
49 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM (Subyek Penelitian) 

A. Sejarah Singkat Majelis Taklim Baiturrahman (Jalan Baiturrahman 

RW/RT 06/28 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis) 

Menurut penuturan HJ. Nurbaina ketua Majelis Taklim Baiturrahman yang 

sekarang, majelis taklim ini berdiri pada tahun 1997, kurang lebih sudah 21 tahun. 

Seluruh kegiatan majelis taklim ini terpusat di masjid Baiturrahman. Pada tahun 

1997 Ibu Len (mantan ketua Majelis Taklim Baiturrahman periode pertama) salah 

seorang yang dihormati dilingkungan masjid merasa terpanggil untuk mendirikan 

sebuah majelis taklim sebagai wadah silaturrahmi antar sesama kaum ibu-ibu 

sebagai sarana peningkatan pengetahuan keagamaan kaum ibu dilingkungan 

masjid. 

Majelis Taklim Baiturrahman juga merupakan salah satu bentuk respon 

atas aspirasi warga kelurahan Duri Timur Rt 028/Rw 06 yang menginginkan 

adanya wadah silaturrahmi antar sesama muslim yang pada saat itu belum ada. 

Kegiatan-kegiatan pada awalnya Majelis Taklim Baiturrahman mempunyai tujuan 

yaitu mempersatukan dan mengkoordinasi jama’ah pengajian yang ada dalam 

wilayah Kelurahan Duri Timur dalam satu wadah, sehingga gerak langkahnya 

dapat terarah dan terprogram. Majelis Taklim Baiturrahman adalah kegiatan yang 

dilaksanakan secara rutin setiap minggunya pada hari rabu dan jum’at siang. 

Pengajian ini tepat dilaksanakan di mesjid baiturrahman, dimana pengajian ini 

bersifatnya adalah untuk umum sehingga yang hadir kadang juga kaum muslimin 
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dari luar Kelurahan Duri Timur. Majelis Taklim Baiturrahman sudah berdiri 

kurang lebih 21 tahun sampai tahun 2018 yang kegiatannya masih rutin 

terselengara.
53

 

B. Visi dan Misi Majelis Taklim Baiturrahman  

Visi Majelis Taklim Baiturrahman yaitu “mencerdaskan ibu-ibu jamaah 

agar lebih mendekatkan diri pada Allah SWT dan membina anak-anak menjadi 

muslim dan muslimah”. 

Adapun misi majelis taklim baiturrahman: 

a. Penanaman dasar-dasar keIslaman yang kuat 

b. Meningkatkan pemahaman jamaah tentang Al-Quran dan Hadist 

c. Meningkatkan perbaikan tingkah laku 

d. Mewujudkan jamaah yang berwawasan Agamais dan Nasionalis. 

C. Struktur organisasi Majelis Taklim Baiturrahman Ibu-ibu 

Struktur organisasi adalah menggambarkan tipe organisasi,    

pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang  pejabat, bidang dan 

hubungan pekerja, garis perintah dan tanggung jawab,  rentang kendali dan sistem 

pimpinan organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja 

dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-

beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi 

juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan 

penyampaian laporan. 
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Setiap majelis taklim memiliki struktur organisasi sendiri-sendiri yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Struktur organisasi Majelis Taklim Baiturrahman dimulai dari periode 

awal berdiri masih sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendarahara dan beberapa anggota yang berdasarkan hasil keputusan 

musyawarah. 

Pada periode pertama tahun 1997-2002 Majelis Taklim Baiturrahman 

dibawah pimpinan ibu Leni Mardiana yang pada saat itu menjabat sebagai ketua 

Majelis Taklim Baiturrahman. Pada periode kedua 2002-2007 kepengurusan 

Majelis Taklim Baiturrahman masih dibawah pimpinan ibu Leni Mardiana. 

Memasuki periode kepengurusan ketiga Majelis Taklim Baiturrahman 

mengalami perubahan dalam struktur organisasi. Dimana struktur organisasi 

Majelis Taklim Baiturrahman terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, 

bendarahara, dan beberapa koordinator seperti sarana dan prasarana, tabungan, 

pendidikan dan dakwah dan sosial. Pada periode ini Majelis Taklim Baiturrahman 

diketuai oleh HJ. Nurbaina. 

Memasuki periode 2015-2018 Majelis Taklim Baiturrahman mengalami 

penurunan jumlah anggota jama’ah. Majelis Taklim Baiturrahman mulai 

mengalami masa penurunan dilihat dari antusias masyarakat untuk menjadi 

pengurus, kader-kader yang diharapkan untuk memimpin Majelis Taklim 

Baiturrahman pun dari periode ke periode semakin berkurang.Setelah kurang 

lebih 21 tahun berjalan jumlah jamaah dari tahun ke tahun mengalami penurunan 
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yang pada awalnya mencapai kurang lebih 95 orang jamaah sekarang menjadi 30 

orang jamaah yang aktif.  

Penurunan jamaah Majelis Taklim Baiturahman sendiri menurut Ibu HJ. 

Nurbaina dikarenakan masalah pengkaderan.  Keenganan ibu-ibu muda untuk 

menggantikan posisi ketua Majelis Taklim Baiturrahman yang sekarang yang 

sudah lebih dari 11 tahun menjabat sebagai ketua majelis taklim. Hal ini 

dibuktikan tidak maunya ibu-ibu muda berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

struktur Majelis Taklim Baiturrahman. Inilah yang memicu alasan kenapa jumlah 

anggota majelis taklim kian mengalami penurunan. Rata-rata usia anggota jamaah 

majelis taklim yang aktif berkisar 40 tahun keatas. Disamping masalah 

pengkaderan, faktor cuaca seperti hujan juga menjadi pemicu alasan ibu-ibu 

kurang aktif atau jarang hadir di majelis taklim.
54

 

Dalam struktur kepengurusan Majelis Taklim Baiturrahman berusaha 

menjadikan dirinya sebagai sebuah organisasi yang tertib dengan mengadakan 

pembagian tugas dan wewenang dalam setiap masing-masing kepengurusan. 

Adapun struktur kepengurusan Majelis Taklim Baiturrahman pada periode 2017-

2022 sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Majelis Taklim Baiturrahman Ibu-ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Struktur organisasi Majelis Taklim Baiturrahman periode 2017-202
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Berdasarkan struktur organisasi Majelis Taklim Baiturrahman maka 

pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat di jelaskan 

sebagai berikut: 

1. Ketua 

Ketua bertanggung jawab atas segala permasalahan yang berhubungan 

dengan majelis taklim yang dipimpinnya. Tugas dan wewenang ketua diantaranya: 

a. Bertanggung jawab atas semua kegiatan atau program majelis 

taklim. 

b. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus 

dalam melaksanakan    tugasnya,sehingga mereka tetap berada pada 

kedudukan atau fungsinya masing-masing. 

c. Menandatangai surat-surat penting termasuk surat atau nota 

pengeluaran uang/dana/harta kekayaan organisasi. 

d. Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan para pengurus. 

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh 

tugas organisasi kepada jama’ah. 

2. Wakil Ketua 

Tugas dan wewenang  wakil ketua diantaranya: 

a. Mengkoordinasikan semua tugas-tugas pengurus. 

b. Mewakili ketua dalam kegiatan-kegiatan keluar majelis taklim. 

c. Menjalin kerjasama dengan majelis-majelis taklim lainnya 

3. Sekretaris 

Tugas dan tanggungjawab sekretaris diantaranya: 
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a. Mengkoordinir jalannya kegiatan majelis taklim. 

b. Menyusun jadwal kegiatan majelis taklim. 

c. Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting dalam 

pengembangan majelis taklim. 

d. Memberikan pelayanan teknis dan administrasif. 

e. Membuat daftar hadir jama’ah. 

f. Mensosialisasikan jadwal kegiatan. 

g. Membuat surat menyurat dan pengarsipan. 

h. Membuat dan mendistribusikan undangan. 

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 

4. Bendahara 

Tugas dan tanggungjawab bendahara diantaranya: 

a. Mencari sumber dana untuk kegiatan majelis taklim. 

b. Mengkoordinir keuangan majelis taklim. 

c. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan majelis taklim. 

d. Bertanggung jawab terhadap keuangan majelis taklim. 

e. Menghimpun dana kas dan infaq. 

f. Menyusun laporan keuangan per-triwulan. 

g. Memegang dan memelihara harta kekayaan organisasi, baik berupa 

uang, barang inventaris maupun tagihan. 

h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 
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5. Koordinator Sarana dan Prasarana 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Mendata/ merawat/ mengamankan inventaris majelis taklim. 

b. Menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan majelis 

taklim. 

c. Melaporkan kepada ketua/ sekretaris bila ada pihak yang akan 

meminjam inventaris. 

d.  Mendata kerusakan sarana dan prasarana dan mengusulkan 

perbaikannya atau penggantinya. 

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 

6. Koordinator Tabungan 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Mendata peserta tabungan. 

b. Mengkoordinir jalannya tabungan. 

c. Mengeluarkan dana tabungan atas izin ketua/ sekretaris. 

7. Koordinator Pendidikan dan Dakwah 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Menyiapkan jadwal kegiatan dakwah para ustad. 

b. Menentukan topik atau tema dakwah. 

c. Melakukan kontak atau komunikasi terkait kapan, dimana, acara 

majelis taklim dilakukan dengan para ustad. 
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d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada ketua. 

8. Koordinator sosial 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Menjalin hubungan kerjasama dengan warga  terkait kegiatan majelis 

taklim. 

b. Menghidupkan majelis taklim bersama-sama pengurus lainnya. 

Membantu menyusun kerjasama-kerjasama dengan pihak lain.
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D. Sarana prasarana dan administrasi yang dimiliki majelis taklim 

baiturrahman 

Adapun sarana prasarana yang dmiliki oleh majelis taklim dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel.4.1 

Sarana Prasarana Majelis Taklim Baiturrahman 

No. Nama Fasilitas 

Keadaan Fasilitas 

Jumlah Asal 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 

1 Seperangkat sound system √  1 Mesjid Baiturrahman 

2 Meja Ustad √  1 Mesjid Baiturrahman 

3 Laptop √  1 Mesjid Baiturrahman 

4 Slide √  1 Mesjid Baiturrahman 

5 Infocus √  1 Mesjid Baiturrahman 

6 Tikar/alas √  15 Mesjid Baiturrahman 

7 Kursi √  1 Mesjid Baiturrahman 

8 Yasin √  55 Mesjid Baiturrahman 

9 Al-Qur’an √  17 Mesjid Baiturrahman 
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Tabel.4.2 

Administrasi  Majelis Taklim Baiturrahman 

No. Jenis 

Keadaan Fasilitas 

Jumlah Keterangan 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 

1 Buku agenda Kegiatan 

 
√ 1 

Agenda kegiatan 

majelis taklim bersifat 

lisan, tidak di 

tuangkan dalam buku 

agenda kegiatan.  

2 Daftar hadir jama’ah 

√  1 

Majelis taklim 

baiturrahman telah 

memiliki daftar hadir 

jama’ah dengan 

membubuhkan tanda 

tangan setiap kali 

hadir pada kegiatan 

majelim taklim. 

3 Daftar hadir ustad 

 
√ 1 

Belum adanya buku 

yang mengontrol 

kehadiran para ustad 

di majelis taklim 

baiturrahman. 

4 Buku Kas 

√  1 

adanya buku kas yang 

mencatat setiap 

transaksi uang masuk 

dan keluar. 

5 Buku pembayaran iuran 

anggota dan pengurus 

√  1 

Adanya buku yang 

mengontrol 

pembayaran iuran 

setiap anggota jama’ah 

majelis taklim. 

 

E. Program Kegiatan Majelis Taklim Baiturrahman 

Berdasarkan penuturan sekretaris majelis taklim baiturrahman ibu Neng In, 

menyatakan bahwa didalam penyusunan program kegiatannya, majelis taklim 

membagi dua macam yaitu: 

a. Program Reguler (Rutin) 

Kegiatan rutin dilaksanakan pada setiap hari rabu dan jum’at siang pukul 

13.30 sampai menjelang shalat ashar dimana kegiatan rutin dilakukan tepat 

dimesjib baiturrahman dengan susunan acara: 
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1) Shalawat Nabi SAW. 

2) Pembukaan  

3) Pemberian materi oleh ustadz sesuai jadwal: aqidah, ibadah,   

al-qu’an, akhlak, tafsir, tarekh (sejarah islam), fiqih, umum, 

pendidikan (tarbiyah), dan hadist. 

4) Pengumuman (informasi) 

5) Doa penutup 

Untuk menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar majelis taklim 

baiturrahman dan menjalin silaturrahmi antar jama’ah majelis taklim 

melaksanakan: 

1) Mengunjungi dan menengok orang sakit baik dirumah maupun 

dirumah sakit dengan memberikan bantuan ala kadarnya. 

2) Memenuhi undangan pengajian BMKT (Badan Kontak Majelis 

Taklim) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis apabila 

diundang. 

3) Mengkoordinir tabungan mingguan dan tabungan ibadah qurban 

4) Mengkoordinir pengumpulan dana dari para donator untuk 

pembangunan pagar mesjid dan sumbangan anak yatim. 

5) Membantu proses pemakaman kepada warga atau jama’ah yang 

sedang tertimpa musibah seta menyiapkan konsumsi pada malam 

ta’ziah. 
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b. Program insidental 

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu berkaitan dengan 

peristiwa tertentu seperti: 

1) Peringatan tahun baru islam (30 dan 1 muharam). Kegiatan yang 

dilakukan diantaranya seperti: doa akhir dan awal tahun baru, shalat 

magrib berjama’ah, membaca yasin, shlalat isya berjama’ah, 

dilanjutkan shalat tasbih diakhiri dengan makan bersama. 

2) Peringatan isra’ miraj Nabi Muhammad Saw. Majelis taklim 

baiturrahman bekerja sama dengan BKMT (Badan Kontak Majelis 

Taklim) menyelenggarakan peringatan isra’ miraj dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan seperti: tabligh akbar dan lomba pelaksanaan fardu 

kifayah. 

3) Kegiatan pada bulan Ramadhan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

diantaranya: melaksanakan buka puasa bersama warga Rt 028/Rw 

06, melaksanakan shalat tarawih jama’ah, melakukan shalat sunnah 

dhuha, thaubat, dan tasbih, tadabur membaca al-qu’an, dan santunan 

anak yatim. 

4) Kegiatan bulan haji. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya: 

halal bihalal melepas keberangkatan jama’ah calon haji.
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