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ARTIKEL PENGANTAR

MANAJEMEN PELAYANAN

            

Di mana manajemen pelayanan

 

dilakukan?

 

Mengapa manajemen pelayanan

 

diperlukan?

 

Kapan manajemen pelayanan

 

dilakukan?

 

Siapa yang
 

bertanggungjawab,
 

dan terlibat 

atas manajemen

 

pelayanan?

 

Pokok-Pokok Bahasan 

Apa manajemen pelayanan
 
itu?

 

Bagaimana manajemen pelayanan

 

dilakukan?

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
  

Para pecinta masjid yang dirahmati Allah 

subhanahu wa ta’ala. 

 

Seluruh pengurus masjid pada dasarnya 

sudah menyelenggarakan pelayanan terhadap 

jamaahnya. Hanya saja cakupan dan derajat 

kualitas pelayanan yang diberikan masing-

masing masjid berbeda-beda sangat 

bergantung dari jenis masjid, peran,  jumlah 

dan ragam program atau kegiatan, cakupan 

wilayah dan ukuran organisasi masjid. 

 

Manajemen Pelayanan ini akan banyak 

membantu Anda, pengurus, jamaah masjid 

dan pihak-pihak terkait erat dalam upaya-

upaya kita dalam memakmurkan masjid 

sekaligus mewujudkan masjid yang 

memakmurkan jamaah dan lingkungannya. 

 

Pada artikel ini, Anda akan menemukan 

jawaban awal atas pertanyaan-pertanyaan 

mendasar seperti apa, siapa, kapan, 

mengapa, di mana, seputar Manajemen 

Pelayanan.  

Yuk! kita bahas materi ini.



Memakmurkan Masjid

A. Apa itu manajemen Pelayanan? 

 

1. Pengertian Manajemen Pelayanan 

 

“Manajemen pelayanan merupakan 
proses penerapan ilmu dan seni untuk 
menyusun, mengimplementasikan 
rencana, mengkoordinasikan, dan 
mengendalikan aktivitas-aktivitas 
pelayanan untuk mencapai tujuan 
organisasi.” 

 
2. Unsur Manajemen Pelayanan 

 

Menurut Barata, Atep (2004:11) terdapat 

4 (empat) unsur penting proses 

pelayanan publik yaitu:  

a. Penyedia Layanan, yaitu pihak yang 

memberikan layanan tertentu, dalam 

hal ini pengurus masjid. Teknis 

pelaksanaannya ada pada petugas dan 

juga pengurus masjid, contohnya imam 

shalat sebagai petugas masjid dalam 

melayani makmum memimpin shalat. 

Pengurus dan marbot, dalam merawat 

kebersihan dan kenyaman, melayani 

berbagai bentuk ibadah jamaah seperti 

infaq, zakat �trah dan zakat maal, atau 

terkait penyediaan pelayanan pembeli- 

an dan pemotongan hewan  qurban 

dan sebagainya.   

 

b. Penerima Layanan, yaitu mereka yang 

disebut sebagai jamaah (customer) 
yang menerima berbagai layanan dari 

penyedia layanan.  

 

c. Jenis Layanan, yaitu jenis layanan yang 

dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan 

layanan.  

 

d. Kepuasan Jamaah (pelanggan) dan 
Lingkungan, dalam memberikan 

layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama 

pelayanan, yaitu kepuasan jamaah 

sebagai pelanggan. Hal ini sangat 

penting dilakukan karena tingkat 

kepuasan yang diperoleh para  

 

pelanggan sangat  berkaitan erat 

dengan kualitas barang atau jasa yang 

mereka nikmati. 

 

3. Kesenjangan dan Dimensi Pelayanan 

Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan 

Berry2 (1994), harapan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan sangat 

dipengaruhi oleh hal-hal seperti: informasi 

yang diperoleh dari mulut ke mulut, 

kebutuhan konsumen, pengalaman masa 

lalu dalam mengonsumsi produk atau 

merasakan pelayanan, hingga komunikasi 

eksternal melalui promosi, iklan, dan lain- 

sebagainya.

 

Selanjutnya Zeithaml, Parasuraman, dan 

Berry mengemukakan tentang metode 

Service Quality (Servqual), untuk 

mengukur kualitas pelayanan (kepuasan 

pelanggan), yaitu dengan mengukur 

ekspektasi (harapan) dan persepsi 

pelanggan yang mencakup 5 (lima) 

kesenjangan (gap)  

Kesenjangan (Gap) 1. Tidak mengetahui 

apa yang diharapkan konsumen 

Kesenjangan (Gap) 2. Tidak memiliki 

desain dan standar pelayanan yang tepat 

Kesenjangan (Gap) 3. Tidak memberikan 

pelayanan sesuai standar 

Kesenjangan (Gap) 4. Tidak memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan 

Kesenjangan (Gap) 5. Perbedaan 

persepsi konsumen dengan harapan 

pelayanan  

Akumulasi dari (Gap) 1 – (Gap 4) 

Gap tersebut diukur dengan 5 (lima) 

dimensi kualitas pelayanan sebagai 

berikut:  
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1. Bukti langsung (tangible), adalah 

dimensi yang terfokus pada 

penampilan barang atau jasa, 

mencakup fasilitas, perlengkapan, 

penampilan petugas, sarana 

komunikasi seluruh komponen yang 

digunakan pada saat memberikan 

pelayanan.  

   

2. Kehandalan (reliability), adalah dimensi 

yang terfokus pada ketepatan waktu 

dalam memenuhi janji dalam pelayan- 

an, meliputi ketepatan waktu, kecakap-

an dalam menanggapi dan menindak- 

lanjuti keluhan dan kebutuhan pelanggan. 

   

3. Daya Tanggap ( responsiveness), 

adalah dimensi yang terfokus pada 

daya tanggap dalam memberikan 

layanan atas apapun yang dibutuhkan 

pelanggan  

 

4. Jaminan (assurance), adalah dimensi 

yang terfokus pada kemampuan 

pemberi layanan dalam menjamin 

pelanggan dalam hal keamanan, 

kerahasiaan, kepercayaan atas produk 

dan jasa yang diberikan. 

 

5. Empati (empathy), adalah dimensi yang 

terfokus pada kemampuan pemberi 

layanan untuk memahami apapun 

kondisi pelanggan dengan 

menciptakan komunikasi yang baik dan 

membangun hubungan saling percaya 

dan saling menghargai, memberikan 

perlindungan serta memberikan 

perhatian kepada pelanggan.  

 

Kita sudah membahas pengertian pelayanan, 

unsur, lingkup, jenis, dan tujuan pelayanan. 

Selanjutnya, kita akan membahas siapa yang 

melaksanakan dan siapa saja para pihak yang 

terkait. 

 

B. Siapa saja yang terlibat dan terkait 

dengan Pelayanan? 

 

Pada dasarnya seluruh pengurus masjid 

terlibat dan terkait dengan pelayanan sesuai 

tugas pokok dan fungsi bidang pada 

kepengurusan masjid. Di samping itu, 

pengurus masjid dan/atau jamaah yang 

terlibat dengan kegiatan kepanitiaan masjid 

yang bersifat proyek (adhoc) sesuai kegiatan 

dan jenis pelayanannya.   

 

Pelayanan kepada jamaah ada yang bersifat 

langsung seperti pelayanan untuk ibadah 

dengan ketersediaan personil seperti 

muazin, imam shalat, dan khatib. Selain itu,  

sarana wudlu, tempat shalat yang bersih, 

nyaman dan aman. Pelayanan ini langsung 

diterima dan dapat diamati, dan dirasakan 

dengan panca indera oleh jamaah.  

Contoh pelayanan langsung lain: Pelayanan 

pembayaran dari para muzaki dan penyalur- 

an zakat kepada 8 (delapan) asnaf, 

pelayanan dan pengurusan anak-anak yatim, 

pelayanan pequrban dalam hal perayaan 

Iduladha (Idul Qurban) mulai dari 

pendaftaran, penyaluran bagian daging 

qurban dan pembagian daging qurban. 

Penyelenggaraan unit usaha ekonomi seperti 

koperasi untuk pelayanan jamaah dan lain-

lain. 

 

Contoh pelayanan langsung lainnya yang 

juga sangat penting seperti, majlis ilmu dan 

konsultasi yang dilaksanakan pengurus  

masjid, dengan tujuan meningkatkan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan akhlak, 

serta adab jamaah. Selain itu, penyelenggara- 

an pendidikan dan pelatihan terkait peningkat- 

an ketrampilan  dan pengetahuan terkait 

 pekerjaan, ternasuk persiapan berumah tangga 
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bagi pemuda/i dan penyediaan layanan 

konsultasi persoalan rumah tangga.   

 

Sementara pelayanan tidak langsung seperti, 

pelayanan kesekretariatan dan/atau 

bendahara untuk surat menyurat kepada 

khatib shalat jumat atau ustadz/narasumber 

kajian-kajian rutin untuk jamaah, dan juga 

terkait dengan pembayaran dan pembukuan  

listrik, air, biaya operasional dan program 

kegiatan masjid oleh bendahara yang 

pelayanannya tidak secara langsung kepada 

jamaah. Berkenaan dengan pentingnya 

pelayanan masjid ini, maka penting untuk 

menetapkan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) yang berisi indikator-indikator setiap 

jenis pelayanan masjid.  Meskipun SPM ini 

secara umum belum terbiasa dalam 

kepengurusan masjid. Ada baiknya hal ini 

menjadi perhatian dan bahan awal untuk 

memulai upaya mengukur tingkat 

pelayanan masjid, untuk mengetahui tingkat 

pelayanan masjid, apakah sudah sesuai 

SPM, atau sudah di atas SPM atau masih di 

bawah SPM.   

 

Naah kini kita bahas kapan pelayanan 

dilaksanakan. 

 

C. Kapan Manajemen Pelayanan dilakukan? 

 

Pada dasarnya seluruh pengurus masjid 

sudah dan akan terus memberikan 

pelayanannya sesuai bidang/seksi masing-

masing. Dalam memberikan pelayanan 

masing-masing bidang waktunya sangat 

tergantung tugas pokok, sifat, dan jenis 

layanan. Dalam hal ini ada yang waktunya 

rutin, contohnya : shalat fardhu berjamaah, 

pembayaran transaksi pembayaran untuk 

kebutuhan operasional masjid, pelayanan 

penerimaan infaq atau pembayaran muzaki 

dan/atau wakif.  

 

Sementara pelayanan yang bersifat berkala 

misalnya shalat jumat, kajian ilmu atau majlis 

taklim misalnya tiap hari sabtu dan/atau 

ahad, pelayanan distribusi zakat kepada 8 

(delapan) asnaf dan santunan anak yatim 

dilakukan secara berkala (mingguan atau 

bulanan).  

Di samping waktu-waktu di atas, pelayanan 

pengurus masjid juga berkaitan dengan 

kegiatan kepanitiaan yang sifatnya proyek 

(adhoc), misalnya Peringatan Hari Besar 

Islam (PHBI) dilaksanakan sesuai kebutuhan 

dan kesiapan pengurus masjid.   

 

Pada bagian ini menjadi sangat penting dan 

menjadi dasar mengapa kita harus melakukan 

manajemen pelayanan. 

 

D. Mengapa perlu Manajemen Pelayanan? 

 

Allah Subhanahu wa ta’ala berkenaan 

dengan kepemilikan masjid, dalam (Surat 

Al-Jin:18) ber�rman:  

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu 

adalah milik Allah. Maka janganlah kamu 

menyembah seseorang pun di dalamnya 

di samping (menyembah) Allah.”  

Atas dasar Surah Al Jin, ayat 18 tersebut di 

atas, maka pengurus masjid selain sebagai 

hamba Allah, sekaligus juga sebagai pelayan 

bagi rumah Allah Subhanahu wa ta’ala, yang 

wajib melayani para jamaah (tamu-tamu) 

Allah. Dengan dasar ini, maka pengurus 

masjid memiliki kewajiban untuk mewujud- 

kan mutu pelayanan terbaik.  

 

Selanjutnya terkait dengan kualitas 

pelayanan3  beberapa referensi kajian Al-

Quran adalah sebagai berikut: 
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1. Dimensi Pelayanan 1. Kapasitas yang 

terlihat secara fisik (tangible) dalam 

hal pelayanan misalnya santun dalam 

berbusana sebagaimana Al-Qur’an 

Surah al-A’raf Ayat 26. Artinya: “Hai 
anak Adam, sesungguhnya Kami  telah  
menurunkan kepadamu pakaian untuk 
menutup auratmu dan pakaian indah 
untuk perhiasan…”  

 

Termasuk penggunaan peralatan dan 

fasilitas dalam pelayanan dari dimensi 

yang terlihat dalam hal ini Allah 

mengingatkan dan melarang menonjol- 

kan kemewahan

“Bermegah-megahan telah melalaikan 
kamu sampai kamu masuk dalam 
kubur…” Surah al-Takātsur Ayat 1- 

 
2. Dimensi Pelayanan 2.  Keandalan 

(reliability) 

 Dalam Alqur’an Surah al- Ahzāb Ayat 21. 

Artinya: “Sesungguhnya  telah   ada   
pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang  yang 
mengharapkan (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan yang 
banyak mengingat Allah” 
 

Profesional dalam bekerja, sebagaimana 

disebut dalam Al-Qur’an Surah al-Insyirah 

Ayat 7. Artinya:  “Maka  apabila  kamu 
telah  selesai  (dari  sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain)” 

 

3. Dimensi Pelayanan 3. Daya Tanggap 

(responsiveness) dan menepati komitmen 

sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an. 

Surah Al- Mā’idah Ayat 1. “Hai orang-
orang       yang  beriman penuhilah janji 
janjimu ……”.  

 
4. Dimensi Pelayanan 4. jaminan 

(assurance), dapat diberikan berupa 

keamanan, kenyamanan, kejujuran dan 

sebagainya. Hal ini sesuai dengan �rman 

Allah dalam Surah al-Syu’arā Ayat 181-

182. Artinya: “sempurnakanlah takaran 
dan janganlah kamu merugikan orang 

lain dan timbanglah dengan timbangan 
yang benar” 

 

5. Dimensi Pelayanan 5. Perhatian 

(empathy). Bentuk perhatian yang 

diajarkan Islam harus dilandaskan pada 

iman dalam rangka mengabdi kepada  

Allah.  Hal  ini  sesuai dengan Surah al-

Nahl Ayat 90. Artinya: “Sesungguhnya 
Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat  kebajikan,  memberi kepada 
kaum kerabat, dan Allah melarang 
perbuatan keji, kemungkaran, dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.” 

Selanjutnya beberapa Hadist menurut 

Subandi (2016)4 terkait pelayanan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. “Telah menceritakan kepada kami Abu 

Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Amir al-

Asyari dan Ibnu Numair dan Abu Kuraib 

semuanya dari Abu Usamah Abu Amir 

berkata Telah menceritakan kepada kami 

Abu Usamah telah menceritakan kepada 

kami Buraid dari kakeknya Abu Burdab, 

dari Abu Musa dari Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam, beliau bersabda: ‘Seorang 
bendahara muslim yang melaksanakan 
tugasnya dengan  jujur, dan membayar 
sedekah kepada orang yang diperintah-
kan oleh majikannya secara sempurna, 
dengan segera dan dengan pelayanan 



6

Memakmurkan Masjid

yang baik, maka ia mendapat pahala yang 
sama seperti orang yang bersedekah.” 

(HR Muslim: 1699) 

 

2. “Telah menceritakan kepada kami 

Abdullah bin Maslamah berkata, telah 

menceritakan kepada kami Sulaiman, 

maksudnya Sulaiman bin Mughirah dari 

Tsabit dari Anas ia berkata, Aku 

membantu Nabi shallallahu ’alaihi 

wasallam di Madinah selama sepuluh 

tahun. Aku hanyalah seorang anak kecil, 

tidak semua pelayanan yang aku berikan 

sesuai dengan hati sahabatku (Nabi 

shallallahu ’alaihi wasallam). Namun 
beliau tidak pernah mengatakan ‘Hei...!’ 
sama sekali kepadaku. Beliau juga tidak 
pernah mengatakan: Kamu lakukan ini! 
Atau ‘Kenapa tidak kamu lakukan begini!” 

(Abu Dawud: 4144) 

 

Selanjutnya, kita dapat membahas tempat 

pelayanan dilakukan 

 

E. Di mana Pelayanan dilakukan? 

 

Tempat pelaksanaan pelayanan  dilakukan 

sesuai dengan jenis pelayanan. Untuk ibadah 

yang terikat dengan tempat seperti shalat 

berjamaah, sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan seperti shalat fardhu secara 

berjamaah, Shalat Jumat, shalat Iduladha 

dan Idul Fitri, Shalat Gerhana dan shalat 

lainnya, tempat layanan di ruang tempat 

shalat. 

 

Pelayanan terkait dengan kebersihan, 

kenyamanan, ketertiban, dan keamanan 

tempat air wudhu, toilet, penitipan barang, 

parkir kendaraan, tempat shalat, penyediaan 

imam shalat, khatib, dan bilal atau muazin, 

petugas, masjid yang terkait lainnya. 

 

Akhirnya kita sampai di penghujung 

pembahasan. Alhamdulillah sudah tersaji 

informasi awal tentang manajemen pelayanan.  

 

F.  Bagaimana Manajemen Pelayanan 

dilakukan? 

 
Untuk mendapatkan tambahan informasi, 

referensi, dan dukungan implementasi materi 

ini, silahkan terlebih dahulu login/registrasi. 

Selanjutnya Anda dapat mengakses dan 

memilih materi pada bagian berikut ini: 

 

1. Artikel dan Buku;  

Sub menu ini berisi tulisan dan juga 
referensi buku-buku yang dapat dibeli 
terkait dengan materi ini.  

2. Peraturan Perundang-undangan dan 

Pedoman.  

Sub Menu ini dapat menjadi acuan 
pelaksanaan manajemen pelayanan. 

 

Sementara bagian teknis yang akan 

menjelaskan manajemen pelayanan, kami 

persilahkan mempelajari dan menggunakan 

materi yang tersedia pada bagian-bagian 

berikut ini: template aplikasi, sub menu ini 
berisi template surat-surat, formulir-formulir 
yang berhubungan dengan pelayanan yang 
dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan.  
 

Demikian artikel pengantar ini disajikan, semoga 

bermanfaat dan selamat memakmurkan masjid. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi 

wabarakatuh 
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