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SAMBUTAN 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN 

 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga kegembiraan mereka adalah saat bermain 

dimanapun mereka berada termasuk saat mereka berada di masjid. Sayangnya, saat 

berada di masjid mereka seringkali dianggap pembuat gaduh dan mengganggu 

kekhusyukan bagi jamaah yang sedang menjalankan ibadah sholat. Bahkan, masih ada 

pengurus masjid atau jamaah masjidnya yang secara terang-terangan melarang anak 

untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Hal tersebut tanpa disadari telah menempatkan 

masjid sebagai tempat yang tidak nyaman lagi bagi anak-anak. 

Rasulullah SAW menempatkan masjid sebagai tempat yang ramah terhadap anak 

(children friendly). Hal ini dapat kita lihat dalam hadis Nasa‟i dan Hakim, yaitu pada 

saat Rasulullah SAW  mengimami shalat dan meletakkan cucunya di sampingnya. 

Ketika itu sujud Nabi cukup lama yang disebabkan sang cucu sedang menunggangi 

punggung belakang nabi. 

Di hadis yang lain, Rasulullah SAW berkata, "Kalau sedang shalat, terkadang saya ingin 

shalatnya agak panjang, tapi kalau sudah mendengarkan tangis anak kecil yang dibawa 

ibunya ke masjid maka saya pun mempersingkat shalat saya, karena saya tahu betapa 

ibunya tidak enak hati dengan tangisan anaknya itu." (HR: Bukhari dan Muslim). 

Dari dua hadis diatas dapat kita simpulkan bahwa masjid merupakan tempat bagi anak 

belajar melakukan ibadah namun tetap merupakan tempat yang nyaman bagi mereka 

untuk melakukan aktualisasinya. Konsep masjid yang ramah anak (children friendly) 

merupakan suatu konsep solusi dimana anak belajar menjalankan ibadah namun 

sekaligus agar mereka tertib melakukan ibadah sekaligus merupakan tempat aman dan 

nyaman bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas lainnya. Dengan menjadikan masjid 

sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak diharapkan munculnya generasi 

muda yang berpengetahuan luas namun agamis. 

Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

sangat menyambut baik diterbitkannya Buku Pedoman Masjid Ramah Anak (MRA) ini. 

saya mengharapkan Masjid dapat menjadi tempat yang sejuk bagi semua baik orang 

dewasa dan anak. Masjid dapat menjadi pusat pengembangan budi pekerti anak agar 

mandiri, inovatif dan memupuk rasa solidaritas positif. Dengan mewujudkan sejuta 

masjid ramah anak pada tahun 2025 kita mengharapkan anak dapat menjadi penerus 
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bangsa yang dapat bersaing dengan negara lain namun tetap mempunyai akhlak yang 

terpuji. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan 

 

 

Muhadjir Effendy 
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SAMBUTAN 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

Sejak konsep ramah anak diperkenalkan pada tahun 1990, konsep ini berkembang 

dalam berbagai  aspek kehidupan manusia. Konsep sekolah ramah anak, ruang publik 

ramah anak, kota ramah anak, desa/kelurahan ramah anak, dsb menjadi sangat 

populer. Namun, konsep ramah anak belum banyak dikaitkan dengan tempat ibadah 

seperti Masjid. Masjid dianggap telah bebas dari tindak kekerasan, baik itu bentakan, 

intimidasi, marginalisasi, hingga kekerasan fisik. Padahal, dimana-mana tidak sedikit 

anak-anak yang menjauhi masjid karena diusir dan dianggap mengganggu kenyamanan 

bahkan tidak dianggap kehadirannya di masjid. 

Hak anak secara khusus diatur dalam instrument internasional yaitu Konvensi Hak 

Anak (KHA) dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang merativikasi KHA yang 

kemudian  diundangkan menjadi UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 yang 

merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan 

demikian, Indonesia wajib mengimplementasikan KHA dan melindungi anak dari 

berbagai bentuk tindak kekerasan dimana saja dan kapanpun anak berada. 

Memperkenalkan masjid dan membiasakan diri ke masjid adalah upaya anak-anak 

untuk memperoleh hak-haknya. Di masjid, selain mendapatkan hak tumbuh kembang 

secara mental dan spiritual, anak juga mendapatkan haknya memperoleh kesempatan 

bersosial dan berbudaya di komunitas muslim tempat ia tumbuh dan berkembang. 

Saya menyambut baik dengan dibuatnya Pedoman Masjid Ramah Anak yang nantinya 

dapat menjadi acuan bagi pengelola masjid untuk menjadikan masjid menjadi tempat 

yang nyaman untuk anak dalam melakukan aktivitas yang positif, inovatif, kreatif, dan 

rekreatif yang nantinya akan mendukung terciptanya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 

2030. 

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

 

 

I Gusti Ayu Bintang Darmawati 
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SAMBUTAN 

WAKIL KETUA UMUM DMI 
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SAMBUTAN 

DEPUTI MENTERI PPPA BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK 

 

 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi generasi 

yang ideal, tangguh, unggul, kompetitif, dan tanggap terhadap perubahan zaman, 

sekaligus sebagai generasi yang mampu menjadi penggerak pembangunan masyarakat 

dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kualitas 

dari anak Indonesia sangat menentukan eksistensi dan kemampuan bangsa Indonesia 

untuk bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini sangat tergantung dengan 

pemenuhan hak-hak anak dan bagaimana pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan 

media hadir untuk dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh.  

 
Saat ini, kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi, baik kekerasan fisik, 
psikis, maupun seksual dan kejadian kekerasan justru terjadi di lingkungan dimana 
anak-anak tinggal. Selain itu, hak-hak anak masih banyak yang kita abaikan. Salah 
satunya adalah pemenuhan hak anak atas istirahat dan pemanfaatan waktu luang 
kearah yang positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif.  
 
Perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa termasuk 
perlindungan terhadap anak selama mereka berada di dalam rumah ibadah. Selama ini, 
rumah ibadah khususnya masjid belum tersentuh dan masih dianggap sebagai tempat 
yang bebas dari unsur kekerasan, padahal kita masih banyak melihat kekerasan 
terhadap anak terjadi di masjid. Menciptakan masjid ramah anak memang 
membutuhkan kesiapan pengurus mesjid, tata ruang, dan kesadaran tinggi seluruh 
jemaah.  
 
Untuk itu saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas kerjasama Kemen 
PPPA dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk membuat Pedoman Masjid Ramah 
Anak (MRA). Saya berharap dengan adanya Pedoman ini, masjid dapat menjadi salah 
satu alternatif  untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan 
kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman dengan 
dukungan orang tua dan lingkungan. 
 
Pedoman  MRA diharapkan mampu mewujudkan masjid yang aman, nyaman, dan 
menyenangkan bagi anak, karena tidak ada lagi kekerasan dan diskrimasi baik  di dalam 
masjid maupun di lingkungan masjid, baik dilakukan oleh pengelola masjid maupun 
oleh orang dewasa sesama jamaah masjid, sekaligus menjadikan masjid sebagai salah 
satu bagian dari Pusat Kreativitas Anak yang berperan dalam menciptakan kegiatan 
yang positif, sekaligus tempat pembentukan karakter anak. 
 
Akhir kata saya ucapkan selamat membaca dan selamat belajar untuk seluruh pengguna 

Pedoman MRA ini, semoga semakin banyak anak-anak yang terlindungi dan terpenuhi 
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hak-haknya khususnya selama mereka berada di Masjid, sehingga target Indonesia 

Layak Anak (IDOLA) 2030 dapat tercapai. 

 

 

Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh 

Kembang Anak 

 

 

Lenny N. Rosalin 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Masjid di Indonesia sebagaimana rumah ibadah seperti gereja, vihara dan 

sebagainya dalam sejarahnya selama berabad-abad mampu membangun peradaban 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui nilai-nilai agama yang ramah, 

damai dan saling menghargai dalam kesamaan maupun perbedaan. Nilai-nilai 

Islam yang damai bagi alam semesta (rahmatan lil „alamiin) disyiarkan kepada 

jemaah masjid melalui mimbar-mimbar jumat, pengajian (Majelis Taklim), 

pendidikan informal dan non formal maupun forum-forum keagamaan lainnya. 

Nilai-nilai tersebut dapat membimbing dan menguatkan jemaah menjadi pribadi-

pribadi yang shalih/shalihah yang berakhlak mulia, bermoral dan bermartabat.   

 

Masjid dan rumah ibadah memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan 

lingkungan yang ramah anak di tingkat komunitas. Aktivitas keseharian yang 

dilakukan oleh masjid dan rumah ibadah bersama tokoh-tokoh agama di antaranya 

peran pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak maupun orang dewasa dan 

keluarganya yang menjadi jemaah masjid. Namun selama ini, belum banyak masjid 

yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak yang mampu menghargai hak-hak 

anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. 

Masjid, pada umumnya digunakan hanya pada waktu shalat dan mengaji, di luar 

waktu tersebut biasanya masjid kosong dan bahkan dikunci dengan alasan untuk 

menjaga kebersihan dan keamanan. Di sisi lain, keterbukaan informasi termasuk 

membanjirnya game online yang sangat mudah diakses anak dari internet baik 

melalui smart phone maupun komputer/laptop atau di warnet-warnet yang 

menjamur di kampung-kampung berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. 

 

Dampak game online pada anak, selain ada dampak positif seperti meningkatkan 

kemampuan konsentrasi, meningkatkan ketajaman mata, meningkatkan kinerja 

otak, meningkatkan kemampuan membaca dan sebagainya juga berdampak negatif 

pada moral anak yang cukup memprihatinkan. Sebuah penelitian di desa Malili, 

Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur menemukan bahwa bentuk perilaku 

moral pada anak yang ditimbulkan akibat seringnya memainkan game online 

meliputi (a) cenderung lebih malas belajar, (b) pikiran anak hanya fokus pada game 

online (c) perilaku emosional , (d) kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya.1 

Bahkan di antara mereka terpapar pornografi dalam usia yang relatif dini, apa yang 

                                                 
1
 Nurlaela, Sangkala Ibsik,Dampak Game Online Terhadap Moral Anak di Desa Malili Kecamatan Malili 

Kabupaten Luwu Timur, Universitas Negeri Makasar. 
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mereka saksikan dalam internet tersebut “ditiru” oleh anak (KPAI, Laporan kasus 

2017). 

 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990, yang diimplementasikan menjadi amanat bagi daerah untuk 

melakukan perlindungan anak melalui pembangunan sistem berbasis hak anak 

yang dinamakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), ada 24 indikator di KLA dan 

indikator ke 20 adalah adanya Pusat Kreativitas Anak sebagai wujud pemenuhan 

salah satu hak anak yaitu pemanfaatan waktu luang dan budaya, sehingga kita 

sebagai orang dewasa harus memastikan bahwa anak mampu memanfaatkan waktu 

luangnya di tempat yang terlindungi dan melakukan aktivitas yang positif, inovatif 

dan kreatif.  

 

Ruang bermain anak yang terbuka dan aman di lingkungan pemukiman khususnya 

di perkotaan juga sangat terbatas, sehingga menjadi alasan bagi orangtua untuk 

membiarkan anak-anak mereka bermain gawai di rumahnya sepanjang hari atau 

sepulang dari sekolah tanpa pendampingan yang memadai. Sementara orangtua 

pun ketika di rumah meskipun bersama anak juga “asyik” dengan gawai tanpa 

memperhatikan apa yang sedang dimainkan anak melalui gawai mereka. Melalui 

gawai ruang bermain anak menjadi semakin sempit tetapi jangkauan permainan 

anak menjadi semakin luas dan terbuka di dunia maya, bahkan menjangkau situs-

situs yang tidak seharusnya diakses oleh anak seperti game-game yang berbau 

kekerasan dan pornografi.  

   

Di sisi lain, maraknya mall dan pusat perbelanjaan juga menjadi tempat nongkrong 

yang disukai anak-anak, khususnya yang sedang tumbuh menjadi remaja atau ABG 

(Anak Baru Gede). Banyak di antara mereka menghabiskan 8 (delapan) jam waktu 

luang dengan sekedar mengisi waktu maupun melakukan tindakan yang cenderung 

konsumtif. Fenomena ini mengundang pihak lain yang ingin mengambil 

keuntungan dari gaya hidup anak-anak, untuk kepentingan eksploitasi, baik 

ekonomi, seksual maupun sosial.  

 

Melihat kondisi tersebut, maka sudah saatnya pemerintah bergerak untuk 

menyediakan Pusat Kreativitas Anak dalam memanfaatkan waktu luang mereka di 

tempat yang terlindungi, aman dan dikelola secara benar dengan kaidah-kaidah dan 

perspektif hak anak serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Pusat Kreativitas Anak dapat dikembangkan dari berbagai lembaga yang sudah ada 

seperti sanggar, perpustakaan daerah, sekretariat forum anak, dan lain sebagainya. 

Pusat Kreativitas Anak juga dapat dikembangkan dari rumah ibadah seperti masjid. 

Menjadikan Masjid menjadi salah satu tempat anak bermain dan memanfaatkan 
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waktu luangnya akan mendatangkan banyak manfaat, misalnya anak menjadi 

terlindungi, mendekatkan anak dengan masjid,  dan lain-lain. 

 

Merespon situasi tersebut, Bapak Jusuf Kalla (Wakil Presiden), sebagai Ketua 

Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) berulangkali dalam 

rapat pengurus harian maupun dalam rapat pleno PP DMI, dan dalam berbagai 

kesempatan selalu menghimbau bahwa “di luar waktu shalat masjid bisa digunakan 

untuk aktivitas anak-anak dalam mengisi waktu kosong mereka. Menurutnya anak-

anak lebih baik bermain di masjid dari pada main gawai, atau main di jalan, di mall 

atau di tempat-tempat lain yang berbahaya”. Masjid dengan ruangan dan fasilitas 

yang dimilikinya bisa dimanfaatkan bagi anak-anak untuk mengisi waktu luang 

mereka dengan berbagai aktivitas dalam berekspresi, berkreasi dan berinovasi 

sesuai tumbuh kembang mereka. 

 

DMI sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki potensi yang besar, didukung 

dengan struktur kelembagaan secara nasional, dari tingkat pusat, propinsi, 

kabupaten/kota, tingkat kecamatan hingga tingkat desa atau ranting di seluruh 

Indonesia. Selain itu, DMI memiliki perangkat kelembagaan sebanyak 11 (sebelas) 

Badan Otonom yang juga struktur kelembagaannya secara nasional, mulai dari 

tingkat Pusat hingga kabupaten/kota dan kecamatan. DMI saat ini membina sekitar 

800.000 (delapan ratus ribu) masjid di seluruh Indonesia dengan misi 

MEMAKMURKAN DAN DIMAKMURKAN MASJID. Dengan potensi tersebut, 

Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga (PPMAK) PP 

DMI menginisiasi Program Gerakan Nasional Masjid Ramah Anak (GN MRA) yang 

ditujukan pada satuan masjid di seluruh Indonesia, khususnya yang menjadi 

binaan DMI, sebagai bentuk partisipasi DMI terhadap program Pemerintah dalam 

mewujudkan Indonesia Layak Anak pada 2030. Program ini telah menjadi target 

nasional yang didukung oleh Kemenko PMK, Kemen PPPA dan Kemenag untuk 

meluncurkan “SEMARAK 2030” (Sejuta Masjid Ramah Anak Tahun 2030). 

 

Dengan mengacu pada hasil Keputusan Muktamar DMI tahun 2017 Program 

Gerakan Nasional Masjid Ramah Anak (GN MRA) dirancang secara komprehensif, 

holistik dan integratif dalam berbagai dimensi, yang diimplementasikan ke dalam 

kegiatan satuan masjid secara bertahap di semua tingkatan, dari masjid di tingkat 

komunitas hingga masjid raya di tingkat propinsi. Untuk mewujudkan program 

tersebut, dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan yang terpadu serta 

terintegrasi dengan bidang lain baik secara internal di lingkungan DMI maupun 

eksternal dengan melibatkan Kementerian dan lembaga pemerintah terkait 

khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Kemen PPPA) dan Kementerian Agama.   
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B. Landasan Teologis & Filosofis 

1. Amanah untuk Memakmurkan Masjid 

َيْ  َوَلَْ  َة  ا زمَك ل ا ى  َت َوآ َة  ََل صم ل ا َم  ا َق َوَأ ِر  ِخ ْْل ا ْوِم   َ ي ْل َوا َّللمِ  ِِب َن  َم آ ْن  َم َّللمِ  ا َد  ِج ا َس َم ُر  ُم ْع  َ ي َا  َّنم َّللمَ ِإ ا ا ام  ِإ    ۖ  إ ََش 
نَ  ي ِد َت ْه ُم ْل ا َن  ِم وا  وُن ُك َي ْن  َأ َك  ِئ ولَٰ ُأ ٰى  َس َع  َ  ف

Artinya:  

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, hanyalah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) mendirikan salat, 

menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka 

mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk“ (Q.S. At-

taubah:18) 

 

Allah berfirman: 

 ُٓ ٌَ نَ ب أُٔنَئَِك َيب َكب َٓ َسؼَى فًِ َخَشاثِ َٔ  ُّ ًُ ب اْس َٓ ٌْ ٌُزَْكَش فٍِ ِ أَ ٍْ َيََُغ َيَسبِجذَ اَّللَّ ًَّ ٍْ أَْظهَُى ِي َي َٔ ٌْ َ ْى أ

ِخَشحِ َػزَاٌة َػِظٌٍى ]انجمشح:  َْ ْى فًِ ا ُٓ نَ َٔ ٍَْب ِخْزٌي  ْى فًِ انذَُّ ُٓ ٍَ نَ َْب إَِّلَّ َخبئِِفٍ  [114ٌَذُْخهُٕ
 

Artinya: 

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi 

menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk 

merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), 

kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan 

di akhirat mendapat siksa yang berat.” (QS. al-Baqarah:114) 

 

2. Ganjaran Bagi Orang yang Mengembangkan Masjid 

 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa:  

 

ٌْج   َحذَّثََُا ٍُ  َحذَّثََُا سَُش ٍْ  َوْهٍب، اْب ُشو َع ًْ ٍُ  َع ٌَّ  اْنَحاِسِث؛ ْب اًجا أَ حِ  أَبَا دَسَّ ًْ ٍْ  َحذَّثَهُ، انسَّ  أَبًِ َع

ٍْثَِى، ٍْ  اْنَه ٌَّ  اْنُخْذِسّيِ؛ َسِعٍذٍ  أَبًِ َع ِ  َسسُىلَ  أَ ُ  َصهَّى اّللَّ ٍْهِ  اّللَّ ٌْتُىُ  "إِرَا قَاَل: َوَسهَّىَ  َعهَ ُجمَ  َسأَ  انشَّ

ْسِجذَ  ٌَْعتَادُ  ًَ ؛ نَهُ  فَاْشَهذُوا اْن ٌِ ا ًَ ٌ   بِاْْلِ
 

 

Artinya:  
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Telah menceritakan kepada kami Syuraih, telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Wahb, dari Amr ibnul Haris, bahwa Darij—yakni Abus Samah—pernah 

menceritakan kepadanya, dari Abil Haisam, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa 

Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Apabila kalian melihat seorang lelaki biasa 

pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia beriman”. 

 

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya : 

 

ٌِ ثْ  ب ًَ ٍْ ُػثْ ِ َػ ٍْ ثََُى َيْسِجذًا َّلِلَّ َسهََّى ٌَمُُٕل َي َٔ  ِّ ٍْ ُ َػهَ ِ َصهَّى اَّللَّ ْؼُذ َسُسَٕل اَّللَّ ًِ ٌَ لَبَل َس ٍَ َػفَّب

ُ نَُّ فًِ اْنَجَُِّخ ِيثْهَُّ   ثََُى اَّللَّ

 

Artinya: 

Dari Utsman bin Affan-radhiyallahu ‟anhu-dia berkata; Aku mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang membangun 

masjid ikhlas karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa 

dengannya di surga.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi‟ as-Shalah) 

 

3. Membawa Anak Kecil ke Masjid 

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya: 

 

ٍِْه َوَسهََّى ٌَُؤوُّ انَُّاَس َوأَُياَيتُ  ُ َعهَ ًَّ َصهَّى اّللَّ ٌُْت انَُّبِ ََْصاِسّيِ قَاَل َسأَ ٍْ أَبًِ قَتَادَةَ اْْلَ ُُْت أَبًِ  َع بِ

ٍِْه َوَسهََّى َعهَى َعاتِِقِه فَِئرَا َسَكَع وَ  ُ َعهَ ِ َصهَّى اّللَّ ًّ ُِْت انَُّبِ ٌََُْب بِ  َص
ًَ ابَُْتُ َضعََها َوإِرَا َسفََع اْنعَاِص َوِه

ٍْ انسُُّجىِد أََعادََها  ِي

Artinya:  

Dari Abu Qatadah al-Anshari-radhiyallahu ‟anhu-dia berkata: Aku melihat 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam mengimami para sahabat sedangkan Umamah 

binti Abi al-‟Ash -yaitu anak perempuan Zainab putri Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam- berada di atas bahunya. Apabila beliau ruku‟ maka beliau meletakkannya 

dan apabila bangkit dari sujud maka beliau mengembalikannya.” (HR. Muslim 

dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi‟ as-Shalah) 

 

4. Menjaga kebersihan masjid dari kotoran 

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya : 
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ْسِجِذ َخِطٍئَخٌ  ًَ َسهََّى اْنجَُزاُق فًِ انْ َٔ  ِّ ٍْ ُ َػهَ ِ َصهَّى اَّللَّ ٍِ َيبِنٍك لَبَل لَبَل َسُسُٕل اَّللَّ ٍْ أَََِس ْث َػ

ب َٓ ب دَْفُُ َٓ ُ َكفَّبَسر َٔ 

Artinya: 

Dari Anas bin Malik-radhiyallahu ‟anhu-dia berkata; Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, “Berludah di masjid adalah kesalahan dan peleburnya 

adalah dengan menguburkannya.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa 

Mawadhi‟ as-Shalah) 

 

5. Membersihkan masjid dan memberinya pengharum 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan membangun masjid 

dan merawatnya, sebagaimana diceritakan oleh „Aisyah-radhiyallahu ‟anha- : 

 

رَُطٍَّتَ  َٔ ٌْ رَُُظََّف  أَ َٔ ِس  َسبِجِذ فًِ انذُّٔ ًَ َسهََّى ثِجَُِبِء اْن َٔ  ِّ ٍْ ِ َصهَّى هللاُ َػهَ سٍُ  .أََيَش َسُسُٕل اَّللَّ

 (124/ 1أثً دأد )

 

Artinya: 

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan untuk membangun 

masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, (lalu) dibersihkan dan diberi 

wewangian.” 

 

6. Tidak Mengganggu Jama’ah Lain dengan Bau Tidak Sedap  

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya : 

 

ٍْ أَ  َسهََّى لَبَل َي َٔ  ِّ ٍْ ُ َػهَ ِ َصهَّى اَّللَّ ٌَّ َسُسَٕل اَّللَّ َش أَ ًَ ٍِ ُػ ٍْ اْث ٍَّ َػ ِِ انْجَْمهَِخ فَََل ٌَْمَشثَ َِْز  ٍْ َكَم ِي

وَ  ب ٌَْؼًُِ انثُّٕ َٓ ََْت ِسٌُح  َيَسبِجذَََب َحزَّى ٌَزْ

 
Artinya: 

Dari Ibnu Umar-radhiyallahu ‟anhuma-Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, “Barangsiapa yang memakan sayuran seperti ini maka janganlah dia 

mendekat ke masjid-masjid kami sampai baunya telah hilang.” Maksudnya adalah 

bawang” (HR. Muslim). 
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C. Landasan Sosiologis 

Di masa Rasulullah, secara umum ada 2 fungsi masjid yaitu fungsi ilahiyah dan 

insaniyah.  

Pertama, fungsi ilahiyah, yaitu mengikat hubungan dengan Allah (hablun 

minallah).  Masjid dibangun tujuannya untuk dzikir kepada Allah (dzikrullah), 

shalat dan membaca Al-Qur‟an. Hal tersebut, sebagaimana pernah dikatakan oleh 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam kepada seorang a‟rabi (badui) yang kencing di 

salah satu sudut masjid, setelah orang tersebut selesai dari kencingnya  

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berkata: 

 

 َٔ ًَ ِنِزْكِش هللاِ َػزَّ  ِْ ب  ًَ ََّل اْنمَزَِس إََِّ َٔ ِل،  ْٕ َْزَا اْنجَ  ٍْ ٍء ِي ًْ َسبِجذَ ََّل رَْصهُُح ِنَش ًَ ِِ اْن َِْز  ٌَّ ، إِ َجمَّ

ٌِ صحٍح يسهى  لَِشاَءحِ اْنمُْشآ َٔ ََلحِ  انصَّ َٔ 

Artinya: 

“Sesungguhya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan untuk tempat kencing dan 

berak, tetapi ia (dibangun) untuk dzikrullah, shalat dan membaca Al-Qur‟an.” (HR 

Muslim) 

 

Terkait shalat berjama‟ah, khususnya shalat fardhu berjama‟ah di dalam masjid 

memiliki keutamaan yang besar, diantaranya Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda: 

 

ََلِة فَأَْسبََغ اْنُىُضىَء، ثُىَّ  أَ ِنهصَّ ٍْ تََىضَّ َها َيَع ا َي ْكتُىبَِت، فََصَلَّ ًَ ََلِة اْن نَُّاِس أَْو َيَشى إِنَى انصَّ

اَعتِ  ًَ ْسِجِذ َغفََش هللاُ نَهُ رَُُىبَهُ  َيَع اْنَج ًَ  أَْو فًِ اْن

Artinya:  

“Barangsiapa berwudhu untuk shalat, lalu dia menyempurnakan wudhunya, 

kemudian berjalan menuju shalat fardhu, lalu dia shalat bersama manusia yakni 

bersama jama‟ah di masjid, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya.” (HR. Muslim). 

 

Keutamaan shalat berjama‟ah adalah pahalanya berlipat ganda, dua puluh lima atau 

dua puluh tujuh kali, dibandingkan dengan shalat sendirian, sebagaimana 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, bersabda:  

 

ٍَ دََسَجتً  اَعِت تَْفُضُم َصَلَةَ انفَزِّ بَِسْبٍع َوِعْشِشٌ ًَ   َصَلَةُ انَج
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Artinya: 

“Shalat berjama‟ah itu lebih baik 27 kali lipat dari pada shalat sendirian” (HR. Al-

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, radhiyallahu ‟anhuma) 

Dalam riwayat    al-Bukhari dari Abu Sa‟id al-Khudri-radhiyallahu ‟anhuma-

disebutkan pahalanya 25 kali lipat  ( ًدََسَجت ٍَ ٍس َوِعْشِشٌ ًْ (بَِخ  

 

Dari Abu Hurairah RA, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

إرا  ٔفٍّ ) ٔسجم لهجّ يؼهك ثبنًسجذ…( ) سجؼخ ٌظهٓى هللا فً ظهّ ٌٕو َّل ظم إَّل ظهّ : 

 … (خشج يُّ حزى ٌؼٕد إنٍّ* 

Artinya: 

“Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi mereka pada hari tiada naungan selain 

naungan Allah yaitu: … -diantaranya-: “... dan seorang yang terikat (hatinya) 

dengan masjid ketika ia keluar hingga ia kembali ke masjid …” (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim  

 

Kedua, fungsi insaniyah, yaitu mengikat hubungan dengan sesama manusia 

(hablun minan nas) di antaranya sebagai berikut:  

 

 Masjid sebagai tempat belajar Al Quran 

 

Dari Abu Hurairah RA. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

 

ٔيب اجزًغ لٕو فً ثٍذ يٍ ثٍٕد هللا ٌزهٌٕ كزبة هللا ٌٔزذاسسَّٕ ثٍُٓى إَّل َزنذ ) … 

 … (ػهٍٓى انسكٍُخ ٔغشٍزٓى انشحًخ ٔحفزٓى انًَلئكخ ٔركشْى هللا فًٍٍ ػُذِ 

Artinya:  

” … dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid), 

untuk membaca Kitabullah (al-Qur‟an) dan mempelajarinya di antara mereka 

melainkan akan turun ketentraman kepada mereka, rahmat akan menyelimuti 

mereka, para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut 

mereka di hadapan para malaikat di sisi-Nya … ” (HR. Muslim) 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
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يٍ جبء يسجذي ْزا نى ٌأرّ إَّل نخٍش ٌزؼهًّ أٔ ٌؼهًّ فٕٓ ثًُزنخ انًجبْذ فً سجٍم هللا  

 ٔيٍ جبء نغٍش رنك فٕٓ ثًُزنخ انشجم ٌُظش إنى يزبع غٍشِ 

Artinya: 

“Barangsiapa datang ke masjidku ini, tidak lain kecuali untuk mempelajari 

kebaikan atau mengajarkannya, maka dia bagaikan mujahid di jalan Allah, 

sedangkan yang datang untuk selain itu maka bagaikan orang yang cuma 

melihat-lihat harta orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi dalam Syu‟abul 

Iman, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam al-Misykat) 

 

 Di masa Rasulullah SAW masjid berfungsi sebagai pusat budaya dan ilmu 

pengetahuan, yakni sebagai tempat ibadah, tempat pembelajaran, tempat 

musyawarah, merawat orang sakit, dan asrama. 

 Masjid sebagai tempat bersosialisasi. Rasulullah sering bertanya kepada sahabat 

jika salah seorang atau beberapa orang jemaah tidak hadir selama beberapa hari, 

beliau mengkhawatirkan mereka sakit atau kena musibah. Bahkan para sahabat 

sering mengumumkan perayaan pernikahan di masjid. 

 Masjid sebagai tempat pembelajaran. Para sahabat datang ke masjid sengaja 

untuk saling berdiskusi dan bertanya tentang berbagai hal kehidupan kepada 

Rasulullah.  

 Masjid sebagai tempat rapat dan musyawarah. Rasulullah dan para sahabat 

menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah untuk mengambil keputusan 

terkait hal-hal penting/serius termasuk strategi perang.  

 Masjid sebagai tempat perawatan medis. Di masa Rasulullah masjid menjadi 

tempat perawatan kesehatan/merawat orang sakit atau luka korban peperangan  

 Masjid sebagai tempat penyelesaian sengketa dan konflik antar umat beragama.  

 Masjid sebagai tempat konsultasi masalah eknomi umat.  

 

D. Landasan Hukum 

1.  Komitmen Internasional 

• Deklarasi Universal tentang HAM, tahun 1948; 

• Konvensi Hak Anak (CRC), tahun 1989; 

• Deklarasi Beijing, tahun 1985; 

• Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, tahun 1990; 

• Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2000; 

• Konvensi Perlindungan HAM setiap pekerja migran dan keluarganya, tahun 

2003; 

• Sustainable Development Goals (SDGs), tahun 2015. 
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2.  Kebijakan Nasional 

• Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;  

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2oo2 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; 

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);  

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga;  

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia;  

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;  

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;  

• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang;  

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  

• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;  

• Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan;  

• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  

•  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  

• Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga;  

• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas); 
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• Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan International 

Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan 

Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Angota Keluarganya); 

• Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;  

• Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti 

Kejahatan Seksual terhadap Anak; 

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan 

Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;  

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 3  Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;  

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 5  Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap 

Anak; 

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di 

Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan; 

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan 

Khusus;  

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak 

Anak;  

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;  

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak 

Anak;  

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;  

• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 

tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761); dan  

• Pedoman Pembentukan Pusat Kreativitas Anak, tahun 2016.  
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E. Maksud & Tujuan 

1. Maksud 

Pedoman MRA ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan acuan bagi 

pemangku kepentingan dalam mewujudkan Masjid Ramah Anak sebagai salah 

satu bentuk pusat kreativitas untuk anak muslim.  

2. Tujuan Pedoman  

a. Memberikan pemahaman kepada para pengelola masjid dan pemangku 

kepentingan dalam pembentukan dan pengembangan Masjid Ramah Anak;  

b. Memandu tahapan-tahapan pembentukan dan pengembangan MRA bagi 

pemangku kepentingan dan pengelola MRA; 

c. Menjadi acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanan 

MRA; dan 

d. Memberikan acuan bagi pengelola masjid untuk menjadikan masjid menjadi 

tempat yang nyaman untuk anak dalam melakukan aktivitas yang positif, 

inovatif dan kreatif. 

 

F. Sasaran Masjid Ramah Anak (MRA) 

Sasaran MRA meliputi sasaran langsung (direct target) dan sasaran tidak langsung 

(indirect target) 

1. Sasaran langsung: 

a. Anak, yaitu setiap anak yang datang ke masjid baik sebagai jemaah maupun 

sekedar singgah ke masjid, baik sendiri, bersama teman sebaya maupun 

bersama keluarga; 

b. Orangtua/Keluarga, yaitu jemaah masjid yang memiliki anak usia di bawah 18 

tahun baik yang bertempat tinggal di sekitar lokasi masjid maupun di luar 

lokasi masjid yang terlibat dalam aktivitas kemasjidan.   

2. Sasaran tidak langsung 

a. para pengelola masjid (ta‟mir), imam, khatib, muballigh/muballighah, 

ustadz/ustadzah yang melakukan aktivitas kemasjidan;  

b. masyarakat umum, seperti musafir yang singgah ke masjid untuk shalat dan 

atau beristirahat.   

3. Ruang Lingkup 

Pedoman Masjid Ramah ini ruang lingkupnya meliputi:  

1. Konsep Masjid Ramah Anak, tipe-tipenya dan kriterianya masing-masing; 

2. Tahapan pembentukan dan pengembangan MRA; dan  

3. Pemantauan dan evaluasi MRA.  
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4. Hasil yang diharapkan 

1. Terwujudnya masjid yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak, karena 

tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi baik di dalam masjid maupun di 

lingkungan masjid, baik dilakukan oleh pengelola masjid maupun oleh orang 

dewasa sesama jemaah masjid;   

2. Terbentuk perilaku yang berperspektif anak baik di kalangan pengurus masjid, 

tim pelaksana, jemaah masjid maupun orangtua yang anaknya beraktivitas di 

Masjid Ramah Anak;  

3. Meningkatkan partisipasi anak dalam aktivitas kemasjidan yang ramah anak;  

4. Menjadikan masjid sebagai salah satu bagian dari aktifitas keseharian anak; dan 

5. Menjadikan masjid sebagai salah satu bagian dari Pusat Kreativitas Anak yang 

berperan dalam menciptakan kegiatan yang positif, sekaligus tempat 

pembentukan karakter anak.  
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BAB II. MASJID RAMAH ANAK 

 

MRA merupakan salah satu bentuk komitmen daerah dalam melindungi anak 

khususnya pada waktu mereka mengisi waktu luangnya. Diharapkan dengan ada MRA 

ini maka akan semakin banyak alternatif bagi anak untuk bermain di tempat yang 

terlindungi.   

 

A. Definisi, Tujuan dan Prinsip Masjid Ramah Anak 

1. Definisi  

Masjid Ramah Anak (MRA) adalah satuan masjid sebagai ruang publik untuk 

beribadah (mahdhah dan ghoiru mahdhah), dapat menjadi salah satu alternatif 

untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan 

kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan 

dukungan orangtua dan lingkungannya.   

2. Tujuan  

a) Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai ruang publik yang dikembangkan 

menjadi Pusat Kreativitas Anak dan menjadi tempat alternatif untuk  anak-

anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif 

yang aman dan nyaman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan 

diskriminasi.  

b) Mengoptimalkan fungsi masjid melalui berbagai kegiatan peningkatan 

pemahaman dan kesadaran bagi orangtua terkait pengasuhan dan 

kesejahteraan keluarga berbasis pemenuhan hak anak termasuk anak 

berkebutuhan khusus.  

 

3. Prinsip  

Pembentukan dan pengembangan MRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

a. Non diskriminasi; 

Prinsip non diskriminasi yaitu pengelola masjid tidak membedakan suku, ras, 

agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status 

ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya. 

b. kepentingan terbaik bagi anak;  

Menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan 

kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan. 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; 

MRA menjamin hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan memenuhi 

hak mereka sesuai periode tumbuh kembangnya semaksimal mungkin.  
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d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan 

Pengurus MRA harus mengakui dan memastikan bahwa setiap anak 

diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, 

independen, dan santun terhadap segala hal yang mempengaruhi dirinya, dan 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan yang 

akan dilaksanakan di MRA. 

e. pengelolaan yang baik. 

Pengurus MRA menjamin transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan 

sesuai dengan empat prinsip diatas.  

 

B. Komponen Masjid Ramah Anak 

Komponen MRA terdiri dari:  

1. Kebijakan MRA  

  Kebijakan MRA diperlukan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan 

masjid memiliki komitmen bersama untuk menjadikan masjidnya ramah 

anak. Kebijakan MRA antara lain terdiri dari:  

a. SK MRA yang terdiri atas: SK Tim Pengelola MRA dan SK Penetapan 

yang dikeluarkan oleh DMI sesuai tingkatannya 

b. Papan Nama MRA 

c. Deklarasi yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Kementerian Agama, dan DMI sesuai tingkatannya 

d. Kesepakatan anti kekerasan terhadap anak, dalam bentuk ikrar bersama, 

semacam pakta integritas antara pengurus, tim pelaksana, dan jemaah 

masjid untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap anak 

e. Kebijakan anti kekerasan, meliputi:  

1) Adanya larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar 

anak (bullying);  

2) Adanya larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang 

dilakukan oleh pengurus, tim pelaksana, ustad/ustadzah tenaga 

kependidikan, marbot dan jemaah dewasa terhadap anak;  

3) Adanya larangan terhadap berbagai bentuk kekerasan baik pisik 

seperti  memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat 

pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar, mencubit, 

menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak 

menempati posisi yang tidak nyaman dan panas; maupun kekerasan 

psikis seperti menghina dan tindakan lain yang merendahkan 

martabat anak; dan  

4) Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, 

termasuk kejahatan seksual  
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f. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti 

kekerasan terhadap anak, berupa:  

1) Pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan 

seksual dan kekerasan terhadap anak (fisik atau mental, perlakuan 

salah, penelantaran, perlakuan menelantarkan atau eksploitasi)  

2) Peningkatan kesadaran dan kampanye anti kekerasan terhadap anak 

kepada seluruh jemaah masjid warga masyarakat dilingkungan masjid  

3) Mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap: anak 

penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, 

dan lainnya  

4) Memberikan pendampingan dan perlindungan khusus bagi anak 

penyandang disabilitas selama mengikuti aktivitas MRA. 

g. Melakukan upaya untuk mencegah anak putus sekolah  

h. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di 

lingkungan masjid  

i. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza  

j. Memiliki komitmen untuk menerapkan masjid aman dari bencana secara 

struktural dan nonstruktural  

k. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip MRA 

 

2. SDM/ Pengelola MRA terlatih Konvensi Hak Anak  

Untuk meningkatkan SDM pengelola MRA, dilakukan melalui beberapa 

kegiatan antara lain: 

a. Minimal 2 orang pengurus Masjid telah mengikuti Pelatihan KHA; 

b. Berperilaku ramah kepada anak; 

c. Memastikan bahwa SDM masjid dapat mencegah terjadinya kekerasan 

terhadap anak baik di dalam lingkungan masjid maupun di luar masjid. 

 

3. Sarana dan Prasarana ramah anak  

a. Alat permainan anak untuk melakukan aktivitas positif, inovatif, dan 

kreatif yang mempunyai logo SNI 

b. Persyaratan Keselamatan :  

1) struktur bangunan masjid kuat, kokoh, dan stabil serta tahan gempa; 

2) bangunan masjid memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi 

dengan baik; 

3) bangunan masjid memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk 

pemadam kebakaran; 

4) memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai; 

5) tersedia papan penanda titik kumpul di halaman masjid dan jalur 

evakuasi. 
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c. Persyaratan Kesehatan  

1) bangunan masjid memiliki bukaan untuk pencahayaan yang cukup 

terutama pada ruang belajar; 

2) bangunan masjid memiliki sumber air bersih yang memenuhi 

persyaratan kesehatan dan mengalir lancar; 

3) bangunan masjid memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau 

air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari 

lingkungan sekitar; 

4) bangunan masjid memiliki sistem penyaluran air hujan yang 

berfungsi dan terpelihara dengan baik; 

5) tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup; 

6) pintu mudah dibuka dan daun pintu membuka ke arah luar; 

7) tersedia toilet yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan; 

8) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang baik. 

 

d. Persyaratan Kenyamanan  

1) ruang-ruang pada bangunan masjid khususnya ruang 

belajar/mengaji terhindar dari kebisingan, gangguan silau dan 

pantulan sinar; 

2) Pencahayaan yang cukup dalam ruangan ibadah, ruang 

belajar/mengaji, dan pojok baca/perpustakaan. 

 

4. Pengembangan Kreativitas seni & budaya bagi anak  

Pengembangan kreativitas seni dan budaya Islam, antara lain terdiri dari : 

a. Pengenalan nilai-nilai dan tradisi budaya Islam Indonesia serta kearifan 

lokal, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Mempraktekkan tradisi dan budaya Islam sesuai dengan konteks 

keIndonesiaan. 

2) Menumbuhkan dan mempertahankan nilai-nilai dan kearifan lokal 

yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan 

lil „alamiin. 

3) Mengembangkan moderasi keberagaman yang toleran, melalui 

pengkaderan generasi Islam garis tengah (ummatan wa sathan) yang 

tidak mengajarkan paham ekstrim (ekstrimisme) di lingkungan masjid  

4) Keteladanan KARAKTER BAIK (saling menghormati, saling mencintai 

dan menyayangi, saling berbagi dan tolong menolong, mencintai 

kebersihan, empati, menghargai perbedaan/keragaman, dan 

sebagainya) 
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5) Kepekaan untuk menghindarkan anak dari bahaya fisik, psikis, 

seksual, dan sosial  

6) Melaksanakan pola hidup sehat dan mencintai lingkungan  

 

b. Kreativitas seni bernafaskan Islam, antara lain terdiri dari:  

1) Seni lukis dan kaligrafi  

2) Seni suara: seni melagukan Al Quran (nagham), nasyid barzanji, 

puisi, dsb  

3) Seni musik; rebana, hadrah, marching band, dsb  

4) Seni teater dengan kisah-kisah nabi & rasul, aulia & kisah-kisah 

inspiratif yang bersumber dari tradisi Islam  

5) Seni bela diri 

 

5. Partisipasi anak 

a. Setiap perencanaan kegiatan MRA melibatkan perwakilan anak/remaja 

masjid  

b. Dalam pelaksanaan MRA maupun aktivitas kemasjidan anak/remaja 

masjid diberi peran sesuai dengan potensinya  

c. Pemantauan dan evaluasi MRA dan seluruh aktivitasnya melibatkan 

anak/remaja masjid  

d. Anak diberi kesempatan untuk membentuk komunitas sebaya, misalnya 

remaja masjid/komunitas anak masjid anti kekerasan, komunitas anak 

masjid kreatif, dsb  

e. Anak bisa memanfaatkan masjid untuk kegiatan kreativitas seni dan 

budaya Islam sesuai dengan minat   

f. Anak diikutsertakan sebagai Pengelola/Tim Pelaksana MRA  

g. Pengelola masjid, imam, khatib, ustad-ustadzah mendengarkan dan 

mempertimbangkan usulan anak terkait pemenuhan hak dan 

perlindungan anak, serta rekomendasi untuk mewujudkan MRA  

h. Anak dilibatkan dalam menata dan penghijauan di lingkungan Masjid. 

 

6. Partisipasi Orangtua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan 

Media 

 

b. Partisipasi orangtua dilakukan melalui upaya untuk menyadarkan dan 

mendorong orangtua untuk: 

 mengajak anaknya untuk beraktivitas di masjid terdekat dengan 

rumah;   
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 menyediakan waktu rutin shalat jemaah bersama anak sekurang-

kurangnya waktu maghrib dan isya untuk membiasakan anak 

beraktivitas di masjid;  

 menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan 

untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan 

kemampuannya di bidang seni dan budaya;  

 memberikan persetujuan terhadap setiap kegiatan anak selama sesuai 

dengan prinsip-prinsip MRA;  

 mengajak orangtua untuk turut mengawasi keamanan, keselamatan, 

dan kenyamanan anak termasuk memastikan penggunaan internet 

sehat dan media sosial yang ramah anak; 

 bersikap proaktif untuk memastikan MRA masuk dalam penyusunan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengurus masjid;  

 Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan MRA; 

 Komunikasi intens antara orang tua dengan pengelola MRA; dan 

 Mandorong untuk berpartisipasi dalam menata dan penghijauan di 

lingkungan Masjid. 

 

c. Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan/Masyarakat Sekitar Masjid 

Organisasi Kemasyarakatan melakukan dukungan MRA melalui: 

 Fasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan 

MRA;  

 Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak;  

 Mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip MRA;  

 Memberi kesempatan anak dan pengelola MRA untuk menampilkan 

kegiatan seni dan budaya pada perayaan-perayaan atau pesta yang 

diselenggarakan masyarakat. 

 

d. Partisipasi Dunia Usaha 

Berpartisipasi dalam pembentukan dan pengembangan MRA, melalui 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk; 

 Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan 

MRA; 

 Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan MRA; 

 Memberi akses kepada anak dan pengelola MRA untuk karyawisata, 

Praktik Kerja Lapangan (PKL), penampilan kreativitas seni dan 

sebagainya; 

 Menjadi bagian dari promosi dan manajemen ecosystem 

entrepreneurship berbasis masjid. 
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e. Partisipasi Media 

Mendukung penyelenggaraan MRA dalam bentuk promosi dan publikasi 

melalui media massa dan media sosial. 

 

7. Tipe Masjid Ramah Anak 

Dalam program Gerakan Nasional Masjid Ramah Anak (MRA) ada 5 (lima) tipe. 

Setiap tipe masjid ada prasyarat dan outputnya masing-masing, yaitu:  

1. Tipe A adalah masjid jami‟ yang berada di suatu desa/kelurahan baik di 

perkampungan penduduk maupun di suatu komplek perumahan. 

Prasyarat: 

Prasyarat minimal tipe masjid jami‟ atau masjid komunitas di tingkat desa 

antara lain:  

a. Pengelola masjid bersedia masjidnya dijadikan MRA; 

b. Tersedia ruangan/tempat untuk kegiatan anak di dalam masjid seperti 

ruang tempat mengaji dan tempat istirahat anak; 

c. Tersedia tempat bermain, berekspresi, berinovasi yang aman bagi anak; 

dan   

d. Tersedia toilet/WC dan tempat berwudlu yang bersih. 

 

Output: 

Output minimal MRA tipe A, antara lain terdiri dari :  

a. Tersedia layanan informasi dan buku bacaan (pojok baca) bagi anak;  

b. Tersedia toilet, tempat berwudlu, wastafel yang bersih, yang terpisah 

antara jemaah laki-laki dan perempuan, yang bisa diakses oleh anak 

semua usia dibawah 18 tahun termasuk anak disabilitas;  

c. Masjid dan lingkungannya menjadi Kawasan tanpa Rokok;  

d. Ada pengajian Al Quran dan ilmu agama, serta pendampingan dan 

bimbingan ibadah bagi anak;  

e. Ada kegiatan kreativitas seni dan budaya bagi anak muslim yang 

menghargai kearifan lokal;  

f. Ada kegiatan pendidikan parenting; 

g. Ada kegiatan penyuluhan tentang gizi dan pencegahan gizi buruk;  

h. Tersedia peralatan permainan edukatif;  

i. Tersedia P3K; 

j. Tersedia tempat sampah terpilah; dan  

k. Ada papan nama Masjid Ramah Anak.  

 

2. Tipe B adalah masjid besar di tingkat kecamatan  

Prasyarat: 

Prasyarat minimal masjid tipe B, antara lain 
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a. Pengelola masjid bersedia masjidnya dijadikan MRA;  

b. Tersedia ruangan/tempat untuk kegiatan anak di dalam masjid seperti 

ruang tempat mengaji dan tempat istirahat;  

c. Tersedia tempat bermain, berekspresi, berinovasi yang aman bagi anak; 

dan  

d. Tersedia toilet/WC dan tempat berwudlu yang bersih yang terpisah 

antara jemaah laki-laki dan perempuan.  

 

Output: 

Output minamal MRA tipe B, antara lain terdiri dari :  

a. Tersedia layanan informasi dan buku bacaan (pojok baca) bagi anak;  

b. Tersedia toilet, tempat berwudlu, wastafel yang bersih, yang terpisah 

antara jemaah laki-laki dan perempuan, yang bisa diakses oleh anak 

semua usia dibawah 18 tahun termasuk anak disabilitas ; 

c. Masjid dan lingkungannya menjadi Kawasan tanpa Rokok;  

d. Ada pengajian Al Quran dan ilmu agama, serta pendampingan dan 

bimbingan ibadah bagi anak;   

e. Ada kegiatan kreativitas seni dan budaya bagi anak muslim yang 

menghargai kearifan lokal;  

f. Ada kegiatan pendidikan parenting untuk orangtua dan kelas ayah; 

g. Ada kegiatan penyuluhan tentang gizi dan pencegahan gizi buruk;  

h. Tersedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi bagi 

anak dan remaja;  

i. Ada kegiatan peningkatan life skill dan pendampingan usaha mikro;  

j. Tersedia peralatan permainan edukatif;  

k. Tersedia pendamping kegiatan anak;  

l. Tersedia tempat minum gratis yang bisa diakses anak;  

m. Tersedia ruang menyusui;  

n. Tersedia P3K; 

o. Tersedia tempat sampah terpilah; dan  

p. Ada papan nama Masjid Ramah Anak.  

 

3. Tipe C adalah masjid agung di tingkat kabupaten/kota  

Prasyarat: 

Prasyarat minimal masjid tipe C antara lain : 

1. Pengelola masjid bersedia masjidnya dijadikan MRA;  

2. Tersedia ruangan/tempat untuk kegiatan anak di dalam masjid seperti 

ruang tempat mengaji, tempat istirahat;  

3. Tersedia tempat bermain, berekspresi, berinovasi yang aman bagi anak;  

4. Tersedia toilet/WC dan tempat berwudlu yang bersih dan terpisah antara 

jemaah laki-laki dan perempuan;  
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5. Tersedia ruang terbuka yang hijau; dan 

6. Ada pembinaan terhadap aktivitas anak di masjid.  

 

Output: 

Output minamal MRA tipe C, antara lain terdiri dari : 

a. Tersedia layanan informasi dan perpustakaan bagi anak;  
b. Tersedia toilet, tempat berwudlu, wastafel yang bersih, yang terpisah 

antara jemaah laki-laki dan perempuan, yang bisa diakses oleh anak 
semua usia dibawah 18 tahun termasuk anak disabilitas Masjid dan 
lingkungannya menjadi Kawasan tanpa Rokok;  

c. Ada pengajian Al Quran dan ilmu agama, serta pendampingan dan 
bimbingan ibadah bagi anak;  

d. Ada kegiatan pendidikan parenting bagi orangtua dan kelas ayah; 
e. Ada pusat kreativitas seni dan budaya bagi anak yang menghargai 

kearifan lokal;  
f. Tersedia pelayanan day care/play group;  
g. Ada kegiatan penyuluhan tentang gizi dan pencegahan gizi buruk;  
h. Tersedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi bagi 

anak dan remaja;  
i. Ada kegiatan peningkatan life skill dan pendampingan usaha mikro yang 

terintegrasi dengan ecosystem entrepreneurship;   
j. Tersedia pelayanan pengaduan bagi anak korban kekerasan  
k. Tersedia peralatan permainan edukatif  
l. Tersedia pengelola dan pendamping kegiatan anak yang terlatih 

Konvensi Hak Anak  
m. Tersedia tempat minum gratis yang bisa diakses anak  
n. Tersedia P3K 
o. Tersedia ruang menyusui; 
p. Tersedia Bank Peralatan Anak; 
q. Tersedia tempat sampah terpilah; dan  
r. Ada papan nama Masjid Ramah Anak.  

 

4. Tipe D adalah masjid raya di tingkat propinsi  

Prasyarat  

Prasyarat minimal tipe D antara lain: 

1. Pengelola masjid bersedia masjidnya dijadikan MRA;  

2. Tersedia ruangan/tempat untuk kegiatan anak di dalam masjid seperti 

ruang tempat mengaji dan tempat istirahat;  

3. Tersedia tempat bermain, berekspresi, berinovasi yang aman bagi anak;  

4. Tersedia toilet/WC dan tempat berwudlu yang bersih dan terpisah antara 

jemaah laki-laki dan perempuan;  

5. Tersedia ruang terbuka yang hijau; dan  

6. Ada pembinaan terhadap aktivitas anak berbasis masjid.  
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Output: 

Output minamal MRA tipe D, antara lain terdiri dari:  

a. Tersedia layanan informasi dan perpustakaan bagi anak;  

b. Tersedia toilet/WC yang bersih, wastafel, tempat berwudlu, yang bisa 

diakses oleh anak semua usia dibawah 18 tahun termasuk anak 

disabilitas;  

c. Masjid dan lingkungannya menjadi Kawasan tanpa Rokok; 

d. Ada pengajian Al Quran dan ilmu agama, serta pendampingan dan 

bimbingan ibadah bagi anak ;  

e. Ada kegiatan pendidikan parenting bagi orangtua dan kelas ayah; 

f. Ada Pusat kreativitas seni dan budaya bagi anak muslim yang 

menghargai kearifan lokal;  

g. Ada Pusat Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Masjid;  

h. Ada kegiatan ecosystem entrepreneurship yang holistik, integratif dan 

tematik;  

i. Tersedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi bagi 

anak dan remaja;  

j. Tersedia pelayanan day care/play group;  

k. Tersedia peralatan permainan edukatif;  

l. Tersedia pelayanan pengaduan bagi anak korban kekerasan;  

m. Tersedia pengelola dan pendamping kegiatan anak yang terlatih 

Konvensi Hak Anak;  

n. Tersedia tempat minum gratis yang bisa diakses anak;  

o. Tersedia ruang menyusui dan tempat penyimpanan ASI; 

p. Tersedia P3K; 

q. Tersedia Bank Peralatan Anak;  

r. Tersedia tempat sampah terpilah; dan  

s. Ada papan nama Masjid Ramah Anak. 

 

5. Tipe E adalah masjid nasional/negara (Masjid Istiqlal dan Baiturrahman) 

Prasyarat 

Prasyarat minimal tipe E antara lain: 

1. Pengelola masjid bersedia masjidnya dijadikan MRA;  

2. Tersedia ruangan/tempat untuk kegiatan anak di dalam masjid seperti 

ruang tempat mengaji dan tempat istirahat;  

3. Tersedia tempat bermain, berekspresi, berinovasi yang aman bagi anak; 

4. Tersedia toilet/WC dan tempat berwudlu yang bersih yang terpisah 

antara jemaah laki-laki dan perempuan;  

5. Tersedia ruang terbuka yang hijau; dan  

6. Ada pembinaan terhadap aktivitas anak berbasis masjid  
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Output: 

Output minamal MRA tipe E, antara lain terdiri dari:  

a. Tersedia layanan informasi dan perpustakaan bagi anak;  

b. Tersedia toilet/WC yang bersih, wastafel, tempat berwudlu, yang bisa 

diakses oleh anak semua usia dibawah 18 tahun termasuk anak 

disabilitas;  

c. Masjid dan lingkungannya menjadi Kawasan tanpa Rokok;  

d. Ada pengajian Al-Quran dan ilmu agama, serta pendampingan dan 

bimbingan ibadah bagi anak ;  

e. Ada kegiatan pendidikan parenting bagi orangtua dan kelas ayah; 

f. Ada pusat kreativitas seni dan budaya bagi anak muslim yang 

menghargai kearifan lokal;  

g. Ada Pusat Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Masjid;  

h. Ada kegiatan ecosystem entrepreneurship yang holistik, integratif dan 

tematik;  

i. Tersedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi bagi 

anak dan remaja;  

j. Tersedia pelayanan day care/play group;  

k. Tersedia peralatan permainan edukatif;  

l. Tersedia pelayanan pengaduan bagi anak korban kekerasan;  

m. Tersedia pengelola dan pendamping kegiatan anak yang terlatih 

Konvensi Hak Anak;  

n. Tersedia tempat minum gratis yang bisa diakses anak;  

o. Tersedia ruang menyusui dan tempat penyimpanan ASI; 

p. Tersedia P3K; 

q. Tersedia Bank Peralatan Anak;  

r. Tersedia tempat sampah terpilah; dan 

s. Ada papan nama Masjid Ramah Anak. 
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BAB III. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN MASJID RAMAH ANAK 

 

Pembentukan dan Pengembangan MRA dapat digambarkan secara singkat dalam bagan 

“T3MU UMARA (MAU, MAMPU, MAJU Menuju MRA)” sebagai berikut:  

 

 
 

Secara singkat proses pembentukan dan pengembangan MRA disebut dengan T3MU 

UMARA yaitu “TIGA MU” (MAU, MAMPU, dan MAJU) Menuju Masjid Ramah Anak. 

Proses “Pembentukan MRA” berada pada tahapan MAU dan proses 

“Pengembangan MRA” berada pada tahapan MAMPU dan MAJU. Untuk lebih 

jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut.  

 

A. PEMBENTUKAN 

MRA dibentuk dari satuan 5 jenis Masjid yang sudah ada. Proses agar Masjid “MAU” 

menjadi MRA dilakukan oleh pemerintah daerah dan DMI melalui tahapan berikut: 
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1. Sosialisasi MRA 

Sosialisasi MRA dilakukan oleh pemerintah daerah atau Sub Gugus Tugas KLA 

klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di 

Kabupaten/Kota bekerjasama dengan DMI kepada pengurus Masjid di 

Kabupaten/Kota. 

2. Permintaan kepada Pengurus Masjid untuk “MAU” menjadi MRA 

Mengajak agar Pengurus Masjid „MAU” menjadi MRA dilakukan melalui dua 

cara, yaitu: 

a.) Top Down: Setelah proses sosialisasi, pemerintah daerah atau Sub Gugus 

Tugas KLA klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan 

budaya di Kabupaten/Kota bekerjasama dengan DMI mengajak atau 

meminta kepada pengurus masjid yang ada di wilayahnya untuk menjadi 

MRA. Semua Masjid yang “MAU” akan dibuatkan SK MRA yang ditetapkan 

oleh DMI. 

b.) Bottom Up: Adalah proses dimana Pengurus Masjid mempunyai  keinginan 

sendiri untuk “MAU” menjadi MRA. Untuk proses seperti ini, maka 

Pengurus Masjid yang “MAU” tadi  melaporkan kesediaannya kepada Dinas 

PPPA/DMI yang akan menambahkan atau mengkompilasi dengan daftar 

yang sudah ada. 

3. Penetapan SK MRA 

DMI sesuai tingkatannya membuat SK untuk semua Masjid yang “MAU” 

memulai proses MRA. Pemerintah daerah atau Sub Gugus Tugas KLA klaster 

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya melaporkan 

kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q. 

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak 

Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya terhadap SK yang telah 

ditetapkan. 

4. Deklarasi MRA 

Untuk memperkuat komitmen daerah dan masjid, maka dilakukan deklarasi 

yang dipimpin oleh Kepala Daerah atau Perangkat Daerah terkait bekerjasama 
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dengan DMI bersama semua Masjid yang mau menjadi MRA. Deklarasi dapat 

dilakukan bersama  kegiatan daerah lainnya atau berupa kegiatan khusus.  

5. Pemasangan Papan Nama MRA 

Selanjutnya untuk memperlihatkan komitmen daerah dan pengurus Masjid 

dalam membentuk MRA, maka pengurus masjid melakukan pemasangan papan 

nama MRA. Hal ini sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada 

masyarakat dan pengurus masjid. 

 

B. TAHAP PENGEMBANGAN MRA  

 
Proses pengembangan MRA adalah kelanjutan dari proses pembentukan, dimana 

pengurus masjid yang telah “MAU” menjadi MRA harus mendapatkan penguatan 

agar  “MAMPU” dan bahkan untuk  “MAJU” dalam mencapai pemenuhan 6 

komponen MRA. Adapun proses pengembangan dilakukan oleh pihak 

pemerintah daerah atau Sub Gugus Tugas KLA klaster pendidikan, pemanfaatan 

waktu luang, dan kegiatan budaya di Kabupaten/Kota bekerjasama dengan DMI. 

Berikut uraian proses pengembangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

tersebut. 

1. Tahapan pengembangan MRA oleh pemerintah daerah 

a) Advokasi 

Pemerintah Daerah/Sub Gugus Tugas KLA Klaster Pendidikan, 

Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya bekerjasama dengan 

DMI melakukan advokasi dengan cara audiensi/pertemuan kepada Kepala 

Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, agar mendukung 

pelaksanaan MRA. 

b) Pelatihan atau Bimbingan Teknis 

Proses penguatan pengurus masjid dalam memenuhi komponen MRA 

dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis oleh kepala daerah 

kepada seluruh pengurus masjid tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

telah ditetapkan dalam SK MRA oleh pemerintah daerah. Minimal ada 2 

orang pengurus masjid yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis. 
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Materi pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan antara lain KHA, 

Kebijakan MRA, dan Implementasi MRA. Selain itu dapat juga dilakukan 

pendampingan ke pengurus masjid oleh DMI yang ada di daerah tersebut 

atau oleh pengurus masjid yang sudah memenuhi 6 komponen MRA 

secara benar (“MAJU”).  

 

c) Fasilitasi 

Proses penguatan pengurus masjid dan mendorong untuk memenuhi 

komponen MRA secara benar, dilakukan oleh pemerintah daerah dan DMI 

serta sektor terkait lainnya dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan 

program ataupun kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana. 

 

2. Tahapan Pengembangan MRA Oleh Pengurus masjid 

Tahapan pengembangan MRA selain dilakukan oleh pemerintah daerah, 

dilakukan juga oleh pengurus masjid melalui: 

a) Membentuk Tim Pelaksana MRA 

Tim Pelaksana MRA yang dibentuk dan ditetapkan oleh ketua pengurus 

masjid dengan keanggotaannya melibatkan unsur orang tua dan anak. Tim 

Pelaksana MRA memiliki tugas: 

a) mengidentifikasi potensi dengan menggunakan instrumen yang telah 

ada; 

b) mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan MRA; 

c) melakukan sosialisasi pentingnya MRA; 

d) menyusun dan melaksanakan perencanaan MRA; dan 

e) melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan MRA. 

 

b) Menyusun ulang tata tertib pengurus masjid mengisi daftar 

periksa potensi bersama masyarakat dan anak 

Proses pengembangan MRA dimulai dengan menyusun tata tertib dengan 

menggunakan kalimat positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran 

Hak Anak atau lebih berperspektif hak anak.  
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c) Pengisian daftar periksa potensi  

Daftar periksa potensi adalah suatu instrumen (terlampir) yang  dipakai 

untuk mengetahui potensi yang dimiliki MRA dalam memenuhi 6 

komponen MRA. Selain itu juga dapat dipakai oleh DMU dalam melakukan 

pembinaan MRA  di daerahnya. Pengisian daftar periksa potensi dilakukan 

oleh tiga pelaku utama dalam MRA yaitu wakil dari pengurus masjid, 

masyarakat, dan peserta didik. Hasil dari daftar periksa potensi menjadi 

dasar dari penyusunan rencana kegiatan dalam mengembangkan MRA di 

pengurus masjid tersebut.  

 

d) Perencanaan 

Perencanaan disusun oleh Tim Pelaksana MRA sesuai hasil daftar periksa 

potensi untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi 

komponen MRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program, dan 

kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja 

pengurus masjid. Perencanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi serta kemampuan pengurus masjid dan dilakukan secara bertahap. 

 

e) Pelaksanaan 

Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana MRA dengan mengoptimalkan 

semua sumber daya yang ada termasuk melibatkan Organisasi 

Kemasyarakatan/Masyarakat, Anak, Media Massa dan dunia usaha. 

 

Jika pengurus masjid telah memenuhi 6 komponen MRA melalui proses pengembangan 

melalui berbagai kegiatan penguatan sebagaimana di sebutkan dan juga telah 

mendapatkan pendampingan serta fasilitasi dari pemerintah daerah atau Sub Gugus 

Tugas KLA kluster 4 bekerjasama dengan DMI, maka pengurus masjid tersebut berada 

dalam tahapan “MAJU” dan siap membantu mengimbaskan MRA ke pengurus masjid 

lainnya di daerah. 
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BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

A. PEMANTAUAN 

Pemantauan terdiri dari dua jenis yaitu: pemantauan internal dan pemantauan 

eksternal.  

1. Pemantauan Internal  

a. Pemantauan internal dilakukan sejak tahap perencanaan dan persiapan, 

pembentukan dan pengembangan. 

b. Pemantauan internal dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali.  

c. Pemantauan Internal dilakukan oleh Tim Pelaksana MRA dengan cara 

mengisi formulir sebagai berikut (terlampir):  

 Formulir prasyarat minimal tipe A-E menuju MRA   

 Formulir output minimal masjid tipe A-E menuju MRA 

 

Pada tahap pembentukan ditentukan oleh tim DMI sesuai dengan tingkatannya, 

dengan cara mengisi formulir berikut (terlampir):  

 Formulir Pembentukan tahap 1 

 Formulir Pembentukan tahap 2 

 Formulir Pembentukan tahap 3 

 

Pada tahap pengembangan, ditentukan oleh tim DMI sesuai dengan tingkatannya, 

dengan cara mengisi formulir berikut (terlampir): 

 Formulir pengembangan tahap 4 

 Formulir pengembangan tahap 5 

 

2. Pemantauan Eksternal  

a. Pemantauan internal dilakukan sejak tahap perencanaan dan persiapan, 

pembentukan dan pengembangan. 

b. Pemantauan eksternal dilakukan oleh Tim Pengawas MRA dengan 

melibatkan gugus tugas KLA kluster 4 dan Dinas/lembaga lainnya.  

c. Dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan supervisi serta dalam bentuk 

pemantauan lainnya berdasarkan input:  

 Hasil rekapitulasi pengisian formulir prasyarat minimal tipe A-E,  

 Hasil rekapitulasi pengisian output minimal masjid tipe A-E menuju 

masjid MRA    

 

  

B. EVALUASI  
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• Evaluasi regular dilakukan secara internal oleh Tim Pelaksana MRA maupun 

secara eksternal oleh Tim Pengawas MRA bersama Gugus Tugas KLA kluster 4. 

• Evaluasi dilakukan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali. 

• Evaluasi dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen kepada penerima 

manfaat/sasaran MRA.  

• Berdasarkan hasil dari instrumen yang telah diisi oleh responden, selanjutnya 

ditelaah dan dianalisa serta dibuat kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan 

kepada pihak-pihak terkait  

 

C.  PELAPORAN 

• Pelaporan secara tertulis dilakukan oleh Tim pelaksana MRA dan Tim Pengawas 

MRA di satuan masjid 1 (satu) tahun sekali; 

• Laporan disampaikan kepada DKM atau pengurus masjid dengan tembusan 

kepada PD DMI setempat; 

• PD DMI melaporkan secara tertulis perkembangan MRA kepada Gugus Tugas 

KLA Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kementerian PPPA, 

Kementerian Agama dan PP DMI.  
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BAB V. PENUTUP 

 

Demikian buku Pedoman Masjid Ramah Anak ini disusun untuk dapat menjadi acuan 

dalam pengembangan masjid di seluruh Indonesia. Semoga memberikan manfaat yang 

lebih maksimal dalam memenuhi hak dan perlindungan khusus anak, dan menjadikan 

masjid yang memakmurkan jemaahnya serta mendukung pencapaian Kabupaten/Kota 

Layak Anak menuju Indonesia Layak Anak.  
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Daftar Pustaka 
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Daftar Lampiran 

 

A. Instrumen Assessment/Ceklis Potensi 
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B. Format SK DMI Daerah 
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C. Format SK Kepengurusan 
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D. Format Papan Nama  
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E. Lembar Monitoring  
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F. Instrumen Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


