
TABEL KEGIATAN DI MASJID AGUNG DEMAK DALAM 

PENINGKATAN DAKWAH ISLAM 

1) Kegiatan harian 

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU 

1 Sholat 

berjamaah 

 Para 

pengurus 

masjid 

agung 

agung 

demak, para 

peziarah 

yang datang 

di makam 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

demak. 

Setiap 

hari 

2 Jum’at pagi 

pengajian 

kitab kuning 

Untuk 

memperkenalkan 

bahwa mengkaji 

kitab kuning 

tidaklah harus 

orang tua akan 

tetapi dari 

berbagai lapisan 

juga, para remaja 

juga 

diperbolehkan. 

Masyarakat 

umum 

Dimulai 

dari jam 

07.00-

12.00 

3 Juma’at siang 

khusus taman 

seni baca Al-

qur’an 

Mengajarkan 

para anak-anak 

muda sekarang 

agar mereka 

tidak terjerumus 

kedalam dunia 

yang serba 

  



canggih akan 

tetapi mereka 

juga 

diperkenalkan 

untuk 

mempelajari Al- 

qur’an karena 

belajar membaca 

Al-qur’an adalah 

wajib bagi 

semua umat 

Islam. 

4 Sabtu pagi 

pengajian 

kitab kuning. 

Agar 

mempunyai 

akhlak yang baik 

dan tau tentang 

kajian kitab 

kuning. 

Remaja 

yang ada di 

masjid 

agung 

demak. 

Dimulai 

jam 

07.00-

12.00 

5 Malam sabtu 

semaan Al-

qur’an 

Menciptakan 

suasana yang 

islamiyah 

didalam masjid 

agar semua 

lapisan tidak 

meniggalkan 

budaya 

membaca Al-

qur’an. 

Masyarakat 

secara 

umum 

Dimulai 

setelah 

sholat 

maghrib 

dan seleai 

sholat 

isya’ 

6 Malam 

juma’at 

Kliwon 

kegiatan 

tahlilan 

bersama. 

Menciptakan 

suasana yang 

islamiyah 

didalam masjid 

dan tidak 

meninggalkan 

budaya 

keagamaan. 

Masyarakat 

secara luas 

Habis 

maghrib 



 

2) Kegiatan mingguan  

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU 

1. Minggu 

pertama  dan 

ketiga pada 

bulan hijriyah 

kegiatan 

Remasade. 

Agar 

mempunyai 

akhlak yang 

baik dan tau 

tentang kajian 

kitab kuning. 

para remaja 

disekitar 

masjid 

agung 

demak 

Setiap 

hari pada 

jam 

07.00-

12.00 

2. Minggu 

keempat 

Mengajak 

para ibu-ibu 

untuk belajar 

bersama-sama 

tentang isi 

atau 

kandungan 

kitab kuning.  

Acara ibu-

ibu kajian 

kitab 

kuning. 

Acara 

siang hari 

dimulai 

pada jam 

13.00-

1500. 

 

3) Kegiatan bulanan 

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU 

1 Sebulan sekali 

malam ahad 

acara Al-

Hikmah 

Mengajak 

masyarakat 

luas agar mau 

belajar 

bersama-sama 

mendalami 

ilmu agama. 

Masyarakat 

umum 

Habis 

sholat 

isya’. 

2 Malam senin 

acara ahbabul 

mustofa 

(istighosah). 

Mengajak 

masyarakat 

luas agar mau 

belajar 

bersama-sama 

mendalami 

ilmu agama 

dan 

mengingatkan 

  



bahwa kita 

semua hidup di 

dunia ini 

hanyalah 

sementara kita 

harus ingat 

bahwa besuk 

kita akan 

meninggalkan 

dunia ini 

beserta isinya 

kecuali amal 

kita didunia 

semasa hidup. 

 

4)  Kegiatan Tahunan  

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU 

1 Acara bulan 

Ramadhan. 

Mengatur 

kegiatan 

Ramadhan 

dalam upaya 

mengisi 

Ramadhan 

denga 

kegiatan-

kegiatan 

ibadah sosial 

dan dakwah. 

Pengurus 

Ta’mir 

masjid, 

pengunjung 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

demak. 

Pada waktu 

bulan 

Ramadhan. 

2 Sholat idul 

fitri dan halal 

bihalal. 

Syiar Islam Pengurus 

Ta’mir 

masjid, 

pengunjung 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

Disesuaikan 

pada bulan 

jatuhnya 

hari raya 

idul fitri. 



demak 

3 Sholat idul 

adha 

Syiar Islam Pengurus 

Ta’mir 

masjid, 

pengunjung 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

demak 

Disesuaikan 

pada bulan 

jatuhnya 

hari raya 

idul adha. 

4 Pemotongan 

hewan qurban 

Syiar Islam Pengurus 

Ta’mir 

masjid, 

pengunjung 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

demak 

Disesuaikan 

pada bulan 

jatuhnya 

hari raya 

idul adha. 

5 Peringatan 

hari besar 

Islam (PHBI)  

Maulid Nabi  

Isra’ mi’raj 

Tahun baru 

Islam 

Nuzulul 

qur’an 

Syiar Islam Pengurus 

Ta’mir 

masjid, 

pengunjung 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

demak 

Disesuaikan 

pada bulan 

jatuhnya. 

6 Khaul Raden 

Patah 

Syiar Islam Pengurus 

Ta’mir 

masjid, 

pengunjung 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

Pada 

tanggal 13 

dzumadil 

akhir. 



demak 

7 Grebeg besar Syiar Islam Pengurus 

Ta’mir 

masjid, 

pengunjung 

dan warga 

sekitar 

masjid 

agung 

demak dan 

luar masjid. 

Disesuaikan 

pada bulan 

jatuhnya 

hari raya 

idul adha. 
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