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PERAN MASJID SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

NONFORMAL 

(Studi Kasus di Masjid Laweyan, Belukan, Pajang, Laweyan, Surakarta 

Tahun 2021) 

Abstrak 

Studi kasus dengan judul, “PERAN MASJID SEBAGAI LEMBAGA 

PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL (Studi Kasus di Masjid Laweyan, 

Belukan, Pajang, Laweyan, Surakarta Tahun 2021) diadakan untuk 

mendeskripsikan peran masjid sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal. 

Data-data riset didapatkan melalui metode triangulasi, yaitu: 1) observasi di lokasi 

riset, yaitu Masjid Laweyan, 2) dokumentasi manajemen Masjid Laweyan, dan 3) 

wawancara bersama ketua takmir, ketua dan pengajar TPQ, serta jamaah Masjid 

Laweyan untuk memperoleh informasi berdasarkan pengalaman subjek riset 

terkait fokus penelitian. Data riset yang telah terkumpul kemudian diolah melalui 

tiga tahapan, yaitu: 1) penyederhanaan data, 2) penyajian data dalam bentuk 

gambar, tabel, dan bagan, serta 3) penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan 

bahwa: 1) Masjid Laweyan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam 

nonformal yang mempunyai dua peran, yaitu: pengkaderan internal bagi takmir 

masjid melalui pembinaan dalam aspek manajemen masjid dan pengkaderan 

eksternal bagi jamaah masjid melalui pendidikan Islam terpadu, 2) Kontribusi 

Masjid Laweyan selama lebih dari empat abad sebagai lembaga pendidikan Islam 

nonformal dapat dilihat dari kemampuan masjid dalam mengakomodir dan 

memenuhi kebutuhan pendidikan Islam masyarakat melalui berbagai program 

atau kegiatan pendidikan Islam yang ada, seperti: Pengajian Ahad Barokah, TPQ, 

Tasmi‟ Al-Quran, Majelis Ta‟lim, Tadarus Al-Quran, Tahsin Al-Quran, dan 

Pengajian Purnomosidi, 3) Keberhasilan Masjid Laweyan dalam upaya 

pengembangan peran dan pemberdayaan potensi masjid sebagai salah satu 

lembaga pendidikan Islam nonformal bukan dari besar kecilnya dana operasional 

yang digunakan. Melainkan sinergi dan kesinambungan antara tiga unsur penting 

dalam manajemen masjid, yaitu: „idarah, „imarah, dan ri’ayah.  

Kata Kunci: peran masjid, manajemen masjid, dan lembaga pendidikan islam 

nonformal 

Abstract 

A case study entitled, "THE ROLE OF MOSQUE AS A NONFORMAL 

ISLAMIC EDUCATION INSTITUTION (Case Study at Laweyan Mosque, 

Belukan, Pajang, Laweyan, Surakarta in 2021) was held to describe the role of 

mosques as non-formal Islamic educational institutions. Research data is obtained 

through the triangulation method, namely: 1) observation at the research location, 

namely the Laweyan Mosque, 2) Laweyan Mosque management documentation, 

and 3) interviews with the takmir chairman, the TPQ chairperson and teacher, as 

well as the Laweyan Mosque congregation to obtain information based on the 

experience of the research subject related to the research focus. The collected 

research data is then processed in three stages, namely: 1) simplifying data, 2) 

presenting data in the form of images, tables and charts, and 3) drawing 

conclusions. The research results show that: 1) Laweyan Mosque is a non-formal 

Islamic education institution that has two roles, namely: internal cadre for mosque 
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takmirs through guidance in the aspects of mosque management and external 

cadre for mosque congregations through integrated Islamic education, 2) 

Contribution of Laweyan Mosque For more than four centuries as a non-formal 

Islamic education institution, it can be seen from the ability of mosques to 

accommodate and fulfill the needs of Islamic education in the community through 

various existing Islamic education programs or activities, such as: Pengajian Ahad 

Barokah, TPQ, Tasmi 'Al-Quran, Majelis Ta'lim, Tadarus Al-Quran, Tahsin Al-

Quran, and Purnomosidi recitation, 3) The success of the Laweyan Mosque in 

efforts to develop the role and empowerment of the potential of the mosque as one 

of the non-formal Islamic educational institutions is not from the size of the 

operational funds used. But there is synergy and continuity between the three 

important elements in mosque management, namely: 'idarah, 'imarah, and 

ri'ayah. 

Keywords: role of mosques, management of mosques, and non-formal islamic 

education institutions. 

 

1. PENDAHULUAN 

Masjid adalah salah satu lembaga pendidikan Islam nonformal. Dalam masyarakat 

Minangkabau, masjid lebih dikenal dengan sebutan surau. Pada masa kepemimpinan 

Rasulullah, masjid berperan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya 

umat. Keberadaan masjid sebagai pusat peradaban masyarakat kala itu, menjadi bukti 

bahwa masjid mempunyai peran sebagai pengikat sosial sekaligus basis pendidikan 

Islam. Kemunculan pesantren dan madrasah sebagai transformasi lembaga pendidikan 

Islam, berdampak pada eksistensi masjid dalam pengajaran keagamaan.  

 Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh Dewan Masjid Indonesia atau 

DMI, menunjukkan bahwa jumlah masjid di Indonesia mencapai 800 ribu masjid. Akan 

tetapi, jumlah ini berbeda jauh dengan data statistik pada Sistem Informasi Masjid atau 

SIMAS. Berdasarkan data SIMAS per 18 Februari 2021, jumlah masjid di Indonesia 

sekitar 270 ribu masjid. Artinya, hanya 33% masjid yang terdaftar dari keseluruhan 

masjid yang ada. 

 Kesenjangan antara kuantitas dan kualitas masjid menuntut adanya sistem yang 

akurat dan transparan bagi pengembangan potensi masjid. Adapun aspek penting yang 

perlu dikaji, antara lain: kelembagaan masjid, kegiatan masjid, dan pemeliharaan 

masjid. Upaya ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: memberikan gambaran atau 

formulasi masjid yang ideal sebagai basis pendidikan Islam yang profesional dan 

inovatif, menjadi jawaban dari situasi krisis moralitas masyarakat modernis, serta 
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respons masjid sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal terhadap transisi dan 

modernisasi lembaga pendidikan Islam.  

 Berdasarkan data statistik aduan masyarakat tahun 2019, Kementrian Kominfo 

berhasil mengantongi lebih dari empat ratus ribu aduan terkait konten bermuatan 

negatif. Dari 18 kategori, konten pornografi menduduki peringkat pertama dengan 

244.738 aduan. Sedangkan di urutan terakhir terdapat satu aduan dalam kategori konten 

penyalahgunaan obat terlarang. Deretan kejahatan di atas merupakan tamparan keras 

bagi dunia pendidikan Islam. 

 Zainul Hasani berpendapat bahwa krisis moral merupakan wabah yang menyebar 

begitu cepat dan luas ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemerosotan 

moral masyarakat modernis merupakan buntut panjang dari ketidaksiapan masyarakat 

dalam merespons kemajuan IPTEK, lemahnya kualitas interaksi spiritual manusia, 

hubungan sosial atau pergaulan bebas, dan carut marut dunia pendidikan yang seakan-

akan menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan formal saja. Padahal, keselarasan 

antara pendidikan formal, informal, dan nonformal diperlukan dalam proses belajar 

sepanjang hayat.  

 Menurut Bukhari Umar, manusia diciptakan dari komponen materi dan imateri. 

Manusia memerlukan konsep pendidikan yang utuh untuk mengoptimalkan daya fisik, 

daya nalar, dan daya rasa. Sinergi antara pendidikan qalbiyah dan „aqliyah adalah 

fondasi dalam pelaksanaan pendidikan Islam yang ideal. Keseimbangan intelektual dan 

spiritual merupakan faktor terbentuknya manusia yang cerdas. Pendidikan Islam 

merupakan sarana yang tepat bagi transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam.  

 Berdasarkan catatan sejarah penyebaran agama Islam di pulau Jawa, diketahui 

bahwa Masjid Laweyan atau Masjid Ki Ageng Henis merupakan bekas pura yang 

dibangun oleh Ki Beluk. Masjid ini berdiri sejak tahun 1546. Masjid Laweyan 

merupakan masjid tertua di Kota Solo. Usianya empat abad lebih tua dari Masjid Agung 

Surakarta yang dibangun sekitar tahun 1768. Model bangunan masjid merupakan 

perpaduan nuansa Hindu, Jawa, dan Islam.  

 Dalam 14 tahun terakhir, hanya tujuh artikel terpublikasi yang berkaitan dengan 

Masjid Laweyan. Tiga hal yang menjadi topik pembahasan dalam beberapa riset 

terdahulu, yaitu: 1) kehidupan tiga golongan masyarakat Laweyan, 2) akulturasi budaya 
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Hindu, Jawa, dan Islam, dan 3) model fisik masjid. Akan tetapi, studi ilmiah mengenai 

kontribusi Masjid Laweyan sebagai penyelenggara pendidikan Islam belum pernah 

dilakukan. Ketiadaan riset terkait peran Masjid Laweyan sebagai salah satu lembaga 

pendidikan Islam nonformal menjadi alasan penulis riset ini perlu dilakukan. 

 Berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah dalam studi ilmiah ini, yaitu bagaimana peran Masjid Laweyan 

sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal tahun 2021? 

2. METODE  

Studi ilmiah yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai studi lapangan atau Field 

Reseacrh yang berarti studi yang dikerjakan secara langsung pada tempat objek riset. 

Tujuannya untuk mendapatkan data sebanyak mungkin. Peninjauan jenis penelitian ini 

diklasifikasikan pada aspek tempat pelaksanaan riset. Data-data yang terkumpul 

digunakan untuk mengkaji kontribusi masjid sebagai lembaga pendidikan Islam 

nonformal. 

 Menurut jenis pendekatannya, riset ini termasuk dalam jenis pendekatan 

penelitian kualitatif, yaitu pengkajian terhadap gejala-gejala sosial berdasarkan 

pengalaman informan yang dilakukan sesuai metodologi riset ilmiah. Pada dasarnya, 

riset kualitatif merupakan sebuah metode untuk mengemukakan gejala-gejala sosial 

yang tengah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan mencari solusi atas berbagai persoalan sosial. Pendekatan 

kualitatif dipakai sebagai perspektif untuk mengetahui peran masjid sebagai lembaga 

pendidikan Islam nonformal. 

 Ciri khas penelitian kualitatif adalah penggunaan metode triangulasi dalam proses 

pengumpulan data riset yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: observasi, dokumentasi, 

dan wawancara. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan penulis untuk 

memperoleh akurasi, validitas dan keabsahan data riset. Observasi dilakukan di Masjid 

Laweyan. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data berupa artikel, buku, dan 

jurnal yang berkaitan fokus riset. Wawancara dilakukan dengan subjek riset, seperti: 

ketua takmir, ketua dan pengurus TPQ, serta jamaah Masjid Laweyan. 

 Data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data selama riset 

kemudian diolah melalui tiga tahapan, yaitu merangkum, menyajikan, dan 
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menyimpulkan. Analisis data dalam penelitian yang hendak dilakukan bersifat induktif, 

yaitu analisis yang diawali dengan usaha memperoleh data secara lengkap mengenai 

objek riset tanpa interpretasi dan evaluasi data yang berlangsung sejak awal penelitian 

dimulai. Analisis induktif bertujuan untuk manafsirkan dan memperoleh kesimpulan 

dari berbagai kejadian yang terjadi di lapangan untuk memaknai gejala sosial sebagai 

hasil penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kelembagaan Masjid Laweyan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutanto selaku Ketua Harian Takmir 

Masjid Laweyan pada 16 Maret 2021, maka diperoleh fakta bahwa: 

a. Keanggotaan takmir masjid berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar masjid. 

Takmir masjid dipilih oleh jamaah masjid dan ditetapkan oleh panitia pemilihan 

dengan prinsip musyawarah setiap lima tahun sekali. 

b. Susunan nama dan jabatan takmir masjid dibuat sesuai kemampuan setiap anggota 

sebagai dasar dalam pembagian kerja takmir masjid. 

c. Keanggotaan takmir Masjid Laweyan terdiri dari: penasihat, ketua umum, ketua 

harian, wakil ketua harian 1 dan 2, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, bidang 

dakwah, bidang perlengkapan, bidang keamanan, dan bidang pemeliharaan umum, 

serta daftar imam shalat. 

d. Penetapan anggota takmir sebagai sekretaris 1 dan 2, serta bendahara 1 dan 2 

merupakan strategi kelembagaan Masjid Laweyan dalam bidang administrasi dan 

keuangan. Tujuannya agar setiap kegiatan surat menyurat dan alokasi dana masjid 

tercatat dengan baik. 

e. Kegiatan rapat takmir Masjid Laweyan minimal diadakan tiga kali dalam satu tahun, 

yaitu pada awal dan akhir tahun, menjelang Ramadhan, dan menjelang perayaan 

HBI. Pembahasan rapat takmir berisi rencana hingga evaluasi kegiatan kemasjidan 

yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Rapat takmir juga bisa diadakan kapan saja 

sesuai urgensi persoalan yang akan diinformasikan kepada anggota takmir melalui 

undangan yang memuat waktu, tempat, dan tujuan rapat diadakan. 

f. Kinerja takmir masjid diawasi oleh seluruh jamaah masjid, khususnya oleh ketua 

takmir masjid melalui laporan pertanggungjawaban setiap anggota. 
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 Pembinaan kelembagaan masjid atau ‘idarah mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, administrasi, keuangan, dan pengawasan. Tujuan dari pembinaan 

‘idarah adalah menumbuhkan dan membina kemampuan kepemimpinan anggota takmir 

masjid sebagai upaya pembentukan budaya organisasi dan kelembagaan yang 

terstruktur dan profesional. 

 Secara keseluruhan, keanggotaan takmir Masjid Laweyan sudah memenuhi 

kriteria takmir masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI¸ yaitu: 1) penduduk tetap 

sekitar masjid, 2) dipilih oleh jamaah masjid, 3) pemilihan dilakukan secara 

musyawarah, 4) ditetapkan oleh kepala daerah, dan 5) masa jabatan minimal dua sampai 

lima tahun. Akan tetapi, ada satu bagian yang kurang tepat yaitu dalam hal penetapan 

keanggotaan takmir masjid. Masjid Laweyan merupakan jenis masjid bersejarah, 

sehingga penetapan keanggotaan takmir masjid semestinya dilakukan oleh Gubernur 

berdasarkan rekomendasi Kemenag Provinsi. 

 Dari beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada pembahasan 

mengenai pembinaan kelembagaan atau ‘idarah masjid. Padahal, kelembagaan masjid 

yang terstruktur merupakan bagian penting dalam upaya pemberdayaan potensi masjid 

sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang dilakukan melalui berbagai 

kegiatan kemasjidan. 

3.2 Kegiatan Masjid Laweyan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutanto selaku Ketua Harian Takmir 

Masjid Laweyan pada tanggal 16 Maret 2021, maka didapatkan informasi mengenai 

kegiatan di Masjid Laweyan sebagai berikut. 

a. Kegiatan Masjid Laweyan terdiri dari: a) kegiatan ibadah, b) kegiatan pendidikan, c) 

kegiatan sosial, d) perpustakaan, e) kesehatan, dan f) peringatan HBI.  

b. Kegiatan ibadah Masjid Laweyan terdiri dari aktivitas shalat fardhu dan shalat Jumat 

berjamaah yang di dalamnya mencakup aktivitas pembinaan muadzin, imam, khatib, 

dan jamaah shalat. 

c. Kegiatan pendidikan Islam Masjid Laweyan, yaitu: Taman Pendidikan Al-Quran, 

Pengajian Ahad Barokah, Tasmi‟ Al-Quran, Majelis Ta‟lim, Tadarus Al-Kahfi, 

Tahsin Al-Quran, dan Pengajian Purnomosidi. 
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d. Kegiatan sosial Masjid Laweyan, meliputi: pengelolaan dan pembagian zakat, 

penyembelihan dan pendistribusian qurban, pengalokasian dana masjid untuk 

santunan sosial dan pendidikan, penyedia perlengkapan pengurusan jenazah, serta 

penyedia tempat akad pernikahan. 

e. Perpustakaan Masjid Laweyan dibuka setiap hari mulai ba‟da ashar sampai ba‟da 

isya‟. Berisi koleksi buku-buku Islam dan mainan edukasi untuk anak-anak. Saat ini 

kepengurusan perpustakaan dilakukan oleh para pengurus TPQ Masjid Laweyan. 

f. Kegiatan kesehatan Masjid Laweyan yaitu donor darah yang diadakan setiap tiga 

bulan sekali sebagai bentuk kerjasama takmir masjid dengan PMI di bidang layanan 

kesehatan bagi umat. 

g. Peringatan HBI Masjid Laweyan yang rutin dilakukan setiap tahun ada dua, yaitu 

shalat Idul Fitri pada 1 Syawal dan shalat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah.  

 Pertama, aktivitas pembinaan ibadah shalat merupakan bagian penting dalam 

pembinaan kegiatan masjid atau ‘imarah. Berdasarkan keputusan Dirjen BMI, 

pembinaan ibadah mencakup: ketentuan dan kriteria sebagai muadzin, imam dan khatib, 

serta pembinaan jamaah terkait tatacara shalat berjamaah. Pembinaan ibadah jamaah 

Masjid Laweyan dilakukan sejak dini melalui pengenalan dan pembiasaan shalat para 

santri TPQ, pemilihan muadzin yang bertugas mengumandangkan adzan, penunjukkan 

dan penjadwalan imam dan khatib berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam syariat 

Islam, serta pengenalan tatacara shalat berjamaah kepada jamaah shalat, khususnya 

dalam kerapatan shaf shalat.  

 Kedua, perbedaan latarbelakang gender, usia, pendidikan, dan kebutuhan jamaah 

menuntut adanya pembagian jenjang dan materi pendidikan Islam. Karakteristik 

pendidikan nonformal menurut Ibrahim Bafadhol, antara lain: 1) masyarakat sebagai 

basis pendidikan, 2) guru diperlukan sebagai fasilitator, 3) usia tidak terbatas, 4) 

kurikulum pendidikan tergantung kebutuhan masyarakat, 5) materi padat dan waktu 

pembelajaran singkat, manajemennya terpadu, dan 7) keterampilan khusus. 

 Demikian juga dengan pendidikan Islam di Masjid Laweyan mempunyai 

karakteristik, seperti: 1) pendidikan dilakukan dari, oleh dan untuk jamaah masjid, 2) 

tidak ada batasan usia, 3) materi disesuaikan dengan kondisi atau persoalan jamaah, 4) 

materi yang disampaikan padat dan paling lama satu jam, 5) kegiatannya terjadwal, 
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serta 6) diberikannya berbagai keterampilan, yaitu: skill kepemimpinan bagi anggota 

takmir dan pengurus TPQ, skill mengajar bagi pengajar TPQ dan Majelis Ta‟lim, skill 

BTA bagi seluruh jamaah dari anak-anak sampai usia lanjut, serta skill olahraga 

berkuda, memanah, dan renang bagi santri TPQ Masjid Laweyan. 

 Ketiga, kegiatan sosial. Dirjen BMI menyebutkan bahwa aktivitas sosial 

kemasjidan merupakan segala aktivitas ibadah yang menyangkut kepentingan orang 

banyak, seperti: zakat, qurban, khitan masal, santunan anak yatim, pernikahan, dan 

kematian. Ketentuan tersebut sesuai dengan kegiatan sosial yang ada di Masjid 

Laweyan, yaitu: zakat, qurban, santunan sosial, pengurusan jenazah, dan penyedia 

tempat akad nikah. 

 Sebagaimana pada masa Rasulullah, masjid mempunyai peran sebagai lembaga 

sosial pernikahan. Hal menarik dari kegiatan sosial di Masjid Laweyan adalah fakta 

bahwa keberadaan Masjid Laweyan selama lebih dari empat abad ini tidak hanya 

sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat melangsungkan akad pernikahan. 

Beberapa pernikahan yang diadakan merupakan pernikahan antarjamaah, baik takmir 

dengan pengajar TPQ maupun takmir dengan jamaah masjid.  

 Setelah pernikahan berlangsung, suami akan tetap aktif dalam kepengurusan 

takmir, istri akan tetap aktif mengajar TPQ, dan anak-anak sejak di kandungan telah 

dibiasakan dengan aktivitas ibadah. Setelah anak lahir mereka dibawa dalam majelis 

ilmu sebagai pengenalan dan pembiasaan bahwa masjid tempat ramah anak.  Artinya, 

masjid mempunyai andil dalam membentuk pribadi muslim dan muslimah yang ideal. 

Melalui berbagai aktivitas kemasjidan masing-masing dipersiapkan untuk membina 

keluarga sesuai ketentuan syariat untuk mewujudkan masyarakat Islam yang cerdas 

sacara intelektual maupun spiritual. 

 Keempat, perpustakaan. Di Masjid Laweyan terdapat satu ruangan yang 

digunakan sebagai perpustakaan. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan ketentuan 

perpustakaan masjid menurut Dirjen BMI, maka perpustakan Masjid Laweyan dapat 

dikatakan belum optimal. Alasannya, buku-buku Islam yang ada kurang lengkap dan 

tidak relevan dengan perkembangan umat Islam. Susunan pengurus perpustakaan juga 

belum ada, fasilitas perpustakaan belum lengkap, dan ruang perpustakaan juga 

digunakan sebagai ruang sekretariat TPQ. Kondisi ini tentu belum bisa memenuhi 
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standar perpustakaan masjid yang semestinya bisa menyediakan literatur bacaan-bacaan 

Islam bagi umat.   

 Kelima, kesehatan. Berdasarkan keputusan Dirjen BMI, masjid mempunyai peran 

sebagai lembaga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut 

antara lain: layanan kesehatan gratis, pembangunan poliklinik gratis, iuran dana 

kesehatan jamaah, dan donor darah. Hingga saat ini, donor darah menjadi satu-satunya 

kegiatan di bidang kesehatan yang diadakan Masjid Laweyan yang bekerjasama dengan 

PMI. Kondisi ini menunjukkan bahwa, dalam layanan kesehatan Masjid Laweyan 

belum maksimal. Keterbatasan dana dan keterjangkauan lokasi puskesmas setempat 

merupakan alasan ketiadaan poliklinik di masjid. 

 Keenam, peringatan HBI. Ada dua momentum Hari Besar Islam atau HBI yang 

diadakan di Masjid Laweyan, yaitu Shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap usai shalat, 

imam biasanya akan memberikan nasihat agar jamaah tidak malas dalam beribadah usai 

bulan Ramdhan, dan kisah inspiratif Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang lekat 

dengan nilai-nilai ketauhidan. Kegiatan ini sesuai dengan urgensi peringatan HBI bagi 

jamaah menurut Dirjen BMI, yaitu sebagai bentuk syiar Islam melalui pemeliharaan dan 

peningkatan penghayatan umat terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam. 

Dari enam kegiatan kemasjidan yang ada, terdapat dua kegiatan yang secara mandiri 

belum diadakan di Masjid Laweyan, yaitu koperasi sebagai wadah sosialisasi ekonomi 

jamaah dan pembinaan wanita melalui kelas pelatihan keterampilan khusus kaum hawa. 

Seperti yang disebutkan dalam keputusan Dirjen BMI tentang Standar Pembinaan 

Manajemen Masjid, mengatakan bahwa kaum wanita memiliki potensi yang perlu 

dikembangkan melalui kajian muslimah, kelas pra-nikah, dan pelatihan ketrampilan 

hidup. Sedangkan koperasi diperlukan sebagai wadah sosialisasi perekonomian jamaah. 

Koperasi juga dapat menambah kesadaran jamaah dalam ranah ekonomi kemasjidan. 

3.3 Pemeliharaan Masjid 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutanto selaku Ketua Takmir Masjid 

Laweyan pada tanggal 16 Maret 2021 mengenai pembinaan pemeliharaan di Masjid 

Laweyan, dapat penulis simpulkan beberapa poin sebagai berikut. 

a. Kegiatan pemeliharaan di Masjid Laweyan dibedakan menjadi dua, yaitu 

pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana. 
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b. Kegiatan pemeliharaan masjid meliputi bangunan masjid, fasilitas masjid, dan 

lingkungan masjid. 

c. Kegiatan pemeliharaan di Masjid Laweyan utamanya dilakukan oleh marbot masjid 

dan anggota takmir bidang pemeliharaan umum. 

d. Sumber dana kegiatan pemeliharaan masjid berasal dari pemerintah, donatur, dan 

jamaah masjid.  

 Keberadaan bangunan masjid dalam pekarangan Pasareyan Dalem Ki Ageng 

Henis menjadi alasan bentuk bangunan yang tidak pernah berubah meski sudah berusia 

ratusan tahun. Gaya arsitektur masjid khas perpaduan antara budaya Hindu, Jawa, dan 

Islam. Masjid Laweyan merupakan saksi dalam proses Islamisasi masyarakat Laweyan 

yang saat itu didominasi oleh budaya Jawa dan Hindu.   

 Pada akhir tahun 2012, ditetapkanlah Masjid Laweyan dalam Cagar Budaya. 

Berdasarkan standar pembinaan pemeliharaan masjid bersejarah yang telah ditetapkan, 

maka perubahan pada ruang utama masjid tidak diperbolehkan. Berbeda dengan masjid-

masjid pada umumnya, aktivitas pemeliharaan yang boleh dilakukan pada masjid 

bersejarah, yaitu: pembagunan area baru sebagai penunjang aktivitas kemasjidan tanpa 

merubah bentuk bangunan asli, penambahan dan perawatan rutin fasilitas masjid, 

pengecatan ulang tembok masjid, dan penghijauan lingkungan masjid. Secara umum, 

pemeliharaan di Masjid Laweyan sudah berjalan dengan baik. 

 Sebagaimana hasil dari beberapa riset terdahulu, belum ada yang membahas 

mengenai pemeliharaan masjid. Studi ilmiah mengenai pendidikan berbasis masjid 

umumnya hanya berbicara mengenai kegiatan ibadah dan pendidikannya saja. Padahal, 

pembahasan mengenai tatacara pemeliharaan masjid juga tidak kalah penting. 

Pemeliharaan masjid harus dilakukan sesuai karakteristik dan sejarah perkembangan 

masjid.  

3.4  Peran Masjid Laweyan sebagai Lembaga Pendidikan Islam Nonformal 

Penulis mencoba memahami dan menyelediki berbagai aspek yang berkaitan dengan 

peran masjid sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal di Masjid Laweyan, 

Belukan, Pajang, Laweyan, Kota Surakarta Tahun 2021. Peneliti melakukan observasi 

pendahuluan pada tanggal 8 Maret 2021 dan observasi lanjutan sejak tanggal 9-22 

Maret 2021 di Masjid Laweyan. Penulis juga melakukan dokumentasi terdahap aspek-
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aspek yang berkaitan dengan fokus riset. Tujuannya untuk mendukung data-data primer 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua harian takmir masjid, ketua dan 

pengajar TPQ, serta jamaah masjid.  

 Hasil riset menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan, pembinaan kegiatan, 

dan pembinaan pemeliharaan masjid ditujukan sebagai upaya revitalisasi peran masjid 

dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki masjid sebagai salah satu 

lembaga penyelenggaraan pendidikan Islam nonformal. 

 Serupa dengan peran masjid menurut Syamsul Kurniawan yang telah penulis 

jelaskan pada BAB II, dapat dikatakan bahwa keberadaan Masjid Laweyan selama ini 

mempunyai kontribusi nyata sebagai lembaga keagamaan, pendidikan, dan sosial 

sebagaimana peran masjid pada zaman Rasulullah. Sedangkan peran masjid secara 

khusus ialah lembaga pembinaan dan pengkaderan umat Islam melalui aktivitas 

kelembagaan masjid yang terstrukur, kegiatan kemasjidan yang terjadwal, dan 

pemeliharaan yang menyeluruh dan utuh. 

Kontribusi masjid sebagai lembaga pendidikan berbasis kemasyarakat atau nonformal 

mempunyai fungsi peningkatan kesadaran dan pengetahuan keagamaan umat, 

pembentukan watak dan kebiasaan pribadi muslim yang ideal, serta penanaman nilai-

nilai spiritualitas dan moralitas yang berlangsung terus menerus. 

4. PENUTUP 

Masjid Laweyan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam nonformal yang 

mempunyai dua peran, yaitu: pengkaderan internal bagi takmir masjid melalui 

pembinaan dalam aspek manajemen masjid dan pengkaderan eksternal bagi jamaah 

masjid melalui pendidikan Islam terpadu.  

 Kontribusi Masjid Laweyan selama lebih dari empat abad sebagai lembaga 

pendidikan Islam nonformal dapat dilihat dari kemampuan masjid dalam mengakomodir 

dan memenuhi kebutuhan pendidikan Islam masyarkat melalui berbagai program atau 

kegiatan pendidikan Islam yang ada, seperti: Pengajian Ahad Barokah, TPQ, Tasmi‟ Al-

Quran, Majelis Ta‟lim, Tadarus Al-Quran, Tahsin Al-Quran, dan Pengajian 

Purnomosidi.  

 Keberhasilan Masjid Laweyan dalam upaya pengembangan peran dan 

pemberdayaan potensi masjid sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam nonformal 
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bukan dari besar kecilnya dana operasional yang digunakan. Melainkan sinergi dan 

kesinambungan antara tiga unsur penting dalam manajemen masjid, yaitu: „idarah, 

„imarah, dan ri’ayah.  

 Berdasarkan deksripsi dan analisis data yang telah penulis rangkum secara singkat 

dalam simpulan, maka penulis menyadari bahwa hasil riset mengenai peran masjid 

sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal ini mempunyai kekurangan. Untuk itu 

penulis menyertakan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Kepada pemerintah, diharapkan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pengurus 

masjid dan pengajar TPQ dengan memberikan tunjangan insentif setiap bulan, 

sehingga perhatian pemerintah tidak terbatas pada program dan pemeliharaan majid 

secara fisik, namun juga secara menyeluruh.  

2. Kepada masjid, diharapkan untuk lebih memperhatikan ketentuan dalam penetapan 

takmir masjid, merevitalisasi perpustakaan masjid, menambah program koperasi 

umat dan kelas khusus bagi jamaah wanita agar kegiatan kemasjidan lebih 

maksimal.  

3. Kepada peneliti, diharapkan agar melakukan studi pendahuluan, membuat kerangka 

riset, serta menetapkan konsep  dan teori yang relevan dengan objek riset sebagai 

dasar dalam proses analisis. 
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