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ABSTRAK 

Manajemen merupakan hal yang harus diperhatikan pada sebuah masjid. 

Masjid yang baik ditopang dengan sistem manajemen yang baik. Berbagai program 

kegiatan yang direncanakan harus trstruktur dan tersistematis. Manajemen Masjid 

Ulil Albab memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana memakmurkan 

masjid. Manajemen Masjid Ulil Albab meliputi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), actuating/directing dan pengawasan (controlling). 

Tidak hanya itu, Maslahah Performa hadir sebagai pelengkap dalam mengelola 

dana infak yang terarah. Hal ini disesuaikan pada orientsi yang ada pada maslahah 

performa. Maslahah performa terdiri dari enam orientasi yang perlu dicapai 

meliputi orientasi ibadah, orientasi proses internal, orientasi tenaga  kerja, orientasi 

pembelajaran, orientasi pelanggan, dan orientasi kekayaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui manajemen yang ada di Masjid Ulil Albab serta menganalisanya 

dengan enam orientsi maslahah performa. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi secara deskriptif dan secara mendalam. Pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian ditarik 

kesimpulan penelitian ini. Adapun hasil analisis yang didapat dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa manajemen Masjid Ulil Albab dalam penerapannya pada 

maslahah performa sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari beberapa 

indikator dari keenam orientasi maslahah performa, telah dicapai namun masih 

perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. 

 

Kata Kunci : Manajemen, maslahah performa, Analisis.  

 

1. Pendahuluan 

 

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk beragama Islam. Sejauh ini 

jumlah penduduk muslim berkembang pesat. Dengan meningkatnya jumlah 

penduduk muslim maka meningkat pula rumah ibadah bagi kaum muslimin sebagai 

sarana untuk menunjang ibadah. Masjid sebagai tempat yang khusus disiapkan 

untuk pelaksanaan sholat lima waktu dan berkumpul serta berlaku selamanya. 

Semua kegiatan umat Islam terpusat di masjid dengan imam sebagai manajer yang 

efektif dari setiap masjid. Dengan demikian, masjid menjadi pusat terjalinnya 

komunitas Islam. Ia merupakan kebutuhan mendesak di bidang sosial dan 



 

 

 
 

kemanusiaan. Ia adalah benteng iman dan keutamaan, rumah orang-orang 

bertakwa, serta tempat berkumpul kaum muslimin (Yasin, 2011). 

Penataan masjid yang sistematis dan terkoordinir yang sekaligus merupakan 

penataan struktur masyarakat yang teratur untuk memudahkan pemerintah 

melaksanakan program pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh rakyat 

indonesia. Saat ini masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para 

jamaahnya, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial dan 

ekonomi bagi para jamaahnya. Dengan adanya fungsi ini maka, bagaimana 

sebaiknya masjid dikelola sehingga kehadiran masjid dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya kepada umat Islam dan umat lainnya. Masjid harus dikelola 

sedemikian baiknya sehingga aset dan potensi ini dapat berdampak luas dan 

bermanfaat kepada umatnya yang terus dilanda kelemahan, kemiskinan, dan 

kebodohan. (Sofyan, 1993)  

Tujuan utama dari segala aktivitas adalah kebahagiaan dan kesuksesan hidup di 

akhirat. Oleh karena itu, segala aktivitas termasuk aktivitas mengelola masjid  tidak 

hanya mengejar sesuatu yang bersifat keduniaan, tetapi harus mempertimbangkan 

balasan di akhirat. Oleh karena itu tujuan dari aktivitas kehidupan yakni mencapai 

falah. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka aktivitas yang ada harus 

dapat memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang. Suatu kondisi yang dihasilkan 

dari terciptanya pemenuhan kebutuhan secara seimbang disebut maslahah. 

Masjid Ulil Albab merupakan masjid kampus yang dalam sistem 

manajemennya sudah baik, terbukti dengan aktifnya segala rutinitas kegiatan 

masjid serta adanya Takmir Masjid Ulil Albab sebagai pelaksana harian dari 

kegiatan Masjid Ulil Albab. Dengan adanya pengelolaan yang baik secara 

sistematis dan terstruktur sehingga aktivitas yag dihasilkan mampu menjawab 

permasalahan yang ada. Manajemen yang baik pada sebuah masjid dapat 

mewujudkan tujuan shariah yakni mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat. Maka dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang 

Manajemen masjid yang baik dengan mengacu pada maslhaha performa atau nilai 

maqasid syariah. Dalam hal ini penelitian mengambil judul Analisis Manajemen 

Masjid Ulil Albab  terhadap Maslahah Performa. 



 

 

 
 

2. Kerangka Teori 

Menurut Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juga 

merupakan ilmu pengetahuan ataupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan atau kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, 

pengamatan, dan pelajaran, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan 

manajemen.  Manajemen memiliki empat fungsi yang meliputi, perencanaan 

(planning); organisasi (organizing); actuating/directing, dan pengawasan 

(controlling). 

Maslahah memiliki dua pengertian. Maslahah dalam pengertian bahasa, 

merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan maslahah dalam 

pengertian shariah adalah sesuatu yang menjadi titik tolak rujukan atau tujuan dari 

ditetapkannya shariah (maqasid shariah). Tujuan penetapan shariah adalah untuk 

memelihara atau melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dapat 

dikatakan bahwa maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik atau sejalan 

dengan shariah karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan 

atau kerusakan, untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat, bersifat 

lahir maupun bathin, berwujud (jiwa, keturunan dan harta benda) maupun tidak 

berwujud (agama dan akal) bagi seluruh umat manusia baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota masyarakat dan dilakukan dalam rangka melindungi atau 

memelihara jiwa, akal, keturubab dan harta benda. Maslahah orientasi menurut 

Achmad Firdaus memiliki enam orientasi yaang harus dicapai diantaranya, 

orientasi ibadah atau memelihara ibadah (ad-din), orientasi proses internal atau 

memelihara jiwa (an-nafs), orientasi tenaga kerja atau memelihara keturunan (an-

nasl), orientasi pembelajaran atau memelihara akal (al-aql), orientasi kekayaan 

atau memelihara harta (al-mal), dan yang terakhir orientasi pelanggan.  

 

 



 

 

 
 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif  dengan 

pendekatan deskritif yang menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta 

dan karakteristik suatu bidang tertentu. Penelitian ini dilakukan di Masjid Ulil 

Albab Jl. Kaliurang km 14,5 Kec. Ngaglik, Kab. Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Data diambil berdasarkan hasil observasi, wawancara kepada 

ketua takmir Masjid Ulil Albab, bendahara, jamaah dan juga masyarakat yang 



 

 

 
 

ada di sekitar kampus UII. Selain itu data diambil dari dokumentasi Masjid Ulil 

Albab yang meliputi buku-buku, laporan kegiatan dan pada akun sosial media 

Masjid Ulil Albab.  

4. Pembahasan 

1) Manajemen Masjid 

Fungsi manajemen secara garis besar digambarkan dengan memperhatikan 

peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan akunting. Terry Lewis 

memberikan memberikan pengertian terkait manejemen keuangan yang memilik 

beberapa aspek meliputi proses Perencanaan (planning), Pengorganisasian 

(organizing), Pengarahan (actuating), dan Pengawasan (controlling). Keempat 

fungsi ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana infak dengan 

konsep maslahah performa yang terdiri dari enam orientasi sebagai indikator.  

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan menurut Syamsir dalam bukunya yang berjudul Organisasi dan 

Manajemen adalah suatu kegiatan menyusun dan menetapkan rencana kegiatan 

untuk sebuah organisasi. Berdasarkan wawancara penelitian bahwa 

perencanaan keuangan Masjid Ulil Albab sudah berjalan dengan baik karena 

sudah menetapkan perencanaan keuangan sebelum pemakaian dana infak. 

Dengan diterapkannya penyusunan RAP pada akhir bulan memudahkan 

bendahara dalam penetuan alokasi penggunaan dana infak yang diperlukan. 

Juga dengan adanya perencanaan keuangan diawal, maka akan mudah 

menganalisis program yang dibutuhkan dan program yang diinginkan untuk 

pemakaian dana infak. Secara umum, perencanaan keuangan Masjid Ulil Albab 

sejauh ini sudah bagus karena dalam menajalankan sistem keuangan, bendahara 

masjid memiliki tartibul amal yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

tugasnya. Sebagaimana menurut Manullang bahwa perencanaan yang baik 

adalah perencanaan yang berorientasi tujuan. Hal ini menunjukkan Masjid Ulil 

Albab dalam merencanakan keuangan sudah baik dengan dibuatnya rencana 

anggaran pelasanaan dengan bertujuan agar program kegiatan berjalan dengan 

lancar. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kekurangan, setiap divisi 

belum tertib dalam pengumpulan RAP kepada bendahara sebagaimana waktu 



 

 

 
 

yang telah ditentukan. Sehingga menghambat proses pencairan dana yang akan 

digunakan untuk kegiatan yang akan datang.  

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Menurut Manullang (1981) pengorganisasi merupakan pengelompokan 

aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada 

individu yang ada dalam organisasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

manajemen telah menerapkan fungsi pengorganisasian yang dapat dilihat dari 

tugas dan wewenagng bendahara dalam mengelola dana imfak Masjid Ulil 

Albab. Bendahara dalam menjalankan fungsi organisasi melakukan pekerjaan 

yang harus dilakukan yaitu dengan mengelompokkan pekerjaan, menetapkan 

pekerjaan yang harus dilakukan, pendelegasian wewenang, dan menyediakan 

tempat kerja dan teknologi pendukung.  

c. Actuating/Directing 

Menurut Sondang P.Siagian pengarahan/penggerakan adalah Penggerakan 

keseluruhan, usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota 

organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan baik demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan efesien, efektif dan ekonomis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerakan yang dilakukan setelah 

adanya proses perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen Masjid 

Ulil Albab ialah dengan menjalankan segala bentuk tugas dan wewenang dari 

bendahara. Tugas dan wewenang tersebut dikerjakan cukup baik terlihat dari 

segala bentuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana infak setiap bulan. 

Bendahara melakukan pelaporan keuangan kepada pihak DPPAI yang 

kemudian memberikan transparansi keuangan kepada jamaah sehingga 

memberikan kepercayaan kepada jamaah. Proses ini berjalan sudah bagus 

karena pelaksanaan keuangan pada beberapa kasus, divisi yang tidak 

mengajukan RAP pada suatu program kegiatan maka bendahara tidak 

mengeluarkan kas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketegasan dari 

bendahara dalam melaksanakan tugas seorang bendahara. Selain itu pada biaya 

yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi, bendahara mengotrol 



 

 

 
 

pengembalian nota pembelanjaan yang telah digunakan. Secara umum, pada 

proses pelaksanaan bendahara sudah menjalankan tugasnya dengan baik. 

d. Pengawasan (Organizing) 

Soekarno (1982) berpendapat bahwa pengawasan adalah pengendalian atau 

control yang dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang 

dimiliki oleh seseorang dengan tugas yang diberikan padanya, menghilangkan 

kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan. Pada fungsi manajemen ini, pada 

penerapannya dalam manajemen Masjid Ulil Albab, sistem pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak DPPAI berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari pelaporan 

dana infak dan pengajuan rencana anggaran pelaksanaan kegiatan secara rutin 

dilakukan setiap bulan. Pada sistem pengawasan, jamaah pun secara tidak 

langsung melakuakan pengawasan manajemen dan segala kegiatan  Masjid Ulil 

Albab dengan adanya transparansi keuangan dan publikasi kegiatan. Dengan 

demikian dapat meningkatkan kepercayaan jamaah untuk berinfak di Masjid 

Ulil Albab.  

2) Maslahah performa pada manajemen Masjid Ulil Albab 

Maslahah performa merupakan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 

pada diri manusia ataupun perbuatan yang menjauhkan kepada keburukan pada 

diri manusia. Maslahah performa terdiri dari enam orientasi antara lain, orientasi 

ibadah, orientasi proses internal, orientasi pembelajaran, orientasi tenaga kerja, 

orientasi pelanggan dan orientasi kekayaan.  

a. Orientsi Ibadah 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, ada tiga aspek atau indikator 

dalam mencapai aspek ibadah diataranya aspek aqidah, syariah dan akhlak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek ini, pada manajemen atau 

pengelolaan dana infak di Masjid Ulil Albab sangat memerhatikan ketiga aspek 

capaian  orientasi ibadah dengan memegang teguh prinsip aqidah dan syariah 

yang ditunjukkan dalam perencanaan segala bentuk program tidak terlepas dari 

pedoman al-Qur’an dan as-sunnah. Begitu pula untuk mewujudkan aspek 

akhlak pengelola Masjid Ulil Albab melakukan pembinaan dan pendampingan 

untuk meningkatkan kualitas sebagai Takmir Masjid Ulil Albab. Hal ini 



 

 

 
 

menunjukkan bahwa sistem manajemen di Masjid Ulil Albab menerapkan 

orientasi ibadah. 

b. Orientasi Proses Internal 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Firdaus dalam penelitiannya 

yang berjudul Maslahah Performa untuk Mewujudkan Organisasi 

Berkemaslahatan bahwa proses internal pada sebuah organisasi diwujudkan 

untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Pada proses internal indikator yang harus 

dijalankan yaitu meningkatkan keadilan dan meningkatkan ekonomi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada manajemen atau pengelolaan 

dana infak Masjid Ulil Albab mampu meningkatkan keadilan dan fungsi sosial 

karena sasarannya bukan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa namun juga 

bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang dilakukan 

oleh Masjid Ulil Albab berupa memberikan bantuan sembako dan penyaluran 

dana infak kepada masjid-masjid sekitar kampus untuk pembangunan 

infrastruktur masjid tersebut dengan demikian dapat membantu masyarakat.  

Pada penelitian sebelumnya, proses internal  sebagai wujud dari melindungi 

kebutuhan jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan jiwa hanya dapat dilakukan 

apabila mampu memenuhi kebutuhan organisasi ibadah. Proses internal Untuk 

memastikan seluruh proses dalam manajemen dapat melindungi jiwa maka 

segala bentuk proses yang ada harus merujuk pada syariah. Mulai dari 

merencanakan, melaksanakan dan pengawasan harus sesuai dengan syariah. 

Tujuan utama dari keberadaan proses tersebut adalah agar kepatuhan terhadap 

syariah tetap terjaga. Dapat dilihat bahwa pada manajemen Masjid Ulil Albab, 

terdapat ketentuan atau peraturan dalam mengatur pengelolaan dana infak, 

sebagaimana telah ditetapkannya tartibul amal.  

c. Orientasi Tenaga kerja 

Achmad Firdaus menjelaskan bahwa dalam konteks bisnis, tercapainya 

kemaslahatan bisnis sangat bergantung pada pemenuhan orientasi tenaga kerja 

untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya keturunan. Pengelolaan tenaga 

kerja untuk keberlanjutan kepemimpinan dilakukan dengan menempatkan 

tenaga kerja pada kedudukan yang tinggi. Ajaran Islam sangat memperhatikan 



 

 

 
 

kedudukan tenaga kerja di dalam organisasi. Sebelum pekerja memulai bekerja, 

mereka harus mengetahui besaran upah yang diterimanya. Upah buruh harus 

dibayarkan sesegera mungkin. Rasulallah SAW mengancam pengelola 

organisasi yang tidak membayar upah para pekerja. Allah mengelompokan 

perbuatan dzalim terhadap buruh ke dalam kelompok dosa besar. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Hasil tenaga kerja dalam 

sebuah organisasi mendapatkan upah. Hasil penelitian Masjid Ulil Albab 

menunjukkan bahwa tenaga kerja di Masjid Ulil Albab adalah pengurus masjid. 

Pada penerapan orientasi tenaga kerja, pengurus Masjid Ulil Albab tidak 

menggunakan sistem upah namun menggunakan sistem reward dalam bentuk 

pemberian piagam penghargaan kepada pengurus masjid yang telah 

menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu adanya pelatihan, pembinaan dan 

pendapingan sebagai pengurus masjid merupakan salah satu bentuk upah yang 

diberikan karena untuk memenuhi kebutuhan  pelatiahan, pembinaan dan 

pendampingan berasal dari dana infak masjid. Hal tersebut dilakukan  untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian 

pengelolaan dana infak Masjid Ulil Albab telah mencapai orientasi ini.  

d. Orientasi Pembelajaran 

Orientasi pembelajaran merupakan cara pandang terpeliharanya akal. 

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan bahwa kinerja organisasi perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan bersumber dari tiga faktor yaitu sumber daya 

manusia (kapabilitas pekerja), sistem informasi (kapabilitas sistem informasi) 

dan sumber daya organisasi (motivasi, pemberdayaan, keselarasan). 

Penelitian yang dilakukan di Masjid Ulil Albab menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran belum mencapai titik ini dengan maksimal. Sebagaimana ketiga 

faktor ini yaitu SDM belum ada standarisasi dalam menentukan kualitas 

pengurus masjid yang kompeten. Begitu pula dengan sistem informasi dan 

sumber daya organisasi. Namun sejauh ini, Masjid Ulil Albab mencoba 

menerapkan orientasi pembelajaran dengan mengikuti dan menjalankan segala 

program kegiatan yang telah disusun sehingga mampu memberikan tambahan 

wawasan dan pengalaman baik untuk pengurus Masjid Ulil Albab maupun 



 

 

 
 

untuk jamaah masjid. Dalam proses pembelajaran pengurus masjid mampu 

meningkatkan kualitasnya melalui pertemuan rutin/rapat rutin karena disana 

seseorang dapat belajar menyampaiakan pendapat, berbicara didepan umum 

dan menambar pengetahuan tentang pengelolaan dana infak yang baik.  

e. Orientasi Pelanggan 

Pelanggan merupakan cara pandang terpeliharanya hubungan dengan 

pelanggan. menurut Firdaus dalam penelitiannya yang berjudul Maslahah 

Performa untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan bahwa pelanggan 

merupakan faktor yang sangat penting dan sangat menentukan bagi organisasi. 

Pelanggan adalah representasi dari jumlah kebutuhan. Tidak ada organisasi bila 

tidak ada kebutuhan. Sehingga, tidak ada organisasi bila tidak ada pelanggan.  

Pada manajemen Masjid Ulil Albab, pelanggan diasumsikan sebagai 

jamaah Masjid Ulil Albab. Sebagai penerapan orientasi ini, pengelolaan dana 

infak yang dilakukan sasarannya kembali kepada jamaah. sehingga dalam 

menyusun segala program kegiatan memerhatikan kebutuhan jamaah dan juga 

melihat kepuasan jamaah. Kepuasan jamaah ditandai dengan antusias jamaah 

dalam mengikuti suatu program yang dilakukan Masjid Ulil Albab. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelanggan/jamaah sudah antusias mengikuti 

program kegiatan Masjid Ulil Albab salah satunya ditandai dengan 

meningkatnya jumlah followers atau pengikut pada akun sosial instragram 

Masjid Ulil Albab meningkat. Meskipun begitu namun pada beberapa kegiatan 

di Masjid Ulil Albab jumlah jamaah yang menghadiri belum stabil. Pun pada 

pemasukan dana infak setiap pekan mengalami pasang surut tidak menentu.  

f. Orientasi Kekayaan 

Pada orientasi kekayaan memiliki indikator keberkahan harta. Keberkahan 

harta diperoleh apabila harta dimanfaatkan pada jalan yang benar (halal) dan 

baik. Halal berarti cara mendapatkan harta dan membelanjakannya dilakukan 

sesuai dengan tuntunan shari’ah. Sedangkan makna baik berarti cara 

mendapatkan harta dan membelanjakan harta dilakukan dengan cara yang baik 

sesuai kaidah etika sosial kemasyarakatan. 



 

 

 
 

Penelitian menunjukkan bahwa orientasi ibadah yang ada di Masjid Ulil 

Albab mampu mengelola harta dengan baik. Harta yang bersumber dari pos 

pemasukan dana infak Masjid Ulil Albab dikelola dalam bentuk program yang 

kemudian sasarannya untuk mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan 

kebutuhannya.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Ulil Albab mampu membawa 

harta kekayaannya pada jalan keberkahan melalui program IMKT yang mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kampus UII. Pada umumnya, 

sebuah masjid memiliki unit pengumpulan zakat sebagai salah satu cara 

membersihkan harta.   

Namun, di Masjid Ulil Albab tidak terdapat unit pengumpulan zakat karena  

secara manajemennya berbeda dengan dana infak yang dihasilkan.  Di kampus 

UII yang menjalankan zakat ialah Lazis UII  sebagai lembaga yang mengurusi 

zakat. 

Malahah Performa pada Manajemen Masjid Ulil Albab 

No Orientasi Sasaran strategi  Ukuran kinerja 

1. Ibadah Mewujudkan pengelola yang 

memegang teguh amanah 

Transparansi 

pengelolaan dana 

setiap bulan. 

Senantiasa siap mengalami 

perubahan  

Pertemuan 

rutin/rapat rutin 

untuk mnegvaluasi 

program kerja/ 

pengelolaan dana 

infak yang belum 

baik. 

Meningkatkan fungsi sosial Adanya program 

kegiatan sosial 

dan kemanusiaan 

seperti bakti 

sosial, pengobatan 

gratis, beasiswa. 



 

 

 
 

2. Proses internal  Meningkatkan keadilan Sasaran dana infak 

kembali kepada 

jamaah baik 

kepada mahasiswa 

maupun 

masyarakat.  

Meningkatkan fungsi 

ekonomi 

Dengan adanya 

forum IMKT  

3. Tenaga Kerja Menjamin keberlanjutan 

kepemimpinan  

Mengadakan open 

rekruitmen untuk 

regenerasi 

pengurus masjid.  

Meningkatkan pemberdayaan 

tenaga kerja  

Dengan adanya 

program kegiatan 

pengajaran TPA. 

4. Pembelajaran Terintegrasiny a infrastuktur 

IT sebagi media pembelajar 

Publikasi kegiatan 

Masjid Ulil Albab 

dengan 

WhatssApp, 

Instagram,dan 

Youtube. 

5. Pelanggan  Meningkatkan kepuasan 

pelanggan 

Kotak suara 

jamaah 

6. 

 

 

Kekayaan Mewujudkan kebekahan 

harta 

Pengadaan barang 

masjid, program 

social. 

Sumber : Data diolah, 2018 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara secara langsung 

terhadap obyek penelitian serta proses analisis yang dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Dalam menjalankan menajemen Masjid Ulil Albab ada empat 

proses yang dilalui yaitu, perencanaan atau planning dengan merencanakan 



 

 

 
 

program kegiatan yang kemudian membuat rancangan anggaran pelaksanaan, 

organizing yang dimana sebagai organisasi yang menjalankan manajemen Masjid 

Ulil Albab yaitu Takmir Masjid Ulil Albab sebagai pengurus masjid. Actuating 

yaitu dalam pelaksanaan manajemen Masjid Ulil Albab memiliki tugas dan 

wewenang setiap divisi sebagai pelaksana harian dalam menjalankan manajemen 

Masjid Ulil Albab. Controlling ata pengawasan, pada proses manajemen Masjid 

Ulil Albab diawasi oleh DPPAI sebagai lembaga diatas pengurus Masjid Ulil 

Albab. Pada analisis manajemen Masjid Ulil Albab  terhadap maslahah performa 

menggunakan enam orientasi, diantaranya orientasi ibadah, orientasi proses 

intenal, orientasi tenaga kerja, orientasi pembelajaran, orientasi pelanggan dan 

orientasi kekayaan. Secara keseluruhan telah diterapkan pada pengelolaan dana 

infak Masjid Ulil Albab melalui program kerja yang dilakukan oleh pengurus 

masjid. Pada pengelolaannya menjangkau semua kalangan baik dari internal 

kampus ataupun eksternal kampus UII.  
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