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Mosques have a strategic function in Islamic society. Apart from being a place of worship, 

the mosque also functions as a medium for holistic development of the people. Rasulullah 

SAW built the first mosque in the city of Medina with the aim of enlightening the people 

and introducing the divine message. The mosque in Padangsidimpuan City is very 

strategically located on the edge of the Trans Sumatran National Road, so that many 

travelers pass by but because the condition of the mosque is inadequate from its facilities, 

namely there is parking, no restarea, bathrooms are not separated between the community 

and travelers , the mosque building is small, so it is not sufficient for travelers. Therefore, 

the Musafir Mosque in Padangsidimpuan City deserves to be built in accordance with its 

theme, namely traveler-friendly according to the purpose. The method used is descriptive 

method. And the result of this design is the Musafir Mosque in Padangsidimpuan with 

the concept of an Ottoman Turkish nuance and ornaments on the outer walls of a 

traditional mosque. 
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Abstrak 

 

Masjid memiliki fungsi strategis dalam masyarakat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, 

masjid juga berfungsi sebagai media pembinaan umat secara holistic. Rasulullah SAW 

membangun masjid pertama di kota Madinah dengan tujuan mencerahkan umat dan 

mengenalkan risalah ilahiah. Masjid-masjid yang berada di Kota Padangsidimpuan 

letaknya sangat stategis berada di tepi Jalan Nasional Lintas Sumatera, sehingga para 

musafir banyak yang berlalu lalang tetapi karena kondisi masjid kurang memadai dari 

fasilitas nya yaitu tempat parkir tidak ada, restarea tidak ada, kamar mandi tidak di pisah 

antara masyarakat dan musafir, bangunan masjidnya kecil, sehingga kurang memadai 

untuk para musafir. Oleh karena itu Masjid Musafir di Kota Padangsidimpuan layak 

dibangun yang sesuai dengan temanya yaitu ramah musafir sesuai dengan tujuannya. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dan hasil perancangan ini adalah 

Masjid Musafir di Padangsidimpuan dengan konsep nuasa Turki Utsmaniyah dan 

tradisional pada ornamen dinding luar masjid. 
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1. PENDAHULUAN 

Masjid memiliki fungsi strategis dalam masyarakat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga 

berfungsi sebagai media pembinaan umat secara holistic. Rasulullah SAW membangun masjid 

pertama di kota Madinah dengan tujuan mencerahkan umat dan mengenalkan risalah ilahiah. Masjid 

bukan hanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah ritual saja seperti shalat berjamaah, 

dzikir, membaca al-Quran, dan berdoa tetapi dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan- 

kegiatan sosial keagamaan dalam upaya mengembangkan masyarakat Islam (Yani, 2007 : 5). Bahkan 

saat ini keberadaan masjid menjadi sangat potensial terutama dalam memberdayakan umat Islam 



untuk setiap aspek kehidupannya. Adanya slogan back to masjid menjadi inspirasi awal munculnya 

semangat mengembalikan kejayaan Islam dari masjid. 

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasullah SAW memilih membangun masjid sebagai 

langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat madani. Konsep masjid pada masa itu ternyata 

tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (kabilah) 

tertentu, melainkan masjid menjadi tempat sentral seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentral 

Pendidikan, politik, ekonomi, social dan budaya. Berdasarkan keteladanan Rasulullah, masjid 

menjadi bagian utama dalam pembinaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid dalam agama 

Islam menduduki tempat sangat penting dalam rangka membina pribadi khususnya dan umat Islam 

pada umumnya (Kurniawan, 2014). 

Peran masjid bagi pengembangan umat sangatlah besar dan vital. Gazalba (1986) 

mengemukakan bahwa selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan 

atau peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid 

sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial 

kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, dan 

menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini. 

2. METODE 

Dalam laporan ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu yang bertujuan 

memberikan gambaran tentang objek studi melalui analisis secara sistematis, 2actual, dan akurat 

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh baik primer maupun sekunder. 

2.1 Pengumpulan data 

Metode yang digunakan ada beberapa cara untuk mengumpulkan data yang mendukung untuk 

menyusun laporan ini, antara lain: 

2.1.1 Studi literatur, yaitu mngumpulkan data dan sumber yang berkaitan dengan judul melalui 

dokumentasi buku, internet, jurnal dan pustaka. 

2.1.2 Studi banding, yaitu membandingkan atau mengumpulkan informasi atau data tentang masjid 

dari daerah lainnya. 

2.1.3 Survei lapangan atau studi observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan 

langusng ke lapangan sehingga dapat diketahui kondisi eksisting dan permasalahan untuk 

mengetahui potensi yang akan di jadikan topik rancangan. 

2.2 Pengolahan data 

Pengolahan data disini dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi data diperoleh dengan 

teori-teori yang berkaitan serta mendukung untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi acuan 

konsep perancangan. 



2.3 Perumusan konsep 

Perumusan konsep didapatkan dengan cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan data- 

data yang ada yang sebelumnya sudah di analisakemudian menjadi acuan untuk merancang Masjid 

Musafir di Padangsidimpuan, Sumatera Utara. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembangunan Masjidil Haram yang fenomenal berikutnya terjadi pada masa kesultanan Turki 

Ustmani. Pada masa kesultanan yang berlangsung dari tahun 1294 hingga 1924 Masehi itu 

meninggalkan warisan berupa bangunan Masjidil Haram yang termegah se-Dunia pada zamannya, 

bahkan diantara bagian bangunan peninggalan Turki Utamani itu baru dibongkar pada perluasan 

masjid tahun 2013-2016 ini. 

 
Gambar 1. Masjidil Haram Dirancang Arsitek Turki Utsmani Beratus Tahun Lalu, 

Bertahan Hingga Hari Ini 

Sumber : umma.id 

Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Saudi melakukan proyek perluasan tempat tawaf yang 

dirancang para ahli dari Universitas Umm Al-Qura selama 3 tahun terakhir (2013-2016). Perluasan 

ini menambah daya tampung 130 ribu jemaah perjam dari sebelumnya 52.000 jemaah. Area tawaf 

atau mataf diperluas 20 meter hingga serambi lama yang dibangun pada masa Kekhalifahan Turky 

Utsmani terkena bongkar. Bangunan Turki Utsmani itu fenomenal karena bertahan lebih dari 500 

tahun sehingga setiap bagiannya menyimpan nilai historis tinggi. Sempat beredar pemberitaan bahwa 

terjadi jual-beli puing dari pembongkaran bagian peninggalan Turki Utsmani itu pada tahun 2015 

lalu. Bagian sejarah pembangunan Masjidil Haram itu diminati kolektor dan laku di kisaran harga 

hingga senilai Rp500 juta untuk satu item barang bersejarah tersebut. 

Secara historis, pembangunan besar-besaran pada masa Turki Utmani itu antara lain terjadi 

pada tahun 979 H/ 1571 M ketika Sultan Salim al-Utsmani memugar bangunan masjid secara total 

dan bangunan ini sebagian tetap ada sampai sekarang dan dikenal secara internasional dengan 

bangunan Ottoman. Sebelumnya, Sultan Salim sudah memerintahkan arsitek Turki kenamaan Mimar 

Sinan untuk merenovasi Masjidil Haram secara keseluruhan, yang kokoh, megah dan artistik. Sinan 

lalu mengganti atap masjid yang rata dengan kubah, lengkap dengan hiasan kaligrafi di bagian 



dalamnya. Sinan juga menambah empat pilar penyangga tambahan yang disebut-sebut sebagai 

rintisan dari bentuk arsitektur masjid-masjid modern. Pada masa ini juga dibuat atap-atap kecil 

berbentuk kerucut yang masih dapat kita lihat hingga renovasi besar-besaran pada tahun 2013-2016 

ini. Bentuk dasar bangunan Masjidil Haram hasil renovasi Dinasti Utsmani itulah yang dapat dilihat 

saat ini. Hanya saja pada bagian utara masjid sudah terbongkar untuk perluasan area tawaf. Pada 

tahun 1621 dan 1629, banjir bandang melanda Mekkah dan sekitarnya, mengakibakan kerusakan pada 

Masjidil Haram dan Kakbah. Pada masa kekuasan Sultan Murad IV tahun 1629, Kakbah dibangun 

kembali dengan batu-batu dari Mekah, sedangkan Masjidil Haram juga mengalami renovasi kembali. 

Karya Sinan di Masjidil Haram mengesankan jutaan muslim yang setiap tahun berhaji dari 

tahun ke tahun, sehingga melahirkan jenis baru seni yang kemudian dikenal dengan sebagai arsitektur 

Islami. Ciri menonjol karya Sinan yang kemudian dijadikan rujukan arsitektur Islam itu adalah pola 

bangunan yang memanfaatkan sepenuhnya cahaya dan bayangan, kehangatan dan kesejukannya, 

angin dan sirkulasinya, air dan efek penyejukannya, tanah dan ciri-ciri isolatifnya serta sifat-sifat 

protektifnya terhadap cuaca. Sesungguhnya wujud arsitektur Islami sebagaimana yang terdapat di 

Masjidi Haram adalah sebuah dari spiritualitas yang memberi suci kristal serta keselarasan alam 

yang. Ciri itu tampak jelas dalam jejak-jejak arsitektur peninggalan Kesultanan Turki Utsmani di 

Masjidil Haram yang dipelihara beratus-ratus tahun itu. Oleh karena itu konsep Turki Usmani dipakai 

dalam perancangan Tugas Akhir ini. 

Selain itu konsep terinspirasi juga dari penelitian penulis tahun 2020 di Masjid Raya 

Baburrahmat Pargarutan terkait peran dan faktor masjid musafir, yaitu : 

3.1 Peran 

Peran Masjid Raya Baburrahmat Pargarutan dalam mewadahi para musafir jalan lintas Sumatera 

adalah dengan merenovasi masjid dari waktu ke waktu agar musafir (pengunjung) nyaman. Renovasi 

sudah dilakukan 3x, pertama 1900an kurang lebih 100 tahun yang lalu, kedua 30 tahun yang lalu dan 

ketiga tahun 2004. Untuk pembangunan (penambahan) mengikuti renovasi yang sedang dilakukan. 

Pertama kali masjid ini masih berdinding seng kemudian di renovasi mulai dari dinding jadi beton, 

lantai jadi keramik, dan atap jadi genteng. Masjid tetap bangunan yang lama hanya penambahan 

beberapa saja yaitu: perpustakaan dan gudang lantai 2. Sekarang yang sedang direncakan akan di 

bangun kamar tidur untuk musafir dan kamar mandi perempuan yang akan di pisah antara masyarakat 

dan musafir seperti pada laki-laki. 



 
 

 

 
3.1.1 Ruang 

Gambar 2. Tata Ruang Masjid Raya Baburrahmat Pargarutan 

sumber: dokumentasi pribadi, 2020 

Ruangan yang tersedia saat ini untuk musafir : 

a) Tempat Beribadah 

b) Rest Area 

c) Kamar Mandi 

d) Parkir 

Ruangan yang ditambah untuk meningkatkan kenyamanan musafir adalah, sebagai berikut : 

a) Kamar Tidur 

b) Kamar Mandi 

3.1.2 Kegiatan 

Kegiatan yang dilakukan musafir di area masjid adalah sebagai berikut : 

a) Beribadah : musafir menggunakan ruangan shalat yang sudah tersedia dan ada pembatas antara 

laki-laki dan perempuan di dalam masjid. 

b) Membersihkan diri : musafir menggunakan kamar mandi untuk mandi, nyuci, membersihkan 

badan, dan wudhu. Untuk laki-laki kamar mandi musafir dan masyarakat sudah di bedakan, 

sedangkan untuk perempuan masih dijadikan satu tetapi memiliki ruang lebih besar 2 kali lipat 

dari kamar mandi laki-laki. 

c) Istirahat menghilangkan penat selama diperjalanan : musafir menggunakan rest area untuk rehat 

sejenak sembari minum kopi atau teh yang sudah ada disediakan oleh pengurus masjid dan makan 

makanan yang boleh di bawa dari luar oleh para musafir. Untuk gelas, piring, sendok, dll. pengurus 

masjid sudah menyediakannya. 

3.2 Faktor 

Faktor yang menjadikan Masjid Raya Baburrahmat Pargarutan bisa mewadahi para musafir jalan 

lintas Sumatera dengan meningkatkan sirkulasi yang menyebabkan pengurus mengambil peran 

adalah meningkatkan fasilitas dan mengkelola manajemen masjid dengan maksimal. 
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3.2.1 Fasilitas 

Fasilitas Masjid Raya Baburrahmat Pargarutan alhamdulillah sudah memadai untuk para musafir dari 

hasil wawancara. Karena untuk rest area masjid cukup luas dengan menyediakan tempat makan, alat 

makan, kopi dan teh yang bisa dipakai oleh para musafir. Kemudian ada tempat parkir yang terhampar 

luas di depan masjid dan di samping masjid dan tidak di pungut biaya parkir, tetapi jika pengunjung 

sangat ramai atau pada saat idul fitri dan idul adha biasa nya ada petugas parkir yang di bayar sukarela. 

Pengunjung masjid setiap hari nya ± 300 orang dan setiap waktu shalat selalu ramai pengunjung, 

sebenarnya masjid tidak pernah tutup (buka 24 jam) hanya saja ruangan masjid dikunci untuk 

kemanan pada saat pengurus pulang, biasanya buka pukul 04.00 dan tutup pukul 23.00. Tetapi di hari 

libur tutup lebih lama yaitu pukul 24.00, karena biasanya pengunjung memuncak pada saat weekend 

sabtu dan ahad. 

3.2.2 Manajemen Masjid 

Manajemen Masjid Raya Baburrahmat Pargarutan dikelola 5 orang yang sudah diberi tugas masing- 

masing yaitu: 1 orang nazir, 3 orang kebersihan, dan 1 orang lagi Imam. Tetapi setiap pengurus saling 

membantu dan bisa menghandle tugas pengurus yang lain jika berhalangan hadir atau bergantian. 

Karena ramai akan pengunjung, masjid ini dibersihkan 2x sehari yaitu: pagi dan sore. Kepengurusan 

masjid dikepalai oleh bapak Pardamean Pasaribu selaku pemilik masjid, kemudian sekretaris oleh 

bapak Ali Yusman Harahap, dan bendahara oleh bapak Agus Salim Siregar. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Masjid Musafir di 

Padangsidimpuan, Sumatera Utara sebagai masjid ramah musafir ditinjau dari peran masjid dan 

faktor yang menjadikan masjid bisa mewadahi musafir. Untuk peran masjid sudah termasuk kategori 

ramah musafir dikarenakan masjid menyediakan ruang untuk kegiatan para musafir. Untuk faktor 

masjid bisa mewadahi musafir itu dari segi fasilitas dan manajemen masjid. 
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