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ABSTRAK
SIFA FAUZIAH : Aktivitas Sosial Keagamaan Di Masjid Cut Meutia Jakarta Tahun
2000-2019
Masjid Cut Meutia Jakarta adalah salah satu masjid bersejarah yang ada di DKI
Jakarta karena karakteristik bangunannya menyimpan perjalanan sejarah yang cukup
panjang. Sejak awal pendirian bangunannya sebagai kantor biro arsitek (Bouwploeg)
pada Masa Kolonial Belanda, bangunan ini terus mengalami peralihan fungsi dari masa
ke masa. Situasi dan kondisi yang mendukung peralihan bangunan Kolonial menjadi
sebuah masjid menjadi sesuatu yang unik dan menarik baik dalam perjalanan sejarah
bangunannya maupun fungsinya sebagai sebuah masjid. Masjid Cut Meutia menjadi
prototipe masjid perkotaan yang berkembang secara lebih modern hadir melalui
gagasan atau ide aktivitas sosial keagamaan yang dikembangkan Yayasan Masjid Cut
Meutia dan Remaja Islam Masjid Cut Meutia antara tahun 2000-2019 sebagai respon
atau upaya menjawab segala problem yang terjadi didalam masyarakat Islam
khususnya di wilayah DKI Jakarta.
Untuk mengetahui apa saja yang menjadi fokus dalam penelitian ini penulis
menyusunnya dalam tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakteristik masjid
di Indonesia; Kedua, bagaimana sejarah Masjid Cut Meutia Jakarta; Ketiga, bagaimana
aktivitas sosial keagamaan di Masjid Cut Meutia Jakarta tahun 2000-2019. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui sejarah bangunan Masjid Cut Meutia, kategori atau
karakteristik masjidnya, dan aktivitas sosial keagamaannya pada dua dekade terakhir.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang
dilakukan melalui empat tahap, yakni : Heuristik (pengumpulan sumber berupa sumber
lisan, tulisan, gambar, benda, visual maupun audio visual). Kemudian melakukan kritik
terhadap sumber yang diperoleh baik kritik internal maupun eksternal. Selanjutnya,
melakukan interpretasi (penafsiran fakta setelah melalui dua proses sebelumnya).
Terakhir, historiografi (penulisan sejarah).
Penelitian ini berkesimpulan bahwa aktivitas sosial keagamaan yang ada di
Masjid Cut Meutia Jakarta sangat beragam bentuknya, dimana dalam kurun dua dekade
terakhir kegiatan yang dilaksanakan terfokus pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan
pembinaan umat, ekonomi dan kewirausahaan, seni dan kebudayaan, pemberdayaan
perempuan, serta perekrutan anggota yang sebagian besar sasarannya adalah dari
kalangan mahasiswa atau kaum muda terpelajar. Berbagai kegiatan yang
dilaksanakannya pun dikemas secara lebih modern dengan tidak menghilangkan nilainilai keislaman di dalamnya. Sehingga keberadaan Masjid Cut Meutia terus mengikuti
arah dan perkembangan masyarakat modern senantiasa akan semakin memperkuat
keberadaannya sekaligus memperbesar peranannya menuju masyarakat madani.
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