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DAFTAR PERTANYAAN untuk MASJID AGUNG MAGELANG (MAM) 

1. Mengenai Perencanaan 

a. Apa arti penting perencanaan Masjid Agung Magelang? 

b. Bagaimana bentuk perencanaan yang ada di MAM? (Semacam 

rencana kerja, pedoman masjid, peraturan tertulis, rapat pengurus) 

c. Siapa yang membuat wewenang membuat perencanaan masjid seperti 

penyusuan tujuan, visi misi, dan program kegiatan masjid? 

d. Bagaimana penyusunan peta kerja berdasarkan tujuan tersebut? 

e. Apakah ada perencanaan jangka panjang, jangka pendek, dan tahunan 

di MAM? Jika ada maka seperti apa perencanaan tersebut? 

f. Apakah sudah ada rencana kerja setiap bagian (divisi)? Seperti apa 

contohnya? 

g. Apakah di MAM ada perencanaan mengenai anggaran untuk kegiatan 

dakwah dalam pelayanan umat? Jika ada seperti apa? 

 

2. Mengenai pengorganisasian  

a. Apa arti pentingnya pengorganisasian masjid bagi MAM? 

b. Apakah ada struktur organisasi di MAM? Jika ada mohon kami 

diizinkan untuk mencatat atau jika ada dalam bentuk file mohon kami 

diberikan izin untuk kami cantumkan dalam penelitian. 

c. Bagaimana pembagian tugas di masing-masing jabatan di MAM? 

d. Bagaimana hubungan antar pengurus satu dengan yang lainya? Pernah 

kah ada masalah sebelumnya? Jika ada bagaimana pemimpin 

mengambil peran dalam hal ini 

e. Anggota pengurus kebanyakan dari mana saja? Atau latar belakang 

pekerjaan? 

f. Apakah setiap divisi mampu menjalankan tugasnya dengan baik? 

Ataukah pernah terjadi beberapa kendala? Jika ada mohon kami 

diberitahu macamnya 

g. Bagaimana menilai pengorganisasian di MAM dapat berjalan dengan 

baik? Dan oleh siapa melalui apa? 

 

3. Mengenai Penggerakan 

a. Apa arti Penggerakan bagi MAM? 

b. Bagaimana bentuk penggerakan yang ada di MAM, apakah melalui 

motivasi, komunikasi yang baik oleh pimpinan atau sesama anggota 

pengurus, atau dengan cara apa? 

c. Siapa yang memiliki wewenang menggerakan atau menjadi komando 

di MAM? 

d. Seperti apa kepemimpinan yang ada di MAM? 



e. Bagaimana cara mendorong para anggota/pengurus masjid agar dapat 

bekerja sama dengan efisien, menyukai pekerjaan mereka, 

mengembangkan skill, dan menjadi anggota yang baik? 

f. Bagaimana hubungan yang dibentuk oleh pimpinan pengurus masjid? 

 

4. Mengenai pengawasan 

a. Apa arti penting pengawasan bagi MAM? 

b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan di MAM? 

c. Apakah program kegiatan masjid sudah berjalan sesuai dengan 

rencana? 

d. Bagaimana sistem pengawasan anggaran masjid? 

e. Perolehan dana berasal dari mana saja? 

f. Apakah pendistribusian anggaran dana untuk kegiatan berjalan dengan 

maksimal? 

g. Apakah ada bentuk evaluasi yang dilakukan di MAM? Seberapa 

sering? 

h. Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan secara keseluruhan di 

MAM? 

i. Adakah andil pemerintah dalam pengawasan tersebut? 

 

5. Bagaimana sejarah beririnya MAM? 

6. Adakah agenda unggulan? 

7. Selama ini pernahkah ada masalah di lingkungan MAM? 

8. Berapa jumlah pegawai di MAM? 

9. Bagaimana cara pengurus dalam mengembangkan dakwah demi melayani 

umat? 

10. Adakah peran pemerintah dalam membantu MAM? Dalam bentuk apa saja 

mereka terlibat? 
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