
Judul: Masjid Bukan Tempat Tidur

Draf pertanyaan:

Narsum 1

1. Menurut anda apa fungsi dari masjid?
Jawab:
Masjid adalah tempat untuk ibadah menghadap sang pencipta

2. Bagaimana anda menyikapi dengan masjid yang suka di pakai untuk tidur dan bercanda
terutama dimasjid IAIN Sunan Ampel ini?
Jawab:
Saya pribadi sempat heran waktu pertama kali dulu masuk untuk berkuliah di sini saya
bersama dengan teman sekelas saya dulu melihat suasana di masjid IAIN ini sangat berbeda
dengan suasana masjid yang berada diluar kampus ini diluar sana masjid digunakan orang
untuk beribadah dan beribadah namun sangat berbeda dengan disini dimasjid Ulul Al-Bab,
masjid disini digunakan sebagai tempat untuk bercanda tawa dan tidur-tiduran sangat
berbeda dengan nama kampusnya.

3. Apakah anda juga pernah untuk melakukan hal yang sama dengan orang-orang tersebut?
Jawab:
Untuk beberapa semester ini saya pribadi memang tidak pernah untuk mencoba tidur-tidur
dan bergurau di masjid tersebut melainkan saya hanya mampir sebentar untuk sholat
dhuhur dengan rekan sekelas saya, namun untuk tidur-tiduran saya belum pernah untuk
melakukan semua itu.

4. Bagaimanakah sikap yang seharusnya dilakukan oleh pihak takmir masjid Ulul Al-Bab
tersebut?
Jawab:
Menurut saya lebih baik dari pihak takmir masjid tersebut untuk lebih memperketat
pengawasan di area masjid tersebut sehingga dapat meminimalisir keadaan tersebut (tidur-
tiduran) sehingga nuansa dimasjid tersebut akan terasa sangat damai bagi orang yang
melakukan ibadah.

5. Kemudian langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak takmir sendiri apa?
Jawab:
Salah satu langkah yang perlu dilaksanakan menurut saya adalah dengan cara memperketat
pengawasan yang ada disekitar lingkungan masjid tersebut dengan cara menambahkan
satpam atau petugas yang lainnya demi keamanan dan juga ketentraman orang yang
beribadah.

Narsum 2

1. Menurut anda apa fungsi dari masjid?
Jawab:
Masjid adalah sebuah tempat dimana masjid tersebut digunakan sebagai tempat untuk
menghadap kepada sang pencipta

2. Kalau anda melihat hal yang terjadi dalam masjid Ulul Al-Bab IAIN Sunan Ampel apa yang
terlintas di benak anda?
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Jawab:
Masjid disana (IAIN) banyak orang atau mahasiswa yang tidur-tiduran dan bermalas-malasan
tidak sesuai dengan kegunaan dari masjid pada umumnya.

3. Apakah hal yang semacam itu pantas untuk dilakukan di tempat ibadah?
Jawab:
Kalau menurut saya pribadi hal itu memang tidak bagus dilaksanakan apalagi itu masjid
tempat orang untuk beribadah bukan tempat untuk tidur-tiduran atau bermalas-malasan.

4. Kemudian siapa yang berperan aktif dalam menjaga masjid tersebut agar para jama’ahnya
bisa tenang dalam beribadah dan siapa yang bertanggung jawab penuh atas segala hal
tersebut?
Jawab:
Yang berperan aktif dalam menjaga ketenangan dalam suasana masjid tersebut adalah tidak
lain dari pihak pengurus masjid tersebut dan terutama adalah takmir masjid itu sendiri dan
semua orang yang menjadi penghuni di masjid tersebut

5. Menurut anda sudahkah ada penanganan tersebut?
Jawab:
Sepertinya sudah karena sekarang ini sudah ada satpam yang bertugas menjaga dan
mengamankan situasi dalam lingkungan masjid tersebut.
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