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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Urgensinya Masjid Paripurna 

 Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid 

artinya tempat sujud, selain masjid di Indonesia ada mushalla, langgar atau 

surau. Istilah tersebut diperuntukan bagi bangunan menyerupai masjid yang 

tidak digunakan untuk shalat jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran kecil. 

Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat 

kehidupan komunitas muslim (Ayub, dkk, 1996. hal 5-6). Kegiatan-kegiatan 

perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Qur'an 

sering dilaksanakan di masjid, bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut 

memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. 

 Masjid merupakan salah satu karya budaya umat Islamdi bidang teknologi 

konstruksi yang telah dirintis sejak masa permulaannya bahkan ada yang 

menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam. Perwujudan bangunan 

masjid juga merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada 

Tuhannya dan menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaan Islam. (Sidi 

Gazalba, 1989. hal 297). Bangunan-bangunan masjid yang menakjubkan 

keindahannya di bumi Spanyol, Suriah, Kairo, Baghdad dan sejumlah tempat 

di Afrika, menjadi bukti peninggalan monumental umat Islam yang pernah 

mengalami kejayaan di bidang teknologi konstruksi, seni dan ekonomi. (Didin 

Hafiuddin, 2006. hal 203) 

 



2 

 

 Masjid memiliki sejumlah komponen yaitu kubah, menara, mihrab dan 

mimbar. Adapun komponen masjid yang khas terdapat di Indonesia adalah 

beduk di Jawa dan Tabuh di Minangkabau. Selain digunakan untuk tempat 

melaksanakan shalat lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih dan ibadah-

ibadah lainnya, masjid juga digunakan untuk kegiatan syiar Islam, pendidikan 

agama, pengajian dan kegiatan lainnya yang bersifat sosial. 

 Fungsi masjid yang sesungguhnya dapat dirujuk pada sejarah masjid 

paling awal, yaitu penggunaan masjid pada masa-masa al-khulafaa-ar 

Rasyidun dan seterusnya. Pada masa-masa itu masjid paling tidak mempunyai 

dua fungsi, yaitu fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Fungsi masjid bukan 

hanya tempat shalat, tapi juga lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan 

jamaah Islam yang baru tumbuh. 

 Masyarakat Indonesia sudah mengenal masjid semenjak masuknya dan 

berkembangnya agama Islam ke nusantara pada abad ke 13 M. Lahirlah 

masjid-masjid besar di nusantara sebagai modal awal penyebaran agama Islam 

di nusantara, dalam priodesasi sejarah Indonesia dari masuknya Islam hingga 

kemerdekaan perkembangan masjid terus tumbuh pesat. Perkembangan masjid 

di Indonesia tidak hanya lagi menyoroti pemasalahan fisik dan bangunan 

masjid itu sendiri tapi telebih lagi yakni fungsi masjid ditengah-tengah 

masyarakat di Indonesia. 

Landasan normatif dan sosiologis di tengah masyarakat,  bahwafungsi 

normatif dan sosiologis ini sangat penting dan berpengaruh antara lain: 



3 

 

1. Masjid adalah rumah ibadah yang menjadi kebutuhan memenuhi 

kepuasaan jiwa, mental, sipritual dan kebutuhan umat Islam lainnya, hal 

ini terdpat dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Tawbah/9:18 dan 107-

8. Dalam pemenuhan kebutuhan jiwa manusia khusunya umat Islam 

mental spritual, ketenangan jiwa dan lainya masjid memiliki peran yang 

sangat mendasar sebagai tempat pemenuhannya. 

2. Masjid dalam historisnya telah menjadi icon peradaban dunia, seperti 

Masjid Haramain (Masdi al-Haram dan Masjid Madinah), Masjid Al-

Hamra di Spanyol, Masjid Aya Shopia (Hagia Shopia) di Turki. Tidak 

sedikit masjid di dunia dan Indonesia menjadi simbol dari sebuah 

peradaban dan Negara.Ketika orang luar melihat Masjid Istiqlal sudah 

tentu adalah masjid di negara Indonesia. 

3. Masjid berkembang sebagai destinasi wisata religi, masjid-masjid 

dikunjungi sebagia objek wisata spritual dalam menggali dan 

menumbuhkan keimanan yang ada dalam diri umat itu sendiri. 

 Negara Indonesia yang menganut sistem hukum, semua yang berada 

dalam wilayah kenegaraan dan fungsinya harus memiliki landasan, tak 

terkecuali dengan masjid sebagi rumah ibadah umat muslim sebagai umat 

terbesar di Indonesia. Landasan utama dalam dalam perkembangan masjid dan 

fungsinya di Indonesia yang bersifat yuridis. Secara yuridis keberadaan dan 

fungsi masjid di Indonesia merujuk kepada aturan dan perundang-undangan 

yang berlaku yakni: 
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1. Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah, 

bahwa religiustas adalah landasan hukum moral bagi kehidupan bangsa dan 

negara. Dalam UUD 1945 kebebasan dalam beragama diatur dan beribadah 

sesuai dengan kepercayaan yang dianaut. Aplikasi dari pembukaan UUD 

1945 ini adalah diperbolehkan untuk mendirikan rumah ibadah sesuai 

dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, khusunya  dalam hal ini 

adalah pembangunan masjid dan melaksanakan kagiatan di masjid sebagai 

bentuk serta upaya pengembangan peran masjid di tengah-tengah 

masyarakat. 

2. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan dijelaskan pada pasal 29 

UUD 1945, perwujudannya adalah keharusan adanya perhatian terhadap 

rumah ibadah sebagai dasar kehidupan beragama. Rumah ibadah merupakan 

komponen penting dalam setiap agama, tak terkecuali dengan dengan agama 

Islam di Indonesia, dengan adanya rumah ibadah khusunya masjid bagi 

umat muslim maka nilai-nilai yang terdapat dalam agama dapat dijalankan 

mulai dari rumah ibadah yang akan melahirkan masyarakat yang 

beketuhanan dan beriman. 

Sedangkan dari sudut pandang sosiologis masjid di Indonesia memiliki 

peran yang sangat nyata di tengah masyarakat dalam menjalin hubungan antara 

umat Islam, hal ini terlihat dari: 

1. Penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam nyata sekali telah 

mendirikan masjid, mushalla dan surau di setiap sudut lingkungan. Hampir 
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disetiap tempat permukiman penduduk ada masjid sebagai wadah untuk 

beribadah dan menjalin komunikasi antara sesama umat muslim. 

2. Masjid, mushalla dan surau telah nyata memiliki sebagai pilar penyangga 

kepentingan masyarakat dan sekaligus juga memberikan konstribusi bagi 

kebaikan masyarakat.  

Dilihat dari berbagai sudut pandang di atas, secara empiris masjid 

dalam masyarakat memiliki pengalaman dan fakta sosial yang menunjukan 

bahwa masjid adalah pilar penunjang kehidupan.Karena itu masjid harus bisa 

dibuat sebagai wadah yang bisa masuk disemua lini dalam kehidupan 

masyarakat muslim agar peran dan fungsi masjid di tengah masyarakat benar-

benar dapat menunjang kehidupan umat, tanpa terkecuali peran dan fungsi 

masjid ini terjadi di Kota Padang yang sebagian besar masyarakatnya 

menganut agama Islam.  

RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 menetapkan visi “Mewujudkan 

Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata 

yang Unggul serta Berdaya Saing”.Kota Padang juga dikenal sebagai kota yang 

religi sebagai pusat administratif dari propinsi Sumatera Barat memiliki jumlah 

masjid yang cukup banyak, data Kementrian Agama tahun 2019 . Masjid di 

Kota Padang hampir terdapat disetiap sudut kota, bahkan ada dalam satu RW 

yang memiliki lebih dari satu masjid. Jumlah masjid yang terbilang tinggi baru 

hanya sabatas jumlah bangun fisik, harusnya jika dikelola dengan baik setiap 

masjid yang ada di Kota Padang sebagiamana yang dijelaskan di atas mengenai 
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peran dan fungsi masjid maka masjid akan menjadi pilar penunjang kehidupan 

masyarakat Kota Padang. 

Jumlah masjid yang banyak di Kota Padang belum didukung penuh 

dengan fasilitas penunjangnya seperti management pengelolaan, sarana 

prasarana pendukung dan aktifitas kegiatan lainnya, sehingga peran dan fungsi 

masjid sebagai pilar penting dalam kehidupan masyarakat tidak berjalan 

dengan baik baru sebatas tempat ibadah dan kegiatan keagamaan saja. 

Manajemen pengelolaan masjid yang benar merupakan sesuatu yang 

sangat penting dimiliki oleh setiap masjid. Namun di Kota Padang belum ada 

pengaturan secara terstruktur bagaimana pengelolaan masjid dengan baik dan 

contoh pengelolaan ini pun belum ada aturan yang jelas.Biasanya manageman 

pengelolaan masjid di Kota Padang hanya berdasarkan kemauan jamaah saja. 

Begitupun dengan sarana prasarana pendukug masjid masih banyak yang 

kurang, bahkan tempat bersucinya cenderung kotor dan kurang nyaman. Lain 

lagi dengan persoalan jamaah yang kurang ramai memakmurkan masjid. 

Agar peran dan fungsi masjid di tengah masyarakat Kota Padang benar-

benar dapat menjadi pilar penunjang kehidupan umat, perlu starategi 

mendirikan masjid paripurna. Masjid paripurna adalah masjid yang telah 

melengkapi segala aspek atas dasar fungsinya yang merujuk kepada 

standarisasi. Masjid yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk 

mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah SWT dan juga dimanfaatkan 

sebagai tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, 
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mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dan 

sebagainya dapat terpenuhi. (Sidi Gazalba, 2014. hal 371) 

Kunjungan DPRD Kota Padang ke Kota Pekanbaru yang pernah 

dilakukan tahun 2020 dalam rangka studi mengenai pelaksanaan Masjid 

Paripurna dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pola pembentukan 

masyarakat melalui peran masjid. Dalam kerangka mewujudkan Kota Padang 

yang madanimaka perlu membentuk masyarakat madani dengan terlebih 

dahulu membentuk karakter manusianya melalui masjid.(Paparan Ketua DPRD 

Kota Padang dalam kegiatan Audiensi dengan Kemenag, MUI, DMI dan 

Ormas Keagamaan Kota Padang, 25 April 2020) 

Melalui penyaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Padang telah 

melakukan berbagai kunjungan ke kecamatan di Kota Padang untuk melihat 

permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan melakukan pertemuan 

dengan para steakholder mengenai solusi dari permasalahan yang ada di Kota 

Padang.Salah satu permasalahannya yang sangat menonjol adalah tentang 

bidang keagamaan yang ada dan peran masjid yang belum optimal di Kota 

Padang. Oleh sebab itu dari hasil diskusi dengan steakholder DPRD Kota 

Padang tersebut perlu membentuk masjid yang telah terorganisir dan memiliki 

manajemen yang baik agar peran dan fungsi masjid berjalan dengan semestinya 

dan dapat menopang berbagai sisi kehidupan masyaratsehingga diusulkanlah 

perlunya membentuk masjid paripurna. (Paparan Ketua DPRD Kota Padang 

dalam kegiatan Audiensi dengan Kemenag, MUI, DMI dan Ormas Keagamaan 

Kota Padang, 25 April 2020) 
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Hasil dari rumusan rapat komisi DPRD Kota Padang di atas juga 

didukung dengan banyaknya permasalahan umat hasil dari serapan terhadap 

aspirasi masyarakat yang bisa dicarikan solusinya melalui masjid, salah 

satunya masalah yang perlu solusi cepat adalah maraknya sistem rentenir. Hasil 

observasi sebelumnya mengenai rentenir di Kota Padang dari 4500 KK yang 

disurvei ada sekitar 50% mengakui menggunakan jasa rentenir, serta ada 

beberapa masalah umat lagi yang bisa dicarikan solusinya melalui optimalisasi 

peran dan fungsi masjid.(Diskusi Tim Peneliti Naskah Akademik Ranperda 

Masjid Paripurna Kota Padang bersama stakeholder, Kepala Kantor Urusan 

Agama pada 11 Kecamatan di Kota Padang, 26 Juni 2020) 

Untuk memberikan kepastian hukum, pembiayaan dan manajerianya, 

maka diperlukan regulasi dan aturan mengenai masjid paripurna di Kota 

Padang. Sebagai pedoman, acuan dan kerangka berfikir pendirian masjid 

paripurna, maka  dirumuskan Naskah Akademik (NA) yang akan menjadi 

dasar lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang Masjid Paripurna Kota 

Padang.Dengan adanya peraturan daerah Kota Padang mengenai masjid 

paripurna ini maka akan memudahkan dalam menjalankan peran dan fungsi 

masjid sebagai pilar penting kehidupan umat berbangsa dan beragama. 

B. Identifikasi Masjid di Kota Padang   

Berdasakan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

beberapa masalah yang terkait dengan keberadaan masjid di Kota Padang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 
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1. Peran dan fungsi masjid di tengah masyarakat sebagai pusat informasi 

pembangunan, pusat keunggulan kemasyarakatan, pusat pengembangan 

masyarakat dan pilar pentinglainnya di Kota Padang belum berjalan 

semestinya; 

2. Jumlah masjid di Kota Padang relatif banyak, namun belum ada menjadi 

masjid percontohan (role model), manajemen, pembiayaan, pengawasan, 

pengelolaan, dan penatalaksanannya; 

3. Masih banyak masjid di Kota Padang yang belum memenuhi infrastruktur 

pendukung sesuai standar; 

4. Belum terbangunnya tata kelola dan manajemen dalam pengurusan masjid 

sesuai standarisasi yang berlaku; 

5. Pengelolaan sumber daya pengelola, imam, khatib, bilal, dan pelaksana 

kegiatan keagamaan belum memiliki jaminan kesejahteraan; 

6. Belum adanya peraturan daerah Kota Padang terkait pembinaan, 

pengelolaan, sistem keuangan, dan akuntabilitas pengelolamasjid. 

C. Gambaran Masjid Paripurna Kota Padang  

1. Masjid paripurna adalah masjid yang manajemen, pengembangan sumber 

daya manusia, dan tata kelolanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. 

Masjid paripurna Kota Padang tahap awal dimulai dengan Masjid Agung 

Nurul Iman Padang, dan dapat dikembangkan pada Masjid Jamik Pada 11 

(sebelas) Kecamatan di Kota Padang baik yang didirikan Pemerintah Kota 

Padang atau masjid masyarakat yang didirikan masyarakat kemudian 
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dihibahkan, dan atau dilakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah 

Kota Padang. 

2. Masjid paripurna Kota Padang adalah bentuk nyata dari optimalisasi peran 

dan fungsi Masjid sebagai pusat informasi Pemerintah Kota Padang, pusat 

pengembangan sumberdaya manusia, simbol kebangaan, identitas, dan 

kebangaan Pemerintah dan masyarakat Kota Padang. Masjid paripurna Kota 

Padang juga menjadi wadah dan pusat kordinasi, konsolidasi, dan 

siknronisasi semua aktivitas keagamaan dan kemasyarakat Kota Padang 

dengan menjadikannya sebagai kantor, secretariat dan pusat kegiatan 

Majelis Ulama Indonesia(MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majlis 

Taklim, organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki hubungan kinerja 

dengan Pemerintah Kota Padang.  

3. Masjid paripurna memiliki peran, fungsi dan kewenangan sebagai motor 

pengerak dan contoh kongkrit (role model) kegiatan kemasjidan, 

kemasyarakatan dan sosial budaya, yang unggul (excellent), bagi masjid 

masyarakat, masjid institusi dan masjid yang dibangun oleh perseorangan. 

Masjid parpurna menjadi penting untuk ditetapkan landasan yuridis, standar 

mutu manajemen, sumber daya manusia pengelolanya, pembiayaan, tata 

laksana, dan sarana pendukung sebagai bahagian dari optimalisasi asset 

negara dan asset masyarakat yang harus mendapat jaminan dan 

perlindungan hukum.  
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D. Keunggulan Masjid Paripurna Kota Padang 

1. Keunggulan manajemen dan kepastian pengelolaan (centre of excellent), 

simbol dan kebanggan Kota Padang. Masjid paripurna menjadi sangat 

berbeda dengan masjid biasa, dikarenakan kedudukan hukum, kewenangan, 

pembiayaan, tata kelola, dan sarana pendukungnya dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Padang. Dalam hal pembinaan tekhnis dapat dilakukan 

oleh Kementrian Agama Kota Padang, pembinaan kegiataan keagamaan 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang. Masjid paripurna juga 

didorong menjadi pusat keunggulan  keagamaan, keumatan, 

kemasyarakatan, sosial dan budaya warga Kota Padang.  

2. Keunggulan optimalisasi asset negara dan asset masyarakat 

(asset,manajerial dan leadership). Masjid paripurna memiliki perbedaan 

(distingsion) keunggulan dengan masjid lainnya, adalah menyiapkan masjid 

terbaik (role model) pada landasan hukum berdirinya melalui Peraturan 

Daerah (PERDA) Kota Padang, pembiayaannya melalui Anggaran 

Pendapatan Daerah (APBD) Kota Padang, pengawasannya oleh DPRD Kota 

Padang, pengelolaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota 

Padang dan sistim manajemennya berpedoman pada Manajemen Masjid 

yang ditetapkan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang.  

3. Keunggulan pada aktivitas keumatan pendekatan kearifan lokal. Masjid 

paripurna Kota Padang rancangan kegiatan dan pengelolaannya disusun 

dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dengan memberikan 

sifat kekhususan kearifan lokal Kota Padang yang berada dalam Provinsi 
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Sumatera Barat dengan filosofinya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah, (ABSSBK). Dalam merealisasikan peran dan fungsi masjid 

dapat dikembangkan melaluipenetapan masjid paripurna pada tingkat Kota 

dan Kecamatan di Kota Padang. 

E. Manfaat Masjid Paripurna Kota Padang  

1. Manfaat hendak dicapai dari kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Padang tentang masjid paripurna adalah untuk menyediakan bahan kajian 

terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan program 

masjid paripurna dengan tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah 

Kota Padang; 

2. Tersedianya regulasi yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah Kota 

Padang dalam upaya pengembangan masjid paripurna yang terstruktur, 

terencana dan komprehensif; 

3. Terciptanya masjid paripurna dengan mengefektifkan upaya yang 

terprogram danterencana dengan terbangunannya kesadaran kolektif seluruh 

komponen masyarakat untuk menciptakatan masjid paripurna; 

4. Terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam 

pengembangan masjid paripurna di Kota Padang; 

5. Kepastian dan landasan hukum bagi PemerintahDaerah Kota Padang dalam 

upaya menciptakan masjid paripurna agar peran dan fungsi masjid di tengah 

masyarakat dapat menjadi pilar penting kehidupan umat; 
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F. Naskah Akademik Masjid Paripurna Kota Padang  

 Metode penyusunan naskah akademik ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan data Primer 

dari hasil temuan lapangan  yang dilakukan di Kota Padang dan data sekunder, 

yaitu berupa bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan 

(librarian research).  

 Bahan hukum sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil 

penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 

naskah akademik yang sedang dibahas. Bahan hukum tertier adalah bahan 

hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang 

diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun 

sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah 

berbasis internet. 

 Penelitian dalam naskah ini termasuk penelitian yuridis normatif dan 

bersifat deskriptif analisis dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pembentukan hukum. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki pendekatan yang memperhatikan peraturan perundang-

undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. (Peter M. Marzuki,2006.Hal. 93) 

 Pengertianyuridisnormatif,dikonsepkansebagainormaataukaidahyangb

erlakudalammasyarakat,danmenjadiacuanperilakusetiaporang.Normahukumyan

gberlakuberupanormahukumpositiftertulisbentukanlembagaperundang-
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undangan(undang-undangdasar,kodifikasi,undang-

undang,peraturanpemerintah,danseterusnya)dannormahukumtertulisbentukanle

mbagaperadilan(judgemadelaw),sertanormahukumtertulisbuatanpihak-

pihakyangberkepentingan(kontrak,dokumen hukum, laporan hukum, catatan 

hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukumnormatif disebut 

juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan 

atauimplementasi hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2004 Hal 52) 

 Fokus kajian yuridis normatif adalah inventarisasi hukum positif, 

asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, 

sistematik hukum tarap sinkronisasi hukum, perbandingan, dan sejarah hukum. 

Sunaryati Hartono mengemukakanpengertian yuridis normatifsebagai norma 

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap 

orang. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis 

bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, 

undang- undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum 

tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum 

tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, 

laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian 

hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak 

mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.  

 Penelitian diskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu 

populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakterisik 
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atau faktor-faktor tertentu setelah dianalisis.Data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi 

sistematis, historis dan gramatikal. Tahap selanjutnya, data yang telah 

dianalisis akan disistematisasi dan disajikan secara preskriptif, yaitu penyajian 

dengan menelaah norma atau kaidah hukum, asas-asas dan nilai-nilai hukum 

untuk kemudian diambil simpulan baik dalam bentuk membenarkn norma yang 

sudah ada (justifikasi hukum), membatalkan norma yang ada, ataupun 

memperbaikinya dengan norma baru sesuai dengan kaidah pembentukan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
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Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, 

praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, 

keuangan negara dari pengaturan dalam suatu peraturan daerah.Bab ini dapat 

diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: 

A. Kajian Teoritis 

Masjid dalam Islam bukan sekedar nama bangunan rumah ibadah saja, 

memang fungsi paling utamanya untuk penanaman aqidah yang lurus, ibadah 

shalat, zakat dan pembentukkan kepribadian muslim utuh dan sempurna,(QS. 

Tawbah/9:18). Masjid dalam sejarah peradaban Islam adalah basis utama 

pembentukan, pergerakan dan kemajuan umat sepanjang waktu.Masjidil 

Haram di Makkah al-Mukarramah dan masjid Baitul Maqdis di Yerusalem 

Palestina di ungkap dalam al-Qur'an sebagai tempat berangkatnya Nabi 

Muhammad SAW menunaikan tugas suci Israk wal mikraj sebagai mukjizat 

supertakuler dimana Nabi Muhamad SAW diperjalankan secara fisik dari 

Mekah ke Yerusalem dan mengarungi angkasa dalam waktu singkat dini hari, 

(QS.Al Isra'/17:1 dan Al-Najmi 18-23). 

Masjid pertama kali di bangun Nabi Muhammad SAW sesampai di tanah 

Yastrib (kini Madinatul Munawarah) berlokasi di pinggiran Kota Madinah 

bernama Quba. Pembentukan jamaah dan umat Islam generasi awal dilakukan 

Nabi di Masjid Quba. Masjid Quba adalah lokasi peribadatan umat Islamyang 

pertama dibangun Rasulullah SAW, saat hijrah ke Madinah. Tepatnya 

pada tahun 1 Hijriyah atau 622 Masehi. Masjid ini direnovasi di masa Khalifah 

Umar Ibnu Aziz, terakhir di perbaiki lai oleh Pemerintah Saudi Arabia tahun 
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1986. Kini dapat menampung jamaah 20.000 orang. Memiliki cat putih dan 

berkarpet mahal dan halaman untuk parkir luas memudahkan penziarah 

berkunjung ke tempat bersejarah yang akan di datangi jamaah haji dan umrah 

setiap waktu.   

Masjid Qiblatain artinya masjid dua kiblat, satu mengarah ke Baitul 

Maqdis di Palestina dan satu lagi menghadap ke Masjdil Haram di Mekah, 

adalah  tempat berziarah yang meyakinkan hati penziarah akan Sirah 

Nabawiyah. Keberadaan Masjid Qiblatain disebut dalam al-Quran tempat 

pertama kali Nabi menghadapkan kiblat ke Masjidil Haram, yang sebelumnya 

menghadap ke arah Baitul Maqdis, (QS. Albaqarah/2: 142). Dalam dunia Islam 

jumlah masjid sulit menghitungnya, karena ia pasti ada pada setiap komunitas 

muslim ketika jumlah anggota sudah sampai 40 orang saja sudah wajib adanya 

Masjid. Dalam sejarah umat Islam, masjid tua itu ada pada semua benua, 

negara bahkan di tingkat desa.  

Di Indonesia ada sebutanMasjid Menara, masjid tertua di Indonesia 

memiliki nama resmi "Masjid Al Aqsa Manarat Qudus", berdiri sejak 1552 

Masehi. Luas sekali literasi tentang peradaban masjid di dunia Islam yang 

memberikan bahan ajar sejarah bagi umat setiap zaman dan waktu.Masjid 

pusat peradaban Islam adalah fakta sejarah dan menjadi tugas mulia sejarah 

untuk diwariskan kepada umat di belakang hari.  

Sejalan dengan perkembangan Islam keberadaan masjid begitu strategis, 

dan berdayagunakan bagi semua kepentingan dakwah dalam semua segi 

kehidupan umat. Nabi Muhammad SAW dan generasi salaf sukses membangun 
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umat madani bermarkas di masjid. Iman, akhlak, ibadah, jual beli, politik, 

sosial, budaya dan perjanjian antar negarapun juga dilakukan di masjid.Jutaan 

jumlahmasjid sebagai kawasan elit, diurus dengan spirit yang paripurna dan 

menjadi pusat pemerintah, kehidupan politik dan pengendalian umat. Abad 

pembaharuan, kebangkitan dan modernisasi Islam, masjid masih terkungkung 

kuat sebatas tempat ibadah dan dakwah. Bahkan stigma membicarakan 

ekonomi, muamalah dan politik di masjid tetap saja dikembangkan ulama 

konservatif.Pola pikir pengurusmasjidpopulis, pembangunan fisik, 

mengurus masjid seadanya.  

Urgensinya Masjid bagi masyarakat sejak lama tidak diragukan lagi, 

karena masjid adalah tiang pembangunan mental, spiritual dan kohesi sosial 

antar masyarakat dalam satu lingkungan. Peran Masjid aslinya tidak sebatas 

tempat dilakukannya shalat berjamaah, shalat jumat dan pengajian, akan tetapi 

masjid adalah pusat peradaban umat Islam. Mengembalikan masjid sebagai 

pusat pembinaan jamaah tetap, dan pusat informasi, bantuan darurat 

(emergency) bagi jamaah tidak tetap adalah tugas mulia bagi pengembangan 

masyarakat.  

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan 

Norma.  

 Prinsip asas, norma dan norma  Masjid Paripurna yang akan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang ini adalah untuk mengisi dan 

menyiapkan program bagi menindaklanjuti Undang-Undang, Peraturan dan 

Ketentuan yang sudah ditetapkan, antara lain:  
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1. Pendidikan Keagamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Pendidikan Nasional telah menetapkan tiga hal yang terkait 

dengan Pendidikan Islam kelembagaan formal, non formal, dan informal. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 

dan Keagamaan. Bagian Kesatu Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 14 (1) 

Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. 

(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 

3. Peraturan Nomor 54 tahun 2006 tentang peran Kementrian Agama dalam 

pembinaan Pengurus Masjid sesuai tingkatnya.  

4. Selain undang-undang yang membahas tentang pengelolaan masjid di atas, 

ada juga yang lainnya seperti Instruksi Dirjen Bimas Islam No: D/ins/62/75  

Pengelolaan Kemakmuran Masjid serta Peraturan Menteri Agama 

No.16/2015 tentang peningkatan kualitas dalam hal pengelolaan masjid. 

5. Peraturan daerah (Perda) Nomor 06 tahun 2015 tentang kewajiban pandai 

baca tulis al-Quran bagi siswa SD beragama Islam di Kota Padang.  

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 tahun 2010 tentang 

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kota Padang.  

 Regulasi formal berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 

Keputusan Mentri Agama  yang berhubungandengan masjid sebagai lembaga 

keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan adalah jaminan atas keberadaan 

masjid, efektifitas layanan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat 

keunggulan masyarakat. Namun dalam realitasnya sinkronisasi pelaksanaan 
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ditingkat masyarakat masih belum maksimal. Keperluan adanya Peraturan 

Daerah (PERDA) pada tingkat Kabupaten Kota dirasakan lebih mendesak, 

karena ia berasal dari aspirasi masyarakat dan lebih mengenal karakteristik, 

kebutuhan dan kondisi lapangan masyarakat.  

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta 

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.  

  Ada beberapa Pratik belum efektif dan belum kuatnya masjid sebagai 

pusat pengembangan dan kebaikan masyarakat antara lain:  

1. Praktik pengelolaan dan penyelengaraan Masjid di Kota Padang jelas 

belum maksimal dan belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat. 

Masjid dalam realitasnya masih sebatas rumah ibadah, tempat pelaksanaan 

dakwah, Pendidikan al-Quran untuk anak-anak, dan tempat pengajian 

kaum perempuan (Majlis Taklim), mestinya masjid dapat dikembangkan 

lebih luas sesuai kebutuhan dan menjadi solusi bagi masalah 

kemasyarakatan. Masjid sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat yang 

multi fungsi itu memerlukan regulasi (PERDA), sistem, pembiayaan dan 

tata kelola, manajemen dari SDM Imam, Khatib, Garin dan Pengurus yang 

professional pada Masjid Paripurna. 

2. Penelitian (Samad, 2015) menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian 

di Kota Padang di banding dengan kabupaten kota di Sumatera Barat, salah 

satu solusi yang ditawarkan adalah penguatan kursus pranikah dan 

konseling keluarga berbasis masjid. Masjid dengan dukungan ulama dan 

mubaligh dapat menjadi solusi bagi keluarga yang bermasalah. Fungsi 
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penguatan masjid dalam menjaga ketahanan keluarga dapat efektif bila 

manajemen dan leadershipnya professional dan bertanggung jawab melalui 

sistem Masjid Paripurna.  

3. Krisis keluarga dan generasi muda yang mencemaskan di Kota Padang 

dengan tingginya angka perceraianbahwa angka perceraian 8.653 dengan 

2.635 cerai talak dari Isteri terhadap suami, dan 6387 berupa cerai. Angka 

terbesar mendekati 40% di Kantor Pengadilan Agama Kota Padang (Buku 

Sumatera Barat dalam angka 2019). Praktik menurunnya fungsi keluarga 

natural dan mulai berkembangnya keluarga bebas nilai, menonjolnya 

penyakit masyarakat seperti Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender 

(LGBT), free sex, tawuran pelajar, geng motor dan kenakalan remaja, 

dapat diminimalisir melalui Masjid Paripurna yang dibiayai, dibina oleh 

Pemerintah Kota, Kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan institusi keagamaan di tingkat kota.  

4. Pratik rentenir yang cukup mencekik masyarakat di sekitar Masjid. 

Penelitian lapangan dari DPRD Kota Padang pada sebuah kelurahan lebih 

dari 40% masyarakat kecil terlilit hutang dari rentenir yang sesungguhnya 

itu dapat dicegah dengan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid.  

5. Jumlah Masjid di Kota Padang 686unit dan jumlah mushalla 1022unit 

dengan jumlah total 1706 unit (Kementrian Agama Sumatera Barat 2019) 

yang tersebar di 11 Kecamatan dalam pengelolaannya dilakukan 

masyarakat, organisasi keagamaan, perorangan dan institusi tertentu, 

dalam praktiknya belum banyak yang bergerak ke arah pembinaan 
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kehidupan di luar ritual (agama dalam makna ibadah saja), seperti 

pembinaan Ketahanan Keluarga, Ekonomi Keumatan, Layanan Kesehatan 

Lansia, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), bantuan dhuafa, fakir miskin, 

anak yatim, bantuan bencana dan fungsi sosial lainnya. Kehadiran Masjid 

Paripurna dirancang agar dapat menjadi Model Masjid Solutif.   

Sebagai data awal dari kegiatan perumusan naskah akademik Masjid 

Paripurna Kota Padang diadakan FGD itu juga didukung oleh Kakankemenag 

Kota Padang dengan memberikan gambaran dan masukan tentang kondisi 

masjid yang ada di Kota Padang. Dalam penyusunan naskah akademik masjid 

paripurna hendaknya melibatkan juga kearifan lokal dari tiap wilayah Kota 

Padang, masjid yang dibuatkan aturan mengenai paripurna ada kearifan lokal 

masing-masingnya, tidak semua masjid disamakan karena ada beberapa 

masjid di Kota Padang saat ini memiliki kearifan lokal tersendiri yang berbeda 

dengan masjid masjid yang lainnya.  Kemudian Kemenag Kota Padang juga 

mengusulkan persentase layanan umat/ berbasis umat bisa saja satu kecamatan 

2 masjid tergantung dari jumlah penduduk di wilayah tersebut, artinya bisa 

saja dalam satu kecamatan dibuatkan 2 atau 3 masjid paripurna disesuaikan 

dengan banyaknya jamaah yang ada diwilayah tersebut. Oleh sebab itu 

karakteristik masjid tiap daerah, ada masjid yang menjadi masjid nagari dan 

ada juga masjid pribadi. Dalam menyusun naskah Masjid Paripurna Kota 

Padang masukan dari KUA Kota Padang.Diantara tugasKUA adalah membina 

masjid yang ada di wilayahnya sebagaimana yang terdapat pada poin 10 di 

tupoksi KUA. Oleh sebab itu KUA memiliki data yang lengkap dan banyak 
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mengenai kondisi masjid yang ada di Kota Padang, apalagi saat ini KUA 

sudah memiliki SIMAS (Sisitem Informasi Masjid) yang merekam seluruh 

data masjid sehingga informasi tentang masjid mudah untuk diketahui. 

Hasil diskusi dan paparan tentang kondisi masjid dari KUA Kota 

Padang yang hadir 9 KUA dari 11 KUA dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tipologi Masjid (masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar, 

dan masjid jami’) yang belum dipahami; 

2. Izin mendirikan bangunan masjid yang belum diurus oleh pengurus; 

3. Sertifikasi tanah masjid yang belum diurus; 

4. Manajemen masjid yang belum dilakukan secara maksimal; 

5. Akuntabili keuangan masjid yang masih manual; 

6. Pengembangan program masjid masih seadanya; 

7. Sumber daya manusia pengelola masjid masih terbatas; 

8. Sumber daya manusia pelaksana keagamaan di masjid belum kompeten; 

9. Kesejahteraan imam, khatib, muazin, marbot belum memadai; 

10. Panduan pengelolaan masjid yang belum jelas; 

11. SK Dirjen 402/2014 tentang indikator masjid paripurna belum teralisasi. 

(Diskusi Tim Peneliti Naskah Akademik Ranperda Masjid Paripurna Kota 

Padang bersama stakeholder, Kepala Kantor Urusan Agama pada 11 

Kecamatan di Kota Padang, 26 Juni 2020) 

 Secara umum pelaksanaan kegiatan keagamaan dilapangan terlihat 

bahwa belum efektif pratik dan belum kuatnya masjid sebagai pusat 

pengembangan dan kebaikan seperti yang telah dijelaskan di atas serta 
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banyaknya permasalahan masjid-masjid yang ada ditingkat kecamatan Kota 

Padang seperti yang paparkan oleh Kepala Kantor KUA Kota Padang, sudah 

sepatutnya diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang 

menajemen masjid yang didalamnya mengatur tentang aspek masjid beserta 

komponennya sehingga memiliki kemaslahatan yang besar bagi umat. 

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru  

 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur 

dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan 

masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangannegara dalam 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Masjid 

Paripurna memiliki implikasi positif dan memotivasi pembangunan 

masyarakat yang lebih aktif bagi pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, 

masyarakat Indonesia maju, berbudaya dan sejahtera lahir batin. Di antara 

implikasi positif dan menjadi daya pengungkit pembangunan 

kemasyarakatan di Kota Padang melalui Masjid Paripurna, antara lain:  

1. Penetapan Pemerintah Kota Padang satu Masjid Paripurna Tingkat Kota 

dan 1 (satu) pula Masjid Paripurna untuk setiap kecamatan  pada 11 

(sebelas) kecamatan di Kota Padang akan membawa implikasi pada 

pergerakkan dan percepatan pada bidang-bidang penguatan ibadah, 

pendidikan anak usia dini, pendidikan anak, remaja, perempuan, 

ketahanan keluarga, pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT), 

peningkatan ekonomi berbasis umat,  dan pemberdayaan jamaah 

mengatasi masalah sosial melalui zakat, infaq, sadaqah (ZISWAF) dan 
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bantuan bencana  serta bantuan sosial kemanusian.  

2. Masjid Paripurna adalah wujud nyata dari peran pemerintah dalam 

menjaga stabilitas sosial politik dan kemasyarakatan yang pusat 

aktivitasnya ada di masjid. Masjid Paripurna adalah katup pengaman 

sosial dan keagamaan dari tindakan tidak terpuji orang yang salah 

mengerti tentang agama dan pemerintah, seperti tindakan radikalisme, 

ujaran kebencian, hoax dan prilaku negatif yang merusak tatanan sosial 

dan kebangsaan.  

3. Masjid Paripurna adalah jejaring pengaman sosial terhadap masyarakat 

penyandang sosial, kaum dhuafa, miskin, anak terlantar, orang jompo, 

dan masalah sosial lain yang sekaligus meringankan tugas negara sebagai 

pihak yang bertanggung jawab terhadap fakir miskin, seperti diamanatkan 

Undang-Undang Dasar 1945.  

4. Masjid Paripurna akan memberikan motivasi lebih kuat bagi generasi 

milinial untuk membentuk karakter mereka berbasis masjid, karena 

masjid paripurna menyediakan layanan internet gratis, WIFI kuat, dan 

menyediakan fitur, konten media sosial yang berisikan keagamaan, sosial 

dan pembangunan yang beradab, maju dan modern.  

5. Masjid Paripurna diyakini akan menjadi motivasi dan percepatan 

penyehatan remaja bermasalah dengan narkoba, tawuran di jalanan, dan 

sekaligus akan menjadi titik perjumpaan (silaturahim) antar generasi yang 

besar manfaatnya bagi pewarisan nilai kejuangan dan kebangsaan.  
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 Dalam hal berkenaan dengan keuangan negara adanya Masjid 

Paripurna dapat mengungkit dan meningkatkan sentra ekonomi umat antara 

lain:  

1. Masjid Parpurna dipercaya dapat menjadi faktor pengungkit ekonomi 

denganmeningkatnya gerak ekonomi lingkungan masjid melalui 

pengembangan ekonomi keumatan berbasis masjid.  

2. Masjid Paripurna juga akan menimbulkan icon wisata religious ke masjid 

paripurna dan sekaligus menimbulkan efek sosial ekonomi masyarakat. 

3. Masjid Paripurna juga dapat menjadi institusi pengikat sosial, 

pemberdayaan dan kesatuan umat yang moderasi dalam beragama dan 

memiliki spirit cinta bangsa yang maju dan makmur 

4. Masjid Paripurna dapat menjadi pendorong aktivitas masyarakat yang 

berdampak bagi peningkatan ekonomi, sosial dan budaya melalui 

kegiatan massal pada hari-hari besar Islam.  

5. Masjid Paripurna dapat menjadi model pengembangan masjid sebagai 

pusat kegiatan umat yang memenuhi standar dan membawa nilai 

ekonomis bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya.  

Kajian praktik empiris di atas bukanlah asumsi, akan tetapi realitasnya 

sudah mewujud adanya. Sejalan dengan menguatnya kesadaran beragama 

masyarakat Sumatera Barat, maka wisata religious ke masjid sudah menjadi 

kebiasaan dan tumbuh luas. Masjid al-Hakim di Tepi Pantai Padang, selalu 

ramai dikunjungi setiap waktu shalat, tiap akhir Pekan. Masjid Terapung di 

Pantai Carocok Painan sudah menjadi icon wisata. Masjid Rokan Hilir juga 
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destinasi wisata masyarakat Sumatera Barat. Beralasan sekali bahwa adanya 

masjid Paripurna Kota Padang akan dapat dikembangkan sebagai salah satu 

destinasi wisata religious. 
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BABIII 

EVALUASIDANANALISIS 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGANTERKAIT 

 

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 merupakan 

konstitusi negara dan menjadi puncak tertinggi dalam hirarki peraturan 

perundangan di Indonesia.  UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi 

sumber landasan semua aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

Segala peraturan perundangan yang dibuat di negeri ini tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.    

Nilai nilai keagamaan dan ketuhanan  mewarnai konstitusi ini mulai 

dari pembukaan sampai kepada batang tubuh.  Pada alinea ketiga pembukaan 

UUD 1945 secara tegas disebutkan  “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha 

Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya”. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan 

bahwa adanya motivasi spiritual leluhur serta suatu pengukuhan dari 

proklamasi kemerdekaan, serta ketaqwaan bangsa Indonesia Tuhan Yang 

Maha Esa karena berkat Ridho-Nya lah bangsa Indonesia yang berhasil dalam 

perjuangan mencapai kemerdekaannya.  

Secara konkrit pasal-pasal dalam  batang tubuh UUD 1945 

menegaskan eksistensi agama di Indonesia. Hal ini terdapat dala Pasal 28E  
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dan Pasal 29. Pasal 28E UUD 1945 merupakan bagian dari BAB XA UUD ini 

yang mengatur tentang hak asasi manusia. Terdapat beberapa hak asasi 

manusia yang diakui dan dilindungi dalam ketentuan Pasal ini, yaitu: (1) 

Setiap orang bebas memeluk  agama dan  beribadat  menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah  negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan 

meyakini kepercayaan,menyatakanpikiran dan sikap, sesuai dengan 

hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak  atas kebebasan  berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.   

Ketentuan Pasal 28E UUD ini dipertegas lagi dengan Pasal 29 ayat (1) 

dan (2).  Pasal 29 ayat (1) UUD1945 bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tersebut, pemerintah wajib 

untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 

29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang 

pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh 

UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan bebagai penetapan presiden sebagai 

undang - undang. Bentuk terlibatnya pemerintah dalam persoalan agama 

adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. 

Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Mentri Dalam 
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Negeri No. 477/74054/1978 yang diantaranya agama yang di akui pemerintah, 

yaitu Islam, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu. 

Jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing penduduk juga merupakan diantara tugas 

pemerintah sebagaimana dalam amanat undang-undang dasar ini. Termasuk 

dalam hal menfasilitasi ketersediaan sarana rumah ibadah yang ideal bagi 

penduduknya. Oleh sebab itu diperlukan adanya turunan aturan yang jelas 

sehingga dapat mengakomodir keberadaan sarana rumah ibadah bagi 

penduduk dalam suatu masyarakat sesuai dengan warna dan coraknya.  

Peraturan Daerah Kota Padang tentang Masjid Paripurna merupakan 

diantara aturan yang dibuat untuk dapat mengakomodir ketersediaan dan 

pelaksanaan ibadah secara ideal bagi umat Islam di Kota Padang. Oleh sebab 

itu dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah ini tentulah harus 

merujuk kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 .  

B. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 ini merupakan undang-undang 

yang mengatur tentang Bangunan Gedung. Meskipun Undang-undang ini 

mengatur tentang Bangunan Gedung, namun dalam lingkup bangunan gedung 

yang dimaksud dalam aturan ini termasuk di dalamnya adalah bangunan 

rumah ibadah, termasuk masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini, bahwabangunan gedung 

adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
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kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Terkait 

dengan ketentuan ini dijelaskan  dalam Pasal  5 ayat (3)  Undang-undang ini, 

bahwa fungsi bangunan gedung untuk kegiatan keagamaan meliputi masjid 

(termasuk mushola), gereja (termasuk kapel), pura, wihara, dan kelenteng. 

Tujuan pengaturan bangunan gedung dalam Undang-undang ini 

dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu untuk:(1)  Mewujudkan bangunan gedung 

yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan 

selaras dengan lingkungannya; (2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan 

bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; (3) Mewujudkan 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.  

Antara lingkup bangunan gedung dalam peraturan ini adalah rumah 

ibadah, termasuk masjid, maka Undang-undang ini sangat relevan dijadikan 

salah satu rujukan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Padang tentang 

Masjid Paripurna ini. Hal ini karena masjid itu sendiri pada prinsipnya juga 

merupakan suatu bangunan. Bagaimana persyaratan bangunan masjid yang 

layak dan ideal, tentunya harus mengacu kepada Undang-undang ini.    

C. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan Undang-undang 

yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undangini 
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ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2003 di Jakarta. Walaupun undang-undang 

ini mengatur tentang ketenagakerjaan, namun Undang-undang ini juga 

mengakomodir dan memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana yang 

dituntut dalam ketentuan Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, yaitu tentang 

jaminan bagi tenaga kerja untuk bebas memeluk agama dan beribadah 

menurut agama dan kepercayaannya.  

Lebih jauh lagi, Pasal 80 Undang-undang ketenagakerjaan ini 

menegaskan bahwa: Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang 

secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang 

diwajibkan oleh agamanya. Selanjutnya dalam Pasal 100 Undang-undang 

ini juga disinggung mengenai kewajiban pengusaha/perusahaan untuk 

menyediakan tempat ibadah, yaitu:Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas 

kesejahteraan. Fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga 

berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas 

beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas 

rekreasi. 

Adapun bagi pengusaha yang tidak menyediakan fasilitas ibadah bagi 

tenaga kerjanya hal ini dianggap sebagai sebuah tindak pidana kejahatan. Hal 

ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 80 

Undang-undang ketenakerjaan iniyang menegaskan bahwa:Apabila kantor 

anda tidak menyediakan mushala (tempat ibadah) kepada para pegawainya, 

maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan. Adapun sanksi kantor/ 
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pengusaha yang tidak menyediakan tempat/ fasilitas ibadah  ibadah bagi 

karyawannya, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 

tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan 

paling banyak Rp 400 juta.  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ketenagakerjaan di 

atas, dapat dipahami akan pentingnya penyediaan fasilitas ibadah bagi suatu 

masyarakat, sesuai dengan ruang lingkupnya. Bagi masyarakat perkantoran 

dan dunia usaha wajib sediakan oleh lembaga maupun pengusahanya. 

Demikian pula halnya bagi masyarakat suatu perkotaan, tentunya sudah 

merupakan kewajiban pula bagi pimpinan kepala daerahnya untuk 

menyediakan fasilitas sarana ibadah tersebut. Menyediakan dan membuat 

aturan untuk ketersediaan sarana ibadah bagi suatu masyarakat juga 

merupakan satu kewajiban pemerintah, maupun kepala daerah, sebagaimana 

kewajiban menyediakan sarana ibadah tadi. dalam kaidah ushul fikih 

ditegaskan bahwa suatu hal yang apabila tidak sempurna pelaksanaan suatu 

kewajiban kecuali dengan memenuhi hal lainnya, maka hal lainnya ini turut 

menjadi wajib (Ma la yatimu al-wajib illa bihi, fahuwal wajib). Oleh sebab 

itu, untuk sempurnya penyediaan fasilitas sarana ibadah dalam suatu 

masyarakat perkotaan, maka sudah menjadi kewajiban pimpinan kepala derah 

untuk membuat aturan tentang sarana ibadah yang ideal bagi masyarakat 

tersebut.    
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D. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia adalah di antara hal penting dan yang sangat 

mendasar yang dimiliki oleh manusia.Hak asasi manusia merupakan hak dasar 

yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan 

langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan 

tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapunUndang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas telah mengakui dan 

mengatur beberapa hal yang menjadi hak dasar manusia. Di antaranya terkait 

dengan masalah keyakinan dan kehidupan beragama, sebagaimana yang telah 

ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Lebih lanjut aturan 

yang membahas secara rinci tentang hak asasi manusia ini tertera dalam 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Termasuk 

di dalam nya diatur masalah agama.  

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia ini menyatakan bahwa hak beragama adalah hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun dan oleh siapapun. 

Senada dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 

1945, ketentuan Pasal 22 Undang-undang ini juga memberikan kebebasan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia
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bagi pemeluk beragama untuk beribadah, yakni (1) Setiap orang bebas 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu.Hanya saja, ibadah harus dilakukan di 

tempat-tempat yang sesuai peruntukannya untuk beribadah. Maksud dari 

pelaksanaan ibadah di sini tentunya dalam hal ibadah dilakukan secara 

bersama-sama (berjamaah) yang mendatangkan orang lain dan melibatkan 

orang yang banyak. 

Penyediaan rumah ibadah yang ideal berikut sarana peraturan yang 

memenuhinya merupakan di antara upaya pemerintah untuk memenuhi hak 

asasi manusia dalam masalah pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama suatu 

masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan diantara peraturan perundangan 

yang relevan sebagai rujukan perumusan Peraturan Daerah Kota Padang 

tentang Masjid Paripurna ini.   

E. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006  Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah  

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006  Tentang Pedoman Pelaksanaan 
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Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan 

Pendirian Rumah Ibadah ini secara sederhana disebut dengan Peraturan 

Bersama 2 Menteri.   

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan 2 Menteri ini menjelaskan 

bahwaKerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat 

beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, 

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara RepublikTahun 1945. Persoalan kerukunan umat bergama 

dalam pembahasan peraturan Daerah terkait dengan masjid paripurna ini 

sangat penting ditegaskan agar keberadaan peraturan ini nantinya diharapkan 

dapat menunjang peningkatan kerukunan beragama. Di samping itu persoalan 

rumah ibadah, juga diantara peroalan yang sensitif,  khususnya jika berada 

pada daerah yang ymajemuk.  

Adapun yang dimaksud dengan rumah ibadah, Pasal 1 angka 3  

Peraturan Bersama 2Menteri ini menjelaskan bahwa rumah ibadat 

adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan 

untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara 

permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Yang dimaksud dengan 

bangunan dalam aturan ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung. Pasal 1 
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angka 1 Undang-undang ini menjelaskan bahwa Bangunan gedung adalah 

wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

Berdasarkan ketentuan aturan di atas dijelaskan bahwa fungsi bangunan 

gedung untuk kegiatan keagamaan meliputi masjid (termasuk mushola), gereja 

(termasuk kapel), pura, wihara, dan kelenteng.  

Peraturan 2 Menteri ini mengatur tentang pendirian rumah ibadah 

yang didasarkan kepada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan 

komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang 

bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam mendirikan rumah ibadat 

tesebut, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal penting untuk; 

(a) Menjaga kerukunan umat beragama; (b) Tidak mengganggu ketentraman  

dan ketertiban umum; dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.     

Adapun dalam mendirikan rumah ibadat peraturan 2 menteri ini 

mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung 

dan juga syarat khusus yang telah ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Bersama 2 Menteri sebagaimanayaitu: (1) Daftar nama dan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang 

disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; (2) 
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Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh 

lurah/kepala desa; (3) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama 

kabupaten/kota; dan (4) Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat 

Beragama kabupaten/kota. 

Pasal 14 ayat (3) Peraturan 2 Menteri ini mengemukakan bahwa jika 

persyaratan 90 nama dan KTP pengguna rumah ibadat terpenuhi tetapi syarat 

dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi, maka pemerintah daerah 

berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. 

Sementara Pasal 16 ayat (1) Menjelaskan bahwa permohonan pendirian 

diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota 

untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat. Adapun 

yang dimaksud dengan panitia pembangunan rumah ibadat dijelaskan dalam 

Pasal 1 angkat 7, yaitu panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas 

keagamaan atau pengurus rumah ibadat.  

Peraturan 2 Menteri ini juga menjelaskan tentang cara penyelesaian 

apabila terjadi konflik antar warga dalam masalah pendirian rumah ibadah ini. 

Pasal 21 ayat (1) Peraturan 2 Menteri ini  menjelaskan bahwa Perselisihan 

akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh 

masyarakat setempat. Pasal 21 ayat (2) juga menjelaskan bahwa dalam hal 

musyawarah oleh masyarakat setempat tidak dicapai, musyawarah dilanjutkan 

dengan musyawarah yang dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala 

kantor departemen agama kabupaten/kota sebagai bentuk penyelesaian 

perselisihan yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan 
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mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat beragama 

(FKUB) kabupaten/kota. Namun demikian Jika musyawarah oleh 

bupati/walikota yang dibantu kepala kantor departemen agama secara 

musyawarah tidak dicapai kesepakatan pula, maka penyelesaian perselisihan 

dilakukan melalui pengadilan setempat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

21 ayat (3) Aturan 2 Menteri ini.  

Melihat kepada ruang lingkup Peraturan 2 Menteri ini, yang mengatur 

tentang pendirian rumah ibadah dengan tetap memperhatikan konsep 

pemeliharan kerukunan umat beragama, maka peruran ini layak dijadikan 

acuan juga dalam perumusan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Masjid 

Paripurna ini.  

F. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Mesjid 

Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Mesjidberisi tentang tata kerja dan susunan organisasi yang ada 

di dalam Badan Kesejahteraan Masjid. Peraturan tersebut berisi tentang 

beberapa bab yang khusus membahas tentang tata kelola masjid yang telah 

ditetapkan.  Pasal 2 Peraturan Menteri Agama ini menyebutkan bahwa Badan 

Kesejahteraan Masjid yang sering disebut dengan BKM termasuk lembaga 

yang bersifat semi resmi. Badan tersebut dibentuk oleh Departemen Agama 

yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan masjid sebagai tempat 

melakukan ibadah serta sarana pembinaan untuk para umat muslim. 
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Adapun peran dan fungsi BKM diatur dalam Pasal 3 Peraturan 

Menteri Agama ini yaitu: (a) Melakukan kerjasama dan advokasi dengan para 

pengurus masjid demi kekayaan dan keamanan masjid; (b) Melakukan 

pembinaan dalam hal administrasi dan kerjasama pengelolaan masjid; (c) 

Melakukan kerjasama dan koordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

fungsi dan peran masjid sebagai tempat berdakwah dan beribadah. Selain itu 

juga ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencerahan umat muslim, 

yaitu melalui acara tilawah, ta’lim, takziah, ishlal, dan sebagainya. (d) 

Mengupayakan dalam hal membantu terselenggaranya penasehatan 

pernikahan dan konsultasi keluarga pada setiap masjid. (e) Melakukan 

bimbingan dan pembinaan organisasi yang ada dalam remaja masjid.  

Selain peraturan yang membahas tentang pengelolaan masjid di atas, 

ada juga yang lainnya seperti Instruksi Dirjen Bimas Islam 

No: D/ins/62/75 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid serta Peraturan 

Menteri Agama No.16/2015 tentang peningkatan kualitas dalam hal 

pengelolaan masjid.  

Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Mesjid ini cukup memadai dalam pengaturan pengelolaan masjid. 

Namun demikian, karena aturan ini merupakan peraturan yang dikeluarkan 

Menteri Agama,  maka daya ikatnya hanya untuk lembaga dan instansi yang 

berada di bawah kewenangan kementerian Agama. Walaupun secara substansi 

keberadaan, secara tidak langsung keberadaan masjid maupun rumah ibadah 

lainnya di negera ini dibawah koordinasi kementerian agama. Namun 
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demikian, tetap dibutuhkan aturan lain yang lebih rinci dan spesifik khusus 

untuk penegelolaan masjid yang ideal khusus untuk masyarakat Kota Padang 

dengan berbagai karakter dan kekhususannya. Tentunya, perumusan aturan 

Peraturan Daerah Kota Padang tentang Masjid Paripurna ini tetap mengacu 

kepada Peraturan Menteri Agama nomor 54 Tahun 2006 ini. 

G. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 

Nomor      01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas 

Aparatur Pemerintah dalamMenjamin Ketertiban dan Kelancaran 

Pelaksanaan Pengembangan    dan   Ibadah    Agama   oleh Pemeluk-

pemeluknya 

KonsideranKeputusan  Bersama MenteriDalamNegeridan Menteri 

Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentangPelaksanaan Tugas 

Aparatur Pemerintah dalamMenjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan 

pengembangan danIbadahAgamaoleh Pemeluk–pemeluknya ini menjelaskan 

bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaan itu. Untuk itu pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan 

bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama 

sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan 

sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan 

dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib 

dan dalam suasana kerukunan. Oleh sebab itu pemerintah berkewadjiban 

melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat 
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pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan 

dan ketertiban umum. Untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan 

mengenai pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban 

dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-

pemeluknya. 

Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam 

Negeri ini mengatur bahwaKepala Daerah memberikan kesempatan kepada 

setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-

peneluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum 

yang berlaku dan tidak menganggu ketertiban umum. Sementara itu diantara 

tugas kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan penyebaran agama dan 

ibadah oleh pemeluk-pemeluknya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu :  

(a). Tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama; (b). Tidak 

disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala 

bentuknya; (c). Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban 

umum.  Sementara itu Pasal 2 ayat (2) ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah 

dibantu dan menggunakan alat Kepala Perwakilan Departemen Agama 

setempat.  

Di samping itu, di antara kepala perwakilan departemen agama 

sebagaimana  yang tercantum dalam  Pasal 3 ayat (1)  bahwa  Kepala 

Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan 
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pengawasan terhadap mereka yang memberikan 

penerangan/penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah dirumah-rumah 

ibadat, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan 

masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang 

berbeda-beda.  Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Perwakilan 

Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan 

oleh siapa pun tidak bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain.  

Pasal 4 aturan ini menjelaskan bahwa (1) Setiap pendirian rumah 

ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan 

dibawahnya yang dikuasakan untuk itu. (2) Kepala Daerah atau pejabat yang 

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah 

mempertimbangkan: a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama 

setempat; b. Planologi; c. Kondisi dan keadaan setempat. (3) Apabila 

dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat 

meminta pendapat dari organisasi-organsasi keagamaan dan 

ulama/rokhaniawan setempat.  

Terkait  dengan upaya penyelesaian terhadap perselisihan yang timbul 

dalam masalah ini, maka  Pasal 5 aturan ini menjelaskan bahwa  (1) Jika 

timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang 

disebabkan karena kegiatan 

penyebaran/penerangan/penyuluhan/ceramah/khutbah agama atau pendirian 

rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang 

adil dan tidak memihak. (2) Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut 
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menimbulkan tindakan pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan 

kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang dan diselesaikan 

berdasarkan hukum. (3) Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan 

diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera 

dilaporkannya kepada kepala daerah setempat. 

H. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid 

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid ini 

ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2014 oleh Dirjen Bimas Islam. 

Keputusan Dirjen Bimas Islam ini memberikan aturan tentang standar 

pembinaan masjid yang ideal dalam berbagai hal. Yang dimaksud 

denganstandar pembinaan manajemenmasjid dalam keputusan ini 

adalah   batasan atau parameter kualifikasi Pembinaan danpengelolaan 

manajemen Masjidberdasarkan tipologidan perkembangannya, ditinjau 

dari aspek idarah(manajemen), 

imarah(kegiatanmemakmurkan),danriayah(Pemeliharaan danPengadaan 

Fasilitas) 

Hal ini dilakukan karena dalam konsideran menimbang Keputusan 

Dirjen Bimas Islam ini disadari bahwa peran  mesjid yang strategis sebagai 

pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi,memberdayakan, dan 

mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan 

toleran. Untuk meningkatkan  kualitaspembinaan peran dan  fungsi Masjid 
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tidak hanya sebagai tempat  ibadah  ritual (mahdhah) tapi  juga ibadah sosial  

yang lebih luas (Ghair mahdhah) dibidang ekonomi,pendidikan,sosial  budaya 

dan lainnya,maka diperlukan  penyempurnaan terhadap tolak ukuratau standar 

pembinaanmanajemen/pengelolaanyang menyeluruh, rinci dan berlaku secara 

nasionaldidasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya.  
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BAB IV 

ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan ibu 

kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang 

barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi 

perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 

693,66 km², yang mana lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, kota ini memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa. Padang merupakan kota inti dari 

pengembangan wilayah metropolitan Palapa.  

Kota Padang, selain ibukota Propinsi Sumatera Barat, secara 

administrative ia merupakan kotamadya dan juga bagian wilayah adat 

Minangkabau yang memiliki falsafah, “Adat Basand Syara’, Syara’ Basandi 

Kitabullah”. Mayoritas penduduk Kota Padang adalah beragama Islam. Salah 

satu sentra kegiatan umat  Islam di Minangkabau berpusat di Mesjid. 

Kata masjid terulang sebanyak dua puluh delapan kali dijumpai dalam 

Alquran, dari segi bahasa kata tersebut terambil dari akar kata sajada yasjudu, 

sujud yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan 

takzim.Meletakkan dahi, kedua lutut, dan kaki ketanah yang kemudian dinamai 

sujud oleh syariat, adalah bentuk lahiriyah yang paling nyata dari makna 

makna di atas.Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Meter_di_atas_permukaan_laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung
https://id.wikipedia.org/wiki/2021
https://id.wikipedia.org/wiki/Kependudukan_Kota_Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_inti
https://id.wikipedia.org/wiki/Palapa_(wilayah_metropolitan)
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melaksanakan salat dinamakan masjid yang artinya tempat sujud.Masjid 

memiliki banyak peran fungsi strategi dalam kehidupan. 

Pertama, fungsi teologis yaitu sebagai tempat untuk melakukan aktivitas 

yang mengandung ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan total kepada Allah 

SWT fungsi ini disarikan dari firman Allah SWT dalam Alquran; 

Sesungguhnya orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kiamat (QS At Taubah: 19). Ayat di atas 

menunjukkan dimensi tauhid tanpa terikatan oleh waktu dan tempat.Selain itu, 

makna pembebasan yang ditawarkan. Pembebasan seorang muslim dari 

belenggu kekufuran, dengan kata lain di dalam masjid hanya orang orang yang 

beriman kepada Allah SWT. 

Kedua, fungsi ibadah.Masjid memiliki fungsi sebagai tempat 

menyelenggarakan ibadah.Fungsi ibadah (peribadatan) ini merupakan 

kelanjutan fungsi dari fungsi teologis yang menyatan bahwa masjid adalah 

tempat penyucian dari segala aktivitas kemaksiatan, penyucian atau pengesaan 

tersebut memiliki makna yang sebenarnya sebagai sarana ibadah. 

Ketiga, fungsi moral dan peran sosial ibadah di masjid dianggap sebagai 

penyerahan total apabila disertai dengan nilai moral yang menyangkut gerajan 

hati dan fisik. Dengan kata lain, masjid hanya boleh dijadikan tempat untuk 

melakukan ibadah atau kegiatan kegiatan duniawi yang mencerminkan etika 

dan nilai moralitas luhur.  

Keempat, fungsi keilmuan dan kependidikan.Dalam sejarah, fungsi ini 

dapat dilihat pada setiap aktivitas Nabi Muhammad SAW yang berpusat di 
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masjid.Masjid di masa itu menjadi center of excellence pusat perkembangan 

segala ilmu, kehidupan sosial dan bernegara. Catatan sejarah dari sebuah 

masjid memunculkan perguruan tinggi tertua di dunia, Universitas pertama 

lahir dari peradaban Islam adalah, Universitas al Qarawiyyin salah satu 

perguruan tinggi di Maroko, didirikan sejak tahun 859 M tidak heran jika 

Guinnes Book Of World Record tahun 1998, telah menempatkan Universitas 

al-Qarawiyyin menjadi perguruan tinggi tertua di seantaro jagad yang 

menawarkan bidang ke ilmuan sain, sosial dan agama, selain itu tentunya juga 

tidak kalah penting beberapa universitas tertua dan ternama di jagad dunia 

seperti Universitas Al Azhar di Cairo didirikan oleh Dinasti Fatimiyah, 

Universitas Sankore di Mali, dan UniversitasNizamiyah di Parsia, cikal bakal 

berdirinya universitas tersebut berasal dari majelis majelis keilmuan yang 

bergerak dari sebuah masjid.  

Kondisi masjid di Indonesia saat ini memang mengkhawatirkan, 

paradigma umat terhadap institusi masjid selama ini memang masih 

sekuler.Mengapa disebut dengan sekuler, Sebab masjid hanya dipahami 

sebagai tempat ibadah mahdah yang sangat sempit. Hal ini sesungguhnya juga 

adalah cara pandang sebahagian umat Islam dalam keberagamaan, di mana 

ibadah mahdah berpisah (baca: sekuler) dengan ibadah sosial.  

Untuk membuktikan paradigma sekuler dalam konteks masjid dapat 

dirasakan saat berinteraksi dengan masjid dalam keseharian. Perhatikanlah 

laporan pengurus masjid, dalam setiap mingguan yang kebiasaanya terjadi pada 

hari Jumat ketika Salat Jumat hendak dimulai, hanya terkait kegiatan masjid 
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dalam dimensi ibadah seperti pelaksanaan Salat Jumat, jadwal pengajian, 

jadwal maulid, israk mikraj, zikir akbar. Perhatikan juga laporan yang tertera di 

dinding, hampir kesemuanya untuk menyatakan keseluruhan hanya 

menyangkut masalah ibadah, seperti jadwal imam, khatib dan wirid 

pengajian.Sungguh paradigma masjid sekuler ini sangat berbahaya.Jika 

terhadap masalah anak terlantar, orang miskin atau anak anak yang putus 

sekolah, anak yatim, para orang tua yang terlantar yang tidak dipedulikan 

keluarga, yang berada di masjid atau area disekitar lingkungan masjid dianggap 

bahwa hal itu bukan tugas urusan pengurus masjid. Dana infak yang nominal 

besar tersebut hanya tersimpan di sebuah bank dengan terus menerus 

meningkatkan saldo dari jumat ke jumat dan pada akhirnya menjadi kebanggan 

yang luar biasa ketika dibacakan lewat pengumuman salat jumatan dengan 

jumlah yang semakin hari semakin besar, tidak sedikitpun dana dikucurkan 

kepada kebaikan umat di area lingkungan masjid tersebut. Salat dengan 

mengurus permasalahan masyarakat yang membutuhkan atau memberi makan 

fakir miskin dan mengurus anak yatim dianggap dua hal yang berbeda. 

Mengubah paradigma masjid sekuler menjadi masjid yang berperan 

strategis sangat penting dilakukan.Seperti yang kita pahami bawa masjid 

adalah pusat kegiatan umat Islam.Salat dengan realitas kemiskinan, kebodohan, 

kesenjangan sosial adalah variabel variabel yang tidak dapat dipisahkan. 

Makna dari memalingkan ke kanan dan kiri saat mengakhiri salat adalah 

kewajiban melihat kondisi orang miskin, anak terlantar, putus sekolah, 

penghijauan dengan menanam pohon, anak yatim, orang yang sedang dirawat 
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dalam keadaan sakit dan lainya, sangat perlu mengadakan perubahan peran 

strategis masjid untuk membantu kesejahteraan masyarakat di lingkungan 

masjid. Masjid Paripurna Program masjid paripurna sebagai masjid 

percontohan baik di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota khususnya di kota 

madani Padang, hendaknya dilakukan dengan skala prioritas serta melihat 

kondisi masjid secara nyata di lapangan, baik jajaran pengurus (SDM) yang 

terlibat serta sarana prasarana, produktivitas. 

Masjid paripurna secara riil memiliki masjid yang mampu hidup secara 

mandiri.Mampu untuk menghidupkan operasional keseharian serta peran nyata 

ke mashlahatan masjid tersebut bagi umat dalam memberantas kemiskinan, 

memberikan bantuan beasiswa, memberikan bimbingan para muallaf secara 

menyeluruh, serta memperdayakan ekonomi umat.Skala prioritas penting 

disusun supaya pengurus masjid tidak gagap menerima program-program ideal 

tersebut.Harus pula dipahami bahwa persoalan mendasar dari kondisi masjid 

kita adalah persoalan manajeman masjid yang jauh dari dari kata ideal. 

Terdapat di sebahagian orang bahwa pengurus masjid adalah tempat kegiatan 

orang orang pensiunan sangat terasa, termasuk masjid masjid di perkotaan, 

belum lagi melihat kondisi masjid yang berada dipedesaan yang terkesan 

terkunci dan hanya dibuka ketika menjelang shalat tiba atau ketika menjelang 

waktu Salat Magrib tiba, bahkan lebih ironis dan kemungkinan tidak jarang 

masjid atau musala berubah sementara menjadi kandang binatang ternak yang 

singgah sementara akibat jarang digunakan oleh masyarakat sekitar.  
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Sebagai masyarakat Minangkabau, tentu ada kerinduan akan kehadiran 

masjid paripurna yang memiliki peran strategis, dengan berharap kita mesti 

keluar dari tatanan tradisi pengurus lama dengan berani maju selangkah untuk 

menghadirkan peran strategis masjid paripurna yang mampu untuk 

menghadirkan kesejahteraan umat. Pengumuman yang keluar dari pengurus 

masjid yang tidak hanya melaporkan tentang waktu salat, khatib jumat, 

penceramah dan wirid pengajian dalam setiap pekan, tetapi juga mampu 

menghadirkan, peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui zakat 

produktif, infak dan sedekah, memberikan peningkatan pelayanan kesehatan, 

sumbangan pengobatan memperdayakan para pencari kerja (pengangguran), 

koperasi masjid, jumlah siswa serta mahasiswa yang dibiayai masjid, santunan 

kepada anak yatim/ fakir miskin, jenis pohon yang ditanam dalam penghijauan, 

sumbangan perumahan bagi fakir miskin yang tidak mampu dan seterusnya.  

B. Landasan Sosiologis 

Masjid memiliki kedudukan penting bagi umat Islam dalam upanya 

membentuk pribadi dan kepribadian masyarakat yang Islami, dalam rangka 

mewujudkan urgensitasi itulah, masjid harus dapat diberdayakan atau di 

fungsikan sebaik-baikanya dalam arti harus dioptimalkan dalam fungsinya. 

Namun ada hal yang penting disini bahwa masjid harus di optimalkan secara 

baik yaitu masjid-masjid yang dalam pembangunannya mengacu pada dasar 

ketaqwaan, bukan berdasaran selainnya, hal ini sejalan dengan penegasan 

Allah swt. prihal pembangunan masjid didirikan atas dasar taqwa, bukan atas 



52 

 

dasar- lainya, sebagaimana Firman Allah SWT dal QS. At-Taubah : 108 yang 

artinya: 

“Janganlah engakau melaksanakan masjid itu selama-lamanya 

.Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid quba) sejak 

hari pertama adalah lebih patut kamu shalat didalamnya. Di dalamnya masjid 

itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bersih.”( Q.S. At-Taubah:108). 

Fungsi masjid sebagai pusat pembersih diri ummat Islam dari segala 

dosa, nista dan kemaksiatan yang dilakukan, haruslah mendapatkan perhatian 

serius dikalangan umat Islam. Pengembangan kembali masjid sebagai pusat-

pusat rehabilitasi spiritual dan bengkel reparasi’ ummat untuk menuju dan 

membentuk manusia seutuhnya yang ber-akhlakul Karimah (berbudi pekerti 

yang luhur sejalan dengan nilai-nilai kesopanan, tatakrama) melalui 

pelaksanaan ibadah shalat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainya yang 

diselenggarakan didalam masjid adalah sebuah keniscayaan yang harus 

mendapat perhatian utama dan diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. 

Pada masa sekarang masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas 

jangkauan aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan 

manajemen yang baik, tegasnya perlu tindakan meng-aktualkan fungsi dan 

peran masjid dengan memberi warna dan nafas modern. Dengan fungsi sosial 

masjid, masyarakat saat ini seharusnya dapat memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan oleh Allah SWT. untuk barbagai kegiatan sosial, seperti yang kita 

ketahui masyarakat sekarang berbagai polemik kehidupan sosial agama yang 
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dialami oleh manusia telah menuai berita baru pada abad modern sekarang 

yang ditandai dengan kepanikan global, lanyaknya kasus kerusuhan umat 

beragama, degradasi moralitas umat manusia, lemahnya spiritual kemanusiaan 

di tengah banyaknya penyimpangan prilaku dan ini masih merupakan sebagian 

kecil permasalahan yang dihadapi umat manusia pada zaman modern. 

Masjid dalam perkembangan masyarakat di dunia ini telah mengalami 

banyak perubahan, baik dari segi bangunan hingga fungsinya, tidak bisa 

dipungkiri memasuki abad modern terdapat suatu masalah baru yang 

merupakan efek dari perubahan sosial yang tepat yaitu belum berfungsinya 

masjid dalam kehidupan sosial saat ini oleh karena itu, maka dalam hal ini 

agama sebagai system bertindak dan sebagai pedoman hidup manusia harus 

menjalankan fungsinya yaitu agen pengontrol perubahan sosial yang telah 

berimbas dalam kehidupan sosial.  

Saat ini di Indonesia banyak diantara umat Islam yang melihat masjid 

hanya sebagai tempat ibadah atau shalat, itupun kalau kita lihat hanya sedikit 

orang yang melakukan shalat berjama’ah di masjid setiap waktu, kecuali shalat 

Jum’at. Maka tidak heran masjid hanya dikunjungi pada waktu-waktu shalat, 

bahkan yang kadang-kadang digunakan sebagai tempat istirahat melepas lelah 

setelah bekerja, sehingga kita lihat masjid-masjid yang sepi tidak ada aktivitas 

apa-apa selain shalat dan peringatan-peringatan keagamaan tertentu. 

Kenyataan ini sudah menjadi fenomena dalam masyarakat kita, hanya 

segelintir orang saja yang masih menganggap bahwa masjid mempunyai 

peranan lain bagi kehidupan manusia selain ibadah, apalagi ada juga yang 
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beranggapan bahwa masjid hanya digunakan untuk shalat saja, hal inilah yang 

membuat kemunduran umat Islam, jika hal ini terus menerus menghinggapi 

masyarakat, maka kemunduran Islam bukan tidak mungkin akan menjadi 

kenyataan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan zaman Rasulullah, pada 

zaman Rasulullah masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah saja, tetapi 

memiliki fungsi yang lainnya: 

1. Masjid sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, dimasjid nabi mendidik 

para sahabatnya dan mengajarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek 

kehidupan.  

2. Sebagai tempat kegiatan sosial dan politik, Masjid Nabawi dimadinah 

dahulu berperan sebagai pusat kegiatan social, dimasjidlah dibuat sebuah 

tenda tempat memberi santuan kepada fakir miskin berupa uang dan 

makanan, masalah pernikahan, perceraian, perdamaian dan penyelesaian 

sengketa masyarakat juga diselesaikan dimasjid, orang-orang yang terluka 

dalam peperangan juga diobati di masjid, dimasjid pula Nabi memberi 

pengarahan dan instruksi kepada para tentara yang akan dikirim ke suatu 

tempat untuk berperang.  

3. Masjid sebagai tempat kegiatan ekonomi, masjid membangun Baitul 

Mallyang dihimpun harta dari orang-orang kaya kemudian didistribusikan 

kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan uluran dana lainnya. 

Dari kenyataan tersebut, ada perbedaan yang sangat jauh antara masjid 

pada zaman Rasulullah dengan masjid pada zaman sekarang, saat ini masjid 

telah kehilangan fungsinya, padahal zaman rasul selain sebagai tempat ibadah, 
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masjid juga mempunyai fungsi lain yang berhubungan dengan masyarakat 

seperti pendidikan, ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial, penyelesaian 

konflik, dan pengembangan masyarakat. Dengan kata lain bahwa masjid 

mempunyai posisi yang sangat vital dalam memberikan solusi bagi 

permasalahan sosial di masyarakat apabila benar-benar dijalankan sesuai 

dengan fungsinya. 

Fungsi masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada program-

program yang dirancang sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang ada, 

seperti program santunan yang ditujukan kepada masyarakat miskin sebagai 

jalan keluar bagi kemiskinan, program peminjaman uang untuk membantu 

orang yang memiliki kesulitan dana juga bisa dilakukan untuk membantu 

masyarakat dalam masalah ekonomi, program lain seperti beasiswa atau 

bantuan biaya sekolah juga bisa dilakukan untuk membantu warga masyarakat 

yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannnya. 

Kota Padang sendiri keberadaan masjid pertama kali sudah ada di awal 

abad 18 M.  Hal ini seperti disampaikan oleh wartawan Fachrul Rasyid lewat 

majalah Gatra,diberitakan bahwa Masjid Raya Ganting didirikan pada 1805 

dan rampung pada 1810. Salah seorang pemarkarsa pembangunan adalah Haji 

Umar. Mesjid ini terletak di Kampung Ganting, Kecamatan Padang Timur, 

Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia. Tercatat sebagai masjid tertua di 

Padang, cikal bakal masjid ini berawal dari sebuah surau di Seberang Padang, 

daerah permukiman awal dalam sejarah Kota Padang. Setelah itu bermunculan 
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banyak masjid dengan namanya yang disesuaikan baik dari sisi historis, 

sosologis maupun yuridis.  

Pemaparan di atas menunjukan bagaimana masjid harus dapat 

difungsikan dan dioptimalkan dengan berbagai kegiatan baik berhubungan 

dengan Allah SWT. maupun dengan sosial masyarakat, sehingga masjid dapat 

berfungsi sebagaimana yang diajarkan pada zaman Rasulullah masjid haruslah 

dapat menjadi pusat peradaban umat Islam tidak hanya sebagai tempat ibadah 

saja, namun dapat difungsikan dan bermanfaat bagi masyarkat luas. 

C. Landasan Yuridis 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (LN RI 

Tahun 1956 Nomor 19 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan LN RI Nomor 4437 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN 

RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN 

RI Nomor 5679) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelalolaan 

Keuanagan Daerah (LN RI Nomor 119, Tambahan LN RI Nomor 4139)  

9. Keputusan   Menteri  Agama   Nomor   394  Tahun    2004  tentang 

Penetapan   Status   Masjid Wilayah 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 

Mesjid 

11. Instruksi Dirjen Bimas Islam No: D/ins/62/75 tentang Pengelolaan 

Kemakmuran Masjid serta Peraturan Menteri Agama No.16/2015 tentang 

peningkatan kualitas dalam hal pengelolaan masjid; 

12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006  Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah 

13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen 

MasjidPeraturan Nomor 54 tahun 2006 tentang peran Kementrian Agama 

dalam pembinaan Pengurus Masjid sesuai tingkatnya.  

14. Peraturan daerah (Perda) Nomor 06 tahun 2015 tentang kewajiban pandai 

baca tulis al-Quran bagi siswa SD beragama Islam di Kota Padang.  
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15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 tahun 2010 tentang 

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kota Padang.  
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN PERATURANDAERAH 

 

A. Rumusan Akademik Berbagai Istilah Kunci Dalam Peraturan Daerah 

Beberapa istilah yang terkait dengan peraturan daerah ini menjadi 

penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti. Istilah-

istilah yang berhubungan dengan Peraturan Daerah tentang Masjid Paripurna 

ini meliputi diantaranya: Daerah, Walikota, Pemerintah Kota, DPRD, 

Kecamatan, Camat, Kelurahan, Lurah, Masjid, Majelis, Majelis Pembina, 

MajelisPengawas, Majelis Pelaksana, Imam, Khatib, Bilal, Qadhi, Idarah, 

Imarah,  Ri'ayah, Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Al-Quran dan As-

Sunnah, serta Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 

Adapun penjelasan istilah teknis hukum di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.  

2. Walikota adalah Walikota Padang.  

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Padang.  

4. DPRD yang selanjutnya disebut Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.  

5. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Padang.  

6. Camat adalah Camat se-Kota Padang.  

7. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Padang.  
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8. Lurah adalah Lurah se-Kota Padang.  

9. Masjid paripurna adalah rumah ibadah umat Islamsebagai tempat 

pelaksanaan ibadah, dakwah, pendidikan dan pembinaan umat, penguatan 

keluarga, serta pengembangan ekonomi umat yang memenuhi standar 

idarah, imarah, dan ri’ayah serta dapat dijadikan contoh dalam pembinaan 

dan pengelolaan manajemen masjid. 

10. Majelis Pengelola adalah institusi yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan masjid paripurna.  

11. Majelis Pembina adalah institusi yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan Pengelolaan masjid paripurna.  

12. MajelisPengawas adalah institusi yang bertanggung jawab untuk 

mengawasi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna.  

13. Majelis Pelaksana adalah institusi yang bertanggung jawab melaksanakan 

kegiatan pengelolaan masjid paripurna.  

14. Imam adalah pelaksana ibadah sebagai imam pada shalat jumat, shalat 

berjamaah harian, dan shalat jamaah lainnya. 

15. Khatib adalah pelaksana dalam dakwah/khutbah pada shalat jumat, dan 

shalat lainnya yang memerlukan khutbah. 

16. Bilal adalah pelaksana dalam mengumandangkan adzan untuk menyeru 

jamaah melaksanakan shalat jumat dan shalat yang memerlukan mu’adzin. 

17. Qadhi adalah mufti yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa 

serta berfungsi sebagai konsultan dalam masalah keagamaan dan sosial 

kemasyarakatan. 
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18. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, 

pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan 

pelaporan masjid paripurna. 

19. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, 

pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.  

20. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, 

kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah 

kiblat.  

21. Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter 

kualifikasi pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid berdasarkan 

tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek idarah (manajemen), 

imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan 

pengadaan fasilitas). 

22. Al-Quran dan As-Sunnah sumber dasar ajaran Islam. 

23. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah nilai-nilai dasar 

sebagai filosofi dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang 

bersifat normatif, sosiologis, dan berkembang sesuai kearifan lokal. 

B. Muatan Materi Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi 

Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masjid paripurna. Ruang lingkup 

peraturan daerah tentang Masjid Paripurna Kota Padang ini meliputi: 

1. Ketentuan Umum  

2. Dasar danAzaz 
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3. Fungsi dan Tujuan 

4. Visi dan Misi 

5. Standar, Status dan Kedudukan 

6. Organisasi 

7. Tugas, Wewenang dan TanggungJawab 

8. Sumber Pembiayaan dan Penatalaksanaan Keuangan 

9. Evaluasi dan Pengawasan 

10. Ketentuan Peralihan dan Tambahan  

11. Ketentuan Penutup 

Pejelasan dari isi ruang lingkup dari Peraturan Daerah (PERDA) tentang 

Masjid Paripurna sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum 

Merupakan pengetian dari istilah yang dipakai dalam naskah akademik 

dan Rancangan Peraturan Daerah Masjid Paripurna Kota Padang 

2. Dasar dan Azaz 

Pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna berdasarkan pada 

Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna berazazkan pada ajaran Islam 

yang berpedoman pada al-Quran, Sunnah dan kearifan lokal Minangkabau. 

3. Fungsi dan Tujuan 

Masjid Paripurna berfungsi untuk merealisasikan visi Kota Padang dalam 

mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, 
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dan pariwisata yang unggul serta berdaya saingdengan mengoptimalisasikan 

peran masjid di bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah secara profesional. 

Tujuan pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah: 

a. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai implementasi visi, misi dan program 

unggulan program Kota Padang dalam melayani, membina dan 

memberdayakan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkarakter. 

b. Mewujudkan masjid yang memenuhi standar dalam bidang idarah, imarah, 

dan ri’ayah serta menjadi contoh dalam pengelolaan masjid. 

c. Mewujudkan Masjid Paripurna sebagai pusat ketahanan masyarakat, 

pengembangan ekonomi keummatan, pembinaan dan pendidikan 

masyarakat muslim taat beribadah, berakhlak mulia, sehat, cerdas, gemar 

bersilaturrahim, dan cinta tanah air. 

4. Visi dan Misi 

Visi Masjid Paripurna Kota Padang terwujudnya masjid sebagai 

pusat pengambangan masyarakat, ibadah, dakwah, ekonomi umat, dan 

pembentukan akhlak bangsa yang madani. 

Misi Masjid Paripurna:  

a. Melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat madani melalui 

pendekatan agama, ekonomi, sosial dan budaya dalam mencapai visi dan 

misi Kota Padang. 

b. Mengembangkan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan generasi muda 

yang taat beragama, toleran dalam pergaulan, moderat dalam pemahaman 
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dan menghargai kebhinnekaan sebagai daya tangkal menghadapi 

radikalisme. 

c. Menjadikan masjid ramah anak dan ramah keluarga dalam penguatan 

ketahanan keluarga Islami, keluarga natural, dan keluarga yang berbudaya 

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) sebagai 

kearifan lokal Minangkabau 

d. Mendorong masjid sebagai solusi bagi pengembangan ekonomi 

keummatan untuk mencegah meluasnya rentenir, lintah darat, dan 

kemiskinan struktural. 

e. Mengoptimalkan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen (idarah), 

syiar Islam (imarah), dan sarana prasarana lingkungan (ri’ayah) Masjid 

Paripurna secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

5. Standar, Status dan Kedudukan 

Masjid paripurna ditetapkan apabila telah memenuhi Standar 

Pembinaan Manajemen atau pengelolaannya yang ditinjau dari aspek idarah 

(manajemen), imarah (memakmurkan), dan ri’ayah (pemeliharaan dan 

pengadaan fasilitas). Standar Pembinaan Manajemen Masjid Paripurna diatur 

secara rinci melalui Peraturan Walikota. 

Penetapan status masjid sebagai masjid paripurna ditetapkan dengan 

keputusan Walikota dengan menimbang dan memperhatikan rekomendasi tim 

seleksi penetapan status Masjid Paripurna. Tim Seleksi Penetapan Masjid 

Paripurna terdiri dari unsur pemerintah, kementerian agama, Majelis Ulama 

Indonesia, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, akademisi dan 



65 

 

organisasi keagamaan Islam di Kota Padang. Masjid paripurna berkedudukan 

di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Masjid paripurna Kota 

berkedudukan di Kota Padang, Masjid Paripurna Kecamatan berkedudukan di 

Kecamatan, dan Masjid Paripurna Kelurahan berkedudukan di Kelurahan. 

6. Organisasi 

Badan pengelola Masjid Paripurna terdiri dari Dewan Pembina, 

Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Dewan pelaksana melaksanakan 

kegiatan idarah, imarah, dan ri’ayah sekurang-kurangnya terdiri dari 

pengurus harian, imam, khatib, qadhi, bilal serta petugas kebersihan dan 

keamanan. Masa Bhakti Badan Pengelola Masjid Paripurna selama 5 (lima) 

tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 

Badan pengelola Masjid Paripurna Kota dibentuk secara musyawarah 

dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota. Badan Pengelola Masjid 

Paripurna Kecamatan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, dan Lembaga 

Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan. Sedangkan Badan Pengelola 

Masjid Paripurna Kelurahan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Lurah dan Camat, 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia 

Kecamatan, dan dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 

Kecamatan.  
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7. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab 

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengelola diatur 

secara rinci melalui Peraturan Walikota. 

8. Sumber Pembiayaan dan Penatalaksanaan Keuangan 

Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan masjid 

paripurna dapat bersumber dari Anggaran Pendapataa dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. Sumber biaya 

lainnya merupakan infaq, sadaqah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak 

mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa 

maupun dari usaha yang dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Paripurna.  

Masjid paripurna melalui Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta 

perolehan lainnya kepada pengurus, pegawai dan petugas lain yang 

besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masjid. 

Adapun penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Padang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari infaq, sadaqah, wakaf 

dari umat Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat 

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan secara teratur 

dan berkala kepada jama'ah dan dalam rapat kerja Badan pengelola. 
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Sedangkan laporan keuangan yang berasal dari infaq, sadaqah, wakaf dari 

umat Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat diaudit oleh 

Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Paripurna. 

9. Evaluasi dan Pengawasan 

Dalam pelaksanaan Perda tentang Masjid Paripurna evaluasi dan 

pengawasan sangat penting, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Walikota selaku Ketua Majelis Pembina Masjid Paripurna menetapkan 

kebijakan umum sertamelakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid 

Paripurna.  

b. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

10. Ketentuan Peralihan dan Tambahan 

Ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengelolaan Masjid yang 

ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.  

a. Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pokok dimuat dalam Peraturan 

Tambahan.  

b. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tambahan dapat dimuat 

dalam bentuk pedoman, ketentuan atau aturan tersendiri yang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

  



68 

 

BABVI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Kesimpulanyangdapatdiambildalamnaskahakademik Raperda 

tentang Masjid Paripura Kota Padang adalahsebagaiberikut: 

1. Belum tersedianya regulasi yang dapat dijadikan pedoman oleh 

pemerintah Kota Padang dalam upaya pengembangan masjid paripurna 

yang terstruktur, terencana dan komprehensif, sehingga perlu disusun 

naskah akademik untuk menjadi landasan ilmiah, sosiologis, yuridis dalam 

penyusunan Perda Masjid Paripurna Kota Padang. 

2. Keberadaan Masjid Paripurna Kota Padang 

memilikiperanvitaldanstrategis,sehingga perlu dikembangkanuntuk 

masyarakat madani, pembinaan masyarakat dan remaja, menjadikan 

masjid ramah anak dan ramah keluarga, solusi pengembangan 

ekonomi umat serta untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap 

pengelolaan manajemen (idarah), syiar Islam (imarah), dan sarana 

prasarana lingkungan (ri’ayah) masjid. 

3. Perlunya kepastian dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota 

Padang dalam upaya menciptakan Masjid Paripurna agar peran dan fungsi 

masjid di tengah masyarakat dapat menjadi pilar penting kehidupan umat. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam naskah akademik 

RaperdatentangMasjid Paripurna Kota Padang iniadalahsebagaiberikut: 

1. DiperlukankoordinasiyangkuatdanharmonisantaraPemerintah Kota 

Padang, DPRD Kota Padang, Steakholder yang terkait dan 

masyarakat agar terciptanya Masjid Paripurna yang sesuai dengan 

visi dan misi Masjid Paripurna yang telah disusun. 
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2. Peraturan pelaksana dari Raperda tentang Masjid 

ParipurnainisegeradibentuksetelahPerdadiundangkandalamlembara

ndaerah. 
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LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

 

WALIKOTA PADANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG 

 

NOMOR ….  TAHUN 2021 

TENTANG  

MASJID PARIPURNA KOTA PADANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA PADANG 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Padang sebagai 

kota metropolitan yang madani perlu upaya mendirikan dan 

atau menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak 

pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat;  

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dalam 

melayani, membina dan memberdayakan masyarakat, perlu 

mengoptimalkan Kungsi Masjid Paripurna untuk 

memakmurkan masjid paripurna melalui kegiatan bidang 

Idarah, Imarah dan Ri'ayah;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota 

Padang tentang Masjid Paripurna Kota Padang;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 19);  
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  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437);  

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4139);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 185, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4864);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4737);  

  7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Agama Nomor Ol/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan 
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Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan 

Kelancaran pelaksanaan Pembangunan dan Ibadah Agama oleh 

Pemeluknya; 

  8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri daiam Negeri 

Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Perberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan 

pendirian rumah Ibadah;  

 

 

Memperhatikan: 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor DJ .11/725 Tahun 2013 tentang petunjuk Teknis 

Penilaian Masjid Percontohan Tingkat Nasional;  

  2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor …. Tahun ,,,,, 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Padang Tahun …… ;  

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  

PADANG 

WALIKOTA PADANG 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG 

MASJID PARIPURNA KOTA PADANG.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksudkan dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.  

2. Walikota adalah Walikota Padang.  

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Padang.  

4. DPRD yang selanjutnya disebut Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.  

5. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Padang.  

6. Camat adalah Camat se-Kota Padang.  

7. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Padang.  

8. Lurah adalah Lurah se-Kota Padang.  

9. Masjid paripurna adalah rumah ibadah umat Islamsebagai tempat pelaksanaan 

ibadah, dakwah, pendidikan dan pembinaan umat, penguatan keluarga, serta 

pengembangan ekonomi umat yang memenuhi standar idarah, imarah, dan 

ri’ayah serta dapat dijadikan contoh dalam pembinaan dan pengelolaan 

Manajemen Masjid. 

10. Majelis Pengelola adalah institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

Masjid Paripurna.  

11. Majelis Pembina adalah institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan 

Pengelolaan Masjid Paripurna.  

12. MajelisPengawas adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi 

pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna.  

13. Majelis Pelaksana adalah institusi yang bertanggung jawab melaksanakan 

kegiatan pengelolaan masjid paripurna.  

14. Imam adalah pelaksana ibadah sebagai imam pada shalat jumat, shalat 

berjamaah harian, dan shalat jamaah lainnya. 
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15. Khatib adalah pelaksana dalam dakwah/khutbah pada shalat jumat, dan shalat 

lainnya yang memerlukan khutbah.  

16. Bilal adalah pelaksana dalam mengumandangkan adzan untuk menyeru 

jamaah melaksanakan shalat jumat dan shalat yang memerlukan mu’adzin. 

17. Qadhi adalah mufti yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa serta 

berfungsi sebagai konsultan dalam masalah keagamaan dan sosial 

kemasyarakatan. 

18. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, 

pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan 

masjid paripurna. 

19. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, 

kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.  

20. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, 

kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.  

21. Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter 

kualifikasi pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid berdasarkan 

tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek idarah (manajemen), 

imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan 

fasilitas). 

22. Al-Quran dan As-Sunnah sumber dasar ajaran Islam.  

23. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah nilai-nilai dasar 

sebagai filosofi dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang bersifat 

normatif, sosiologis, dan berkembang sesuai kearifan lokal. 

 

BAB II 

DASAR DANAZAZ 

 

Pasal 2 

Pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan pada Pancasila, UUD 

1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 



6 
 

Pasal 3 

 

Pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna berazazkan pada ajaran Islam yang 

berpedoman pada al-Quran, Sunnah dan kearifan lokal Minangkabau. 

 

BAB III 

FUNGSI DAN TUJUAN 

 

Pasal 4 

 

Masjid Paripurna berfungsi untuk merealisasikan visi Kota Padang dalam 

mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan 

pariwisata yang unggul serta berdaya saingdengan mengoptimalisasikan peran 

masjid di bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah secara profesional. 

 

Pasal 5 

 

Tujuan pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna adalah: 

1) Menjadikan masjid paripurna sebagai implementasi visi, misi dan program 

unggulan program Kota Padang dalam melayani, membina dan 

memberdayakan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkarakter. 

2) Mewujudkan masjid yang memenuhi standar dalam bidang idarah, imarah, 

dan ri’ayah serta menjadi contoh dalam pengelolaan masjid. 

3) Mewujudkan masjid paripurna sebagai pusat ketahanan masyarakat, 

pengembangan ekonomi keummatan, pembinaan dan pendidikan masyarakat 

muslim taat beribadah, berakhlak mulia, sehat, cerdas, gemar bersilaturrahim, 

dan cinta tanah air. 
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BAB IV 

VISI DAN MISI 

 

Pasal 6 

 

Visi Masjid Paripurna Kota Padang terwujudnya masjid sebagai pusat 

pengembangan sikap spiritual keagamaan masyarakat, pembentukan akhlak 

bangsa yang madani, pusat informasi pembangunan bangsa, dan pusat 

peningkatan kesejahteraan umat dan bangsa. 

 

Pasal 7  

 

Misi Masjid Paripurna Kota Padang : 

1) Melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat madani melalui 

pendekatan agama, ekonomi, sosial dan budaya dalam mencapai visi dan misi 

kota Padang. 

2) Mengembangkan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan generasi muda 

yang taat beragama, toleran dalam pergaulan, moderat dalam pemahaman dan 

menghargai kebhinnekaan sebagai daya tangkal menghadapi radikalisme. 

3) Menjadikan masjid ramah anak dan ramah keluarga dalam penguatan 

ketahanan keluarga Islami, keluarga natural, dan keluarga yang berbudaya 

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) sebagai kearifan 

lokal Minangkabau. 

4) Mendorong masjid sebagai solusi bagi pengembangan ekonomi keummatan 

untuk mencegah meluasnya rentenir, lintah darat, dan kemiskinan struktural.  

5) Mengoptimalkan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen (idarah), syiar 

Islam (imarah), dan sarana prasarana lingkungan (ri’ayah) Masjid Paripurna 

secara profesional, transparan, dan akuntabel. 
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BAB V 

STANDAR, STATUS DAN KEDUDUKAN  

 

Pasal 8 

 

1) Masjid Paripurna ditetapkan apabila telah memenuhi standar pembinaan 

manajemen (idarah), syiar Islam (imarah), dan sarana prasarana, lingkungan 

masjid (ri’ayah) serta fasilitas pendukung lainnya. 

2) Standar pembinaan manajemen Masjid Paripurna diatur secara rinci melalui 

Peraturan Walikota dengan mempedomani Panduan Manajemen Masjid yang 

ditetapkan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sesuai tingkatannya. 

 

Pasal 9 

 

1) Penetapan status masjid sebagai Masjid Paripurna ditetapkan dengan 

keputusan Walikota. 

2) Keputusan Walikota tentang penetapan status masjid menjadi Masjid 

Paripurna dengan menimbang dan memperhatikan rekomendasi tim akreditasi 

dan/atau sertifikasi penetapan status Masjid Paripurna. 

3) Tim akreditasi dan/atau sertifikasipenetapan masjid paripurna terdiri dari 

unsur pemerintah daerah, kementerian agama, Majelis Ulama Indonesia, 

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dan Dewan Masjid Indonesia 

di Kota Padang. 

 

Pasal 10 

 

Masjid Paripurna Kota berkedudukan pada tingkat kota, kecamatan, dan/atau 

kelurahan di Kota Padang. 
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Pasal 11 

 

Penetapan Masjid Paripurna pada tingkat kota, kecamatan, dan/atau kelurahan 

dapat ditinjau, diperpanjang, dan diganti dengan masjid lain berdasarkan hasil 

evaluasi tim akreditasi dan/atau sertifikasi.  

 

BAB VI 

ORGANISASI  

 

Pasal 12 

 

1) Majelis Pengelola Masjid Paripurna terdiri dari Majelis Pembina, Majelis 

Pengawas dan Majelis Pelaksana.  

2) Majelis Pembina terdiri dari unsur Pemerintah Kota Padang, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, dan Kementerian Agama. 

3) Majelis pengawas terdiri dari unsur Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid 

Indonesia, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dan pegiat masjid di 

tingkat kota, kecamatan, dan/atau kelurahan. 

4) Majelis Pelaksana melaksanakan kegiatan idarah, imarah, dan ri’ayah 

sekurang-kurangnya terdiri dari pengurus harian, imam, khatib, qadhi, bilal 

serta petugas kebersihan dan keamanan. 

5) Masa Bhakti MajelisPengelola Masjid Paripurna selama 5 (lima) tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.  

 

Pasal 13 

 

1) MajelisPengelola Masjid Paripurna kota dibentuk oleh Pemerintah Kota 

Padang bersama pimpinan organisasi keumatan (MUI) dan kemasjidan (DMI) 

secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.  
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2) MajelisPengelola Masjid Paripurna Kecamatan dibentuk secara musyawarah 

dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Camat, 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia 

Kecamatan, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan. 

3) MajelisPengelola Masjid Paripurna Kelurahan dibentuk secara musyawarah 

dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Lurah 

dan Camat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama 

Indonesia Kecamatan, dan dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 

Kecamatan.  

 

BAB VII 

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  

 

Pasal 14 

 

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Majelis Pengelola diatur secara rinci 

melalui Peraturan Walikota. 

 

BAB VIII 

SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENATALAKSANAAN KEUANGAN  

 

Pasal 15 

 

1) Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan masjid 

paripurna bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.  

2) Sumber biaya lainnya merupakan infaq, sadaqah, wakaf dari umat Islam yang 

sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha 

penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola oleh Majelis Pengelola 

Masjid Paripurna.  
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3) Masjid Paripurna melalui majelis pengelolamemberikan gaji, insentif, 

dan/atau tunjangan kepada majelis pelaksana yang besarannya disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku dan/atau kemampuan keuangan masjid. 

 

Pasal 16 

1) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 

Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2) Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari infaq, sadaqah, wakaf dari umat 

Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara 

transparan dan akuntabel kepada Majelis Pengelola dan Jama’ah secara 

berkala. 

3) Laporan keuangan yang berasal dari infaq, sadaqah, wakafdari umat Islam 

serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat diawasi oleh Majelis 

Pengawas Masjid Paripurna dan/atau auditor/akuntan publik. 

 

BAB IX 

EVALUASI DAN PENGAWASAN  

Pasal 17 

1) Walikota selaku Ketua Majelis Pembina Masjid Paripurna menetapkan 

kebijakan umum sertamelakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid 

Paripurna.  

2) Pelaksanaan tugas evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
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BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN  

 

Pasal 18 

 

Ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengelolaan Masjid yang ada pada saat 

diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 19 

 

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pokok dimuat dalam Peraturan 

Tambahan.  

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tambahan dapat dimuat dalam 

bentuk pedoman, ketentuan atau aturan tersendiri yang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Daerah ini. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 20 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang. 
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Ditetapkan di Padang 

Pada tanggal …………. 2021 

WALIKOTA  

 

 

 

HENDRI SEPTA 

 

Diundangkan di Padang 

pada tanggal ............. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,  

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR …. 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG 

NOMOR ………… TAHUN 2021 

TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PADANG 

 

I. UMUM  

Masjid Paripurna adalah rumah ibadah umat Islamsebagai tempat 

pelaksanaan ibadah, dakwah, pendidikan dan pembinaan umat, penguatan 

keluarga, serta pengembangan ekonomi umat yang memenuhi standar idarah, 

imarah, dan ri’ayah serta dapat dijadikan contoh dalam pembinaan dan 

pengelolaan Manajemen Masjid. Masjid mcrupakan central umat Islam dalam 

berbagai aspek, baik dari Sisi hubungan manusia dengan manusia (habl min 

al-nas) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (habl min Allah).Dengan 

demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting bila mempertimbangkan 

dua aspek di atas.Setidaknya, terdapat tiga aspek penting dalam pengelolaan 

masjid. 

Pertama, Idarahmerupakan kegiatan pengelolaan yang menyangkut 

perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan 

dan pelaporan masjid paripurna, yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan 

tertentu.Tujuan akhir idarah masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan 

kegiatan, makin dicintai jemaat dan berhasil membina dakwah di 

lingkungannya. 

Kedua, Imarahmerupakan kegiatan memakmurkan masjid seperti 

peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam, yang 

bertujuan positif bagi pernbinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dan negara.Aspek yang menjadi perhatian dalam 

sisi imarah masjid mendorong kegiatan dimasjid menjadi terprogram dan 

terstruktur sehingga masyarakat nyaman untuk mengunjungi masjid. 
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Ketiga, Ri'ayah masjid kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, 

lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan 

arah kiblat, yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan 

dan kebersihan. Dengan adanya ri'ayah masjid sebagai rumah Allah yang suci 

dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan 

daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memnadang, 

memasuki dan beribadat didalamnya. Ri'ayah masjid juga berkaitan dengan 

peyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain; ruang utama 

(sebagai tempat shalat lima waktu), ruang 'wudhu', ruang pelayanan, ruang 

penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya.  

Aspek Idarah, Imarah dan Ri'ayah di atas merupakan kriteria sebuah 

masjid disebut paripurna. Bila salah satu dari ketiga aspek di atas kurang 

terperhatikan, maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana 

dimaksudkan oleh syariat dalam pendirian sebuah masjid. Untuk tercapainya 

tujuan di atas, maka Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Padang, 

diharapkan memiliki kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan masjid 

paripurna agar terwujudnya masyarakat madani Kota Padang.  

Masjid Paripurna Kota Padang di kelola oleh Majelis Pengelola Masjid 

Paripurna terdiri dari Majelis Pembina, Majelis Pengawas dan Majelis 

Pelaksana.Majelis Pembina terdiri dari unsur Pemerintah Kota Padang, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, dan kementerian agama kota 

Padang.Majelis pengawas terdiri dari unsur Majelis Ulama Indonesia, Dewan 

Masjid Indonesia, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dan pegiat 

masjid di tingkat kota, kecamatan, dan/atau kelurahan. Sedangkan Majelis 

Pelaksana melaksanakan kegiatan idarah, imarah, dan ri’ayah sekurang-

kurangnya terdiri dari pengurus harian, imam, khatib, qadhi, bilal serta 

petugas kebersihan dan keamanan. Majelis Pengeloladitetapkan melalui 

Keputusan Walikota untuk tingkat Kota, kecamatan dan keluruahan, dengan 

demikian Masjid Paripurna memiliki landasan hukum yang jelas dan 

pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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II. PASAL PER PASAL  

Pasal 1  

Cukup Jelas 

Pasal 2  

Cukup Jelas  

pasal 3   

Cukup Jelas  

Pasal 4  

Cukup Jelas  

Pasal 5  

Cukup Jelas  

pasal 6  

Cukup Jelas  

Pasal 7  

Cukup Jelas  

Pasal 8  

Cukup Jelas  

Pasal 9  

Cukup Jelas  

Pasal 10  

Cukup Jelas  

Pasal 11  

Cukup Jelas  

pasal 12 

Cukup Jelas  

pasal 13 

Cukup Jelas  

pasal 14 

Cukup Jelas  

Pasal 15 



17 
 

Cukup Jelas  

Pasal 16 

Cukup Jelas  

Pasal 17 

Cukup Jelas  

Pasal 18 

Cukup Jelas  

Pasal 19 

Cukup Jelas  

Pasal 20 

Cukup Jelas  

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR …. 

 


