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Abstrak 

Masjid
 
adalah sebuah bangunan  tempat ibadah umat Islam, yang digunakan umat 

terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat jama'ah. Ibadah adalah 

hubungan manusia dengan Tuhan. Dari pengertian ini muncul permasalahan 

bagaimana kedudukan Masjid Agung Wisnu Manunggal di lingkungan sekitar 

serta bagaimana sejarah berdirinya masjid ini.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian historis dengan menggunakan metode tahap 

heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2014 di Masjid Agung Wisnu Manunggal di desa Pekukuhan Kecamatan 

Mojosari Kabupaten Mojokerto. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 

penjaga masjid maka diperoleh hasil penelitian yaitu masjid berdiri tahun 1995 

dan selesai pada tahun 1997. Serta kedudukan dari masjid meliputi di bidang 

agama, sosial, maupun budaya. Di dalam agama memberikan sikap religius 

sebagai tempat peribadatan, fungsi sosial sebagai tempat dan pusat kegitan 

masyarakat untuk berkumpul dan yang terakhir budaya mengenai akulturasi 

budaya jawa kuno yang dapat dilihat dari bentuk bangunan Masjid Agung Wisnu 

Manunggal. 
  

Kata Kunci: Masjid, Islam, Kebudayaan Islam 

 

Abstract 

Mosque is a building of worship place for Moslem which is used to pray and 

congregate. Worship is a connection of human with God. From this defintion, 

appear a problem about how the position of the great mosque of Wisnu 

Manunggal in around the environtment and how the history of stand of this 

mosque. 

The design of this  research is historical research by using heuristic method, 

verification, interpretation, and historiography 

. This research was conducted on 2014 in the great mosque of Wisnu Manunggal 

in Pekukuhan village Mojosari subdistrict Mojokerto regency. After the researcher 

interviewed the guard of the mosque, had been obtained the result of the research. 

That is, the mosque stood at 1995 and finished at 1997. And the position of the 

mosque consists religion, social and culture. In religion, it gives religious behavior 
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as a worship place, the social function is as a place and center of the activities of 

society to meet and the last culture about aculturation of ancient of Javas’ culture 

which can be seen from the shape of a building of the great mosque of Wisnu 

Manunggal. 

 

Key Words: Mosque, Islam, Islam Culture. 

 

 

 

1. Latar Belakang 

Pada penelitian ini ini, membahas perkembangan Masjid Wisnu 

Manunggal yang juga dijadikan lembaga pendidikan  sekaligus  memberikan  

peranan  kebudayaan  Islam.  Pertama aqidah, yaitu keyakinan pada hubungan 

manusia dengan Allah SWT yang menyatakan diri dalam wujud ibadah, yang 

kedua ibadah yang dilakukan  karena Allah memberikan dampak kepada 

hubungan manusia dengan dirinya dalam wujud takwa. Kemudian yang ketiga 

adalah takwa yang dibentuk  oleh  ibadah,  memberikan  dampak kepada 

hubungan antara diri sendiri dengan individu-individu lain (masyarakat) dalam 

wujud kebudayaan. 

Sejak awal pertumbuhannya masjid di Indonesia pada mulanya dipahami 

dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat suci untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, bertambah luasnya pemahaman umat Islam 

terhadap fungsi masjid di tengah kehidupan  yang masyarakat di satu sisi 

mencerminkan masa depan umat Islam akan lebih baik, namun disisi lain 

menimbulkan persoalan baru yaitu pengelolaan sarana masjid agar betul-betul 

berfungsi secara optimal tanpa mengabaikan  fungsi  utamanya  sebagai  tempat  

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Penelitian ini dimulai dari tahun 1995 dengan ditandai dengan berdirinya 

Masjid Agung Wisnu Manunggal di Desa Pekukuhan Mojosari Mojokerto yang 

awalnya bangunannya terbuat dari bambu dan masih berada di atas tanah. 

Penelitian ini lebih fokus pada perkembangan Masjid Wisnu Manunggal 

yang juga dijadikan lembaga pendidikan  sekaligus  memberikan  peranan  

kebudayaan  Islam di lingkungan sekitar masjid maupun pengunjung yang datang 

untuk mempelajari agama Islam. Berdasarkan latar belakang  di atas dapat 
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dirumuskan masalah-masalah sebagai bahan kajian sebagai berikut. Bagaimana 

proses berdirinya Masjid Agung Wisnu Manunggal di Desa Pekukuhan  

Kecamatan  Mojosari Kabupaten Mojokerto ? dan Bagaimana kedudukan Masjid 

Agung Wisnu  Manunggal sebagai simbol masjid yang memberikan dampak 

kereligiusan bagi masyarakat sekitar?  

Adapun dengan melihat rumusan masalah tersebut tujuan penulisan ini 

adalah sebagai berikut. Menganalisis proses berdirinya Masjid Agung Wisnu 

Manunggal di dusun Losari Kecamatan  Mojosari Kabupaten Mojokerto. 

Mendeskripsikan kedudukan Masjid Agung Wisnu  Manunggal sebagai simbol 

masjid yang memberikan dampak kereligiusan bagi masyarakat sekitar. 

Hasil penelitian tentang Masjid Agung Wisnu Manunggal pernah 

dilakukan tahun 2008 oleh Tim Pustaka Jawa Timur berisi mengenai bangunan 

unik sebagai tempat ibadah umat muslim serta sejarah berdirinya masjid. Peneliti 

menganggap perlu meneliti Peranan Masjid Agung Wisnu Manunggal dalam 

Kebudayaan Islam di desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto 

Tahun 1995  – 2013 sebagai wujud kebudayaan Islam yang mengembangkan dan 

melestarikan ajaran agama Islam bagi umat muslim. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah. Dalam implementasinya metode sejarah terbagi menjadi empat 

tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.1 

2. Pembahasan 

A. Lokasi Masjid Agung Wisnu Manunggal 

Masjid  Agung  Wisnu Manunggal merupakan sebuah bangunan unik yang 

berada 5-7 meter di perut bumi. Sekilas dilihat dari atas hanya tampak bangunan 

gapura yang ornamennya mirip dengan gapura peninggalan Kerajaan Majapahit. 

Tetapi di dalamnya merupakan bangunan yang megah sebagai tempat ibadah. 

Bangunan tempat beribadah umat Islam yang berlokasi di dusun Losari RT 20 

                                                             
1
 Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta. Tiara Wacana Jogja. 
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RW 8 Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari berjarak sekitar 22 KM dari pusat 

Kota Mojokerto dan 11 km arah timur dari terminal Kertajaya, dan 3 km dari 

Kecamatan Mojosari. Mencapai lokasinya memang sedikit sulit karena tidak ada 

penunjuk  jalan  tertulis seperti halnya kompleks  makam  wali songo yang telah 

dijadikan sebagai wisata ziarah secara resmi. Informasi yang bisa didapat hanya 

tersebar melalui mulut ke mulut warga setempat. 

Masjid Agung Wisnu Manunggal memang  tidak  seperti  masjid biasanya 

yang letaknya di permukaan tanah. Selain di bawah permukaan tanah, Sebelum 

masuk lokasi masjid, terlebih dulu harus melewati sebuah gapura yang berdiri di 

sebelah timur bangunan induk. Pintu itu tembus ke bangunan masjid di sebelah 

utara rumah induk, di samping timur rumah induk juga terdapat sebuah lorong 

yang hanya bisa dilewati satu orang, langsung turun dengan kedalaman 5 meter 

hingga 7 meter. Bangunannya unik dihiasi tulisan khalimah taukhid
1
. Peziarah goa 

paling ramai setiap bulan 10 Suro,  Karena pada saat itu terdapat hajat besar 

berupa Ruwat Puser Majapahit.
2 

B. Arti Nama Wisnu Manunggal   

Masjid Agung Wisnu Manunggal memiliki filosofi dari namanya. Nama 

ini diberikan oleh alm. Ki Imam Malik selaku pendiri dari Masjid Agung Wisnu 

Manunggal yang lahir pada di Kediri  10 Oktober 1952 dan wafat pada tanggal 31 

Maret 2009. Kata wisnu dan manunggal masing-masing memiliki pengertian yang 

dapat dijadikan menjadi satu kesatuan maknanya. Dalam hal ini kata wisnu  dapat 

diartikan  menjadi  dua  pemenggalan  kata  yaitu wis+nu wis artinya mari dan NU 

kepanjangan dari Nadhatul Ulama,  karena  pada  tahun  1995 Nadhatul Ulama 

sedang tidak rukun, jadi diharapkan mari kita rukun untuk berharap rahmat dari 

Yang Maha Kuasa. Sedangkan Manunggal berasal  dari  kata  ma + tunggal = 

Manunggal.   

1 
Kalimat taukhid

 
adalah sebuah teks barjanji dan aziba yang dipahat berbentuk relief 

kaligrafi. http//akhwat.or.id/makna dan keutamaan kalimat taukhid. Diakses pada 21 

Agustus 2014 pukul 08.06 WIB.  

2  
Ruwat Puser Majapahit adalah kegiatan ngeruwat atau bersih desa pada setiap bulan 

suro. Sumber wawancara lisan oleh Bapak Said pengurus Masjid Agung Wisnu 

Manunggal pada hari Minggu 14 September 2014 pukul 10.15 WIB 
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 Jadi  dapat  diartikan secara  keseluruhan  bahwa arti  nama Wisnu Manunggal 

yaitu aktifitas yang dilakukan secara bersama sama untuk mendapat rahmat dari 

Yang Maha Agung. 

C. Sarana dan Prasarana Masjid 

Bidang sarana dan prasarana bertanggungjawab melaksanakan dan 

menyusun program pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta 

memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan program 

pengembangan    dan    pemeliharaan    sarana   prasarana,   mengkoordinir 

pelaksanaan    inventaris,    dan   memberikan   instruksi   dan  memastikan 

dilaksanakannya instruksi tersebut. Sarana Masjid Agung Wisnu Manunggal 

terdiri dari, bangunan / gedung, tempat wudhu, lorong / goa, lima musholla, tujuh 

mata air sumur dan dua sendang. 

D. Struktur Organisasi  Masjid 

Tujuan organisasi masjid yang dilahirkan sebagai jawaban terhadap krisis 

yang dihadapi bersamaan dalam tiap kesatuan sosial Muslim
3
. Dengan pengertian 

sederhana di atas, betapa pentingnya  kedudukan  pengurus  dalam  masjid
4
.  

Struktur  atau susunan organisasi pengurus Masjid Agung Wisnu Manunggal 

sebenarnya pada awalnya dikelola oleh keluarga sendiri secara turun menurun 

namun sesuai perkembangan sekarang mulai dibantu oleh pengurus  inti   yang  

dipimpin  oleh  Bapak  Said  sebagai  generasi kedua setelah ayahnya wafat pada 

tahun 1995.  Pengurus inti  dibantu para pengurus lain  agar pada saat jamaah dari 

dalam dan luar kota berziarah ada yang menjadi pemandu menuju lokasi masjid 

yang berada didalam tanah. Berikut ini penjelasan mengenai tugas pengurus inti 

yang diemban oleh Bapak Said, diantaranya: 

1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam 

melaksanakan tugasnya,sehingga mereka tetap berada pada kedudukan atau 

fungsinya masing-masing. 

 

3  
Sidi Gazalba. Mesjid pusat ibadah dan Kebudayaan Islam. (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 

1989). hlm. 355. 
4 
 Ibid., hlm. 367. 
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2. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam. 

3. Mengatasi segala permasalahan atas pelaksanaan tugasyang dijalankan oleh 

para pengurus. 

4. Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan para pengurus. 

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh tugas 

organisasi kepada jama’ah. 

5. Menyetujui / mengizinkan pengeluaran – pengeluaran. 

E. Pusat Kegiatan Masyarakat  

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Keberadaan masjid tidak 

hanya sebagai tempat ibadah saja tetapi juga sebagai sarana untuk melaksanakan 

kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Masjid sebagai sarana perkumpulan 

umat muslim dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegitan keagamaan.  

Kegiatan-kegiatan  yang   

Ada di masjid bertujuan untuk melaksanakan ibadah kepada sang pencipta dan 

bisa juga untuk menjaga  silaturahmi  antar  sesama  umat.  

Masjid adalah tempat ibadah umat muslim dan pusat komunitas umat 

muslim dan sebagai pusat kegiatan mayarakat muslim, begitu juga Masjid Agung 

Wisnu Manunggal yang dijadikan warga sebagai ousat kegiatan mereka 

diantaranya: 

1. Masjid Agung Wisnu Manunggal menyelenggarakan  acara  pengajian  yang  

amat diminati oleh masyarakat. Tradisi lainnya adalah menyediakan iftar, 

atau makanan buka puasa. Pada malam  hari  setelah  salat  Isya  digelar, umat  

Muslim  disunahkan  untuk melaksanakankan salat tarawih berjamaah di 

masjid.  

2. Pada saat Idul Fitri,  masjid  menjadi  tempat  penyaluran  zakat  fitrah   dan   

membentuk panitia amil zakat. Panitia zakat, biasanya di bentuk secara lokal 

oleh orang-orang atau para jemaah yang hidup di sekitar lingkungan masjid.  

3. Pendidikan di masjid, seperti membaca Al-Qur’an, menghafal surat pendek 

dan doa shalat yang ditujukan untuk segala usia. 

4. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, diskusi, ceramah, 

pengajian dan belajar Al-Quran merupakan  kegitan   rutin masjid. 
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Masyarakat sekitar Masjid Agung Wisnu Manunggal sudah memanfaatkan 

masjid secara optimal. Partisipasi masyarakat selama ini sudah sangat baik dalam 

mengoptimalkan masjid. Semua kegiatan yang telah disebut di atas diikuti dan 

dilaksanakan dengan baik. Semua golongan masuk dalam masjid. Tidak hanya 

pengurus yang aktif dalam masjid, tetapi masyarakat juga sangat aktif. 

F. Perkembangan Masjid Agung Wisnu Manunggal Tahun 1995-2013 

Sejarah perkembangan masjid senantiasa mengikuti sifat perkembangan 

ajaran agama Islam yang beraneka ragam sifatnya di setiap daerah 

perkembangannya, perbedaan pada struktur bangunan masjid tidak hanya meliputi 

di setiap daerah saja akan tetapi di setiap negara juga berbeda perbedaan dalam 

kultur kebudayaan maupun dalam segi bangunan dipengaruhi oleh budaya yang 

melekat pada setiap daerah maupun di setiap negara sebagai, Islam telah 

mempunyai sifat keterbukaan sejak semula dan toleran terhadap adat kebiasaaan 

lama daerah, telah menyebabkan munculnya berbagai corak baru yang merupakan 

ciri khas daerah sehingga menambah kekayaan perkembangan masjid. Masjid 

Agung Wisnu Manunggal juga mengalami perkembangan sejak awal berdiri  

hingga  sekarang.  Perkembangan  itu dapat dilihat dari berbagai hal antara lain:  

1. Pembangunan Masjid 

Bentuk awal bangunan Masjid Agung Wisnu Manunggal sangat sederhana 

yaitu terdiri atas bambu sebagai bahan pembangunan masjid. Bangunan masjid di 

atas lorong terdiri atas dua lantai yang unik, untuk membuat  tingkat  masjid 

hanya menggunakan bambu lagi sebagai penopang. Sedangkan pada tiang ada 

yang terbuat dari ban bekas yang ditumpuk pada sisi luar bangunan masjid, yang 

mempunyai tiga pilar menara. Tempat berwudhu juga dibuat sangat sederhana 

yaitu dari tumpukan ban bekas, namun seiring perkembangannya tempat wudhu 

ada yang terbuat dari tanah liat berbentuk gentong besar. Selain itu fasilitas 

didalam masjid kian bertambah, seperti dibangunnya sendang, lorong-lorong yang 

berfungsi sebagai tempat menuju goa untuk berdoa. 

2. Fungsi Masjid 

Masjid dalam perkembangannya tidak hanya sebagai tempat beribadah 

semata melainkan memiliki fungsi yang banyak, diantaranya: 
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a. Sebagai tempat ibadah Masjid yang digunakan sebagai tempat melaksanakan 

ibadah sholat bagi umat islam. 

b. Tempat pengumpulan dana masjid yang digunakan sebagai wadah lembaga 

sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan.  

c. Sebagai tempat pendidikan masjid yang biasanya digunakan untuk memberikan 

layanan sarana pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran agama Islam. 

d. Tempat berziarah dan berdoa bagi pengunjung yang ingin mengetahui secara 

langsung Masjid Agung Wisnu Manunggal. 

Peran Masjid Agung Wisnu manunggal dalam agama Islam memiliki arti 

sebagai keutamaan sebagai sarana tempat untuk mendekatkan diri antara manusia 

dengan Allah dan sekaligus sebagai sarana penyambung tali silahturahmi antara 

sesama umat beragama Islam. 

3. Keuangan 

Dalam sejarahnya telah disinggung bahwa masjid sering pula memiliki 

harta, berasal dari wakaf atau derma yang menjadi keuangan tetap. Wakaf ialah 

mempergunakan hasil dari suatu barang terus – menerus untuk seseorang, untuk 

keperluan agama atau untuk tujuan sosial5. Dalam menjamin sumber keuangan 

yang tetap dalam hal ini pengurus Masjid Agung Wisnu Manunggal 

menjalakankan sistem wakaf dan menerima derma dari para warga atau 

pengunjung masjid. modal penambahan fasilitas atau untuk keperluan kegiatan 

masjid lainnya. Seiring berjalannya waktu kini Masjid Agung Wisnu Manunggal 

tidak dapat lagi menggantungkan keuangannya pada kutipan  derma.  Keadaannya 

tidak jauh berbeda dari orang yang tidak memiliki usaha dan perjuangan sama 

sekali, yang tidak dapat merawat kehidupannya dengan baik dan tidak mungkin 

memajukannya. Sumber-sumber keuangan tetaplah yang akan menjamin baiknya 

rawatan masjid dan dapatnya menjalankan tugas-tugasnya dengan sempurna. 

 

5   
Ibid,. hlm. 361 

 

 

 

7 
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4. Pasang Surut Pendidikan di dalam Masjid 

Perkembangan berikutnya, sistem pendidikan Islam mengalamai 

perubahan  sejalan   dengan   perkembangan   zaman.   Munculnya   sistem 

pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur, ini mulai menarik minat 

kaum muslimin untuk mengikutinya. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam di 

Masjid Agung Wisnu Manunggal dan di tempat lain yang sejenis, dipandang 

sudah tidak memadai lagi dan perlu diperbaharui dan disempurnakan. 

Walaupun demikian, keberadaan Masjid Agung Wisnu Manunggal  di 

Desa Pekukuhan sebagai tempat awal pengembangan pendidikan Islam sampai 

sekarang masih tetap dipertahankan di desa tersebut. Masjid Agung Wisnu 

Manunggal masih digunakan untuk tempat mengaji Al-Qur'an, Taman Pendidikan 

al-Qur;an, kajian-kajian keIslaman, dan kegiatan penyiaran ajaran Islam lainnya.  

5. Krisis Masjid 

Pada awal mula berdirinya Masjid Agung Wisnu Manunggal mendapat 

ancaman keras dari warga sekitar. Alasannya dikarenakan bentuk bangunan yang 

sedikit aneh bagi warga sekitar.  Banyak warga yang menganggap sebelah mata 

pembangunan masjid. Tidak adanya dukungan dari warga tak menyurutkan 

langkah dari pembangunan masjid yang dipimpin oleh alm. Ki Malik beserta 

santri yang ada pada saat itu. Namun seiring  berjalannya  waktu  masyarakat  

sekitar  mulai  memberikan  respon  positif dan  

 

dukungan secara perlahan, walaupun tidak semua warga langsung memberikan  

respon baik namun dengan berbagai kegiatan positif  yang dilakukan oleh Masjid 

Agung Wisnu Manunggal lambat laun warga sekitar mulai memberi dukungan 

bahkan anak-anak mereka dititipkan di masjid untuk mendapatkan ajaran ilmu 

pendidikan Islam. 

G. Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar Masjid 

Umat Islam atau masyarakat Islam adalah sekumpulan orang-orang Islam 

yang hidup dalam satu jamaah pada suatu daerah tertentu. Mereka beribadah 

mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari secara optimal. Semua 
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kegiatan umat berpusat di masjid dengan imam sebagai manajer yang efektif dari 

setiap masjid. Masjid mempunyai daerah pembinaan tertentu dan pembinaan yang 

diberikan secara maksimal kepada masyarakat yang menjadi jamaah tetap pada 

Masjid. Sedangkan untuk jamaah yang tidak tetap layanan yang diberikan dalam 

bentuk pemberian informasi atau bantuan lain yang bersifat darurat atau bantuan 

lain yang sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat beribadah dalam arti luas. 

Budaya atau kemasyarakatan adalah hubungan ketiga menurut filsafat 

Islam. Masyarakat adalah wadah kebudayaan. Tanpa masyarakat kebudayaan itu 

tidak ada. Karena manusia makhluk sosial, maka ia mempunyai kebudayaan. Tiap 

masyarakat mempunyai corak kebudayaan sendiri – sendiri. 

Kebudayaan Islam adalah cita, laku perbuatan, dan ciptaan dalam 

hubungan perpaduannya  dari  kesatuan  sosial  Muslim.   Cita  bersifat   abstrak   

dan   merupakan kebudayaan rohaniah. Laku perbuatan dan ciptaan bersifat 

konkret dan merupakan kebudayaan jasmaniah atau kebudayaan lahir. 

Kebudayaan jasmaniah Islam adalah amalan dari rohaniah yang takwa
6
. Masjid 

adalah pusat ibadah ibadah melahirkan takwa, takwa adalah pokok segala amalan. 

Secara garis besar telah disimpulkan bahwa masjid merupakan pusat 

hubungan ketiga Muslim (masyarakat), sebagai efek dari hubungan kedua dan 

pertama sekarang diteliti  agak  terperinci  hubungan  masjid  dengan  kehidupan  

sosial itu. Dalam masjid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   
Takwa adalah efek hubungan individu dan tuhan. Jadi efek dari ibadah. Amalan takwa 

adalah pula efek hubungan kesatuan sosial Islam dengan Tuhan dengan kata lain efek ibadah 

kesatuan sosial Muslim. Pusat ibadah adalah masjid. Dengan berpijak pada tiga hubungan 

kehidupan yang diliputi oleh addin, seperti yang telah diuraikan diatas, kelihatanlah perpatautan 

kebudayaan Islam dengan masjid. Ibid,. hlm. 116.  
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pada waktu shalat, ajaran persamaan dan persaudaraan umat manusia, 

dipraktekkan. Didalam masjid hilanglah perbedaan kulit, suku, nasion, 

kedudukan, kekayaan, mahzab, ideologi
7
. Semuanya berbaris didepan Tuhannya 

tanpa perbedaan, bagaikan sekumpulan saudara, serempak mematuhi imam yang 

didepannya. Ikatan jamaah yang terjalin didalam masjid dibawa keluar.  

Perkenalan  dan  ikatan  rohaniah  yang  ditumbuhkan  dalam pengalaman ikatan 

batin yang tumbuh karena sama-sama sujud kepada Allah SWT. Disambungkan 

oleh takwa dalam kehidupan sosial.  Mereka  disaat  suka dan duka, tolong 

menolong,  menerima  dan   memberi,  bekerja  sama  seperti  orang-orang 

bersaudara, sebagai pancaran Gemeinschaft agama
8
. Ada masjid untuk lingkungan 

sosial kecil, lingkungan kerja. Inilah adalah masjid tingkat satu. Disini dilakukan 

shalat fardhu sehari-hari, yaitu shalat berjamaah sehari semalam. Lingkungan 

yang lebih besar, misalnya desa atau negeri mempunyai masjid tingkat kedua 

yaitu Masjid Jami. Radius lingkungan sosialnya lebih besar dari radius lingkungan 

sosial dari masjid yang dalamnya hanya dilakukan shalat sehari-hari. Sekali 

setahun lingkungan dunia Islam berhimpun dalam masjid tingkat ketiga, yaitu 

yang tertinggi yaitu Masjidil Haram. Dengan demikian bentuk kesatuan Muslim 

terbagi tiga, yaitu terkecil yang berpusat pada masjid shalat sehari-hari, yang 

tengah berpusat pada Masjid Jami dan yang terbesar berpusat pada Masjidil 

Haram. Dengan mengambil masjid sebagai kriteria kesatuan sosial, fahamlah kita 

mengapa kesatuan sosial Islam tidak ditentukan oleh politik, oleh batas negara, 

lapisan masyarakat, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain lain. Karena semua 

manusia tanpa pandang bangsa, nasion, warna, kedudukan, golongan, aliran, yang  

mengambil  masjid  sebagai  pusat sosialnya adalah kesatuan social  Muslim  yang  

diikat  oleh  tauhid dan disusun oleh masjid itu yang disebut umat.  

 

7 
 Nasion adalah kesatuaan sosial yang bersifat politik, dan suku: kesatuan sosial bersifat 

keturunan atau kekerabatan, dan bangsa ialah kesatuan sosial bersifat kebudayaan. ibid., hlm. 174. 

agama, dilanjutkan diluar masjid dalam kehidupan sehari-hari 
8    

Gemeinschaft Adalah pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan anggota 

anggotanya bersifat pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam dan batiniah. 

Mereka hidup dan bekerjasama dalam kehidupan sosial dalam lingkaran masjid. Gemeinschaft 

agama tumbuh menjadi Gemeinschaft sosial dalam shalat mereka dipimpin oleh imam. Iman  

didalam masjid juga menjadi iman diluarnya. Maka imam itu menjadi pemimpin masyarakat 

Islam, yang tumbuh dalam lingkaran masjid. Ibid., hlm. 171. 
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Masjid dikenal sebagai  tempat Muslim berkumpul, Salat lima waktu sehari 

semalam yang bersifat fardhu
9
, baik secara munfarid atau berjamaah10.

. 

Menjadikan masjid tempat berkumpulnya Muslim sekitar masjid lima kali sehari. 

Tugasnya yang pertama dan utama sudah tentu menurut arti kata masjid itu 

sendiri, yaitu tempat sujud. Sebagai tempat sosial, masjid bertugas sebagai 

semacam penginapan bagi musafir yang tengah dalam perjalanan. sendiri, yaitu 

tempat sujud. Sebagai tempat sosial, masjid bertugas sebagai semacam 

penginapan bagi musafir yang tengah dalam perjalanan.  

Masjid Wisnu Manunggal juga berperan dalam bidang pengajaran, 

membicarakan, menyimpulkan semua pokok kehidupan Islam. Kehidupan Islam 

itu terperinci dalam tiga bidang yaitu, agama, antropologi, dan kebudayaaan atau 

dengan peristilahan ilmu Islam: ibadah, takwa, dan mu’amalat dalam pengertian 

luas. Apabila dikeluarkan bidang agama, kebudayaan itu terperinci lagi dalam 

enam bidang kehidupan sosial, ekonomi,  politik,  ilmu  pengetahuan,  kesenian,  

dan filsafat.  Prinsip dan pokok-pokok masing-masing bidang kehidupan ini 

diajarkan, dibicarakan dan disimpulkan dalam masjid. Keenam  bidang  

kehidupan itu bersifat duniawi. Dengan demikian masjid adalah juga tempat untuk 

pembicaraan soal-soal duniawi. Tetapi prinsip  dan  pokok  soal-soal  kebudayaan  

yang diperkatakan dalam masjid hanya yang bersifat dan bersemangatkan 

kesucian. Masjid adalah tempat suci. Maka segala ucapan, laku perbuatan yang 

dikerjakan dalamnya wajiblah suci pula sifatnya, yakni dilahirkan oleh takwa. 

Karena itu tidak semua kegiatan boleh dikerjakan dalam masjid11. Jadi urusan 

yang  dilakukan  masjid tidak boleh jika hanya menyangkut kepentingan pribadi.  

 

 

9 Biasanya pembagian nilai etika hanya dua, yaitu baik dan buruk. Islam membawa lima 

nilai untuk memperluas kebebasan umatnya untuk memilih, yaitu: baik,, setengah baik, netral, 

setengah buruk, buruk. Yang baik itu berhukum fardhu, setengah baik: sunah, netral: mubah atau 

jaiz setengah buruk: makruh, dan buruk: haram. Yang fardhu itu bersifat wajib, ia perlu 

dikerjakan. Etimologi dari kata perlu berasal dari fardhu, yang terlarang bersifat haram, 

mengerjakannya bersifat wajib, imbalannya pahala mengerjakan yang haram imbalannya dosa. 

Lima hukum etika itu diistilahkan dengan Al-Khamzah. ibid., hlm. 126. 
10  

 Munfarid: sendiri-sendiri, Jama’ah: bersama-sama. ibid., hlm. 127. 
11   

Masjid adalah tempat suci, bersuasana damai dan tenang, dalam mana kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Takwa dan kebudayaan merupakan manifestasi amalan 

takwa. Karena itu masjid wajib dimulaikan sampai-sampai bersuara keras tidak semena-mena 

dilarang dan meludah dilarang keras didalamnya (Bukhari 8:83; 8:37). 
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Urusan yang dilakukan didalamnya adalah yang mengenai kemakmuran dan 

kesejahteraan kesatuan sosial muslim sekitar masjid, kedamaian hidup bersama, 

kepentingan umat, kepentingan manusia, dan yang bersifat prinsip dan pokok-

pokoknya.  Masjid sebaik-baiknya didirikan secara gotong royong  yang 

merupakan  sistem kerja masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.  

Masjid   yang  diwujudkan   dengan  demikian  akan  benar-benar  dirasakan  oleh 

masyarakat sebagai milik mereka bersama, untuk mereka bersama, dan  

tanggungjawab bersama.  

H. Dampak Sosial Masjid Agung Wisnu Manunggal Bagi Masyarakat 

Sekitar 

Bagi masyarakat sekitar, khususnya yang berada di wilayah lingkungan 

masjid yang banyak melakukan berbagai kegiatan ibadah, mereka  makin  giat  

memakmurkan masjid dalam melaksanakan berbagai ibadah. Dengan khusuk para 

muslimin juga muslimat beribadah, baik ibadah ritual rutin seperti shalat lima 

waktu, shalat tarawih, pengajian, hingga melaksanakan salat Idul Fitri serta salat 

Idul Adha atau hari Qurban. Kegiatan syiar Islam pada pelaksanaan hari-hari 

besar Islam dibarengi pelaksanaan bakti sosial, gotong royong pembersihan 

lingkungan masjid dan lingkungan sekitar juga kegiatan lainnya menjadi bagian 

dari dampak positif kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Masjid Agung 

Wisnu Manunggal.  

Namun begitu, hampir setahun lebih sejak bergulirnya pelaksanaan 

program keagamaan seperti pengajian tabligh akbar di Masjid Agung Wisnu 

Manunggal  pun tidak terlepas dari adanya kendala, yaitu masalah sumber dana 

untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan dalam 

program  keagamaan tersebut. Melihat kondisi masyarakat yang mayoritas petani 

dan alam sekitar yang berbukit, sehingga untuk menopang hidupnya sebagai 

petani sangat bergantung kepada situasi musim. Jika musim penghujang maka 

masyarakat bisa bercocok  tanam,  namun  jika  musim  kemarau  tiba  tidak  ada  

yang bisa dilakukan oleh petani untuk menggarap lahannya. Pada saat semakin 

solidnya rasa kebersamaan di antara para jamaah, ditambah dengan semakin 
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antusias masyarakat mengikuti program keagamaan, namun dengan   keterbatasan   

dana   yang   semakin   berkurang   maka  kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

dalam program keagamaan agak terhambat. Namun demikian, rasa kebersamaan, 

semangat dan solidaritas yang tinggi antara sesama warga dengan pengurus 

Masjid Agung Wisnu Manunggal, demi kepeduliaannya terhadap masyarakat, 

tetap terus melakukan kegiatan pengajian rutin dan membaca Al-Quran bersama. 

3. Penutup 

1. Kesimpulan 

Bangunan tempat beribadah umat Islam yang berlokasi di RT 20 RW 8 

Dusun Losari Kecamatan Mojosari  Mojokerto pembuatannya pada tahun 1995 

dan selesai pada tahun 1997. Kedudukan Masjid Agung Wisnu Manunggal bagi 

masyarakat sekitar dapat terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan didalam 

masjid sehingga masjid dijadikan pusat kegiatan oleh masyarakat sekitar. Masjid 

Agung Wisnu Manunggal memiliki arti penting dalam melesatarikan ajaran 

agama Islam dengan memberikan ilmu-ilmu keagamaan seperti pendidikan Islam 

didalamnya. Secara garis besar telah disimpulkan bahwa masjid merupakan pusat 

hubungan ketiga Muslim (masyarakat), sebagai efek dari hubungan kedua dan 

pertama sekarang diteliti agak terperinci hubungan masjid dengan kehidupan 

sosial itu. Berdasarkan urain di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan 

Masjid Agung Wisnu Manunggal yaitu sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam 

menjalankan ajaran agama Islam dari awal berdiri hingga sekarang.  
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