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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya Ikadi Kota Pekanbaru  

Problematika dakwah dan keumatan yang semakin hari 

semakinkompleks membutuhkan respon serius dari semua pihak terutama 

mereka yang berdiri di garis depan dalam melakukan advokasi terhadap umat 

yakni para da’i. Problema dakwah yang disertai dengan perkembangannya 

yang pesat tentu saja membutuhkan sebuah wadah yang memberikan arahan 

pada umat melalui pembentukan wadah da’i yang professional, bermoral, 

misionir, dan visionir dalam merancang dan merekayasa langkah-langkah, 

rencana, dan aksi-aksi dakwah di masa depan. Wadah tersebut hendaknya 

bertujuan untuk memberdayakan dakwah dan da’i dalam usaha 

merekonstruksi dan mereformasi pandangan umat terhadap tugas-tugasnya 

sebagai pemikul panji moralitas yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. 

Baik moralitas sosial-politik, budaya maupunperadaban. Dengan demikian 

diharapkan lahir Islam yang memberikan makna rahmatan lil ‘alamin dalam 

dunia nyata, memberikan pembelaan terhadap nilainilaikebenaran, dan 

memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam yang universal.
46

 

Kompleksitas dakwah dalam menghadapi gelombang dan tantangan 

globalisasi memerlukan langkah-langkah yang progresif, proaktif, intensif, 

terencana, sistematis, dan seimbang. Semua langkah ini diharapkan 

                                                             
46Puteh, M. Jakfar. 2006. Dakwah di Era Globalisasi (strategi 

menghadapi perubahan social). AK Group: Yogyakarta 
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melahirkan pandangan baru umat yang melihat Islam sebagai pemberi solusi 

bagi semuapersoalan umat dan kemanusiaan. Rancang bangun wadah dakwah 

ini bertujuan untuk memberikan pencerahan secara masif pada kaum muslimin 

agar mereka tidak terjerat dalam penyesatan-penyesatan yang menggelincirkan 

mereka dari jalan yang benar.
47

 

Obsesi untuk memberikan kontribusi positif dan memberdayakan 

potensi umat, inilah yang mendorong kami para aktivis dakwah mendirikan 

wadah para da’i yang kemudian kami namakan Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) 

yang berdiri diJakarta tanggal 1 Jumadil Ula 1423 H / 12 Juli 2002 M. 

Sedangkan Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) Wilayah Riau berdiri pada 

hari Rabu tanggal 7 Ramadhan 1423 H / 1 Oktober 2003 M, dan Ikadi Kota 

Pekanbaruberdiri pada 7 Februari 2004 bertepatan dengan pelaksana 

muzakkarah Duet Provinsi Riau tanun 2004, yang pertama kali dipimpin oleh 

Darisman,Lc. 

B. Visi dan Misi Ikadi Kota Pekanbaru 

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Ikadi Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

1. Visi Ikadi kota Pekanbaru 

Menjadi Lembaga Profesi Da’i di Pekanbaru yang mampu 

mengoptimalkan potensi para da’i dalam menegakkan nilai-nilai Islam 

Menuju Masyarakat Sejahtera 

. 

                                                             
47Qahthani, Sa’id. 2005. Menjadi Da’i yang Sukses. Qisthi Press: Jakarta 

Timur 
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2. Misi Ikadi Kota Pekanbaru 

A. Membangun pemahaman Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah 

sesuai manhaj ulama salafush shaleh bagi segenap umat manusia. 

B. Membangun sikap hidup berislam yang rahmatan lil ‘alamin. 

C. Menyebarkan, mengamalkan dan membela nilai-nilai Islam. 

D. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara ummat 

C. Program kerja IKADI Pekanbaru  

IKADI Pekanbaru memiliki program-program yang menjadi acuan dalam 

aktivitas pengelolan dakwah. Program-program tersebut sebagai berikut:  

1. Divisi  Humas dan keorganisasian 

a. Wewenang 

Bertanggung jawab terhadap pelaksanan humas dan keorganisasian 

Bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas Ikadi Kota Pekanbaru 

b. Rincian Tugas 

1. Mengarahkan penyusunan Renstra PD Ikadi Kota Pekanbaru 

2. Mengarahkan penyusunan program tahunan PD Ikadi Kota 

Pekanbaru 

3. Melaksanakan koordinasi Ikadi tingkat Kota Pekanbaru 

2. Divisi Riset dan Kajian 

Bertanggung  jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kajian keislaman. 

1. Melakuan supervisi pelaksanaan kajian. 

2. Melaporkan pelaksanaan aktifitas yang menjadi tugas dan 

wewenangan  
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3. Melaksana daurah muwajih 

3. Divisi pendidikan 

Bertanggung jawab terhadap peningkatan pendidikan 

1. Melaksanakan I’dat du’at 

2. Melaksanakan multaqa muwajjihin 

3. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang  

4. Divisi Da’wah 

a. Wewenang 

Bertanggung jawab terhadap efektifitas da’wah di tingkat Kota 

Pekanbaru 

b. Rincian Tugas 

1. Mengontrol pengelolaan da’wah di PD Ikadi Kota Pekanbaru 

2. Mengelola da’wah di masyarakat 

3. Melaksanakan pembekalan untuk pengurus dan anggota 
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STRUKTUR PENGURUS DAERAH IKATAN DA’I INDONESIA  

(PD-IKADI) PEKANBARU 
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