
 
PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN 

KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
DAN KEMENTRIAN AGAMA 

 



LATAR 
BELAKANG 

 
 

 
• Masjid dan rumah ibadah di Indonesia dalam 

sejarahnya mampu membangun peradaban 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
melalui nilai-nilai agama yang ramah, damai 
dan saling menghargai dalam kesamaan 
maupun perbedaan.  
 
 

• Masjid dan rumah ibadah memiliki peran 
sangat strategis dalam menumbuh-
kembangkan kesadaran masy untuk 
berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang 
ramah anak.  
 
 
 
 

 



LATAR 
BELAKANG 

 
 
 
 

 
 

• Aktivitas keseharian yang dilakukan pengurus 
masjid dan tokoh agama antara lain yaitu peran 
pengasuhan dan pendidikan bagi jamaah masjid 
 anak-anak dan orang dewasa. Sementara itu, 
belum banyak masjid yang berorientasi pada 
kepentingan terbaik anak yang menghargai hak-
hak anak serta melindungi mereka dari berbagai 
bentuk kekerasan dan diskriminasi. 
 
 
 
 
 
 



MUAMALAH / 

PERGAULAN SOSAL 

PUSAT IBADAH 

KAJIAN ISLAM 

TARBIYAH/ 

PENDIDKAN 

DAKWAH 

UKHUWAH/ 

PERSAUDARAAN 

LIFE SKILL 

LATAR BELAKANG : 

FUNGSI MASJID BELUM MAKSIMAL 

 

KESEJAHTERAAN/ 

MEMAKMURKAN 



LATAR BELAKANG 

• Masjid hanya digunakan pada waktu shalat 
dan mengaji, di luar waktu tersebut biasanya 
dikunci, sehingga tidak bisa diakses anak-
anak.  

 
• Padahal sepanjang hari banyak ruangan dan 

fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh anak-
anak di lingkungan masjid untuk mengisi 
waktu luang anak  dengan berbagai aktivitas 
dalam berekspresi, berkreasi dan berinovasi 
sesuai tumbuhkembang mereka.  
 



Amanah untuk Memakmurkan Masjid 

• Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang 
diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S At-Taubah: 18) 

ةَ  َكوَٰ ةَ َوَءاتَى ٱلزَّ لَوَٰ ِ َوٱْلٌَْوِم ٱْلَءاِخِر َوأَقَاَم ٱلصَّ ِ َمْن َءاَمَن بِٱَّللَّ ِجدَ ٱَّللَّ إِنََّما ٌَْعُمُر َمَسَٰ

ئَِك أَن ٌَُكونُو۟ا ِمَن ٱْلُمْهتَِدٌَن 
ٰٓ ٰٓ أُ۟ولََٰ َ ۖ فَعََسىَٰ  َولَْم ٌَْخَش إَِّلَّ ٱَّللَّ

Landasan Teologis & Filosofis 



Dari Abu Qatadah radhiallahu ’anhu, 
ia berkata:  
“Aku melihat Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa sallam menggendong 
Umamah bintu al Ash, putrinya 
Zainab bintu Rasulullah, di pundak 
beliau. Apabila beliau shalat maka 
ketika rukuk, Rasulullah meletakkan 
Umamah di lantai, dan apabila 
bangun dari sujud maka beliau 
kembali menggendong 
Umamah” (HR. Bukhari no. 516, 
Muslim no. 543). 

َعْن أَبًِ قَتَادَةَ اأْلَْنَصاِرّيِ قَاَل 
ٌْتُ   َرأَ

ٌِْه َوَسلََّم ٌَُؤمُّ   ُ َعلَ ًَّ َصلَّى اَّللَّ النَّبِ
النَّاَس َوأَُماَمةُ بِْنُت أَبًِ اْلعَاِص 

ِ َصلَّى  ًّ ٌْنََب بِْنِت النَّبِ ًَ اْبنَةُ َز َوِه
ٌِْه َوَسلََّم َعلَى َعاتِِقِه فَإِذَا  ُ َعلَ اَّللَّ

َرَكَع َوَضعََها َوإِذَا َرفََع ِمْن 
 السُُّجوِد أََعادََها

 
 

Landasan Teologis & 
Filosofis 

 

Membawa Anak Kecil ke Masjid 



ANAK SEBAGAI AMANAT ALLAH 

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berkreasi, berinovasi, 

berpartisipasi, beragama/beribadah dan terlindungi dari berbagai kekerasan 

dan diskriminasi 



 
PEMBAGIAN 
WAKTU ANAK 

9 

 

8 JAM DI RUMAH 

8 JAM DI SEKOLAH 

8 JAM UTK KEBUTUHAN LAINNYA 



WAKTU LUANG ANAK BERBASIS 
MASJID 

• Pemanfaatan waktu luang anak berbasis masjid disesuaikan dengan waktu luang masjid, 
yaitu: 

 

• 07.00 – 11.30 (sebelum waktu Dzuhur) 

• 13.00 – 15.00 (setelah waktu Dzuhur) 

• 15.30 – 17.30 (setelah waktu Ashar) 

• 19.30 – 22.00 (setelah waktu Isya) 



KEKUATAN 
DMI 

• Dukungan Pimpinan DMI 

 

“…di luar waktu shalat masjid bisa 
digunakan untuk aktivitas mengisi waktu 
kosong bagi anak-anak. Menurutnya anak-
anak lebih baik bermain di masjid dari pada 
di jalan, di mall atau di tempat-tempat lain 
yang berbahaya”. 

(Yusuf Kalla dlm Rapat 
PH dan Pleno dll) 

 

• Jumlah masjid di Indonesia 800.000 

 

• Memiliki struktur kelembagaan secara 
nasional dan 11 Badan Otonom 
(kelembagaannya berada di Pusat hingga 
kab/kota) 

 

 



KEKUATAN 
DMI 

 
 

DMI dengan perangkat kelembagaan yang 
dimilikinya bermaksud mengembangkan 

MRA di seluruh Indonesia, sebagai bentuk 
partisipasi DMI dalam mewujudkan 

Indonesia Layak Anak 2030.  
 

Untuk mewujudkan program tersebut akan dilakukan melalui 
serangkaian program dan kegiatan yang terpadu serta 

terintegrasi dengan bidang lain baik secara internal maupun 
eksternal dengan melibatkan Kementerian dan lembaga 

pemerintah terkait khususnya Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) dan 

Kementerian Agama.   



PENGERTIAN MRA 

Masjid Ramah Anak (MRA) adalah satuan masjid sebagai pusat ibadah, 
mu’ammalah, tarbiyah, dakwah, ukhuwah dan fungsi lainnya dengan 

aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu 
menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan 

khusus anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, 
serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, 

kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan 
terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di satuan masjid.  

  



TUJUAN MASJID RAMAH ANAK 

Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai basis penguatan ibadah melalui berbagai 
aktivitas memakmurkan masjid dengan prinsip-prinsip perlindungan anak; hidup, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, non diskriminasi, partisipasi anak 
dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.  

Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai basis dakwah yang menumbuhkan inovasi 
dan kreativitas seni dan budaya berkarakter Islam melalui berbagai kegiatan untuk 

mengisi waktu luang anak 

Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai basis transaksi sosial (muamalah) melalui 
berbagai kegiatan yang mensejahterakan keluarga sebagai sarana  pemenuhan 

hak hidup, kelangsungan hisup dan tumbuh kembang anak.   

1 

3 

2 



APA YANG DIPERLUKAN BAGI MRA 

PADA TAHAP AWAL 

Meningkatkan kapasitas SDM pengelola masjid dengan perspektif perlindungan 
anak melalui berbagai kegiatan kemasjidan tanpa kekerasan dan diskriminasi 

terhadap anak 
 
  

Menumbuhkan kepekaan SDM pengelola masjid dan jamaah, orangtua termasuk 
orang dewasa di lingkungan masjid untuk memenuhi hak anak dan melindungi 

anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.  
 

Menyiapkan sarpras yang berorientasi pada pemenuhan hak anak 



Non-diskriminasi 

Pengelolaan yang baik 

Kepentingan terbaik  

bagi anak 

Partisipasi anak 

Hidup, kelangsungan hidup, 

dan perkembangan  

PRINSIP 



SASARAN 
MRA 

Pengelola masjid (Ta’mir), Pengurus DKM 

 

Anak-anak di lingkungan masjid 

 

Orangtua yang memiliki anak 

 

Imam, Khatib, Muballigh / Muballighah 

 

Guru ngaji / TPQ 

 

Jamaah dan komunitas masjid 

 



NILAI-NILAI MRA 

Keteladan 
KARAKTER BAIK 

Bahasa positif dan 
konstruktif 

Informasi layak 
anak 

Tidak mengajarkan 
paham ekstrim 

Pola hidup sehat 
Mencintai 
lingkungan 

Menyayangi 
sesama 

Disiplin positif 

Kepekaan untuk 
menghindari anak 
dari bahaya fisip, 

seksual, dan sosial  



1. Kebijakan MRA 

(komitment tertulis, SK  

Tim pengelola MRA) 

2. SDM / Pengelola 

program Masjid Ramah 

Anak terlatih Konvensi 

Hak-hak Anak 

3. Tersedia sarana dan 

Prasarana ramah anak 

(tidak membahayakan 

anak, mencegah anak 

agar tidak celaka) 

6. Ada partisipasi 

Jamaah, Orangtua, 

Lembaga masyarakat, 

Dunia Usaha, dan 

sebagainya  

4. Program dan kegiatan 

MRA  terintegrasi 

dengan fungsi masjid 

5.  Partisipasi anak 

INDIKATOR MASJID RAMAH ANAK 



PUSAT  

KREATIVITAS ANAK  

PERLINDUNGAN ANAK 

MEMBUMIKAN NILAI-NILAI ISLAM RAHMATAN LIL 
‘ALAMIN DALAM KONTEKS INDONESIA 

3 STRATEGI PROGRAM 



PERLINDUNGAN ANAK 

 Pemenuhan hak anak: identitas, hidup dan tumbuh 
kembang, pengasuhan yang optimal, pendidikan, 
bermain, berekspresi, didengar pendapatnya, 
berpartisipasi, dsb.    

 

 Terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan 
diskriminasi 



 Parenting skill bagi orangtua 

 Life skill dan pengembangan usaha 

 Jaminan kesehatan dan pendidikan anak 

 Layanan pengaduan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak  

UPAYA KESEJAHTERAAN ANAK 
KELUARGA 



MEMBUMIKAN NILAI-NILAI ISLAM 
RAHMATAN LIL ‘ALAMIN DALAM 

KONTEKS INDONESIA  

 Al Quran 

 Hadits 

 Ijma Ulama  

 Qiyas  

 Tradisi positif dan kearifan lokal (‘urf) 



• Tersedia ruangan/tempat untuk kegiatan indoor dan outdoor 
(ruang belajar, tempat bermain, berekspresi, berinovasi dsb) 
 

• Tersedia perpustakan dan layanan informasi bagi anak 
 

• Tersedia sarana & prasarana yang bisa diakses anak 
termasuk anak disabilitas 
 

• Tersedia ruang pelayanan pengaduan perempuan dan anak 
 

• Tersedia pengelola dan pendamping kegiatan anak yang 
terlatih 

PERSYARATAN MRA 



3M MENUJU MASJID RAMAH ANAK 

MAU  

MAMPU  

MAJU 



TIPE-TIPE MASJID RAMAH ANAK 

MASJID  
DESA/KOMUNITAS 

MASJID 
JAMI/BESAR 

MASJID AGUNG 

MASJID RAYA MASJID NASIONAL 

Berada di suatu 

desa/kelurahan 

(komunitas) 

Berada di suatu 

kecamatan 
Berada di suatu 

kabupaten 

Berada di suatu 

provinsi Berada di suatu 

provinsi 



PRA SYARAT DAN OUT PUT MINIMAL  
PRA SYARAT MASJID 
DESA/MASJID KOMUNITAS  

OUTPUT MINIMAL PRA SYARAT MASJID JAMI 
TINGKAT KECAMATAN  

OUT PUT MINIMAL MASJID JAMI 

Bersedia menjadikan masjidnya 

sbg MRA 
 

Tersedia layanan informasi dan buku 

bacaan bagi anak 
 

Bersedia menjadikan masjidnya sbg 

MRA 
 

Adanya  layanan informasi dan buku (pojok 

baca) bagi anak 

Tersedia ruangan untuk 

kegiatan anak dlm masjid e.g. 

ruang mengaji, istirahat 

Masjid dan lingkungannya menjadi 

Kawasan tanpa Rokok  
 

Tersedia ruangan kegiatan anak 

dalam masjid  ruang utk mengaji, 

istirahat, dll 
 

Ada kegiatan kreativitas seni dan budaya 

bagi anak muslim yang menghargai 

kearifan lokal  
 

Tersedia tempat bermain, 

berekspresi, berinovasi yang 

aman bagi anak 
 

Ada kegiatan kreativitas seni dan 

budaya bagi anak muslim yang 

menghargai kearifan lokal  

Tersedia tempat bermain dan 

berkreativitas yang aman bagi anak  
Masjid dan lingkungannya menjadi 
Kawasan tanpa Rokok  
 

Tersedia toilet/WC & tempat 

berwudhu yang bersih  
 

Tersedia toilet, tempat berwudlu, 

wastafe, yang bisa diakses oleh 

anak semua usia (18  tahun 

termasuk anak disabilitas)  

Tersedia toilet/WC & tempat 

berwudlu yang bersih  
 

Tersedia toilet, tempat berwudhu, wastafel, 

yang bisa diakses anak <18 Thn termasuk 

anak disabilitas  
 

Ada papan nama MRA Ada papan nama MRA 

Tersedia pendamping kegiatan anak yg 

terlatih Konvensi Hak Anak 

Tersedianya tempat minum yang 
dapat diskses olejh anak  



PRA SYARAT DAN OUT PUT MINIMAL  
PRA SYARAT MASJID 
AGUNG/ KABUPATEN 
 

OUTPUT MINIMAL MASJID AGUNG PRA SYARAT MASJID RAYA/ 
TINGKAT PROVINSI 

OUT PUT MINIMAL MASJID RAYA 

Bersedia menjadikan 

masjidnya sbg MRA 
 

Tersedia layanan informasi dan buku 

bacaan bagi anak 
 

Bersedia menjadikan masjidnya 

sbg MRA 
 

Adanya  layanan informasi dan buku (pojok 

baca) bagi anak 

Tersedia ruangan untuk 

kegiatan anak dlm masjid 
Masjid dan lingkungannya menjadi 

Kawasan tanpa Rokok  
 

Tersedia ruangan untuk kegiatan 

anak dalam masjid  
 

Ada kegiatan kreativitas seni dan budaya 

bagi anak muslim yang menghargai 

kearifan lokal  

Tersedia tempat bermain, dan 

berkreativitas yang aman bagi 

anak 

Ada kegiatan kreativitas seni dan 

budaya bagi anak muslim yang 

menghargai kearifan lokal  

Tersedia tempat bermain dan 

berkreativitas yang aman bagi 

anak  

Masjid dan lingkungannya menjadi 
Kawasan tanpa Rokok  
 

Tersedia toilet/WC & tempat 

berwudhu yang bersih  
 

Tersedia toilet, tempat berwudlu, 

wastafe, yang bisa diakses anak semua 

usia (18 thn tmsk anak disabilitas)  

Tersedia toilet/WC & tempat 

berwudlu yang bersih  
 

Tersedia toilet, tempat berwudhu, wastafel, 

yang bisa diakses anak <18 Thn termasuk 

anak disabilitas  

Ada pembinaan terhadap 

aktivitas anak berbasis masjid 
Ada papan nama MRA Ada pembinaan terhadap aktivitas 

anak berbasis masjid 
Ada papan nama MRA 

Tersedia ruang terbuka 

hijau 

Tersedia pengelola dan pendamping 

kegiatan anak yang terlatih Konvensi 

Hak Anak 

Tersedia ruang terbuka hijau 
 

Tersedia pendamping kegiatan anak yg 
terlatih Konvensi Hak Anak 

 
 

Tersedia ruang penitipan anak /play 

group 

Tersedia  tempat pengaduan korban 

kekerasan  
 

Tersedia  tempat pengaduan korban 

kekerasan  

 



MASJID RAMAH 
ANAK 

(papan nama) 



Menumbuhkan inovasi dengan berbagai aktivitas untuk 
anak-anak antara lain:  

 Seni lukis dan kaligrafi,  

 Seni suara; nagham Al Quran, nasyid barzanji, puisi dsb 

 Seni musik; rebana, hadrah, marching band dsb 

 Seni teater dengan kisah-kisah nabi & rasul, aulia & kisah-
kisah inspiratif yang bersumber dari tradisi Islam  

PUSAT KREATIVITAS BUDAYA  
ANAK MUSLIM   



PERMAINAN TRADISIONAL UNTUK 

MERESPON KEARIFAN LOKAL 



OUTCOME MASJID PROVINSI 

Masjid di Tanah Bumbu, Kab Kotbaru, 
Kalimantan Ruangan belajar anak 

Masjid di Turki,  

ruangan bermain anak 

Ruang laktasi 

Perpustakaan 
anak 



APAKAH MEMBANGUN 

MASJID RAMAH ANAK 

PERLU DANA  

KHUSUS? 

TIDAK SELALU  

MEMBUTUHKAN   

DANA KHUSUS 



STRATEGI PENGUMPULAN DANA 
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN 

motivasi 

Bantuan 
material dan 
non material 

Dana CSR 
(perusahaan), 
wakaf, infaq, 

shodaqah 

LSM berbasis keagamaan 
Corporate 

Jamaah tetap dan tidak tetap 
Pemerintah lokal 

 



STRATEGI JARINGAN UNTUK MEWUJUDKAN 

MRA 

PERUSAHAAN 
SEKITAR 



• Pelaksana MRA adalah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) 
bersama organisasi otonom DMI (Koorp Muballighah, BKMM, 
BPTKI dan Perhimpunan Remaja Masjid)  

 

• Koordinasi MRA dibawah tangungjawab DMI dan Ketua 
Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga 
(PPMAK) sesuai tingkatannya  

 

• Bekerjasama dengan KP PA,  Kemenag, Kemensos, 
Kemendikbud, dan dunia usaha. 

PELAKSANAAN MRA DAN MITRA 



SIAPA MELAKUKAN APA? 

Korp Muballighah:  

Bertanggungjawab pada: 

- program Kucinta Al Quran/TPQ 

- melaksanakan program pendampingan pada 

anak & perempuan korban kekerasan   

  
BPTKI:  

Bertanggungjawab pada: 

- program parenting skill & jaminan kesehatan 

dan pendidikan anak 

- melaksanakan Pendidikan TK/PAUD 

- penguatan guru TK/PAUD 

BKMM:  

Bertanggungjawab pada:  

- Pusat Peningkatan Kesejahteraan Keluarga  

- Melaksanakan penguatan Majlis Taklim dengan 

nilai-nilai Islam yang ramah/ inklusif 

PPMAK: 

Bertanggungjawab pada: 

Penyiapan buku panduan/manual dan trainingnya, koordinasi lintas Ortom dan Mitra. Dan 

pengawasan & supervisi seluruh program MRA  

PRIMA (Remaja Masjid): 

Bertanggungjawab pada: 

- Pusat kreativitas seni & budaya anak 

muslim 

- Melaksanakan pengajian dan diskusi 

Islam yang ramah/inklusif untuk remaja 



TERIMA KASIH TERIMA KASIH 

 

MARIA ULFAH ANSHAR, KUSTINI, IDA ROSYIDAH,  

IKLILAH DAN HELWANA  

Tim Masjid Ramah Anak Pemberdayaan Potensi Muslimah Anak  

dan Keluarga 

PP DMI 

 
 


