan 
bahwa Islam mulai menyebar di tanah Papua melalui 
leluhumya ... Agama Islam masuk Papua dibawa moyang 
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saya, Raja Pertuana Wertuar dan mendirikan Masjid 
Patimburak," kisahnya. 

Dari kejauhan, kubah mirip gereja-gereja di eropa 
itu terlihat. Setelah dekat, kubah itu terselimut debu, 
seperti tidak terurus. Kubah yang mirip dengan gereja 
eropa masa lalu adalah bangunan terpenting yang dimiliki 
Masjid Patimburak sehingga terlihat mirip seperti gereja 
dan menjadi bukti kerukunan beragama masyarakat Fakfak, 
Papua Barat. 

Sampai di dalam masjid, ditemukan empat tiang 
penyangga di tengah masjid yang menyerupai struktur 
seperti bangunan di jawa yang didirikan oleh para wali. 

Raja Pertuana Wertuar saat memimpin kerajaannya 
di Fakfak, Papua Barat memimpin masyarakat yang 
menganut beraneka ragam agama; Islam, Katolik dan 
Protestan. Tidak mudah memimpin masyarakat berbeda 
keyakinan agar hidup rukun dalam menjalanl kehidupan 
sehari-hari. 

Demi melahirkan kehidupan masyarakat yang 
rukun dan damai, Raja Pertuana Wertuar mengumpulkan 
semua warga. Raja mengumumankan akan dibangunnya 
sebuah masjid. jauh sebelum mengumpulkan warganya, 
raja sudah memikirkan desain masjid yang dapat diterima 
oleh umat Kristiani. 

Malam kian larut. Tak seperti biasanya, raja belum 
bisa memejamkan mata. Bola matanya menerawang ke 
langit-langit kamamya. Di sebelahnya, sang istri secara 
diam-diam memperhatikan tingkah laku suaminya yang 
tak biasa. 
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"Kenapa kakak belum tidur? Apa yang sedang 
dipikirkan? Apa ada masalah yang kakak alarni siang tadl 
sehingga sulit memejamkan mata?" tanya istrinya. 

"Saya tidak apa-apa. Adinda. Saya hanya 
memikirkan bagaimana caranya membangun rnasjid tapi 
tidak rnelukai perasaan umat Kristiani dan Katolik," jawab 
raja. Seketika kamar hening bebeberapa saat. 

"Emm," gumam raja. "Aku sebenarnya ingin 
membuat masjid dengan menggabungkan unsur gereja 
di bangunannya agar umat non Islam tidak tersinggung 
dan ingin membantu pembangunannya. Demi terciptanya 
kerukunan antar umat beragama." 

"ltu ide bagus. Kakak. Coba besok kumpulkan 
semua ahli bangunan di istana untuk membicarakan hal 
ini," ujar istri. 

"Baik istriku. Terima kasih atas saranmu. Saatnya 
kita tidur. Malam semakin larut," tarnbah raja. 

Esok harinya, raja mengurnpulkan semua ahli 
bangunan di istana untuk membicarakan soal masjid 
yang menjadi penyatu antar umat beragarna. Setiap ahli 
memberikan masukan dan dicatat dengan detail. Setelah 
rapat berjalan beberapa jam, akhirnya diputuskan masjid 
dengan kubah seperti gereja. Alasannya agar umat K.ristlani 
merasa dihormati. 

Setelah sketsa dirapikan. Raja bergegas menuju 
Patimburak untuk bertemu masyarakat. Masyarakat 
dikumpulkan di lapangan dekat dermaga sungai Kokas. 
Raja mengumumkan akan dibangunnya sebuah masjid. Di 
luar dugaan, umat Kristiani menerima dan siap membantu 
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pembangunan masjid. Raja senang bukan kepalang. ldenya 
mampu meredam konflik horisontal antar masyarakat yang 
berbeda keyakinan. 

Arkeolog Papua, Hari Suroto, menilai keberadaan 
Masjid Tua Patimburak merupakan bukti keberagaman 
masyarakat setempat. 

"Masjid Tua Patimburak dibangun oleh Raja 
Pertuana Wertuar pada t 870 Masehi yang menunjukkan 
keberagaman di daerah itu," kata Hari Suroto, seperti 
dikutip dari beritasatu. 

Arsitektur masjid itu, kata dia, sangat unik karena 
ada perpaduan bentuk masjid dan gereja. Apalagi jika 
dilihat dari kejauhan, masjid terlihat seperti gereja. 
Kubahnya mirip arsitektur gereja-gereja di eropa pada 
masa lampau. 

"Hasil penelitian arkeologi menunjukan bahwa 
Masjid Tua Patimburak merupakan wujud dari konsep 
filosofi 'satu tungku tiga batu' ," katanya. 

Masjid Tua Patimburak dibangun secara gotong 
royong oleh warga Pertuanan Wertuar yang memeluk 
agama Islam maupun Kristen. Pada tahun t 870, Islam 
dan Kristen sudah menjadi ·dua agama yang hidup 
berdampingan di Pertuanan Wertuar. 

"Satu tungku tiga batu mengandung arti tiga posisi 
penting dalam keberagaman dan kekerabatan etnis di 
Fakfak. Satu tungku tiga batu artinya tungku tersusun atas 
tiga batu berukuran sama," katanya. 

Ketiga batu ini, lanjut dia, diletakkan dalam satu 
lingkaran dengan jarak tertentu sehingga posisi ketiganya 
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seimbang untuk menopang periuk tanah Iiat. Tungku yang 
berkaki tiga membutuhkan keseimbangan yang mutlak. 
Jika satu dari ketiga kakinya rusak, tungku tidak dapat 
digunakan. 

"Makna agama dalam konsep filosofi satu tungku 
tiga batu, bahwa ketiga batu itu dilambangl<an sebagai 
tiga agama yang sama kuat dan menjadi kesatuan yang 
seimbang untuk menopang kehidupan dalam keluarga. 
Tiga agama ini yaitu Islam, Protestan dan Katolik," katanya. 

Tidak jarang dalam satu keluarga besar di Fakfak 
dan sekitarnya terdapat tiga aliran agama, tetapi mereka 
tetap hidup rukun dan damai disertai nilai-nilai toleransi 
yang tinggi. 

"Mereka tidak akan pernah terpengaruh oleh isu
isu, ataupun perselisihan terkait agama. Toleransi hidup 
beragama di Fakfak sangat kental dan tetap dipertahankan 
oleh masyarakat dan patut untuk dicontoh sebegai bentuk 
keberagaman dan kebhinekaan yang ada di Indonesia," 
kata Hari. 

Seiring berjalannya waktu, pembangunan masjid 
pun rampung. Masjid berdiri megah di Desa Patimburak. 
Masjid berfungsi sebagai mana mestinya; tern pat beribadah 
dan menuntut ilmu agama warga, mulai dari anak-anak 
hingga orang dewasa. 

Selain menaranya yang m1np gereja, ada unsur 
lain yang menandakan bahwa masjid ini dibangun secara 
gotong royong antar umat beragama, yaitu sebuah kain 
bergambar salib di dekat mimbar. 
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Masjid Patimburak dipimpin oleh seorang imam 
yang masih keturunan Raja Wertuar bermarga Haremba. 
Arsyad Haremba, imam saat ini, mengatakan bahwa 
pengangkatan sebagai imam biasanya ditunjuk langsung 
oleh imam sebelumnya. 

"Biasanya ditunjuk langsung oleh imam terdahulu," 
kenangnya. 

Pada tahun 2002, Pak Imam Arsyad menceritakan, 
dirinya ditunjuk langsung oleh Pak Musa Haremba, imam 
sebelumnya, dengan memperhatikan secara seksama 
dalam waktu yang lama untuk melihat kelayakan sebagai 
seorang imam. 

'"Penunjukkan biasanya dilihat dari ilmu agama 
yang dimiliki seorang calon imam," tuturnya. 

Selain menjadi imam solat fardhu dan solat Jum 'at, 
imam juga bertugas mengajarkan ilmu agama kepada 
masyarakat. Pak Imam mengatakan, jadwal pengajaran 
ilmu agama di Masjid Patimburak setiap hari Ahad saat 
masyarakat libur dari berkebun dan seluruh masyarakat 
yang beragama Islam maupun Kristen akan berada di Balai 
Desa untuk berkumpul bersama keluarga dan belajar ilmu 
agama. 

Di balik keagungan sejarahnya, ada rronf oesar pao"a 
Masjid Patimburak yang menjadi lambang kerukunan 3 
umat beragama dan menjadi semboyan bagi Kota Fakfak. 
Masjid ini terbengkalai karena sulitnya al<Ses menuju 
lokasi. 
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Seandainya jalan yang dibangun pemerintah selesai 
sesuai rencana, wisatawan dapat melalui jalur darat, tidak 
perlu sewa long boat. 

"Jadi pemerintah pernah ingin membuka jalan 
menuju Patimburak, tapi berhenti di tengah jalan. Sampai 
saat ini belum ada kelanjutan." kata warga Desa Patimburak, 
Adinan Kabes. 

Dia berharap agar Pemda serius menangani 
pembangunan jalan. Jika perlu harus berkolaborasi dengan 
Kementerian Pariwisata agar proyek mulia ini segera 
rarnpung. a 
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MERAUP BERKAH DUNIA DAN AKHIRAT 
DI MASJID AGUNG MADANI ISLAMIC 

CENTRE ROKAN HULU 

Oleh: Yahya Ghulam 

Saat pertama kali memasuki kawasan Masjid 
Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu, nuansa megah 
nan asri sangat mendominasi. Dari jauh terlihat betapa 
besar bangunan masjid, ditambah menara-menaranya 
yang menjulang tinggi. Wajar saja, masjid ini memang 
memiliki luas bangunan sekitar 15.800 meter persegi dan 
dikelilingi oleh taman yang menyejukkan mata. 

Setelah menaiki tangga depan untuk memasuki 
halaman masjid, siapa pun yang pertama kali datang ke 
masjid kebanggaan masyarakat Rokan Hulu ini akan dibuat 
takjub. Pasalnya, arsitektur halamannya mirip dengan 
konsep Masjid Nabawi di Madinah. Sekeliling halaman 
masjid terdapat lorong yang mengarah ke bangunan 
utama masjid. Di bagian tengah terdapat air mancur 
dengan bunyi gemericik air hingga membuat suasana 
semakin syahdu. Di halaman masjid juga terdapat pohon-
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pohon kurma, dan ragam tanaman lainnya dengan vas 
besar berwarna putih. 

Yang lebih menggemaskan lagi, di halaman masjid 
terdapat banyak burung merpati, puluhan jumlahnya. 
Burung-burung ini sengaja dikembangbiakan sehingga 
sangat jinak. Ketika bimasislam berusaha bercengkrama 
dengan mengejar mahluk bersayap ini, mereka hanya 
minggir, tidak terbang. 

Pada hari biasa, selain jam shalat, masjid seluas ini 
memang tampak sepi, hanya ada beberapa pengunjung 
dari luar daerah. Tapi saat hari libur, terutama lebaran ldul 
Fithri, pengunjung Masjid Agung Madani Islamic Centre 
Rokan Hulu ini membludak, berkali-kali lipat jumlahnya 
dari hari biasa. Menurut Ketua I Badan Pengelola Masjid 
Ors. H. Syahrudin M.Sy. total wisatawan yang datang 
mencapai puluhan ribu jamaah. "Saya juga sudah payah 
kalau mau ke masjid, mobil susah masuk, orang semua," 
terangnya. 

Antusiasme masyarakat untuk mengunjungi dan 
beribadah di masjid ini memang tinggi. Trennya semakin 
naik setiap tahunnya. Tidak hanya dari wilayah Provinsi 
Riau, tapi juga berasal dari daerah lain, seperti Sumatera 
Barat, Sumatera Utara, Tapanuli, dan luar Sumatera bahkan 
mancanegara. Kata Pak Syahrudin, selain ingin melihat dan 
menikmati kekhusyukan beribadah, tak sedikit pengunjung 
yang datang hendak mengetahui lebih banyak tentang 
fasilitas dan program-program masjid. Pasalnya. masjid ini 
merupakan masjid terbaik se-lndonesia pada tahun 2015 
dalam kategori Percontohan Paripurna versi Kementerian 
Ag am a. 
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Rokan Hutu Negerl Serlbu Suluk 

Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau 
ini memiliki julukan Negeri Seribu Suluk. Dalam kaitannya 
dengan agama Islam dan sufisme, kata suluk berarti 
menempuh jalan (spiritual) menuju Allah. Menempuh 
jalan suluk (bersuluk) mencakup disiplin seumur hidup 
dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam 
(syariat) sekaligus aturan-aturan esoterik agama Islam 
(hakikat). Bersuluk juga mencakup hasrat untuk mengenal 
diri, memahami esensi kahidupan, pencarian Tuhan, dan 
pencarian kebenaran sejati (ilahiyyah) melalui penempaan 
diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahiriah 
sekaligus syariat bathiniah demi mencapai kesucian hati 
untuk mengenal diri dan Tuhan. 

Kata suluk sendiri berasal dari terminologi Al-Q:ur' an 
yakni fasluki dalam surat An-Nahl ayat 69, Fasluki subula 
rabbiki zululan (Dan tempuhlah jalan Rabb-mu yang telah 
dimudahkan (bagimu)). Kata suluk biasanya berhubungan 
dengan tasawuf, tarekat dan sufisme. 

Pembangunan Masjid Agung Madani Islamic 
Centre Rokan Hulu diprakarsai oleh Bupati Rokan Hulu 
periode 2006-2016, Ors. H. Ahmad, M.Si, dilatarbelakangi 
keinginan adanya masjid yang representatif. Selain itu, 
cucu Syeikh Ibrahim ini memandang perlunya sebuah 
masjid kabupaten yang dijadikan tempat aktivitas 
sekaligus simbol ummat Islam. Apalagi daerah ini dijuluki 
Negeri Seribu Suluk dimana terdapat banyak masyarakat 
melaksanakan dzikir di suatu tempat khusus bernama 
surau (bersuluk). 
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"Paling tidak ada 4 faktor. Pertama, masjid sebagai 
simbol ummat Islam. Kedua, sebagai pusat kegiatan 
aktivitas ummat Islam. Ketiga, sebagai tempat pembinaan 
persatuan ummat. Keempat, masjid sebagai sumber 
kesejahteraan ummat," ujar Bupati Ahmad, dikutip dari 
dokumentasi Pemda Rokan Hulu. 

Masjid ini juga berdampingan dengan komplek 
Kantor Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu. 
Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu 
merupakan daerah yang relijius dan menjunjung tinggi adat 
budaya. Jika melihat ke sekeliling, pemandangan sebelah 
selatan masjid membentang bukit Barisan. Sedangkan 
sebelah utara terlihat pusat perkantoran Pemerintah 
Daerah dan Lembaga Adat Melayu dimana arsitekturnya 
dipenuhi lambang dan simbol keislaman yang memiliki 
arti mendalam. 

Se)arah Pendlrlan Masjld 

Peletakan batu pertama Masjid Agung Madani 
Islamic Centre Rokan Hulu dilaksanakan pada Senin, 1 
Muharram 1429 hijriyah atau bertepatan 29 Desember 
2008 oleh Bupati Rokan Hulu, Ors. H. Ahmad MSi dan 
disaksikan Dr. Musthafa Umar, seorang ahli tafsir Provinsi 
Riau. Setelah mengalami proses pembangunan selama 1 
tahun 8 bulan, masjid diresmikan pada Jum'at 25 Sya'ban 
1431 hijriyah bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2010. 
Acara peresmian dirangkai dengan kegiatan tabligh akbar 
mengundang penceramah dai kondang sejuta umat (aim) 
KH. Zainudin MZ dan dihadiri oleh ribuan jama' ah. KH. 
Zainudin MZ sekaligus menjadi Khatib jum' at pertama di 
masjid ini. 
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Masjid yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai KM. 
4 Pasir Pangaraian depan Bundaran Ratil< Togak ini berdiri 
di atas tanah seluas 22 hektar dengan kapasitas puluhan 
ribu jamaah. 

Masjid terlihat indah, rapih dan dipenuhi hasil karya 
seni ini didesain dengan melibatkan konsultan perencana 
PT. Citra Murni Semesta Jakarta dan PT. Holistika Prima 
Grahita sebagai konsultan pengawas, serta kontraktor 
pelaksana PT. Total Bangun Persada Jakarta yang menelan 
biaya pembangunan sekitar 500 miliar rupiah. 

Adapun pengelolaan masjid sepenuhnya diurus 
oleh Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre 
Rokan Hulu yang diketuai oleh Ir. Damri yang juga menjabat 
sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu. 
Dibantu oleh ketua-ketua lain yang membidangi aspek 
idarah, imarah dan riayah serta ratusan pekerja yang terdiri 
dari unit pegawai sekretariat, perpustakaan, pusat bisnis, 
cleaning service •. pekerja taman, petugas keamanan, 
kesehatan, dan lainnya. 

Arsitektur Bangunan Masjid 

Dari luar masjid, pemandangan kubah utama 
berwarna hijau tua dengan garis kuning emas yang 
melambangkan ketinggian dan kebesaran Islam tampak 
amat mecolok. Kubah ini berukuran diameter 25 meter dan 
tinggi 55 meter. Adapun kubah utama dikelilingi empat 
kubah kecil berukuran diameter 10 meter dan tinggi 30 
meter. Ditambah satu buah kubah kecil berukuran diameter 
7 meter dan tinggi 20 meter. Semuanya melambangkan 
rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam. 
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Keindahan kubah dilengkapi dengan berdirinya 
4 menara masjid yang menjulang setinggi 66,66 meter 
yang melambangkan jumlah ayat dalam AI-Qur' an. Selain 
itu, di bagian luar masjid juga terdapat sebuah menara 
besar dengan tinggi 99 meter. Menara ini sekaligus 
menggambarkan Asmaul Husna. Tinggi menara ini tidal< 
tertandingi tingginya oleh bagunan di sekitarnya yang 
memberi arti bahwa Allah SWf tidak ada tandingannya. 

Menara juga berfungsi sebagai wisata religious. 
Pengunjung diperbolehkan naik ke puncak menara melalui 
lift. Dari ketinggian puncak menara akan terlihat jelas kota 
Pasir Pangaraian di siang hari, dan gemerlap lampu yang 
indah, menarik dan tertata rapih pada malam harinya. 
Keindahan lampu yang gemerlapan juga terpampang di 
halaman masjid dilengkapi 9 pasang air mancur. Terdapat 
pula pohon kurma dan lorong kiri-kanan menuju ke dalam 
masjid. Tidak hanya itu, lampu juga menghiasi tanaman 
dan pepohonan di sekitar masjid, baik di atas maupun 
bawah sampai ke pagar dan jalan menuju masjid. 

Masjid juga diberi taman yang ditata rapih 
dengan tanaman dan bunga-bunga yang indah dan asri. 
Pemandangan ini amat memanjakan pengujung yang 
melaksanakan ibadah sembari berwisata malam. 

Jika mengelilingi masjid ke arah barat dan utara 
akan terlihat bangunan pendukung masjid berupa lembaga 
pendidikan seperti PAUD, SMP Tahfizh, dan perguruan 
tinggi bidang ilmu Al-Qur' an-had its bernama lnstitut Sains 
Al-Qur' an Syeikh Ibrahim. 

Di basement dan lantai 1 masjid terdapat tempat 
wudhu dengan 120 titik keran, 8 buah toilet terbuka dan 
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tertutup, serta 1 kaca hias yang diperuntukkan bagi jamaah 
laki-laki. Sementara pada lantai 1 masjid, pada bagian kiri 
dan kanan terdapat masing-masing 18 keran air wudhu 
dan 6 toilet tertutup yang diperuntukkan bagi jamaah 
perempuan. 

Terdapat 3 selasardi sebelah utara, timur, dan selatan 
sebelum masuk ke ruang utama masjid. Di selasar yang 
terdapat lampu warna-warni ini digunakan untuk kegiatan 
berbuka bersama, baik puasa wajib Bulan Ramadhan 
maupun puasa sunnah setiap Senin dan Kamis. Selasar 
juga berfungsi sebagai tempat kegiatan penerimaan zakat 
fitrah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Termasuk 
dipergunakan sebagai tempat istirahat bagi jamaah sambil 
menunggu waktu sholat atau setelah melaksanakan 
kewajiban shalat. Di selasar sebelah timur masjid terdapat 
bedug berdiameter 2 meter, panjang 3 meter, dan tinggi 
3,5 meter dengan berat sekitar t ton. Bedug ini digunakan 
sebagai tanda masuknya waktu shalat. 

Masjid ini memiliki 4 pintu utama. Untuk jamaah 
khusus bisa masuk melalui pintu VIP di sebelah barat 
masjid. Pintu masjid diberi nama sesuai nama Khalifah 
Rasyidin dan istri nabi Muhammad SAW. Pin tu utama di 
bagian timur bernama Babussalam, pintu sebelah kanan 
diberi nama Khadijah, pintu sebelah kiri diberi nama Aisyah. 
Sedangkan pintu utama bagian selatan diberi nama Aisyah 
I dan sebelah kanan-kirinya diberi nama pintu Usman bin 
Affan dan pintu Umar bin Khaththab. Pintu utama bagian 
utara, bagian tengah diberi nama pintu Khadijah I dan 
pintu kanannya diberi nama Abu Bakar Ash-Shidiq serta 
pintu Umar bin Khatab di sebelah kirinya . 
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Di ruang utama, masjid beralaskan karpet merah 
tebal berasal dari Turki yang memuat 5000 jamaah. Di 
bagian tengahnya ada 4 tiang kokoh penopang kubah 
utama. Terdapat ruang shalat di selasar atas lantai 2. 
Lampu gantung tepat di bawah kubah utama berukuran 
diameter 10 meter dengan berat 2 ton. Ornamen lampu 
gantung terdiri dari perpaduan berbagai macam bahan 
dart berbagai daerah dan negara, seperti plat kuningan 
dari Italia, batu hias oksi dari Jawa Timur, batu hias dan 
batu oksi dari jawa Timur, batu akik dari Kalimantan dan 
Turkl, batu eris topas dari Jawa Barat, batu kalimaya dari 
Banten, kaca lampu gold spectrum dari Amerika yang 
kesemuanya menggambarkan Islam berasal dari semua 
golongan dan dapat menerima perbedaan yang dirangkai 
menjadi kekuatan dahsyat dan berguna untuk semua. 

Pada dinding ruang shalat terdapat hiasan perisai 
muslim di bagian tengah dan rantai di bagian pinggirnya 
yang melambangkan kesatuan dan persatuan umat Islam. 
Ornamen dinding depan dilengkapi dengan 8 bilah Pedang 
Sabilillah Khaidir Ali. Pada kubah terdapat hiasan berupa 
16 busur panah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 8 tombak 
Abu Bakar Ash-Shidiq yang melambangkan perjuangan 
tokoh Islam masa lalu dilengkapi dengan gambar bunga 
kusuma lambang kejayaan Islam dan dikelilingi kaligrafi 
surat Al-Fatihah, Al-Kafirun, An-Nashr, Al-lkhlas, Al-Falaq, 
An-Naas, serta 99 asmaul husna. Sementara di mimbar 
sebagai tempat khatib menyampaikan khutbah terdapat 
kaligrafi surat An-Nahl ayat 126 tentang peringatan untuk 
hamba yang melampaui batas. 

Di ruang shalat utama juga terdapat pembatas 
(hijab) antara laki-laki dan perempuan dan Al-Qur'an 
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yang bisa dibaca oleh jamaah. Di bawah mimbar khutbah 
terdapat mimbar berwama merah yang digunakan untuk 
membaca Al-Qµr' an sebelum adzan. 

Fasilitas dan Program 

Imam di Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan 
Hulu bukan sembarangan orang. Salah satu syaratnya 
adalah pernah menjadi qari internasional dan hafizh 
beberapa juz Al-Qur'an. Sehingga dalam pelaksanaan 
ibadah, khususnya ketika shalat dengan bacaan jahr 
terdengar lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur' an yang 
merdu dan indah guna menambahkan kekhusyukan. Para 
imam juga diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

Tidak hanya sebatas shalat, masjid juga dilengkapi 
dengan berbagai sarana penunjang dan program yang 
terencana serta mempunyai visi jauh ke depan. Misalnya 
untuk pengembangan ekonomi dengan adanya stand 
bazar di halaman masjid dan swalayan di lantai basement. 

Terdapat Convention Hall yang menampung 
sekitar 3000 orang di lantai dasar masjid. Convention 
Hall disewakan secara umum untuk keperluan seminar, 
walimah pernikahan, dan kegiatan lainnya. Terdapat 
pula usaha air isi ulang dan tanaman hidroponik di kanan 
masjid. Masjid juga memiliki koperasi sebagai wadah 
menampung dan mengelola usaha serta memberikan 
bantuan modal maupun pelatihan kepada masyarakat. 
Harapannya masjid mampu dibiayai oleh amal usaha umat 
yang sesuai syariah. 

"Dorl Mos/Id Kita Belo/or- a• • 29 



Selain itu terdapat juga Radio dan TV Madani 
yang bisa diakses masyarakat lokal maupun luar daerah. 
Media ini menyiarkan aneka kegiatan masjid juga berbagai 
perkembangan terkini di berbagai penjuru dunia. Ada juga 
fasilitas ruang teater untuk berdiskusi, seminar, pelatihan, 
dan sebagainya. Semakin lengkap dengan adanya tempat 
fitnes serta berbagai fasilitas olahraga lain. 

Hebatnya lagi, Masjid Agung Madani Islamic 
Centre Rokan Hulu dilengkapi dengan perpustakaan 
syariah. Disebut syariah karena antara lald-laki dan 
perempuan dipisah. Di perpustakaan ini terdapat 901 
Judul buku yang merupakan hibah dari Perpustakaan 
Daerah. Sedangkan untuk perpustakaan digital tersedia 22 
komputer di ruangan akhwat, ~an 34 komputer di ruang 
utama yang digunakan ikhwan. Konten perpustakaan 
digital menggunakan aplikasi Al-Kubro yang berisi ribuan 
buku digital. Sekitar 269 pengunjung setiap bulan datang 
ke perpustakaan modem ini. 

Masjid juga mengelola lembaga pendidikan seperti 
PAUD, SMP dan MA Tahfizh, serta perguruan tinggi, 
Ins ti tut Sains Al-Qur' an Syeikh Ibrahim. Masjid juga 
dilengkapi alat transportasi berupa mini bus dan klinik 
kesehatan yang menyediakan mobil ambulans dan alat 
pengurusan jenazah, dan memiliki genset besar sebagai 
cadangan listrik. 

Untuk kegiatan kajian, Masjid Agung Madani 
Islamic Centre Rokan Hulu mengemasnya dengan 
menarik. Pembicara yang diundang mayoritas berasal 
dal dari provinsi. Dai kondang Ustadz Abdul Samad Le, 
MA sebelum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia 
dan serumpun melayu memilild jadwal rutin pekanan 
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untuk mengisi kajian di masjid ini. Saat hari-hari besar 
Islam pengurus masjid mengudang penceramah nasional 
dari Jakarta, seperti {aim) KH. Zainudin MZ, {aim) KH. 
Muhammad Arifin llham, KH. Tengku Zulkarnain, dan 
lainnya. 

Tak hanya kegiatan ceramah, peringatan hari 
besar Islam juga dimeriahkan dengan kegiatan syiar 
seperti pekan Muharram dengan berbagai perlombaan, 
kegiatan menyambut Ramadhan dan lainnya. Saat bulan 
Ramadhan, masjid menggelar kegiatan rutin buka puasa 
dan sahur bersama dengan memberikan lebih dari 500 
porsi makanan setiap hari. Termasuk memfasilitasi mabit 
di 10 hari terakhir Ramadhan. 

"Masyarakat atau musafir pergi saja ke masjid, 
untuk buka puasa dan sahur terjamin. Menunya lebih 
bagus dari menu sehari-hari di rumah, supaya ada daya 
tariknya. Kalau sama saja, mereka pasti lebih memilih di 
rumah," ujar Syahrudin. 

Setiap perayaan ldul Adha, Masjid Agung Madani 
Islamic Centre Rokan Hulu mengelola qurban sekitar 
ratusan ekor sapi tiap tahunnya. Karena keterbatasan 
penyembelihan, ada hewan yang didistribusikan ke desa
desa yang membutuhkan di sekitar Rokan Hulu. 

Untuk menanamkan semangat beragama bagi anak
anak, masjid mengadakan kegiatan mabit bagi siswa-siswa 
usia sekolah dasar (SD}. jumlah peserta sekitar 500 orang 
setiap program. Dimulai setelah Maghrib hingga esok 
harinya jam 10 pagi. Semua pembiayaan dan konsumsi 
ditanggung sepenuhnya oleh masjid. 

"'Dari Masjld Kita Be/ajar' E • • 31 



Yang Khas dart MasJld Agung Madanl Islamic 
Centre Rokan Hulu 

Tak hanya konsep bangunan, arsitektur, dan fasilitas 
yang menarik, Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan 
Hulu memiliki kekhasan yang berbeda dengan masjid pada 
umumnya terkait skema pembiayaan operasional. Masjid 
lni dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah sehingga 
anggarannya berasal dari kas daerah dengan melibatkan 
dinas-dinas terkait. 

Misalnya untuk program sekolah dan asrama 
dengan biaya operasional sekitar 1 ,2 miliar rupiah per 
tahun. maka anggarannya berasal dari Dinas Pendidikan. 
Sedangkan untuk sarana prasarana dan perawatan masjid 
dibiayai oleh Cipta Karya. Sedangkan untuk kebersihan 
sehari-hari ditanggung oleh Dinas Lingkungan Hidup. 

"Karyawannya juga dari sana (Dinas Lingkungan 
Hidup). Karena masjid am punya Pemda, maka 
operasionalnya diserahkan ke masing-masing SKPD sesuai 
dengan tupoksinya masing-masing," jelas H. Dipendri, 
Ketua Ill Badan Pengelola Masjid. 

Selain dari unsur dinas di Pemda, masjid juga 
memiliki berbagai sumber pemasukan lain dari unit-unit 
usaha yang dijalankan. Seperti tiket masuk pengunjung 
yang hendak naik ke puncak menara masjid yang dikelola 
oleh Dinas Pariwisata, penyewaan Convention Hall, 
keuntungan stand bazar, dan swalayan. 

"Pemasukan diarahkan ke kas daerah. Jadi masjid 
juga menyumbang ke pemasukan daerah. Selama ini kan 
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biasanya hanya menerirna atau dari hibah. Tapi kalau hibah 
tidak bisa berturut-turut," terang H. Dipendri. 

Total pemasukan dari unit-unit usaha rnasjid ini 
rnencapai 1 miliaar per-tahun. Dari rnenara saja, rata-rata 
per hari sekitar 1 juta rupiah. 

Selain skema pernbiayaan masjid yang tergolong 
unik, kekhasan lain dari Masjid Agung Madani Islamic 
Centre Rokan Hulu adalah adanya pengelolaan lernbaga 
pendidikan sistem boarding yang menjadi salah satu 
sekolah favorit se-kabupaten. Yakni SMP Negeri Tahfizh 
Madani dan MA Tahfizh Rokan Hulu. Perbedaan terletak 
pada fasilitas yang tergolong rnewah untuk ukuran asrarna 
pesantren. Sedikit gambaran, setiap kamar santri terdapat 
pendingin ruangan dan toilet yang berada di dalarn. 

Pendirian lernbaga pendidikan ini dicanangkan 
sejak rencana pembangunan masjid. Ustadz Samiun, salah 
satu pengasuh asrarna mengatakan, kehadiran para santri 
ini menjadi penting karena lokasi masjid cukup jauh dari 
pernukirnan. Keberadaan santri membuat masjid tetap 
ramai oleh berbagai kegiatan sejak shalat malam dan ketika 
menghafal Al-Qµr'an. "Anak-anak inilah yang standby, 
sejak Tahajjud sudah aktif," tukas ustadz Sarniun. 

Santri tahfizh binaan masjid ini juga berprestasi 
di bi dang Al-Qur' an yang ditandai dengan prestasi 
saat ajang rnusabaqah. Di level provinsi Sa.ntri terbilang 
rnendorninasi, dan beberapa kali meraih juara di tingkat 
nasional bahkan internasional. Terakhir, salah satu santri 
yang mewakili Provinsi Riau berhasil menjadi juara 1 
kategori 10 juz tingkat nasional di MTQ Nasional 2019. 
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Selain tingkat pendidikan menengah, masjid juga 
mengelola perguruan tinggi lnstitut Sains AI-Qur' an yang 
dipimpin oleh ahli tafsir Dr. Musthofa Umar sebagai rektor. 
Kepala Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Hamdi Pranata 
M.Ud menjelaskan, kehadiran lnstitut Sains Al-Qur' an ini 
untuk membuktikan bahwa ayat-ayat Allah sejatinya tidak 
bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan yang bersifat 
ilmiah. Hal ini juga membantah adanya banyak anggapan 
bahwa agama dan sains merupakan dua hal yang tidak 
dapat disatukan. 

"Maka kita coba gabungkan ayat qauliyah dengan 
ayat kauniyah. Disamping diajarkan tafsir, mahasiswa juga 
diajarkan tentang kauniyahnya. Makanya ada ilmu sains 
Al-Qur' an." paparnya. 

Maha Karya Terbaik Tahon 2015 

Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu 
ini menjadi masjid terbaik di Indonesia untuk tahun 20 t 5 
diantara 509 masjid di 33 provinsi se-lndonesia. Prestasi 
yang diraih Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan 
Hulu sebagai Masjid Agung Percontohan Paripurna yang 
meliputi seluruh kategori yakni idarah (administrasi), 
imarah (kemakmuran) dan riayah (pemeliharaan dan 
kebersihan). Predikat terbaik ini ditetapkan berdasarkan 
keputusan Dewan Penilai Masjid Agung Percontohan 
Nomor 0t/DPM.MA/Xl/2015 tentang penetapan Masjid 
Agung Percontohan Tingkat Nasional Tahun 20 t 5. 

Syahrudin menyampaikan, terpilihnya Masjid 
Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu sebagai 
masjid percontohan paripuma tingkat nasional tidak 
dipersiapkan secara khusus, hanya memang sudah selesai 
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pengerjaannya pada tahun 2015. '"Setelah rampung, lolos 
seleksi di provinsi lalu diajukan untuk penilaian di pusat," 
terangnya. 

Rencana ke Depan 

Pengembangan Masjid Agung Madani Islamic 
Centre Rokan Hulu akan terus digalakkan. Rencananya, 
di kawasan sekitar masjid akan dibangun miniatur ka'bah 
untuk keperluan manasik haji. Lalu akan dibangun juga 
rumah singgah yang turut menjadi sumber pemasukan 
melalui sistem sewa. Harapannya pengunjung dari luar 
daerah yang datang ke Rokan Hulu dan mampir ke masjid 
ini tidak perlu mencari tempat menginap karena sudah 
tersedia di dekat masjid. Selain itu, masjid diproyeksikan 
untuk mengembangkan potensi khas daerah berupa 
produk kuliner dan buah tangan. 

Syahrudin mengungkapkan, saat 1n1 Masjid 
Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu sudah menjadi 
pusat keilmuan bagi masyarakat dan pusat kajian 
keislaman. Pihkanya optimis bahwa gaung ini tidak hanya 
berkumandang di Rokan Hulu, tapi juga di Provinsi Riau 
bahkan nasional. 

"Kita punya banyak yang bisa kita jual ke luar. 
Hanya saja tentu kita perlu mempertahankan yang 
sudah ada dan meningkatkan layanan-layanan lain yang 
bisa kita persembahkan lagi, seperti fasilitas untuk para 
pengunjung, dan sebagainya. Mudah-mudahan semakin 
menjadi perhatian Pemda selaku pengelola untuk tahun
tahun yang mendatang," pungkas Syahrudin yang juga 
Kepala Kemenag Kabupaten Rokan Hulu. [] 
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MASJID AL-SAFAR KM 888 TOL 
PURBALEUNYI, TAFSIR SINGGAH DAN 

SENI PERJALANAN 

Oleh: M. Syafaat 

Hidup hakikatnya adalah sebuah persinggahan. 
Frasa singgah sebagai bentuk kata kerja meniscayakan 
perhentian sejenak dari sebuah perjalanan. Kedua kata 
itu, baik perslnggahan maupun perjalanan nyaris selalu 
beriringan. Meski sama-sama bersandar pada aktivitas 
kerja, tafsir atas singgah sedikit berbeda karena seringkali 
melibatkan penanda sebuah tempat. Misalnya pada 
budaya jawa, cukup populer kalimat urip kuwi mung 
mampir ngombe (hidup hanya sekadar mampir minum 
air sumur yang terletak di halaman rumah), a tau dalam 
jejak ideolog Indonesia Tan Malaka, terkenal hikayahnya 
tentang "perjalanan dari penjara ke penjara." 

Dalam ragam penanda tempat yang lain (selain 
sumur dan penjara), secara konvensional makna 
persinggahan dari sebuah perjalanan dapat diwakili apa 
saja. Seperti pelabuhan, stasiun, terminal atau bandara. 
Pada tempat-tempat demikian itu, makna singgah terus 
bergulir dan bahkan secara dinamis dalam kurun waktu 
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beberapa tahun silam bergeser dengan menyesuaikan 
fungsi dan jenis pemanfaatannya. Seperti kafe, warung 
kopi. tempat relaksasi bahkan masjid. Kenapa masjid? 

Indonesia saat ini sudah menjadi surga bagi tujuan 
perjalanan dan persinggahan. Indonesia sebagaimana 
ditampilkan mesin pencari google merupakan negara 
di Asia Tenggara dengan tujuan perjalanan destinasi 
wisatawan asing terfavorit keempat ( t 5,8 juta), yaitu 
setelah Thailand (38,3 juta), Malaysia (25.8 juta) dan 
Singapura ( 18,5 juta) pengunjung setiap tahunnya. 
Urutan ini bermakna signifikan jika ditambah dengan 
jumlah kunjungan dari wisatawan local yang mencapai 
angka 303,4 juta kali (BPS 2018). Fenomena ritual para 
pelancong ke Indonesia tidak terlepas dari tawaran wisata 
alam yang disajikan. Mulai dari suguhan gugus pantai 
yang membentang dari sisi timur hingga barat kepulauan 
nusantara hingga undak bukit pegunungan yang indah 
menghiasi daratan di dalamnya. 

Kembali berkisah tentang makna safar (perjalanan) 
di Indonesia, kehadiran masjid merupakan buah dari 
pergeseran dinamis hadirnya sebuah tempat persinggahan 
di ruang publik. Bahkan angka keberadaan masjid dengan 
fasilitas publik lainnya seakan bersaing ketat. Hampir pada 
setiap titik dimana perjalanan itu dilakukan, maka masjid 
dengan mudahnya ditemukan (kecuali pada beberapa 
provinsi di Indonesia timur, di mana penduduk muslim 
berjumlah minim). Sebagaimana ditunjukkan data Sistem 
lnformasi Masjid (SIMAS) yang dikelola Ditjen Bimas Islam 
Kementerian Agama, bahwa saat ini tidak kurang dari 714 
ribu masjid tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan 
masjid dan perjalanan pun akhirnya bak dua sisi dari mata 
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uang yang menjadi wajah lain dari Indonesia, yakni saling 
identik dan tak mudah dipisahkan. 

Masjid Al-Safar KM 88 B: Seni Arsitektur Islam 
Tentang Perjalanan 

Kehadiran Masjid Al-Safar turut memanjakan para 
penikmat perjalanan di tengah rimbunnya perbukitan 
Parahiyangan sepanjang Bandung-Jakarta. Berkedudukan 
di Rest Area KM 88 B Toi Purbaleunyi, Purwakarta Jawa 
Barat, bangunan yang lahir dari eksperimentasi rumus 
geometri ala teori Lipat Folding Architecture ini seakan 
melanjutkan estafet kegairahan seni kontemporer 
Indonesia yang sedang berkembang. Tak dinyana, geliat 
perkembangan seni aristektur melalui Masjid Al-Safar ini 
lahir dari sentuhan magis PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk 
yang merupakan perusahaan plat merah dengan visi 
menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia 
tahun 2022. 

Pada pandangan pertama, Masjid Al-Safar tampak 
seperti batu besar yang dipahat. Dengan bentuk asimetris 
dan gaya arsitektur dekonstruksi, dari keseluruhan 
bangunan ini tidak hanya didominasi oleh segitiga 
melainkan menonjol pula segi empat dan pola geometri 
lainnya. 

Dengan mengandalkan luas bangunan yang 
mencapai luas 6.687 meter persegi, masjid dengan dua 
pintu masuk berbentuk trapesium -serta berdaya tampung 
1.200 jamaah ini memiliki tiga bagian dasar di bagian 
dalam, yaitu mihrab, ruang tengah-pintu masuk dan pintu 
keluar, serta ruang penutup. 
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Pada mihrab mengemuka seni kerucut segitiga 
yang lancip dengan tiga list yang berdimensi baris disertai 
dua model lingkar beraksarakan kaligrafi tsulus (red: 1. 
Bola lingkar menggantung dengan lafazh Lailaha illallah 
muhammadurrasululah dan 2. Lingkaran kaligrafi terletak 
di pucuk lantai, lengan lafazh bismillahirrahmanirrahim). 

Sedangkan di bagian tengah dengan luas dan 
lebar ruang yang membesar pada masing-masing sisi 
dihiasl em pat buah kaligrafi Al-Qur' an dengan kembali 
menampilkan khat tsulus (aksara lebih terang dan mudah 
dibaca) Masjid Al-Safar dengan 4 penggalan ayat Al
Quran tentang menjaga ketaqwaan, anjuran mendirikan 
dan menjaga shalat, serta menghargai waktu). Desain 
pada masjid ini seakan menyapa ramah para musafir yang 
menghampirinya. 

Sedangkan pada bagian terakhir tampak bagian 
belakang dengan dua lantai yang sebagiannya berfungsi 
sebagai shaf jamaah perempuan, namun juga menunjukkan 
metode tumpuan dari bangunan masjid yang menjadi 
penutup berupa dua kuncup buntut yang mengerucut di 
bagian tengah yang saling menutup. 

Tak ketinggalan, konsep interior lainnya yang cukup 
menonjol adalah bentuk elegan dari bukaan kaca bening
biru persegi empat yang dihiasi lampu dinding tepat 
melekat pada garis lipatan d iantara dua bidang sebagai 
tumpuan cahaya. Sesaat setelah malam menjelang, bagian 
ini akan tampak mengembang. 

Prinsip utama dalam mendesain masjid adalah 
pemahaman atas ajaran Islam serta aturan yang berkenaan 
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dengannya. Hal itulah yang diungkap Ridwan Kamil, Sang 
Arsitek Masjid Al-Safar. 

"Seni dalam Islam tidak memperlihatkan makhluk 
hidup, tapi berekperimentasl dengan rumus geometri. 
Karenanya hal itu menjadi penting dalam mendesain, yaitu 
memahami ajaran dan aturan yang mendasarinya," jelas 
Emil dalam sebuah penjelasan dengan media nasional. 

Untuk menghadirkan Al-Safar, lelaki yang akrab 
disapa Kang Emil ini memerhatikan 5 hal yang menjadi 
dasar pertimbangan. Yaitu geografis, lokasi, iklim, ukuran, 
budaya dan lain-lain (red: tujuan). Dengan tambahan 
kelima aspek tersebut, argumen yang diutarakan Kang 
Emil atas Al-Safar cukup otoritatif di tengah sayup
sayup kekurangpahaman segelintir warganet yang dalam 
beberapa waktu silam menilai sepihak aspek fisik Al-Safar. 

Al-Safar dan Apresiasl 

Berbeda dengan arsitektur ala Arab, Moor, Turki, 
Persia atau India yang umum dengan ruang tengah 
serta tutup kubah yang lengkap dengan tiang-tiang sisi 
penyangga, maka bentuk-bentuk bangunan di Indonesia 
justru khas dengan puncak-puncak piramida yang 
kemudian oleh seniman muslim Indonesia, Didin Sirajudin 
disebut sebagai bagian dari fase perkembangan dari tata 
bangun masjid di Nusantara. 

"Piramida atau triangular itu sama halnya dengan 
bentuk-bentuk yang lain, seperti diaksonal, okstagonal 
maupun heksagonal," ungkap Did in dalam satu komentar 
di media sosial tentang urun rembug mendukung teori 
bangunan Al-Safar Kang Emil. 
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Menurut hemat Didin, hikmah dari adanya seluruh 
bangunan itu pada akhirnya hanyalah sekadar bentuk dan 
bukan menjadi tujuan dari dibangunnya Masjid. Karena 
hakikat tujuan dari peribadatan adalah penyerahan diri 
kepada Allah Swt semata. 

Didin menyambut baik karya yang berupa ramua.n 
atau perpaduan yang disesuaikan bentuknya dengan 
selera lokal seperti yang dikembangkan Kang Emil ini. 
Bahkan menurut Juri Seni Kaligrafi lntemasional tersebut, 
dengan semakin beragamnya variasi hias dalam seni 
aristektur masjid itu dapat menambah luasnya wawasan 
dan kekayaan khazanah kebudayaan di Indonesia. 

Berkaca pada sambutan hangat Kang Didin, 
bimasislam terpanggil untuk mengutip pendapat Percy 
Brown dalam bukunya Indian Architecture (tentang 
bangunan arsitektur pada Islamic Period) yang mengatakan, 
"The original intention was to provide no specific structure 
for devotional purpose, as prayer could be performed in 
the open air with nothing between the devote and his 
God. But those concerned had not classified in the natural 
craving of mankind for an enclosed building in which 
worship could be contribute to appropriate environment, 
away from the distractions of every day of life, and it was 
not long before a house of prayer came into being" 

Al-Safar, Takmlr Oplk dan Kreasl Mimpl yang 
Mengitarlnya 

Syahdan, Al-Safar ghalibnya tak hanya sekadar 
bangunan yang menurut pendapat Percy Brown di atas 
cukup berwajah materialistik. AI-Safar sebagaimana makna 
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lain yang dapat bergabung di dalamnya, seperti journey, 
rihlah, travelling, trip maupun touring menawarkan 
penjelasan yang mungkin lebih hidup dan mendalam. 

"Al-Safar adalah kehidupan baru yang bermakna 
bagi perjalanan saya," begitu seloroh Taupik Adnan, salah 
satu juru kunci masjid asal Desa Cikoneng, Ciamis ini 
kepada bimasislam, Jumat (29/8). 

Pengibaratan Al-Safar bak bahtera bukan datang 
dari sosok terkenal di dunia seni arsitektur atau peradaban 
Islam, melainkan dari sosok penjaga Al-Safar yang sehari
harinya bertugas sebagai imam dan kadang bergantian 
dengan tiga rekan lainnya sebagai muadzin (penyuara 
adzan). 

Dari Kang Opik, wajah lain Al-Safar pun mengemuka. 
Sosok laki-laki yang belakangan aktif dalam beberapa 
ormas Islam dan melarutkan diri pada setiap malam Jumat 
bersama majelis dzikir dan pengajian ini memberikan 
gambaran aktivitas dakwah lslamiyah yang selama ini 
dijalankan namun mungkin belum santer terdengar. 

Melalui program yang diagendakan Badan 
Kerohanian Islam (BKI) Masjid Al-Safar, Taupik menjalankan 
fungsi utama bersama tiga rekan lainnya sebagai Imam 
Shalat Lima Waktu, Muadzin, Pembaca Tahrim dan Khatib 
Jum' at. BKI sebagai wadah yang bertanggungjawab 
atas aktivitas kemakmuran Masjid Al-Safar dari segi 
manajemen turut pula melibatkan peran Majelis Ulama 
Indonesia Kabupaten Purwakarta dan Kementerian 
Agama terutama dalam membantu posisi (badal) imam 
dan khatib. Menyambut sinergi dan pembagian peran itu 
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Taufik merasa bersyukur karena adanya banyaknya pihak 
yang bertanggung jawab bermakna semakin guyub dan 
baik. 

..Alhamdulillah kami yang semula hanya berdua, 
dengan adanya perhatian dari pihak MUI dan Kementerian 
Agama bertambah lagi dua takmir lainnya sebagai bentuk 
sinergi yang sangat memudahkan tanggungjawab dan 
membantu sekali." ungkap Taupik. 

Pengelolaan BKI dalam perjalanannya turut 
memberikan rekam layanan dakwah yang positif dan 
menarik lainnya. Seperti terlaksananya Pengajian dan 
Safari Dakwah oleh Habib Ali Al-Habsyi yang dihadiri 
hampir 1000 jamaah. Seiring berjalannya waktu, kehadiran 
jamaah kian ramai dengan hadirnya banyak penceramah 
dari latar yang beragam, seperti Sykeh Ali Zubair, Mamah 
Dedeh, Camelia Malik hingga Teuku Wisnu. Ditambah 
lagi, sambung Taupik, para pengunjung semal<in ramai 
pasca terjadinya video viral seorang penceramah yang 
mempersoalkan bentuk seni artistik bangunan masjid 
beberapa waktu silam. Dari semua perjalanan kisah 
pengabdiannya tersebut, Taupik hanya dapat terus 
bersyukur dan mengambil hikmah. 

"Pegangan hid up sayaselama menjalani pengabdian 
di Al-Safar ini berpangku pada sifat khusnuzhan saya 
kepada Allah dan saya sangat yakin keberkahan Allah lebih 
melimpah ketimbang kemudharatannya." pungkasnya. 

Ke depan, Taupik bersama rekan-rekan takmir serta 
dorongan Dewan Pengarah BK.I Masjid Al-Safar H. Cecep 
dan Supervisor PT. Jasa Marga Toi Purbaleunyi, Asep Sugiri 
semakin bersemangat untuk menjadikan Al-Safar sebagai 
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pusat destinasl wisata religi dan alam. Mimpi tentang 
dimanfaatkannya beberapa titik ruang di bagian halaman 
masuk masjid sebagai galeri seni rupa yang menampilkan 
dokumentasi artistik seni Islam dan beberapa gambar 
sudut tata bangunan Al-Safar serta didirikannya Taman 
Pendidikan Al-Qur' an sebagai pusat mengajl anak-anak di 
sekitar Rest Area KM 88 dan Desa Sukajaya diharapkan 
mampu memberikan ruang kekhusyuan dan kekhidmatan 
yang lebih bermanfaat sebagai pelengkap aktivltas 
peribadatan ritual di dalam masjid. n 
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GETARAN PERJUANGAN ISLAM DI 
MASJID KUNO BA YAN DELEK LOMBOK 

Oleh: Rifki 

Bayan Belek. Nama masjid kuno di Lombok ini 
terdengar asing, peperti keberadaannya yang terasing di 
Pulau Seribu Masjid. 

Menyambangi pulau yang secara geografis 
berdekatan dengan Bali ini, bayangan kita otomatis 
mengarah pada keindahan pantainya. Tiga Gili yang 
menawan di lepas pantai barat Lombok--Gili Trawangan, 
Gili Meno dan Gili Air-kini menjadi destinasi wisata 
populer dunia. Siapa yang tidak ingin bercengkrama di 
atas pantai berpasir putih dengan air jernih berwarna biru? 

Selain keindahan pantainya, Lombok juga 
menawarkan alternatif wisata yang mampu memuaskan 
dahaga adrenalin para pendakl. Menaklukkan Rinjani, 
gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan 
ketinggian mencapai 3. 726 mdpl. 

Jika wisata alamnya sudah sangat terkenal, 
bagaimana dengan nama yang satu ini: Masjid Kuno Bayan 
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Belek? Apakah Anda mengetahuinya? Masih banyak 
masyarakat yang tidak menyadari bahwa di Lombok sana 
ada jejak-jejak penyebaran Islam di Masjid Bayan Belek. 

Bayan Delek 

Di Kecamatan Bay an ini, Islam pertama kali 
diperkenalkan di Pulau Lombok. Bayan menjadi pintu 
masuk Islam. Masjid Bayan Belek disebut sebagai mesjid 
pertama yang berdiri di Pulau Seribu Masjid. 

Bayan, menurut warga setempat, diartikan sebagai 
penerang, cahaya atau petunjuk. Sementara Belek berarti 
besar. Dari sana dapat kita simpulkan bahwa Bayan Belek 
adalah petunjuk yang besar. 

Konon, penyebutan nama ini karena Bay an Belek 
merupakan masjid tertua atau Rumah Allah pertama di 
bumi Lombok. Bayan Belek didirikan pada abad ke-17, 
atau sekitar 300 tahun silam oleh Syekh Gaus Abdul Razak. 

Menuut sebagian warga, Syekh Gaus Abdul Razak 
berasal dari Timur Tengah. Namun ada yang mengatakan 
bahwa pembawa risalah Islam di Lombok itu merupakan 
keturunan Sunan Giri. 

Selain disebut sebagai Bayan Belek, masjid kuno 
yang terletak di Kecamatan Bayan, Lombok Utara itu juga 
disebut sebagai Masjid Wetu Telu. 

Wetu Telu yang berarti tiga waktu merupakan 
ritual Islam yang maslh bercampur dengan praktik-praktik 
agama lainnya seperti Hindu, Budha serta animisme. 
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Arsitektur Khas Suku Sasak 

Arsitektur Masjid Bayan Belek identik dengan 
rumah adat khas Suku Sasak yang merupakan suku asli 
Lombok. Bangunan masjid kuno Bayan Belek sangat 
sederhana. Bentuknya kotak dengan ukuran 9 x 9 meter. 

Bayan Belek memiliki dinding rendah yang terbuat 
dari anyaman bambu belah. Atap Masjid berbentuk 
gunungan atau tumpang yang disusun dari bilah bambu 
serta alang-alang kering. 

Bayan Belek berdiri di atas pondasi setinggi 
pinggang orang dewasa yang terbuat dari batu kali. Lantai 
masjid dibuat dari tanah liat ditutupi tikar buluh. 

Di sudut-sudut masjid terdapat empat tiang utama 
penopang terbuat dari kayu nangka berbentuk silinder. Di 
dalamnya terdapat sebuah bedug yang digantung di tiang 
atap masjid. 

Jika diperhatikan dengan seksama, di puncak 
atap Bayan Belek terdapat sebuah hiasan kayu berbentuk 
segitiga seperti mahkota. Bentuk atap merupakan hasil 
akulturasi kebudayaan yang menggambarkan pengaruh 
Hindu-Jawa, yang telah datang sebelum Islam menyebar 
luas di Lombok. 

Area Masjid Bayan Belek dikepung sederetan 
pepohonan besar. Pohon-pohon itu membuat sekitaran 
masjid terlihat begitu rindang dan asri ketika siang hari. 
Namun saat malam menggantikan siang, sua.sana asri 
berangsur berubah menjadi mistis. Ketiadaan lampu 
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penerang dan aktivitas ibadah malam seperti shalat 
Maghrib maupun lsya, membuat hawa sakral begitu terasa. 

Di sekitar area Masjid Bayan Belek terpadat dua 
gubuk kecil. Kedua gubuk itu menjadi makam para tokoh
tokoh pendiri Bayan Belek beserta para pengikutnya yang 
menyebarkan Islam di sana. 

Akseslbllitas Menuju Bayan Belek 

Masjid Bayan Belek terletak di Kecamatan Bayan, 
Kabupaten Lombok Utara. jarak tempuh menuju Desa 
Bayan sekitar 80 kilometer dari lbu Kota Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, Kota Mataram. 

Untuk menuju Masjid Bayan Belek terdapat dua 
jalur yang bisa dilalui. Pertama melalui Pusuk, yaitu 
melalui jalan yang membelah kawasan hutan lindung di 
kaki Gunung Rinjani. 

jalur Pusuk ini begitu asri dan rindang karena 
banyaknya pohon berukuran besar. Selain itu, pengunjung 
bisa menikmati pemandangan monyet-monyet yang 
bergelantungan di pohon-pohon dekat jalanan. 

Jalur kedua bisa melalui jalur Senggigi sembari 
menyaksikan keindahan Pantai Lombok yang begitu indah 
dengan tiga gili yang menawan di lepas Pantai Barat 
Lombok, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. 

Dari Bandara lntemasional Lombok atau akrab 
dikenal warga dengan sebutan BIL, bimasislam 
membutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam untuk 
mencapai Masjid Bayan Belek. 
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Dayan Delek Kini 

Masjid Bayan Belek dalam kesehariannya tak lagi 
digunakan untuk beribadah oleh masyarakat setempat. 
Masjid Bayan Belek hanya digunakan ketika ada perayaan 
hari besar Agama Islam seperti peringatan Maulid 
Nabi Muhammad Shallallahu ·Alai hi wa Sallam. Warga 
setempat mengatakan, fisik masjid sudah rapuh sehingga 
tak difungsikan sebagaimana masjid pada umumnya. 

Bayan Belek kini berada di bawah Balai Pelestarian 
Cagar Budaya (BPCB), bukan berada di dalam naungan 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas 
Islam). 

Meski seperti terasing di daerah yang dijuluki Pulau 
Seribu Masjid, dari Bayan Belek bimasislam merasakan 
bahwa kebaikan akan tetap bercahaya meski banyak orang 
meninggalkannya. Pada Bayan Belek bimasislam juga 
belajar makna amal shalih; la akan abadi meski pelakunya 
telah berkalang tanah. [J 
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MASJID JOGOKARIYAN, MASJID 
KAMPUNG YANG MENDUNIA 

Oleh: Ali Muhammad Abduh 

Siapa yang tidak tahu Masjid Jogokariyan. Masjid 
yang terletak di JI. Jogokariyan No. 36, Mantrijeron, 
Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah lstimewa 
Yogyakarta (DIY) ini menjadi tersohor ke seluruh dunia atas 
keberhasilan dalam pengelolaannya. Ya, dikenal karena 
pengelolaannya, bukan karena kemegahan arsitekturnya 
atau ukurannya yang besar. 

Masjid percontohan, demikian dikatakan 
masyarakat Yogya saat ditanya soal Masjid Jogokariyan. 
Testimoni itu bukan tanpa alasan. Ada 4 lemari berisi trofi
trofi penghargaan yang berjejer di lantai dua masjid inl. 

Belum Iagi puluhan lembar sertifikat penghargaan 
yang ditata rapi di kantor masjid. Salah satu yang paling 
mencolok adalah piagam penghargaan dari Kementerian 
Agama Republik Indonesia. Dalam piagam bingkai kayu 
berlapis kaca yang diletakkan tepat di tengah dinding 
kantor masjid itu tertulis "Juara I Manajemen Masjid 
Nasional tahun 2016". Ditandatangani langsung oleh 
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. 
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Dari namanya. Masjid jogokariyan tak seislami 
nama-nama masjid pada umumnya. Nama jogokariyan 
diambil dari nama kampung dimana masjid ini berdiri. 
Akan tetapi penamaan tersebut justru mencontoh 
sunnah (kebiasaan) Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam 
yang selalu memberi nama masjid sesuai dengan nama 
daerahnya. 

Nama masjid yang pertama beliau dirikan di 
kampung Kuba Madinah diberi nama Masjid Kuba. 
Demikian pula dengan masjid yang dibangun di kampung 
Bani Salamah maka dikenal sebagai Masjid Bani Salamah. 
Atau Masjid Qiblatain yang dinamai karena ada peristiwa 
peralihan arah kiblat. Nama jogokariyan juga menunjukkan 
wilayah dakwahnya yang jelas, yaitu sekitaran Kampung 
jogokariyan. 

Setiap harinya masjid ini tidak pernah sepi dari 
tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia 
dengan tujuan beragam. Ada yang sekadar memenuhi 
keingintahuan atau bahkan melakukan studi seputar 
pengelolaan masjid. Biasanya, tamu yang datang untuk 
mendapat pencerahan seputar pengelolaan masjid. 
dianjurkan terlebih dahulu menghubungi pihak DKM untuk 
pengaturan jadwal. 

Masjld Sederhana dengan Manajemen Mewah 

Secara arsitektur, masjid dengan luas tanah 1.478 
mZ ini terbilang sederhana. Masjid jogokariyan memiliki 
kubah dan menara sebagaimana masjid pada umumnya. 
Masjid ini terdiri dari tiga lantai, dua diantaranya 
dipergunakan untuk tempat shalat. Sementara lantai 
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paling atas adalah meeting room. Lantai tiga masjid ini 
terhubung langsung dengan aula dan Islamic Center yang 
letaknya berhadap-hadapan dengan masjid. 

Meskipun sederhana dari segi arsitekturnya, namun 
fasilitas masjid tidak kalah lengkap dari masjid-masjid 
besar. Masjid jogokariyan memiliki fasilitas dan layanan 
umum seperti perpustakaan, meeting room, Islamic 
Center, klinik, dan penginapan dengan 11 kamar. Toilet 
yang banyak dan bersih, ada wifi gratis 24 jam, hingga 
sarana olahraga. Masjid jogokariyan tak pemah tutup, 
selama 24 jam pen uh masjid lni dibuka bagi siapa saja yang 
mau singgah untuk shalat maupun sekadar beristirahat. 

Selain itu, masjid ini juga terjamin kemanannya. 
Masjid Jogokariyan dilengkapi CCTV di beberapa titik 
strategis dan dimonitor oleh petugas securiti yang standby 
24 jam secara bergantian. jamaah tidak perlu khawatir 
kehilangan alas kaki atau barang bawaan lainnya. Jika ada 
yang kehilangan, pihak DKM akan menggantinya dengan 
barang yang sama dalam kondisi baru. 

Masjid jogokariyan juga menjadi tempat bermain 
yang nyaman bagi anak-anak serta menjadi destinasi 
menyenangkan bagi lansia. DKM sengaja mengajak anak
anak agar betah di masjid. 

Fasilitas yang lengkap, suasana yang tenang, dan 
keamanan yang terjamin, semua itu disediakan hanya 
untuk memuliakan jamaah dengan tujuan agar jamaah 
merasa aman dan nyaman saat beribadah: Tak heran jika 
masjid ini selalu penuh di setiap waktu shalat. Terlebih 
jika shalat jum ·at dan shalat Subuh, jamaah bisa meluber 
hingga area parkir. 
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Masjid Jogokariyan adalah salah satu masjid yang 
paling mendekati fungsl aslinya sebagai tempat ibadah. 
pusat dakwah. pusat peradaban, pusat pergerakan, hingga 
pusat pemberdayaan masyarakat sekitamya. jika indikator 
kemakmuran sebuah masjid dapat dilihat dari berjalan atau 
tidaknya fungsl-fungsi tersebut, maka Masjid jogokariyan 
adalah salah satu paling makmur di Indonesia. 

Ketika Rasullullah SAW di Madinah, selain 
sebagal tempat shalat berjamaah, masjid juga menjadi 
pusat aktivitas masyarkat Madinah kala itu. Mulai dari 
musyawarah, pendidikan, mengatur strategi perang. 
dll. Demikian pula dengan Masjid jogokariyan yang 
rnempunyai visi Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir 
bathin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan 
yang berpusat di masjid ini. 

Sesuai visinya, DKM Masjid Jogokariyan melakukan 
segenap upaya untuk menarik masyarakat agar mendatangi 
rnasjid. Untuk mewujudkan visi tersebut, DKM jogokariyan 
merancang sebuah konsep manajemen masjid yang 
dirangkum dalam 3 langkah; pemetaan, pelayanan, dan 
pemberdayaan. 

Pemetaan, bisa diartikan, setiap masjid harus 
rnemiliki peta dakwah yang jelas, wilayah kerja yang 
nyata, dan jama'ah yang terdata. Pendataan yang 
dilakukan masjld terhadap jama' ah mencakup potensi 
dan kebutuhan, peluang dan tantangan, kekuatan dan 
kelemahan. 

Masjid Jogokariyan juga telah melakukan sensus 
rnasjld untuk mendapatkan database dan peta dakwah 
yang komprehensif. Database dan peta dakwah Masjid 
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Jogokariyan tidak hanya mencakup nama kepala keluarga 
dan warga, pendapatan, pendidikan, dan lainnya, 
melainkan sampai pada siapa saja yang shalat dan yang 
belum, yang berjama' ah di masjid dan yang tidak, yang 
sudah berqurban dan berzakat di Baitul Maal Masjid 
jogokariyan, yang aktif mengikuti kegiatan masjid atau 
belum, yang berkemampuan di bidang apa dan bekerja di 
mana, dan seterusnya. 

Semua strategi yang dipaparkan diatas hanya untuk 
satu tujuan; mengajak masyarakat untuk shalat berjamaah 
di masjid. 

Dari Kampung PKI Menuju Masyarakat Madani 

Sebelum Tahun 1967, di kampung Jogokariyan 
belum ada masjid. Hanya ada sebuah langgar kecil 
berukuran 3x4 meter persegi dengan lantai berundak 
tinggi yang terletak di pojok kampung RT 42 RW 11. 
Langgar ini jarang sekali digunakan, bahkan pada bulan 
Ramadhan pun langgar nyatis tak pernah diisi. 

Menurut penuturan warga sekitar, masyarakat 
jogokariyan pada saat itu umumnya kalangan abangan 
karena kultur Abdi Dalem prajurit Keraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat yang lebih memegang tradisi kejawen. 

Kampung Jogokariyan yang dibuka sejak masa 
Sulatan Hamengku Buwono ke-IV, setelah penduduk 
ndalem Beteng Baluwerti Keraton telah penuh sesak. 
Prajurit Kesatuan kemudian dipindahkan keluar Beteng 
bersama keluarganya dan Abdi Dalem Prajurit dart 
Kesatuan jogokariyo dipindah di selatan benteng, utara 
Panggung Krapyak atau Kandang Menjangan, sehingga 
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tempat tinggal/Palungguhan Prajurit ini sesuai dengan 
Toponemnya dikenal dengan nama Kampung Jogokariyan. 

Pada masa HB ke VIII ada perubahan peran prajurit 
di Keraton Ngayogyakarta yang semula adalah Prajurit 
Perang hanya menjadi prajurit upac.ara. Jumlahnya juga 
diperkecil yang semula berjumlah 750 orang menjadi 75 
orang saja. Maka para Abdi Dalem Prajurit banyak yang 
kehilangan jabatan dan pekerjaan. 

Kebiasaan hidup mapan sebagai Abdi Dalem yang 
senang berjudi, mabuk-mabukan bahkan nyeret (Nyandu) 
harus berubah menjadi petani karena tidak lagi menerima 
gaji dari Keraton. Para mantan Abdi Dalem itu hanya diberi 
tanah Palungguh (sawah) dan Pekarangan, namun banyak 
dari mereka yang tidak bisa memanfaatkan pemberian 
tersebut sehingga tanah pekarangan banyak yang dijual 
kepada Pengusaha Batik dan Tenun dari Kampung 
Jogokariyan. 

Maka terjadilah perubahan sosial ekonomi yang 
cukup menggunc.ang warga. Kampung Jogokariyan mulai 
berubah menjadi kampung batik dan tenun, generasi 
anak-anak Abdi Dalem terpaksa bekerja menjadi buruh di 
pabrik-pabrik Tenun dan Batik tersebut. 

Masa-masa kejayaan Batik dan Tenun menjadi 
masa-masa yang suram bagi keturunan Abdi Dalem 
prajurit Jogokariyan yang tidak bisa menyesuaikan diri. 
Mereka penduduk asli yang mempunyai gelar Raden atau 
Raden Mas itu menjadi miskin, sementara para pendatang 
menjadi makmur. 

Kesenjangan sosial ekonomi ini dimanfaatkan oleh 
Partal Komunis Indonesia (PKI) dengan sentimen kelas 
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buruh dan majikan. Maka gerakan PKI disambut antusias 
oleh warga Jogokariyan yang termarjinalisasi ini, sehingga 
di Jogokariyan menjadi basis PKI yang didominasi warga 
miskin dan buruh. 

Para juragan yang berasal dari Abangan aktif di 
Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dekat dengan PKI dan 
beberapa pendatang dari Karangkajen menjadi pendukung 
Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia 
(Masyumi) yang jumlahnya minoritas. Dua partai besar 
memang terlibat seteru politik yang cukup panas kala itu. 

Perseteruan dua kelompok 1n1 memanas 
karena propaganda PKI yang begitu massif dan kerap 
memprovokasi. Tak heran, para pendukung dua partai 
yang berada di Kampung jogokariyan pun kerap terlibat 
bentrokan fisik. 

Pada saat meletusnya peristiwa pemberontakan 
G-305-PKI tahun 1965, banyak warga anggota dan 
simpatisan PKI yang ditangkap pemerintah dan menjadi 
tahanan politik. Dan pada masa-masa kritis itulah Masjid 
jogokariyan dibangun. 

Pada mulanya, masjid ini berdiri di atas tanah 
seluas 600 meter persegi yang merupakan wakaf dari 
para pengusaha batik pada tahun 1965 dari Koperasi Batik 
Karang Tunggal dan Koperasi Tenun Tri jaya. 

Masjid ini kemudian dipindahkan ke lokasi yang 
lebih strategis, yaitu di perempatan tengah-tengah 
kampung di atas hasil tukar guling dengan tanah milik 
Bapak Sukadis. 
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Pada tanggal 20 September 1965, di atas tanah 
hasil tukar guling itu dilakukan peletakan batu pertama. 
Bangunan masjid berukuran 9x9 m2 ditambah serambi 
9x6 m2. Sehingga total luas bangunan adalah 1 Sx9 m2 
terdiri dari ruang utama dan serambi. Bangunan seluas 
135 m2, sedangkan luas tanah adalah 660 m2. 

Pada bu Ian Agustus 196 7, dalam rangkaian HUT 
RI ke 22, Masjid jogokariyan diresmikan oleh Ketua PDM 
(Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Yogyakarta. 

Dalam perjalanannya, Masjid jogokariyan telah 
berhasil menjadi perekat sosial di Kampung Jogokariyan 
yang semula dikenal dengan kampung merah (basis PKI) 
menuju masyarakat madani yang berkultur Islam. 

Masjid jogokariyan juga menjadi tern pat rekonsiliasi 
mantan anggota dan simpatisan PKI dan Masyumi. Mereka 
yang dulu hendak saling bunuh, kini berada dalam satu 
shaf di Masjid jogokariyan. 

Kunclnya Sabar dan lstlqomah 

Masjid Jogokariyan telah benar-benar melaksanakan 
fungsinya sebagai agen perubahan. jogokariyan yang dulu 
Abangan komunis kini mejadi masyarakat lslami melalui 
dakwah berbasis masjid. 

Masjid jogokariyan juga telah berhasil menjadi 
masjid percontohan dan mendapat banyak penghargaan. 
Semua itu tidak diraih dengan upaya yang ringan. Butuh 
keseriusan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalaninya. 

Suatu ketika, Humas Masjid Jogokaryan Ustaz Gita 
Welly Ariadi pemah ditanya oleh tamunya. 
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.. Apakah pengurus Masjid Jogokariyan mendapat 
kafalah (gaji)?" 

Ustadz Weli menjawab: "Tidak ada yang digaji. 
Semuanya hanya menunggu gaji dart Allah di akhirat 
nanti. Karena Allah telah menjanjikan balasan itu kepada 
hamba-Nya yang memakmurkan masjid." 

Percaya atau tidak, keberhasilan Masjid jogokariyan 
didasari oleh niat yang sederhana, yaitu menjalankan 
perintah Allah SWT untuk shalat berjamaah di masjid. 

"Pada dasarnya kita hanya mengajak masyarakat 
untuk shalat berjamaah di masjid. Itu saja." tutur Ustaz 
Welly. 

Dari niat yang sederhana namun mulia itu, lahirlah 
segudang konsep cemerlang yang mampu membawa 
nama masjid kampung itu menjadi harum dan mendunia. 

"Kuncinya sabar dan istiqomah," tutupnya. D 
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MAGNET SPIRITUAL MASJID TERTUA DI 
KALIMANTAN BARAY 

Oleh: Hilman lndrawan 

Wangi khas Kayu Belian menyeruak ke seluruh 
ruang. Coklatnya yang mengkilap membuat kesan masjid 
semakin memesona; klasik dan menyejarah. Sesiapa yang 
masuk ke dalamnya akan merasakan kesan historis, sejuk 
dan menenangkan; membuat ibadah semakin nyaman 
dan tenang. Begi.tulah kesan yang bimasislam rasakan saat 
memasuki Masjid Agung Jami' Muhammad Tsafi'uddin 11, 
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. 

Masjid Agung Jami' Muhammad Tsafi'uddin II ini 
terletak di komplek lstana Alwatzikhoebillah Kesultanan 
Sambas, tepatnya di JI. lstana, Dalam Kaum, Kecamatan 
Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79462. 

Untuk sampai di Kabupaten Sambas, bimasislam 
membutuhkan durasi sekira 6 jam perjalanan darat dari 
Kota Pontianak. Pepohonan dan nyiur melambai menghias 
di sepanjang perjalanan. Dominasi warna merah menjadi 
ciri dari bangunan Klenteng dan Vi hara yang terpampang di 
balikjendelamobil. Berdiri pulamasjid-masjid besardengan 
dominasi kuning-hijau turut menjadi pemandangan dalam 
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perjalanan panjang itu. Kalimantan Barat memang kaya 
akan keanekaragaman budaya sehingga dengan mudah 
menemukan banyak suku di provinsi yang berbatasan 
dengan negara Malaysia ini. 

Sambas merupakan salah satu provinsi di Kalimantan 
Barat yang berada di bagian paling utara berbatasan 
dengan Malaysia dan paling barat menghadap Laut 
Natuna/Cina Selatan. Sambas juga berbatasan langsung 
dengan Singkawang. Jika melakukan perjalanan darat dari 
Pontianak menuju Sambas akan melewati Singkawang 
yang dikenal dengan Kota 1000 Klenteng. 

Embusan angin Sungai Sambas bagai oase di 
tengah teriknya suhu udara Kabupaten Sambas. Masjid 
yang bimasislam tuju memang sangat identik dengan 
pemandangan sungai. Lokasinya cukup strategis di 
pertigaan Sungai Sambas atau yang lebih dikenal dengan 
Muare Ulakan. 

Adapun wilayah yang termasuk Kesultanan Sambas 
dengan luas sekitar 23.320 Km2 dengan batas-batas 
sebagai berikut: di sebelah barat dan barat daya berbatasan 
dengan Laut Cina Selatan. Daerah pantai ini terbentang dart 
utara ke selatan dimulai dart Tanjung Datuk sampai muara 
Sungai Duri. Di sebelah utara berbatasan dengan Sarawak 
(Malaysia Timur) dan di sebelah selatan berbatasan dengan 
Kesultanan Mempawah, sedangkan di sebelah Timur dan 
Tenggara berbatasan dengan Kesultanan Landak. 

Arsltektur 

Bangunan masjid berdirl di atas lahan berukuran 
65 ·x 40 meter, sedangkan bangunan masjid berukuran 
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22 x 22 meter. Denah rnasjid berbentuk bujur sangkar 
dengan arah hadap utara, terbuat dari bahan kayu. Masjid 
terdiri dari ruang utarna, serarnbi, dan rnenara. Bentuk 
serambi persegi panjang rnernpunyai tangga dengan 
empat anak tangga, juga mernpunyai pintu di sisi utara 
dari besi dengan dua daun pintu. Pintu tersebut tingginya 
hanya 1 /3 dinding serarnbi dan di kiri-kanannya rnasing
masing mempunyai Hrna buah jendela tanpa daun jendela 
berbentuk persegi panjang dan bagian atasnya berupa 
lengkungan. Sedangkan pada sisi tirnur dan barat rnasing
masing rnempunyai empat jendela yang sama dengan 
jendela utara. 

Masjid Agung Jami' Muhammad Tsafi'uddin 
II merupakan salah satu masjid tertua di Kalirnantan 
Barat. Masjid yang terletak di bagian barat alun-alun itu 
memiliki seni arsitektur yang unik dan rnernesona. Rasa 
takjub akan terasa sejak Iangkah pertarna memasuki 
masjid. Kesan bersejarah tampak dari dominasi Kayu 
Belian yang digunakan sebagai bahan bangunan masjid. 
Kayu Belian yang dipernis membuat kesan klasik sangat 
terasa. Terdapat 16 tiang utama yang menyokong masjid 
ini. Masjid memiliki bangunan bertingkat dengan tata 
pencahayaan yang sangat bagus. Keberadaan delapan 
jendela di sisi mimbar mernberi akses cahaya matahari 
masuk menyinari masjid. Selain itu dibantu pula dengan 
Iampu gantung klasik di bagian tengah masjid. 

Arsitektur masjid ini bergaya khas melayu. Selain 
karena bergaya rumah panggung, salah satu ciri lainnya 
terlihat dart warna kuning yang mendominasi bangunan 
tua tersebut. Warna kuning memang menjadi wama khas 
Kesultanan Melayu. Di bagian luar berdiri kokoh dua 
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menara yang berada di samping kiri dan kanan mimbar 
masjid. Struktur kokoh bangunan masjid ini terletak di 
samping Muara Ulakkan, muara yang mempertemukan 
Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil dan Sungai 
Teberau. 

Untuk menuju lantai 2 masjid, pengunjung bisa 
menaiki tangga yang unik dan terlihat kuno. Selain tangga 
biasa, terdapat pula tangga yang bentuknya tak seperti 
tangga pada umumnya. Tangga yang terdapat di masjid 
inl berbentuk datar dengan potongan tipis Kayu Belian 
sebagai tumpuan agar tidak licin. Setelah sampai di lantai 
dua, pengunnjung akan menemukan satu bagian ruang 
yang terkesan lebih gelap dari bagian ruang lainnya. 
Tempat itu digunakan untuk mengaji dan mengajarkan 
nilai-nilai Islam. 

Atap serambi bertingkat dua yang terdiri dari atap 
rata dan atap segi tiga. Di atas atap rata terdapat dinding 
untuk menyangga atap kedua. Dinding mempunyai hiasan 
berupa ukiran garis lurus dengan bunga di bagian atas dan 
bawah. Pada dinding depan {utara), selain ukiran terdapat 
pula tulisan Arab. Di atasnya, pada bidang segi tiga di 
bagian pinggimya, terdapat hiasan dan puncak segi tiga 
tersebut terdapat salur-salur menyerupai mahkota. 

Di bagian belakang masjid terdapat sebuah bejana 
kuno yang dahulu dijadikan tempat mandi atau bersud 
bagi sultan. Bentuk.nya seperti guci dengan ukiran gambar 
yang menjelaskan masa lalu. 

Sedangkan di bagian sebelah barat, pengunjung 
akan melihat bagian yang menjorok keluar dan berfungsi 
sebagai mihrab. Mihrab ini bersatu dengan ruang utama, 
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namun memiliki atap tersendiri. Atapnya bertingkat dua, 
dan antara satu atap dengan atap lainnya terdapat dinding 
dengan lubang angin berbentuk bulat. Atap bagian atas 
berbentuk kerucut dengan tiang bulat. Di dalam mihrab, 
terdapat mimbar kecil. Mimbar antik ini berwarna coklat 
kayu dilengkapi dengan warna hijau dan keemasan di 
bagian depannya. Mimbar ini memiliki ciri khas ukiran
ukirannya yang indah. 

Masjid ini pemah direnovasi oleh Sultan Muhammad 
Sjafiuddin II. Lokasi masjid sebelumnya merupakan 
kediaman Sultan Umar Akamuddin I ( 1708-1732M) yang 
berubah fungsi menjadi musholla. Renovasi terfokus pada 
peremajaan bangunan dengan melakukan perbaikan pada 
beberapa unsur yang telah rapuh. Secara umum, renovasi 
tidak bermaksud untuk mengubah keaslian bangunan 
bersejarah tersebut. 

Selayang Pandang 

Masjid Agung Jami' Sultan Syafiuddin II didirikan 
pada tahun t 303 hijriyah atau t 0 Oktober t 885 masehi. 
Masjid kesultanan ini sejak awal pendiriannya sudah 
menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah 
Kesultanan Sambas hingga Brunei Darussalam dan 
Malaysia. Dalam sejarahnya, Kesultanan Sambas memiliki 
keterkaitan dengan Keraton Kesultanan Brunei Darussalam. 
Oleh karena itu, sejarah masjid ini tak terlepas dari sejarah 
Kesultanan Sambas. 

Kesultanan Sambas bermula sejak keruntuhan 
Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Diawali dengan 
pernikahan anak perempuan Raja Mapahit, Ratu Tengah 
(Ratu Surya) putri kerajaan Tanjungpura (Sukadana) dengan 
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Pangeran dari Kesultanan Brunei Darussalam, Sultan Raja 
Tengah. Sultan Raja Tengah merupakan putra dari Sultan 
Brunei Darussalam, Sultan Abdul jalilul Akbar yang 
berkuasa tahun 1598-1659. Sultan Abdul Jalilul Akbar 
merupakan keturuan ke sepuluh dari Sri Paduka Sultan 
Muhammad, Raja Brunei yang berkuasa pada abad ke-13. 
dart pernikahan tersebut lahirlah Raden Sulaiman. 

Raden Sulaiman menikah dengan Mas Ayu Bungsu 
anak Ratu Sepudak. Ratu Sepundak merupakan ratu 
keturuan Majapahit dan berkuasa di Kerajaan Sambas yang 
saat ltu masih menganut Agama Hindu dengan pusat 
pemerintahan di Kota Lama (kini berada di Kecamatan 
Teluk Keramat, 30 kilometer dari Kota Sambas}. Pada tahun 
1630, Raden Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas 
yang berazaskan Islam. Raden Sulaiman dinobatkan 
menjadi sultan pertama Kesultanan Sambas di Muara 
Ulakan dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin I. Sejak 
saat itu, Islam semakin berkembang di wilayah Sambas. 

Kesultanan Melayu Sambas adalah kesultanan 
yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan 
Barat atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan dengan 
pusat pemerintahan di Kota Sambas. Kesultanan Sambas 
merupakan penerus pemerintahan kerajaan-kerajaan 
Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama "Sambas" 
di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan berkembang 
sebelum abad ke-14 masehi sebagaimana tercantum 
dalam kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca. 

Pada masa ltu rajanya bergelar "Nek". Salah 
satunya bemama Nek Riuh. Setelah masa Nek Riuh, pada 
sekltar abad ke-15 masehi muncul pemerintahan raja yang 
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bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena 
kekejamannya ini, Raja Tan Unggal dikudeta oleh rakyat. 
Setelah itu, selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai 
Sambas tidal< mau mengangkat raja lagi. Pada masa 
kekosongan pemerintahan inilah datang serombongan 
besar orang-orang dari Pulau Jawa {sekitar lebih dari 500 
orang) yaitu dari kalangan Bangsawan Kerajaan Majapahit 
yang beragama Hindu, yaitu keturunan Raja Majapahit 
yang bernama Wikramawardhana. Peristiwa ini terjadi 
pada awal abad ke-16 M { 1530). 

Pada saat itu, wilayah pesisir dan tengah Sungai 
Sambas telah didiami oleh orang-orang Melayu yang 
telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Dayal< 
Pesisir. Karena saat itu wilayah ini sedang tidak diperintah 
oleh seorang raja, maka kedatangan rombongan pelarian 
Majapahit ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. 
Rombongan Majapahit ini menetap di hulu Sungai 
Sambas,tepatnya di suatu tempat yang sekarang disebut 
sebagai Kota Lama. 

Setelah sekitar 10 tahun menetap di Kota Lama 
dan melihat keadaan wilayah Sungai Sambas ini aman dan 
kondusif, para pelarian Majapahit ini mendirikan sebuah 
Kerajaan hindu yang disebut Panembahan Sambas. Raja 
Panembahan Sambas ini bergelar Ratu (Raja Laki-laki) 
di mana raja pertama tidal< diketahui namanya. Setelah 
wafat, raja digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu 
Timbang Paseban. Setelah Ratu Timbang Paseban wafat 
digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sapudak. 
Pada masa Ratu Sapudak inilah, untuk pertama kalinya 
diadakan kerjasama perdagangan antara Panembahan 
Sambas dengan VOC pada tahun 1609. 
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Pada masa Ratu Sapudak inilah rombongan Sultan 
Tengah (Sultan Sarawak ke-1) bin Sultan Muhammad Hasan 
(Sultan Brunei ke-9) datang dari Kesultanan Sukadana ke 
wilayah Sungai Sambas dan menetap di daerah Kembayat 
Sri Negara. Anak laki-laki sulung Sultan Tengah yang 
bemama Sulaiman dinikahkan dengan anak bungsu Ratu 
Sapudak, Mas Ayu Bungsu sehingga nama Sulaiman 
berubah menjadi Raden Sulaiman. Setelah keruntuhan 
Panembahan Sambas di Kota Lama, Raden Sulaiman 
mendirikan Kerajaan baru yang diberi nama Kesultanan 
Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas 
pertama bergelar Sultan Muhammad Tsafiuddin I pada 
tahun 1671. 

Menylapkan Generasl Terbaik 

Allah Ta' ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 
9. "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 
yang seandainya meninggalkan di belakang mereka 
anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar." 

Menjadi tanggung jawab bagi siapa pun untuk 
menyiapkan generasi pelanjut yang baik. Dalam konteks 
dakwah, kaderisasi di kalangan anak muda merupakan 
denyut nadi peradaban Islam. ltulah yang menjadi motivasi 
bagi pengurus Masjid Agung Jami' Sultan Syafiuddin II 
dengan menyelenggarakan pendidikan dan kaderisasi 
sebagai konsentrasi pembinaan ummat. 

Remaja Masjid Agung Tsafiuddin II (Remasta) 
merupakan wadah untuk mengakomodir generasi muda 
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dalam memakmurkan masjid. Remasta turut berkontribusi 
membantu perjuangan para sepuh dalam pengurusan 
masjid. Mereka sering mengadakan perlombaan keislaman 
setiap bulan Ramadhan tiba. Lomba-lomba ditujukan bagi 
anak-anak yang merupakan bidikan kaderisasi selanjutnya. 
Terus seperti itu agar roda kaderisasi tidak berhenti 
memutarkan laju dakwahnya. 

Selain ikatan remaja masjid, DKM juga 
memerhatikan lembaga pendidikan di sekitar Sambas. 
Setidaknya terdapat empat institusi pendidikan Islam 
yang rutin diberi donasi. Tiga tingkat sekolah dasar, satu 
tingkat akademi-Akademi Dakwah Indonesia (ADI}- yang 
merupakan program Dewan Dakwah lslamyah Indonesia 
(DDll}. 

Ada pula pembinaan yang sifatnya umum dalam 
bentuk pengajian rutin. Pengajian diisi oleh mubaligh dari 
Sambas maupun luar Kalimantan juga ulama dari Pulau 
jawa. Tujuannya agar ajaran Islam tetap subur di kabupaten 
paling utara di Kalimantan Barat itu. 

Dengan nilai kesejarahan yang sangat kaya, Masjid 
Agung Jami' Sultan Tsafi'uddin II memiliki magnet yang 
cukup kuat. Terlebih bagi para pecinta sejarah Islam. Hal 
itu cukup menjadi keyakinan bahwa Sambas akan selalu 
menjadi salah satu ikon terpenting dalam sejarah Islam di 
Kalimantan Barat sehingga menginspirasi generasi muda 
Islam untuk senantiasa dekat dengan masjid. [] 
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AL-FURQAN UPI, MASJID INDAH DI 
KAWAH PARA PENDIDIK 

Oleh: M. Syafaat 

Masjid Al-Furqan yang terletak di Kampus 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kota Bandung 
terlahir sebagai tempat bersemainya para pendidik. 
Kesan ini dapat ditemukan oleh siapa saja, tak terkecuali 
bimasislam yang pada siang hari menjelang Zhuhur itu 
berkesempatan berkunjung. Siang itu, berdiri tepat di 
atas sebuah mimbar sosok lelaki paruh baya sedang 
menjelaskan dengan tenang bahasan tentang singgungan 
Islam dengan tradisi pemikiran keagamaan samawi (agama 
langit) lainnya. Didampingi proyektor yang berisikan 
materi pembahasan secara visual. lelaki yang belakangan 
dikenal dengan nama Profesor Dr. H. Endis Firdaus, M.Ag 
itu dengan fokusnya menyampaikan secara tuntas tentang 
peta penting kedudukan Islam dan bargainingnya di antara 
pemikiran keagaman di era kiwari. 

Sepintas. temuan bimasislam atas kajian rutin 
menjelang shalat berjamaah Zhuhur yang diampu dosen 
jurusan Ilmu Sosial itu bukanlah hal yang mudah dipahami, 
mengapa? Pendengar yang saat itu hadir hanyalah 
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berjumlah satu orang. Ya, satu orang. Sulit dibayangkan, 
bukan? Namun, ingatan dan kesadaran bimasislam tiba
tiba kembali pada suatu tradisi yang nyaris serupa nun jauh 
di lembaga pendidikan Islam di Timur Jawa sana, terkait 
wejangan seorang kiai yang pernah berujar, "Bahkan 
meski hanya memiliki satu orang santri pun, aku akan 
tetap mengajar." 

Sepertinya halnya sang Kiai, kekeukeuhan kajian 
rutin Prof. Endis tidak pemah berdiri sendiri. Bak cawan 
di musim hujan, ragam kajian yang berpusat di Al-Furqan 
sejak. beberapa tahun ke belakang, bahkan diperkuat 
dengan dukungan kerja organisasi lainnya (tidak tunggal 
digawangi oleh Dewan Kemakmuran Masjid · (DKM) 
kampus saja), melainkan telah lahir pula dukungan 
terhadapnya sebagai UPT. Islamic Tutorial Centre Kampus 
UPI. 

Dalam sambutan hangatnya kepada bimasislam, 
salah satu anggota Tim Kerja ITC Joni Rahmat Pramudia 
menjelaskan kedudukan Al-Furqan sebagai supporting 
utama yang mengembangkan kegiatan para civitas 
akademika dalam menggolkan program-program 
unggulan yang sedang disusun, khususnya di sepanjang 
tahun 2019. 

11 Al-Furqan adalah ruh bagi tercapainya program 
unggulan yang sedang ITC kembangkan. Mulai dari 
penyusunan Ensiklopedia Pendidikan Islam, Tafsir Tarbawi, 
Pembinaan MTQ, Tutorial PAl-SPAI, kegiatan Sosial 
Keagamaan dan Majelis llmuwan lslami, Bimbingan Haji 
Umrah, Pengelolaan Wakaf dan BMT, Pendidikan Nabawi, 
hingga Tim ISO: 9001-2015," ungkap dosen yang turut 
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memegang amanah sebagai Sekretaris Umum DKM Al
Furqan ini. 

Selain bergerak pada alur program ITC, variasi 
layanan keagamaan yang diemban Al-Furqan juga 
merambah pada banyak bidang, antara lain Pemuda dan 
Remaja Islam Masjid Al-Furqan (PRJSMA), Pusat Halal UPI 
hingga pelayanan Zakat UPI. 

Di bidang pengajian, dakwah dan penerbitan, 
kreativitas dan kemandirian Al-Furqan turut hadir dalam 
bentuk pengajian rutin usai Shalat Subuh, kajian Senin 
malam, diskusi Kamis malam, kajian jelang Zhuhur hingga 
aktivitas perayaan Hari-hari Besar dalam Islam. Diantara 
kekhasan panggung tradisi yang kemudian menghiasi 
rutinitas Al-Furqan adalah rujukannya atas turats keilmuan 
yang mumpuni, mulai dari Tafsir Al-Ahkam, Tafsir 
Tarbawi, Tafsir Maudhuf, Kitab Bidayah wa Al-Nihayah, 
Sirah Nabawiyah, Hadis Arbain, Nashoihul lbad, Hikayatus 
Solihin, Minhajul Qasidin, Ulumul Quran, Mukhtarul Hadis, 
Kajian Wanita, Manajemen PAI, Islam Kontemporer, 
Hukum dan Politik Islam hingga Bimbingan Konseling 
lslami. 

Walhasil, perjalanan Al-Furqan sebagai kawah 
penggemblengan para pewaris gerakan pendidik yang 
khas Indonesia bak perumpamaan yahya daiman wa la 
yamutu Abadan (hidup seterusnya dan tidak akan pemah 
mati selamanya). 

Masjid Bagi Sejuta Clvitas Akademlka 

Masjid Al-Furqan bermula dari sebuah musholla 
bernama At-Tarbiyah. Secara perlahan namun pasti, 
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musholla ini terus berkembang menjadi salah satu ikon 
rumah ibadah yang memberil<an jejak berharga dalam 
mengantarkan ratusan ribu tenaga pendidik yang tersebar 
di penjuru Indonesia. 

Didirikan pertama kali pada tahun 1952, Masjid Al
Furqan yang memiliki arti pembeda ini berjalan dalam satu 
tarikan nafas dengan proses panjang perjalanan kampus 
pendidikan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. 

Masjid dengan postur bangunan tinggi besar dan 
terletak tepat di sisi sebelah kiri gerbang utama UPI ini 
merupakan simbol penyambut bagi siapa pun yang 
memasuki area kampus. Sambutan hangat Al-Furqan 
terasa kian menguat tatkala riungan taman asri dengan 
elemen lampu hias bersanding landai tak jauh di bagian 
terdepan kampus. Tak dinyana, bangunan masjid pun 
menjelma menjadi wajah dari kampus itu sendiri. 

Sekilas ada kesan minimalis modern yang melekat 
pada bangunan masjid yang diarsitekturi Ahmad Nuam 
ini. Bentuk kotak yang menjadi dasar bangunan masjid 
dengan pola vertikal yang menguat semakin berkesan 
modem, terutama dalam laburan kombinasi warna biru 
dan semburat merah muda yang merekah. 

Al-Furqan yang terletak di JI. Dr. Setiabudi No. 229 
ini memiliki atap bangunan seperti umumnya masjid
masjid tua di Pulau ]awa dengan bentuk limas dengan 
sedikit modifikasi pola tumpukan yang tipis disertai 
mustika berlafazhkan Allah di pucuk atasnya. 

Masjid dengan daya tampung 10.000 jamaah ini 
juga menampilkan kekhasannya melalui bentuk limas 
yang berundak dengan ruang utama yang tampak luas 
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diitambah sedikit ornamen penghias. Meski hadir dengan 
perwajahan yang modern, sisi kesederhanaan senantiasa 
tampil lebih terdepan dengan kedudukan mihrab masjid 
berbahan dasar potongan kayu berbentuk pigura sebagai 
penghias ceruk dan dilatari dinding cokelat muda, penanda 
kealamian Tanah Pasundan. 

Dari berbagai keunikan dan kelebihannya, wajar 
jika masjid ini mendapatkan ganjaran sebagai satu dari 
100 Masjid Terindah di Indonesia. [] 
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MASJID TERTUA DI BUMI KHATULISTIWA 

Oleh: Hilman lndrawan 

Bayangan menara masjid dengan dominasi warn~ 
kuning-hijau terpantul samar di atas sungai Kapuas. 
lndahnya berkolaborasi dengan warna keemasan 
hasil pantulan · cahaya lembayung senja. Saat Maghrib 
berkumandang, tepian sungai mulai sepi. Satu persatu 
warga menepi, meninggalkan aktivitas di atas sungai. 
Belasan perahu diparkir. Termasuk kapal wisata yang 
baru saja mengangkut puluhan wisatawan. Muda mudi 
yang sejak tadi asyik berselfie di Waterfront, berangsur 
meninggalkan salah satu spot terfavorit di tepian sungai itu. 
Sebagian berjalan pulang menuju pemukiman. Sebagian 
lagi melangkah menuju masjid. Begitulah suasana Maghrib 
di sekitar Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, masjid tertua 
di Kata Pontianak, Kalimantan Barat. 

Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid 
Jami' Pontianak menjadi pusat peribadatan warga sekitar 
tepian Sungai Kapuas. Masjid bersejarah itu menjadi satu 
dari dua bangunan yang menjadi penanda berdirinya Kata 
Pontianak. Satu bangunan lainnya adalah lstana Kadriah. 
Letak keduanya cukup berdekatan. jika sedang berada 
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di Masjid Jami', cukup berjalan sekira 200 meter menuju 
lstana Kadriah. Kedua bangunan megah itu terletak di 
Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. 

Di sekitar masjid terdapat pasar ikan tradisional 
yang selalu tampak ramai. Terlebih karena letaknya dekat 
dengan pemukiman padat Kampung Beting, Kelurahan 
Dalam Bugis. Sedangkan di bagian barat masjid, terbentang 
Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dengan 
panjang 1.143 kilometer. Sungai yang menjadi bagian 
penting dart sejarah berdirinya Masjid Jami' Pontianak. 

Se Jar ah 

Adalah Syarif Abdurrahman Alkadrie, pendiri 
Masjid Jami' sekaligus pendiri Kata Pontianak. la seorang 
keturunan Arab, putra Al-Habib Husein, seorang penyebar 
agama Islam dari jawa. Al-Habib Husein datang ke Kerajaan 
Matan pada 1733 Masehi. Al-Habib Husein menikahl 
putri Raja Matan (sekarang: Ketapang), Sultan Kamaludin, 
bernama Nyai Tua. 

Butuh perjalanan panjang untuk sampai pada muara 
keberkahan. Mesti ada pengorbanan yang menyita waktu, 
memeras keringat, menguji keikhlasan. Begitulah kiranya 
yang dialami Syarif Abdurrahman selama menyusurl Sungai 
Kapuas. Sejarah mencatat bahwa Syarif Abdurrahman 
memulal perjalanan dari Mempawah menuju Muara 
Persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 23 
Oktober 1771/14 Rajab 1185 H, tanggal yang kemudian 
diresmikan sebagai hart jadi Kata Pontianak. 

Bersama sejumlah orang yang menumpang 
14 perahu, Syarif Abdurrahman menebas hutan untuk 
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membuka lahan baru di dekat muara. Pembukaan lahan 
dilakukan untuk dijadikan pemukiman baru. Di tempat 
itu Abdurrahman mendirikan Kerajaan Baru Pontianak. la 
membangun masjid dan istana. Pada tahun 1778, Syarif 
Abdurrahman dikukuhl<an sebagai Sultan Pontianak. 

Sultan Syarif Abdurrahman wafat pada tahun 1808. 
Saat itu pemerintahan tidak langsung diturunkan kepada 
putranya, Syarif Usman. Karena saat itu usia Syarif Usman 
masih anak-anak. Pemerintahan sementara dipegang adik 
Syarif Abdurrahman, Syarif Kasim. Pemerintahan baru 
beralih ketika Syarif Usman dewasa, yaitu pada tahun 1822. 
Sultan Syarif Usman memerintah dari tahun 1822 hingga 
1855. Selain melanjutkan pembangunan masjid, Syarif 
Usman juga menyematkan nama ayahnya sebagai nama 
resmi masjid, sebagai simbol penghormatan sekaligus 
mengenang jasa-jasa sang ayah. 

Masjid Jami' Sultan Abdurrahman berdiri kokoh 
hingga hari ini. Sejarah yang menyertainya menjadi 
magnet yang luar biasa bagi masyarakat. Sebagai pusat 
penyebaran ajaran Islam di Pontianak, beberapa ulama 
terkenal pernah mengajar di masjid tertua itu. Diantaranya 
Muhammad Al-Kadri, Habib Abdullah Zawawi, Syekh 
Zawawi, Syekh Madani, H. Ismail Jabbar, dan H. Ismail 
Kelantan. 

Arsitektur 

Masjid Jami' berdiri pada tahun t 771. ltu artinya, 
pada tahun 2019 Masjid Jami' telah berdiri kokoh selama 
248 tahun atau 2,5 abad. Hal ini merupakan bukti bahwa 
Masjid Jami' memiliki kontruksi bangunan yang sangat 
kuat. 
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Untuk kontruksi masjid, 90°/o bangunan terbuat 
darl Kayu Ulin/Belian atau Kayu Besi (Eusideroxylon 
zwageri). Kayu Ulin termasuk kayu kelas 1 dalam hal 
kekuatan dan keawetan. Mutunya termasuk yang terbaik 
di dunia, setara Eboni Diospyros Celebica, kayu hitam 
asal Sulawesi. Kekuatannya mengalahkan besi. Besi bisa 
berkarat dan rapuh apabila dibiarkan pada keadaan hujan 
dan panas sepanjang tahun. Sedangkan Kayu Besi pada 
situasi hujan dan panas justru membuatnya semakin kuat 
dan tahan lama. Kayu Ulin memiliki bobot sangat berat. 
Jika dipotong seukuran balok berukuran 300 cm x 10 cm 
x 10 cm beratnya bisa mencapai 30 kilogram. Jika dalam 
ukuran kecil saja sudah seberat itu, bagaimana dengan 
tiang masjid yang memiliki ukuran besar? 

Terdapat enam pilar dari Kayu Belian yang 
berdiameter setengah meter di dalam masjid. Dua pelukan 
tangan orang dewasa tak akan mampu mencapai lingkaran 
pilar. Selain pilar bundar, juga ada enam tiang penyangga 
lain berbentuk bujur sangkar yang menjulang ke langit
langit masjid. Pilar bujur sangkar itu berasal dari Kayu 
Belian seperti tiang rumah dewasa ini. Namun ukurannya 
di atas rata-rata. Jika sekarang ada ukuran 6x6, 7x7, 8x8, 
dan 1Ox10 meter, maka tiang terse but lebih besar lagi. 

Enam pilar yang menjadi penyangga masjid 
memiliki filosofi rukun iman. Sehingga dapat ditafsirkan 
bahwa iman yang kokoh adalah penyangga utama 
kehidupan. Lengkapnya, Masjid Jami' memiliki enam tiang 
utama dan t 4 tiang pembantu yang semuanya terbuat dari 
Kayu Ulin. ltulah yang membuat masjid mampu bertahun 
hingga ratusan tahun. 
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Masjid yang berkapasitas sekitar 1500 jamaah ini 
awalnya memiliki atap yang terbuat dari Rumbia. Namun 
kini telah menggunakan Sirap, potongan Kayu Ulin 
berukuran tipis. Atapnya memiki tingkat empat. Pada 
tingkat kedua terdapat jendela-jendela kaca berukuran 
kecil. Sementara di bagian paling atas, atapnya mirip 
kuncup bunga atau stupa. 

Mimbar masjid memilik.i bentuk yang m1np 
geladak kapal. Pada sisi kiri dan kanan mimbar terdapat 
kaligrafi yang ditulis pada Kayu Plafon. Cahaya masuk 
menyemburat ke dalam mihrab melalui jendela yang sama 
sehingga udara segar Sungai Kapuas menyelinap masuk, 
menambah nyaman suasana mihrab. 

Dari luar, Masjid Jami' tampak didominasi warna 
cat kuning dan hijau, wama yang merupakan identitas dari 
kesultanan melayu. Selain itu, jendelanya yang berjejeran 
dengan pintu masuk, berukuran besar-besar, juga dari kaca 
tembus pandang. Untuk akses keluar dan masuk masjid, 
tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekira 3 meter. 
Satu pintu posisinya di bagian depan, satu di sisi kiri dan 
satu lagi di sisi kanan. Selain itu, di antara pintu-pintu besar 
tersebut terdapat 20 pintu lain dengan ukuran sedikit lebih 
kecil. 

Sekitar tahun 1960-an, pernah ada upaya untuk 
mengubah arsitektur dan bentuk asli masjid. Waktu itu, 
sempat dibangun dua buah menara tambahan di pojok 
masjid yang tingginya sekitar 25 meter. Pondasi pun 
ingin diubah. Ketika itu, Sultan Hamid II ( 1945-1978) 
yang datang dari luar kota tidak senang melihat rencana 
renovasi tersebut. Beliau memerintahkan agar bangunan 
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baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan ke bentuk 
semula. Padahal menara itu sudah 90°/o. Sejak saat itu, 
upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur 
masjid ini tidak pernah dilakukan lagi hingga hari ini. 

Ramadan di Masjid Jami' 

Masjid Jami' Sultan Abdurrahman biasanya ramal 
dikunjungi saat Bulan Ramadan tiba. Baik padasore maupun 
malam hart ketika Shalat Tarawih. Mulai dari anak-anak, 
remaja, hingga orang tua; semuanya memenuhi komplek 
masjid. Sebagai upaya kaderisasi dan pemakmuran masjid, 
Masjid Jami' memiliki ikatan remaja masjid yang diberi 
nama REMSA (Remaja Masjid Jami' Sultan Abdurrahman). 

Setiap tahunnya REMSA rutin mengadakan 
acara Gema Ramadan. Acara tersebut dikerjasamakan 
dengan Panitia Hari Besar Islam (PHBI). Adapun ragam 
kegiatannya meliputi pawai ta' aruf, tahfidz qur' an, lomba 
pidato, salawat, dan lainnya. Di akhir bulan, pihak masjid 
memfasilitasi warga yang ingin melaksanakan ibadah 
i'tikaf di sepuluh malam terakhir. 

Selain itu, di penghujung Ramadan menjelang Hart 
Raya 'Idul Fithri, warga selalu mengadakan Festival Meriam 
Karbit di pinggiran Sungai Kapuas dari dua sisi sating 
berhadapan dan saling menyembunyikan. Meriam Karbit 
saling bersahutan, mendentum di atas langit Kapuas. 

Tradisi Meriam Karbit mempunyai nilai sejarah yang 
berkaitan dengan perjalanan Sultan Syarif Abdurrahman 
Al-Kadri saat menyusuri Sungai Kapuas. Konon, hal 
itu dilakukan untuk mengusir para perompak yang 
mengganggu. 
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Destinasl Wisata 

Masjid Jami' menjadi salah satu tujuan wisata para 
pelancong, baik asing maupun domestik. Selain karena 
nilai sejarah, Masjid Jami' terletak di sentral kota sehingga 
amat strategis. Letaknya dekat dengan objek lainnya yang 
juga menarik wisatawan. Di antaranya lstana Kesultanan 
Kadriah, Sungai Kapuas, Waterfront Kapuas, Alun-alun 
Kapuas, hingga Tugu Khatulistiwa. 

Sebagai masjid yang menjadi penanda berdirinya 
Kota Pontianak, Masjid Jami' kerap digunakan menjadi 
tuan rumah setiap kali perayaan hari jadi kota Pontianak 
digelar. Selain sambutan Walikota dan acara seni sebagai 
penyerta, dalam acara itu biasanya diadakan tahlilan untuk 
Sultan Syarif Abdurrahman. 

Saat memilih Masjid Jami' sebagai destinasi wisata 
religi, pengunjung dapat menikmati suguhan indah 
lainnya, seperti mengunjungi lstana Kadriah, menyusuri 
Sungai Kapuas dengan kapal wisata, menikmati senja di 
atas Waterfront. atau berswafoto bersama keluarga dengan 
menjadikan Masjid Jami' sebagai latarnya. Indah. Seperti 
yang dilakukan fotografer profesional, mereka kerap 
mengambil gambar Masjid Jami' dari seberang sungai atau 
pun dari atas kapal untuk mendapatkan gambar terbaik. 

Kawasan Waterfront City dan Alun-Alun Kapuas 
merupakan spot terbaik untuk berfoto. Dari sana 
pengunjung dapat melihat secara luas panorama Sungai 
Kapuas dan eksotisme Pontianak pada sore hari. Tentu 
saja, tempatnya tak terlalu jauh dari Masjid Jami'. 
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Ragam Budaya 

Kota Pontianak memilik.i ragam budaya dan agama. 
Bahkan Kota Khatuliswa ini didiaml beberapa suku, di 
antaranya Suku Dayak, Melayu, Tionghoa, jawa, Bugis, 
Sunda, Batak, dan Banjar. 

Suku Dayak mempunyal populasi sekitar 34,9 
persen, Melayu 33 ,84 persen, jaw a sekitar 9 persen, 
llonghoa 8 persen, dan Madura 6 persen. Kekayaan 
budaya menjadikan Kota Pontianak menjadi tujuan wisata 
budaya. 

Salah satu festival yang menjadi daya tarik adalah 
Festival Budaya Bumi Khatulistiwa. Festival ini digelar di 
berbagai lokasi seperti Taman Alun-Alun Sungai Kapuas, 
lstana Kadriah, dan Museum Pontianak. Festival ini 
amat meriah karena diikuti sekitar t 0 kabupaten/kota di 
Kalimantan Barat dengan tiga etnis terbesar yaitu Dayak, 
Melayu, dan Tionghoa. Masing-masing suku menampilkan 
seni budaya khas yang sangat menarik. 

Bermula dari Masjld 

Masjid merupakan simbol peradaban Islam. Dari 
masjid semua kebaikan bermula. Masjid kerap dijadikan 
ikon kota yang berpenduduk mayoritas Muslim. Masjid Al
Haram menjadi ikon Arab Saudi sekaligus ikon peradaban 
Islam, Masjid Al-Aqsha menjadi penanda dari panjangnya 
sejarah perjuangan Islam di Bumi Syam. Sejarah kota yang 
bermula dari masjid selalu menyimpan spirit dan harapan 
besar di masa depan. Terkhusus bagi perkembangan Islam 
di daerah tersebut. 

98 • • • Dlt~n Simas Islam ~menaf1 RI 



Begitu pun dengan Kota Pontianak. Kota yang 
dijuluki Kata Khatulistiwa itu lahirdari semangat penyebaran 
Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Masjid Sultan 
Syarif Abdurrahman adalah buktinya. Bangunan berusia 
2,5 abad itu menjadi penanda yang akan selalu memutar 
ingatan sejarah setiap generasi sehingga sesiapa yang 
membaca sejarah Kata Pontianak maka ia telah membaca 
sejarah masjid dan penyebaran Islam di Kalimantan Barat. 

Lahirnya Kota Pontianak bermula dari masjid. 
Bermula dari niat sud pendirinya. Masyarakat Pontianak 
akan senantiasa merawat sejarah dengan memakmurkan 
masjid. Lebih dari itu, melanjutkan dakwah Sultan Syarif 
Abdurrahman. Semoga. [] 
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MASJID TUA TEGALSARI, KIBLAT ILMU 
DAN HIKMAH DI NUSANTARA 

Pada mulanya adalah sebuah masjid. Dari pintu 
tersebut ditemukan jejak langkah-langkah agung yang 
mengantarkan perjumpaan antara sang sajid dengan sang 
Maha Khalik. Perjumpaan itu mengajarkan arti cinta dan 
pengetahuan, kemudian berkembang menjadi peradaban 
serta berakhir pada kerinduan romantikyang penuh berkah 
dan hikmah. 

Adalah sebuah Masjid Tua Tegalsari di Kecamatan 
Jetis, Ponorogo, jawa Timur, yang menjadi penanda pesan 
kalimat pembuka yang menggambarkan titik temu antara 
ilmu dan hikmah hingga terasa wujud dan nyata. 

Sejarah Tegalsari 

Masjid sebagai cikal penyebaran ajaran Islam 
di Ponorogo ini, seghalibnya tidak bisa dilepaskan dari 
titik pijak dimana tanah itu berasal. Tanah yang konon 
merupakan sumber pijakan perjalanan para santri penyebar 
Islam di Bumi Reog ini berada di sebuah desa perdikan, 
yaitu sebuah daerah yang diberi keistimewaan untuk tidak 
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menyerahkan pajak. Hal ini. tak lain dikarenakan sebagai 
bentuk imbalan dari karakter kemandirian rakyat serta 
kharisma dari sang tetua desa. 

Sejarah Tegalsari ini dimulai dari Dusun Setono, 
sebuah daerah yang semula masih berupa hutan dan 
dibuka oleh dua saudara. yaitu Pangeran Sumende dan 
Kyai Dunopuro untuk kepentingan pendirian masjid dan 
pesantren. Dalam perjalanannya. Kyai Dunopuro telah 
memiliki ribuan santri yang datang untuk mondok dan 
belajar. Salah satu yang terkenal karena kepandaiannya 
adalah santri asal Caruban bernama Muhammad Besari. 
Karena kepandaiannya selama di Pondok Setono 
itu. Muhammad Besari mendapat kehormatan untuk 
melakukan pengembaraan ilmu keluar desa. Pada satu 
tempat persinggahannya di Desa Manteb. ia berjumpa 
dengan seorang Kyai Kampung bernama Noersalim. 
Keduanya merasa memiliki alasan untuk saling bertukar 
percakapan perihal Islam dan ilmu kehidupan. 

Tak membutuhkan waktu lama. Kyai Noersalim 
yang juga merupakan keturunan dari Kyai Dugel Kesambi 
Nglumpang Slahung Ponorogo 1n1 merasa mantap 
untuk menjadikan Muhammad Besari sebagai mantu 
dari putri sulungnya. Kyai Noersalim merasa yakin atas 
masa depan perjalanan hidup yang akan dihadapi oleh 
Muhammad Besari dan puterinya karena kepercayaan 
dan rasa hormatnya kepada sosok kharismatik Kyai 
Donopuro asal Pondok Setono yang selama ini menjadi 
penggembleng langsung Muhammad Besari. Berbekal 
restu dart Kyai Noersalim, Muhammad Besari merasa 
sudah saatnya untuk kembali mengabdi dan menerima 
amanah kepercayaan Kyai Donopuro untuk melanjutkan 
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pengabdian dakwahnya kepada masyarakat di TegaJsari. 
BerbekaJ tanah yang diwariskan, Muhamad Besari 
mendirikan Masjid dan Pesantren TegaJsari, tak jauh dari 
arah timur Dusun Sentono. 

Seiring berjalannya waktu, keberhasilan perjaJanan 
dakwah Pesantren Tegalsari yang menjadikan masjid 
sebagai pusat peribadahan dan amaliyah keilmuannya 
ini kian menyebar masyhur ke segala penjuru daerah. 
Tercatat ada banyak tokoh publik nusantara yang pemah 
mengabdikan dirinya sebagai santri. Mereka adalah Paku 
Buana II, Sunan Kambul, Raden Ngabehi Ronggowarsito, 
Haji Omar Said Cokroaminoto, bahkan hingga era Mantan 
Menteri Agama RI, Maftuh Basyuni. 

Masjid Tua dan Berkah Ribuan Pezlarah 

Menjadikan Masjid Tegalsari sebagai magnet 
pembahasan seakan tidak pemah ada habisnya. Setelah 
melewati hampir sekitar 5 abad ini, masjid ini masih menjadi 
kiblat bagi para peziarah dan pencinta ilmu di nusantara. 
Diantara catatan faktual yang dapat menggambarkan 
kencangnya degup jantung aktivitas bangunan antik ini 
adalah aktifitas berjamaah shalat lima waktu yang selalu 
memenuhi bagian dalam atau luar Masjid. 

Dukungan jamaah yang jumlahnya pada waktu
waktu tertentu mencapai angka ribuan ini sempat terekam 
pada laporan yang terpampang di etalase bagian luar 
masjid. Data ribuan jamaah ini, digambarkan dengan 
bentuk ketakjuban, yaitu ketika rujukannya melekat pada 
angka koropak yang diterima oleh masjid yang hanya 
pada satu malam ke-27 bulan Ramadhan 1439 H/2018 
mendapatkan uang infaq sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga 
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puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Angka yang 
mencapai puluhan juta rupiah satu malam ini mustahil 
untuk tidak disyukuri jika melihat total akhir pada koropak 
mingguan atau bulanan yang ada. 

Masjid yang saat ini berada di bawah naungan 
Yayasan Kyai Ageng Muhammad Besari memiliki beberapa 
sumber terkait ketetapan berdirinya. Sebagian mayoritas 
menyabutkan bahwa masjid ini berdiri pada abad 18. 
Namun pada dokumen piagam tertanggal 1 Nopember 
1993 keluaran Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten 
Ponorogo, masjid ini tercatat telah berdiri sejak tahun 
1610 atau abad ke 17. 

Mengintip kegiatan rutin lainnya di Masjid Tegalsari 
akan terpampang jadual kegiatan yang padat. Mulai dari 
kegiatan tahunan seperti Tahlil Kubro dan Ambengan Haul 
Kyai Ageng Mohammad Besar, l'tikaf Ramadhan, Shalat 
Sunnah Rajab, Shalat 'ldain (dua hari raya). Pada kegiatan 
bulanan terdapat ragam kegiatan seperti Serna' an Al
Aur' an bi An-nadhar, Dzikrul Ghafilin, Mujahadah, 
Qiyamul Lail, dan Qadiriyah. Sedangkan kegiatan pekanan 
meliputi Mujahadah Shalat Nawafil, Bimbingan Qirdatul 
Qur' an, Ujud-ujudan. Dan untuk kegiatan harian, masjid 
ini jamak digunakan untuk shalat fardhu berjamaah hingga 
pengajian kitab-kitab kuning seperti Fathul Qarib, lrsyadul 
lbad, Nasho-ihu Diniyah dan Minatus Tsaniyah. 

Sepintas, masjid yang terletak di Kecamatan Jetis 
ini hampir mirip dengan Masjid Agung Demak. Letak 
pintu dan jendelanya memiliki kekhasan yang sama, mulal 
dari atap dan tiang masjid yang terbuat dari kayu jati tanpa 
paku hingga kubah Masjid Tegalsari yang terbuat dari 
gen tong kecil. 
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Bangunan masjid berdiri di atas lahan seluas 
45.000 mZ. Pada bagian mihrab ukurannya sekitar 206 cm 
x 130 x Z 17 cm ditambah dengan hiasan berupa ornamen 
ukiran kayu jati yang melengkung. Selain itu, mimbarnya 
juga berbahan kayu jati berwarna coklat tua yang panjang 
dengan ukuran sekitar 2 m x 1 m. Di serambi masjid yang 
berbentuk segi empat memiliki ukuran 13.5 m x 16.20 m. 
Terdapat 1 Z tiang yang berasal dari kayu jati di masjid ini. 
Sementara itu, dinding masjid dihiasi dengan kaligrafi dan 
Prasasti Purna Pugar. Terdapat sumur di samping masjid 
yang diyakini oleh masyarakat memiliki berbagai macam 
khasiat dan tidak pernah kering sekalipun musim kemarau. 

Pada sebelah timur masjid terdaapat surau yang 
merupakan rumah Kyai Ageng Hasan Besari. Sedangkan 
di bagian barat terdapat makam Kyai Ageng Hasan Besari. 
Dan di bagian utara masjid, pada masa lampau, digunakan 
sebagai tempat menuntut ilmu para santri. 

"Tiada kebahagian yang melebihi kesempatan 
untuk menghabiskan waktu beri'itikaf di masjld pusaka 
ini," tutur seorang jamaah kepada bimasislam selepas 
melaksanakan Shalat Dhuha di Masjid Tegalsari ini. D 
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BELAJAR MANDIRI DARI MASJID AL
MARKAZ AL-ISLAMI JENDERAL M. 

YUSUF 

Oleh: lnsan Khoirul Qolbi 

Pagi itu, matahari belum meninggi. Tapi terik panas 
Kota Makassar sudah menembus ubun-ubun. Memasuki 
musim kemarau, cuaca panas melanda sejumlah wilayah 
di Indonesia. Di kota angin mamiri, suhu udara hanya 25 
derajat celcius, tapi teriknya menyengat, menggerahkan 
badan. Mungkin karena kota ini berhadapan langsung 
dengan Se lat Makassar. 

Tetapi memasuki sebuah pekarangan masjid, 
suasana sejuk mulai terasa. Puluhan anak dan sejumlah 
orang dewasa terlihat berkumpul dan bernyanyi di bawah 
rindangnya pohon-pohon yang ada di areal masjid yang 
terletak di jalan Masjid Raya Nomor 5 7 Timungan, Lompoa, 
Bontoala, Kota Makassar itu. Pedesterian beratap tampak 
mengelilingi bangunan masjid. Sekilas, tampak seperti 
sebuah bangunan rumah sakit besar. 
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Masjld ini berstatus sebagai masjid nasional. 
Bangunannya megah dan lahannya sangat luas, 10 hektar 
persegi. Lebih luas sedikit dari luas lahan Masjid lstiqlal 
di Jakarta yang ukurannya 9.32 hektar persegi. Maklum, 
pertapakan masjid ini merupakan bekas kampus Universitas 
Hasanuddin Makassar. Dilihat dari statusnya sebagai masjid 
nasional, orang akan menduga, pasti banyak uang negara 
digelontorkan untuk masjid ini. Ternyata tidak sama sekali. 

Tersebutlah ia Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal 
M. Jusuf. Kata terakhir mengacu pada nama pemrakarsa dan 
pendirinya, yaitu Jenderal TNI {Purn) M. Yusuf, Panglima 
ABRI ke-7 periode tahun 1978-1983. Selain menjabat 
Panglima ABRI, M. Jusuf tercatat pernah menjabat sebagai 
menteri beberapa periode dan Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

Ditemani dua orang ASN dari Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, bimasislam 
diterima oleh salah seorang imam masjid, KH. Masykur 
Yusuf dan seorang pengurus masjid. Di ruangan seluas t 1 
x 8 meter itu, sang kiai banyak bercerita tentang masjid 
terbesar di kawasan timur Indonesia ini. 

"Pada mulanya, masjid ini bernama Al-Markaz 
Al-lslami," tutur Kial membuka percakapan dengan 
bimasislam. 

Diresmikan penggunaannya pada tanggal 12 
Januari 1996 yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 
1416 hijriyah. Di awal pendiriannya, para pengurus sudah 
mengusulkan agar nama penggagas dan pendiri, Jenderal 
M. Yusuf, disematkan dalam nama masjid itu. Namun, 
sang jenderal menolak. 
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11Nanti saja jika waktunya sudah tepat," tutur sang 
jenderal seperti yang diceritakan oleh Kiai Masykur Yusuf 
kepada bimasislam, Kamis (26/7). 

Pemyataan jenderal tersebut dipahami oleh 
pengurus sebagai sikap yang sangat bijak. M. Jusuf tidak 
keberatan namanya ditahbiskan sebagai nama masjid yang 
la prakarsai itu. Maka, setelah M. jusuf wafat atau setelah 
10 tahun masjid itu beroperasi, pengurus bersepakat 
agar nama pendiri dan pemrakarsa ditambah, sehingga 
menjadi Masjid AI-Markaz Al-lslami jenderal M. jusuf. 
Penggunaan nama baru tersebut diresmikan oleh H. 
M. Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden RI pada tangga] 11 
Syawal t 426 hijriyah a tau 13 November 2005. Jusuf Kalla 
sendlrt merupakan Ketua Harian pada Yayasan Islamic 
Center Masjid Al-Markaz Al-lslami jenderal M. Jusuf. 

Kemandlrlan Masjld Al-Markaz Al-lslaml 
Jenderal M. Yusuf 

Banyak sisi menarikyang perlu dituliskan dari masjid 
lnl. Salah satunya dari sisi manajemen dan kemandirian 
dalam mengelola dan menghasilkan uang untuk biaya 
operaslonal. 

Pengurus Masjid Al-Markaz Al-lslami Jenderal M. 
Yusuf menerapkan manajemen modem dalam mengurus 
dan mengelola masjid. Untuk mengelola masjid tersebut 
dibentuk Yayasan Islamic Center (YIC) pada 3 Maret 1 994. 
Secara teknis, masjid Al-Markaz Al-lslami berada dalam 
naungan YIC. 

Bangunan utama masjid ini terdiri atas tiga lantal 
dengan luas keseluruhan 6.932 meter persegi. Lantai 
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satu untuk perkantoran, ruang pertemuan, perpustakaan, 
pendidikan, koperasi, dan baitul maal (BMT). Lantai dua 
dan lantai tiga untuk salat dan pengajian. Lantai tiga 
khusus untuk jama'ah perempuan. Sehingga di dua lantai 
tersebut sanggup menampung 10.000 jama' ah. Saat 
Shalat 'Id dengan menggunakan pekarangan masjid dapat 
menampung 50.000 jama' ah. Terpisah dari bangunan 
utama terdapat gedung untuk asrama santri tahfidz dan 
Radio Al-Markaz. 

Bisa dibayangkan dengan bangunan nan megah 
dan lahan yang sangat luas, tentu masjid inl membutuhkan 
banyak karyawan. Lantas oleh yayasan, karyawan di 
masjid ini dibagl kepada dua kategori, pengabdian dan 
profesional. YIC membentuk Badan Pengelola Harian 
(BPH) yang mengkoordinir sejumlah pekerja yang bersifat 
pengabdian. 

Kemudian dibentuk Badan Takmir Masjid yang 
mengkoordinlr karyawan secara profesional. Karyawan 
profesional inl mencakup imam, penceramah agama, 
pendidik, pustakawan dan petugas kebersihan. 

KH. Masykur Yusuf menyebutkan bahwa jumlah 
karyawan yang mengurusl masjid untuk aspek ibadah 
sebanyak 40 orang. Artinya, jumlah sebanyak itu belum 
termasuk karyawan yang mengurusi pendidikan, koperasi, 
BMT, radio dan kebersihan. 

"Sekuriti kita berjumlah 14 orang. Kalau untuk 
petugas kebersihan kita kontrakkan kepada pihak ketiga," 
kata Kial Masykur. 

Tak pelak, masjid lni membutuhkan anggaran yang 
sangat besar untuk biaya operasionalnya. "Anggaran 
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operasional masjid mencapai 250 juta rupiah per bulan. 
50 juta rupiah diantaranya untuk biaya kebersihan," ujar 
Kiai Masykur yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen di 
sebuah perguruan tinggi di Kota Makassar ini. 

Menarik, besarnya biaya operasional tersebut, 
temyata mampu ditutupi oleh pengurus meskipun tanpa 
bantuan dari dana pemerintah (APBN/APBD). Sebagai 
perbandingan, Masjid lstiqlal Jakarta yang berstatus sebagai 
masjid negara mendapat bantuan operasional dari APBN 
sebesar 15 miliyar rupiah per tahun. Lantas bagaimana 
caranya Masjid Al-Markaz AI-lslami jenderal M. Jusuf 
mampu secara mandiri dalam membiayai operasionalnya? 

Selain infak dan sedekah dari kaum muslimin, 
masjid mengelola banyak usaha di bidang ekonomi, seperti 
baitul mal wat tamwil (BMn, usaha dagang, sewa ruang 
pertemuan dan menyediakan stan pada setiap jum 'at. 
Pada setiap Shalat jum'at banyak warga yang berdagang 
di halaman masjid. Para pedagang membayar jasa sewa 
stan kepada yayasan masjid. 

Apakah dengan usaha-usaha tersebut sudah 
mencukupi untuk menutupi biaya operasional? Ternyata 
masii1 jauh. Kiai Masykur menuturkan, ada satu usaha 
masjid yang mampu menghasilkan pundi-pundi untuk 
menutupi biaya operasional masjid yang besar itu, yakni 
adanya Pasar Ramadan yang dilaksanakan setiap tahun 
selama sebulan penuh pada Bulan Ramadan. 

Pada Bulan Ramadan, banyak pedagang yang 
berjualan di halaman masjid. Di area kompleks masjid yang 
luas itu disiapkan ribuan stan. Para pedagang membayar 
jasa sewa stan:..stan tersebut dan uangnya masuk kas 
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yayasan masjid. Lantas uang itulah yang digunakan untuk 
biaya operasional, seperti membayar tagihan listrik, 
gajl pegawai, petugas kebersihan, hingga membiayai 
kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana. Penghasilan 
satu bulan Pasar Ramadan dapat membiayai operasional 
masjid selama setahun. 

"Ide ini merupakan idenya Pak Jusuf Kalla, karena 
beliau kan berlatar belakang ekonomi," imbuh Kiai 
Masykur seraya menambahkan program Pasar Ramadan 
sudah berjalan selama t 0 tahun. 

Ditanya mengapa masjid tidak mau menerima 
bantuan operasional dari pemerintah, Kiai Masykur 
mendaras bahwa mereka dalam mengelola masjid ingin 
menjalankan prinsip dari jama'ah untuk jama'ah dan lebih . 
memilih tangan di atas ketimbang tangan di bawah. 

Ramah Khllaflyah 

Hal menarik berikutnya yang bisa dishare dari 
keberadaan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. 
Yusuf adalah bahwa masjid ini dikenal sebagai masjid 
yang ramah terhadap khilafiyah atau perbedaan paham 
keagamaan dalam Islam, terutama dalam masalah fikih. 
Para pendakwah dari berbagai organisasi dan kelompok 
boleh berdakwah di masjid tersebut. 

"Yang penting bukan dari mereka yang sudah dicap 
sesat oleh MUI (Majelis Ulama lndonesia),u tandas Klai 
Masykur. 

Sebagai pusat dakwah, masjid ini sering dijadikan 
lokasl tabligh akbar oleh beragam ormas dan kelompok 
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keagamaan Islam. Takmir masjid menekankan tidak boleh 
menyampaikan atau mendakwahkan hal-hal yang bersifat 
khilafiyah. 

Menurut Kiai Masykur, masyarakat menganggap 
masJid kebanggaan warga Pulau Sulawesi ini tidak 
menimbulkan sekat-sekat yang mengganggu hubungan 
sesama muslim karena masjid ini tidak mewakili kelompok 
tertentu. 

Para pengurus masjid pun berlatar belakang 
beragam, mulai dari akademisi, pengusaha, dan ormas 
Islam seperti NU, Muhammadiyah, Wahdah lslamiyah 
dan ormas Islam lainnya. "Tapi yang dominannya itu dari 
Muhammadiyah dan NU," ujar Kiai Masykur. 

Meski demikian, dalam pelaksanaan ibadah shalat 
yang digunakan adalah shalat yang diamalkan. oleh 
kalangan mayoritas. Seperti Shalat Tarawih, misalnya, 
dilakukan sebanyak 20 rakaat dengan bacaan suratnya 
sepanjang satu juz setiap malam. 

Program yang dijalankan pengurus juga 
sejalan dengan pengarusutamaan moderasi beragama 
sebagaimana yang menjadi program Kementerian Agama 
RI. Tidak ada tempat bagi paham yang ekstrem di masjid 
ini. Jika ada pengurus masjid yang ditengarai berpaham 
radikal, akan dikeluarkan dari kepengurusan. Aturan ini juga 
berlaku bagi juru dakwah yang disinyalir menyampaikan 
paham ekstrem. 

"Pemah jama' ah masjid mengusir seorang ustadz 
karena menyampaikan pengajian dengan Isi ceramah yang 
ekstrem," papar Kiai. 
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Terkait dengan kegiatan dakwah, Masjid Al-Markaz 
Al-lslami Jenderal M. Jusuf memprogramkan pengajian 
dengan terjadwal rapi. Di masjid ini jadwal pengajian 
sebanyak tiga kali sehari, mulai ba'da Subuh, ba'da Zhuhur, 
dan ba'da Maghrib. Sebelumnya malah pernah empat dan 
lima kali dalam sehari. 

"Saya kira belum ada masjid yang pengajiannya 
sebanyak ini," pungkas Kiai Masykur. 

Tidak tanggung-tanggung, pengurus masjid 
menurunkan sebanyak 60 orang penceramah pengajian 
dalam satu bu Ian. Hitungannya untuk satu waktu pengajian 
tersedia penceramah secara bergantian. Latar belakang 
penceramah pun beragam, tidak terikat dari satu kalangan 
tertentu. 

Masjld Pendldikan 

Untuk mewujudkan v1s1nya sebagai pusat Islam 
di kawasan timur Indonesia, Masjid Al-Markaz Al-lslami 
jenderal M. Jusuf bertekad menjadikan masjid sebagai 
pusat pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan inti dari 
Islamic Center. Tidak hanya pendidikan Islam, tapi juga 
pendidikan umum. 

Saat ini Masjid Al-Markaz Al-lslami Jenderal M. 
jusuf mengelola pendidikan formal dan non formal. 
Pendidikan formal baru sebatas Taman Kanak-Kanak 
(fl<}. Sedangkan pendidikan non formal diselenggarakan 
dalam bentuk Taman Bacaan Al-Qur'an (TPA), Pesantren 
Tahfizh Al-Qur'an (PTA), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar 
(PKBM), Pusat Pendidikan dan Pengkajian Dakwah (P3D}, 
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dan Kursus Bahasa Asing (Arab, lnggris, Jepang, Prancis, 
Jerman, Korea, dan Mandarin). 

Yayasan masjid juga sedang menyiapkan 
pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hanya 
saja masih terkendala dengan status tanah yang merupakan 
milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . 

.. Makanya kita sedang mengurus status tanah ini 
untuk dihibahkan dari Pemda ke yayasan," pungkas Kiai 
Masykur. 

Terlnsplrasl Masjid Al-Haramaln 

Keinginan jenderal M. jusuf untuk membangun 
sebuah masjid monumental muncul ketika dia bertugas 
sebagai Amirul Hajj pada tahun 1989. Keinginan itu dia 
sarnpaikan kepada sejumlah tokoh yang juga menunaikan 
ibadah haji waktu itu, seperti Munawir Sjadzali, Edi 
Sudrajat, M. Jusuf Kalla, dan beberapa lagi yang lain. 

Ide itu mendapat sambutan positif. Pada tanggal 
3 Maret t 994 di bulan Ramadan, jenderal M. · jusuf 
mengundang beberapa menteri dan pengusaha. la 
menyampaikan gagasan membangun pusat peradaban 
Islam yang berintikan sebuah masjid di Makassar. 

Dipilihnya Makassar bukan karena M. Jusuf 
berlatarbelakang putra Bugis, melainkan karena kota ini 
merupakan titik sentral Kawasan Timur Indonesia dan 
masyarakatnya religius. lni bisa dilihat dari persentase 
Jama' ah haji yang sangat besar. 
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Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah dan Masjid 
Nabawi di Madinah Al-Mumawwarah disebutkan sebagai 
sumber ilham pembangunan masjid. Menara masjid 
setinggi 84 meter ukuran 3 x 4 meter itu nyaris menyamai 
menara masjid Nabawi yang tingginya 85 meter. Kenapa 
tidak disamakan saja tinggi menara masjid Al-Markaz Al· 
lslami dengan menara masjid Nabawi yang terpaut satu 
meter itu? Rupanya sang jenderal punya alasan bahwa tidak 
boleh sama ukuran tinggi masjid dengan menara Masjid 
Al- Haram dan masjid Nabawi, alih-alih melebihinya. 

Sang Arsitek, lnsinyur Achamd Nu'man juga 
memasukkan unsur arsitektur Masjid Katangka Gowa 
dan rumah Bugis-Makassar pada umumnya. Masjid ini 
tidak memiliki kubah (atap bundar) tetapi kuncup segi 
empat, meniru kuncup Masjid Katangka dan rumah Bugis· 
Makassar. 

Program monumental lainnya dari masjid ini adalah 
ketika bulan Ramadan tiba. Setiap hari ketika berbuka 
puasa, masjid menyediakan 1.000 nasi bungkus secara 
gratis untuk jama' ah. Tidak hanya itu, makanan sahur juga 
tersedia bagi masyarakat yang ingin sahur di masjid. 

"lni kita lakukan agar kaum muslimin merasa dekat 
dengan masjid," pungkas Kiai Masykur. 

Di ak.hir percakapan, Kiai Masykur membagikan 
tips sukses mengelola masjid, apalagi masjid sebesar Al
Markaz Al-lslami jenderal M. jusuf. Maka, ia pun berpesan 
bahwa mengurus masjid harus betul-betul menghidupkan 
masjid, bukan mencari penghidupan di masjid. Mengurus 
masjid harus kreatif dan inovatif agar keberadaan masjid 
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betul-betul dirasakan oleh umat. Jika demikian, orang akan 
suka ke masjid dan mulai melangkah untuk menciptakan 
peradaban Islam yang dimulai dari masjid. 

Tidak lupa Kiai juga berpesan agar jangan sampai 
ada perpecahan di antara pengurus masjid. Sekecil apapun 
usulan yang diinginkan untuk program pemakmuran 
harus disalurkan melalui mekanisme yang telah disepakati 
bersama, yaitu bermusyawarah. [] 
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MASJID BABUSSHOLAH KABUPATEN 
ALOR, NIT, MEMATRI RISALAH DI 

PULAU KENARI 
Oleh: Muh. Abdus Syakur ~Ahmad Syamsuddin 

Bulan bintang itu jatuh setelah diterpa pusaran 
angin kencang. Bertahun-tahun keduanya tidak mengorbit. 
Sarnpai kemudian, warga membangkitkannya. Bulan 
bintang itu pun kembali mencakar langit. lni bukan cerita 
mistis tentang tata surya. Peristiwa itu rnerupakan kepingan 
kisah yang mengiringi sejarah Masjid Babussholah. Bulan 
bintang yang dimaksud adalah ornamen simbol keagamaan 
yang dipasang di puncak kubah masjid tersebut. 

Masjid Babussholah terletak di Desa Alor Besar, 
Kecamatan Alar Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara 
Timur (NIT). Angin puting beliung melanda kabupaten ini 
beberapa tahun lalu. 

"Pada tahun 2015 terjadi angin topan yang 
mengakibatkan menara kubah utama pada puncak Masjid 
(Babussholah) yang terpancang bulan bintang mengalami 
patah. Baru pada tahun 20 t 8 dilakukan renovasi pada 
kubah masjid dan penggantian menara kubah utama 
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dengan pemasangan kembali bulan bintang pada puncak 
kubah utama masjid," tutur salah seorang penulis sejarah 
Masjid Babussholah, Muhammad Karnijan Koko kepada 
bimasislam. 

Memang, Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) dalam Data lnformasi Bencana Indonesia 
(DIBI) yang ditelusuri per 30 September 2019 mencatat 
telah terjadi kerusakan fasilitas peribadatan di Alor akibat 
puting beliung. BNPB mencatat bencana itu terjadi di Alor 
sebanyak 7 kali pada tahun 2014, dan tidak terjadi sama 
sekali pad a 2015. 

Terlepas dari perbedaan catatan mengenai tahun tersebut, 
Masjid Babussholah merupakan salah satu saksi sejarah 
kehadiran Islam di Ator yang masih eksis hingga saat ini. 

Berawal darl Langgar Kayu 

Laut biru cerah menyejukkan mata, sementara 
terik matahari menyengat kepala. Siang itu, tim Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 
RI Pusat tiba di kompleks Masjid Babussholah. Masjid inl 
berada di plnggir jalan utama, cukup dekat dari pesisir 
Teluk Mutiara, Desa Ator Besar. jaraknya sekitar 20 Km 
dart Katabahi, ibu kota Kabupaten Ator. 

Berangkat dari Kalabahi sekitar pukut 1 0. 15 
WIT A menggunakan mobil, bimasistam tiba di Masjid 
Babusshotah sekitar pukul 10.4 7 WIT A. Perjatanan 30 
menit lebih menempuh jatan beraspat yang sebagian 
rusak berlubang. Bimasislam meniti tepian Ator nan indah, 
melewati berbagai perkampungan dan hutan yang cukup 
gersang di musim kemarau. 
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Di depan masjid terdapat dua papan nama. Satu 
bertulisan "Obyek Situs Al-Qur' an Tua ... " dengan logo 
operator jaringan seluler milik negara. Papan lainnya milik 
masjid, dengan tulisan "Masjid Jami Babussholah Alor 
Besar". Di halamannya tampak dua buah kuburan 

Masjid Babussholah berdiri kokoh pada sebuah 
kompleks bangunan dan benda bersejarah. Kompleks ini 
terletak di tengah pemukiman masyarakat pesisir, tidak 
jauh dart Rumah Adat Watang. 

Tepat di samping selatan masjid terdapat rumah 
Situs Al-Qur' an Bersejarah yang merupakan tern pat 
disimpannya mushaf Al-Qur' an Ku no. Ru mah itu sekaligus 
kediaman Nurdin Gogo, salah seorang keturunan Sultan 
Temate yang merupakan penjaga Al-Qµr' an tua itu. 

Lebih jauh ke dalam kompleks di sisi timur masjid, 
terdapat destinasi wisata lainnya. Seperti Uma Pusung 
Rebong-rumah adat besar orang Alor dan sejumlah 
makam tua. Kompleks ini memang menjadi salah satu 
tujuan wisata religi. 

Masjid Babussholah dan AI-Qur' an tua berkaitan 
erat dalam sejarah masuknya Islam di Alor. Meskipun, 
rumah ibadah itu lebih muda daripada mushaf Al-Qur' an 
tua yang telah berusia ratusan tahun. "(Lebih) tua Al
Qur'an (ini) daripada Masjid Babussholah," tutur Nurdin 
saat ditemui di rumahnya, pertengahan Agustus 2019. 

Blcara sejarah, Alor Besar merupakan salah satu 
kampung tua dan kampung adat tempat lstana Kerajaan 
Alor Sunga Bali. Menurut Karnijan, penulis sejarah 
setempat, penduduk Alor Besar memeluk agama Islam 
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dengan kultur budaya dan adat istiadat yang selalu 
terpelihara dengan baik dari generasi ke generasi. 

Tapi sebelum adanya penyebaran risalah agama 
Islam di wilayah Alor Pantar, tuturnya, masyarakat Alor 
Besar belum mengenal adanya norma dan ajaran agama 
Islam sebagaimana sekarang ini. 

"Yang dipahami dalam kehidupannya adalah hal
hal yang bersifat animisme yang berlaku secara adat," 
tutumya dalam uraian panjangnya di Alor. 

Dalam kondisi begitu, sekitar tahun 15 70 masehi, 
agama Islam mulai masuk ke wilayah Kerajaan Sunga 
Bali Alor Besar yang dibawa oleh lima orang bersaudara 
dart Ternate, Maluku. "Salah satunya bernama Sultan Jang 
Gogo," sebutnya. · 

Kehadiran rombongan Sultan lang Gogo disambut 
positif oleh Raja Baololong II selaku pemimpin Kerajaan 
Bunga Bali Alor Besar. Raja mengizinkan Sultan menetap 
di Alor Besar untuk mendakwahkan Islam di Alor Pantar 
dan mendirikan rumah ibadah di Alor Besar. 

Pantar merupakan gugusan pulau yang terletak di 
antara Pulau lomblen dan Pulau Alor. Kepulauan Pantar 
memiliki gugusan pulau-pulau kecil. Kawasan ini menjadi 
pintu masuk Islam sebelum ke Pulau Alor. "Tahun 1570 
masehi itu juga tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam 
di Kerajaan Alor Bunga Bali dibuat untuk pertama kalinya," 
sebut K.amijan yang juga merupakan pegawai negeri sipil 
di Alor. 

Dalam berdakwah, Sultan membekali diri dengan 
sebuah Al-Qur' an yang lembarannya berbahan kulit 
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kayu dan pembungkusnya berbentuk kotak. "Al-Qur' an 
ini merupakan Al-Qur' an tertua yang sekarang menjadi 
salah satu situs bersejarah dan destinasi wisata religi di 
Kabupaten Alor." sebut Karnijan. 

Awalnya. cikal bakal Masjid Alor Besar-sebutan 
untuk Masjid Babussholah--dibangun dari bahan kayu. 
Atapnya alang-alang. dindingnya gedek (anyaman barn bu). 
Bentuk bangunannya serupa logo (rumah panggung). 
Mulanya tempat ibadah tersebut masih berstatus sebagai 
langgar/surau. 

Seiring perkembangan Islam yang terus terpatri di 
Alor Besar. setiap 4-5 tahun langgar itu selalu direnovasi 
dengan menggunakan bahan bangunan yang sama. Sekitar 
tahun 1930, langgar tersebut ditingkatkan status dan 
bangunannya menjadi masjid meskipun masih berbahan 
bangunan yang sama. 

Beberapa dekade kemudian, masih menurut 
Karnijan, Masjid Alor Besar dibangun semi permanen 
dengan konstruksi kayu, berdinding tembok, dan beratap 
seng susun tiga. 0 Pada tahun t 985 fisik bangunan atap 
diubah dengan konstruksi berbentuk kubah di atasnya dan 
diberi nama Masjid Babussholah," ungkapnya. 

Pada tahun t 997, atas kesepakatan keluarga besar 
Alor Besar. bangunan Masjid Babussholah dibongkar lalu 
dibangun kembali secara swadaya. Masyarakat bergotong 
royong merenovasinya secara permanen berlantai dua. 

Seiring perjalanan waktu, pembangunan fisik masjid 
dilakukan secara swadaya. Setidaknya sampai September 
2019. bangunan masjid belum mencapai kesempurnaan. 
"'Sampai dengan saat ini masih dalam tahap finishing, 
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namun sudah digunakan untuk kegiatan ibadah umat 
Islam khususnya warga masyarakat dan jamaah Masjid 
Alor Besar," tutumya, penghujung September 2019. 

Pada papan nama resmi masjid yang dibuat pada 
Agustus 2019 ini terdapat tulisan "Didirikan pada tanggal 
12 juni 1991 ", namun tampak agak samar karena tulisan 
ltu seperti hendak ditutupi atau dihapus. 

Klsah Al-Qur'an Tua 

Kitab tebal itu sudah terlihat lusuh. Kertas
kertasnya sebagian sobek dan lecek. Namun, tulisan Arab 
di dalamnya masih terlihat dan bisa dibaca dengan jelas. 
lnilah Al-Qur' an tua bersejarah. 

Mushaf kuno itu tersimpan di rumah Situs Al
Qur' an Bersejarah yang terletak tepat di samping Masjid 
Babussholah. Keberadaan masjid ini memang tak lepas 
dart mushaf kuno yang disebut-sebut Al-Qµr' an Tertua se
Asia Tenggara itu. 

Berdasarkan riwayat yang disimpan bersamaan 
mushaf itu, Al-Qur' an tua ini terbuat dari bahan kulit 
kayu, berisikan ayat-ayat Al-Qur' an lengkap 30 juz ( 114 
surat) yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan merah. 
Pembungkusnya berupa kotak kayu. 

"Al-Qur' an tua inl dibawa ke Alor Besar oleh Bapak 
lang Gogo yang merantau bersama keempat saudaranya 
dengan misi penyebaran agama Islam hingga ke Alor. 
Pada masa Kesultanan Baabullah, lima bersaudara berlayar 
dari Ternate (Maluku Utara) dengan menggunakan perahu 
layar," bunyi keterangan tersebut. 
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Menurut riwayat, perahu Iayar itu bernama 
Tuma'ninah, yang artinya berhenti/singgah sebentar. 
Adapun kelima bersaudara yang dimaksud adalah llyas 
Gogo, Iang Gogo, Djou Gogo, Boi Gogo, dan Kimales 
Gogo. Menurut ensiklopedia terbuka Wikipedia, kelimanya 
disertai seorang mubaligh lainnya bernama Abdullah. 

Dari berbagai literatur disebutkan bahwa Al-Qur' an 
tua itu merupakan peninggalan dari Kesultanan Ternate di 
abad 15 masehi atau tahun 1519 masehi, saat Islam baru 
didakwahkan di kabupaten yang dikenal sebagai Pulau 
Kenari itu. Mushaf ini berukuran panjang 32 cm dengan 
lebar 21 cm. Sedangkan kotak penyimpanannya setinggi 
27,5 cm. lebar 37 cm, dan tebal 7,5 cm. 

Saat bimasislam menyambangi Situs Al-Qur' an 
Bersejarah itu, pertengahan Agustus 2019, Al-Qur' an tua 
inl dijaga oleh Nurdin Gogo. 

Menurut Nurdin, situs bersejarah itu menjadi salah 
satu daya tarik warga masyarakat berbagai kalangan untuk 
datang ke Alor. Baik mereka yang sebatas penasaran 
dengan Al-Qur' an tua itu, maupun ingin menelisik lebih 
jauh mengenai sejarah Islam di Al or. 

Bentuk fisik Al-Qur' an itu pun masih tersimpan 
rapi, meskipun ada beberapa halaman yang mulai rusak. 
Siapa pun yang melihatnya akan terkesima dan terharu, 
terutama bagi umat Muslim. Sempat ada kejadian ajaib, 
menurut catatan riwayat kitab suci itu, sekitar tahun 1982. 
Saat itu terjadi kebakaran besar yang melanda rumah 
pondok tempat menyimpan Al-Qur' an tua. Musi bah ini 
menghanguskan seluruh rumah beserta isinya, termasuk 
benda-benda peninggalan Jang Gogo yang dibawa dari 
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Temate ... Tetapi anehnya, Al-Qur' an tua ini tidak terbakar 
dan utuh hingga saat ini," tulis catatan riwayat itu. 

Pembangunan Belum Selesai 

.. Allahu Akbar! Allahu Akbar!" 

Adzan Zhuhur berkumandang dari Masjid 
Babussholah. Suaranya membahana jauh ke segenap 
penjuru. Jika dilihat dari kejauhan, misalnya dari laut, 
masjid ini cukup mencolok. Dari jalan raya, terlihat pagar, 
papan nama, dan empat menara berdiri kokoh. 

Masuk dan melihat area dalam masjid, bimasislam 
menyaksikan dan merasakan bahwa bangunan ini berumur 
tak muda lagi. Kesan bangunan bersejarah masih sangat 
terasa. Seperti masjid-masjid lainnya. Masjid ini memiliki 
beberapa tiang di bagian tengah dan mihrab untuk 
berceramah ataupun khutbah. 

Meski terdapat tiang di bagian utama, masjid tetap 
tampak longgar dan mampu menampung banyak jamaah. 
Area tengah yang terbuka dan kubah besar menjadikan 
masjid ini memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. 

Secara umum, bangunannya bercat putih. Pada 
beberapa bagian, seperti sudut bangunan, ruas-ruas 
menara, dan pigura utama ke dalam masjid, catnya 
dikombinasikan dengan warna biru, kuning, dan hijau. 
Warna masjid lebih variatif dan cantik. Masjid Babussholah 
berlantai dua. Dinding-dindingnya terbuat dari beton. Di 
lantai bawah terdapat teras semi terbuka. Pada dinding 
teras dibuat lubang-lubang sebagai jendela perrnanen 
tanpa penutup. 
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Lubang jendela itu unik. Berbentuk seperti kubah 
masjid dibelah dua secara vertikal. Udara jadi leluasa 
masuk ke masjid. Ada sekitar 16 jendela serupa yang 
mengelilingi lantai bawah masjid. 

Masih di lantai itu, setelah teras, di bagian 
dalam juga terdapat dinding yang sisi terbukanya lebih 
mendominasi, disangga oleh tiang-tiang kecil. Sedangkan 
dalam ruangan utama, tampak cukup temaram tanpa 
penerangan saat dilihat dari luar pada siang hari. 

Walaupun dindingnya cukup terbuka, cahaya 
matahari belum cukup banyak menyelinap ke dalam. 
Tentunya, kondisi ini tidak mengurangi kekhusyukan 
jamaah untuk beribadah, seperti shalat, berdzikir, membaca 
Al-Qur'an, dan lain sebagainya. 

Naik ke lantai atas, beda lagi arsitekturnya. Kontras 
dengan lantai bawah, bagian teras atas dibuat terbuka 
tanpa dinding. Terdapat pagar rendah sebagai pengaman 
dan puluhan tiang kecil penyangga ujung atap. Di sisi 
dalam teras, dindingnya dihiasi jendela dan pintu kayu 
berkaca. 

Atap masjid terbuat dari seng yang terlihat masih 
cukup "baru" dibandingkan beberapa tahun lalu-jika 
menilik literatur dan dokumentasi yang ada. Di pucuk 
atap, dipasang sebuah kubah bertingkat-terdiri dari kubah 
besar dan kecil-yang di ujungnya dipasang lafazh Allah 
dalam kaligrafi Arab. 

Sayang sekali, Masjid Babussholah terlihat tidak 
begitu terawat. Banyak bagian bangunan terutama 
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dinding luar yang sudah berlumut dan catnya terkelupas. 
Di sisi lain, kondisi ini menampakkan wajah tua nan eksotis 
rumah ibadah tersebut. 

Tapi ini sudah lumayan. Beberapa tahun sebelumnya, 
berdasarkan penelusuran, sebagian bangunan tersebut 
catnya belum menyeluruh seperti saat kedatangan 
bimasislam. Memang, menurut Muhammad Kamijan 
Koko, penulis sejarah Masjid Babussholah, masjid tersebut 
hingga saat ini belum tuntas 100 persen pembangunannya. 

Penjaga Toleransl 

Suatu ketika, tokoh-tokoh berbagai agama di Alor 
berkumpul untuk menyatukan pendapat terkait Al-Qur' an. 
Ada apa gerangan 7 Ternyata, ~ereka merasa keberatan 
karena Kesultanan Ternate meminta diberi kesempatan 
membawa pergi sementara Al-Qur' an Tua dari Alor 
Besar ke Ternate. Sontak saja, niatan Kesultanan Ternate 
mendapat penolakan dari berbagai pihak di Alor termasuk 
pemuka agama non-Muslim. Meski akhirnya mereka 
merelakan mushaf kuno dibawa pergi ke Temate untuk 
dipamerkan. 

Kesultanan Temate bisa membawa mushaf itu 
setelah didesak tokoh-tokoh agama untuk membuat surat 
pemyataan yang memastikan bahwa Al-Qur' an tua itu akan 
dikembalikan ke Ator. Cerita yang disampaikan Nurdin 
Gogo, penjaga Al-Qur' an tua inl, terjadi pada sekitar tahun 
20 t 0. Kepedulian pemuka agama non-Muslim terhadap 
kitab sud umat Islam itu, menurut Nurdin, merupakan 
salah satu bentuk tingginya toleransi umat beragama di 
Alor. 
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"Kerukunan beragama di sini sangat tinggi," 
ungkap keturunan Sultan Ternate ini saat bimasislam temui 
di rumahnya. 

Tak heran jika toleransi beragama di Alor berhasil 
terus dijaga dan dilestarikan. Sebab, keberadaan masjid
masjid di Alor, termasuk Masjid Babussholah, cukup 
berpengaruh. 

Pihak pengurus Masjid Babussholah rutin melakukan 
upaya-upaya menjaga kerukunan dan toleransi antar 
umat beragama. Seperti memfasilitasi tokoh masyarakat 
maupun aparat pemerintah dalam mensosialisasikan 
pentingnya sikap moderasi beragama. Kegiatan ini antara 
lain dilakukan pada setiap bulan suci Ramadhan. 

"Setiap kali (kegiatan itu) kita sampaikan kepada 
jamaah (agar) kerukunan kita jaga," ujar Anggota MUI 
Kecamatan Alor Barat Laut, Sumiran Hamipu, yang selama 
lni rutin mengunjungi masjid tersebut terutama pada bulan 
sud Ramadhan. 

Sumiran mengakui peran penting masjid-masjid 
di Alor, terkhusus di Alor Barat Laut, istimewanya Masjid 
Babussholah, dalam menjaga toleransi umat beragama. 

Nyaris saban Ramadhan, Sumiran berkunjung ke 
Masjid Babussholah. Sebagai tokoh agama Islam di Alor 
Barat Laut, ia rutin diminta MUI setempat untuk melakukan 
safari Ramadhan ke masjid-masjid. Kesempatan 1n1 
dimanfaatkan betul oleh pihak Masjid Babussholah untuk 
memupuk kerukunan, baik interen maupun antar agama. 

Pada kesempatan itu, Masjid Babussholah 
mendatangkan cukup banyak jamaah untuk ukuran 
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kampung. Ada sekitar 40 orang jamaah laki-laki hadir. 
jumlah itu belum termasuk jamaah wanita yang menempati 
posisi di dalam masjid bagian samping. 

Saat Ramadhan, jamaah bisa mencapai 4-5 shaf, 
lebih banyak dari hari biasa. Kesempatan ini dimanfaatkan 
betul oleh pihak Masjid Babussholah untuk mensyiarkan 
ajaran Islam dan sikap moderasi beragama yang terus 
disemai di kota minoritas Muslim ltu. 

"Kerukunan beragama (secara) interen bagus, 
kebersamaan bagus, begitu pun juga di luar dari interen 
itu terhadap non (Muslim) juga bagus. Kerukunan atau 
toleransi di Alor sangat kuat," ujar Sumiran dalam 
wawancara terpisah, September 2019. 

Memakmurkan Masjld 

Dua sisl mata uang yang tak terpisahkan. Begitulah 
pengibaratan eksisnya Masjid Babussholah dan Al-Qur' an 
tua di Alor hingga kini. 

Keduanya tentu tak cuma sebatas benda bersejarah. 
Namun, dalam Islam, rumah ibadah dan kitab suci adalah 
pilar penting bagi umat. Masjid Babussholah dan Al
Qur' an tua diyakini terus memperkuat spirit umat Islam 
dalam beragama, bernegara, dan bermasyarakat. Baik bagi 
warga setempat maupun para wisatawan. 

Sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui. 
Sekali berkunjung, wisatawan bisa melihat Al-Qur' an 
Tua plus membacanya, sekaligus beribadah di Masjid 
Babussholah. Keberadaan masjid dan Al-Qur' an itu juga 
diyaklni dan diharapkan meningkatkan spiritualitas jamaah 
yang menyambanginya. 
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"(Untuk menjadi) Islam secara kafah," ujar Sumi ran 
Hamipu, tokoh agama Alor Besar. 

Oleh karena itu, warga masyarakat Alor maupun 
wlsatawan dari luar, baik Muslim ataupun non-Muslim, 
diharapkan mampu menjaga kelestarian Masjid 
Babussholah dan Al-Qur' an Tua. Secara khusus, bagi 
warga Alor Besar didorong untuk semakin memakmurkan 
Masjid Babussholah. 

"Memakmurkan itu bukan sekadar membuat 
bangunan megah, kan. Tapi juga isinya. Harus diisi (dengan 
ibadah) setiap waktu, paling tidak shalat berjamaah di 
dalamnya-lah Mudah-mudahan (selalu) makmur lalu 
jamaahnya memahami akan keberadaan Al-Qur'an (tua 
ltu)," ujar Sumiran yang juga anggota MUI Alor Barat Laut. 

Pada pucuk dua menara tertinggi Masjid 
Babussholah, berdiri tegak simbol bulan bintang. Keduanya 
menjulang ke langit, seakan mensyiarkan dakwah dan 
khazanah Islam ke seantero Nusantara. [] 
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MELESTARIKAN TRADISI KAUM TUHA DI 
MASJID SULTAN SURIANSYAH 

Oleh: Thobib Al-Asyhar - A. Khoirul Anam 

Suasana Masjid Suriansyah akan terasa berbeda 
di hari-hari khusus pada bulan Maulid atau bulan Rabiul 
Awai. Tiang-tiang tidak permanen dipancangkan di 
seputaran masjid, sampai ke Jalan Raya Kuin. Tiang-tiang 
lnl digunakan untuk meletakkan ayunan atau gendongan 
bayi yang dihias dengan pernak-pernik tradisional khas 
Banjar. Pada 2018 lalu, tradisi yang dinamakan Ba' ayun di 
masjid ini diikuti sebanyak 1200 peserta. Namun yang unik 
kali ini, bukan hanya bayi-bayi kecil yang diayun. Ada juga 
bayi-bayi dewasa yang berusia 15 tahun, bahkan bayi-bayi 
tuayang berusia 50 tahun, sampai 85 tahun. Intinya, semua 
orang yang mengikuti Ba' ayun dikondisikan menjadi bayi 
atau diingatkan kembali dengan masa-masa bayi, masa
masa penting saat pertama kali mereka mendapatkan 
penanaman nilai-nilai agama oleh orang tua. 

Masjid Suriansyah ini merupakan masjid bersejarah 
di Banjarmasin yang melestarikan tradisi kaum tua- atau 
dalam bahasa Banjarmasin disebut kaum Tuha. Kaum Tuha 
yang menjalankan tradisi ini lebih dekat dengan organisasi 
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Nahdlatul Ulama (NU). Ada pesan dan nilai-nilai agama 
yang ditanamkan dalam setiap tradisi keislaman mereka. 

Masjld Tertua 

Masjid Sultan Suriansyah atau Masjid Kuin 
merupakan salah satu masjid tertua di Kota Banjarmasin 
bahkan merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. 
Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan 
Suriansyah ( 1526- t 550), Raja Banjar pertama yang 
memeluk agama Islam setelah sebelumnya memeluk 
agama Hindu. 

Masjid Kuin merupakan salah satu dari tiga masjid 
tertua yang ada di kota Banjarmasin pada masa Mufti 
Jamaluddin (Mufti Banjarmasin). Masjid yang lainnya 
adalah Masjid Besar (cikal bakal Masjid Jami' Banjarmasin) 
dan Masjid Basirih. 

Masjid Suriansyah terletak di Jalan Kuin Utara, 
Kelurahan Kuin Utara, di tepi Sungai Kuin. Kawasan tempat 
berdirinya masjid eksotik ini dikenal sebagai Banjar Lama 
yang merupakan situs lbu Kota Kesultanan Banjar pertama 
kali. Masih di Jalan Kuin Utara, sekitar 500 meter ke arah 
barat terdapat komplek makam Sultan Suriansyah. Dari 
masjid, para peziarah bisa bergeser ke komplek makam 
dengan berjalan kaki sambil menikmati pemandangan 
alam Banjar di tepian Sungai Kuin. · 

Para jamaah atau wisatawan luar daerah yang 
berkunjung ke Masjid Suriansyah dan komplek pemakaman 
Kesultanan Banjar akan menemukan pemandangan yang 
unik nan eksotik. Ada rumah-rumah warga di tepian kali 
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yang sangat khas. Bagian depan rumah berada di daratan 
atau di pinggiran jalan, sementara bagian tengah dan 
belakang rumah berada di atas air dengan tiang pancang 
dari kayu-kayu khusus yang tahan lama jika direndam air. 

Gaya arsitektur Banjar sangat khas pada masjid 
ini. Nuansa tradisional Banjar sangat terasa. Konstruksi 
bangunan berbentuk panggung dan beratap tumpang. 
Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang 
terpisah dan berada di dalam bangunan induk. Sedangkan 
mimbamya terdapat kain warna putih yang menjuntai 
untuk melindungi mimbar dari kotoran. 

Masjid dengan warna dominan hijau ini sempat 
mengalami renovasi karena dikhawatirkan rapuh termakan 
usia. Meski demikian, bangunan masjid tetap terlihat asli 
sebagaimana ratusan tahun lalu. Beberapa bagian masjid 
masihasli. Menurut salah seorang pengurus masjid, Ustadz 
Andriandy, ada beberapa bagian masjid yang masih asli, 
yaitu 4 (empat) tiang utama dalam masjid dan mimbar. 
Tiang dan mimbar ini benar-benar dijaga orisinalitasnya 
sebagai situs bersejarah. 

Ada lagi yang masih asli, yaitu tulisan lama di sisi 
kanan dan kiri mihrab tempat imam shalat. Agak susah 
membaca tulisan ini karena memakai teks Arab klasik dan 
jarak hurufnya agak rapat. Sebenarnya bukan lafazh Arab, 
tetapi kalimat berbahasa Melayu yang ditulis dengan 
huruf Arab (huruf Arab Pegon}, atau huruf Arab dengan 
beberapa penambahan tanda baca tapi bunyi kalimatnya 
bukan kalimat Arab. Pada salah satu sisi mihrab imam 
masjid, misalnya, tertulis kalimat, kira-kira begini: 
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"Bakda tahun hijrah Nabi SAW tahun 1157 pada tahun 
Wawu pada zaman Sultan Tamjidillah kesultanan dalam 

negeri Banjar????" 

Tanda tanya (?} dalam kalimat tersebut menjelaskan 
proses dan waktu pendirian atau renovasi masjid tua 
ketika ltu, yakni pada zaman Sultan Tamjidillah, salah satu 
pemimpin Kesultanan Islam Banjar. 

Ada lagi beberapa tulisan ·kaligrafi ayat-ayat Al
Qur' an yang blsa terbaca dengan baik, yakni ten tang 
perintah takwa dan perintah menjalankan shalat, namun 
yang ini bukan warisan lama. Menurut Andri, kaligrafl 
ayat-ayat Al-Qur' an lni baru ditambahkan di sudut
sudut tembok masjid pada tahun 2000an ketika masjid 
direnovasl. 

Keglatan Rutln 

Tidak hanya kegiatan tahunan, kegiatan rutin 
pengajian khusus ibu-ibu di masjid Suriansyah Banjarmasjin 
juga diadakan setiap Kamis siang, pukul 14.00 WITA. 
Sementara pengajian umum di masjid bersejarah ini 
dilaksanakan bakda Maghrib selama empat malam. Pada 
Kamis malam atau malam jum'at hingga Ahad malam, 
sekitar seratusan jamaah mengikuti pengajian rutin di 
bidang flkih, ilmu tasawuf, dan kajian buku. 

Seperti banyak masjid lainnya, tantangan para 
pengurus masjid adalah bagaimana menggerakkan anak
anak muda untuk aktif dalam kegiatan masjid. Di Masjid 
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Suriansyah anak-anak muda yang terlibat dalam setiap 
keglatan tldak banyak. 

11 

Ada organisasi remaja tapi hanya nama saja," kata 
Ustadz Adriandy. 

Pengajian rutin bakda Maghrib kebanyakan diikuti 
oleh jamaah yang sudah berumur. Sisanya adalah anak
anak yang mengikuti pengajian karena dibawa bersama 
orang tua atau kakek-nenek mereka. 

Untung saja pada Rabu malam atau malam Kamis 
selepas lsya' diadakan kegiatan Burdahan atau pembacaan 
Shalawat Burdah. Anak-anak muda terlibat dalam kegiatan 
lni. Anak-anak muda ini juga terlibat aktif saat Masjid 
Suriansyah menjadi tuan rumah festival anak sholeh dan 
Ba'ayun. 

Imam tetap untuk shalat rawatib di masjid ini hanya 
satu orang. Sementara untuk shalat )um' at, nama-nama 
khatib sudah didata selama setahun oleh pengurus masjid 
yang dimintakan rekomendasinya ke Kantor Kementerian 
Agama setempat. Semua sudah berlangsung sesuai jadwal 
kecuall yang bersangkutan berhalangan. 

Hasil kotak amal masjid ini lumayan banyak setiap 
pekannya. Setiap hari Jumat, kotak amal masjid dibuka. 
Jumlah rata-rata dana ummat dari kotak amal senilai 5-6 
juta rupiah yang digunakan untuk operasional jamaah dan 
dilaporkan secara terbuka kepada para jama' ah. Untuk 
perawatan masjid dan petugas kebersihan ada dua orang 
juru pelihara honorer. Sebagai bagian dari peninggalan 
sejarah, masjid ini juga mendapatkan alokasi pendanaan 
dart pemerintah daerah setempat. 
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Masjid Suriansyah mempunyai unit pendidikan Al
Qur' an berupa Raudlatul Athfal {RA). Anak-anak belajar 
belajar membaca Al-Qµr' an pada siang hari di gedung atau 
bangunan yang masih berada di dalam komplek masjid 
bersejarah itu. Saat bedug Ashar tiba, mereka menjalankan 
shalat berjamaah lalu belajar mengaji lagi sampai pukul 
1 7 .30 WIT A, menjelang Maghrib. 

Tradlsl Ba'ayun 

Hal yang menarik selain dari tipologi arsitektur 
Masjid Suriansyah yang khas Banjar adalah tradisi 
keagamaan yang dilestarikan oleh masjid ini. 

Adalah Ba' ayun (ba-a-yun), tradisi lokal tahunan 
yang unik dalam rangka memperingati Maulid Nabi 
Muhammad Saw di daerah Ban jar dan sekitarnya. Ba' ayun 
dalam bahasa Banjar artinya mengayun atau ayunan. 
Tradisi Ba' ayun merupakan bentuk dari peringatan Maulid 
Nabi Saw dengan menyertakan bayi-bayi mulai usia 5 
hari. Para bayi yang diikutkan diletakkan di ayunan massal 
sekitar masjid sambil dibacakan kitab Al-Barzanji atau Al
Dziba'i oleh tim khusus yang diiringi dengan rebana khas 
Banjar. 

Menurut Wakil Sekretaris DKM, Adriandi, dalam 
kesempatan wawancara akhir Agustus 2019, memang 
bukan hanya bayi-bayi yang ikut didoakan. Beberapa orang 
tua juga ikut, hanya tidak menggunakan ayunan seperti 
layaknya ayunan bayi. Ba' ayun ini memang agak mi rip 
seperti ritual aqiqah yang tidak hanya diperuntukkan bagi 
anak-anak bayi, tetapi juga orang-orang tua yang belum 
sempat diaqiqahi. 
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Bagi keluargayang ingin mengikuti Ba' ayun, mereka 
diwajibkan mendaftar kepada panitia dengan membayar 
sejumlah uang untuk kepentingan perayaan itu. Jika ada 
sisa dananya akan diserahkan kepada pengurus masjid 
untuk kepentingan pengembangan masjid. 

Sebelum kegiatan berlangsung, panitia menyiapkan 
kayu-kayu sebagai tiang yang dihubungkan dengan 
bambu-bambu untuk membuat ayunan massal bagi bayi
bayi yang akan diikutkan dalam tradisi Ba' ayun. Para 
peserta juga membawa makanan sendiri-sendiri dari 
rumah masing-masing untuk dimakan bersama-sama, 
semacam potla_k. 

Dalam sejarahnya, tradisi Ba' ayun sesunggunya 
adalah aqiqah bagi bayi yang baru lahir. Namun untuk 
memeriahkan tradisi Maulid Nabi yang sudah mentradisi 
sejak awal, maka pengurus masjid mengadakan doa 
bersama bagi bayi-bayi dengan pembacaan risalah Barzanji 
atau Dzibaiyyah yang biasa dibacakan oleh muslim Banjar 
pada setiap malam jumat. 

Tujuan dari tradisi Ba' ayun adalah membangun 
kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya anak-anak 
(bayi-bayi) mereka dididik sesuai dengan tuntunan agama. 
Nabi Muhammad adalah role model manusia seutuhnya 
bagi umat Islam yang perlu diteladani bagi generasi muda. 
Sejak kecil bahkan sejak bayi anak-anak diperdengarkan 
haJ-hal yang baik, berupa syair-syair yang indah mengenai 
agama agar kelak mencintai agamanya. 

"lni seperti anak-anak yang diperdengarkan musik
musik klasik mozart, syair-syair maulid ini juga sama bahkan 
lebih baik untuk pertumbuhan anak," kata Andriandy . 
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Pada puncak kegiatan Ba' ayun, dibacakan syalr
syair Mau lid Nabi Muhammad Saw. Tahun 20 t 8 lalu 
dibacakan kitab maulid Syarful Anam. Ketika pembacaan 
shalawat sudah sampai pada kalimat Asyroqol Badru 
Alaina, bayi-bayi atau para peserta Ba'ayun dikeluarkan 
menuju ayunan. Semua yang hadir ikut membaca shalawat 
untuk Nabi Muahmmad SAW. 

Tradisl Ba' ayun ini sempat agak kendur, kemudian 
dibangkitkan lagi oleh Kaum Tuha, termasuk di Masjid 
Suriansyah. Kegiatan Ba' ayun secara massal sudah 
memasuki tahun ke-6 . 

.. Alhamdulillah, antusias masyarakat besar sekall. 
Bahkan tahun kemarin pesertanya sampai 1 .200 orang," 
kata Andriandy. 

Masyarakat lebih suka menyelenggarakan Ba' ayun 
secara kolektif. Ba' ayun yang diselenggarakan di rumah
rumah bisa menghabiskan dana 500 ribu sampai 1 juta 
rupiah. Dengan dilaksanakan di masjid secara bersama
sama, warga cukup mengeluarkan 300 ribu rupiah. 

Sebagaimana diketahui, muslim Banjar dikenal 
memegang teguh tradisi Tuha atau kebiasaan orang
orang dulu yang sudah dilaksanakan sejak beberapa abad 
lalu. Mereka juga memiliki tokoh sentral yang sangat 
dijunjung, yaitu Shaikh Arsyad Al-Banjari. Kini ada sosok 
ulama Banjar yang sangat kharismatik, yaitu Guru Zuhdi 
yang setiap pengajiannya dihadiri puluhan ribu jamaah. n 
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MASJID AT-TAQWA LERABAING, ALOR, 
NTT; MASJID TUA "BENTENG TAQWA" DI 

PERBATASAN INDONESIA 
Oleh: Ahmad Syamsuddin &. Muh. Abdus Syakur 

Piramida itu berdiri kokoh di dekat bangunan 
bersejarah lainnya. Di bagian dalamnya terdapat rongga 
besar. yang bisa ditempati banyak orang. Ukiran tangan 
khas kebudayaan kuno terlihat di beberapa sisi bangunan. 
Lokasi piramida itu di sebuah tempat terpencil. cukup 
)auh dan sulit dijangkau, diapit sejumlah gunung karang 
di sisi utara, lautan luas di sisi selatan, dan pepohonan. 
Bangunan itu memang bukan piramida bersejarah di Mesir 
sana, melainkan situs tua di kawasan timur Indonesia. 

AdalahMasjid At-Taqwayang Iebih dikenal dengan 
Masjid Lerabaing. Sesuai namanya, masjid ini terletak di 
perkampungan Lerabaing, tepatnya di Desa Wakapsir. 
Kecamatan AJor Bar at Daya (Abad), Kabupaten Al or. Nusa 
Tenggara Timur (NIT). 

Dilihat sekilas, orang yang belum tahu takkan 
menglra jika bangunan tersebut merupakan sebuah masjid. 
la Jebih terlihat seperti pendopo dengan atap berbentuk 
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pJramida merah. Bangunan ini tanpa menara dan kubah 
layaknya masjid pada umumnya. 

Bukan perjalanan mudah untuk menuju Lerabaing. 
Penerbangan dari Jakarta menuju Bandara lnternasional El
Tari, Kupang, NIT, selama sekitar Z jam 40 menit. Lanjut 
ke Bandara Mali, Kabupaten Alor, selama sekitar 40 menit 
dengan pesawat penumpang jarak pendek. Dari Kupang 
ke Alor bisa juga ditempuh dengan kapal laut selama 
sekitar 1 Z jam. 

Dari Kalabahi sebagai ibu kota Alor, bimasislam 
melewati Kelurahan Moru di Kecamatan Abad sebelum 
menuju Lerabaing. Dari Moru, perjalanan dilalui dengan 
kendaraan roda dua. Roda empat tidak bisa menembus 
Lerabaing, kecuali mobil double garden, sekelas jeep. 
Perjalanan sepeda motor ke Lerabaing memakan waktu 
selama 3 jam. Bisa lebih lama jika pengemudinya tidak 
lihai atau kurang paham lokasi. 

Medan yang ditempuh ke Lerabaing cukup ekstrem. 
Melintasi jalan sempit membelah gunung, melintasi 
sungai-sungai. jalannya diapit kaki bukit dan jurang. 
Sebagian jalur sudah diaspal,, sebagian kecil dibeton, 
selebihnya jalan tanah dan berbatu. Salah sedikit, sepeda 
motor bisa terjatuh atau mogok. Dalam perjalanan, banyak 
kampung dijumpai. 

Ketika bimasislam berkunjung pada pertengahan 
Agustus 2019, bertepatan musim kemarau. Debu-debu 
beterbangan saat digilas roda, membatasi jarak pandang. 
Sangat disarankan untuk menggunakan penutup kepala 
dan wajah. 
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Hikmah musim kemarau, sungai surut. Jika air 
sungai pasang, sepeda motor memiliki kemungkinan 
blsa lewat. Tapi, "Kalau tidak bisa, ya pulang. (Daripada) 
hilang motor (terendam)," ujar Pai Gogo, warga Lerebaing 
sekaligus ojek yang mengantar bimasislam. 

Diperlukan mental cukup tangguh untuk pergi 
ke Lerabalng. Banyak trek uji nyali yang dilewati. jalan 
berkelok-kelok dan cukup curam. Bimasislam bahkan 
dicegat pohon besar yang rebah nyaris menutupi seluruh 
bagian jalan. 

Namun, ketegangan saat melintasi jalur itu 
terbalaskan oleh pemandangan indah setelah melewati 
Buraga, sebuah kelurahan yang menghubungkan Lerabaing 
dengan Moru. Laut yang biru bening, pantai yang bersih, 
pasimya yang putih, memanjakan mata sepanjang 
perjalanan dari Buraga menuju Lerabaing. Bimasislam 
singgah sejenak di dekat jurang untuk meregangkan syaraf 
dan otot, plus mengabadikan gambar. 

Sejarah Islam Masuk Lerabalng 

Panas cukup menyengat saat matahari hampir lurus 
di atas kepala. Tim liputan Direktorat jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Pusat tiba di 
Lerabaing jelang pukul 12.00 WIT A. 

Blmasislam disambut salah seorang Imam Masjid 
Lerabaing, Ahmad Malaila, yang juga sesepuh kampung. 
liga unit sepeda motor yang digunakan rombongan 
diparkir di depan rumahnya, sekitar 100 meter sebelum 
masjid. 
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Sebuah lampu penerang berdiri di pinggir jalan 
tanah berbatu. Tak ada kabel menjuntai. Listrik di Lerabaing 
menggunakan tenaga surya. ltu pun waktu nyalanya 
terbatas pada jam tertentu di malam hari. Menurut Pai, 
Lerabaing merupakan kampung terujung yang bisa 
ditempuh dengan kendaraan bermotor. Jika mau ke 
kampung setelahnya lagi harus menaiki perahu atau kapal 
motor. 

Lerabaing cukup strategis. Pemandangan laut biru 
terhampar di arah selatan. Menurut warga setempat, 
jika sore hari, Pulau Timor akan terlihat di kejauhan. Ya, 
Lerabaing dan Pulau Alor pada umumnya merupakan 
wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste. 

Di sisi lain Lerabaing, gunung-gunung karang 
berdiri kokoh menjadi pasak bagi Pulau Alor. Di antara 
laut dan gunung-gunung itu, atap merah Masjid Lerabaing 
bersembunyi di balik pohon-pohon besar. 

Ahmad bertutur, di Lerabaing terdapat 30 kepala 
keluarga, semuanya Muslim. Adapun jamaah Masjid At
Taqwa sekitar 60 orang. Sejak didirikan sekitar tahun 1632 
hingga saat ini, bangunan Masjid At-Taqwa secara umum 
masih utuh, meskipun beberapa kali mengalami renovasi. 
"Yang bisa diganti cuma seng (atap)nya," ujarnya di teras 
rumahnya yang sederhana. Ia menambahkan, lantai teras 
dart keramik juga hasil renovasi. 

Banyak cerita turun temurun yang mengelilingi 
masjid tersebut. Misalnya, tutur Ahmad, sebelum 
masjid dibangun ada perintah agar warga setempat 
mengosongkan kampung. Begitu masyarakat sudah 
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kembali ke Lerabaing, ternyata masjid sudah berdiri. Entah 
siapa yang mendiril<an bangunan itu, tuturnya. 

"Kalau tadi dibilang suruh keluar, pasti Sultan yang 
suruh keluar," ujarnya menduga. 

Yang dimaksud adalah Sultan Kimage Gogo 
(sebagian menulis Gimales Goga) asal Ternate. Menurut 
Mukhlis Husen Moru, warga Alar yang menulis sejarah 
singkat Masjid At-Taqwa Lerabaing, masuknya Islam di 
Lerabaing berkaitan erat dengan perjalanan tiga tokoh 
dari Maluku, Ternate, pada tahun 1 5 70 masehi a tau 979 
hijriyah. Ketiganya adalah Sultan Kimales Goga, mubaligh 
Kanu atau Kalu, dan mubaligh Paju. 

Singkat cerita, kedatangan rombongan Sultan 
Kimage disambut oleh pemimpin suku Kui asli setempat, 
Raja Gawamalei --ada yang menulis Raja Kinanggi 
Atamalai. Dalam proses pertemuan kedua pemimpin itu, 
dengan berbagai dinamikanya, akhirnya misi Islam yang 
dibawa sultan bisa diterima raja dan rakyatnya. 

Hingga kemudian, pada abad ke-16 atau sekitar 
tahun 1571 M, Islam mulai menampakkan aktivitasnya 
di Lerabaing dengan didirikannya tempat ibadah ropo 
(langgar) oleh sultan dan kedua mubaligh tadi. 

Langgar menjadi pusat kegiatan masyarakat Islam 
setempat. Seiring perkembangan, ropo tidak mampu 
menampung seluruh jamaah, hingga timbul ide untuk 
mendirikan Masjid At-Taqwa. 

Berdasarkan prasasti yang ditemukan jamaah pada 
tahun 1992 saat dilakukan perbaikan tangga masjid, 
tertera tulisan yang diyakini sebagai bukti waktu berdirinya 
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masjid itu-bimasislam juga sempat menyaksikan prasastl 
tersebut. Di sana tertulis aksara Arab bertarikh "16.3.42". 

"Tapi agak sulit menentukan tahun pendiriannya 
(Masjid At-Taqwa), karena tahun pendirian hanya tertulis 
dua angka belakang saja. Sehingga ada yang mengatakan 
(rnasjid berdiri) tahun t 632 (masehi), atau ada pula yang 
mengatakan tahun t 633 dengan pendirinya yang sama 
yaitu Sultan Kirnales Gogo," tutur Mukhlis yang ditemui 
bimasislam di Abad, Ator. 

Menilik keterangan Mukhlis, bisa diperkirakan, yang 
dirnaksud pada tarikh "16.3.42" adalah tanggal t 6 bulan 
Rabiul Awwal tahun 1042 hijriyah atau sekitar tanggal 1 
Oktober 1632 masehi. 

Namun dernikian, ada perbedaan catatan sejarah 
terkait pendirian Masjid At-Taqwa Lerabaing. Menurut 
Mukhlis Husen Moru, warga Alor penulis sejarah singkat 
Masjid At-Taqwa Lerabaing yang kami temui di Abad, 
Alor, Masjid At-Taqwa Lerabaing didirikan pada tanggal 
16 Maret 1842 M atau tahun 1251 Hijriyah. 

"Tokoh pendirinya mubaligh Bolan pada masa 
pemerintahan Raja Kinanggi Atamalai yang kekuasaannya 
berakhir di tahun 1855," tuturnya. 

Adapun, terang Mukhlis, tokoh yang diceritakan 
seperti Raja Kinanggi Atamalei dan Karmab itu tidak hidup 
di tahun 1570 atau 1632, tapi mereka hidup di tahun 
sekitar 1800 ke atas. 

Menurut Mukhlis, pada saat Masjid At-Taqwa 
Lerabaing akan dibangun, Bolan memerintahkan seluruh 
penduduk Lerabaing untuk keluar dari Kampung Lerabaing. 
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"Setelah selesai shalat subuh dibangun sendiri 
empat tiang utama atau soko guru masjid oleh Mubalig 
Bolan dengan menggunakan media buryaman (bambu 
gila). Dan setelah selesai dibangun empat tiang utama 
itu, kemudian diperintahkan penduduk Lerabain untuk 
kembali ke kampung." tutur Mukhlis. la yang menulis 
Lerabain, bukan Lerabaing. 

Arsitektur darl Adonara? 

Lafazh Allah menghiasi puncak Masjid At-Taqwa. 
Kaligrafi Arab itu bagian dari ornamen kayu berukiran yang 
menjadi mahkota pengindah atap masjid. 

Ukiran yang mengesankan di situs tua itu kontras 
dengan atap masjid yang lebih modern, terbuat dari 
aluminium menggantikan atap aslinya yang sudah lapuk. 
Menurut sesepuh Lerabaing, sedikitnya sudah tiga kali 
dilakukan pergantian atap masjid yang aslinya berbahan 
batang po hon. 

Secara umum, arsitektur bangunan masjid masih 
asli sejak tempo doeloe. Sebagian besar bahan-bahannya 
masih kuat bertahan hingga saat ini. Misalnya, batu alam 
yang menjadi penopang tiang-tiang masjid. 

Denah bangunan Masjid At-Taqwa Lerabaing 
berbentuk segi empat. Sesepuh Lerabaing menjelaskan 
bahwa pondasi masjid seluas t t ,5 meter persegi, 
sedangkan halamannya seluas 30 meter persegi. "Kalau 
bodi (bangunan utama) 1 meter lebih (persegi)," tutur 
Ahmad. 

Tiang penyangga masjid berjumlah 24 batang, 
terbuat dari kayu merah dan kayu bara laut. Dengan rincian, 
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20 tiang penopang lantai dan 4 tiang utama penopang 
atap ukurannya lebih besar. Gelagarnya terbuat dart kayu 
Ion tar. 

Terdapat satu tangga yang terbuat dari kayu jati 
untuk naik ke ruang utama masjid--tempat shalat. Dari 
tangga, pengunjung langsung disambut sebuah serambi, 
sebelum kemudian masuk ruang shalat melalui tiga pintu 
yang disediakan. Ada tujuh jendela di masjid ini. jendela 
dan pintunya sama-sama terbuat dari kayu. 

Dinding masjid terbuat dari pelepah pohon 
nipah yang dipasang vertikal. Tampak masih cukup kuat 
meskipun sebagian sudah mulai rapuh. 

Di dalam ruangan suasana cukup temaram. Pada 
siang hari, pencahayaan mengandalkan sinar matahari 
yang menyelinap lewat celah-celah bangunan bersama 
embusan angin. Terdapat sejumlah kipas angin yang 
diikatkan di tiang kayu dengan tali rotan. Oya, bangunan 
masjid ini minim penggunaan paku besi. Sebagian 
konstruksinya disambung dengan dengan paku kayu atau 
diikat dengan tali rotan. 

Masih di dalam masjid, pada empat tiang utama 
terlihat ukiran yang berbeda-beda. Menurut cerita para 
sesepuh Lerabaing, ukiran dibuat oleh empat suku 
berbeda di masa pendirian masjid. Soal konstruksi atau 
desain Masjid At-Taqwa Lerabaing, penulis sejarah singkat 
masjid itu, Mukhlis, bertutur bahwa ada beberapa versi 
cerita yang berkembang di Lerabaing. 

Menurut versi pertama, tuturnya, salah seorang 
warga bernama Karmabi diutus ke Pulau Adonara, Flores 
Timur, NIT, untuk melihat konstruksi masjid di sana. 
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Karmabi berhasil membuat gambar kontruksi masjid 
dengan mendesain atau merancang memakai batang
batang rumput (bulun). 

Versi kedua, Karmabi tidak diutus ke Adonara, 
tetapi ia berinisiatif sendiri merantau ke Adonara untuk 
mencari makanan jagung (batar ikain). Berte pa tan di sana, 
ia mendesain masjid dari batang-batang rumput. Setelah 
selesai mendesain, satu per satu kontruksinya dilepas 
dan disimpan di dalam bakul kecil (koi) Jalu dibawa ke 
Lerabaing. 

Namun dari dua versi itu, menimbulkan sejumlah 
pertanyaan bagi Mukhlis, antara lain, apa benar contoh 
kontruksi Masjid At-Taqwa Lerabaing pernah ada di 
Adonara? Sehingga, kata Mukhlis, masih harus diteliti 
cerita dan pembuktian soal asal muasal konstruksi 
bangunan masjid tersebut. 

Gotong Royong )amaah 

Siang cukup terik di Lerabaing, saat puluhan anak 
berteduh di kolong Masjid At-Taqwa, Rabu ( 14/08/2019}. 
Kolong itu merupakan salah satu ruangan yang dijadikan 
tempat kegiatan jamaah masjid. Selain untuk belajar, 
masjid digunakan sebagai tempat pertemuan atau majelis 
taklim ibu-ibu. 

Kolongnya beralaskan keramik, tanpa dinding. 
Berlama-lama di kolong begitu mengasyikkan, apalagi 
embusan angin laut membuat sejuk suasana bertambah. 
Salah seorang Imam Masjid At-Taqwa, Ahmad Malaila, 
menuturkan, dari sekitar 60 orang jamaah masjid, sebagian 
aktif berkegiatan di rumah ibadah itu. 
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Kegiatannya cukup banyak, baik berupa ibadah 
seperti shalat lima waktu, maupun kegiatan sosial 
kemasyarakatan. Setiap hari selalu ada kegiatan di masjid 
ini. Bukan cuma ibadah, tapi juga mencakup bidang 
pendidikan untuk warga maupun anak-anak. 

"Di sini tiap hari anak-anak dikasih belajar mengaji. 
Pagi mereka pergi sekolah, sore mereka belajar mengaji," 
tutur Ahmad dalam perbincangan di kolong masjid 
bersama sejumlah imam lainnya dan warga Lerabaing, 
seraya menikmati hidangan kopi panas dan biskuit. 

Begitu pula perayaan hari-hari besar umat Islam, 
seperti ldul Fithri dan ldul Adha, turut digelar di sini. 
Untuk diketahui, setiap pemotongan hewan qurban, ada 
pisau khusus peninggalan Sultan Kimales Gogo yang 
selalu digunakan warga Lerabaing bahkan hingga saat ini, 
termasuk pada ldul Qurban 1440 hijriyah lalu. 

Secara sosial, keberadaan Masjid At-Taqwa juga 
begitu penting. Jika ada pekerjaan pembangunan maupun 
perbaikan fasilitas masjid, jamaah dan warga Lerabaing 
turut dilibatkan. Misalnya saat pembuatan tempat MCK 
di sisi selatan masjid yang hingga pertengahan Agustus 
201 9 sedang dalam proses pembangunan. MCK tersebut 
dibangun secara swasembada oleh warga setempat. 
Warga urunan dana dan tenaga. "Kalau ada kegiatan 
(pembangunan) kita ramai-ramai," tuturnya. 

Warga yang bekerja untuk masjid itu tidak dibayar. 
Bahkan, masing-masing membawa bekal dart rumah. 
"Makan minum ditanggung sendiri," ujarnya. "Jadi tidak 
ada biaya untuk tukang sekian (rupiah), tidak ada." 
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Ketika ada material yang habis, jamaah kembali 
bergotong royong untuk mengadakan material tersebut. 
Suatu saat pasir habis, jamaah ramai-ramai turun ke pantai 
untuk mengangkut pasir. Begitu pula pengadaan batako 
untuk MCK, jamaah masjid membuatnya sendiri. 

Terkadang pula mereka mendapatkan bantuan dari 
lembaga pemerintah maupun swasta, misalnya berupa 
dana, pengadaan semen, dan lain sebagainya. 

"ltu kemarin kita dapat bantuan (dana pengadaan) 
dari IBM, lnsan Bumi Mandiri dan Bupati Alor 50 sak," 
sebutnya mencontohkan. 

Selain Bupati, Wakil Bupati Alor, seorang Muslim, 
pernah menyumbangkan 30 sak semen untuk masjid. 
Selebihnya, warga membangun dengan dana kas masjid 
atau swadaya. 

Pengurus masjid mengakui bahwa semangat gotong 
royong jamaah telah berlangsung lama di Lerabaing, di 
samping kondisi Lerabaing yang penuh keterbatasan 
menjadi salah satu faktor tingginya jiwa tolong menolong 
mereka. 

Memang, peran Masjid At-Taqwa sebagai 
pusat peradaban Islam di Lerabaing pada khususnya 
sudah berlangsung sejak awal berdirinya, bahkan sejak 
keberadaan ropo (langgar) sebagai embrio Masjid At
Taqwa itu. 

Benteng NKRI 

"lni ada undangan dari kelurahan sebelah, 
silaturahmi," ujar Ahmad Malaila, sesepuh Lerabaing 
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dalam perbincangan. Sebelah merupakan istilah yang 
digunakan masyarakat Alor untuk menyebut umat non
Muslim. 

Adalah hal biasa bagi masyarakat Lerabaing dan 
Alor pada umumnya untuk saling mengundang guna 
mengikuti kegiatan masing-masing kampung bahkan 
yang berbeda agama. Kerukunan umat beragama di Ator 
memang begitu tinggi. Tali persaudaraan warga Ator 
layak diacungi jempol. Mereka tak mempermasatahkan 
perbedaan agama. Termasuk di Lerabaing dan sekitarnya. 

Keberadaan Masjid At-Taqwa pantas menjadi 
mercusuar dalam pembinaan kerukunan antar umat 
beragama. Siang pertengahan Agustus itu, sejumlah anak 
warga Lerabaing berkumpul melakukan berbagai kegiatan 
di kolong masjid. Mulai betajar hingga bermain. 

Uniknya, saat itu, anak-anak yang notabene 
termasuk jamaah Masjid At-Taqwa mempersiapkan diri 
berlatih menyanyikan lagu qasidah bukan untuk acara 
pengajian. Tapi untuk meramaikan sebuah acara umat 
sebelah. "Undangan ibu pend eta," tutur Ahmad. 

Moderasi beragama juga ditunjukkan pengurus 
masjid yang tak lain merupakan tokoh masyarakat 
Lerabaing. Terhadap umat beragama lain, pengurus 
senantiasa menjaga toleransi beragama. Misalnya, dengan 
melakukan pembagian daging qurban kepada non-Muslim 
di kampung sebelah. 

Selain itu, saatadaacara-acara, wargaantarkampung 
yang berbeda agama juga kerap sating membantu atau 
paling tidak menghadiri undangan. Sikap toleransi jamaah 
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masjid juga membentengi warga Lerabaing dan kampung 
sebelah dari perpecahan dan pengrusakan kerukunan. 

Lebih jauh lagi, selain mengenai toleransi, di masjid 
pulalah warga urun rembug, berkumpul membicarakan 
persoalan-persoalan kampung, meriungkan langkah
langkah ke depan dalam membangun masyarakat 
khususnya para jamaah. 

Dari Masjid At-Taqwa yang legendaris, dari 
kampung Lerabaing yang penuh keterbatasan 1n1, 
mencuat harapan besar dari para orangtua. Bahkan, dalam 
obrolan santai dengan bimasislam, warga sepakat untuk 
mengirimkan kader-kader terbaik menuntut ilmu setinggi 
mungkin di luar NlT. Para kader itu nantinya bisa menjadi 
penghafal Al-Qur'an atau menguasai berbagai disiplin 
ilmu lainnya. 

Dalam cerita sejarah, Lerabaing menjadi salah 
satu benteng pertahanan Indonesia dari serangan para 
penjajah. Dalam optimisme para orangtua, semoga 
kader-kader Masjid At-Taqwa yang telah merantau 
jauh itu, nantinya kembali ke Lerabaing, memajukan 
kampung dan masyarakatnya, menjaga iman, aqidah, 
dan ketaqwaan ummat, membentengi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, serta semakin menghidupkan syiar
syiar dakwah Islam khususnya lewat masjid tua tersebut. 
Dari masjid; oleh umat, untuk umat, kembali ke masjid. 
Aamiin. [] 
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MASJID AGUNG SANG CIPT A RASA 
CIREBON 

Oleh: Jaja Zarkasyi 

Pembangunan masjid di Jawa Barat sudah tak 
terhitung berapa jumlah pastinya. Begitupun di masing
masing kabupaten/kota, termasuk salah satunya yaitu 
Kabupaten/Kota Cirebon. Hampir di semua desa dan 
kecamatan sudah memlliki masjid-masjid mewah, baik 
yang dibuat swadaya masyarakat, maupun bantuan 
individu, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Jumlah masjid yang secara khusus diartikan sebagai 
tempat bersujud atau untuk ibadah shalat semakin 
menjamur. Hal itu belum termasuk mushola, tajug, atau 
surau yang didirikan di rumah-rumah, lokasi wisata, 
tempat usaha, instansi pemerintah, kompleks perumahan, 
tempat istirahat, dan lokasi-lokasi lainnya. 

Jika jauh sebelumnya masjid menjadi bangunan 
khas yang dimiliki masing-masing daerah, saat ini 
seakan mulai memudar. Bangunan masjid seolah sudah 
menasional bahkan meng-global, sehingga antara satu 
dengan daerah yang lainnya hampir memwiliki ornamen 
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yang sama. Padahal, dari ornamen-ornamen yang khas 
tersebut tersimpan cerita atau sejarah yang penting untuk 
dilestarikan. 

Di tengah sebaran pembangunan masjid yang terus 
menggilas dan perlahan menghilangkan peradaban dan 
budaya lokal tersebut terdapat beberapa masjid kuno yang 
mencoba bertahan. Di Kota Cirebon, salah satunya maslh 
bertahan masjid dengan konstruksi bangunan yang sarat 
nilai-nilai sejarah dan akulturasi budaya. Masjld tersebut 
adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. 

Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon berada di 
dalam kawasan Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. 
Secara administratif, masjid ini berada di Jalan Keraton 
Kasepuhan Nomor 43, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan 
Lemahwungkuk, Kota Cirebon, jawa Barat, Indonesia. 
Sedangkan secara geografis berada pada daerah pedataran 
tepatnya pada koordinat 6,72 5547° Lintang Selatan dan. 
108,569919° Bujur Timur. 

Masjid ini termasuk salah satu masjid tua di 
wilayah Cirebon yang pendiriannya diinisiasi Syekh Syarif 
Hidayatullah atau Sunan Gunung jati akhir abad 15 atau 
kisaran tahun 1498 masehi. Selain Masjid Sang Cipta 
Rasa, sebelumnya juga didirikan Masjid Merah Panjunan 
sekitar tahun 1480 masehi. Perlu dicatat, dari banyak 
perbedaan mengenai penulisan tahun didirikannya masjid, 
bimasislam hanya menuliskan satu versi. Untuk data yang 
lebih terperinci bisa membaca langsung catatan sejarah 
yang dikemukakan para sejarawan. 

Dua masjid itu didirikan dalam waktu tidak terlalu 
jauh selama kepemimpinan Sunan Gunung Jati, karena masa 
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kepemimpinan Syarif Hidayatullah merupakan kelanjutan 
dari kepemimpinan Pangeran Cakrabuana ( 144 7-14 79) 
yang sudah menggunakan syariat Islam. Maka sangat 
dimungkinkan ada juga bangunan serupa berbentuk 
surau atau tajug yang didirikan jauh lebih tua mengingat 
Pangeran Cakrabuana yang merintis pemerintahan Cirebon 
berdasarkan hukum Islam setelah sebelumnya berguru 
dan belajar syariat Islam kepada Syekh Nurjati di Gunung 
jati. (Sulendraningrat, tt, hal 11 ). 

Berdasarkan beberapa penelitian, pembangunan 
masjid dipimpin oleh Sunan Kalijaga dibantu Raden Sepat 
dari Majapahit. Karena itu, meskipun dibangun pada masa 
Kesultanan Islam, prinsip dan unsur pembangunannya 
memiliki persamaan dengan corak tradisi sebelum Islam. 
Menurut Rahayu, hal tersebut terlihat dari ragam hias 
yang terdapat ukiran yang terdapat pada bagian mahkota 
mimbar. Ukiran tempat berkhutbah atau berceramah 
yang terbuat dari kayu jati itu tampak dipengaruhi seni 
hias Hindu berupa hiasan seperti kala makara yang telah 
disamarkan. (Rahayu, Skripsi UPI, hal 3). 

Deskripsl Masjid 

Masjid Agung Sang Cipta Rasa berukuran kurang 
lebih 280 meter dari luas keseluruhan 225 meter persegi. 
Luas ruang utama mencapai t 7 ,8 x t 3, 7 meter dengan 
ketebalan tembok bata sekitar 112 meter. Dinding-dinding 
ruang utama masjid dibuat dari tumpukan bata setinggi 50 
tumpukan. Jumlah tersebut mewakili kaidah 50 yaitu, 20 
sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagl Allah, 4 sifat 
wajib rasul, 4 mustahil bagi Rasul, dan dua sifat jaiz serta 
wenangnya Allah. 
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Pin tu 

Untuk masuk ke ruang utama terdapat sembilan 
buah pintu, di antaranya satu pintu utama di sebelah timur, 
empat pintu di sebelah utara, dan empat pintu di sebelah 
selatan. 

Kesembilan pin tu tersebut melambangkan 
Walisongo yang membuat masjid dan menyebarkan Islam 
di tanah jawa. Dari sembilan pintu tersebut, para tamu 
hanya boleh masuk ke ruang utama masjid rnelalui pintu 
yang berukuran kecil sekitar 1 50 x 25 cm yang terletak di 
sebelah serambi utara. Kecuali ketika waktu Shalat jumat, 
Shalat Tarawih, acara PHBI dan Shalat 'ldain, kesembilan 
pintu tersebut dibuka seluruhnya. 

Tiang 

Selain pintu, di ruang utarna juga terdapat 30 dan 
44 tiang di serambi masjid. Keseluruhan tiang di rnasjid itu 
sebanyak 7 4 dengan makna bahwa angka tujuh diartikan 
lamanya penciptaan manusia, dan angka empat diartikan 
sebagai doa setelah Shalat jum 'at yang dibaca oleh empat 
orang. 

Kemudian, ada juga 12 tiang berbentuk bulat 
diameter 40 cm dengan tinggi 17 meter. Angka 12 
diartikan sebagai jumlah total kalimat Laa ilaaha ilallaah. 
Adapun angka t 7 dimaknai sebagai jumlah total rakaan 
shalat lima waktu. 

Gerbang &.. Pagar 

Di bagian halaman Masjid Agung Sang Cipta Rasa 
dikelilingi pagar tembok berwama merah. Warna merah 
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dipilih karena melambangkan persatuan dan kesatuan. 
Adapun pintu gerbang utamanya terletak di sebelah timur. 
Secara keseluruhan, terdapat enam buah pintu utama, 
yaitu tiga pintu di bagian timur, satu pintu di utara, dan 
dua pintu di barat. 

Mihrab 

Mihrab masjid berupa ruang imam yang ukurannya 
relatif kecil di bagian dinding barat. Mihrab inilah yang 
dianggap bagian paling sakral dalam tata ruang masjid 
Wall Songo. 

Mimbar 

Mimbar masjid Sang Cipta Rasa diberi nama Sang 
Ranggakosa. Posisinya terletak di sebelah utara mihrab. 
Bentuknya seperti kursi berukuran t 22 x 66 x 230 cm 
dengan tiga anak tangga dan tangan kursi menyatu 
dengan tiang mimbar. 

Maksurah I Krapyak 

Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon mempunyai 
dua maksurah/krapyak dengan bentuk persegi berukuran 
325 x 250 cm di bagian timur dekat pintu masuk dan barat 
dekat mimbat. Maksurah merupakan pagar berbentuk 
kayu yang dugunakan untuk tempat shalat para sultan 
Kasepuhan dan Kanoman. 

Fungsi awal maksurah adalah sebagai perlindungan 
bagi Sultan dan pejabat tinggi kerajaan selama 
melaksanakan shalat di masjid dari kemungkinan serangan 
fisik terhadap petinggi kerajaan. Di dalam maksurah ini 
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pada masanya juga dilengkapi dengan senjata ringan 
untuk pembelaan diri seperti tombak dan lainnya. 

Banyu Cis 

Banyu berarti air dan Cis diambil dari nama tombak 
yang digunakan untuk khutbah Di Masjid Agung Sang 
Cipta Rasa. Banyu Cis di zaman dahulu merupakan tempat 
Wudhunya para wall. Para Wali juga membuat sumur 
bulat yang berjurnlah 2 buah, mengandung makna bahwa 
bulatkan tekad dalam mernbaca dua kalimat syahadat. 

Tempat Wudhu 

Di Masjid Agung Cirebon terdapat empat tempat 
wudhu. Bak airnya berbentuk persegi panjang berukuran 
5 x 1,3 x 0,6 m terletak di sebelah utara samping serambi 
utara. Adapun tempat wudhu yang dilengkapi kamar 
mandi terdapat di sebelah selatan, barat daya, dan timur 
laut. 

lstlwa 

lstiwa adalah alat penunjuk waktu dengan memakai 
sinar matahari. Bentuknya bundar dengan tonggak besi di 
permukaannya, letaknya di halaman utara samping ruang 
kemit Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan berdiri di atas 
dua buah alas persegi. Alas bawah berukuran 60 x 60 x 1 
cm sedangkan yang di atas berukuran 53 x 53 x 30 cm. 

Penggunaan Masjid 

Masjid Agung Sang Cipta Rasa sama seperti 
masjid- masjid pada umumnya yaitu sebagai tempat 
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beribadah, seperti shalat, i'tikaf, berdo' a, tahlilan, dan 
kegiatan keagamaan lainnya. Hanya saja, kegiatan shalat 
berjamaah 5 waktu tidak di laksanakan di ruang utama 
masjid, melainkan di serambi depan. Adapun shalat 
berjamaah yang dikerjakan di ruang utama adalah Shalat 
Jum'at, Shalat Tarawih, Shalat ldul Fitri dan ldul Adha. 

Tradisl di Masjid Sang Cipta Rasa 

l. Adzan Pltu 

Terdapat beberapa keunikan di Masjid Agung Sang 
Cipta Rasa Cirebon. Salah satunya berupa adzan pitu 
atau adzan yang dilakukan oleh tujuh orang muadzin 
secara bersamaan. Adzan ini pada awalnya dilakukan 
setiap datangnya waktu shalat lima waktu. Namun 
saat ini, tradisi adzan pitu hanya dilakukan saat Shalat 
Jum 'at pada adzan yang pertama. 

Tradisi adzan pitu sudah berlangsung secara turun
temurun ratusan tahun itu dilakukan bukan tanpa 
alasan. Beberapa cerita rakyat menyebutkan, adzan 
pitu merupakan perintah Sunan Gunung Jati dalam 
rangka mengusir makhluk jahat yang ada di sekitar 
masjid. 

Makhluk jahat tersebut diceritakan mendiami kubah 
Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan menimpakan wabah 
penyakit kepada siapa saja yang hendak shalat. Adzan 
tersebut bermula dari permohonan Sunan Gunung jati 
kepada Allah untuk meminta jalan keluar dari kesulitan. 
Sunan akhirnya memerintahkan salah seorang untuk 
mengumandangkan adzan tetapi tidak berhasil. 
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Usaha tersebut terus dilakukan dengan ditambahnya 
jumlah orang yang mengumandangkan adzan, tapi 
tetap tidak berhasil sampai akhirnya makhluk jahat 
berhasil disingkirkan dengan adzan oleh tujuh orang 
bersamaan. 

Tradisi itu menjadi daya tarik tersendiri bagi Masjid 
Agung Sang Cipta Rasa. Tidak sedikit orang dari 
luar Cirebon datang ke masjid hanya untuk melihat 
bagaimana pelaksanaan tujuh orang yang secara 
bersamaan mengumandangkan adzan. 

Saat ini. adzan pitu dilakukan oleh dua kelompok. 
Kelompok pertama berasal dari pihak kasepuhan 
dengan identitasnya memakai pakaian putih-putih, 
dan kelompok kedua berasal darl kanoman dengan 
identitasnya memakai pakaian berwarna hijau. Para 
muadzin ini umumnya masih keturunan muadzin 
sebelumnya yang terlebih dahulu dipilih oleh penghulu 
masjid darl masyarakat umum yang mengerti agama. 
Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bergantian 
di setiap pekan. 

2. Khutbah Bahasa Arab 

Keunikan lain selain adzan pitu adalah pelaksanaan 
Khutbah jumat. Sejak zaman para wali sampai sekarang, 
khutbah dilakukan oleh setiap khatib hanya dengan 
satu bahasayaitu Bahasa Arab. Selain karena mengikuti 
jejak para pendahulunya. khutbah menggunakan satu 
bahasa menjadi motivasi kepada para jamaah supaya 
mempelajari dan mampu memahami Bahasa Arab 
sebagai bahasa yang digunakan Islam. 
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3. Klsah Momolo Terbang 

Siapa pun yang berkunjung ke kompleks sekitar masjid, 
sulit menebak kalau bangunan yang ada sekarang ini 
adalah masjid. Kalau bukan karena petunjuk beberapa 
tulisan dan simbol-simbol yang sengaja dibuat 
pengurus masjid belakangan, hal itu bisa saja terjadi 
karena bangunan masjid yang berbeda dengan masjid
masjid pada umumnya. Biasanya, orang bisa dengan 
mudah menyebut atau menebak kalau bangunan 
tersebut adalah masjid karena memiliki ciri khas masjid 
yang terlihat dari jauh, yakni momolo. 

Masjid yang tanpa momolo ini menambah keunikan 
selain adzan pitu dan khutbah yang tidak mau 
menggunakan bahasa selain Arab. Bukan karena 
rancangan awal tanpa momolo supaya dinilai unik, 
melainkan karena cerita masa lalu tentang terjadinya 
momolo terbang dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ke 
Masjid Agung Banten. Cerita ini juga dikuatkan dengan 
Masjid Agung Banten yang memiliki dua momolo. 

4. Masjld Femlnls 

Cerita momolo yang terbang tidak sepenuhnya diyakini 
karena ada saja di antara pemerhati yang menyatakan 
bahwa cerita tersebut fiktif belaka. Adapun kondisi 
masjid yang dibangun tanpa momolo merupakan 
rancangan awal yang sengaja dibuat seperti itu. 
Dari sudut pandang arsitektural, Masjid Cipta Rasa 
disebutkan sebagai pasangan dari Masjid Agung 
Demak. Jika Masjid Agung Demak dibangun dalam 
watak maskulin lengkap dengan momolo dan berdiri 
gagah, sementara Masjid Agung Sang Cipta Rasa 
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Cirebon dibangun dalam watak feminim dengan denah 
persegi panjang. Selain itu, masjid tanpa rnomolo 
sudah menjadi aturan main atau tradisi arsitektural 
tanah air bagi masjid tradisional Indonesia. 

Perkembangan Masjid Sang Cipta Rasa 

Sejak didirikan hingga saat ini, Masjid Sang Cipta 
Rasa mengalami beberapa kali perbaikan. Perbaikan 
pertama dilakukan usai terbakar sekitar tahun 1549. 
Selanjutnya, perbaikan-perbaikan juga dilakukan antara 
lain: 

1. Tahun 1934, dilakukan perbaikan secara keseluruhan 
oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Ir. 
Krijgsman 

2. Tahun 1960, dilakukan perbaikan atap dan talang oleh 
P.S Sulendraningrat, Habib Syekh, dan R. Amarputra. 

3. Tahun 1972-197 4 diadakan perbaikan serambi depan 
oleh Pemerintah Daerah Cirebon. 

4. Tahun 1975-1976 dilaksanakan juga pemugaran oleh 
Proyek Sasana Budaya Jakarta mencakup bangunan 
inti. 

5. Tahun 1976/1977 - 1977 /1978 dipugar oleh Proyek 
Sasana Budaya meliputi tiang sokoguru, tempat 
Wudhu, WC, bangunan tengah, samping kiri-kanan, 
serta penggantian sirap dari kayu jati.D 
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MASJID KERATON BUTON: BENTUK 
PENJAGAAN ADAT SEJATI 

Oleh: Muhammad jundii 

Keraton Wolio telah dinobatkan memiliki benteng 
terluas di dunia dan telah menjadi tempat bagi berbagai 
acara kenegaraan maupun budaya Indonesia. Dalam waktu 
dekat, Keraton Wolio juga akan menjadi tuan rumah bagi 
pagelaran festival budaya Asean. Namun, dari berbagai 
kelebihan budaya Keraton Wolio, ada satu bangunan yang 
menjadi pusat pengamanan di zaman dulu, tepatnya mulai 
tahun 1712, saat pemerintahan Sultan ke-24, La Ngkariri 
Sultan Sakiyuddin Durul Alam. 

Pusat pengamanan itu adalah Masjid Agung Wolio 
yang berada di dalam Benteng Keraton Wolio. Bukan 
hanya pengamanan fisik Kesultanan Buton, tapi juga 
pengamanan metafisik. 

Hal yang menarik dari Masjid Agung Wolio adalah 
bentuk penjagaan adat dan dan budaya yang sungguh 
kental. Penjagaan adat bisa terlihat dari bangunan Masjid 
Agung yang sejak 307 tahun silam tidal< berubah. Tidak 
seperti beberapa masjid tua di Indonesia lainnya yang 

"Dari Mas}ld Kita B~/a}ar"' l!I. • 17 5 



sudah mengalami perluasan bahkan perombakan bentuk, 
masyarakat Buton tidak mengubah bentuk asli Masjid 
Agung Wolio ini. 

Pertama kali mendarat di Bandara Bau-bau dan 
menyewa Taksi, bimasislam bertanya tentang tempat 
paling menarik di daratan seluas 4.408 meter persegi 
ini. Bimasislam disarankan untuk mengunjungi Masjid 
Agung Wolio, karena ketika berkunjung ke dataran yang 
didominasi bebatuan kapur ini tidak lengkap rasanya jika 
tidak berkunjung ke Masjid Agung dan Benteng Keraton 
Wolio untuk melihat penjagaan adat masyarakat Buton. 

Perjalanan menuju masjid dari bandara Bau-bau 
tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 15 menit 
menggunakan mobil, bisa lebih cepat jika menggunakan 
motor karena jalan mobil dibedakan dan harus memutar. 
Di sepanjang jalan menuju Masjid Agung, hanya sedikit 
terlihat papan penunjuk arah, tidak seperti di kota-kota 
besar pada umumnya. Jika ingin menjelajah Kota Bau· 
bau sendirian dan tidak tahu arah menuju Masjid Agung 
Wolio, tanyakan saja ke masyarakat sekitar. 

Wilayah Keraton Wolio sangat mudah dikenali jika 
sudah memasuki daerah dengan batu-batu berukuran 
dua genggaman tangan terjejer rapi di kanan atau kiri 
jalan. Letak Masjid Agung tidak jauh dari bibir Benteng 
Keraton Buton. Perjalanan memasuki wilayah keraton 
cukup mengasyikkan. Rumah-rumah warga yang masih 
khas Kesul tanan Bu ton dengan menggunakan kayu dan 
berjenis rumah panggung terlihat unik. 

Memasuki area Masjid Agung, suasananya cukup 
tenang dan sejuk. Selain berada di kawasan yang tidak 
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terlalu padat penduduk, Keraton Wolio berada di daerah 
perbukitan. Di kanan kiri masjid terdapat beberapa tempat 
yang menjadi daya tarik tersendiri, seperti Batu Alam 
tempat pengkultusan sultan, bangkai jangkar kapal voe, 
monumen nama-nama sultan dan makam-makamnya, 
serta baruga, aula adat masyarakat Buton. 

Jikahari-hari biasa, suasanaMasjid Agungcenderung 
sepi, hanya cukup ramai ketika memasuki waktu shalat 
yang lima. Ketika bimasislam mendatangi Masjid Agung 
untuk pertama kalinya, bertepatan dengan waktu Zhuhur 
di hari Senin. Sebelum adzan Zhuhur dikumandangkan, 
ada seorang lelaki cukup tua memukul kentongan di 
sisi masjid. lramanya tak seperti yang biasa kita dengar 
di beberapa masjid-masjid di jawa Tengah, kentongan 
yang dipukul disambut dengan pukulan bedug. Di Masjid 
Agung Wolio, penanda waktu adzan hanya dibunyikan 
dengan kentongan yang setiap shalat berbeda iramanya. 

Jika bicara tentang masjid, yang menjadi perhatian 
adalah bentuknya. Jika baru pertamakali berkunjung, 
pengunjung merasa biasa saja dengan bangunan Masjid 
Agung yang tak seperti masjid-masjid tua di daerah lain 
dengan bentuk spektakuler dan megah karena sudah 
dipugar sedemikian rupa. Namun, daya tarik Masjid 
Agung Wolio terletak pada adat dan budaya yang masih 
terawat meski sudah ratusan tahun berganti. Salah satu 
bentuk nyata penjagaan adat adalah bentuk masjid yang 
tidak diubah sedikit pun sejak tahun 1 7 t 2 masehi. 

Selain bentuk masjid yang tak berubah, hanya 
beberapa pemugaran seperti pengecatan dan penggantian 
salah satu tiang karena mulai lapuk, bentuk penjagaan adat 
di Masjid Wolio yang sampai ada sampai sekarang adalah 
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perangkat atau pengurus masjid. Tidak seperti masjid 
kebanyakan, penunjukan perangkat masjid harus melalui 
serangkaian proses dan tidak sembarangan orang yang 
bisa dilantik. Perangkat masjid harus memiliki hubungan 
darah dengan perangkat masjid terdahulu. 

Data Masjid 

Masjid Agung Keraton Buton atau juga disebut 
Masigi Ogena berdiri di atas fondasi berukuran 41 x 42 
meter. Fondasi dengan konstruksi dari batu gunung itu 
tampak di atas sebuah bukit kecil. Bangunan masjidnya 
berukuran 2 t x 22 meter. Luas bangunannya 465 
meter persegi. Diperkirakan, masjid kuno ini sanggup 
menampung seribu jamaah. 

Masjid Keraton Buton masuk dalam wilayah 
Kelurahan Melai, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, 
Sulawesi Tenggara. Secara Geografis terletak di dalam 
kawasan Benteng Keraton Buton dengan Lintang 5° 28' 
27, 11" LS dan Bujur 122° 36' 7,92" BT. Lokasi masjid ini 
berjarak 3 kilometer dari pusat Kota Bau-Bau. Untuk menu ju 
ke kawasan ini dapat ditempuh melalui transportasi darat 
dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. 

Masjid Agung Keraton Buton merupakan salah satu 
benda cagar budaya Indonesia yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan keputusan 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.8/PW.007 I 
MKP.03 Tanggal 4 Maret 2003. 

Sejarah Masjid 

Keunikan Masjid Agung Wolio terletak pada 
penjagaan adat dan budayanya. Selain bentuk masjid yang 
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masih terjaga sejak ratusan tahun silam, sejarah Masjid 
Agung Wolio juga kaya akan hikmah bagi umat Islam. 

Untuk mengetahui sejarah masjid, bimasislam 
mendatangi seorang tokoh sejarah Kata Bau-Bau, yang 
namanya dikenal di dunia internasional. Ia adalah Al 
Mujazi Mulku Zahari, sang Pewaris Naskah Buton. Mujazi 
adalah anak dari Sekretaris Sultan Buton terakhir, Sultan 
La Ode Muhammad Falihi. Dari ayahnya, ilmu sejarah 
tentang Masjid Wolio dan secara umum Jazirah Buton dia 
dapatkan. 

Masjid Agung Wolio didirikan sekitar tahun 1 712 
masehi pada zaman pemerintahan Sultan ke 19, Sakiuddin 
Darul Alam yang akrab disebut La Ngkariyri. Saat ltu, 
terdapat dua masjid yang sudah berdiri di Kesultanan 
Buton. Pertama, Masjid Wawoangi di Sampolawa, Buton 
Selatan yang didirikan pada tahun 152 7, dan masjid kedua 
pada zaman Sultan Murkhum, raja terakhir sekaligus sultan 
pertama Buton pada tahun 1538 masehl. 

Masjid Agung Wolio adalah masjid ketiga yang 
dibangun tidak jauh dari reruntuhan masjid kedua Buton 
yang hancur karena perang saudara. Lokasinya sama-sama 
di dalam Keraton Wolio. 

Mujazi menceritakan, hikayat pembangunan 
Masjid Agung yang diturunkan dari para orang tua 
masyarakat Buton. Masjid dibangun di atas pusena tanah, 
pusat bumi. Pada saat perang saudara berkecamuk, saking 
tenggelamnya dalam perang, masyarakat Buton sampai 
tidak mengetahui hari dan waktu. Dalam kondisi itu, di 
suatu siang, ada seorang tua yang berjalan dan melewati 
sebuah lubang. la mengaku mendengar suara adzan dari 
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sana. Menurutnya, adzan yang berkumandang itu berasal 
dari Shalat Jumat yang sedang dilakukan di Makkah, Arab 
Saudi. 

Atas penuturan orang tua yang dianggap suci oleh 
masyarakat Buton itu, perang saudara dihentikan dan 
dilaksanakanlah Shalat jum 'at. Masjid kedua yang telah 
hancur kembali dibangun di atas pusena tanah _oleh Sultan 
Sakiudin sebagai pemenang perang saudara. 

Karena mengikuti pesan dari orang tua yang 
disebut Mujazi sebagai Sayidilaba yang juga merupakan 
ulama, maka pendirian Masjid Agung Wolio dibangun di 
atas pusena tanah sebagai tempat sujud imam. Hingga 
saat ini, posisi masjid agung menjadi lebih tinggi dari 
bangunan di sekitarnya karena masyarakat Buton tidak 
pernah merombak pondasi dan konstruksi masjid. 

Bentuk dan f asilitas Masjid 

Bangunan masjid ini didirikan dengan bentuk 
empat persegi panjang dengan ukuran 20.6 x t 9.40 meter 
dan atapnya berlapis dua dengan bentuk limas. Masjid 
Agung Keraton Buton memiliki dua tingkat Y,ang sekilas 
mirip rumah panggung. Dijelaskan Mujazi,' bangunan 
masjid tidak didasari rumah panggung, namun ada 
maksud tersendiri dari bentuknya, yang hingga kini tidak 
terjelaskan makna bentuk dasarnya. 

Bahan yang digunakan untuk membangun dinding 
masjid agung sama dengan bahan yang digunakan untuk 
membangun benteng. Menurut Mujazi, hikayat yang 
sampai kepada masyarakat Buton menyebutkan bahwa 
kontruksi dinding benteng terdiri dari batu-batu seukuran 
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dua kepal tangan orang dewasa yang saling direkatkan 
menggunakan putih telur. Belakangan, pemugaran 
yang dilakukan terhadap dinding masjid hanya sebatas 
pengecatan menjadi putih. 

Terdapat dua lantai di dalam Masjid. Lantai satu 
difungsikan sebagai tempat shalat, lantai dua juga bisa 
digunakan untuk shalat. Hanya saja ketika bimasislam 
berkunjung, lantai dua sedang tidak dapat difungsikan 
karena perbaikan. Di lantai dua juga terdapat tangga yang 
konon digunakan muadzin mengumandangkan adzan 
pada zaman dulu. 

Dulu, atap masjid menggunakan rumbia dari pohon 
sagu. Kemudian diganti menggunakan atap seng pada 
pemerintahan Sultan Buton ke-3 7, Sultan Hamid yang 
menjabat antara tahun 1928-193 7 masehi. Selain atap 
utama yang lebar terdapat empat persegi yang lebih kecil 
lagi di atasnya dan puncaknya berbentuk kerucut. Puncak 
kerucut merupakan kubah seperti umumnya masjid di 
Indonesia. 

Terdapat satu pintu utama di timur masjid dan t 0 
jendela yang lebarnya mencapai satu meter. Jendela itu 
sering disalahpahami pengunjung sebagai pintu. Pada 
bagian depan masjid-di sebelah timur-terdapat dua gode
gode atau selasar. Dalam bahasa Buton, gode-gode berarti 
tempat untuk istrahat sejenak. Selasar seringkali digunakan 
perangkat masjid untuk berdiskusi atau bercengkrama 
setelah shalat wajib. Di dalam masjid terdapat sebuah 
mihrab dan mimbar yang terletak secara berdampingan. 
Keduanya terbuat dari batu bata yang sudah dicat berwarna 
putih. Di atas mimbar terdapat hiasan berwarna emas dari 
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kayu berukir corak tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan 
ukiran Arab. 

Konon, kayu yang digunakan untuk membangun 
masjid tersebut berjumlah 313 potong yang diidentikkan 
dengan jumlah tulang pada tubuh manusia. jumlah anak 
tangga masuk masjid 1 7 buah, sama dengan jumlah rakaat 
salat fardhu lima waktu. Bedug masjid yang asli berukuran 
panjang 99 cm dianalogikan dengan asmaul husna (99 sifat 
Allah), dan diameter 50 cm dimaknai sama dengan jumlah 
rakaat shalat yang pertama kali diterima Rasulullah. Pasak 
yang digunakan untuk mengencangkan bedug tersebut 
terdiri dari 33 potong kayu yang dianalogikan dengan 
jumlah bacaan tasbih sebanyak 33 kali. 

Menurut kepercayaan masyarakat, kayu kabigi-bagi 
yang digunakan untuk membangun masjid ini sudah tidak 
ada penggantinya lagi di dunia. Ketika selesai pembuatan 
masjid, pohon yang kayunya digunakan sebagai bahan 
baku masjid disumpah oleh sultan untuk tidak boleh 
tumbuh tinggi menjulang sehingga pohon itu ditemui 
tumbuh menjalar, tidak tumbuh menjulang ke atas. 

Di depan pintu utama di antara dua selasar terdapat 
sebuah guci bergaris tengah 50 sentimeter dengan tinggi 
60 sentimeter. Guci itu terhunjam ke lantai semen berlapis 
marmer. Guci tersebut telah ditempatkan sejak adanya 
masjid ini sebagai penampungan air untuk berwudhu. Guci 
selalu diisi air mineral oleh perangkat masjid. Selain karena 
tradisi, air digunakan oleh jamaah atau pengunjung yang 
ingin menghilangkan dahaga atau hanya untuk bersuci. 
Hal ini mementahkan anggapan bahwa air di guci itu tidak 
pernah habis. 
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Terdapat sebuah lampu antik yang terbuat dari 
perunggu bercabang tiga yang digantung tepat di tengah 
ruangan masjid. Pada tiap-tiap cabang lampu gantung 
tersedia tiga tempat untuk bola lampu. Konon, lampu
lampu dengan model itu hanya terdapat di tiga tempat di 
Indonesia, dua lagi terdapat di dalam lstana Negara Jakarta 
dan Keraton Yogyakarta. 

Masih menjadi bagian masjid, adalah tiang 
bendera. Tidak seperti beberapa masjid pada umumnya 
yang memiliki menara, di utara masjid berdiri sebuah tiang 
bendera yang ujungnya Iebih tinggi dibandingkan dengan 
puncak kerucut masjid. Tiang bendera ini disebut oleh 
warga sekitar sebagai Kasulana Tombi. 

Meski sama-sama terbuat dari kayu, bahan baku 
Kasulana Tombi berbeda dengan balok yang membentuk 
kerangka masjid. Kasulana Tombi hanya menggunakan 
kayu jati dan didirikan pada akhir abad ke-1 7. Konon, 
kayu yang digunakan untuk tiang bendera tersebut 
dibawa oleh pedagang beras dari Pattani, Siam, yang kini 
berada di wilayah Filipina. Tingginya mencapai 21 meter 
dari permukaan tanah. Dahulu, setiap jum 'at, tiang ini 
difungsikan untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton, 
Tombi Longa-longa, sebuah bendera yang berwarna 
kuning, merah, putih, dan hitam. 

Masjid Agung Wolio dilengkapi empat kamar 
mandi dan dua tempat wudhu. Tak jauh dari tempat 
wudhu dipasang tiang-tiang bakal tenda portabel yang 
digunakan untuk acara besar. Semuanya berada di bagian 
selatan masjid. 
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Ketika malam tiba, atap Masjid Agung akan 
dinyalakan lampu yang berganti-ganti warna. Lampunya 
sebaris, berada di atap paling atas. 

Renovasl 

Pada tahun 1870-an di masa Sultan Muhammad 
Isa Kaimuddin, tiang bendera rusak karena disambar petir. 
Setelah diperbaiki, tiang bendera ini masih berdiri kokoh 
hingga saat ini. 

Hingga saat ini, terhitung sudah terjadi empat kall 
pemugaran terhadap Masjid Agung Wolio. Pada tahun 
1929, 1978, 1986 dan 2002. Pertama kali dilakukan 
renovasi pada masa La Ode Hamidi Sultan Muh. Hamidi 
Kaimuddin. Pada waktu itu, renovasi mengganti atap dart 
rumbia (daun aren) menjadi seng, mengganti sebagian 
kedi rangka kayu, konstruksi benteng pengintai ke wilayah 
Keraton Wolio berupa susunan batu gunung dengan 
menggunakan perekat dari kapur campur agar-agar. 

Ketika dilakukan rehabilitasi itulah pintu gua ditutup 
dengan semen sehingga liangnya kini menjadi kecil dan 
bulat sebesar bola kaki. Liang tersebut diberi penutup dart 
papan yang dapat dibuka jika ada yang ingin rnelihat pintu 
gua bersejarah itu. 

Pada tahun 2002 pemasangan marrner pada lantai 
masjid. Kemudian dibangun tempat wudhu dan kamar 
mandi di selatan masjid. Sumber aimya dari pipa ledeng. 
bukan menggali sumur di wilayah Keraton. 
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Situs Bersejarah Di Sekitar Masjid 

Botu Popaua 

Botu Popaua adalah area pengambilan sumpah 
para raja maupun Sultan Buton. Letaknya sekitar 200 
meter dari timur laut masjid. Botu Popaua merupakan 
batu alam dengan lubang memanjang di bagian 
tengahnya. Batu ini disakralkan oleh warga setempat. 
Prosesi pengambilan sumpah di atas batu ini dilakukan 
dengan cara memasukkan kaki kiri dan kaki kanan secara 
bergantian dengan diputarkan payung kebesaran di atas 
kepala raja maupun sultan. Sumpah jabatan diucapkan 
oleh raja maupun sultan dengan dibimbing salah seorang 
anggota Siolimbona. 

Baruga 

Di sebelah selatan Botu Popaua terdapat Baruga. 
lalah aula masyarakat yang digunakan untuk upacara 
maupun acara adat dan kegiatan masyarakat lainnya. 

)angkar voe 

Di sebelah utara Botu Popaua terdapat jangkar 
raksasa milik kapal voe yang karam pada tahun 1592. 
Menurut cerita, setelah menaklukkan kapal voe tersebut. 
jangkarnya yang berukuran raksasa diangkut ke atas 
Benteng Keraton. 

Monumen Nama Raja dan Sultan 

Di sebelah utara jangkar raksasa voe terdapat 
Monumen Batu yang bertuliskan 43 nama raja dan Sultan 
Buton, gelar dan masa jabatan. 
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Makam Raja dan Aparat Kesultanan 

Di sekitar masjid terdapat makam-makam sultan 
dan orang-orang yang berjasa pada kesultanan di zaman 
dahulu. Seperti makam sultan pertama atau raja terakhlr 
kerajaan Buton, Sultan Murhum, terdapat di selatan 
Baruga, jaraknya sekitar 400 meter. Sementara itu, di 
barat masjid terdapat beberapa makam yang tldak ada 
namanya. Menurut perangkat masjid, itu adalah makam 
orang-orang yang berjasa pada kesultanan. 

Badlll, Balarua, dan Lawa 

Masjid Agung Buton berada di dalam benteng 
yang memilki sedikitnya 12 lawa (pintu gerbang) untuk 
menghubungkan benteng dengan perkampungan 
masyarakat. Selain itu, terdapat 16 emplasemen meriam 
yang disebut baluara/bastion yang dibangun sebelum 
Benteng Keraton didirikan pada tahun 1613 bersamaan 
dengan pembangunan 'godo' (gudang). Dari 16 baluara, 
dua diantaranya memiliki godo yang terletak di atas 
baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan peluru dan mesiu. 

Terdapat juga meriam yang disebut Badili. Masing
masing meriamnya terbuat dari besi tua berukuran 2 
sampai 3 depa. Meriam ini bekas persenjataan Kesultanan 
Buton peninggalan Portugis dan Belanda yang dapat 
ditemui di seluruh benteng di Kota Bau-Bau. 

Intl Penjagaan Adat dan Budaya Masjld Wollo 

Hal terunik yang bisa ditemukan di Masjid Agung 
Wolio ini adalah bentuk penjagaan adat dan budayanya, 
yang mungkin hanya ada di Keraton Buton. Masjid int 
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memilik.i perangkat masjid dan sejumlah adat yang masih 
dilakukan sampai hari ini. 

Untuk mengetahui seputar adat dan budaya yang 
masih dijalankan di Masjid Agung Wolio, bimasislam 
mendatangi seorang perangkat masjid yang menjabat 
sebagai Tungguna Aba (tempatnya orang-orang bertanya). 
Namanya Nasrun Tasila. la seorang Walaka (Tetua Adat). 
Selain dari Nasrun, bimasislam berkesempatan bertemu 
dengan beberapa perangkat masjid yang saat itu sedang 
berkumpul karena akan melaksanakan ritual pembacaan 
doa harian setelah Shalat Ashar. 

Tak seperti wawancara biasa, bimasislam agak 
kesulitan dalam mendapatkan informasi karena orang yang 
paling berwenang seputar masjid (imam) sedang berada di · 
daerah lain untuk acara kedukaan. Para perangkat masjid 
lain tidak berani langsung menjawab pertanyaan. 

Baru setelah Shalat Ashar, bimasislam diperbolehkan 
mewawancarai perangkat masjid yang ada karena Nasrun 
sudah mendapat izin dari imam. 

Perangkat Masjld 

Pada zaman kesultanan, terdapat dua pejabat: 
Sara Ogena dan Sara Kidina. Sara Ogena adalah pejabat 
kesultanan yang mengurusi pemerintahan. Sara Kidina 
adalah pejabat masjid yang berhubungan dengan 
masyarakat. Setelah kesultanan bergabung dengan NKRI, 
Sara Ogena sudah tidak ada. Penjaga adat Buton yang 
tersisa hanya Sara Kidina. Nasrun menjelaskan, penjagaan 
adat dan budaya Buton oleh Sara Kidina diharapkan tetap 
berlangsung sampai hari kiamat. 
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Sara Kidina hak otonominya adalah di masjid dan 
Keraton Wolio. Para Perangkat Masjid termasuk dalam 
Sara Kidina. Pengangkatan perangkat masjid ditunjuk 
berdasarkan mufakat para perangkat masjid sebelumnya. 
Salah satu syaratnya adalah yang bersangkutan memiliki 
hubungan darah dengan perangkat masjid sebelumnya, 
yaitu keturunan kesultanan. 

Selain pengangkatannya berdasarkan mufakat, ada 
juga kondisi saat perangkat masjid diganti. Salah satunya 
jika ada laporan dari masyarakat yang menilai perangkat 
masjid tidak sesuai dengan adat, atau sikapnya dirasa tidak 
pas. Pelengseran juga dilakukan berdasarkan mufakat. 

Perangkat masjid disebut juga sebagai Majelis 
Harahukum atau Hukum Nawolio. Mereka terdiri dari 22 
orang. Nasrun menjelaskan, perangkat masjid terdiri dari 1 
imam, 1 lakina agama, 4 khatib, 12 moji {muadzin), dan 4 
tungguna ganda {pemukul bedug). Dari semua perangkat 
masjid itu akan ditunjuk satu tungguna aba yang dituakan 
di perangkat masjid. Selain perangkat masjid, terdapat 
juga 40 muqimu, yakni orang-orang yang ditunjuk 
untuk menggenapkan pelaksanaan Shalat Jum'at. Pada 
kesempatan tersebut, bimasislam hanya berkesempatan 
menemui dua khatib, dua moji, satu tungguna ganda, dan 
tungguna aba. 

Imam 

Imam berjumlah satu orang. Tugasnya untuk 
mengimami shalat hanya pada waktu-waktu tertentu, 
tidak setiap shalat lima waktu. Imam hanya mengimami 
Shalat Jum 'at, Sholat Dua Hari Raya, Sholat Maghrib hingga 
Tarawih pada awal, tengah dan akhir bulan Ramadhan. 
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Selain waktu itu, imam menjadi makmum. Bacaan shalat 
yang dibaca imam sudah ditentukan sejak zaman dahulu. 
Pada Shalat Subuh, imam secara keras membaca surat 
At-Tin dan Al-Qadr, Shalat Maghrib membaca surat Al
Kafirun dan An-Nashr, Shalat ·1sya membaca surat Adh
Dhuha dan Al-lnsyirah, sedangkan Shalat jum'at membaca 
surat Al-A'la dan Surat Al-Ghasiyah. 

Laklna Agama 

jumlah Lakina Agama di perangkat masjid juga satu 
orang. Tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat 
dan Kesultanan, pihak masjid kepada masyarakat dan 
pemerintah. Lakina Agama dibutuhkan sebagai perantara 
ketika ada acara adat di masyarakat, seperti harowa 
(tahlilan}, pernikahan, kelahiran, kedukaan, atau jika ada 
orang yang ingin masuk Islam. Jika ingin mengadakan 
suatu acara di keraton, pemerintah melalui Lakina Agama 
melaksanakan kompromi bersama dewan perangkat 
masjid. 

Khatib 

Tak seperti imam dan lakina agama, khatib terdiri 
dari empat orang. Selain menjadi penceramah pada 
waktu-waktu tertentu seperti Shalat jum' at dan wejangan 
di Bulan Ramadhan, khatib bertugas mengimami shalat 
di waktu selain Imam Perangkat Masjid bertugas. Pesan
pesan yang disampaikan khatib terkait penjagaan adat 
Buton dan nilai-nilai agama dan sedikit bab di luar itu. 

Mo JI 

Moji akrab disebut sebagai muadzin. Tugasnya 
mengumandangkan adzan dan iqomah. Moji berjumlah 
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12 orang. Ketika hari Jum'at, ada empat orang moji yang 
adzan setelah khatib memberi salam. Keempat moji 
mengumandangkan adzan secara bersama-sama. Salah 
satu moji yang bimasislam temui, Haji Sayyin Halimu, 
mengatakan, terdapat beberapa bagian moji yaitu Bang 
Awai, BangTengah, dan Bang Akhir. Menurutnya, terdapat 
niat tersendiri bagi para moji. 

Masjid Agung Wolio memiliki pengeras suara 
yang digunakan untuk adzan. Hanya saja, untuk Shalat 
Ashar, Moji tidal<. menggunakan pengeras suara. Menurut 
Nasrun, adat yang diturunkan dari para orang tua Buton 
melarang penggunaan pengeras suara ketika Shalat Ashar 
dan aturan tersebut tidal<. diubah hingga kini. 

Tungguna Ganda (Pemukul Bedug) 

Tidal<. seperti di masjid lain, bedug yang dibunyikan 
di Masjid Agung Wolio hanya kentongannya saja. 
Menurut Nasrun, bedug yang asli saat ini berada di 
Jakarta sehingga yang tersisa dari zaman kesultanan hanya 
kentongannya saja, sementara bedug pengganti tidak 
digunakan. Tungguna Ganda terdiri dari 4 orang yang 
secara bergantian selalu ada di masjid ketika masuk waktu 
shalat. Sebelum memukul kentongan untuk menandakan 
datangnya waktu shalat, Tungguna Ganda akan meminta 
persetujuan perangkat masjid yang akan menjadi imam 
shalat. 

Pemukulan kentongan berbeda tiap waktu shalat. 
Jumlah pukulan berdasarkan jumlah rokaat shalat. Saat 
Shalat Subuh kentongan dibunyikan dua kali dengan 
tiap bunyian berisi dua kali pukulan. Pada Shalat Zhuhur 
kentongan dibunyikan empat kali dengan empat kall 
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pukulan tiap bunyinya. Namun, untuk Shalat Jum' at bedug 
akan dipukul sebanyak lima kali; pada jam enam pagi 
sampai jam sebelas menjelang masuknya waktu Shalat 
jum'at. 

Tungguna Aba 

Jumlahnya hanya satu orang. la ditunj uk dari 
perangkat masjid. Tungguna Aba berasal dari kata tunggu 
yang berarti menjaga, dan aba yang berarti bertanya. 
Tungguna Aba berarti menunggu orang yang bertanya. 
la bertugas menjawab pert~nyaan berkaitan dengan 
agama, adat istiadat Keraton Buton, serta yang berkaitan 
dengan Masjid Agung Keraton Buton. Karena dituakan di 
perangkat masjid, Tungguna Aba menjadi pusat informasi 
dan koordinasi perangkat masjid. 

Muqlmu 

Muqimu berjumlah 40 orang. Mereka adalah orang
orang yang ditunjuk perangl<at masjid untuk menggenapi 
Shalat Jum'at. Mereka ditunjuk guna mengantisipasi tidak 
cukupnya jamaah Shalat jum 'at. Mujazi mengatakan, saat 
ini Muqimu sudah tidak lengkap 40 orang. 

Ritual dan Adat Masjld Buton 

Selain para perangkat masjid, adat dan budaya 
yang masih lestari hingga saat ini adalah ritual keagamaan 
di Masjid Agung Wolio. Bimasislam berhasil mendapatkan 
beberapa cerita dan penjelasan terkait ritual yang masih 
dilakukan para perangkat masjid dan warga Buton di 
Masjid Agung Wolio. 
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Benteng Jazlrah Buton 

Masjid Agung Wolio utamanya adalah powago 
yang berarti benteng, perlindungan, dan sumber doa 
bagi Jazirah Buton. Benteng dalam artian penangkalan 
marabahaya, atau tolak balak. Bentuk penjagaannya 
dengan pembacaan doa dan dzikir oleh perangkat 
masjid. Selama satu minggu dilakukan satu kali ratibu 
(doa dan dzikir bersama). Diantara pokok ratibu adalah 
membaca tahlil sebanyak 210.000 kali. Pembagiannya, 
satu perangkat masjid bertugas membaca tahlil sebanyak 
7.000 kali, sisanya dibagi ke semua perangkat masjid. 

Ketika bimasislam bertemu para perangkat masjid 
usai Shalat Ashar, mereka melakukan ratibu selama kurang 
lebih 40 menit. Ratibu dimulai dengan pembacaan ayat 
pilihan dalam Al-Qur' an dan doa-doa dalam Bahasa Arab 
secara bersama-sama. Ada juga syair-syair yang dibaca. 

Nasrun menjelaskan, selain melakukan ratibu 
masyarakat yang memiliki hajat atau keperluan biasanya 
mendatangi masjid dan minta didoakan oleh para 
perangkat masjid. Atas fakta ini, masjid dimaknai sebagai 
benteng bagi masyarakat Buton dari niat jahat, baik dari 
dalam maupun luar Buton. 

Prosesl Setelah dan Sebelum Sholat 

Usai shalat wajib, jamaah beberapa masjid di 
Indonesia melakukan salam-salaman. Di masjid Agung 
Wolio, prosesi keagamaan dilakukan bukan hanya ketika 
selesai shalat. Ada beberapa ritual yang dilakukan para 
jamaah dan perangkat masjid. 
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Sebelum shalat dimulai, terlebih dahulu Tungguna 
Ganda meminta izin kepada imam shalat untuk memukul 
kentongan. Setelah itu, para jama· ah bisa menunaikan 
shalat sunnah. Sebelum iqomah dikumandangkan, seluruh 
jama'ah diharuskan duduk di barisan shalat. Setelah rapi, 
iqomah dikumandangkan. Shalat berjalan seperti biasa. 

Setelah shalat selesai dilanjutkan berdoa dan 
berdzikir sendiri-sendiri. Jama'ah shalat tidak langsung 
pulang, melainkan duduk berbaris ke arah imam shalat. 
Secara bergiliran, jama' ah menyalami imam dan ikut 
duduk di sebelah imam untuk disalami jamaah lainnya. 
Jika di masjid lain prosesi salaman dilakukan dengan cara 
berdiri, di Masjid Agung Wolio dengan cara duduk karena 
menurut kepercayaan masyarakat Buton, tidak boleh 
berdiri di hadapan yang lebih tua atau yang dituakan. 
Ketika bergeser dari tempat duduk untuk menyalami 
imam pun tidak boleh mengangkat kaki. 

Urgensl Nlat 

Dalam adat Buton, hampir setiap prosesinya 
memiliki niat dan tujuan tersendiri. Ada yang bisa 
disampaikan ke khalayak, ada yang tetap menjadi rahasia. 
Beberapa rahasia niat disampaikan kepada bimasislam 
ketika ditanyakan kepada perangkat masjid. 

Karomah nlat Tungguna Ganda 

Ketika bedug Masjid Agung masih asli dari zaman 
kesultanan, dengan niat khusus dari Tungguna Ganda 
suara kentongan dan bedug terdengar sampai ke seberang 
Pulau Buton. Karenanya, selain menandakan datangnya 
waktu shalat, bedug juga digunakan untuk menunjukkan 
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pergantian waktu. Namun kini, masyarakat Buton tidak lagi 
mendengar suara bedug itu. Suara bedug hanya terdengar 
sampai jarak beberapa ratus meter. 

Untuk adzan juga terdapat niatnya sendiri. Bang 
Akhir Sayyin Halimu menjelaskan, meski adzan para 
perangkat masjid jauh dari kata merdu, namun terdapat 
niat tersendiri yang membuatnya sakral. Niatnya adalah 
siapapun yang mendengar adzan semoga diberi hidayah 
oleh Allah untuk menunaikan ibadah shalat. 

Tongkat dan Jubah Perangkat Masjid 

Para perangkat masjid memiliki tongkat yang 
diwariskan turun temurun sejak zaman kesultanan. Setiap 
jabatan di perangkat masjid memiliki tongkat yang 
berbeda-beda warna talinya. Namun yang sekilas tampak 
mirip adalah tongkat berwarna hitam dengan pegangan 
tangan berwarna kekuningan. 

Tongkat Lakina Agama memiliki tali berwama 
merah. Tongkat Khatib ada yang talinya berwrana biru, dan 
merah jambu. Tongkat Moji tidak memilik tali. Tungguna 
Ganda tidak memilki tongkat khusus. Tongkat Imam talinya 
berwarna hijau. 

Selain memiliki tongkat khusus, para perangkat 
masjid juga mengenakan jubah khas Buton. Jubah 
ini berbeda juga setiap orangnya. Bahkan, peci yang 
dikenakan perangkat masjid juga berbeda, dicirikan dari 
strata darahnya. Ada Walaka, Qoum, dan Parara. 

Ritual pada Bulan Ramadhan 

Pada bulan suci Ramadhan, Masjid Agung Wolio 
mengadakan satu kali Ritual Malam Qunut. Acara ini 

194 • • • Dltft!n Blmos Islam Kt!mf!nog RI 



digerakkan perangkat masjid dan masyarakat Buton. 
Pejabat pemerintah setempat beserta jajarannya dan 
masyarakat dari luar turut hadir. 

Tradisi bulan Ramadhan lainnya adalah pelaksanaan 
Shalat Tarawih di beberapa malam Ramadhan. Seperti 
malam pertama (Tembaana Bula) dan malam Nuzul Quran 
(Qunua). Khusus malam ke-27 (Q~diri/Lailatur Q~dar), 
Shalat Tarawih dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 
malam dirangkai dengan sahur bersama Perangkat Masjid 
Agung Keraton Buton bersama Pemerintah Daerah. Ritual 
Qunut digelar dalam rangka menyambut malam turunnya 
Al-Qur' an dan malam Laila tu I Qadar ini. Ritual itu sudah 
dibudayakan sejak agama Islam masuk ke Pulau Buton 
pada abad 15 masehi. 

Ritual Panjang Harl )umat 

Jika ingin mengetahui ritual lengkap adat Masjid 
Agung Wolio, bimasislam disarankan mendatangi Bau
bau sebelum hari Jum'at. Pada hari jum'at, sebagian besar 
adat dilakukan. Salah satunya adzan empat moji. 

Ritual-ritual yang dilakukan pada hari jum'at dimulai 
dengan niat para perangkat masjid sejak dari rumah. Jika 
hari biasa perangkat masjid mengenakan jubah dari tenun 
Buton, pada hari Jum' at selain Tungguna Ganda, semua 
perangkat masjid mengenakan pakaian berwarna putih. 

Sesampainya di dalam masjid sebelum duduk, 
perangkat masjid dan jama' ah melaksanakan Shalat Sunah 
Tahiyatul Masjid dua rakaat. Setelah selesai tetap duduk 
sambil berdzikir sesuai hajat. Bagi aparat masjid, selain 
niat beribadah ditambah dengan niat i'tikaf. 
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Setalah bedug pertama dibunyikan, para muqimu 
masuk masjid dan mengaji sampai moji datang. Saat 
datang. moji tidak langsung masuk, melainkan duduk 
terlebih dahulu di gode-gode untuk beristirahat. Setelahnya, 
baru masuk masjid dan Shalat Sunah Tahiyatul Masjid, lalu 
i'tikaf melaksanakan dzikir khusus yang bertalian dengan 
tugasnya. 

Ketika moji masuk, para muqimu berhenti membaca 
dzikir. Tugas khusus muqimu setelah mengaji adalah 
menjemput para petinggi masjid dari khatib sampai lakina 
agama. 

Pukul t 1 .30 semua aparat masuk masjid kecuali 
imam yang masih duduk di gode-gode untuk memulai 
tugas keimaman yang bersifat sakral. Dalam tugasnya itu, 
imam duduk menghadap utara. Pukul t 1.55, imam masuk 
masjid dan langsung shalat sunah dua rakaat di sebelah kiri 
dekat bedug. Setelah salam, imam langsung ke mihrabnya 
dengan diantar salah seorang tungguna ganda. 

Masuknya imam ke mihrab menutup semua shalat 
sunah para jamaah. Petugas adzan melapor kepada imam 
berkenaan dengan keberadaan aparat yang hadir dan 
yang tidak hadir dengan menyebutkan alasannya. Laporan 
terakhir memohon izin untuk melaksanakan adzan 
pertama. 

Kemudian em pat moji berdiri untuk 
mengumandangkan adzan. Setelah adzan semua jamaah 
melaksanakan Shalat Sunah Qabliyah Jum 'at. Sesudah itu, 
imam berbalik menghadap makmum kemudian memberi 
izin kepada khatib untuk bersiap melaksanakan tugasnya. 
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Khatib berkemas untuk menaiki mimbar. 
Sementara itu petugas pembawa tongkat bersiap berdiri 
mengambilkan tongkat khatib. Diawali dengan pembacaan 
hadits yang ditujukan kepada semua jamaah sebagai 
peringatan agar jangan ada yang ribut, tetapi khusyuk 
mendengarkan semua isi khutbah. 

Setelah pembacaan hadits, khatib berdiri menuju 
petugas pembawa tongkat untuk menerima tongkat. 
Khatib berjalan ke depan mimbar. Kemudian bilal membaca 
shalawat atas Nabi dan khatib melangkah naik sampai ke 
tempat berdirinya dan berhenti. 

Moji membaca salah satu doa, lalu khatib duduk, 
berbalik menghadap makmum, dan memberi salam. Usai 
salam, khatib kembali duduk dalam posisi menunduk di 
atas kepala tongkat sambil menunggu selesainya adzan 
kedua. 

Setelah adzan kedua, khatib berdiri membawakan 
Khutbah Jum'at yang pertama dan kedua sampai selesai 
dan turun ke tempat duduknya serta melaporkan tugasnya 
telah selesai kepada imam. 

Penutup 

Keraton Buton, Masjid Agung Wolio dan perangkat 
masjidnya adalah bukti nyata betapa kayanya budaya 
Indonesia. Sungguh, tidak cukup beberapa hari saja 
menyelami berbagai budaya dan adat Wolio. Dari ratusan 
tahun silam, bahkan sebelum NKRI berdiri, Wolio telah 
mengenal Islam dan turut serta dalam pengusiran penjajah 
dari tanah Sulawesi. 
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Penjagaan budaya Buton sendiri sangat ketat. 
Saking ketatnya, bimasislam sampai agak kesulitan 
mendapatkan data dan cerita dari para orang tua Buton. 
Untungnya, bimasislam dibersamai pribumi yang masih 
merupakan Pegawai Kementrian Agama. 

Perangkat masjid adalah penjaga tradisi Masjid 
Agung Wolio terakhir. Semoga, penjagaan budaya ini 
terus berlangsung. Walaupun penjagaan budaya hanya di 
seputar masjid karena beberapa hal mulai ditinggalkan, 
seperti sistem kesultanan beserta hukumnya yang kini 
hanya simbolik saja. 

Meskipun penjagaan budaya dan adat Buton masih 
terasa amat kental, terutama oleh perangkat masjid, 
hal itu tidak diiringi dengan keseriusan dan kesadaran 
masyarakatnya. Terbukti, saat ini naskah-naskah penting 
terkait Buton hanya bisa ditemui di rumah naskah milik 
Mujazi. Sementara dahulu, naskah sejarah Buton dan Islam 
pada masa lampau dapat ditemui di dalam Masjid Agung 
Wolio. Hanya saja, karena kenakalan beberapa remaja, 
naskah itu hilang dan kini Masjid Agung Wolio tidak lagi 
bebas dibuka, melainkan hanya waktu shalat saja. 

Bimasislam berharap, pelestarian budaya ini 
akan terus ada dan pemerintah setempat bisa terus 
mendukungnya. Meskipun pemerintah setempat tidak 
bisa secara langsung mencampuri urusan masjid, namun 
bentuk dukungannya bisa dengan terus memberikan 
honor atau santunan kepada para perangkat masjid. D 
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MASJID SHIRATAL MUSTAQJM: )ALAN 
YANG LURUS DI TEPIAN MAHAKAM 

Oleh: Nizar 

Bentangan Sungai Mahakam terlihat gagah 
membelah Kota Samarinda yang saat ini semakin modern. 
Hutan-hutan yang dulu dominan, kini telah dipenuhi 
bangunan. Perumahan, pertokoan, sampai mall, menjadi 
pemandangan yang lumrah. Di banding kota lainnya di 
Kalimantan Timur, Samarinda memang terbilang lebih 
maju dan padat penduduk. Sama seperti kota-kota besar 
lainnya di Indonesia, di Samarinda telah banyak perantau 
dari berbagai penjuru Tanah Air. Demografi suku pun 
makin berkembang. Jika dahulu penduduk Samarinda 
yang bukan asli Kalimantan hanya Suku Bugis, kini tidak 
lagi. Suku jawa, Sunda, Minang, Toraja, Tionghoa dan 
Buton telah menjadi bagian dari Samarinda. 

Selain sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, 
modernisasi di Samarinda terjadi karena kota ini menjadi 
pusat perekonomian yang sangat menjanjikan. Sungai 
Mahakarn yang membelah kota masih menjadi jalur 
transportasi uama kegiatan bisnis pertambangan batu bara 
di wilayah Kalimantan Timur. 
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Namun di tengah arus modernisasi yang semakin 
pesat di kota yang memiliki fauna resmi Pesut Mahakam 
ini, memperbincangkan sejarah yang berkaitan dengan 
agama mayoritas warga Samarinda (Islam) tetap menjadi 
hal yang menarik. 

Salah satu peninggalan sejarah yang menarik 
di Samarinda adalah masjid yang telah berusia ratusan 
tahun, yang dibangun sebelum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) berdiri. Masjid bersejarah yang mejadi 
maskot Kota Samarinda ini memiliki peran penting dalam 
penyebaran agama Islam di sekitar Samarinda yang 
termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing 
Martadipura. 

Masjid Sirathal Mustaqiem. Begitu orang-orang 
menyebutnya. Dibangun pada tahun 1881 masehi 
dengan bahan bangunan kayu yang sampai sekarang 
masih terpelihara dengan baik. Meski pernah dilakukan 
renovasi, akan tetapi bentuk asli masjid tetap terjaga 
sebagaimana awal berdirinya. Renovasi dilakukan hanya 
untuk penyegaran belaka, agar bangunan tetap kokoh 
berdiri. Karena bagaimanapun, ada beberapa bagian kayu 
dan atap yang mesti diganti karena telah termakan rayap. 
Begitupun dengan penambahan bagian lainnya. Kendati 
demikian, sebagian besar bangunan dari kayu seperti 
empat tiang utama, mimbar, lantai, pintu, jendela, mihrab 
imam, dinding, masih tejaga dengan baik. 

Dari segi arsitektur, Masjid Sirathal Mustaqiem 
dapat dibilang unik. Selain menggunaan bahan kayu 
jenis ulin sebagai bahan utama, masjid ini juga dibangun 
dengan bentuk panggung, seperti halnya bangunan rumah 
orang-orang Bugis dan bangunan yang biasa ditemui di 
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Kalimantan. Meski saat ini jarak tanah dan lantai bangunan 
sudah semakin dekat dan tidak lagi terlihat kolongnya, 
tetapi saat menginjak lantal masjid tanda-tanda bahwa 
masjid memiliki kolong tetap terasa. 

Untuk bagian atap, masjid ini tidak dilengkapi 
dengan kubah berbentuk bulat sebagaimana gaya Turki 
dan masjid-masjid modern yang kerap ditemui pada masa 
ini. Bentuk atap masjid lebih mirip dengan bangunan 
pagoda bersusun sebagaimana terdapat pada bangunan 
masjid kuno lainnya, seperti di Masjid Demak, Masjid 
Kudus, Masjid Banten dan lainnya. Tingkat pertama dan 
kedua atap Masjid Sirathal Mustaqiem berbentuk limas 
segi empat dan di tingkat ketiganya berbentuk prisma 
segi empat. 

Atap yang bersusun memberikan kesan 
monumental dan memiliki filosofi tersendiri. Atap paling 
bawah melambangkan syariah atau amal perbuatan 
manusia. Atap kedua melambangkan thariqah atau jalan 
untuk mencapai ridha Allah. Sedangkan atap ketiga 
melambangkan hakikat, ruh, atau hakikat amal perbuatan 
seseorang. Sementara pada puncak (mahkota) atap masjid 
yang berbetuk bulan bintang melambangkan ma'rifat atau 
tingkatan paling tinggi dalam upaya mengenal Allah. 

Setiap tingkat atap disokong oleh tiang-tiang. Pada 
atap paling atas (ketiga) disokong oleh empat tiang utama 
berbentuk segi delapan dengan tinggi 15 meter dan 
berdiameter 30-60 sentimeter. Atap kedua disokong 12 
tiang pembantu setinggi 10 meter dengan diameter 30 
sentimeter. Sementara pada atap tingkat ketiga ditopang 
oleh tiang yang lebih banyak lagi. Tak tanggung-tanggung, 
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tiang yang menyokong sebanyak 2 t tiang pembantu yang 
mengelilingi 12 tiang yang ada di bagian atap kedua 
(tengah). 

Model atap bertingkat-tingkat bukan hanya 
memberikan kesan monumental, tapi juga fungsional. 
Di setiap tingkat atap diberikan jendela-jendela yang 
berfungsi sebagai sarana sirkulasi udara yang baik bagi 
masjid, sehingga teknologi air conditioner (AC) tidak 
begitu dibutuhkan. Pada siang hari, masjid ini hanya 
butuh kipas angin untuk mengurangi hawa panas udara 
Kali man tan. 

Selain itu, jendela-jendela juga berfungsi sebagai 
penenerangan yang cukup untuk ruangan. Pada siang hari, 
penerangan ruangan cukup dengan cahaya surya dan tidak 
begitu memerlukan pencahayaan tambahan dari lampu. 

Setiap tingkatan atap masjid diperindah dengan 
lisplang yang berbentuk renda setengah lingkaran. 
Sementara bahan atapnya menggunakan bahan sirap. 
Warna khas hitam pudar pun didapat dari warna alami 
sirap, sehingga membuat bangunan sangat terkesan 
elegan dan memberikan keuntungan sejuk bagi ruangan 
di bawahnya. Atap sirap memang sering dijumpai di 
bangunan-bangunan tradisional. Berbeda dengan zaman 
modern yang sering menggunakan atap genteng, beton 
atau asbes. 

Atap berbahan sirap memang sudah jarang ditemul 
pada bangunan-bangunan modern seperti yang ada di 
sekeliling bangunan masjid. Selain karena mahal juga 
karena semakin menipisnya persediaan kayu. Selain itu, 
sirap amat mudah terbakar. 
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Luas ruang utama masjid adalah 418, 18 meter 
persegi. Ruang utamadiperuntukkan sebagai tempat shalat. 
Di dekat mihrab imam, tepatnya di shaf keempat terdapat 
mimbar berukuran 1 x 2,5 meter dengan tinggi 3 meter. 
Pada dinding mimbar terdapat ukiran unik berbentuk daun 
dan bunga yang menjulur. Sementara pada bagian atap 
mimbar terdapat ukiran aksara Arab yang menunjukan 
tahun peresmian masjid pada t 311 hijriyah. Ukiran yang 
sama juga dijumpai pada bagian gawang mihrab imam. 

Untuk menuju ruang utama, pengunjung akan 
melewati serambi masjid yang cukup luas dan nyaman. 
Serambi juga bisa dijadikan tempat istirahat atau sekadar 
duduk melepas penat dan menikmati angin. Serambi 
masjid sendiri terdapat di tiga arah; di bagian utara, selatan 
dan timur (depan) masjid. Pada setiap serambi terdapat 
pintu bergaya kuno sebesar 2,5 x 2,0 meter. 

Untuk memberikan kenyamanan saat beribadah, 
ruangan utama masjid dilengkapi dengan 16 jendela 
berukuran t 25 x t 70 sentimeter. Pada setiap jendela 
terdapat teralis berbentuk batang berjumlah 7 buah. 

Hal lain yang menarik dari masjid ini adalah bagian 
menara. Menara Masjid Sirathal Mustaqiem dibagun 
mengikuti gaya bangunan utama masjid dengan bahan 
dasar kayu. Hal ini memberikan kesan berbeda dengan 
beberapa bangunan menara masjid kuno yang sudah 
menggunakan tembok atau batu bata sebagai bahan 
dasarnya. · 

Menurut penjaga masjid, menara masjid yang 
berfungsi untuk mengumandangkan adzan sebelum 
adanya teknologi pengeras suara itu mengadopsi gaya 
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arsitektur Yaman sekaligus Cina. Meski begitu, jika dilihat 
dengan saksama, menara ini dibangun menggunakan 
ukiran khas gaya Kutai. Hal itu dapat dilihat dari bentuk 
lisplang dan pagar menara. 

Menara memiliki em pat tingkat lantai yang dibangun 
tepat di atas tanah dengan bentuk segi delapan. Empat 
tingkat pada menara merupakan hasil dari penyegaran. 
Jika melihat foto lama, menara ini hanya memiliki tiga 
tingkat. Dengan tinggi 21 meter, menara masjid dilengkapi 
dengan kubah kecil berbentuk setengah oval. 

Secara umum, bentuk Masjid Sirathal Mustaqiem 
dapat disimpulkan sebagai cerminan dari local wisdom 
masyarakat Kalimantan secara keseluruhan. Hal itu 
dapat dilihat dari bentuk arsitektur dengan gaya tropis, 
yakni bangunan dengan bahan dasar kayu yang diusung 
sebagaimana rumah-rumah kebanyakan masyarakat 
Kalimantan. Kedua, beberapa bagian di Masjid Sirathal 
Mustaqiem memiliki kemiripan dengan masjid-masjid 
kuno yang ada di Kalimantan seperti Masjid Jami' Sultan 
Syarif Abdurrahman di Pontianak, Kalimantan Barat, serta 
Masjid Jami' Aji Amir Hasanudin di Tenggarong, Kalimantan 
Timur, atau Masjid Sultan Suriansyah di Kalimantan Selatan, 
yang dibangun oleh raja Banjar pertama yang memeluk 
Islam. 

Pemugaran Masjid, Upaya Penyelamatan 

Penampakan Masjid Sirathal Mustaqiem saat inl 
sebenarnya adalah hasil pemugaran. Kendati demikian, 
setiap pemugaran dan renovasi dilakukan dengan upaya 
tidak mengubah bentuk masjid sebagaimana aslinya. 
Bangunan-bangunan tambahan dibuat semirip dan selaras 
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mungkin dengan bangunan pendahulunya. Seperti 
penambahan serambi. 

Pada awal pembangunan masjid hanya dilengkapi 
dengan satu serambi yang terdapat di bagian depan (timur) 
seluas 125,56 meter persegi. Namun untuk memberikan 
kenyamanan pada jama'ah dan memberikan kemudahan 
saat memasuki ruang utama masjid tanpa harus berdesak
desakan. Setelah jama' ah semakin banyak. terutama saat 
Shalat Jum'at, banyak jama'ah terpaksa shalat di luar 
ruangan sehingga dibangun serambi sebelah utara dan 
selatan pada tahun 1984. 

Begitu pula dengan bangunan-bangunan 
pendukung di sekitar masjid. seperti tempat wudhu 
dan toilet. perpustakaan. rumah kaum, dan pendopo. 
Bangunan-bangunan itu dibangun jauh setelah masjid 
pertama kali ada. 

Sementara tanah seluas 2.028 meter persegi 
yang ada di sekitar masjid. yang dibangun beberapa 
fasilitas pendukung merupakan wakaf seorang tokoh 
Kalirnantan Timur bernama H. Muchyar yang merupakan 
Ketua Pembangunan dan Pemeliharaan Masjid Sirathal 
Mustaqiem. 

Sebetulnya. keinginan perombakan masjid telah 
muncul di tahun 1970-an atas prakarsa tokoh masyarakat 
Islam Kaltim. H. jos Soetomo. jos memiliki keinginan 
agar masjid tampak lebih indah dari sebelumnya. Namun 
karena beberapa alasan, akhirnya masyarakat dan pengurus 
masjid bersepakat untuk mengurungkan rencana tersebut. 

Setelah rencana itu kandas. masjid tak pemah 
mengalami perbaikan sejak berdiri. Sehingga. pa.sea 
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ditambahkannya serambi, kondisinya begitu mengenaskan. 
Beberapa bagian masjid telah mengalami kerusakan. 
Menurut catatan rnasjid, pada tanggal 28 juni 1989, 
setelah dilakukan studi kelayakan pernugaran masjid yang 
beranggotakan 10 orang dipirnpin oleh Drs. Syachbandi, 
Kepala Bidang PSK Kanwil Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, kerusakan masjid 
meliputi lantai utama, dinding, tiang utama, penyangga/ 
balok, langit-langit, lantai teras, menara, dan lingkungan 
masjid yang terendam air. Disimpulkan bahwa kerusakan 
Masjid secara keseluruhan sekitar 75°/o. Namun, lagi-lagi 
pemugaran tidak pernah terlaksana. Alasannya karena 
terkendala masalah dana. 

Pada akhirnya, setelah t 1 tahun lamanya, sejak 
dilakukan studi kelayakan pada tahun 200 t , Masjid 
Sirathal Mustaqiem baru mendapatkan perbaikan. Hal itu 
dilakukan setelah beberapa kali Walikota Samarinda, Ors. 
H. Achmad Amins, MM berkunjung ke masjid bersejarah 
tersebut. Kondisi masjid saat itu parah. Bangunan masjid 
hampir mengalarni kerobohan. 

Melihat hal tersebut, Walikota tidak tinggal diam. 
Selain karena masjid tersebut merupakan situs bersejarah 
bagi urnat Islam Samarinda, termasuk Walikota. Pada masa 
kecil Walikota, masjid itulah tempat untuk menuntut ilmu 
agama dan bermain bersama teman-temannya. 

Dengan dana sebesar Rp 33 7. 162.000 (tiga ratus 
tiga puluh juta seratus enarn puluh dua ribu rupiah) 
yang bersalal dari dana APBD Kota Samarinda dan Rp. 
40.000.000 (empat puluh juta rupiah} dari para dermawan, 
akhirnya dilakukan pembugaran di beberapa bagian 
bangunan masjid, seperti pengecoran 33 tiang dengan 
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sistem cakar ayam, mendongkrak dan memperbaiki tiang
tiang yang sudang miring, mengganti gelagar dan lantai 
dalam pada bagian depan, renovasi menara, pembuatan 
pagar bagian belakang, pengurugan tanah halaman, dan 
pengecatan ulang seluruh bangunan Masjid. 

Pembugaran terhadap bangunan bersejarah adalah 
suatu keniscayaan dan merawatnyaadalah suatu keharusan. 
Jangan sampai karena kelalaian mengakibatkan sesuatu 
yang berharga itu hancur tak tersisa. Apalagi bangunan 
bersejarah tersebut merupakan rumah Allah. Keberadaan 
Masjid Sirathal Mustaqiem haruslah dirawat agar nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya bisa bermakna bagi generasi 
selanjutnya. 

Bagaimanapun, masjid yang tepat berada di 
Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang itu 
memiliki banyak jasa dalam dakwah ilallah di masyarakat 
Samarinda yang memilik sejarah kelam kemaksiatan. 
Seiring dengan berubahnya gaya hidup masyarakat di 
sekitar masjid dari kebiasaan maksiat menuju ketaqwaan 
menjadi bukti bahwa keberadaannya tidak bisa dianggap 
biasa. Jika bangunan peninggalan penjajah saja dirawat, 
lalu bagimana dengan bangunan yang telah memberikan 
manfaat? 

Se jar ah 

Tempat pembinaan dan syiar Islam yang paling 
efektif adalah masjid. Sebagaimana Rasulullah saat 
hijrah ke kota Yasrib, yang dilakukan pertama kali adalah 
membangun Masjid Nabawi. Masjid ini, pada akhirnya 
bukan hanya menjadi pusat dakwah Islam, tapi juga pusat 
peradaban. Masjid bukan hanya tempat melakukan ibadah 
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shalat lima waktu belaka. Lebih dari itu, masjid harus 
berfungsi sebagaimana Rasulullah mengfungsikan Masjid 
Nabawi. Begitu pula dengan awal pembangunan Masjid 
Sirathal Mustaqiem yang dibangun bukan hanya sebagai 
fasilitas shalat bagi masyarakat Samarinda. Ada sesuatu 
yang besar di balik pembangunannya. 

Bermula dari seorang tokoh asal Pontianak, 
Kalimantan Barat, Sayyid Abdurrahman Assegaf yang 
datang ke Kerajaan Kutai dan memilih Samarinda 
Seberang sebagai tempat tinggalnya sementara. Tujuan 
Sayyid Abdurrahman datang ke daerah timur Kalimantan, 
tepatnya di daerah Samarinda Seberang, awalnya hanya 
untuk berdagang. Pada akhirnya, melihat kenyataan 
bahwa Samarinda Seberang adalah daerah yang telah lama 
diislamisasi dan menjadi tempat tinggal komunitas muslim 
di wilayah Kerajaan Kutai membuat Sayyid Abdurrahman 
memutuskan bermukim di sana. 

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Sayyid 
Abdurrahman di Samarinda Seberang sebagai pedagang 
membuat dirinya diangkat menjadi tokoh masyarakat. 
Bahkan karena sosoknya yang bukan hanya kaya, tapi juga 
taat dan tekun berislam, pada tahun · 1 sso, Sultan Kutai Aji 
Muhammad Sulaiman, mengangkat Sayyid Abdurrahman 
sebagai tokoh adat dan agama di Samarinda Seberang. 
Gelar Pangeran Bendahara pun disematkan padanya. 
Nama Bendahara dipilih karena Sayyid Abdurrahman 
seorang yang kaya. 

Jabatan Kepala Adat dan Agama yang dimilki 
Sayyid Abdurrahman tidak membuatnya memanfaatkan 
untuk kepentingan pribadinya. Dengan jabatan tersebut 
justru membuat Sayyid Abdurrahman berpikir untuk 
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memanfaatkan sebagai jalan dakwah. Karena jabatannya 
itu, dia bisa lebih leluasa melakukan syiar Islam di Samarinda 
Seberang yang memiliki sejarah panjang sebagai daerah 
islamisasi di Kalimantan. Apalagi, pada masa itu, ada 
banyak hal yang perlu dibenahi dalam masalah agama. 
Kemaksiatan dan perjudian mulai merajalela di sana. 

Di sebuah daerah Samarinda Seberang dekat 
Pelabuhan/jembatan Aji arah ke hilir sebelah barat sungai 
Mahakam ada sebidang tanah yang pada siang harinya 
dipakai untuk melakukan sabung ayam, dan pada malam 
harinya dijadikan sebagai arena judi dadu. Daerah tersebut 
dikenal warga sebagai tempat kemaksiatan. Selain judi, 
di sana juga tempat beredarnya minuman keras. Hal 
itu, tentu membuat masyarakat resah dan merusak citra 
Samarinda Seberang sebagai tern pat syi' ar Islam di wilayah 
Kesultanan Kutai. 

Pada akhirnya, sebagai Kepala Adat dan Agama, 
Pangeran Bendahara tidak tinggal diam. Bersama tokoh 
masyarakat, dia berunding mencari jalan keluar agar 
berbagai kegiatan kemaksiatan dan perbuatan yang 
dilarang agama hilang dari daerah tersebut. 

Pangeran Bendahara berinisiatif untuk mendirikan 
masjid di daerah yang mirip Las Vegas itu. Setelah 
disepakati tokoh-tokoh masyarakat, akhirnya Pangeran 
Bendahara langsung memimpin pembangunan masjid 
yang nantinya dinamakan Masjid Sirathal Mustaqiem. 
Nama Sirathal Mustaqiem sendiri baru diresmikan jauh 
setelah berdirinya. 

Lokasi dan Iahan untuk membangun masjid 
sudah tersedia. Segala sesuatunya pun dipersiapkan. 
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Termasuk masyarakat yang siap gotong-royong. Pangeran 
Bendahara bersama tokoh adat seperti Kapitan jaya, Petta 
Loloncong dan Usulonna sepakat menyumbang bahan 
bangunan untuk empat tiang utama atau soko guru masjid 
yang berdiameter 30-60 sentimeter. 

Empat tiang utama itu diambil dari tempat 
yang berbeda-beda. Satu tiang sumbangan Pangeran 
Bendahara berasal dari pohon ulin yang berasal dari 
Gunung Dongdang, Samboja. Pohon ulin dari Kapitan Jaya 
diambil dari Loa Haur (Gunung Lipan) dan Petta Loloncong 
menyumbang pohon ulin dari Gunung Salo Tireng (Sungai 
Tiram). Sementara satu tiang yang diambil dari pohon ulin 
Sungai Karang tidak diketahui siapa penyumbangnya. 

Awai pembangunan dilakukan pada tahun 1881 
ditandai dengan didirikannya empat tiang utama. Proses 
demi proses pembangunan dilakukan oleh Pangeran 
Bendahara dan masyarakat Samarinda Seberang. Tak mau 
ketinggalan, Kesultanan Kutai juga ikut mendukung. Pada 
tanggal 27 Rajab 1311 hijriyah atau pada tahun 1891 
masehi proses pembangunan selesai dilaksanakan. Pada 
tahun itu pula, Masjid Shirathal Mustaqiem diresmikan 
dan imam pertama di masjid tersebut adalah Sultan Kutai 
Adji Mohammad Sulaiman. 

Sejak awal berdirinya masjid, dakwah Islam di 
Samarinda Seberang menjadi kuat. Diceritakan bahwa 
kehidupan masyarakat yang mulanya banyak yang 
bermaksiat berubah menjadi islami. Nuansa dakwah 
membuat salah seorang saudagar asal Belanda, Henry 
Dasen, tertarik mempelajari Islam. Pelajaran Islam Henry 
dapatkan langsung dengan cara berdiskusi bersama 
Pangeran Bendahara dan para tokoh agama. 
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Diskusi mengenai Islam yang dijalani Henry 
membuahkan hasil. Henry mantap memeluk agama Islam. 
Setelah membaca dua kafimat syahadat dan menjalani 
hidup sebagai seorang muslim, Henry dikenal sebagai 
sosok yang amat peduli dengan syiar Islam di Masjid 
Shirathal Mustaqiem. Salah satu buktinya, menara masjid 
yang dibangun pada tahun 1901 merupakan buah dari 
kedermawanan Henry. Dia tak segan menyisihkan hartanya 
untuk mebangun menara. 

Tradisi dan Budaya Harus Dirawat 

Selain menjadi tempat ibadah bagi umat Islam 
di Samarinda Seberang, Masjid Shirathal Mustaqiem 
juga mempunyai tradisi keilmuan sejak lama. Dengan 
seagala usaha, sebisa mungki, masjid dijadikan sebagai 
pusat dakwah Islam di bidang pendidikan. Bahkan upaya 
pendidikan Islam yang dilakukan masjid bukan hanya 
berbentuk ceramah dan kajian bagi para orang dewasa 
belaka. Namun, pendidikan bagi anak-anak juga diadakan 
di sana. Setiap sore, tepatnya seusai Shalat Ashar 
dilaksanakan, serambi Masjid digunakan anak-anak untuk 
belajar dan mengaji Al-Qur' an. 

Bahkan pada tahun 1952, di" Masjid Shirathal 
Mustaqiem didirikan sebuah madrasah. Dari madrasah 
sederhana tersebut muncullah wacana mendirikan Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Tahun t 972, SLTP yang 
dikelola Yayasan Hasanuddin, Samarinda Seberang pun 
berdiri. 

jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun t 956, 
sebenarnya telah berdiri lembaga pendidikan yang dinamai 
Madrasah Diniyah Islamiyah (MDI) yang diprakarsai oleh 
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H. Ismail Abdullah, H. Zainuddin Abdullah dan Bapak 
Baharuddin. Salah satu pengajarnya adalah H. Saharuddin 
Mappe. seorang ayah dari mantan Walikota Samarinda, 
H. Achmad Amins, yang juga pernah menjadi salah satu 
murid MDI. 

Selain tradisi keilmuan, masjid juga memilki tradisi 
budaya yang unik, yakni tradisi hidangan bubur (Nanre 
Peca) di Bulan Ramadhan. Tidak diketahui sejak kapan 
tradisi tersebut dimulai. Akan tetapi sampai sekarang, 
masyarakat Samarinda Seberang masih menjaganya. 

Nanre Peca disediakan saat berbuka puasa. 
Hidangan itu gratis, diperuntukan bagi siapa saja yang 
datang ke masjid dan ingin mencicipinya. Jika dahulu 
Nanre Peca dibuat masyaraat Samarinda Seberang di 
rumah masing-masing kemudian saat hendak memasuki 
waktu buka puasa dibawa ke masjid, saat ini teknis 
pembuatannya berbeda. Pembuatan Nanre Peca dilakukan 
di masjid dengan gotong royong masyarakat. 

Sampai saat ini tradisi ilmu dan budaya di Masjid 
Shirathal Mustaqiem masih berjalan, meskipun ada 
beberapa hal yang berbeda dari sebelumnya. Kendati 
demikian, tradisi demi tradisi yang telah dibangun sejak 
lama oleh masjid haruslah tetap terjaga sembari terus 
berinovasi dan mengembangkan teknisnya dengan 
menyesuaikan zaman. Masjid Shirathal Mustaqiem 
haruslah menjadi masjid yang unggul dari masjid lainnya di 
Samarinda. Sehingga keberadaanya bukan hanya menjadi 
cagar budaya belaka. Apalagi yang tersisa di sana hanya 
sebuah bangunan. Nilai-nilai dan tradisi yang telah sejak 
lama dibangun jangan sampai hilang begitu saja. [] 
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MENAPAKI KEMBALI LITERASI ISLAM DI 
MASJID SMART BAITURRAHMAN 

Oleh: M. Syafaat 

Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah daerah 
di timur Pulau jawa, Indonesia yang dalam tata kelola 
pemerintahannya telah menjalankan konsep smart city. Tak 
kurang dari dua tahun berjalan, gayung pun bersambut. 
yaitu melalui Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tahun 
2018 lalu, Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai Smart 
Cities ASEAN. Sebagai daerah dengan populasi penduduk 
terbanyak di Provinsi jawa Timur, Banyuwangi berhasil 
membuktikan penerapan konsep smart city yang bisa 
ditelusuri dari tiga sampel; gebyar festival seni kebudayaan 
dari kearifan lokal dan peran kreatif masyarakat selama 12 
bulan penuh, penataan infrastruktur layanan masyarakat 
yang bersumber dari data digital dimulai dari tingkat 
desa, hingga sistem integrasi t t 9 pelayanan publik yang 
dipusatkan dan bertempat di salah satu mall di Kota 
Banyuwangi. 

Tim bimasislam (Kamis. 28/6) mencoba "menguji" 
pengaruh penerapan konsep tersebut pada ranah layanan 
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lainnya, seperti layanan bidang keagamaan, khususnya 
yang terkait dengan tradisi literasi di ranah peribadatan. 

Llterasl Islam di Masjid Baiturrahman 

Adalah Masjid Agung Baiturrahman yang terletak di 
seberang Taman Sri Tanjung di pusat Kota Banyuwangi ini 
turut andil menunjukkan bagaimana layanan keagamaan 
dengan konsep smart pun dapat diterapkan. 

Memasuki area masjid yang luas tanahnya 
mencapai +5.245 m2 dan luas bangunan sekitar +7.245 
m2 ini, suguhan pertama adalah pemandangan 11 kubah 
berwarna hijau dengan satu kubah utama yang bisa · 
berputar dan berada tepat di bagian tengah atas masjid. 

Dengan dipandu oleh Sekretaris Dewan 
Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman, lwan Aziz, 
bimasislam memasuki satu persatu ruangan aktivitas 
para pengurus yang berada di gedung sekretariat, mulai 
dari ruang pimpinan, ruang takmir anggota, ruang rapat 
kerja DKM hingga ruang studio tempat berselancarnya 
radio komunitas 107, 7 FM dan Baiturrahman lV. Sesaat 
setelah memasuki ruang terakhir, lwan dengan bangga 
menjelaskan lebih terperinci terkait pengembangan 
dakwah keagamaan melalui media digital sebagai sarana 
tak terhindarkan di era kemajuan industri informasi 
saat ini. lwan dengan lincahnya menunjukkan ta ta cara 
penggunaan video shooting yang berposisi sejajar dengan 
mimbar khatib dan menunjukkan penampakan hasil 
rekaman kamera yang tersaji pada empat layar televisi 
besar di masing-masing tembok bagian depan di dalam 
masjid. 
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.. Dapat dilihat, dengan didukung dua perangkat 
teknologi berupa siaran radio dan Baiturrahman TV yang 
saat ini kita miliki, maka persaingan dakwah di era kemajuan 
perangkat digital tak dapat lagi dihindari," ungkapnya. 

Melalui pemanfaatan perangkat tersebut, lwan 
meyakini para jamaah merasakan kenyamanan dan 
kemudahnya selama mengikuti perjalanan dakwah 
maupun peribadatan sehingga mampu menambah rasa 
nikmat dan syukur saat beribadah. 

Al-Qur'an Raksasa 

Masjid Agung dengan kapasitas 5.000 jamaah 
ini, belakangan memang dikenal oleh publik melalui 
koleksi Al-Qur' an raksasa berukuran 2 x 1,5 meter yang 
merupakan karya Abdul Karim, warga Kecamatan Genteng 
Banyuwangi yang disumbangkan sejak tahun 2011 lalu. 
Alhasil, seiring dengan hadirnya maha karya itu, masjid ini 
dinobatkan sebagai simbol rumah ibadah yang memiliki 
tradisi literasi yang tinggi. 

Menjelaskan babak sejarah yang mengitari 
kehadiran AI-Qur' an babon itu, sosok laki-laki bertubuh 
subur yang telah menghasilkan banyak karya sastra 
bernuansa tasawuf ini mengantarkan bimasislam menuju 
ruang khusus lainnya, yaitu tempat disimpannya ratusan 
hingga ribuan koleksi pustaka Islam yang berada di pojok 
kanan dari bagian depan masjid . 

.. Para jamaah di rumah Allah ini benar-benar 
dimanjakan oleh beragam koleksi kepustakaan Islam yang 
kami miliki", jelas lwan. 

•oarl Masjld Kita B~la/ar" ••• 219 



Diantara koleksi pustaka Islam yang lwan 
maksudkan, antara lain Al-Umm karya Imam Syafi'I, 
Jami'ul Bayan karya At-Thabari, Mafatihul Ghaib karya 
Fakhrudin Ar-Razi, Tafsir lbn Abbas, Muqaddimah karya 
lbn Khaldun, Bidayatul Mujtahid karya lbn Rusyd hingga 
beberapa kitab lainnya yang sudah diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Indonesia, seperti Membumikan Syariah 
karya Mohammad Hashim Kamali dan Menyingkap Dirt 
Manusia karya Alamah Sayyid Abdullah bin Husain bin 
Thahir. 

Selain menyediakan beragam produk pustaka 
keislaman yang menjadi koleksi utamanya, Masjid Agung 
yang saat ini diketuai oleh KH. Habib M Mahdi Hasan ini 
juga mengabadikan ragam kegiatan pengajian rutinnya 
dalam ratusan CD/DVD, dengan takhassus tema seperti 
Pengajian Tasbih, Pengajian Ad-Dhuha, Pengajian Hajat, 
Pengajian Ahad dan Pengajian Bulan Purnama. 

Walhasil, seiring dengan kekayaan dapur literasi 
yang dimiliki serta dorongan partisipasi ribuan jamaah smart 
city, Masjid Baiturrahman berhak menerima penghargaan 
dari Menteri Agama sebagai Masjid Percontohan Paripurna 
Terbaik II tingkat Nasional pada tahun 2015 lalu. 

Sungguh, betapa berharganya kolaborasi konsep 
smart city pada sebuah kota besar ketika mendapat 
dukungan dari rumah ibadah yang memberikan jejak 
literasi keislaman yang kuat dan mencerahkan. Semoga 
dapat menjadi virus hikmah yang terus mewariskan 
kebaikan dan pencerahan. [] 
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MASJID TUA KATANGKA; HILAL 
KEJAYAAN DARI TIMUR NUSANTARA 

Oleh: Pirman 

Sukar mencari negeri seindah Nusantara. Tak hanya 
soal alamnya, keindahan Nusantara dilengkapi dengan 
beragam budaya juga kekayaan sejarah perjuangan masa 
lampau. Ke mana pun kaki melangkah di berbagai penjuru 
Nusantara, di sana pasti ditemukan jejak-jejak kejayaan 
yang tak hanya indah dikenang tetapi juga menantang 
untuk diteladani. 

Di ujung Timur Nusantara, tepatnya di Kabupaten 
Goa, Sulawesi Selatan, berdiri satu masjid yang menjadi 
hilal (awal mula) bagi perjuangan kemerdekaan melawan 
penjajah. Wajar jika para pendiri masjid ini akhirnya 
menyematkan kata al-hilal untuk Masjid Tua Katangka 
yang berdiri di Kompleks Makam Raja-Raja Goa. 

"Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagaimana tertera 
pada Prasasti di muka (bagian depan masjid) dibangun 
pada tahun 1603 masehi oleh Sultan Alauddin, Raja 
Gowa ke- 14 yang diabadikan sebagai nama Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar." ujar sesepuh dan 
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mantan imam Masjid Katangka. Maddatuang saat ditemui 
bimasislam di Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Sumba Opu, 
Gow a, jum 'at (26/7/19) 

Komblnasl lnternasional dalam Al-Hilal 

Sa tu kali setiap pekan, pada hari jum 'at, Masjid 
Tua Al-Hilal Katangka selalu kedatangan tamu-tamu dari 
berbagai penjuru, dalam dan luar negeri. Masyarakat yang 
peduli dengan sejarah penyebaran Islam dan perjuangan 
merebut kemerdekaan Republik Indonesia senantiasa 
antusias untuk melihat masjid pertama di Sulawesi, bahkan 
pertama di Indonesia bagian Timur ini. 

Alasan banyaknya orang berduyun-duyun menuju 
Masjid Al-Hilal Katangka akan mudah dijumpai setelah 
memasuki komplek masjid yang sudah dimasukkan ke 
dalam cagar budaya Pemerintah Kabupaten Goa ini. 
Bermula dari bangunan Iuar yang penuh nuansa kuno, 
dan semakin terasa nuansa sejarahnya saat kita masuk ke 
dalam masjid dengan luas 1 7 4,24 meter persegi ini. 

"Dari sisi arsitektur, terlihat beberapa bangunan 
yang terinspirasi dari budaya China, yaitu di baglan 
mimbar yang jika diamati persis bentuk Kelenteng China 
yang menandakan bahwa Kerajaan Goa saat itu sudah 
menjalin hubungan dagang dengan Dinasti China saat itu." 
ujar Maddatuang yang menyambut dan mendampingi 
bimasislam. 

Masjid Tua Al-Hilal sendiri berdiri di atas lahan 
seluas 200 meter persegi yang merupakan komplek 
Makam Raja-Raja Goa. Maddatuang menjelaskan, bentuk 
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makam Raja Goa terinspirasi dari bangunan di Mesir yang 
menyerupai bentuk Piramida. 

Selain terinpirasi dari bentuk bangunan di China, 
di dalam masjid tertua ke sembilan di Indonesia ini juga 
terdapat empat tiang yang terinpirasi dari bentuk tiang 
bangunan di Belanda. 

Hilal Kejayaan 

Penulis naskah Se jar ah Masjid Tua Al-Hilal Katangka, 
George Faisal, yang ditemui bimasislam menceritakan 
bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang kapan 
berdirinya masjid yang memiliki dinding setebal 120 
sentimeter ini. Menurutnya, masjid ini berdiri jauh sebelum 
tahun 1603 masehi. 

"Sebagian ahli sejarah di Makassar mengatakan 
bahwa Masjid Katangka ini awal berdirinya bukan 1603, 
tetapi jauh sebelumnya. Karena raja-raja sebelum Raja 
Alauddin sebagai Raja Goa yang pertama kali masuk Islam 
sudah berdiri masjid di Kota Raja, di lingkungan istana 
sekitar tahun t 527." tutur George kepada bimasislam. 

George melanjutkan, Masjid Tua Al-Hilal pada 
mulanya didirikan oleh para pendatang dari Champa, 
Johor, dan Timur Tengah yang mendakwahkan Islam di 
wilayah Kerajaan Goa. Penulisan tahun 1603 pada prasasti 
di dinding masjid, menurut George merupakan penanda 
sejarah bahwa saat itu, Raja Goa yang ke-14, yakni Sultan 
Alauddin masuk Islam dan mengumumkannya kepada 
masyarakat yang mayoritas masih menganut keperc.ayaan 
animisme. 
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Berdirinya Masjid Tua sebagai hilal yang menandal 
masuknya Islam secara damai dan diterima baik oleh raja 
dan rakyatnya saat itu tak lepas dari peran para ulama dari 
Timur Tengah yang mendakwahkan Islam sebagai rahmat 
bagi semesta alam. Selain dari Timur Tengah, ada pula 3 
datuk dari Minangkabau yang secara sengaja berdakwah 
mengenalkan Islam dari lisan ke lisan dengan cara yang 
moderat dan santun. 

Saat itu, tepatnya pada hari jum'at, ada rombongan 
ulama yang datang ke Kerajaan Goa bersama dengan 
puluhan murid-muridnya dan disambut baik oleh raja. 
Setelah berbincang-bincang santai, masuklah waktu shalat 
dan rombongan ulama meminta izin untuk mendirikan 
shalat jum'at. 

"lnilah cikal bakal ditunjuknya lapangan yang luas 
ini {sebagai tempat mendirikan Masjid Tua Al-Hilal), yang 
dulunya merupakan alun-alun kerajaan. Di alun-alun ini, 
tadinya terdapat sebuah pohon yang sangat besar bemama 
Katangka. Pohon tersebut ditebang, kemudian dibangun 
masjid yang diberi nama Masjid Katangka. Sedangkan 
nama Al-Hilal baru disematkan oleh generasi setelahnya." 
tambah George, tersenyum. 

Filosofl Bangunan Masjid 

Mimbar di Masjid Tua Hilal Katangka memiliki 
anak tangga yang di kedua sisinya terdapat dua tombak. 
Mulanya, pada setiap shalat jum 'at ada dua orang prajurit 
kerajaan yang menjaga khatib saat berkhutbah. Khatib 
membaca teks khutbah yang ditulis di atas daun lontaryang 
panjang sehingga harus digulung. Masyarakat percaya 
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bahwa pada naskah khutbah itu terdapat berkah sehingga 
mereka berebut untuk mengambil dan memakannya. 

"Di akhir khutbah, karena peralihan dari animisme 
ke agama Islam, masih banyak ummat Islam yang berebut 
menggigit dan menelan teks khutbah dengan keyakinan 
bisa mendapatkan kesaktian dan kekebalan." ungkap 
Imam Masjid Tua Al-Hilal, George Faisal. 

Seiring berjalannya waktu, keberadaan prajurit 
kerajaan tak lagi dibutuhkan. Pemahaman masyarakat 
sudah membaik. Namun pihak kerajaan meletakkan dua 
tombak di kanan dan kiri dengan bendera bertuliskan 
kalimat tauhid sebagai perlambang bahwa ummat Islam 
harus murni tauhidnya dan meninggalkan kepercayaan 
animisme secara total. 

"Bendera bertuliskan kalimat tauhid berwarna putih 
dan hijau sebagai perlambang bahwa dengan kembalinya 
kepada tauhid yang suci (warna putih) maka seseorang 
akan mendapatkan ketenteraman jiwa (warna hijau)." 
tambah Maddatuang. 

George menjelaskan bahwa raja dan masyarakat 
Goa belajar kepada Portugis terkait konstruksi dan model 
bangunan masjid. Saat itu, masjid juga difungsikan sebagai 
benteng terakhir bagi pertahanan Kerajaan Goa. 

"Dahulu masjid ini banyak perlengkapan perang 
seperti pedang, tombak bahkan meriam terbesar di 
zamannya. Semua meriam dihadapkan ke laut." kata 
George. 

Hal lain yang membuat masjid ini inspiratif untuk 
dikunjungi adalah banyaknya filosofi yang disematkan 
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oleh para pendiri masjid. Mulai dari jumlah tiang, pintu, 
jendela, dan lainnya. 

"Empat tiang melambangkan Khulafaur Rasyidin. 
Lima pintu (dari awalnya tiga pintu) melambangkan rukun 
islam. Enam jendela melambangkan rukun iman. Kubah 
masjid bersusun dua merupakan perlambang dua kalimat 
syahadat. Bedug digunakan sebagai sarana pengumuman 
datangnya waktu shalat dan pengumuman kejadian
kejadian penting kerajaan." ucap George dan Maddatuang, 
bergantian. 

Di mimbar dan mihrab juga terdapat tulisan Arab 
Melayu yang ditulis dalam bahasa Makassar. Biasanya 
tulisan berupa terjemahan hadits Nabi, atau pengingat 
peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masjid (prasasti). 

Markas Perjuangan 

Setelah Sultan Alauddin mendeklarasikan 
keislamannya secara luas, Masjid Katangka yang awalnya 
hanya bangunan berupa kayu dibangun menjadi lebih 
permanen. Masjid dibangun dengan bentuk persegi 
empat berukuran 13,2 meter persegi dengan satu pintu 
di sebelah selatan yang merupakan arah ke rumah raja. 
Tempat berwudhu di sebuah Sumur Besar yang terletak di 
sebelah selatan masjid. 

Sejak awal dibangun pada 1603 hingga saat ini, 
dinding Masjid Katangka ini memiliki tebal 120 sentimeter 
karena masjid juga berfungsi sebagai benteng pertahanan 
dalam masa-masa penjajahan. Sedangkan atapnya 
menyerupai atap sirap seperti bangunan kerajaan atau 
disebut balak Jumpo. 
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Pada tahun 1886. di masa Raja Goa ke-32. Sultan 
Abdul Kadir Muhammad Aididdin. Masjid Katangka 
direnovasi besar-besaran. Ada penambahan bangunan 
dengan panjang 13,2 meter dan Jebar 3,5 meter yang 
menempel dengan bangunan utama masjid. Raja memiliki 
perhatian yang begitu besar sehingga bahan bangunan 
untuk masjid sengaja didatangkan dari Belanda (genteng 
dan plafon} dengan kualitas terbaik. Padahal, istana raja 
saat itu hanya dibangun dengan bahan-bahan seadanya. 

Meski sudah tujuh kali dilakukan renovasi, bentuk 
dan bahan bangunan utama masjid tetap dipertahankan 
sebagaimana awal dibuat pada 1603 masehi. Bahkan ada 
kayu dan atap yang belum pernah diganti, kecuali pada 
saat renovasi tahun 2007 ada penambahan genteng dari 
Surabaya. 

"Meski tidak sama persis dengan bahan yang 
didatangkan dari Belanda, kami usahakan agar sama 
modelnya. Alhamdulillah bentuknya tetap seperti 
awalnya." ujar George. 

Peran Ulama 

Dalam naskah Sejarah Masjid Tua Al-Hilal Katangka 
yang ditulis oleh Gorge Faisal disebutkan bahwa ulama 
yang pertama kali diangkat secara resmi sebagai Imam 
Masjid bernama Anrong Guru Mokking. Beliau adalah 
seorang syeikh berkebangsaan Arab yang nasabnya 
bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu 'Alai hi wa 
Sallam. Ada pula Syeikh Muhsin yang merupakan Guru 
Tarekat dan Datuk Ribandang yang berperan besar dalam 
mengajak Raja Goa ke-14 masuk ke dalam agama Islam. 
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'"Setelah masuk Islam, Raja menyebarkan Islam ke 
raja-raja tetangga seperti Kerajaan Bone, Sokbeng, Wajo, 
Luwuk. Kerajaan Bone dan Sokbeng agak susah menerima 
Islam, tetapi Kerajaan Luwuk relatif lebih mudah." terang 
George, lancar. 

Tersebarnya Islam di wilayah kekuasaan Kerajaan 
Goa juga sangat dipengaruhi oleh ulama-ulama dari 
Minangkabau. Bahkan ulama-ulama dari Ranah Minang ini 
memberikan semangat, modal, juga akses bagi anak-anak 
asli Goa untuk belajar agama ke Timur Tengah. Salah satu 
yang paling dikenal ialah Syeikh Yusuf Tajul Khalwati Al
Makassarl yang merupakan putra salah satu Raja Goa. 

Syeikh Yusuf belajar Islam hingga ke Yaman dan 
Arab Saudi. Dalam perjalanannya, Syeikh Yusuf juga 
pernah belajar Islam sampai ke Tanah Jawa dan menikah 
dengan putri Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. 

"Karena llmunya yang mumpuni, beliau dikenal 
sebagai seorang wali dan diangkat sebagai pahlawan 
nasional di dua negara yaitu Indonesia dan Afrika Selatan." 
tambah George. Syeikh Yusuf pernah berkeliling ke 
berbagai negara untuk berdakwah, seperti Afrika Selatan, 
Kamboja, dan lainnya. 

lnspirasl Katangka dalam Moderasi Beragama 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka yang terletak tepat 
di pinggir jalan utama Makassar-Gowa ini tak terlalu jauh 
dari lbu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Hanya 
dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam dari Kota Makassar 
untuk bisa menikmati suguhan sejarah yang mencerdaskan 
pil<lran dan melembutkan hati. 
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Keberadaan Masjid Tua yang masih kokoh juga 
menjadi bukti bahwa para pendahulu bangsa merupakan 
sosok-sosok yang diperhitungkan di dunia intemasional. 
Saat itu, anak-anak dari Goa sudah belajar sampai ke luar 
negeri dan menjadi soosk berpengaruh di banyak negara. 

lnspirasi inilah yang harus disampaikan oleh para 
generasi tua kepada generasi muda agar teguh memegang 
prinsip dan tetap bangga dengan asal usulnya. Apalagi di 
tengah arus globalisasi dan kecepatan media sosial kerap 
membuat generasi masa kini bimbang dalam menapaki 
kehidupan, padahal nenek moyang mereka merupakan 
generasi yang disegani dunia. 

Pemerintah setempat berikut semua pengurus 
masjid dan dai-dai juga para ustadz dituntut untuk 
menemukan cara yang efektif agar sejarah kecemerlangan 
nenek moyang ini tersampaikan dengan baik kepada 
anak-anak. Ajaklah anak-anak ke masjid, biarkan mereka 
menikmati setiap jenaknya hingga perasaan mereka 
terhubung dengan kecemerlangan masa lalu yang benar 
tauhidnya sehingga mampu mengusir para penjajah dari 
bu mi pertiwi. 

Saat bimasislam berkesempatan shalat Jum 'at di 
Masjid Tua Al-Hilal Katangka, ada haru yang menyergap. 
Banyak generasi yang melupakan sejarah sehingga mudah 
mengikuti budaya baru yang terkesan wah padahal 
sejatinya merusak diri dan masyarakat sel<ltar. 

Pada bangunan-bangunan kokoh Masjid Tua Al
Hilal Katangka kita juga diajarkan dakwah yang efektif 
justru disampaikan dengan kesantunan, silaturahim. 
dialog, dan juga kontribusi di dalam masyarakat. lnilah 
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makna moderasi dalam beragama di tengah hiruk pikuk 
dagangan radikalisme yang kerap dituduhkan kepada 
sesama muslim, padahal intinya dakwah adalah mengajak 
dengan hikmah dan nasihat yang baik. [] 

.. Wahai anak cucu Adam. pakailah pakaianmu yang 
bagus pada setiap kali memasuki masjid. Makan dan 
minumlah. tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya ~(4.. 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih- ~ 

lebihan." (Q.S Al-A'raf: 31) ~ 

-----~---~~~~~~-~lN..~"' 
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MASJID SULTAN RIAU SEBAGAI JEJAK 
ISLAM DI TANAH MELA YU 

Salah satu masjid yang menjadi jejak Islam di Tanah 
Melayu adalah Masjid Sultan Riau. Masjid ini berdiri kokoh 
sejak 1832 di Pulau Penyengat lnderasakti atau lebih akrab 
dikenal Pulau Penyengat di kawasan Cagar Budaya Kota 
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 

Sampai kini, masjid yang tercatat paling tua 
peninggalan Kesultanan Riau ini menjadi kebanggaan 
besar ummat Islam. Selain menjadi tujuan wisata reliji,, 
masjid ini menyimpan beberapa simbol menarik yang 
mampu membuka dan menambah cakrawala peradaban 
Islam pada awal abad 19, khususnya di wilayah yang 
dikenal dengan Negeri Segantang Lada itu. 

Masjid berukuran 29,3 x 19,5 meter ini berdiri di 
atas tanah berukuran 54,4 x 32,2 meter. Sedikitnya ada 
empat menara dan 13 kubah yang menopang kemegahan 
masjid dengan gaya arsitektur yang menakjubkan. Empat 
paduan ornamen yang mencirikan kekhasan berbagai 
belahan negara, antara lain Melayu, Arab, India, dan Turki,, 
mewujud dalam satu penampilan unik yang memberikan 
kesan mendalam bagi siapa saja yang berkunjung dan 
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shalat di dalamnya. Padahal, jika dilihat dari titi mangsa 
pembangunannya, masjid ini terakhir direnovasi hampir 
200 tahun lalu, yaitu tahun 1832. 

Di kanan dan kirinya, masjid ini dilengkapi beberapa 
bangunan, seperti perpustakaan, dua rumah Sotoh, dan 
dua gazebo atau balai. Perpustakaan disediakan untuk 
menyimpan Al-Qur' an dan ribuan kitab yang sering dikaji 
dan dipelajari para jamaah. Rumah Sotoh disediakan 
untuk sarana menimba dan mengkaji ilmu pengetahuan 
agama Islam. Sedangkan hamparan balai disediakan 
untuk istirahat, menunggu waktu shalat, dan gelaran seni 
budaya. 

Paduan warna yang didominasi kuning. sedikit 
orange dan hijau di bagian luar masjid dan bangunan
bangunan di sekitarnya menampakkan wajah masjid 
yang adem dan penuh kedamaian. Warna tersebut seolah 
memanggil siapa saja yang melihatnya dan menjamin 
siapa saja yang masuk ke dalamnya. Apalagi warna putih 
sebagai lambang kesucian menjadi pelindung di seluruh 
bagian dalam masjid yang konon ceritanya merupakan 
hadiah dari sultan untuk permaisurinya. 

Masjid sebagai Pusat lntelektual 

Bukan saja keindahan yang tercermin dari 
masjid yang berlokasi di dekat dermaga ini. Di tengah 
kemegahannya, masjid ini meninggalkan jejak literasi Islam 
dan gambaran peran masjid dalam dakwah Islam yang 
cukup dalam dan luas. Jejak tersebut tercermin dalam dua 
lemari besar di perpustakaan masjid yang menampilkan 
koleksi ribuan kitab klasik karya para ulama. 
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Sekitar 1 .200 judul kitab kuno ini menjadi bahan 
ajar dan referensi yang disiapkan untuk para pencari ilmu. 
Kitab-kitab tersebut merupakan bagian utama dalam 
penggalian keilmuan Islam yang rutin digelar di Rumah 
Sotoh. Daftar kitab yang didukung aktivitas keilmuan ini 
mengantarkan fungsi Masjid Sultan Riau bukan hanya 
sebagai sarana ibadah ritual, melainkan juga pusat 
intelektual Islam, khususnya di kalangan Melayu. 

Semangat intelektual ltu tumbuh sampai saat ini. 
Aktivitas keilmuan tidak luntur sebagaimana beberapa 
kitab yang melepuh termakan usia seperti mushaf Al
Qur' an tulisan tangan Abdullah Al Buqisi ( 1752). Al-Qur'an 
ini tidak bisa digunakan atau dibaca lagi karena kertasnya 
rapuh dan melepuh. Mushaf itu berbeda dengan Al
Qur' an tulisan tangan, Abdurrahman Stambul ( 186 7) yang 
terselamatkan oleh kerja aparatur Arsip Nasional (2015) 
yang datang ke masjid dengan memasang pengawet pada 
Al-Qur'an dan kitab yang masih bisa dibaca. Pemasangan 
pengawet untuk menjamin kekuatan mushaf dan kitab 
kuno supaya bisa bertahan sekitar satu abad. 

Masjid Berkubah Pertama di Indonesia 

Masjid Sultan Riau berdiri kokoh di Pulau Penyengat 
yang merupakan salah satu tujuan wisata di Kepulauan 
Riau. Pulau Penyengat merupakan daerah yang objek 
wisatanya tersebar dalam bentuk pulau-pulau kecil dalam 
rangkaian Cagar Budaya. Mengingat kekhasannya sebagai 
tujuan wisata, perjalanan di Tanjungpinang belum lengkap 
tanpa singgah ke Masjid Sultan Riau ini. 

Selain unik karena memiliki beberapa bangunan 
klasik, ditambah makam-makam para raja terdahulu yang 
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salah satunyaadalah Raja Ali Haji, masjid ini tercatatsebagal 
pelopor seluruh masjid di Indonesia dalam penggunaan 
atau pemasangan kubah. Kubah yang menjadi menjadi 
ciri khas masjid di seluruh Indonesia rupanya lahir dari 
semangat kreatif masyarakat di pulau ini. 

Selain menjadi pelopor masjid berkubah, masjid 
mentereng yang terkenal dengan sebutan Masjid Putih 
Telur ini menjadi contoh positif dalam kualitas bangunan. 
Terbukti sejak dilakukan renovasi pada 1832 atau hampir 
dua abad silam, bangunan beton ini belum pernah 
direnovasi ulang sampai hari ini. Kekuatan yang dahsyat 
itu jarang dimiliki masjid-masjid modern kekinian yang 
tersebar di seluruh wilayah nusantara. 

lstilah Masjid Putih Telur merujuk pada kisah yang 
menyebutkan putih telur sebagai bahan perekat bangunan 
pada tahun 1812. Menurut kisah tersebut, putih telur 
dicampur dengan pasir, kapur, dan tanah Iiat. 

Je)ak Aswaja 

Ahlusunah wal jamaah atau sering disebut Aswaja 
merupakan firkah muslim yang disematkan kepada 
kelompok yang mengikuti atau mengamalkan sunah, pola 
perilaku hidup, dan kehidupan yang lebih menekankan 
pada peneladanan terhadap diri Rasulullah Saw. 

Jika ditelisik dari alam pikiran keislamannya, 
masyarakat atau bahkan sultan yang membangun masjid 
ini menganut paham aswaja. jejak tersebut dapat dilihat 
dari beberapa faktor, seperti koleksi kitab-kitab klasik di 
perpustakaan masjid yang banyak memuat tulisan ulama
ulama suni. Salah satu kitab yang ada di perpustakaan 
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ltu di antaranya kitab besar Al-Umm tulisan Imam Syafi'i, 
salah satu imam mazhab yang banyak dianut masyarakat 
muslim di dunia, termasuk di Indonesia. 

Selain kitab-kitab yang tersedia, ciri keaswajaan 
juga nampak pada tradisi ritual yang dirawat masyarakat 
atau tokoh agama di wilayah cagar budaya tersebut. Di 
masjid ini masih menggunakan bedug sebagai tanda 
masuk waktu shalat, wirid atau zikir bersama setelah 
shalat fardu, dan pembacaan barzanji untuk mengenang 
kemuliaan Nabi Muhammad. Pada Bulan Ramadhan, 
masjid ini melaksanakan tarawih dan witir sebanyak 23 
rakaat. 

Rute ke Masjid Sultan 

Jika ingin berkunjung atau berziarah ke Masjid 
Sultan, pengunjung bisa menggunakan perahu motor 
dari Dermaga Sri Bintan lndrapura Kota Tanjungpinang ke 
Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat. Karena letaknya 
di tepi laut, pengunjung akan dimanjakan oleh dua 
keindahan sekaligus, yang lahir dan bathin, wisata relijius 
dan panorama alam. 

Keindahan alam yang memanjakan pandangan akan 
menghalau segala bentuk kegalauan dan kegelisahan. Terik 
matahari tidak akan menghentikan langkah menuju pulau 
yang memang masih cukup asing di telinga warga Indonesia 
ini. Walaupun hanya menggunakan perahu kecil yang 
biasa disebut pompong, pengunjung akan menyeberangi 
dermaga antara Kata Tanjungpinang dan Pulau Penyengat 
dengan pertunjukan ombak yang bersahabat. 
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Setibanya di kawasan itu, mata pengunjung akan 
dibasuh dengan kesejukan Pulau Penyengat yang selain 
bersih dan rapi juga bebas dari polusi asap kendaraan 
bermotor bermuatan besar sebagaimana halnya di wilayah 
Pantura atau kemacetan lbu Kota. Di lokasi itu hanya 
ada beberapa becak motor yang siap siaga mengantar 
pengunjung atau peziarah untuk menjelajahi pulau. D 
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.. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah 
hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

hart akhir. serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan ~?!-
zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka ~~ 
mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang ~ 

mendapat petunjuk." (Q.S At-Taubah: 18) A 
------------------~~~ 
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MENIKMATI SENSASI RUHANI BAHTERA 
NUH DI KOTA LUMPIA 

Oleh: lndah Limy 

Apa yang terbayang dalam benak jika diberi 
pertanyaan tentang bangunan masjid di Pulau jawa7 Pasti 
tak jauh dari bentuk bangunan dengan banyak kubah dan 
menara atau masjid dengan atap berbentuk limas. Tak 
salah. Masjid semacam itulah yang kerap ditemui di Pulau 
Jaw a. 

Namun, jika sedang berada di lbu Kota jawa Tengah, 
Kota Semarang, coba sempatkan singgah ke sebuah masjid 
yang memiliki bentuk unik dan berbeda dari kebanyakan 
masjid di Pulau jawa. Masjid ini menyerupai kapal besar 
yang tengah bersandar di dermaga. As-Safinatun Najah, 
begitu masjid ini diberi nama. 

"Nama As-Safinatun Najah ini, kalau kita baca 
sejarahnya merupakan nama dari kapal besar Nabi Nuh. 
Nama ini sengaja disematkan untuk masjid ini oleh para 
pendiri," ujar salah satu pengurus masjid As-Safinatun 
Najah, Muhamad, kepada bimasislam, Senin (28/10). 

"'Dari Masjld Kita ~lajar"' 8 • • 243 



Muhamad menuturkan, Masjid ini merupakan 
inisiasi para habaib dari Pekalongan, jawa Tengah. 
"Sebenarnya, saat ingin mendirikan masjid As-Safinatun 
Najah ini belum tahu akan didirikan di mana. Berawal dari 
obrolan ringan para habib yang ingin mendirikan sebuah 
masjid, kemudian dicarikan lokasi," tutur Muhamad. 

Kala itu, menurut Muhamad, ada beberapa lokasi 
yang menjadi tempat alternatif mendirikan masjid di 
Pulau Jawa ini. .. Ada tempat di jawa Barat, Jawa Tengah, 
dan jawa Timur. Jadi tidak hanya di sini saja tempat yang 
semula diikhtiarkan untuk mendirikan masjid. Setelah 
diistikharahkan, maka diputuskan mendirikan masjid di 
sini," cerita pria keturunan Hadramaut ini. 

Usai menentukan lokasi pembangunan, 
perbincangan para habib ini, tambah Muhamad, berlanjut 
pada bentuk arsitektur masjid. "Kemudian tercetus untuk 
membangun masjid dengan bentuk kapal ini. Sebelumnya 
sudah ada masjid berbentuk kapal di Pakistan. Tapi waktu 
itu, belum ada masjid berbentuk kapal, atau bahtera besar 
di Indonesia," jelas Muhammad. 

Muhamad menyampaikan, pemberian nama 
As-Safinatun Najah menjadi harapan tersendiri yang 
disematkan dalam pendirian masjid ini. "Seperti kapal 
Nabi Nuh yang memiliki nama Safinatun Najah yang 
menjadi kapal penyelamat. Masjid ini diharapkan sebagai 
penyelamat bagi seluruh umat manusia," terang Muhamad. 

Keberadaan Masjid As-Safinatun Najah, Ianjut 
Muhammad, diharapkan menjadi wujud rahmatan Iii 
'alamin bagi masyarakat sekitarnya ... Keberadan masjid ini 
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diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar." 
imbuhnya. 

Masjid yang terletak di Jalan Kyai Padak, Podo Rejo, 
Kecamatan Ngaliyan, Kata Semarang ini dapat dicapai 
usai menempuh perjalanan selama 45 menit dari pusat 
kota dengan menggunakan kendaraan roda empat. Bagi 
pelancong yang baru pertama kali ke Masjid As-Safinatun 
Najah, jangan heran saat melintasi perkebunan karet 
maupun persawahan sepanjang perjalanan menuju masjid 
yang didirikan pada tahun 2015 ini. 

Setibanya di lokasi, para pengunjung bisa langsung 
memasuki kompleks masjid usai membayar tiket seharga 
Rp.3.000 per orang dan Rp. 4.000 per kendaraan . 
.. Sebelumnya tidak ada tiket di sini, tapi setelah keberadaan 
masjid ini viral di dunia maya, Pemkot mendorong masjid 
ini untuk dijadikan destinasi wisata reliji," jelas Muhamad. 

Memasuki kompleks masjid, pengunjung akan 
melihat bangunan menyerupai kapal besar berwarna coklat. 
Kolam ikan yang mengelilingi bangunan coklat tersebut 
memberi kesan kapal sedang bersandar di dermaga. 

Di atas kolam tersebut terdapat jembatan-jembatan 
yang terhubung ke pintu masuk masjid. Memasuki lantai 
pertama masjid, pengunjung bisa langsung masuk ke aula 
serbaguna berukuran besar. "Au la itu kapasitasnya sekitar 
1000 orang. Banyak yang sudah memanfaatkan aula ini, 
mulai dari penduduk sampai mahasiswa-mahasiswa yang 
kuliah kerja nyata (KKN). ~ tutur penjaga masjid, Sutar. 

Pada salah satu sudut aula juga terdapat ruang 
istirahat yang menurut Sutar sering dimanfaatkan oleh 
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para pelancong untuk melepas lelah. "Apalagi pas muslm 
mudik. Pemudik yang berangkat dari Jakarta menuju Solo 
atau sebaliknya biasa singgah di sini untuk istirahat sejenak. 
Mereka tidur atau mandi di sini sebelum melanjutkan ke 
tempat tujuan," ujar Sutar. 

Lelaki berusia 63 tahun ini pun menuturkan, Masjid 
As-Safinatun Najah terbuka 24 jam untuk menerima 
pengunjung yang singgah. Tak jarang, ia harus membuka 
gerbang masjid ini pada dini hari bila ada pengunjung 
yang singgah. 

"Tempo hari ada satu bis. Sekitar 60 orang. Mereka 
sampai di masjid ini sekitar jam dua malam. Ya tetap saya 
buka gerbangnya. Usai Shalat Subuh, rombongan baru 
berangkat lagi setelah bersih-bersih," ujar Sutar yang tak 
jarang juga menjadi imam di Masjid As-Safinatun Najah. 

Di lantai satu masjid memang tersedia kamar mandi 
dan tempat wudhu. Di sini pula diadakan pengobatan 
islami pada hari Sabtu dan Ahad . "Kalau Sabtu dan Ahad 
banyak yang datang untuk berobat," ujar Sutar. 

Ruang shalat di masjid ini terletak di lantai kedua 
dengan luas sekitar 2500 meter persegi. "Khusus di 
ruangan ini, pengunjung tidak boleh tidur, makan, dan 
lain-lain. Lantai ini khusus untuk shalat dan ibadah," kata 
kakek dari empat orang cucu dan satu cicit ini. 

Naik ke lantai selanjutnya, pengunjung akan 
menemukan ruangan luas membentang. "Rencananya 
ruang itu akan dibuat sebagai perpustakaan.. Kalau 
sekarang, kadang masih jadi tempat tidur juga untuk 
mahasiswa yang menginap," imbuh Sutar. 
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Pada lantai paling atas atau roof top terdapat 
kubah berwarna hijau. Dari sana, pengunjung bisa melihat 
hamparan sawah dan kebun karet yang mengelilingi 
Masjid As-Safinatun Najah. 

Bila petang atau pagi hari, semilir angin akan 
menambah nuansa indah pemandangan Desa Podo Rejo 
yang membentang. Tapi jangan coba-coba berada di roof 
top As-Safinatun Najah saat tengah hari. Apalagi kalau 
tidak mengenakan krim tabir surya. Terik matahari amat 
terasa sengatannya. 

Meski saat ini belum dikelola oleh struktur Dewan 
Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid yang ajeg, 
menurut Muhamad, keberadaan Masjid As-Safinatun 
Najah ini mulai memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. 

"Dari segi ekonomi, manfaat masjid sangat terasa. 
Dengan keberadaan masjid ini, banyak warga yang kinl 
memiliki warung-warung di sekitar masjid. Belum lagi 
yang menjadi tukang parkir," ungkap Muhamad. 

Saat ini, program pengembangan masjid tengah 
dibicarkan oleh para pendiri yang kebanyakan bermukim 
di Pekalongan. "Rencananya ke depan akan dibangun 
semacarri sekolah bahasa. Bukan pesantren, tapi akan 
dibangun sekolah Bahasa Arab dan lnggris," tutup 
Muhamad. [] 
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REPRESENTASI RUHIYAH SULTAN 
PADA MASJID GEDHE KAUMAN 

NGA YOGYAKARTA 

Oleh: M Syafaat 

Memahami Masjid Gedhe K~uman adalah juga 
mengenal kembali tanah tempat ia berpijak; tanah 
Kauman di Yogyakarta yang memang lebih populer dari 
lazimnya perkampungan Kauman lainnya di Indonesia. 
Dalam penelusuran di wikipedia, nama Kauman terdapat 
tidak kurang dari 15 daerah di Jawa Tengah, ZO lokasi di 
jawa Timur, dan t di Kalimantan Barat. Dan Kauman di 
Yogyakarta merupakan yang paling populer dibanding 
daerah lainnya. 

Berangkat dari penulusuran gratis di sebuah toko 
buku Toga Mas Yogyakarta beberapa hari silam, dalam 
satu tulisannya, Saifudin Zuhri mengupas sekilas tentang 
arti Kauman. Secara harfiah, kauman berasal dari bahasa 
Arab qawman yang berarti kelompok atau komunitas. 
Dalam bahasa Arab, qawman berasal dari kata kerja qama
yaqQmu. Dari sisi sosiologis, kauman memillkl pengertian 
yang khas, yakni sekelompok orang atau komunitas di 
lingkungan keraton kerajaan atau kesultanan. 
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Menurut penuturan Dedi Ahimsa, seorang Marbot 
Masjid di Cirebon. para pengelola atau takmir masjid di 
daerahnya kerap dipanggil sebagai penghulu atau kaum. 
Para pengurus Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon atau 
yang dikenal dengan nama Masjid Agung Sang Ciptarasa, 
menurut Dedi. diangkat dan ditetapkan oleh penguasa 
Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Mereka 
menjadi pengurus sekaligus abdi dalem keraton. Begitu 
pula yang terjadi di Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gedhe 
Kauman Yogyakarta tak bisa dilepaskan dari keberadaan 
keraton dan pusat kekuasaan Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Pada Keraton Ngayogyakarta, para kaum generasi 
awal dikenal dengan sebutan Abdi Dalem Pamethakanyang 
memiliki tugas terkait urusan kemasjidan. Abdi Dalem ini, 
oleh Raja diberi tempat di sekitar Masjid Agung Kerajaan 
berupa tanah gaduhan yang ditempati bersama keluarga. 
Dalam sebuah liputan Majalah Panjimas ( t 990) disebutkan, 
sejak tahun t 926, pihak keraton mengubah tanah gaduhan 
menjadi tanah handarbe (milik sendiri) yang kelak dikenal 
sebagai paringan dalem. Untuk memudahkan penyebutan 
tempat tinggal para pejabat kemasjidan ini. sultan yang 
berkuasa memberi nama dengan Tanah Pakauman yang 
berkembang hingga sekarang dengan sebutan Tanah 
Kauman. 

Dengan simbol awal yang memiliki kekhasan 
berpakaian putih-putih, para kaum yang terdiri atas ahli-ahli 
agama ini secara sosiologis berproses sebagai kelompok 
masyarakat baru yang terbentuk dari pijakan tanah 
bersama, ikatan rasa keagamaan hingga pertalian darah. 
Hal yang terakhir ini tidak terlepas dari tradisi pernikahan 
yang mayoritas dilakukan karena pertimbangan jalinan 
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darah diantara warga setempat. Bersama ikatan dan status 
itulah, maka kedudukan para kaum pewaris spritualitas 
agama dan masjid menjadi jembatan yang tak terpisahkan 
antara bingkai kekuasaan kekeratonan Ngayogyakarta 
dengan representasi masyarakat jawa cum agama. 

Bersama eksistensi itu, Masjid Gedhe Kauman 
seakan-akan menjadi simbol yang merepresentasikan 
kuasa ruhani sang sultan. Jika secara lahiriah kuasa sultan 
direpresentasikan oleh keraton, legitimasi ilahiah sang 
sultan direpresentasikan melalui Masjid Gedhe Kauman. 
Karena itulah masjid ini memiliki daya tarik yang besar 
bagi seluruh komunitas di Yogyakarta. Dalam pengertian 
inilah masjid tidak semata-mata menjadi pusat atau tempat 
ibadah kaum muslim di Yogyakarta tetapi juga sebagal 
lokus ritual dan ruang simbolis yang mempertemukan 
antara kuasa keraton dengan masyarakat. 

Di tempat itulah sang sultan yang memiliki 
hirarki otoritas sosial tertinggi di Yogyakarta bisa berdiri 
sejajar dengan masyarakat umum. Masjid ini tidak hanya 
mempertemukan berbagai komunitas dan kelompok umat 
Islam yang berbeda-beda dari sisi mazhab dan praktik 
ritual, tetapi juga mempertemukan mereka dengan sultan 
(sebagai) representasi kuasa llahi di Mandala Yogyakarta 
(Wawanc.ara Dedi Slamet Riyadi; 2019). 

Arsitektur Masjid 

Masjid Gedhe Kauman merupakan. warisan luhur 
yang didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I pada 29 
Mei 1773 masehi bertepatan dengan hari Ahad Wage, 
6 Rabiul Akhir Tahun Alif atau selisih delapan belasan 
tahun setelah dibangunnya Keraton Yogyakarta pada 3 
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Syura tahun wawu 1681 atau 9 Oktober 1755. Dalam 
penanda sengkalan disebutkan pula angka 1699 )w 
dengan penjelasan aksara 11gapura wis winayang jalma" 
yang diprakarsai sang sultan dan petunjuk penghulu 
Kiyai Fakih Ibrahim Diponingrat disertai oleh Kiai Kanjeng 
Wirjakusuma sebagai sang arsitek bangunan Masjid. 

Selang tiga haul berjalan, yaitu pada tahun 1775 
masehi atau tepat pada hari Kamis Kliwon, ZO Syawal 
tahun Jimawal, sengkalan "yitno windu resi tunggal" 
angka tahun 1701 jawi= 1189 hijriyah= 1775 masehl, 
dibangun pula serambi masjid dan sebuah Pagongan 
(tempat untuk meletakkan gamelan). Hingga berlanjut 
pada Tahun 1840 atau tepat hari Senin 23, Syuro tahun 
Dal, dibangun Regol Masjid atau Pintu Gerbang. Regol 
Masjid ini kemudian dikenal juga dengan sebutan Gapura 
(berasal dari Bahasa Arab ghofura yang berarti ampunan 
dari dosa). (Harimurti;2015). 

Kehadiran bangunan yang merepresentasikan 
kultur tradisional Jawa ini dengan mudah dikenali karena 
bentuk atap bertumpang tiga serta posisi kuncup yang 
bertutupkan sebuah mustaka bergambar daun kluwih dan 
gadha. Ada pemaknaan menarik dibalik simbol-simbol 
tersebut. Misalnya, arti dari atap bertumpak tiga dapat 
dimaknai sebagai tahapan kehidupan manusia (dimulai 
dari alur hakikat berupa fitrah ruhaniah, jalur syariat yang 
melekat pada wujud jasmaniyah, dan fase makrifat berupa 
penyatuan kembali antara makhluk (ciptaan) kepada 
pangkuan sang khalik (Allah yang Maha Pencipta)). 
Sedangkan daun kluwih yang berarti linuwih dapat 
dimaknai sebagai anugerah kelebihan yang melekat pada 
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sosok manusia, sejatinya hanya ditujukan kepada sesuatu 
yang gadha (tunggal}, berupa pengabadian tauhid kepada 
Tuhan Yang Maha Esa (Harimurti;20t 5}. 

Ruang inti dari bangunan ini terletak pada ruang 
tengah utama masjid. Sebuah ruang dengan lantai tertinggi 
berukuran 2 7, 95 x 2 7, 70 meter berupa isian marmer 
putih dan tatanan batu pasir sebagai dinding. Bangunan 
terlihat kokoh karena ditopang 4 buah saka guru (tiang 
utama) yang disertai 1 2 tiang tambahan dengan warna 
kayu alami, tanpa baluran cat dan warna. Seperti jamaknya 
ruang utama pada masjid, terdapat pula sebuah Mihrab 
berbentuk setengah lingkaran berukuran panjang 3,30 
meter, lebar 2,25 meter dan tinggi 2,25 meter dengan 
hiasan ornamen bunga dan kaligrafi sisi kiri dan kanannya. 

Dua hal lainnya yang juga menjadi bagian inti adalah 
mimbar (tempat sang khatib menyampaikan khutbah) dan 
maqsura (tempat pengamanan shalat sang Raja) yang 
tepat berada di bagian kanan dan kiri belakang dari posisi 
mihrab. Pada sudut khusus jamaah perempuan memiliki 
ruang khusus yang disebut pawestren, dan tempat khusus 
bagi peristirahatan para ulama dan khatib yang disebut 
yasikhun. 

Dari sekian tata ruang yang ada di Masjid Gedhe 
terdapat satu tempat yang paling diminati para jamaah 
atau pengunjung, yaitu serambi. Karena pada hamparan 
lantai yang terdiri atas dua bagian ini. dengan kekuatan 24 
tiang penyangga di bagian bawah. dan 32 tiang penyangga 
di bagian atas, cukup memanjakan para pengunjung 
untuk duduk santai dan beristirahat sembari menikmati 
hembusan semilir angin di lantai yang luas terbuka. 
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Serambi yang memiliki nama awal Al-Mahkamah Al
Kabirah ini layaknya penanda perjumpaan yang disediakan 
keraton untuk aktivitas sosial kemasyarakatan warganya, 
seperti tempat pengadilan, pertemuan agama para ulama, 
pengajian, perayaan hari besar Islam, pelaksanaan ijab 
qabul, hingga wadah penyelesaian persengkataan rumah 
tangga, pembagian waris, dan pengumpulan zakat mal. 

Masjid Gedhe atau sering pula bertukar makna 
dengan kata Agung dan Besar ini terletak di Kampung 
Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, 
Kata Yogyakarta. Pada sisi utara masjid berbatasan dengan 
Jalan Kauman, sisi timur berbatasan dengan Alun-Alun 
Utara Yogyakarta dan sebelah barat berbatasan dengan 
perkampungan penduduk. 

Secara sekilas, Masjid Gedhe Kauman lebih tampak 
sebagai kompleks karena memiliki luas keseluruhan wilayah 
t 6.000 meter persegi dengan batas keliling berupa pagar
pagar tinggi yang menutup pada masing-masing sisi, serta 
diisi beberapa bangunan tambahan lainnya seperti ruang 
yatimun, ruang pawestran, pawudhon, perpustakaan, 
perawatan jenazah, kamar mandi, dan blumbang. Dari 
semua bangunan ini tersisa beberapa ruang yang masih 
berfungsi dan yang sudah tidak lagi dimanfaatkan. 
Di antara bangunan yang masih berfungsi dan turut 
mendukung aktivitas masjid adalah Perpustakaan Masjid 
Gedhe yang berada di sebelah selatan masjid, Toko Buku 
dan Souvenir Suara Muhammadiyah di bagian depan, 
serta beberapa bangunan lainnya yang ditempati sebagai 
kantor sekretariat hingga dewan takmir. 
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Magnet Budaya dan Agama Masjld Gedhe 
Kauman 

lkhtiar unik dan menarik yang hingga kinl 
ditampilkan oleh Masjid Gedhe Kauman Ngayogyakarto 
dalam menjaga relasi harmoni antara sultan dengan 
rakyatnya adalah dengan sebuah penanda didirikannya 
dua tempat ruang gamelan yang dinamai Pagongan pada 
halamannya. Pagongan dipergunakan untuk menempatkan 
dan menyembunyikan Gamelan Sekaten yaitu Kiyai Guntur 
Madu di bagian selatan, Kiyai Nogo Wilogo di sebelah 
utara yang dipergunakan untuk merawat tradisi agung 
yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Menyebutkan tradisi yang ada di Masjid Gedhe 
tidak akan pernah terlepas dari akar kebudayaan Kampung 
Kauman yang lekat dan mengitarinya. Meski tidak semua 
tradisi itu bertahan seluruhnya hingga abad millenial lnl, 
namun penting disebutkan bagaimana akar itu memberikan 
jejak dan berkembang paling tidak hingga tahun 1930-
1950an. Sebut saja, misalnya kelompok seni shalawatan 
dengan kekuatan vokal dan iringan musik rebana, gejrong 
dan jedor. Dengan lantunan lirik yang dinukil dari dari 
kitab Barzanji, kesenian ini mengiringi ragam perayanaan 
Islam dan budaya masyarakat Kauman, seperti hari besar 
Islam, walimahan hingga hajat masyarakat lainnya. 

Dari sekian tradisi yang hingga kini bertahan dan 
menjadi magnet kebudayaan Masjid Gedhe Kauman tentu 
saja adalah tradisi Grebeg Sekaten. Grebeg yang diambll 
dari kata gumrebeg memiliki makna sifat riuh atau ramai. 
Dan Sekaten yang disandarkan pada makna Syahadatain 
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(ikrar dua kalimat syahadat atas keesaan Tuhan dan 
pengakuan risalah Nabi Muhammad) kemudian menjadi 
bingkai penting dalam memperingati hari kelahiran Nabi 
Muhammad Saw ini, yang dilaksanakan setiap tanggal 5 
hingga 12 rabiul awal (Ahmad Adaby Darban;2017). 

Upacara yang merupakan warisan dari Kerajaan 
Islam Demak ini digambarkan dengan didatangkannya 
Gamelan Sekaten Kiyai Guntur Madu dan Kiyai Nogo 
Wilogo di Bangsal jagongan di sudut utara dan selatan 
masjid. Gamelan yang didatangkan dari Keraton Kerajaan 
Yogyakarta itu dibunyikan delapan hari yang ditandai 
dengan udik-udik atau pemberian sedekah oleh Sultan 
Hamengku Buwono. Selepas dipulangkannya Gamelan 
itu kembali ke Keraton Yogyakarta, pada serambi masjid 
dibacakan riwayat Nabi Muhammad sebagai puncak 
peringatan Maulud oleh sang penghulu Kerajaan. 

Syahdan, apayang dipahami dari berjalannya tradisi 
Grebeg Sekaten merupakan titik simpang bertemunya 
tiga simbol manusia; raja, masyarakat dan penghulu 
agama yang sating silih mengambil dan berbagi hikmah 
dari ungkap syukur atas anugerah dan karunia dari Tuhan 
Yang Maha Kuasa. Gambar syukur ini dapat ditangkap dart 
disediakannya sebuah gunungan yang berisi sayur, buah, 
dan jajanan (rengginang) untuk ditampilkan dan dinikmati 
bersama oleh seluruh masyarakat Yogyakarta. Tradisi ini 
melambangkan keberagamaan yang ditampilkan oleh 
Sang Sultan dengan semua perangkatnya yang bertujuan 
melanjutkan warisan luhur untuk mempertemukan 
harmoni antara nilai agung agama dengan perangkat 
budaya seperti yang telah dilakukan Sunan Kalijaga. 
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Agenda Kemakmuran Masjid Ciedhe Kauman 

Kelanjutan estafet ruh Masjid Gedhe Kauman 
Nyayogyakarta saat ini selain disandarkan pada titah 
Keraton, juga ditentukan segala aktivitas dakwahnya oleh 
kreasi para takmir. Sebagaimana tertera dalam bagan 
pengurus takmir periode 2015-2020, organisasi ini terdiri 
dari unsur tertinggi yaitu penasehat yang diamanatkan 
kepada KRT. H. A Muchsin Kamaludinginrat, serta Ketua 
Umum Takmir yang dipegang oleh Ir. H. Azman Latif. 
Kedua pimpinan ini bekerjasama dengan pengurus lain di 
bidang ibadah, bidang pendidikan dan dakwah, bidang 
humas dan informasi, bidang rumah tangga, serta bidang 
pembangunan dan pemeliharaan. 

Jika menilik dari fungsi kepengurusan pada 
masing-masing bidang takmir Masjid Gedhe Kauman 
ini maka akan terang bahwa primadona aktivitas dan 
agenda kemakmurannya tak terhenti pada ranah perayaan 
hari besar Islam maupun pemanfaatan budaya, namun 
juga terdapat tiga peran lainnya yang mengisi ruang 
keseharian pengunjung dan jamaah. Satu dari tiga agenda 
tersebut adalah kegiatan pengajian dan dakwah rutin 
yang dilaksanakan pada sessi waktu tertentu, yaitu bakda 
Magrib, Subuh atau lsya' berupa kegiatan Seni Baca Al
Quran, Tafhimul Quran, Tahsin, Kajian Tafsirul Quran, 
Kajian Syarh Hadis, Kajian Aqidah, Kajian Kuliah Subuh, 
Kajian Wal Ashri, Pengajian Tarjih hingga Tadarus Safari. 
Semua kegiatan ini di bawah komando pengurus bidang 
pendidikan dan kajian. 

Tilikan kedua dari kelanjutan agenda penting 
masjid kebanggaan warga Kauman ini adalah berdirinya 
Radio Komunitas SAKA FM t 07, 9 Mhz. Radio yang mulal 
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terbentuk pada 1 April 2012 ini, mulanya merupakan 
wadah berjumpanya anak-anak muda Kauman dalam 
mengekpresikan beragam aktivitas sosial dengan bingkai 
keagamaan. ltikad didirikannya Radio SAKA yang memiliki 
jangkauan 2,5 hingga 3 kilomeer ini sebenarnya sangat 
sederhana, yaitu untuk memberikan kesempatan para 
warga Kauman untuk tu rut mendengarkan secara relay dari 
ceramah dan dakwah rutin yang dilaksanakan di Masjid 
Gedhe Kauman. 

Sei ring dengan ragam aktivitas sosial ekonomi warga 
Kauman, konten request Iagu dari Radio Saka diselingi oleh 
informasi pengetahuan yang variatif dan berkembang, 
seperti program berita informasi (Tahu Isi), Silaturrahmi 
Lewat Udara (silatara) dengan tambahan tips kesehatan, 
Sapa Senja (berupa cerita inspirasi), Kajian Magrib, Dunia 
Islam (informasi dan musik religi), Melancong Wengi, Beat 
Nite, Tetap Berkawa, Kolam Susu, Si Hawa, The Manis, 
Sunday Morning, Movie Shoot, Posting, Secang Hangat, 
Jazz Marni, Ngeteh Sore hingga Slowrock. Keberadaan 
Radio Saka ini tentu saja menjadi penanda bagaimana 
seharusnya para anggota takmir masjid khususnya berusia 
millenial mampu menerjemahkan pesan dan bahasa 
agama di ruang-ruang publik yang tersedia. 

Adapun daftar ketiga dari ranah kreasi dakwah 
di Masjid Gedhe Kauman adalah pengembangan 
perpustakaan, yang sejak diaktifkan kembali pada 2015 
silam hingga saat ini, telah mengoleksi hampir 1000 
buah koleksi buku. Dalam menelusuri jejak literasi Masjid 
Gedhe ini, ghalibnya tak bisa dilepaskan dari sebuah tradisi 
penting yang diwariskan para soko guru Organisasi Islam 
Muhammadiyah ( 1912) yang memang berasal dan lahir 
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dari Tanah Kauman. Satu di antara sosok itu adalah Dauzan 
Farouk ( 1925-2007). Berdirinya Perpustakaan Masjid 
Gedhe pada tahun 1982 sebagaimana dituturkan oleh 
David Efendi, Dosen Muda Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, merupakan estafet lanjutan dari peran Mbah 
Dauzan dalam mewakafkan dirinya atas ikhtiar besar 
merintis jalur literasi di Kampung Kauman. 

Bermodalkan gerakan Biblioteech Muhammadiyah 
yang menjadi bagian dari kerja organisasi bidang PKO, 
Pengajaran dan Dakwah, sosok Dauzan yang merupakan 
anak dari tokoh pengurus Taman Pustaka Muhammadiyah 
(juga pensiunan tentara) melanjutkan peran biblioteech 
dengan gerakan mabulir yang dikhususkan di Kampung 
Kauman. Mabulir adalah singkatan dari Majalah Buku 
Keliling Bergulir, sebuah gerakan Dauzan yang diawali 
dengan modal 500 ribu dari bekal uang pensiun sang 
ayah yang digunakan untuk membeli sepeda onthel dan 
sejumlah buku serta majalah bekas. 

Dalam perjuangan literasinya, Dauzan menghampiri 
orang-orang yang tampak lengang dan luang dari 
aktivitas keseharian. Dauzan berkeliling ke pusat pasar, 
menghampiri para kuli gandong, tukang becak, anak-anak 
kampung, narapidana di penjara, hingga mereka yang ada 
di pinggir jalan-jalan utama dari Kauman hingga tengah 
Kata Yogyakarta (David Efendi, Hal. 73;2019). 

Walhasil, apa yang diperjuangkan Dauzan puluhan 
tahun silam tampak berbekas lekat pada sejumlah relawan 
Perpustakaan Masjid Gedhe yang saat ini berjibaku 
menghidupkan kembali tradisi literasi yang ada di pusat 
tanah Kauman. Melalui Perpustakaan Masjid Gedhe ini, 
sebagaimana informasi salah seorang relawan, Febi Nurul 
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Safitri yang Mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, bahwa 
gerakan Dauzan sangat menginspirasi banyak komunitas 
pustaka di tanah Yogya, tak terkecuali Perpustakaan 
Masjid Gedhe Kauman yang hingga tahun 2019 ini sudah 
memiliki sekitar 7 titik pusat binaan (Langgar Al-Hidayah, 
Mushola Al-Makmur, Masjid Al-Amin Kotagede). Tak 
terbatas pada titik gerak yang permanen, para relawan 
Pustaka Masjid Gedhe dengan kendaraan bermotor tetap 
turut turun gunung ke lapak-lapak tongkrongan di pusat 
kota Yogyakarta untuk menggelar buku-buku bacaan, 
mulai dari buku fiksi hingga koleksi bacaan dan cerita 
bergambar anak pada hari libur. 

Dengan dibina langsung oleh Badan Pembina 
Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) DI Yogyakarta 
yang diketuai KPH Godhokusumo, Perpustakaan Masjid 
yang memiliki visi sebagai Pusat Literasi Peradaban Islam 
ini memiliki bangunan jejaring kemitraan yang cukup baik 
dari unsur pemerintah maupun komunitas pustaka yang 
lain. Dengan berbekal kekayaan sumber koleksi dengan 
sistem klasifikasi yang cukup komplit dan bervariatif mulai 
dari majalah, buku-buku tua beraksara arab pegon karya 
Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Kitab Al-Huda Tafsir Al
Quran 30 Juz Basa Jawi karya Bakri Syahid, serta beberapa 
karya lain terkait agama, psikologi, pengetahuan umum, 
hukum Islam, hukum dan politik, filsafat dan perkembangan 
Islam, kajian Al-Qur' an dan tafsir Al- Qur' an, kajian hadits, 
serta kesusastraan yang kaya dan menarik. Buahnya, pada 
tahun t 995 Organisasi Pustaka Masjid Gedhe didapuk 
sebagai Perpustakaan Masjid Terbaik se-DIY. 

Kemasyhuran eksistensi perpustakaan yang 
bangunannya terletak di selatan Masjid Gedhe ini semakin 
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istimewa karena pada dua tahun silam, 2017, para 
Relawan Pustaka membuka program Little Scientist Club 
(LSC) dimana anak-anak dapat belajar sains dengan cara 
yang menyenangkan. Misalnya membuat robot dari sikat 
gigi, robot the runner, robot air, dan lainnya. Antusiasme 
para pustakawan cilik tersebut mendorong dihadirkannya 
satu tempat khusus untuk menampung hasrat kreatif dan 
literasi anak-anak Kauman dengan sebuah pojok baca yang 
disebut dengan Kids Corner. Di Kids Comer itu, mereka 
belajar mengembangkan minat melalui program-program 
yang disediakan Relawan Pustaka seperti mendongeng, 
menggambar, membuat mading, origami, dan kirigami. 

Tak jauh dari ruang pojok anak itu ditemukan pula 
Muallaf Center yang disediakan oleh Masjid Gedhe Kauman 
guna memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka 
yang baru masuk dan mengenal kemuliaan agama Islam 
dengan kajian-kajian rutin dan workshop keislaman yang 
digagas dan dikerjasamakan antara bidang perpustakaan 
di bawah koordinasi takmir masjid Gedhe Kauman. 

Syahdan, demikian kiranya upaya kecil untuk 
menampilkan kembali Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta 
dengan segala keunikan yang melatarinya. Masjid Gedhe 
di tanah Kauman ini boleh saja hadir dan lahir untuk 
kepentingan keraton maupun masyarakat Kauman dan 
sekitarnya, namun pada pergerakan budaya dan literasi 
keagamaan yang terus berjalan, niscaya sisi kemashurannya 
akan setara melampaui Yogyakarta bahkan nusantara. 
Semoga. D 
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PERPADUAN RUMAH SURGA DAN 
RUMAH TUHAN DI MASJID AL-IRSYAD 

KOTA BARU PARAHYANGAN 
Oleh: Muhammad Syafa' at 

Rumah adalah imajinasi surga bagi manusia di 
muka bumi. Konsep agung itu melekat pada ungkapan 
masyhur dari Arab yang berbunyi, baiti jannati (rumahku 
adalah surgaku). Pada Jirik lagu grup qasidah kondang asal 
jawa Tengah, Nasida Ria, tafsir atas surga itu digambarkan 
dalam kondisi psikologis sekaligus sosiologis. Keluarga 
bahagia adalah keluarga yang rukun, damai dan sejahtera. 
la bak pengayom bagi seluruh anggota keluarga, tempat 
segala sesuatu bermula dan diakhirinya sebuah persoalan 
yang mengemuka dengan spirit suka cita. 

Kedudukan rumah sebagai konsep istimewa 
yang menaungi keluarga, dalam kiasan serupa melekat 
pula pada masjid yang umum diyakini sebagai rumah 
Tuhan di muka bumi. Ketenangan dan kenyamanan para 
jamaah dalam beribadah adalah tujuan paling utama dari 
dibangunnya sebuah masjid. Bak dua sisi dari satu mata 
uang, posisi rumah sebagai surganya keluarga dan masjid 
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sebagai rumah Tuhan menjadi hal lekat yang mustahil 
dipisahkan. 

Lantas bagaimana jika dua hal berharga tersebut 
disatukan dalam satu lokus bersama? Dimana seorang 
manusia dapat merasakan kebahagiaan yang bersumber 
dari keluarga sembari mendapatkan ketenangan beribadah 
yang bersandar pada spirit keilahian Tuhan Yang Maha 
Esa? 

Tersebutlah suatu daerah bernama Kota Baru 
Parahyangan yang subur nan rindang di Kabupaten 
Bandung Barat, Jawa Barat yang berupaya mewujudkan 
cita-cita dan impian tersebut. Sebuah lokasi perumahan 
yang dibangun berlandaskan tiga prinsip unggulan, yaitu 
pendidikan (education), kebudayaan (culture) dan sejarah 
(history) ini menjadikan Masjid Al-lrsyad Satya Parahyangan 
sebagai salah satu magnet . pen ting dalam perwujudan 
dua nilai utama yang menggabungkan kebahagiaan dan 
ketenangan dalam satu tarikan gerak dan nafas. 

Masjid megah berbentuk kubus ini dibangun 
secara resmi pada tanggal t 7 Ramadhan 1431 hijriyah 
atau bertepatan 27 Agustus 2010 silam. Sebagai bagian 
dari kekuatan pemikat yang berupaya menarik perhatian 
masyarakat luas, terutama di Jawa Barat ini, tak heran 
jika gelontoran dana sebesar 7 milyar rupiah khusus 
disediakan untuk pembangunan masjid ini. Rumah Tuhan 
yang berdiri tepat menghadap bukit pegunungan Kota 
Parahyangan ini, sebagaimana dituturkan sang arsitek, 
Ridwan Kamil, memiliki falsafah sebagai manifestasi 
syukur seorang hamba kepada Pencipta alam semesta 
atas anugerah surgawi yang diturunkan di Tanah Pasundan 
ini. Tanpa dilandasi sikap rendah hati tersebut, menurut 
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spesialis perancang bangunan relijius modern inl, maka 
seberapa megah dan menterengnya sebuah bangunan 
rumah ibadah tidak akan istimewa dan tak memiliki arti 
apa-apa. 

Keunikan tata letak masjid yang berada tepat di 
antara 19 tatar (atau kompleks perumahan KBP) dan 
memiliki kapasitas 1 .500 jamaah ini terletak pada penataan 
batu bata yang tersusun menjadi bidang dinding dengan 
memanfaatkan celah-celah lubang bata yang bertumpuk 
solid sehingga cahaya matahari menyelinap ke ruang
ruang utama masjid. 

Dari jarak yang tepat, presisi batu bata yang terusun 
rapi dengan celah kecil cahaya hitam gelap menawarkan 
satu pandangan menarik berupa rangkaian huruf-huruf 
hijaiyah terjalin rapi berkelindan membentuk kalimat La 
llaha Illa Allah wa Anna Muhammad Rasulullah (fiada 
Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah 
utusan Allah). 

Pada sisi bangunan dalam, masjid yang memiliki 
luas 1.871 meter persegi ini memiliki tiga pintu utama di 
sisi timur, selatan dan utara. Ruang shalat yang berada di 
tengah bangunan utama sengaja disajikan dalam bentuk 
terbuka dengan arah muka berupa kekosongan tembok 
depan yang langsung menghadap bukit pegunungan. 
Dalam desai yang memukau, pada bagian depan tempat 
imam dan khatib yang biasanya berdiri hanya disisakan 
sebuah batu alam besar dan bundar bertuliskan laf azh Allah 
menjadi titik kekhusyukan para jamaah dalam beribadah. 

Masjid dengan hiasan lampu berlafazhkan 99 
asmaul husna ini sejatinya hanya dibalur dengan tiga 
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warna dasar; putih. hitam. dan abu-abu. Justru dengan 
kesederhanaan pemilihan tiga warna dasar itu, bangunan 
yang memanfaatkan penyatuan atas kekuatan komposlsi 
warna kultur alam yang aduhai dan memikat ini terlihat 
elegan. 

Jika membandingkan keadaan arsitektur bangunan 
Masjid Al-lrsyad dengan aktivitas keseharian jamaah dan 
personil takmirnya. segahlibnya hal ini tidak kalah keren 
dan memukau. Karena semangat awal dari dihadirkanya 
masjid ini memang untuk mendukung ghirah spiritualitas 
masyarakat sekitar sehingga menghadirkan dua surga 
kehidupan; rumah untuk keluarga ~an masjid untuk jamaah 
di Kota Baru Parahyangan (KBP). 

Melalui program yang diagendakan takmir Al
lrsyad, tampak jelas keinginan warga untuk menikmatl 
ibadah di masjid ini sangatlah tinggi. Saban hari, tak kurang 
dari 300-500 orang peziarah dari dalam dan luar negeri 
menikmati wisata religi di masjid yang mendapatkan 
penghargaan Future Arch Green Leadership Awards 2011 
lalu. 

Pengelolaan oleh takmir Al-lrsyad dalam 
perjalanannya turut memberikan rekam layanan dakwah 
yang positif dan menarik. Meski hadir sebagai representasi 
perusahan besar tertentu, Masjid Al-lrsyad pada 
perjalanannya lebih merupakan rumah ibadah pertama 
yang berada di lingkungan perumahan masyarakat yang 
memiiki pemanfaatan seluas-luasnya untuk masyarakat 
sekitar maupun dari luas Kota Baru Parahyangan. [] 
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ADA MASJID RAMAH ANAK DI BEKASI 
Oleh: Sigit Kamseno 

jika di lingkungan Anda ada pengurus masjid 
yang sering memarahi anak kecil agar tak gaduh saat 
shalat, tampaknya pengurus masjid Anda harus belajar 
pada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Muhajirin, 
Perumahan Prima Harapan, Kota Bekasi. 

DKM menyebut masjid yang berdiri di Iahan seluas 
7 43 meter persegi ini sebagai masjid ramah lingkungan 
dan ramah anak. Disebut ramah lingkungan karena masjid 
ini memberikan prioritas pada ruang terbuka hijau (RTH) 
yang luas. RTH dibuat bukan hanya di halaman masjid 
yang membuat suasana menjadi asri, tapi juga meluas ke 
lantai atas masjid. Berkat keberadaan RTH, masjid dengan 
nuansa minimalis ini terasa sejuk dan nyaman karena 
melimpahnya suplai gas oksigen secara alamiah. Jika Anda 
menginjakkan kaki di halaman masjid, sensasi dingin ibarat 
di ruang ber-AC sangat terasa. 

Selain ruang terbuka hijau, pengurus Masjid 
Al-Muhajirin juga membangun sebuah kolam dengan 
ikan hias berwarna warni di sisi kanan masjid. Kolam 

•0ar1 Mas]ld Kita B~la]ar- m • • 273 



didesain sedemikian rupa dengan hiasan air mancur yang 
menambah kesejukan di sekitar rumah ibadah tersebut. 
Batu-batu alam dengan sentuhan minimalis berwama 
gelap menambah syahdu suasana masjid. "Lebih adem," 
kata seorang jamaah. 

Menariknya, air di kolam tersebut merupakan 
buangan air wudhu jamaah. Buangan air wudhu ditampung 
di kolam resapan kemudian didaur ulang. 

"Untuk konsep ini kami menyebutnya masjid 
ramah lingkungan," ujar Haji Hidayat Widyatmoko, Ketua 
DKM Al-Muhajirin. Dengan antusias, Pak Dayat, demikian 
ia akrab disapa, mengajak bimasislam berkeliling masjid 
menikmati kesejukan di tengah siang di rumah ibadah nan 
asri itu. 

Udara panas saat melaksanakan ibadah shalat 
memang seringkali mengganggu kekhusyukan ibadah. 
Apalagi di kawasan perumahan padat penduduk dengan 
aktivitas yang cukup tinggi. Kebutuhan akan rumah ibadah 
yang sejuk, asri, dan nyaman menjadi keinginan yang tak 
bisa dielakkan oleh penduduk sekitar. 

Selain dikonsep sebagai masjid ramah lingkungan, 
Masjid Al-Muhajirin, Kota Bekasi, juga dikJaim sebagai 
masjid yang ramah anak. Rupanya, klaim tersebut bukan 
sebatas jargon. Betapa tidak, saat bimasialam menikmati 
ibadah Shalat Zhuhur di Masjid yang berdiri tahun 2000 
itu, sejumlah anak kecil berusia TK sampai SD terlihat 
tertib menjalankan ibadah seperti halnya jamaah dewasa. 
Mereka mengikuti ibadah dengan tertib dan tenang. Tldak 
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ada kegaduhan seperti haJnya sering didapati saat shaJa t 
berjamaah diikuti anak-anak di banyak masjld di Indonesia. 

Bagaimana DKM AJ-Muhajirin melatih anak-anak 
sedemikian rupa? Pengurus masjid pun berbagl tips segar 
yang bisa ditiru oleh pengurus masjid-masjid lain di tanah 
air. 

Awalnya, tutur Pak Dayat, kondisi masjid di 
komplek itu tak berbeda dengan masjid lain. Anak-anak 
yang ingin shalat berjamaah kerap gaduh dan dianggap 
mengganggu kekhusyukan shalat orang dewasa. !etapi 
ten tu saja, anak-anak tidak boleh dimarahi saat ingi n 
ibadah di masjid. Semakin sering dimarahi, semakin 
menjauh mereka dari masjid," terangnya. 

Tak kehilangan akal, pengurus masjid memutar 
otak agar anak-anak tetap semangat be la jar ibadah di 
masjid tanpa membuat kegaduhan. "Caranya sederhana. 
awalnya kami menjanjikan mereka hadiah. Bagi anak-anak 
yang shalatnya tertib akan diberi es krim atau cok.Jat." 

Hasilnya, anak-anak kompleks terbiasa tertib shalat 
meski tak lagi mendapat hadiah. Usai salat, nampak 
sejumlah anak duduk-duduk di halaman masjid sambil 
mengobrol satu sama lain. lbarat lagu, seumpama "suasana 
di kota santri." 

"Sekali waktu masih kami beri hadiah, sebagai 
apresiasi saja, tujuannya agar mereka berlatih tertib dalam 
menjalankan ibadah," ujar ketua DKM. 

Selain itu, kolam di sisi kanan masjid juga turu t 
berperan merangsang anak-anak untuk rajin ke masjid. 
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"Sebelum shalat, biasanya mereka duduk-duduk di sekitar 
kolam sembari melihat ikan hias berwarna warni. Kolam ini 
menjadi salah satu penarik perhatian agar anak-anak rajin 
ke masjid," terang Pak Dayat menjelaskan. 

Ketua Rukun Tetangga (Rn kompleks tersebut, Sigit 
Sugiharto, sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan 
oleh pengurus DKM. Warga sekitar semakin banyak yang 
hadir ke masjid karena pengelolaan dan perawatan masjid 
yang profesional. Rasa memiliki terhadap masjid pun 
hadir di hati warga sekitar sehingga mereka tak sungkan 
memberi sumbangan untuk mempercantik bangunan 
masjid. Misalnya, pembangunan halaman masjid yang 
tengah berjalan saat ini didanai secara swadaya dengan 
skema pembiayaan berupa paket-paket sumbangan senilai 
Rp 250.000,-. Dengan sistem paket, upaya swadaya dart 
warga sekitar justru melebihi kebutuhan. 

Menurut Sigit, program ramah anak tak berhenti 
dengan pembagian hadiah. Strategi itu merupakan cara 
untuk mendidik anak-ank secara perlahan. Setelah anak
anak dan remaja raj in ke masjid, sejumlah program dakwah 
pun digulirkan. Di antaranya program tahsin dan tahfizh 
bagi anak dan remaja tiap Senin, Selasa, dan Rabu. Kajian 
remaja masjid dihelat tiap malam Ahad, pawai sepeda, 
program outbound, lomba mewarnai hingga makan 
bersama, dan psantren kilat Ramadhan. 

Bersamaan dengan terobosan di dalam pengelolaan 
masjid yang profesional itu, sejumlah program rutin 
bagi jamaah juga digelar pengurus DKM, di antaranya 
pembagian beras dhuafa setiap bulan, pengajian rutin 
malam Senin yang dilengkapi dengan hidangan makan, 
serta program memberi makan ikan bagi seluruh jamaah. 
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Selain itu, setiap usai Shalat Jum'at, pengurus 
masjid juga menyediakan makanan rebusan untuk para 
jamaah serta kuis bagi anak-anak. 

"Kami berharap kompleks ini tumbuh menjad I 
kompleks yang relijius dan rukun dengan semangat' 
keagamaan yang mendamaikan." pungkas Sigit. [] 
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MASJD SULTAN TERNATE, PENJAGA 
TRADISI DI BUMI RAJA-RAJA 

Oleh: Sigit Kamseno 

Terletak di kawasan Jalan Sultan Khairun, Kelurahan 
Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi 
Maluku Utara terdapat sebuah masjid bersejarah yang 
bernama Masjid Sultan Ternate atau Masjid Besar Sigi 
Lamo. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan 
Islam pertama di kawasan timur Nusantara. 

Kesultanan Temate mulai menganut Islam sejak raja 
ke-18, yaitu Kolano Marhum yang bertahta sekitar 1465-
1486 masehi. Pengganti Kolano Marhum adalah puteranya, 
Zainal Abidin ( 1486-1500) yang makin memantapkan 
Ternate sebagai Kesultanan Islam dengan mengganti 
gelar Kolano menjadi Sultan, menetapkan Islam sebagai 
agama resmi kerajaan, memberlakukan syariat Islam, dan 
membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan 
melibatkan para ulama. 

Masjid Sultan Ternate atau Masjid Besar Sigi Lamo 
merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki 
Indonesia. Tidak hanya nilai-nilai Islam, masjid ini juga 
menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan 
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masyarakat Ternate sejak masa lampau. Disadari atau tidak, 
karakter umum warga Ternate terbentuk atas peran Masjid 
Kesultanan Ternate yang sejak dulu telah mengarahkan 
warganya untuk menjadi lebih baik. Masjid tidal< hanya 
berupa bangunan semata, namun menjadi bagian penting 
dari perkembangan peradaban dari zaman ke zaman. 

Berbeda dengan masjid pada umumnya, rnasjid 
ini terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat yang 
tegas. Misalnya terkait Iarangan memakai sarung atau 
wajib mengenakan celana panjang bagi para jamaahnya, 
kewajiban memakai penutup kepala {kopiah), serta 
larangan bagi perempuan untuk beribadah di masjid. 
Berbagai aturan ini, konon berasal dari petuah para leluhur 
{yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro) 
yang hingga kini masih ditaati oleh masyarakat Ternate, 
terutama di lingkungan keraton. 

Menurut keterangan Imam Masjid Sultan Ternate 
yang bergelar Jou Kalem atau Kadhi, larangan-larangan 
tersebut memiliki dasar aturan yang kuat. Sejak dahulu, 
masjid memang menjadi salah satu tempat yang dianggap 
sucl dan harus dihormati oleh masyarakat Ternate. 
Larangan kaum hawa untuk beribadah di masjid, rnisalnya, 
di dasarkan pada alasan untuk menjaga kesucian rnasjid 
supaya tempat ibadah ini terhindar dari ketidak.sengajaan 
perempuan yang tiba-tiba saja datang bulan. 

Sebagaimana Kesultanan Islam lainnya di Nusantara, 
Masjid Besar Sigi Lamo dibangun di dekat Keraton Sultan 
Ternate, tepatnya sekitar 100 meter sebelah tenggara 
keraton. Posisi masjid inl tentu saja berkaitan dengan 
peran penting masjid dalam kehidupan beragarna di 
Kesultanan Ternate. Tradisi atau ritual-ritual keagarnaan 
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yang diselenggarakan kesultanan selalu berpusat di masjid. 
Masjid Sultan Ternate dibangun dengan komposisi bahan 
yang terbuat dari susunan batu dengan bahan perekat 
dart campuran kulit kayu pohon kalumpang. Sementara 
arsitekturnya mengambil bentuk segi empat dengan atap 
berbentuk tumpang limas, di mana tiap tumpang dipenuhi 
dengan terali-terali berukir. Arsitektur ini nampaknya 
merupakan gaya arsitektur khas masjid-masjid awal di 
Nusantara, seperti halnya masjid-masjid pertama di tanah 
jawa di mana atapnya tidak berbentuk kubah, melainkan 
limasan. 

Salah satu tradisi yang setiap tahun diadakan di 
Masjid Sultan Ternate adalah Malam Qunut yang jatuh 
setiap malam ke-16 bulan Ramadhan. Dalam tradisi inl, 
sultan dan para kerabatnya dibantu oleh Bobato Akhirat 
(dewan keagamaan kesultanan) mengadakan ritual khusus 
yang disebut Kolano Uci Sabea (turunnya sultan ke masjid 
untuk shalat dan berdoa). 

Kolano Uci Sibea dimulai dari keraton menuju 
masjid untuk melaksanakan shalat Tarawih. Sekitar pukul 
setengah delapan waktu setempat, sultan akan ditandu 
oleh pasukan kerajaan menuju masjid dan diiringi alunan 
alat musik Totobuang (semacan gamelan) yang ditabuh 
oleh sekitar dua belas anak kecil berpakaian adat lengkap 
di depan tandu sultan. Konon, alat musik inl merupakan 
pemberian Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) ketika 
salah seorang Sultan Temate berguru kepadanya. 

Sebelum Shalat Tarawih dilakukan, para muadzin 
yang terdiri dari empat orang mengumandangkan adzan 
secara bersama-sama. Menurut sebagian orang. hal 
ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat Ternate 
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kepada Empat Soa (kelurahan pertama) di daerah Temate. 
Empat Soa inl meliputl Soa Heku (Kelurahan Dufa-Dufa), 
Soa Cim (Kelurahan Makassar), Soa Langgar (Kelurahan 
Koloncucu), dan Soa Mesjid Sultan sendiri. Namun, ada 
juga yang percaya bahwa pengumandangan adzan oleh 
empat muadzin melambangkan empat kerajaan terkuat 
yang masih saling bersaudara di kawasan Maluku Utara; 
Ternate, Tidore, Bacan, dan jailolo. Keempat kerajaan lnl 
dalam kepercayaan masyarakat setempat biasa disebut 
Moloku Kie Raha (pemangku empat gunung atau kerajaan. 

Usai melaksanakan Tarawih, sultan akan pulang ke 
keraton dengan ditandu sepertl ketika keberangkatannya 
ke masjid. DI keratin, sultan bersama permaisurl (Bokl) 
akan memanjatkan doa di ruangan khusus di atas makam 
keramat leluhur. Usal berdoa, sultan dan permaisuri akan 
menerima rakyatnya untuk bertemu, bersalaman, bahkan 
menciumi kaki sultan dan permaisuri sebagal tanda 
kesetiaan. Tentu saja, pertemuan langsung antara sultan 
dan rakyatnya lni menarik minat masyarakat di seluruh 
Temate dan pulau-pulau di sekitarnya. 

Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea 
dilaksanakan empat kali pada Malam Qunut, Malam 
Lailatul Q~dar (keduanya pada bulan Ramadhan), Hart 
Raya ldul Fitri dan ldul Adha. Pelaksanaan Kolano Ud 
Sabea dilakukan secara turun temurun oleh setiap Sultan 
Temate hingga kinl. D 
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SALMAN DAN AMANAT PERADABAN 
ISLAM 

Oleh: M Syafa'at 

Pada tahun 1963 tepat di tengah ruang istana terjadi 
perbincangan antara Presiden Soekarno dengan Mentert 
Agama RI yang cum pimpinan Nahdlatul Ulama (NU}, KH. 
Saifudin Zuhri terkait tokoh penting dalam sejarah Islam 
yang memiliki kemampuan strategi dalam perang. 

"Pak Kiyai, tolong ingatkan siapa itu tokoh ahli 
strategi dari Islam yang mengeluarkan gagasan pembuatan 
parit saat perang Khandaq?" kata Soekarno kepada Kiyai 
Saifudin. 

Tak lama kemudian, Sang Kiyai menjawab dengan 
sigap, "Salman, Salman Al-Farisi orangnya." 

Dalam riwayat yang lain, seperti dilansir dalam 
laman salmanitb.com, dialog istana itu diperkuat dengan 
kesaksian beberapa orang seperti Prof. TM. Soelaiman, 
Achmad Noeman dan Ajat Sudrajat yang datang dari 
kampus ITB, tempat dimana Soekarno meraih gelar 
lnsinyur muda. 
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Berangkat dari dialog dua tokoh bangsa yang 
disaksikan para petinggi ITB tersebut, nama Salman 
menjadi pilihan tunggal penamaan masjid yang pertama 
kali didirikan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia; 
Masjid Salman lnstitut Teknologi Bandung {ITS). 

Proses pendirian masjid di Kampus ITB merupakan 
peristiwa yang terhitung langka. Bukan hanya faktor 
kerumitan suasana nasional dimana agama saat itu bukan 
sebagai "panglima", namun juga karena kekhawatiran 
pihak internal kampus yang berpendapat akan banyak 
permintaan pihak lain yang akan meminta "Japak" serupa. 
Rektor ITB saat itu, Prof. Ir. 0. Kosasih pun sempat 
memberikan komentar. "Kalau orang Islam minta masjid, 
nanti orang komunis juga minta Lapangan Merah di ITB." 
ungkap Kosasih. 

Dalam perjalanannya, atas Kuasa Allah Ta'ala 
dan argumentasi bahwa masjid merupakan kebutuhan 
mayoritas mahasiswa Muslim untuk melaksanakan Shalat 
jum 'at, serta upaya panitia pembangunan yang melakukan 
pendekatan di semua level, maka masjid yang memiliki 
nama resmi Salman itu pun didirikan. Tepat pada harl 
Jum 'at, 5 Mei t 972 untuk pertama kalinya Masjid Salman 
dimanfaatkan untuk pelaksaaan ibadah Shalat jumat. 

Bangunan Masjid Salman berdiri di atas lahan bekas 
ladang jagung tak jauh dari area Kampus ITB, tepatnya di 
JI. Ganesha No. 77 Kecamatan Coblong Kota Bandung 
Jawa Barat. Jika me1ihat posisi bangunan Masjid Salman 
sebenarnya terletak di luar (berseberangan) dengan area 
kampus. 
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Gaya Bangun Mutakhir Ala Masjld Salman 

Ahmad Noeman, seorang arsitektur kelahiran 
Garut 10 Oktober 1925, menjadi tokoh penting di balik 
berdirinya masjid kampus kebanggaan masyarakat 
pasundan tersebut. Sosok pengagum buku The New 
World of Islam karya Lothrop Stoddard (ganaislamika. 
com) itu tak hanya berkosentrasi mewujudkan impiannya 
mengomandoi upaya rancang bangun Masjid Salman, 
namun juga bergerak aktif meyakinkan lobi kepada 
Soekarno atas kekokohan pesan dakwah agama yang 
sejatinya dapat selaras dengan kemajuan perkembangan 
peradaban seni arsitektural Islam di Indonesia. 

Dengan hadirnya masjid bergaya bangun 
kontemporer itu, Noeman sebagai penghuni asli kampus 
ITB, tidal< harus merasa kesulitan berjalan kaki hanya untuk 
melaksanakan Shalat jumat di kawasan Cihampelas yang 
jaraknya ratusan meter. la dan banyak mahasiswa Muslim 
lainnya juga tak perlu bersusah payah menghabiskan 
perdebatan panjang antar pihak kampus dalam 
pemanfaatan gedung aula barat yang ada di Kampus ITB. 
Bahkan dengan keyakinannya, Noeman justru beritikad 
bahwa keberadaan masjid yang akan dibangun merupakan 
peran tak terpisahkan dari upaya mewujudkan karya 
arsitektural baru yang ada di Indonesia. 

Walhasil, melalui daya sentuh Noeman, gaya 
bangun Masjid Salman memiliki ciri khas yang benar-benar 
menonjolkan keutaman sisi seni Islam yang memikat. 
Jika umumnya di tahun t 960-1970an itu hampir seluruh 
masjid di Indonesia menjadikan kubah sebagai pakem 
atap, namun Noeman memilih desain yang berbeda. la 
justru menampilkan sebuah bentuk atap yang menyerupai 
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cawan terbuka dengan kolong bangun yang kosong 
tanpa tiang yang semakin menunjukkan bahwa elegannya 
sebuah bangunan dapat dihadirkan kesederhanaan. 
Diiringi dengan kekuatan penggunaan elemen garis dan 
bidang, serta pemanfaatan unsur material alam seperti 
beton krawang turut pula menambah kemutakhiran 
konsep masjid ala tangan magis Noeman. 

Untuk meyakinkan kesederhanaan konsep gaya 
bangun ala Noeman, ruang utama Masjid Salman benar
benar memberikan naungan keteduhan. Metode ini 
diterjemahkan dalam menyusun baris-baris langit dari 
bagian dalam ruangan. Dengan menggunakan potongan 
kayu berbentuk diagonal, Masjid Salman menawarkan 
perjumpaan kekhusyuan antara para pelaku ibadah 
dengan Tuhan. Variasi wama redup dan terang semakin 
memanjakan sorot cahaya langit yang masuk sejak hari 
masih pagi hingga mentari menjelang tenggelam. Dalam 
mengawal simbol rumah ibadah umat Islam ini, tidak 
ketinggalan jua kedudukan satu menara yang berdiri 
kokoh tepat di bagian belakang bangunan masjid dengan 
perpaduan warna dan tekstur desain yang serupa. 

Kantong Literasi Peradaban Islam 

Denyut nadi perjalanan Masjid Salman sebagai 
pengiring orchestra spiritual di rumah besar para arsitek 
Indonesia tak pernah berhenti hanya pada paduan 
gaya bangun semata. Konteks terbaik yang dapat 
menggambarkan gerakan estafet dari seni arsitektur 
kepada gerakan lainnya berupa penyemaian peradaban 
Islam pada masa peralihan kekuasan di negara Indonesia 
dari orde lama ke orde baru. Wajah orde lama dengan 
fase konsolidasi dan pertunjukan ragam ekpresi organisasi 
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pasca kemerdekaan disudahi dengan cepat oleh trilogi 
pembangunan yang dicanangkan orde baru melalui azas 
pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas nasional. Di 
bawah payung besar modernitas barat yang mengemuka 
dengan kekuatan industrialisasi dan sekularisasi secara 
bersamaan menimbulkan efek kejut yang tak ringan, 
khususnya bagi masyarakat Indonesia. 

Alih-alih ikutan hanyut dan terombang ambing 
dalam lipatan gelombang modernitas tersebut, para civitas 
akademika di Indonesia sebagai representasi kelas terelit 
saat itu, tak terkecuali kelompok Salman menyambut 
gayung dengan respons intelektual yang cukup sepadan. 
Dengan bermodalkan citra intelektualnya, realitas Salman 
yang kadung terlahir dari rahim tradisi pergulatan rasio 
dan eksperimental ITB secara perlahan mempersiapkan 
"perlawanan". 

Tak lain adalah sosok lmadudin Abdulrahim, 
seorang mahasiswa ITB angkatan Tahun 1953 yang 
menjadi arsitek kedu?t setelah Ahmad Noeman. lmadudin 
ikut memelopori pergerakan imarah dakwah di Masjid 
Salman. Sosok Ahmad Noeman, boleh jadi adalah juru 
rancang terpenting di balik berdirinya karya monumental 
bangunan Salman, namun pada lmaduddin warisan itu 
diterjemahkan dengan kekuatan ruh spiritual yang tak 
kalah fenomenal. 

Jika saat ini telah hadir sejumlah fakta kedigdayaan 
pergerakan dakwah Salman di bawah naungan organisasi 
Yayasan PembinaMasjid (YPM) Salman ITB dengan kekuatan 
angka 1500 jamaah perhari, 3000 jamaah per Jum'at, 517 
kader aktif, 1450 anggota P3R/P31, 113 sekolah binaan, 
25000 siswa yang terbina, 1600 guru terbina, 34 kantin 
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binaan halal, 107 vendor rekanan halal, 565 kader halal, 
189 jamaah haji pertahun, 1 1 unit kegiatan, 1567 aktivis, 
hingga l 0 terbitan buku (2019) dan jurnal, maka sejatinya 
tidak pernah bisa dilepaskan dari peran muballigh kondang 
nasional era 80-an asal Langkat, Sumatera Utara ini. 

Tesis umum dari penetrasi modernitas terhadap 
relung kehidupan masyarakat saat itu, salah satunya 
adalah ketika stereotip sekularisme sebagai paham yang 
bersumber dari belahan benua biru meyakini bahwa 
agama tidak kompatibel dengan gerak maju teknologi 
pengetahuan. Dalil terkuat dari isme yang memisahkan 
secara tegas antara peran agama dalam kepentingan 
pertarungan di ruang publik tesebut tentu saja menjadi 
semacam mantra mujarab yang meninabobokan para 
objek makhluk yang dihadapinya. Lantas tak salah 
kemudian jika aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
yang berada di antara era Deliar Noer (Ketum PB HMI 
1955) dengan Nurcholish Madjid dan Djohan Efendi ini 
secara bersemangat menampik gagasan populer itu 
dengan kelakar pengetahuan keagamaan yang berbasis 
pada sistem universalisme Islam. 

Seperti halnya riwayat radiks dari perjalanan 
gerakan pencerahan di Barat yang memulai dari pencarian 
dasar pengetahuan berbasis pada rasio dan pembuktian 
ekperimental, maka aktivis yang sering dikenal 
dengan sapaan Bang lmad ini juga melakukan strategi 
pengembangan sistematika materi yang sama. Bang 
lmad melalui program kajian bernama Latihan Mengenal 
Diri (LMD); pemaknaannya pada masing-masing fase 
bergeser menjadi Lembaga Mujahid Dakwah dan kini 
terakhir menjadi Lembaga Mujtahid Dakwah, berupaya 
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mengenalkan konsep dasar terciptanya manusia yang 
bercirikan merdeka kepada kontekstualisasi nan runut 
yang bermuara pada nilai ajar an tau hid, penyembahan 
dan penyerahan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. 

Corak pemikiran yang menjadikan kemerdekaan 
diri sebagai pintu masuk penguatan sikap pasrah kepada 
nilai keilahian Tuhan Yang Maha Esa ini berkembang 
dalam lokus kajian yang lebih besar dan intens dengan 
memanfaatkan pertemuan rutin usai Shalat jum'at, kuliah 
subuh, atau pertemuan Ramadhan serta perayaan hari 
besar Islam. 

Dibalur dengan pembahasan Tafsir Al-Quran, 
riwayat hadis, dan dibumbui sejarah peradaban Islam, 
kajian rutin Bang lmad ini sebagaimana terpotret dalam 
rubrik khazanah Republika ini sempat diabadikan dalam 
sebuah buku berjudul Kitab Tauhid { 1982) yang merupakan 
kumpulan khutbah selama program ceramah Ramadan 
tahun 1439 hijriyah. 

Laju popularitas muballigh muda yang pernah 
terlibat langsung dalam kepanitiaan Konferensi Asia Afrika 
tahun 1955 ini mendapatkan buah yang maksimal, antara 
lain ketika dirinya menjadi pendakwah yang laris manis 
mengisi ruang-ruang dakwah pada kampus perguruan 
tinggi umum se Indonesia. 

Kini warisan dakwah pengagum sosok Sutan Sjahrir 
dan Mohamad Hatta itu pun dengan sedemikian pesat 
terus berkembang, terutama melalui estafet kepengurusan 
para kader dan aktivis Masjid Salman yang terbagi pada 
dua tipe kegiatan unggulan; yaitu dakwah masyarakat 
luas seperti dalam peribadahan, bimbingan belajar, 
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kursus-kursus bagi pelajar dan mahasiswa, dan langkah 
membangun peremajaan atau kaderisasi penguatan 
mental ruhani bagi para aktivis dakwah. 

Hal menarik dari dinamika perjalanan Salman yang 
saat ini masih membekas adalah penghargaannya atas 
kecintaan terhadap literasi ilmu pengetahuan. Dan jamak 
diketahui bahwa pada sejak era t 980-an, Salman turut 
lahir sebagai penerbit buku keislaman yang berkualitas 
dengan nama penerbitan Pustaka. Dengan patron yang 
keukeuh pada gagasan modernitas Islam, Pustaka Salman 
mengenalkan kepada khalayak pemustaka karya-karya 
terjemahan penting seperti lslam-nya Fazlurrahman, 
Tauhid-nya Ismail Raji Al-Faruqi hingga Orientalisme-nya 
Edward Said. 

Pamor penting sumbangan literasi Islam ala Pustaka 
Salman setidaknya cukup mengingatkan banyak pembaca 
dengan dua penerbit Islam generasi awal seperti Al-Maarif 
(Bandung) dan Bulan Bintang. Wal akhir, masih terkait 
dengan geliat penerbitan literasi Islam di Kota Kembang 
ini, tiga mahasiswa yang notabene juga merupakan 
jebolan Kampus ITB yaitu Haidar bagir, Ali Abidin dan 
Zainal Abidin melanjutkan estafet kepustakaan Islam 
melalui Penerbit Mizan. 

Dalam konteks paling kiwari, tradisi dakwah 
populer Salman berjalan dengan sifat keunikan yang terus 
berkembang. Dengan menjadikan Lembaga Mujtahid 
Dakwah sebagai corong terdepan, dibarengi kegiatan 
Keluarga Remaja Islam Salman (Karisma), Pembinaan 
Anak Salman (PAS), Pengajian Wanita Salman (PWS), 
Majelis Akhir Pekan Salman (MAPS), Bedah Buku Penerbit 
Gema Insani Press (GIP), hingga kajian Ifthar Senin-Kamis 

294 • • • Dlt}rn Simas Islam ~mrnag RI 



(Kismis) yang landasannya bersandar pada hadis Arba'in, 
Taf-sir Al-Maraghi serta akidah dan akhlak. 

Untukmernanjakanparajarnaahdanpengunjungnya, 
kompleks Masjid Salman memberikan tawaran sudut-sudut 
ruang yang menarik. Misalnya; wadah cai teh dan cikopi, 
ruang maca dengan ratusan koleksi kepustakaan Islam 
(konten seni, sains dan peradaban), ruko-ruko kebutuhan 
alat tulis kantor, layanan filantropi zakat dan wakaf, bank 
syariah, hingga asrama para kader Salman dibina. 

Syahdan, kehadiran Masjid Salman dalam masa 
setengah abad yang telah dilewatinya terasa berjalan 
dengan fase tegak yang terus berjalan secara dinamis. 
Prinsip keterbukaan Salman sebagai rumah yang bercirikan 
rahmatan Iii 'alamin ini, selazimnya dapat terus didukung, 
baik dengan doa maupun keterlibatan. a 
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MASJID RA YA BAITURRAHMAN, 
PUSAT KEISLAMAN DI TENGAH KOTA 

SEMARANG 

Oleh: Indah Limy 

Kawasan Simpang Lima tentunya tak asing bagi 
pelancong yang singgah di Kota Semarang, jawa Tengah. 
Kawasan ini merupakan titik pusat ibu kota Provinsi 
jawa Tengah. Mulai dari tempat wisata Lawang Sewu, 
perkantoran, penginapan-penginapan, mall, hingga pusat 
belanja kuliner khas Semarang, bandeng presto, berada 
tak jauh di sekitar kawasan ini. 

Tak hanya itu, bila berjalan ke salah satu sudut 
Kawasan Simpang Lima, tepatnya di jalan Pandanaran 
126, akan didapati Masjid Raya Baiturrahman, Semarang. 
Masjid ini merupakan pusat kegiatan keislaman di tengah 
kota Semarang. 

Bangunan berbentuk limasan bernuansa putih 
ini dibangun di atas lahan seluas 1 1. 765 meter persegi. 
Masjid Raya Baiturrahman diresmikan pada 15 Desember 
197 4 bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1394 hijriyah oleh 
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Presiden RI kala itu, Soeharto. Masjid ini selesai dibangun 
dalam kurun waktu sekitar enam tahun. 

"'Bila menelusuri sejarah, pemandangan tiang 
pancang masjid ini dilakukan pasa 10 Agustus 1968. Ada 
sekitar 13 7 tiang pancang. ltu has ii bantuan dari Menteri 
Kehakiman saat itu," kata Sekretaris Takmir Masjid Raya 
Baiturrahman, Sarjuli. 

"Semula namanya hanya Masjid Baiturrahman. 
Namun, karena kedudukannya berada di ibu kota provinsi, 
maka sekarang menjadi Masjid Raya Baiturrahman," 
ungkap Sarjuli. 

Sarjuli menuturkan, Masjid Raya Baiturrahman 
merupakan salah satu tempat kebanggaan warga 
Semarang. "Awalnya, masjid ini didirikan sebagai wadah 
pertemuan umat Islam di jawa Tengah. Saat itu, umat Islam 
belum memiliki kesadaran tentang pentingnya ukhuwah 
islamiyah. Maka didirikanlah masjid ini," jelas Sarjuli. 

Usai diresmikan, Masjid Raya Baiturrahman 
dijadikan tempat berlangsungnya musabaqah tilawatil 
Qur'an {MTQ) tingkat Nasional. "Banyak tokoh-tokoh 
muslim yang saat itu sudah ikut menginap di masjid ini. 
Bahkan, Bapak Lukman Saifuddin pun pernah menginap 
di sini waktu menjadi panitia MTQ. Pak Lukman pernah 
bercerita kepada kami saat mampir ke sini," kisah Sarjuli. 

Dalam perkembangannya, Masjid Raya 
Baiturrahman Semarang tidak hanya berfungsi sebagai 
tempat ibadah dan wadah berkumpul umat Islam saja. 
Masjid ini juga menjadi pusat dakwah sekaligus pusat 
pendidikan dan kegiatan ekonomi Islam bagi masyarakat 
Semarang. 
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Sebagai pusat dakwah, Takmir Masjid Raya 
Baiturrahman memiliki jadwal kegiatan dakwah yang cukup 
padat dengan karakteristik jamaah yang amat variatif. 
"Pada waktu Zhuhur dan Ashar di hari kerja, sebagian 
besar jamaahnya merupakan para pegawai perkantoran di 
sekitar masjid," ujar Sarjuli. 

Saat waktu Shalat Magrib dan lsya, kebanyakan 
jamaah merupakan keluarga atau para pendatang yang 
tengah melintas di kawasan Simpang Lima Semarang. 
"Nah kalau Subuh, biasanya jamaah kita adalah mereka 
yang menginap di hotel-hotel sekitar masjid," tutur Sarjuli. 

Sarjuli bercerita, di Masjid Raya Baiturrahman juga 
kerap dilaksanakan taklim-taklim rutin mingguan maupun 
peringatan-peringatan hari besar agama Islam. "Misalnya, 
di bulan Rabi'ul Awwal kali ini, sejak tanggal t hingga t 2 
Rabi'ul Awwal diadakan pembacaan maulid setiap ba'da 
Ashar," ujarnya. 

Takmir Masjid Raya Baiturrahman, menurut Sarjuli, 
amat memperhatikan kenyamanan ibadah bagi para 
jamaah. Fasilitas tempat wudhu, toilet, hingga penyediaan 
perlengkapan ibadah seperti mukena dan sarung dirawat 
dengan baik. Takmir Masjid Raya Baiturrahman cukup 
memperhatikan kebutuhan jamaah penyandang disabilitas. 

Terdapat jalur khusus bagi penyandang disabilitas 
tuna netra pada selasar masjid yang mengarah ke tempat 
wudhu maupun ruang dalam masjid. Bagi mereka yang 
menemani jamaah dengan kursi roda pun tidak akan 
kesulitan saat berada di Masjid Raya Baiturrahman karena 
terdapat jalan khusus untuk naik turun kursi roda. 
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"Masjid ini terbuka bagi siapa saja; anak-anak 
hingga orang tua, semoga dapat kita layani semuanya," 
ujar Sarjuli. 

Jika suatu ketika singgah di. Masjid Raya 
Baiturrahman akan ditemui pemandangan indah seorang 
ibu menunaikan shalat sementara bayinya tergeletak 
tenang di sampingnya. Atau, pemandangan seorang ayah 
memanggul anaknya sambil mendengarkan pengajian. 

Di bagian luar masjid terdapat tempat-tempat 
duduk yang disediakan sebagai tempat bercengkerama. 
Bila petang tiba, di taman ini banyak remaja yang 
duduk di pelataran Masjid Raya Baiturrahman. Mereka 
akan bersegera masuk masjid begitu adzan Maghrib 
berkumandang. 

Tak hanya pada masalah ibadah saja, Yayasan Masjid 
Baiturrahman pun berkhidmat dalam dunia pendidikan 
Islam. Diawali dengan pendirian TK lsriati Baiturrahman 
pada 1976, kemudian berlanjut dengan pendirian SD 
lsriati pada tahun 1985, dan SMP lsriati pada tahun 1994 . 

.. lni dilakukan dalam rangka mewujudkan 
pendidikan yang berkesinambungan dengan nuansa Islam 
yang terintegrasi dengan pendidikan nasional," tambah 
Sarjuli. 

Tak hanya bergerak pada pendidikan formal, 
Yayasan Masjid Baiturrahman juga memiliki panti asuhan 
untuk menaungi anak-anak yatim dan kurang mampu 
yang berada di Semarang. Saat ini terdapat sekitar 60 anak 
yatim binaan Panti Asuhan Yayasan Masjid Baiturrahman. 
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"Seringkali mereka yang sudah berhasil kembali 
lagi ke panti untuk mendidik adik-adiknya. Misalnya ada 
anak-anak didik kita yang saat ini sudah berhasil, sudah 
menjadi dokter, sarjana, dan sebagainya itu kembali lagi 
ke panti untuk membantu mengajar adik-adiknya di Panti 
Asuhan," tutur Sarjuli. 

Unit ekonomi juga menjadi perhatian Yayasan 
Masjid Raya Baiturrahman dilakukan untuk meningkatkan 
kemandirian ummat dalam hal ekonomi. Serangkaian 
program pemberdayaan ummat juga disusun oleh Takmir 
Masjid Raya Baiturrahman. 

Dengan berbagai fasilitas dan pengelolaan yang 
ada, wajar jika Masjid Raya Baiturrahman disebut sebagai 
masjid ramah anak dan ramah disabilitas. Masjid ini 
menjadi rumah kembali seluruh ummat di tengah hiruk 
pikuk kota Semarang. [] 
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MENGOBATI RINDU TANAH SUCI DI 
BAITURRAHMAN ACEH 

Oleh: Pirman 

Serambi Mekah. Begitulah masyarakat Indonesia 
menjuluki Nanggroe Aceh Darussalam (NAO) yang 
merupakan provinsi paling barat di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI} ini. Tak hanya soal letak 
geografis dan budaya keislaman yang melekat, julukan 
Serambi Mekah untuk Aceh disematkan pula lantaran 
adanya Masjid Raya Baiturrahman yang terletak tepat di 
pusat Kota Banda Aceh. 

Membincang Aceh tak lengkap jika tak menyertakan 
Baiturrahman, sebagaimana tidak lengkapnya perjalanan 
ke Tanah Rencong ini sebelum menikmati nyamannya 
suasana masjid yang kokoh di atas Iahan seluas 4 hektar. 
Suasana menyejukkan hati seketika menyeruak saat 
singgah dan mengikuti syahdunya shalat berjamaah di 
atas lantai marmer yang didatangkan langsung dari Italia 
ini. 

Saat sujud di lantai Baiturrahman Aceh, rasakanlah 
sensasi sujud di Tanah Haram, baik dari filosofi bangunan 
maupun heroisme perjuangan para ulama dan rakyat Aceh 
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dalam memperjuangkan Tanah Air Nusantara menuju 
kemerdekaan. Sujudlah lama-lama di Baiturrahman. 
Rasakan kedekatan dengan-Nya. Rasakan detak jantung 
perjuangan menggapai kemerdekaan di setiap jenak 
masjid yang pernah dihancurkan oleh penjajah Belanda 
ini. 

Benteng Pertahanan Umat Islam 

Udara Kota Banda Aceh mendadak mendung saat 
bimasislam bertemu dengan Ors. Tgk. H. Ridwan Johan 
yang merupakan Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah 
{UPTD) Masjid Raya Baiturrahman Aceh sekaligus Wakil 
Imam Besar Masjid Raya. Dalam perbincangan santai 
bersama di ruangan Kelapa UPTD, Ridwan menganut 
pendapat yang menyebutkan bahwa masjid kebanggaan 
masyarakat Aceh ini dibangun pada abad ke-12. 

"Masjid dibangun pada tahun 1292 masehi 
dengan satu kubah dengan latar belakang sungai-sungai. 
Dibangun kembali pada tahun 1493." ujar Ridwan kepada 
bimasislam, Kamis {21/11 /19). 

Berbeda dengan Ridwan, Nurdin AR dalam Masjid 
Raya Baiturrahman dalam Lintasan Sejarah (Nadiya 
Foundation: 2004) menyatakan bahwa masjid yang kini 
memiliki tujuh kubah berwarna hitam ini mulai dibangun 
oleh Sultan lskandar Muda pada abad ke-16, tepatnya 
tahun 1612 masehi. 

Dibangunnya Masjid Raya oleh Sultan lskandar 
Muda ini tak lain karena sikap relijius Sang Sultan yang 
ingin mengajak masyarakat Aceh beribadah dan dekat 
dengan Allah Ta' ala, Tuhan semesta alam. 
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Dalam perjalanannya, Masjid Raya Baiturrahman 
menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah di Aceh dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. 
Masjid yang pernah dibakar habis oleh penjajah Belanda 
ini berhasil dibangun kembali dan berdiri megah di pusat 
Kota Banda Aceh yang menjadi magnet spiritual maupun 
pengundang decak kagum para wisatawan dalam dan luar 
negeri. 

"Masjid bersejarah pernah dibakar habis oleh 
Belanda, kemudian dibangun kembali." tambah Ridwan. 

Menurut Ridwan, masjid megah yang selamat dari 
amukan gelombang tsunami Aceh pada 2004 ini sudah 
mengalami 3 kali rehab besar-besaran hingga kini memiliki 
7 kubah. 

Masjid ini, merujuk pada Mesjid-Mesjid Bersejarah 
di Aceh jilid 1 (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 
Banda Aceh: 2011 ), juga menjadi saksi sejarah pada masa 
perebutan kemerdekaan. Seperti kejadian pada 14 April 
1873, Jenderal Kohler yang memimpin agresi militer 
pertama Belanda ditembak mati oleh mujahid Kesultanan 
Aceh yang disebutkan berasal dari Leung Bata tepat di 
halaman masjid yang memiliki tiang bulat sebanyak 136 
buah ini. Hasilnya, Pemerintah Hindia Belanda mundur 
ketakutan. Agresi militer pertama Belanda gagal total. 

Dalam masa-masa berikutnya, ketika Republik 
Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung 
Hatta, halaman Masjid Raya Baiturrahman menjadi saksi 
rapat akbar rakyat Aceh untuk menumpas semua sinyalir 
perusak kemerdekaan melalui Musyawarah Ulama Dayah 
seluruh Aceh yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh. 
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Pada pertemuan ini disepakati terbentuknya Laskar 
Mujahidin pada t Desember 1945 untuk berjihad melawan 
musuh proklamasi t 945. 

Dijaga Langsung oleh Allah 

Musibah gempa bumi yang diikuti amukan 
gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 
menyebabkan sekitar 250.000 warga Aceh menjadi 
syuhada'. Masjid Baiturrahman yang terletak sekitar 4 
kilometer dari bibir pantai juga menjadi saksi dahsyatnya 
gelombang tsunami yang melumpuhkan kehidupan 
warga Aceh saat itu. Namun, masjid ini tetap utuh meski 
sebagian besar bangunan di sekitarnya remuk tak tersisa. 
Hanya menara di sebelah timur masjid yang sedikit miring 
diterpa gelombang tsunami. 

.. Setibanya di rumah (dari menjadi imam Subuh di 
Masjid Raya), air naik. Saya sempat lari ke sebuah mushalla 
berlantai 2 di Darussalam, Kota Banda Aceh. Sampai di 
lantai dua sudah penuh orang. Kalau terlambat satu menit, 
saya sudah terbawa air. Saya loncat pagar. Bawa dua anak, 
orang rumah, kemenakan. Saat naik tangga, masuk air 
yang sangat kencang dengan mayat-mayat dari pantai. 
Saya adzan terus. Berdoa terus. Jumlah orang di mushalla 
sekitar 100 orang." ungkap Ridwan yang menjadi imam 
Shalat Subuh di Masjid Baiturrahman pada hari terjadinya 
tsunami, Ahad 26 Desember 2004. 

Ridwan dan ratusan orang di mushalla tidak bisa 
beranjak hingga hari ke-4. la pun baru mengetahui tidak 
adanya air gelombang tsunami yang masuk ke dalam 
Masjid Baiturrahman setelah bersusah payah menuju 
masjid. 
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"Ada hikmah yang kita ambil di sini. Masjid akan 
tetap dijaga Allah. Apa pun kejadiannya, kalau Allah 
menjaga, dia tetap selamat. Ada masjid lain yang lokaslnya 
20 meter dari pantai, itu gak hancur. Kacanya saj_a yang 
rusak. n tarn bah Ridwan. 

Transformasi Pengelolaan 

Usai diterjang gelombang tsunami, masyarakat 
Aceh kembali menata hidupnya. Tak terkecuali dengan 
kepengurusan Masjid Raya Baiturrahman. Pembiayaan 
masjid yang semula hanya mengandalkan infaq dari 
jamaah mendapatkan angin segar karena mendapatkan 
dana hibah dari Pemerinah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. Pada 2017, Pemerintah Provinsi Aceh mulal 
mewacanakan terbentuknya unit pengelola teknis dan 
disahkan pada tahun 2018. 

"Awalnya menggunakan dana hibah selama 4 
tahun. Kemudian menjadi Unit Pengelola Teknis Daerah 
(UPTD) di bawah Dinas Syariat Islam. Satu-satunya di 
Indonesia masjid yang menggunakan bantuan pemerintah 
untuk pengelolaan masjid melalui UPTD. Yang tadinya 
manajemen manual sekarang sudah menjadi manajemen 
pemerintah." tambah Ridwan yang dilantik sebagal 
Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada 
September 2019 lalu. 

Usai dilantik, Ridwan mencanangkan beberapa 
perubahan menuju pengelolaan masjid secara profesional 
dan modern. Ridwan mengungkap sejumlah strategi yang 
akan dijalankan dengan mengerahkan berbagai program 
yang sudah berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman ini. 
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Selain akan mengelola infaq parkir, penitipan 
sandal, penyewaan kamar khusus untuk tamu, Ridwan juga 
akan mengagendakan pengeloaan lift di menara masjid 
yang rusak saat tsunami agar berh..tngsi seperti Monumen 
Nasional, Jakarta. Dari atas menara setinggi 51 meter ini, 
pengunjung bisa menyaksikan pemandangan Kota Banda 
Aceh, Pulau Sabang, dan bukit-bukit yang mengelilingi 
Kota Banda Aceh. 

"Kita akan bangun pusat ole-ole sebagai souvenir 
bagi para wisatawan." ungkap Ridwan menjabarkan 
strategi yang akan dijalaninya. 

Pusat Relntegrasl Umat 

Sebagai sosok yang sudah berkhidmat kepada 
masyarakat melalui pengabdian di masjid, Ridwan 
memiliki gagasan yang dia namakan dengan reintegrasi 
ummat. Menurutnya, masjid tak hanya digunakan untuk 
ibadah ritual, tetapi juga pusat interaksi dan pendidikan 
masyarakat. 

Tak ketinggalan, lanjut Ridwan, masjid juga harus 
menjadi pusat keilmuan yang makin mendekatkan seorang 
hamba kepada Tuhannya. Atas spirit itulah, UPTD Masjid 
Raya Baiturrahman melangsungkan berbagai program 
kajian . 

.. Halaqah Maghrib (ba'da Maghrib sampai masuk 
waktu lsya') ada 7 penceramah dengan pembahasan 
tauhid, Al-Qur' an, dan tematik Jainnya. Setelah Subuh 
ada lagi kajian dengan para ahli lainnya. Pengajian Dayah 
Mayang setiap hari Rabu dan Ahad di waktu Dhuha sampai 
Zhuhur, pengisinya tokoh-tokoh agama dari pesantren 
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tradisional. Halaqah Maghrib dan Subuh dengan pemateri 
dari UIN (Professor, doktor)." tambah lelaki berkumis tebal 
ini. 

Kajian-kajian yang dilaksanakan secara rutin ini 
disiarkan secara on air melalui RRI Banda Aceh, Radio 
Baiturrahman, jaringan Pro3 yang terdengar sampai ke 
Medan, Malaysia, dan sekitarnya. 

Untuk mendekatkan masyarakat kepada Al-Qur'an, 
sepuluh menit sebelum masuk waktu shalat dibacakan 
ayat suci Al-Qur' an oleh para qori' pilihan. Pengurus 
masjid menetapkan kriteria yang ketat bagi 35 qori' yang 
bertugas selama satu pekan ini. 

"Kita sudah budayakan selama puluhan tahun agar 
para qori' membaca Al-Qur' an secara langsung sekitar 10 
menit sebelum waktu shalat. Qori' semua, bukan kaset. 
Ada 35 qori' untuk 35 kali shalat fardhu selama sepekan. 
Supaya para qori' terinsipirasi untuk terus belajar meski 
sudah meraih juara." tambah Ridwan yang pernah mewakili 
Aceh di ajang MTQ tingkat nasional ini. 

Sebagai wujud reintegrasi, Masjid Raya 
Baiturrahman juga mengurusi hajat hidup masyarakat 
di bidang pendidikan dan ekonomi keumatan. Masjid 
menyelenggarakan pendidikan dari tingkat taman kanak
kanak hingga setingkat pendidikan menengah. 

"Taman Pendidikan Al-Qur' an (TPA) plus, tidak 
sama dengan yang lain. Belajar tilawah, tartilul Qur' an, 
musabaqah, bahasa lnggris, bahasa Arab, dan bahasa 
Indonesia." ungkapnya. 
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Di bidang ekonomi, Masjid Baiturrahman berhasil 
menyelenggarakan unit simpan pinjam secara syariah 
yang bertujuan membantu jamaah kurang mampu di 
sekitar Kota Banda Aceh. 

"Melalui LembagaSyariah membentuk Baitul Qiradh 
(penyimpanan syariah) untuk masyarakat menengah ke 
bawah. Dibentuk tahun 1995 dengan dana awal dari ICMI 
yang diinisiasi oleh Pak BJ Habibie." terangnya. Kini, Baitul 
Qiradh sudah memiliki 3 cabang yang tersebar di sekiar 
Kota Banda Aceh. 

Selain itu, Masjid Baiturrahman memiliki berbagai 
unit usaha lain seperti penerbitan buletin Gema 
Baiturrahman, Radio Baiturrahman, perpustakaan, dan 
fasilitas pernikahan untuk masyarakat. 

"Banyak masyarakat yang ingin shalat Dhuha saat 
menyaksikan atau mengantar calon pengantin. Untuk 
jamaah yang datang dari jauh demi menghadiri pernikahan, 
setelah selesai bisa melaksanakan shalat Dhuha sambil 
menunggu waktu Zhuhur." imbuh Ridwan, santun. 

Menurut Ridwan, jumlah pasangan yang mendaftar 
menikah di Masjid Baiturrahman sudah sampai bulan April 
2020 dengan jumlah maksimal 3 pernikahan setiap hari. 

"Yang menikah diharapkan memberikan bantuan 
administrasi untuk masjid sebesar Rp. 500.000,-. Masjid 
kabupaten lainnya sudah 1 juta rupiah. Karena banyak 
masyarakat yang ingin menikah di Masjid Raya, supaya 
bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah jadi 
kita hanya kenakan biaya administrasi Rp. 500.000,-." 
terusnya. 
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Ridwan mengaku terharu sebab ada pasangan yang 
sengaja menjalankan pernikahan di Masjid Baiturrahman 
meski mempelai berasal dari Jakarta, Malaysia dan daerah 
lainnya. 

Merasakan Mekah di Baiturrahman 

Untuk menuju ke Masjid Raya Baiturrahman. 
jamaah bisa menggunakan taksi bandara, transportasl 
online, maupun ojek. Tak butuh lama, hanya sekltar 
30 menit tanpa hambatan. Di sepanjang perjalanan, 
pengunjung akan disuguhi pemandangan hijau daerah 
persawahan. Kenyamanan semakin menyeruak keika 
memasuki kompleks Masjid Raya Baiturrahman yang 
mampu menampung jamaah hingga 10.000 orang. 

Masjid Raya Baiturrahman bisa dimasuki melalui 
3 pintu utama di sebelah timur, selatan, dan utara. Pada 
masing-masing pintu terdapat gapura bertuliskan kaligrafi 
dan dengan warna terang. Selain 3 pintu utama terdapat 
pula 2 pintu di sebelah timur. Biasanya, pintu ini digunakan 
untuk masuknya para imam dan pengurus masjid lainnya. 

Saat mata memandang ke atas, tujuh kubah besar 
dengan wama dominan hitam dan empat menara di 
sebelah utara dan selatan siap memanjakan pem~ndangan 
pengunjung. Satu menara lainnya yang paling tinggi 
terletak di ujung timur masjid dan kerap disebut Menara 
Modal. 

Menara Modal ini memiliki tinggi 51 meter 
dilengkapi dengan tangga dan lift. Sayangnya. lift belum 
diperbaiki ketika bimasislam berkunjung. Dari Menara 
Modal ini, menurut pengakuan pengurus masjid, akan 
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terlihat pemandangan Pulau Sabang, Kata Banda Aceh, 
dan Bukit Barisan yang mengelilingnya. Pemandangan 
semakin lengkap, terutama bagi pengunjung yang ingin 
mengabadikan momen dengan adanya payung elektrik 
sebagaimana terdapat di Masjid Nabawi, Madinah, Arab 
Saudi. Payung elektrik berukuran besar ini berjumlah 12 
buah di sebelah utara dan selatan masjid (masing-masing 
sisi 6 payung). 

Untuk masuk ke ruang utama Masjid Raya 
Baiturrahman, pengunjung bisa melalui dua pintu 
di sebalah utara untuk jamaah laki-laki, dua pintu di 
sebelah selatan, dan tiga pintu di bagian depan masjid. 
Pintu utama terdapat di tengah di sebelah timur yang 
kerap dijadikan sebagai tempat favorit untuk berfoto. 
Pengunjung dianjurkan mengambil air wudhu terlebih 
dahulu di ruangan bawah tanah di sisi utara untuk jamaah 
perempuan dan di selatan untuk jamaah laki-laki. Terdapat 
ruang beragam organisasi, gedung TPA, dan bangunan 
pendukung yang semakin menambah keindahan Masjid 
Raya. 

Memasuki ruang utama untuk shalat, pengunjung 
akan dimanjakan dengan kombinasi warna cerah dan 
hiasan lampu-lampu antik. Di ruangan berukuran 3670 
meter persegi ini terdapat 136 tiang bulat, 32 tiang 
persegi empat yang kerap dijadikan sandaran oleh jamaah 
saat rehat selama menjalankan ibadah. 

Di ujung paling depan terdapat mihrab dan 
mimbar. Mimbar khusus digunakan untuk khubah shalat 
jum'at, ldul Fithri, dan ldul Adha juga saat Shalat Gerhana. 
Mimbar terbuat dari kayu dengan tinggi 2 meter. Di 
mimbar terdapat tulisan Allahu Akbar, Laa ilaha illallah 
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Muhammadun Rasulullah, dan shalawat Nabi dengan 
menggunakan aksara berbahasa Arab. 

Guna menambah kekhusyukan bagi seluruh jamaah, 
desain pintu Ka'bah di Mekah terdapat di bagian mihrab, 
lurus dengan arah pandang imam. Kombinasi desain pintu 
Ka'bah dan payung eletrik sebagaimana terdapat di Masjid 
Nabawi inilah yang dimaksudkan oleh para pendahulu 
pendiri masjid ini sebagai obat rindu bagi para jamaah 
akan Tanah Suci Mekah dan Madinah. 

"Masyarakat dulu kumpul di sini, termasuk para 
jamaah haji sebelum bertolak ke Arab Saudi. Kalau dari 
Jakarta ke Arab Saudi sekitar 9 jam, dari Aceh ke Arab 
Saudi sekitar 7 jam. Aceh paling dekat dengan Mekah. 
Dekat sekali. Sebelum sampai ke sana, orang datang ke 
sini dulu. Apalagi melihat payung yang seperti di Masjid 
Nabawi. Sebelum sampai ke sana, orang terkesan di sini. 
Kalau gak sempat datang ke sana (Mekah dan Madinah 
karena kendala biaya dan tidak mampu lainnya), sudah 
cukuplah datang ke Masjid Baiturrahman. Di Madinah ada 
payung, di sini juga ada. Mihrab imam berbentuk desain 
Pintu Ka'bah, mengobati kerinduan orang miskin yang 
belum mampu ke sana." ujar Ridwan, panjang lebar. 

Nuansa Tanah Suci Mekah dan Madinah akan 
kian mendalam saat shalat berjamaah Maghrib, lsya' dan 
Subuh. Tujuh imam masjid terpilih siap mengantarkan 
jamaah menuju kekhusyukan lantaran fasih dan merduanya 
bacaan juga langgam yang digunakan. Melalui bantuan 
Pemerintah Arab Saudi, tujuh imam masjid ini dibangunkan 
perumahan khusus takjauh dari Masjid Raya Baiturrahman. 
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Terpaan Fitnah 

Ketika musibah tsunami menerjang Aceh, banyak 
fitnah yang diembuskan. Kebanyakan fitnah menyebutkan 
bahwa musibah tsunami di Aceh merupakan azab dari 
Allah karena maksiat yang menjadi keseharian warga 
Aceh. Salah satunya terkait ladang ganja. Menurut 
Ridwan, masyarakat yang menanam ganja hanya di 
daerah pegunungan dengan jumlah sedikit. Masyarakat 
di perkotaan dan perkampungan umumnya merupakan 
masyarakat baik-baik bahkan menjalankan syariat Islam 
dalam keseharian. 

"Semakin tebal iman seseorang semakin banyak 
cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi 
ma'shum tapi cobaannya bertubi-tubi. Penanam ganja 
hanya segelintir orang di pegunungan, sebagian besar 
penduduk lain di perkotaan (insya Allah) ahli ibadah. Nabi 
dihantam, Nabi dilempar, Nabi dihina, kenapa? Karena 
Nabi pemuka agama." ungkap Ridwan, emosional. 

Di Aceh, seluruh wanita mengenakan kerudung. 
Bahkan ketika di dalam rumah saat ada tamu, wanita
wanita Aceh teguh dengan kerudung indah menutupi 
bagian kepala yang menjadi pusat keindahan wanita. 

"2001 ditetapkan sebagai negeri syariat Islam. 
Wanita berjilbab meskipun di rumah, kecuali yang bukan 
beragama Islam." kata Ridwan. 

Ridwan menegaskan, jika tsunami merupakan azab 
masyarakat Aceh telah melakukan muhasabah. Dirinya 
justru mempertanyakan daerah-daerah lain yang tingkat 
kesadaran beragamanya masih kurang. 
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"Di jakara, di jawa, dan daerah lain banyak wanlta 
yang mengenakan celana pendek di atas lutut dan pakaian 
you can see. Di Aceh, tidak ada." tegasnya. 

Sampai Matt di Mas)id 

Sebagai Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman 
sekaligus Wakil Imam Besar, Ridwan membagikan 
semangat pengelolaan masjid profesional kepada ummat 
Islam di seluruh Indonesia. la dan pengurus lainnya 
mendukung pengelolaan masjid secara profesional bahkan 
dibiayai oleh satuan pemerintahan di tingkat pusat sampal 
daerah kabupaten/kota. 

Semangat Ridwan yang terinpirasi dari ayat Al
Qur' an tentang ajakan amar ma'ruf dan mencegah 
kemungkaran ini terlihat nyata dengan semboyan yang 
sudah menjadi darah daging lelaki asal Meulaboh lnl 
dalam pengelolaan masjid. 

"Masjid harus diurus secara profesional. Semangat 
amar ma'ruf dan nahi munkar. jangan hanya membangun 
masjid, kemudian ditinggalkan. Itu menjadl salah satu 
sarana masuknya radikalisme. Kita urusi masjid, sampai 
mati di masjid." tegasnya. 

Pada Masjid Raya Baiturrahman yang menjadl 
kebanggan dan simbol keislaman masyarakat Aceh. 
terobatilah rindu kepada Mekah dan Madinah melalui 
desain bangunan dan shalat berjamaahnya. Sujudlah lama
lama di dalamnya, mengadulah kepada Allah, semoga 
semua jengkal Bumi Pertiwi ini nyaman untuk dijadikan 
sebagai tempat sujud. 
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Seperti namanya, Baiturrahman merupakan rumah 
yang dipenuhi kasih sayang kepada semesta sehingga 
melahirkan Darussalam, negeri yang penuh keselamatan 
dan kesejahteraan. Berlama-lamalah menyerap spirit 
mendekatkan diri kepada Sang Khalik di masjid yang 
menjadi saksi keberanian ummat Islam dan warga Aceh 
dalam mengusir penjajah hingga memanen kemerdekaan. 
Pada Aceh, rindu Mekah terobati. Dan rindu itu, kembali 
menyeruak seketika meninggalkannya. [l 
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