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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Masjid Ikhlas 

Sejarah singkat tentang berdirinya Masjid Ikhlas ini terletak 

dipinggiran dijalan Soekarno hatta no 80 arengka pekanbaru, 

dahulunya Masjid ini persis berada dijalan raya yang dibangun oleh 

masyarakat setempat namun karena pelebaran jalan raya  maka pada 

tahun 2008 Masjid Ihklas  dipindahkan bangunanya kebelakang lebih 

kurang 100 meter dari jalan raya seperti tempat masjid sekarang. 

Bangunan Masjid sekarang ini merupakan berkat peran dan semangat 

serta kerja keras masyarakat setempat dalam membangun Masjid 

maka sehingga bangunan ini berdasarkan swadaya masayrakat 

walaupun ada bantuan dari pemerintah sebagai ganti rugi dari 

pemerintah akibat pelebaran jalan raya soerkarno hatta  dan 

perusahaan yang memberikan sumbangannya. 

 

B. Visi : Menjadikan masjid untuk menyatukan dan memajukan umat 

menuju ketaatan dan kesejahteraan serta kemaslahatan umat hidup 

bersama  

C. Misi : 

1.  Mengelola masjid sebagai pusat ibadah  yang kondusif dan 

nyaman bagi umat, 

2. Menyelenggarakan kegiatan dakwah untuk membina umat 

3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan remaja masjid 

4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan islami formal maupun 

non formal yang unggul dalam menciptakan generasi Qurani  dan   

berakhlak mulia. 

D. Tujuan :  

Mewujudkan umat yang taat beribadah, mampu hidup bersama dalam 

perbedaan ditengah masyarakat serta berakhlak mulia. 
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E. Struktur kepengurusan 

 

SUSUNAN PENGURUS MASJID IKHLAS 

2017 – 2020 

 
PENASEHAT 

 

 

 

KETUA 

 

 

WAKIL KETUA 

 

 

 

     

 

 

 

 

SEKSI SEKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.MUNIR DJAMAKUN HANIF RIDHO H.SAHARUDDIN 

ZALMAN 

H.HAMDAN LUBIS 

H.RAFLES SUTAN BASA MUHAMMAD M HJ.MARTINA 

WIDODO 

ISWANDI 

SYAHRIAL 

 

 

USMAN 

IHSAN 

HASIBUAN 

 

 

MUKSIN ST 

MAN 

A.HAMID

 
 

 WIDODO 

ISWANDI 

SYAHRIAL 

 

HJ. MARTINI 

HJ.ERMIYATI 

SITI WAJIRO

 
 

 

 WIDODO 

ISWANDI 

SYAHRIAL 

 

YAZID 

RAMADHAN 

AGUS 
 

 

KEAMANAN DAKWAH PENDIDIKAN 

SEKRETARIS PEMBANTU UMUM BENDAHARA 

MAJELIS TA’LIM REMAJA 
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SUSUNAN KEPENGURUSAN MASJID IKHLAS 

Jalan Soekarno hatta No 80 Pekanbaru 

 

1. PELINDUNG  : Camat Tampan 

Lurah Tobek  Godang 

Ketua RW, 03 

Ketua RT.03 

 

2. PENASEHAT  :   - H. Munir 

- H.Syaharudin  

- Jamakun 

- Drs. Hanif Ridho 

3. PENGURUS INTI 

a. Ketua    : H. Zalman 

b. Wakil Ketua   : H.Hamdan Lubis 

c. Sekretaris    : Muhammad M 

d. Bendahara    : Hj. Martina 

e. Pembantu umum  : H. Rafles sutan basa 

 

4.SEKSI-SEKSI 

a. Seksi keamanan   : Widodo 

Iswandi  

Syahril 

b. Seksi Dakwah  : Usman 

   Ikhsan 

  Hasibuan 

c. Seksi Pendidikan   : Mukhcin 

   Marianus  

   Hamid 

d. Seksi Majlis Ta’lim : Hj.Martini 



37 

 

   Hj.Ermi wati 

    Siti wajero 

e. Seksi Remaja   :  Yazid 

    Ramadhan  

   Agus 

      

 

E. Tugas pengurus Masjid Ikhlas 

 

Adapun uraian tugas nya sebagai berikut: 

1. Pelindung 

Sebagai pelindung berkewajiban untuk melindungi kepengurusan 

masjid Ikhlas serta memberikan informasi serta mengakomodir  

kegiatan masjid serta menjalin silaturrahmi baik dengan pengurus 

maupun masayarakat.  

 

2. Penasehat 

Sebagai penasehat bertugas untuk memberikan nasehat, arahan 

dan saran serta masukan yang bersipat membangun kepada 

pengurus masjid ikhlas untuk menjalankan program kerja dengan 

baik sehingga bisa dilaksanakan sesaui dengan perancanaan yang 

mengacu pada visi dan misi. 

 

3. Ketua 

Sebagai ketua umum bertugas untuk memimpin dan 

mengendalikan kegiatan para pengurus masjid dalam menjalankan 

tugas serta melaksanakan program –program kerja yang telah 

terencana, kemudian mengatasi masalah baik internal maupun 

eksternal, menanda tangani surat menyurat, megevaluasi serta 

bertanggung jawab atas semua kegiatan kepada musyawarah 

umum. 
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4. Sekretaris 

Sebagai sekretaris berkebwajiban untuk mewakili ketua/wakil 

ketua apabila yang bersangkutan tidak ada ditempat, mencatat 

hasil rapat, membuat undangan  kemudian memberikan pelayanan 

teknis administrasi, membuat surat menyurat dan mengarsipkanna,

 membuat laporan pertriwulan serta mempertenggung jawabkan 

semua tugasnya kepada ketua umum. 

 

5. Bendahara 

Uraian tugas sebagai bendahara yaitu merencanakan dan 

mengusahakan adanya uang masuk serta mengendalikan 

pelaksanaan rencana keuangan masjid ikhlas seperti mengeluarkan 

uang sesui dengan kebutuhan dengan persetujuan ketua, 

mengarsipak bukti uang masuk dan keluar, membuat laporan 

keuangan masjid serta mempertangung jawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada ketua umum serta diitengah musyawarah 

kepengurusan. 

 

6. Seksi pendidikan 

Uraian tugas sebagai seksi pendidikan bertanggung jawab untuk 

merencanakan, mengatur serta melaksanakan kegiatan 

seperti:membuat pendidikan PDTA, taman baca Qur’an , 

mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik/guru, 

meningkatkan sumberdaya pendidik, membuat anggaran 

pendidikan, menyiapkan fasilitas, serta mangatur dan mengutus  

perwakilan  Masjid dalam rangka mengkuti undangan perlombaan 

dari Masjid lainnya, berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan 

ketua umum. 

7. Seksi Dakwah 

Sebagai seksi dakwah bertugas untuk merencanakan, mengatur 

jadwal,melaksanakan kegiatan dakwah seperti membuat acara 
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peringatan hari besar islam(PHBI), Melaksanakan majlis taklim 

atau pengajian, pembinaan Da’i serta kegiatan lainnya. 

dan merencanakan, mengatur serta melaksanakan kegiatan sosial 

antara lain melaksanakan kegiatan binaan serta memberikan 

santunan terhadap anak yatim, orang jompo, fakir miskin, orang 

yang terlantar, khitan masal, akikah, syukuran, jamaah yang 

sedang sakit dan kematian .  

8. Seksi keamanan 

Sebagai seksi keamanan bertanggung jawab untuk menjaga 

keamanan lingkungan Masjid baik tentang parkiran kendaraan 

maupun keamanan dalam beribadah didalam Masjid sehingga 

jamaah bisa khusuk dalam shalatnya. 

9. Seksi Majlis Ta’lim  

Sebagai seksi Majlis Taklim maka bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kegiatan wirit pengajian khusus untuk ibuk-ibuk 

dilingkungan Masjid Ihklas dan ikut serta dalam kegiatan 

posiandu dan kegiatan yang ada diMasjid Ikhlas 

 

10. Seksi Remaja 

Sebagai seksi remaja maka berkewajiban untuk melaksanakan 

Kegiatan-kegiatan dalam rangka membina remaja seperti kegiatan 

pelatihan kepemimpinan, kegiatan perlombaan dan kegiatan PHBI 

dan lain sebagainya.  

  

 

 

 


