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Abstrak
Masjidku merupakan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui
pengembangan aplikasi dan produk lainnya sebagai media informasi bagi masjid dan umat Islam.
Artikel ini membahas tentang elemen inovasi yang ada pada aplikasi masjidku dengan menggunakan
teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi
kasus intrinsik dengan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan terdapat
empat tahapan proses difusi inovasi yang dilakukan yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu,
dan sasaran sistem sosial. Temuan penelitian menyatakan bahwa sosialisasi aplikasi Masjidku
ditemukan beberapa kendala. Salah satunya sosialiasi pada takmir Masjid atau Mushala berasal dari
kalangan yang masih jauh dengan teknologi.
Kata Kunci: Masjidku, Aplikasi, Informasi, Inovasi
Abstract
Masjidku is an initiative to use information and communication technology through the
development of applications and other products as information media for mosques and Muslims. This
article discusses the stages of the diffusion process innovations that exist in the Masjidku application
using the diffusion theory of innovation from Everett M. Rogers. This method of research uses an
intrinsic case study approach with qualitative research methods. From the results of this research
concluded there are four stages of the diffusion innovation process that is done namely innovation,
communication channels, time period, and social system objectives. Research findings stated that the
socialization of Masjidku applications was found several obstacles. One of them is the socialization of
Takmir Masjid or Mushala from the distant circles with the technology.
Keyword: My Masjid, Aplication, Information, Innovation

PENDAHULUAN
Adanya internet saat ini memicu manusia melakukan inovasi-inovasi yang dapat
membuat perubahan yang menjadi tren sosial. Salah satu tren yang saat ini digandrungi anak
muda

yaitu

startup.

Menurut

jurnal.id

pada

lamannya

https://www.jurnal.id/id/blog/2017/karakter-dan-perkembangan-bisnis-startup-di

(Sumber:
indonesia.

Diakses pada 13 April 2018 Pukul 19.08), menyebutkan bahwa istilah startup digital lebih
banyak digunakan untuk menjelaskan perusahaan yang berbau teknologi, web, internet dan
yang berhubungan dengan ranah tersebut. Kenapa demikian? Hal tersebut terjadi dikarenakan
istilah startup sendiri mulai populer secara Internasional pada masa ‘bubble dot-com’.
Fenomena bubble dot-com adalah ketika banyak perusahaan dot-com yang didirikan secara
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bersamaan pada periode 1998-2000. Pada masa itu mulai gencarnya website pribadi, dan
waktu itu pula startup muncul dan bertransformasi menjadi sebuah aplikasi. Aplikasi di mana
orang-orang dapat mengenalkan perusahaannya di dunia maya baik mengenalkan produk,
jasa, organisasi, gerakan sosial maupun gerakan ekonomi kerakyatan.
Seiring dengan berkembangnya aplikasi startup di Indonesia dengan beragam jenis
maupun kegunaan, baik yang berbayar maupun yang gratis. Muncul pula beragam aplikasi
startup dalam bidang keagamaan. Terutama aplikasi keislaman yang kini berkembang pesat di
Indonesia. Perusahaan yang memulainya pertama kali adalah Aplikasi Masjidku, sebuah
aplikasi islami di dalam smartphone yang dapat menjadi solusi dalam memanfaatkan internet
untuk menunjang peribadahan umat. Aplikasi ini diperkenalkan ke publik pada tahun 2014.
Menurut Johar Zauhary

pada tahun 2017 Sebagai pionir aplikasi islami berbasis

masjid, Aplikasi Masjidku ini memiliki unsur kebaruan dalam dimensi interaksi sosial. Segala
sesuatu atau ide, cara-cara ataupun objek yang dioperasikan oleh seseorang sebagai suatu
sistem yang baru adalah inovasi. Baru di sini tidaklah semata-mata dalam ukuran waktu sejak
ditemukannya atau pertama kali digunakannya inovasi tersebut. Jika suatu hal dipandang baru
oleh seseorang, maka hal itu merupakan inovasi. Salah satu inovasi yang diusung oleh
Aplikasi MasjidKu yaitu mendigitalisasikan informasi masjid dan musholla di Indonesia agar
dapat diakses dengan mudah oleh umat Islam.
Dalam wawancara Fauzil Hamdi pada tanggal 14 Mei 2018, Aplikasi Masjidku sudah
digunakan dan dimanfaatkan oleh sekitar 31.335 lebih umat muslim serta 1.237 masjid dan
musholla yang tersebar di seluruh Indonesia. Fitur di dalam aplikasi tesebut, diantaranya ada
Push notification Ibadah, Islamic News & Masjid Gallery, Event Info & Registration, Follow
Nearby Masjid, Prayer times & Qiblah Compass, Infaq Digital, Al-Qur’an Digital, dan fitur
lainnya.
Aplikasi Masjidku mengalami masa keemasannya pada tahun pertama dan keduanya,
hal inilah yang membuat peneliti tertarik menjadi pengguna Aplikasi Masjidku dari awal
mulai diluncurkannya. Namun dari waktu ke waktu masjidku mengalami penurunan intensitas
fungsionalnya, dari mulai artikel yang monoton, jadwal kegiatan masjid yang semakin jarang
terupdate hingga sedikitnya masjid yang memanfaatkan Aplikasi Masjidku. Fenomena
tersebut menggambarkan karakteristik golongan yang ada dalam proses difusi inovasi. Teori
ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi bisa diterima oleh sebuah sistem sosial melalui
saluran-saluran komunikasi dan jangka waktu tertentu. Sehingga ketika inovasi itu tidak lagi
menjadi sesuatu yang baru, maka inovasi tersebut sudah bergeser bahkan ditiadakan sama
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sekali. Meskipun demikian, penggunaannya akan tetap ada sepanjang inovasi tersebut tidak
dimusnahkan oleh pembuatnya. Untuk itu, penelitian ini ingin menjawab tentang eksistensi
aplikasi masjidku sebagai media informasi umat melalui pendekatan teori difusi inovasi
Everett.M. Roger.

METODOLOGI
Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study
intrinsic (studi kasus Intrinsik). Studi Kasus Intrinsik itu sendiri adalah salah satu dari tiga
macam tipe studi kasus menurut Staje dalam buku karya Denzin & Lincoln yang berjudul:
“Handbook of Qualitative Research”. Studi kasus intrinsik adalah apabila kasus yang
dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari
kasus itu sendiri atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik (intrinsic interest) (Denzin
& Lincoln, 1998 :50)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
(1) Wawancara, dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, dimulai dari
CEO Aplikasi Masjidku yaitu Narenda Wicaksono, COO Aplikasi Masjidku yaitu Muchdlir
Johar Zauhary, dan CTO Aplikasi Masjidku yaitu Fauzil Hamdi serta pakar dan pengamat
Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya yaitu Dr. Lely Arrianie, M.Si. (2) Studi Dokumentasi
dari artikel di portal informasi Aplikasi MasjidKu, baik yang dipublikasikan melalui media
cetak maupun melalui media onlinenya. Media cetak berupa Newsletter dan Handbook
Masjidku, sedangkan media online yang dimiliki Masjidku seperti Website, Masjidku Apps
Mobile dan Masjidku TV maupun media online lain yang menginformasikan seputar
Masjidku (3) Observasi Partisipatoris Pasif, yaitu difokuskan pada aktivitas rutin tim
pengelola Aplikasi Masjidku dalam menjalankan kerjanya.
Dalam menganalisa data, peneliti melakukan tiga tahapan analisa data menurut Miles
dan Huberman yakni reduksi data (data reduction), paparan data (data display) dan penarikan
kesimpulan (conclusion). Analisis data kualitatif ini artinya kegiatan tersebut dapat dilakukan
selama dan sesudah pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara,
dokumentasi, maupun catatan di lapangan akan diorganisasikan ke dalam konsep difusi
inovasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdakwah menggunakan media teknologi digital di zaman ini memiliki tantangan
tersendiri agar media dakwah yang dibuat dapat terus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
Masjidku dengan beragam fitur aplikasinya, mencoba untuk menyajikan berbagai hal
kemudahan yang dapat dirasakan oleh pengelola masjid atau musholla maupun jamaah.
Aplikasi MasjidKu menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh Rogers dan Shoemaker
sebagai inovasi karena mengandung unsur kebaruan. Menurut Rogers dan Shoemaker
(1971), studi difusi mengkaji pesan-pesan yang berupa ide-ide ataupun gagasan-gagasan
baru. Dalam penelitian ini ditemukan lima permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya
gagasan inovasi aplikasi masjidku, yaitu:
1. Sulitnya mencari informasi kajian masjid-masjid lingkungan sekitar.
2. Belum adanya media yang secara spesifik menyediakan informasi yang diproduksi oleh
masjid yang sifatnya terverifikasi dan terpercaya.
3. Sulitnya melakukan kontrol yang transparan atas dana infaq masjid.
4. Kendala komunikasi untuk memberikan transparansi soal penggunaan data, dan
5. Tingginya biaya publikasi kegiatan ataupun artikel bacaan yang harus di keluarkan oleh
pengurus masjid.
Berdasarkan lima persoalan tersebut, Aplikasi MasjidKu memiliki potensi yang sangat

luas untuk membuat masjid-masjid besar melaporkan pemasukan dan pengeluaran infaqnya
kepada jamaah secara online dan transparan. Bukan hanya jamaah di satu masjid saja yang
mengetahui dana masuk dan keluarnya tetapi jamaah di masjid lain juga bisa mengetahuinya
lewat sistem yang dibangun oleh Aplikasi Masjidku. Aplikasi ini juga bisa mendigitalisasi
informasi masjid baik jadwal kajian maupun artikel tausyiah, untuk mengurangi secara
signifikan biaya percetakan brosur atau flyer informasi sehingga dapat meningkatkan
partisipasi umat dengan kemudahan akses yang diperoleh. Inovasi yang ditawarkan oleh
Aplikasi MasjidKu mengubah secara perlahan tentang cara-cara orang berderma. Fakta
tersebut senada dengan teori yang menyatakan bahwa difusi inovasi merupakan suatu
gejala kemasyarakatan yang berlangsung seiring dengan perubahan sosial yang terjadi.
Bahkan kedua

hal

itu

merupakan

sesuatu yang

menyebabkan

satu

sama

lain.

Penyebarserapan inovasi menyebabkan masyarakat berubah dan perubahan sosial pun
merangsang orang untuk menemukan dan menyebarluaskan hal-hal yang baru.
Dalam upaya penyebaran inovasi, diperlukan saluran-saluran atau media komunikasi
agar inovasi bisa diadopsi oleh suatu sistem sosial. Saluran komunikasi adalah suatu alat di
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mana pesan dapat sampai dari individu ke individu lain. Pada penelitian ini, diperoleh
tiga saluran utama yang bertugas menyebarkan pengetahuan tentang apa itu aplikasi masjidku
kepada khalayak, yaitu:
1.

Masjidku Mobile App
Masjidku Mobile App adalah saluran komunikasi utama yang bertujuan untuk
menjembatani antara pengguna gawai pintar dengan masjid. Aplikasi Masjidku tersedia
di Android dan iOS. Adapun fitur bermanfaat untuk pengguna, diantaranya ada
informasi dakwah, informasi kegiatan masjid dan musholah, infaq digital, jadwal shalat
dan arah kiblat, masjid terdekat, dan kelompok tadarusan. Potensi market terhadap
Masjidku Mobile ini tujuh puluh juta smartphone user. Sedangkan fitur bermanfaat
untuk masjid adalah sebagai media penyebar dakwah, media informasi kegiatan, media
penggalangan dana, fungsi analitis, dan jejaring sesama takmir masjid dan musholla di
Indonesia.

2.

Masjidku Website

Saluran komunikasi ini digunakan untuk memberikan akses kepada masjid-masjid yang
ingin memiliki website namun memiliki kendala finansial, teknis dan kendala lainnya.
Masjidku platform dimaksudkan sebagai media informasi, media transparansi
pengelolaan masjid serta media kolaborasi baik antar masjid, antar umat maupun antara
masjid dan umat.
3.

Masjidku TV
Masjidku TV adalah sebuah platform yang terdiri dari aplikasi mobile windows yang
dapat digunakan untuk optimalisasi penggunaan TV masjid dalam penyebaran informasi
terkait kegiatan, pelaporan keuangan masjid dan sebagainya. Masjidku TV terintegrasi
dengan masjidku mobile, dengan demikian update informasi cukup sekali dilakukan
oleh admin masjid. Untuk masjid dan umat, bahwa masjidku TV adalah media teaser
agar jamaah atau umat nantinya akan menggunakan Masjidku mobile untuk
mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif baik masjidku mobile
ataupun TV merupakan penghubung antara masjid dan jamaahnya (Muchdlir Johar
Zauhary, 2018 : 21)

Ketiga saluran komunikasi ini merupakan media yang saling terintegrasi satu sama
lainnya dalam satu dashboard yang bisa diakses melalui Aplikasi Masjidku. Adanya
kemudahan teknologi, masjid dapat melakukan pembaharuan konten satu kali saja dan masjid
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juga mendapatkan dukungan terkait dengan user management dan user analytic yang berguna
sebagai alat evaluasi setiap event-event yang diadakan oleh masjid dan musholla.
Proses difusi inovasi memiliki elemen jangka waktu. Jangka waktu di sini adalah
rentang waktu pengambilan keputusan khalayak untuk menggunakan suatu inovasi. Pada
penelitian ini tercatat jangka waktu yang dibutuhkan inovasi masjidku apps dalam menarik
minat umat dimulai sejak tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan wawancara dengan Fauzil
Hamdi pada tanggal 14 Mei 2018Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, Aplikasi MasjidKu

sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh sekitar 31.335 lebih umat muslim serta 1.237 masjid
dan musholla yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 1.237 Masjid dan musholla yang masih
aktif penggunanya di Indonesia, 31 Masjid berada di 5 wilayah DKI Jakarta yang sangat aktif
memanfaatkan fitur dan layanan dari Aplikasi MasjidKu.
Gambar 1. Pemanfaatan Aplikasi MasjidKu di Indonesia

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa di tahun 2016, publikasi konten dan
kegiatan melalui aplikasi ini sangat diminati. Di tahun-tahun berikutnya, Nampak penurunan
yang cukup signifikan. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dinyatakan dalam teori
difusi inovasi bahwa suatu tekhnologi memiliki masa tertentu. Teknologi yang melahirkan
suatu inovasi, kemudian bisa ditinggalkan dan atau tetap diadopsi oleh segelintir orang.
Masyarakat yang menghadapi suatu difusi inovasi, oleh Rogers dan Shoemaker 1971 (dalam
Zulkarimen Nasution, 1998 : 126) dikelompokkan dalam golongan-golongan sistem sosial yaitu:

1.

Inovator, yakni mereka yang memang sudah pada dasarnya menyenangi hal-hal baru,
dan rajin melakukan percobaan-percobaan. Dalam penelitian ini ialah para innovator
yang mendirikan Aplikasi MasjidKu.

2.

Early adopter (penerima dini), yaitu orang-orang yang berpengaruh, tempat temanteman sekelilingnya memperoleh informasi, dan merupakan orang-orang yang lebih
maju dibanding orang sekitarnya. Golongan ini diisi oleh rekan-rekan sejawat para
inovator yang kemudian turut serta mensosialisasikan Aplikasi MasjidKu di kalangan
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pengguna internet. Golongan inilah yang aktif di tahun 2015 menggunakan aplikasi
MasjidKu.
3.

Early majority (mayoritas dini), yaitu orang-orang yang menerima suatu inovasi
selangkah lebih dahulu dari rata-rata kebanyakan orang lainnya. Kelompok inilah yang
mulai aktif memanfaatkan layanan MasjidKu App, baik sebagai penyedia konten atau
juga pembaca konten.

4.

Late majority (mayoritas belakangan), yaitu orang-orang yang baru bersedia menerima
suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang di sekelilingnya sudah
menerima. Orang-orang pada golongan ini termasuk orang-orang yang cukup terlambat
mengetahui Aplikasi MasjidKu.

5.

Laggards, yaitu lapisan orang yang paling akhir dalam menerima suatu inovasi.(
Zulkarimen Nasution, 1998 : 126) Meskipun pada Aplikasi MasjidKu mulai mengalami

penurunan frekuensi pembaharuan konten kegiatan tiap masjid, sistem sosial ini tetap
mempertahankan Aplikasi MasjidKu di gawai mereka.
Kelima golongan di atas, terlahir dari sebuah sistem sosial yang menurut Everett M.
Rogers sebagai perangkat unit yang saling berhubungan dan tergabung dalam suatu upaya
bersama memecahkan masalah untuk mencapai suatu cita-cita bersama. Penting untuk
dicatat bahwa difusi terjadi di lingkungan suatu sistem karena struktur sosial dari suatu sistem
berpengaruh kepada difusi melalui beberapa cara. Sistem sosial membentuk batasan di
lingkungan mana suatu inovasi menyebar.12 Pada penelitian ini, para inovator Masjiku
Apps menjalin hubungan mitra dengan Jejaring Takmir Masjid Indonesia dan Sahabat
Masjidku yang terbuka untuk Muslim yang ingin memajukan dan memakmurkan masjid.
Komunitas ini mengajak masyarakat

untuk menghidupkan masjid sebagai pusat

pengembangan peradaban. Cara lain yang dilakukan oleh pengembang aplikasi ini untuk
membentuk batasan di lingkungan mana suatu inovasi menyebar, para pengembang
(innovator) berkolaborasi dengan komunitas Sahabat Masjidku dalam menyelenggarakan
acara Masjidku Talk untuk membahas perkembangan masjid dan teknologi terutama
mengenai Aplikasi Masjidku. Pada kegiatan tersebut, selain bincang-bincang, juga
mengadakan lomba pengetahuan anak muda terhadap masjid. Selain itu, setiap datangnya
bulan suci Ramadhan, para pengembang mengadakan Masjidku Kontes, dimana acara
tersebut

sebagai

ajang

pencarian

bakat-bakat

fotografi

dan

videografi

untuk

mendokumentasikan seputar kegiatan masjid maupun kontes bangunan masjid terindah.
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Perlombaan ini diadakan lewat media sosial Aplikasi Masjidku dengan penjurian online dan
peserta yang beruntung mendapatkan hadiah menarik dari Masjidku.
KESIMPULAN
Fenomena penggunaan Aplikasi MasjidKu sebagai informasi umat memiliki kelima
prasayarat suatu inovasi berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Everet M.Rogers.
Meskipun demikian, aplikasi ini mulai mengalami penurunan jumlah pengguna dari semenjak
diluncurkannya di tahun 2014 melalui jaringan internet. Upaya-upaya untuk mempertahankan
suatu sistem sosial penting untuk terus dilakukan agar kemanfaatan yang dihasilkan dari
inovasi ini dapat berlangsung lama dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang.
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