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BAB IV 

GAMBARAN UMUM YAYASAN NADWAH MASJID RAUDHATUL 

JANNAH PEKANBARU 

 

A. Sejarah berdirinya Yayasan Nadwah Masjid Raudhatul Jannah 

Pekanbaru 

Yayasan Nadwah didirikan pada tanggal 15 Maret 2007, terletak 

dijalan Nangka / Tuanku Tambusai. Dimana pendiri Yayasan ini adalah  Alm 

Ustadz Armen Halim Naro Rohimahulloh, kemudian didalam perjalananya 

diteruskan oleh Ustadz Maududi Abdulloh, Lc dan Ustadz Dr. Aspri Rahamat 

Azai, MA dan pada tahun 2011 Yayasan Nadwah Mendapatkan wakaf tanah 

yang terletak dijalan pusat Kota Pekanbaru dan kemudian pada tahun 2011 di 

mulai pembangunan Raudhatul Jannah Islamic Center. 

Salah satu misi dari Yayasan Nadwah pekanbaru ini adalah 

menyebarkan dakwah Ahlusunnah Wal Jamaah, untuk bisa memahami agama 

ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat dan para 

pengikutnyayang setia hingga hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui bersama 

bahwasanya salah satu program yaitu mendirikan sebuah Masjid. Masjid ini di 

inspirasi atau dibangun atas wakaf seorang muhsinin yang mewakafkan 

tanahnya. Seluas 300 M di jantung Kota Pekanbaru. Diawal pembangunan ini 

pengurus hanya memiliki uang 5 juta, kemudian membuka sekertariat 

pembangunan masjid dan setelah berjalan sekertariat dengan ada aktivitas 

mulai satu per satu muhsinin datang, ada seorang muhsinin yang merelakan 

atau memberikan infak sebesar 50 juta yang bisa digunakan langsung untuk 
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aktivitas penimbunan. Dalam waktu itulah sejak mulai dibangun Masjid ini 

sudah mulai di fungsikan. Walaupun pembangunanya belum ideal namun 

sudah bisa difungsikan  untuk beribadah. Tidak lupa dan ini memang sudah 

haus selayaknya kita lakukan sebagai badan hukum di Indonesia ini. Kita 

dahului dulu dengan izin yang diperlukan dari pihak pemerintah dan saat kita 

akan melaunching atau akan melakukan pembangunan Masjid ini. Kita 

presentasikan rencana pembangunan ini dihadapan Walikota Pekanbaru pada 

saat acara Dauroh kajian Islamiah yang kita laksanakan di Masjid Agung An-

Nur.  

Pengurus Masjid Raudhatul Jannah mengatakan bahwa Masjid ini 

dibangun dengan arsitek yang berjumlah 3 orang yaitu Pak Hari, Pak Sunu 

dan Pak Satria. Awalnya membentuk pohon kurma , Ornamen ini di 

konsultasikan dengan yang lain kita ingin memberikan Image bahwasannya 

Islam juga tidak anti kebaikan tidak anti yang bagus atau keindahan sekaligus 

bersih. Dalam masalah kebersihan Masjid ini sangat kita tekankan. Banyak 

orang yang berkomentar bahwa Masjid kita ini cukup bersih. Dalam tempat 

wudhu dan Toiletnya. Merupakan daya tarik tersendiri bagi para jamaah yang 

datang. 

Ukuran Masjid Raudhatul Jannah ini yaitu 40 x 45, maka yang 

diperkirakan dana yang harus kita kumpulkan sekitar 12 Miliar waktu itu, 

namun kondisinya bertambah dengan kebutuhan maka Masjid ini akan bisa 

selesai dengan menelan dana 15 Miliar, posisinya sudah dalam progres 

kemajuan sekitar 90-95 % sehingga praktis tinggal sekitar 2 miliar lagi 
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Pembangunan ini dapat selesai. Dilihat dari filosofisnya bangunan ini antik 

karena kubahnya tidak ada seperti kebanyakan Masjid pada umumnya. Ia 

berbentuk seperti empat persegi atau kotak. Sekarang Masjid ini menjadi 

Islamic Center jadi memiliki bidang-bidang lain seperti Bahasa Arab, Tahsin 

anak-anak dan orang dewasa. Dari kegiatan ini banyak kaum muslimin yang 

menarik untuk mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Qur’annya. Tidak 

kurang dari 200-300 orang belajar tahsin dan  pra tahsin. Cukup terharu 

melihat jamaah dengan serius atas pelajaran kalam Allah. Salah satu cara agar 

mendapatkan dana yaitu dengan cara membuat kaplingan masjid, dimana kita 

tawarkan kepada kaum muslimin orang yang ingin berinfak untuk masjid 1 

meter diperkirakan dengan 3 juta Rupiah. Kita beri kesempatan bagi kaum 

muslimin yang ingin menginfakkan hartanya di bayar langsung maupun bisa 

dengan cicilan atau angsuran sesuai kemampuanya, cara ini cukup efektif dana 

yang dikumpulkan kurang lebih 1 miliar. Kemudian masjid ini diharapkan 

bisa memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat sekitar masjid dan 

jamaah, kemudian melakukan santunan untuk anak yatim. Ada program setiap 

2 bulan sekali memberikan santunan kepada anak yatim sebesar 200 Ribu 1 

anak perbulan. Saat ini sedang berjalan 100 anak yatim yang sudah berjalan 

sekitar 2 tahun.  

 

B. Visi, Misi, kegiatan, Media , Vasilitas 

1. Visi  

Menjadi pusat pembinaan dan penyebaran dakwah Ahlusunnah di Provinsi 

Riau. 
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2. Misi  

a. Menyelenggarakan kajian-kajian Islam, seminar dan muktamar 

b. Membina generasi muda muslim dan mempersiapkan mereka menjadi 

Da’i kepada jalan Allah 

c. Membangun komunikasi kerja sama syar’i dengan Institusi dan dan 

organisasi Islam nasional dan internasional yang mempunyai visi dan 

misi yang sejalan 

d. Menyelenggarakan program penyebaran dakwah dan kajian ilmiah 

melalui media massa 

e. Membuat model penyelenggaraan ekonomi syari’ah 

f. Menjalankan fungsi amaliah sosial. 

3. Kegiatan  

a. Diklat pranikah 

b. Diklat muamalah 

c. Diklat penyelenggaraan jenazah 

d. Diklat muallaf 

e.  Diklat wudhu dan sholat 

f. Pengumpulan zakat 

g. Takkhassus ilmu syariah 

h. Konsultasi syariah  

i. Klinik pengobatan 

j. Kegiatan ramadhan dan idul fitri 

k. Kegiatan idul adha dan Qur’ban 
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l. Kajian rutin dan daurah 

m. Kajian Ba’da Magrib 

n. Kajian ba’da subuh 

o. Tahsin Al-Qur’an 

p. Tablig akbar 

4. Media  

a. ERJE Tv 

b. Website 

c. Sms dan whatsapp center 

5. Fasilitas  

a. Perpustakaan  

b. Muslim expo 

c. Kantor Yayasan 

d. Ruangan untuk ibadah lantai 1 dan lantai 2 

e. Ruang khusus pembangunan 

f. Ruang kantor Masjid atau pengurus Masjid. 

 

 

 

 

 

 


