
 

 

ABSTRAK 

Muhammad Izzuddin: Model Pengorganisasian Masjid Istiqlal Dalam 

Meningkatkan Kemakmuran Masjid (Studi Deskriptif di Badan Pelaksanaan 

Pengelola Masjid Istiqlal, DKI Jakarta) 

Masjid bagi umat Islam merupakan salah satu sarana dalam menggerakan 

risalah yang dibawa oleh Rosulullah SAW. Dan merupakan amanah beliau kepada 

umatnya. Masjid tidak hanya sekedar untuk tempat sujud atau i’tikaf tetapi 

merupakan pusat kebudayaan Islam. Dalam upaya meningkatkan manajemen 

kemasjidan, maka diperlukan adanya sosialisasi, aplikasi kegiatan-kegiatan dan 

informasi. Salah satu fungsi manajemen yang diterapkan di Masjid Istiqlal DKI 

Jakarta yaitu pengorganisasian, merupakan suatu proses penentu pengelompokan 

dan pengaturan organisasi tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan 

pengorganisasian dalam meningkatkan manajemen kemasjidan, struktur organisasi 

masjid, pengaturan aktivitas pengorganisasian masjid, dampak pengorganisasian 

pada kemakmuran masjid Istiqlal Jakarta, baik itu dari segi pembagian kerja dan 

perincian kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengorganisasian 

yang dilakukan di Masjid Istiqlal DKI Jakarta demi meningkatkan manajemen 

kemasjidan. 

Pengorganisasian secara sistematik akan memudahkan pengurus atau 

pegawai dalam melaksanakan proses penentuan pengorganisasian, struktur 

organisasi, pengaturan aktivitas dampak pengorganisasian, karena itu dalam 

pengorganisasian terdapat suatu proses pengaturan dan pembagian kerja, 

wewenang, serta tanggung jawab secara jelas. Pengorganisasian juga akan 

memberikan jalan mudah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan semula. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang tertuju pada 

pemecahan masalah dengan cara menyusun data, menjelaskan data dan 

menganalisis dengan memaparkan pendekatan manajemen yang dikhususkan pada 

model pengorganisasian, dikarenakan metode ini didasarkan pada pemanfaatan 

secara logika yang dihimpun melalui teknik observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penentuan pengorganisasian 

berawal dari perencanaan dan tujuan pengorganisasian. Struktur organisasi 

mempunyai fungsi. Pengaturan aktivitas mempunyai tujuan. Macam-macam 

aktivitas dan pengawasan pengaturan aktivitas. Dampak pengorganisasian untuk 

mencapai tujuan yang optimal dalam meningkatkan kemakmuran masjid 

memfungsikan manajemen masjid yaitu melalui serangkaian kegiatan yang 

merupakan proses pengorgansasian. Salah satunya yang diterapkan oleh masjid 

Istiqlal DKI Jakarta dalam meningkatkan manajemen kemasjidan yaitu melalui 

pengorganisasian. 
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