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PENELITIAN ARSITEKTUR MASJID KUNA DI KABUPATEN TAPIN DAN BANJAR,  

KALIMANTAN SELATAN 
 

Penelitian Arsitektur Masjid Kuna di Kabupaten Tapin dan Banjar  dilaksanakan berdasarkan 
surat tugas Kepala Balai Arkeologi Banjarmasin nomor 409/P4.&/PR/2014 tanggal 2 Juni 2014. 
Penelitian tersebut dilaksanakan selama16 hari, antara tanggal 3 sampai dengan 18 Juni 2014, dengan 
ketua tim Bambang Sakti Wiku Atmojo, dan anggota tim sebanyak empat orang yaitu Wasita, Bambang 
Sugiyanto, Rahmat Taufik dan Abdurrasyid. Adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah : 
1)Bagaimana bentuk arsitektur masjid kuna yang  terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu 
Sungai Selatan, 2) Bagaimana sebaran masjid tua, posisi masjid tua terhadap sungai dan permukiman, 
dan bagamana perubahan yang dialaminya, dan 3) Apakah terdapat perbedaan bentuk antara masjid 
yang menjadi lokasi penelitian terdahulu dengan masjid  yang berada di wilayah penelitian sekarang.  

Ada empat tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai pada penelitian ini, yaitu : 1) 
Mendapatkan gambaran mengenai berbagai bentuk arsitektur masjid kuna di Kab. Tapin dan Banjar; 2) 
Mendapatkan gambaran perkembangan bentuk arsitektur masjid di Kab. Tapin dan Banjar; 3)  
Mengetahui sejarah perkembangan masjid-masjid kuna di Kab. Tapin dan Banjar, dan 4) Apabila 
memungkinkan adalah untuk mengetahui perbandingan bentuk masjid kuna di wilayah penelitian 
terdahulu dengan sekarang. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi masjid dan lingkungannya, penggambaran denah 
masjid beserta lingkungannya, pemotretan, wawancara, dan studi pustaka. 

Selama kegiatan di Kabupaten Tapin terdapat 11 masjid yang dapat dikategorikan sebagai 
masjid kuna, dan digunakan sebagai lokasi penelitian. Adapun 11 masjid kuna tersebut adalahmasjid 
an Nur di Desa Parigi, Kec. Bakarangan; masjid al Mujahidin di Desa Pematang Karangan Hulu, Kec. 
Tapin Tengah; masjid al Mukarramah, di Desa Banua Halat Kiri, kec. Tapin Tengah; masjid asy Syura 
di Desa. Labung, Kec. Tapin Tengah; masjid al Istiqomah di Desa. Gadung, Kec. Bakarangan; masjid 
Baiturrahman di Desa Pandahan, Kec. Tapin Tengah; masjid al Muna di Desa Timbaan; masjid Riadus 
Shalihin di Desa Lok Paikat; masjid an Nur diDesa Sungai Rutas; masjid Baitur Ridwan, di Desa 
Pabaungan, Kec. Candi Laras Selatan; dan masjid Nurul Falah, di Desa Batalas, Kec. Candi Laras 
Utara.   

Di Kabupaten Banjar terdapat 7 masjid kuna yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, yaitu 
Masjid Jami’ Abdul Hamid Abulung, di Desa Sungai Batang, Kec. Martapura Barat; masjid Jami 
Hidayatullah di Desa Sungai Rangas Hambuku; masjid Jami’ Baitul Izzati di Desa Pasar Jati, Kec. 
Astambul; masjid al Munawaroh diDesa Sungai Landas, Kec. Karang Intan; masjid Jami’ al Karamah di 
Desa Kalampayan, Kec. Astambul; dan masjid al Muqqoddam, di Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. 
Sungai Tabuk.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada awalnya bentuk atap yang asli berupa 
atap tumpang tiga, menggunakaan genting sirap ulin atau daun rumbia, dan memiliki kemuncak pataka 
kayu.Bahan utama yang digunakan untuk membuat masjid adalah kayu ulin, yang digunakan sebagai 
tiang, papan lantai, dinding, dan kerangka atap. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa 
kayu ulin yang digunakan untuk membangun masjid rata-rata berasal dari daerah hulu Sungai Barito di 
Kalimantan Tengah. Bentuk-bentuk atap  tersebut kemudian mengalami berbagai perubahan,antara 
lain pada sebagian besar masjid yaitu menjadi bentuk atap tumpang dua atau tiga menggunakan 
kemuncak kubah seperti masjid-masjid di Timur Tengah. 

Sebagian dari masjid yang menjadi lokasi penelitian merupakan bangunan rumah panggung 
yang memiliki tiang penyangga atau tongkat dalam istilah lokal, yang berada di bawah lantai. dengan 
bentuk rumah panggung berarti untuk masuk ke dalam masjid harus naik tangga terlebih dahulu. 
Rumah panggung juga memiliki lantai yang dibuat dari papan kayu ulin. Pada saat ini semua masjid 
sudah berubah menjadi bukan bangunan panggung, meskipun masih ada satu yang berbentuk semi 
panggung. Bentuk bangunan kemudian menjadi lebih beragam, antara lain karena keinginan 
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masyarakat supaya masjid tidak lagi berbentuk tradisional. Perubahan bentuk masjid tradisional 
kepada bentuk modern lebih banyak terjadi di Kabupaten Banjar. Hal ini terjadi karena pengaruh dari 
luar lebih banyak terjadi di Kabupaten Banjar dibandingkan dengan Kabupaten Tapin.  

Perubahan yang terjadi bukan hanya pada bentuk, namun juga pada bahan yang digunakan 
untuk membuat masjid. Apabila pada masa lalu hampir semua bahan yang digunakan adalah kayu, 
maka pada perkembangan yang kemudian bahan yang digunakan juga beragam, di antaranya semen, 
bata, ubin keramik, seng dan kaca.  

Di bagian dalam selalu terdapat mimbar yang digunakan untuk tempat kotbah sebelum shalat 
Jumat. Mimbar tersebut semua dibuat dari kayu dan selalu terdapat hiasan ukiran sulur-suluran dan 
kadang-kadang ukiran kaligrafi huruf Arab. Di halaman masjid juga terdapat sejumlah unsur pelengkap 
yang dapat dikatakan memiliki kaitan erat dengan keberadaan masjid. Paling tidak terdapat tiga unsur, 
yaitu jam matahari atau jidar, tiang bendera, dan menara terutama padamasjid yang sudah direnovasi. 
Jam matahri biasanya dibuat dari semen yang dibentuk tugu segi empat, dan terdapat besi di bagian 
atas yang digunakan sebagai pedoman waktu shalat.  

Perubahan bukan hanya terjadi pada bentuk dan bahan, tetapi juga pada posisi masjid terhadap 
lingkungan alam. Pada awalnya sebagian besar masjid terletak dekat dengan aliran sungai, karena 
sungai merupakan prasarana lalulintas utama, dan sekaligus tempat berwudhu. Akan tetapi pada saat 
ini sebagian sudah dipindah menjauh dari sungai dengan berbagai pertimbangan, antara lain terjadinya 
abrasi, kemudahan transportasi darat, mendapatkan tempat yang lebih luas karena terjadi 
perkembangan luasan masjid mengikuti perkembangan jumlah anggota masyarakat yang 
menggunakan. Selain itu, pada saaat ini masjid-masjid tersebut rata-rata berada di tengah 
perkampungan penduduk.   

Apabila dibuat perbandingan dengan masjid- masjd  kuna di daerah hulu sungai, maka masjid di 
daerah Hulu Sungai sebagian besar masih mempertahankan bentuk asli, antara lain karena ulama 
setempat berpendapat bahwa bentuk yang kuna masih lebih indah daripada bentuk modern. Posisi 
masjid di daerah Hulu Sungai sebagian besar masih berada tidak jauh dari aliran sungai, hanya sedikit 
yang dipindah mendekati jalan raya. Ditinjau dari segi usia maka masjid-masjid kuna di kab. Tapin dan 
Banjar rata-rata berasal dari awal abad ke-20, sedangkan masjid kuna di daerah Hulu Sungai ada yang 
berasal dari akhir abad ke-18. Dalam hal bentuk, maka masjid-masjid di kab. Tapin dan Banjar lebih 
banyak yang terpengaruh bentuk-bentuk kontemporer dibandingkan di daerah Hulu Sungai. Hal ini 
tidak terlepas dari proses modernisasi yang lebih cepat melanda daerah-daerah yang lebih mudah 
berhubungan dengan dunia luar daripada di daerah pedalaman.  

 

Foto 1. Masjid al Mujahidin, Pematang Karangan Hulu, Kab. Tapin 
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Foto 2. Masjid Banua Halat, Kab. Tapin 

 

Foto 3. Masjid Baitur Ridwan, Pabaungan, Kab. Tapin 

 

Foto 4. Masjid Jami’ Hamid Abulung, Kab. Banjar 
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Foto 5. Masjid Jami’ Hidayatullah, Kab. Banjar 

 

Foto 6. Masjid Jami’ al Muqodam, Kab. Banjar.  


