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 BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG KELURAHAN SIMPANG BARU 

KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU 

A. Geografi dan Monografi  

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Kelurahan Simpang Baru 

merupakan kelurahan yang sangat luas dibandingkan kelurahan lainnya yang 

terdapat di Kecamatan Tampan, luas wilayah Kelurahan Simpang Baru adalah 23, 

59 Km
2
. dan jumlah penduduk + 48.516 jiwa. Di kelurahan ini terdapat 34 RW 

dan 144 RT.
21

 

Secara geografis keseluruhan kelurahan ini merupakan daerah yang 

memiliki daratan rendah dengan curah hujan yang tinggi serta memiliki dua 

pergantian musim; yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sebagian tanah 

berlahan liat dan gambut. 

Adapun batas wilayah Kelurahan Simpang Baru saat ini adalah: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan 

Payung Sekaki. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Delima Kecamatan Tampan. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan 

Tampan. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
22

 

 

                                                             
 

21
 Asrizal, Publikasi Informasi Kecamatan Tampan, (Pekanbaru: Badan Pusat Koorndinator 

Statistik Kecamatan, 2015), h.8 
 22 Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, 2015. 
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B. Keadaan Peduduk 

 Dilihat dari keadaan penduduk di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan 

Tampan, Kota Pekanbaru, dimana kelurahan ini terdapat 48.516 jiwa. Untuk lebih 

jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:  

Tabel II.1 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Penduduk Jumlah jiwa Persentase  

1 Laki-laki 23.456 48,34 

2 Perempuan 25.060 51,65 

 Total 48.516 100  

Sumber Data: Informasi Kecamatan Tampan 2015 

 Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa penduduk berdasarkan jenis laki-

laki berjumlah 23.456 jiwa dengan persentase 48,34 (persen), dan perempuan 

berjumlah 25.060 jiwa dengan persentase 51,65 (persen). Dari data tersebut 

terlihat keseimbangan antara penduduk berjenis laki-laki dan perempuan. Namun 

mayoritas penduduknya berjenis perempuan dengan perbandingan perempuan 

lebih bayak 1.604 jiwa dari pada laki-laki.
23

 

Selanjutnya, jika diperhatikan jumlah penduduk di Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan umur, maka akan terlihat 

jelas perbandingannya, yang dijelaskan di sini adalah penduduk  mulai dari umur 

4 tahun sampai 24 tahun ke atas, sebagai mana dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

 

  

                                                             
23 Asrizal, Op.Cit., h.17 
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Tabel II.2 

Keadaan Penduduk Menurut Umur 

No Umur Jumlah/Jiwa  Persentase  

1 0-04 5.702 11.75 

2 5 1.287 2.65 

3 6 1.251 2.57 

4 7-12 4.309 8.88 

5 13-15 2.583 5.32 

6 16 1.244 2.56 

7 17 1.222 2.51 

8 18 1.948 4.01 

9 19-24 12.036 24.80 

10 24 16.934 34.90 

 Total 48.516 100  

Sumber Data: Informasi Kecamatan Tampan 2015 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa penduduk berumur antara 0-

04 tahun berjumlah 5.702 jiwa dengan persentase 11,75 (persen), umur 5 tahun 

berjumlah 1.287 jiwa dengan persentase 2,65 (persen), umur 6 tahun berjumlah 

1.251 jiwa dengan persentase 2,57 (persen), umur 7-12 tahun berjumlah 4.309 

jiwa dengan persentase 8,88 (persen), umur 13-15 tahun berjumlah 2.583 jiwa 

dengan persentase 5,32 (persen), umur 16 tahun berjumlah 1.244 jiwa dengan 

persentase 2,56 (persen), umur 17 tahun berjumlah 1.222 jiwa dengan 

persentase 2,51 (persen), umur 18 tahun berjumlah 1.948 jiwa dengan 

persentase 4,01 (persen), umur 19-24 tahun berjumlah 12.036 jiwa dengan 

persentase 24,80  (persen), umur 24 tahun berjumlah 16.934 jiwa dengan 

persentase 34,90 (persen). 
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 Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  adalah penduduk yang 

berumur 24  yaitu berjumlah 16.934 jiwa dengan persentase 34.90  (persen). 

Sedangkan penduduk menurut umur dengan jumlah kecil adalah umur 17 tahun 

berjumlah 1.222 dengan persentase 2,51 (persen). 

C. Pendidikan 

 Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat perperan dalam meningkatkan 

pembangunan suatu wilayah. Karena pendidikan adalah sebagai tolak ukur 

melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan pembangunan suatu 

wilayah akan dapat diwujudkan. Negara didirikan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam 

pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran 

nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan non formal.
24

 

Disisi lain, di dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan. 

Karena pendidikan dalam Islam memiliki tujuan sendiri bukan hanya tujuan untuk 

dunia saja tetapi tujuan memperoleh bahagia diakhirat. Secara umum tujuan 

pendidikan dalam Islam adalah agar orang yang dididik, menjadi hamba Allah 

yang saleh, sebagai pemimpin yang bertanggungjawab, manusia sempurna, 

memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, termasuk juga berakhlak dengan 

meneladani al-Asma al-Husna Allah Swt. Jadi, tujuan pendidikan dalam Islam itu 

luas, tinggal lagi yang perlu adalah operasionalisasi pendidikan.
25

 

                                                             
 24 Undang-undang dasar 1945 pasal (3) ayat 1  

 25 Samsul Nizar,Zainal Efendi Hasibuan, Hadist Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal 

Persfektif Rasulullah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 11-12 
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Oleh karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kelurahan Simpang Baru, 

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dilihat dari tingkat pendidikannya: yaitu 

pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.3 

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah/Jiwa Persentaese 

1 Belum Sekolah 8.046 16.58 

2 Tidak Tamat SD Sederajat 3.931 8.10 

3 Tamat SD Sederajat 10.284 21.19 

4 SMP Sederajat 8.645 17.81 

5 SMA Sederajat 12.231 25.21 

6 Diploma II  826 1.70 

7 Akademi/Diploma III 1.752 3.61 

8 Perguruan Tinggi/DiplomaIV 2.801 5.77 

 Total 48.516 100  

Sumber Data: Informasi Kecamatan Tampan 2015 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk menurut tingkat 

pendidikannya di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tamapan, Kota Pekanbaru, 

terlihat jelas penduduk yang belum sekolah berjumlah 8.046 jiwa dengan persentase 

16,58 (persen), Tidak Tamat SD Sederajat berjumlah 3.931 jiwa dengan 

persentase 8,10 (persen), Tamat SD Sederajat berjumlah 10.284 jiwa dengan 

persentase 21,19 (persen), SMP Sederajat berjumlah 8.645 jiwa dengan 

persentase 17,81 (persen), SMA Sederajat berjumlah 12.231 jiwa dengan 
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persentase 25,21 (persen), Diploma II berjumlah jiwa 826 dengan persentase 

1,70 (persen), Akademi/Diploma III berjumlah 1.752 jiwa dengan persentase 

3,61 (persen), Perguruan Tinggi/DiplomaIV berjumlah 2.801 jiwa dengan 

persentase 5,77 (persen). 

Berdasarkan tabel penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan 

Simpang Baru, Kecamatan Tamapan, Kota Pekanbaru, terlihat bahwa mayoritas 

pendidikan penduduk adalah SMA sederajat berjumlah 12.321 jiwa dengan 

persentase 25,21 (persen). Sementara pendidikan terkecil yang dimiliki 

penduduk di daerah ini adalah Diploma II berjumlah 826 jiwa dengan persentase 

1,70 (persen). 

Di sisi lain, maju mundurnya pendidikan juga didukung oleh sarana 

pendidikan yang ada. Adapun sarana pendidikan formal yang terdapat di 

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

Tabel II.4 

Lembaga Pendidikan Formal 

No Sarana Pendidikan Formal Jumlah Persentase 

1 TK Sederajat 18 45 

2 SD Sederajat 8 20 

3 SMP Sederajat 4 10 

4 SMA Sederajat 3 7.5 

5 Sekolah Kejuruan 4 10 

6 Perguruan Tinggi 3 7.5 

 Total 40 100  

Sumber Data: Informasi Kecamatan Tampan 2015 
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 Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas sarana pendidikan formal yang 

terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah 

TK sederajat berjumlah 18 unit dengan persentase 45 (persen), SD Sederajat 

berjumlah 8 unit dengan persentase 20 (persen), SMP Sederajat berjumlah 4 

unit dengan persentase 10 (persen), SMA sederajat berjumlah 3 unit dengan 

persentase 7,5 (persen), Sekolah Kejuruan berjumlah 4 unit dengan persentase 

10 (persen), Perguruan Tinggi berjumlah 3 unit dengan persentase 7,5 

(persen).  

Dilihat dari sarana pendidikan formal penduduk di Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di atas, dimana TK lebih bayak dari 

sarana lainnya yaitu berjumlah 18 unit dengan persentase 45 (persen), sementara 

sarana pendidikan formal yang paling sedikit adalah SMA sederajat dan 

perguruan tinggi masing-masing berjumlah 3 unit dengan persentase masing-

masing 7,5 (persen).
26

 

D. Agama dan keyakinan 

 Agama merupakan sesuatu fitrah bagi manusia. Karena agama tidak dapat 

terpisahkan dari kehidupan manusia, setiap manusia pasti mempunyai tuhan yang 

menciptakannya. Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru tidak 

ditemukan adanya penduduk yang tidak beragama atau yang disebut ateis, dimana 

di kelurahan ini terdapat 5 agama yang diyakini penduduk, yaitu: Islam, katolik, 

protestan, hindu dan budha. 

                                                             
26 Asrizal, Op.Cit., h. 31-32 
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 Di samping itu, dalam mendukung dan lancarnya pelaksanaan ibadah bagi 

setiap insan, maka perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung. 

Berdasarkan data Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

terdapat 78 sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel II.5 

Sarana dan Prasarana Ibadah 

No  Tempat Ibadah Jumlah/Unit Persentase 

1 Masjid  51 65.38 

2 Mushalla  21 26.92 

3 Gereja  6 7.69 

 Total  78 100  

Sumber Data: Informasi Kecamatan Tampan 2015 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tempat ibadah yang 

terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah 

Masjid berjumlah 51 unit dengan persentase 65,38 (persen), Mushalla 

berjumlah 21 unit dengan persentase 26,92 (persen), dan gereja berjumlah 6 unit 

dengan persentase 7,69 (persen). Jadi, berdasarkan data diatas dapat diketahui di 

Kelurahan Simpang Baru terdapat 78 unit sarana prasarana ibadah. 

Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

mayoritas penduduknya beragama Islam dan tempat ibadah yang paling bayak 

adalah Masjid berjumlah 51 unit dengan persentase 65,38 (persen), sedangkan 

tempat ibadah yang sedikit adalah gereja berjumlah 6 unit dengan persentase 

7,69 (persen). 
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E. Kondisi Perekonomian 

 Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru, jika dilihat dari status pekerjaan penduduk yang berumur 15 

tahun ke atas, menjelaskan bahwa perbedaan secara signifikan antara yang sudah 

bekerja dengan yang belum bekerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel II.6 

Penduduk Menurut Pekerjaan 

No  Penduduk Jumlah/Jiwa Persentase  

1 Bekerja  14.094 40.16 

2 Mencari Pekerjaan 4.262 12.14 

3 Sekolah  10.407 29.65 

4 Lainnya 6.328 18.03 

 Total  35.091 100 

Sumber Data: Informasi Kecamatan Tampan 2015 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang sudah 

bekerja berjumlah 14.094 jiwa dengan persentase 40,16 (persen), yang masih 

mencari pekerjaan berjumlah  4.262 jiwa dengan persentase 12,14 (persen), 

penduduk yang masih sekolah berjumlah 10.407 jiwa dengan persentase 29,65 

(persen), dan lainya berjumlah 6.328 jiwa dengan persentase 18.03  (persen). 

Jika dilihat angka penduduk menurut pekerjaan diatas, bahwa yang sudah 

bekerja lebih bayak 14.094 jiwa dengan persentase 40,16 (persen) dibandingkan 

dengan yang masih mencari pekerjaan, yang masih sekolah, dan yang lainnya , akan 

tetapi sebenarnya yang belum/ yang masih mencari pekerjanlah angka yang paling 
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bayak jika dijumlahkan yang masih mencari pekerjaan, yang masih sekolah, dan 

yang lainnya yaitu berjumlah 20.997 jiwa dengan persentase 59,83 (persen).  

 Berdasarkan data informasi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru, dimana ada beberapa jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel II.7 

Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 

No  Penduduk  Jumlah/Jiwa Persentase  

1 Pertanian  554 3.92 

2 Perkebunan  112 0.79 

3 Perikanan  14 0.09 

4 Peternakan  48 0.34 

5 Industri pengolahan 584 4.14 

6 Perdagangan  8.032 56.95 

7 Jasa  3.202 22.70 

8 Angkutan  643 4.55 

9 Lainnya  913 6.47 

 Total  14.102 100 

Sumber Data: Informasi Kecamatan Tampan 2015 

 Data tabel diatas, adalah penduduk yang sudah bekerja di Kelurahan 

Simpang Baru, maka dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani 

berjumlah 554 jiwa dengan persentase 3,92 (persen), perkebunan berjumlah 112 

jiwa dengan persentase 0,79 (persen), perikanan berjumlah 14 jiwa dengan 

persentase 0,09 (persen), peternakan berjumlah 48 jiwa dengan persentase 0,34 

(persen), industri pengolahan berjumlah 584 jiwa dengan persentase 4,14 
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(persen), perdagangan berjumlah 8.032 jiwa dengan persentase 56,95 (persen), 

jasa berjumlah 3.202 jiwa dengan persentase 22,70 (persen), angkutan 

berjumlah 643 jiwa dengan persentase 4,55 (persen), lainnya berjumlah 913 

jiwa dengan persentase 6,47 (persen). 

Dari data tersebut dapat dipahami manyoritas penduduk di Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bekerja sebagai pedagang 

berjumlah 8.032 jiwa dengan persentase 56,95 (persen), Sementara pekerjaan 

yang tidak bayak di minati penduduk adalah sebagai perikanan berjumlah 14 jiwa 

dengan persentase 0,09 (persen). 

F. Sosial dan Budaya 

 Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat itu sendiri adalah kelompok 

manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerja sama, yang bertujuan 

tidak lain adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbentuk kebudayaan. 

Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan diartikan dengan seni, baik berupa seni 

suara, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya kebudayaan 

itu bukan hanya seni melainkan seni itu merupakan salah satu dari kebudayaan. 

 Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yakni sosial 

dan budaya. Sosial adalah sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat 

Sedangkan budaya diarti dengan keadaan, kebudayaan merupakan hasil dari karya 

manusia yang bersipat keindahan peradaban. 

Dalam kehidupan manusia di permukaan bumi tentu saja memiliki beraneka 

macam kehidupan sosial dan budaya. Ini merupakan hal wajar karena setiap 
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individu yang hidup diperkotaan telah mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, 

terutama yang berasal dari nenek moyang mereka yang dikenal dengan adat 

istiadat. Dan ini sangat berguna untuk mengatur kehidupan individu yang ada di 

dalam kelompok masyarakat tersebut. 

Adat istiadat memang bayak macam dan ragamnya. Oleh karena itu tidak 

salah jika adat istiadat adalah hal yang membedakan suatu suku yang satu dengan 

suku yang lainnya. Adat istiadat diadakan dengan tujuan mengatur kehidupan 

masyarakat baik dalam hubungan sosial maupun individu. 

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, jarang 

sekali terjadi konflik dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. 

Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit 

untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya setiap suku terbina 

melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat, saluan dan lain 

sebagainya. 

Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga 

tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan 

masyarakat, diantaranya adalah sarana olah raga, sarana kesenian dan sarana 

sosial lainnya. Sarana olah raga yang tersedia diantaranya lapangan sepak bola, 

badminton, voly dan lain-lain. Untuk sarana kesenian terdiri dari bermacam-

macam kesenian diantaranya: sanggar sari, tayuban, pencaksilat dan lain 

sebagainya. Sedangkan untuk sarana sosial diantaranya posyandu, pos kamling, 

dan lain-lain. 
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G. Masjid-masjid yang Dijadikan Tempat Penelitian 

 Masjid-masjid yang di jadikan penulis sebagai tempat penelitian 

merupakan masjid-masjid yang tersebar di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan 

Tampan, Kota Pekanbaru dan akan dijelaskan propil/riwayat singkat dari masing-

masing masjid. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.8 

Masjid yang Dijadikan tempat Penelitian 

No  Nama Masjid  Alamat  

1 Baitul Muttaqin Jl. Merak Sakti 

2 Al-Mu’minin Jl. Kutilang Sakti 

3 Darul Jannah Jl. Merpati Sakti 

4 Al-Ma’arij Jl. Merpati Sakti 

5 Al-Hidayah Jl. RM. SM. Amin 

Sumber Data: Observasi Peneliti Ramadhan 2016.  

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui masjid mana saja yang menjadi 

tempat penelitian penulis yaitu berjumlah 5 masjid, karena lima masjid ini 

merupakan masjid-masjid yang didatangi oleh sekelompok muallaf dan meminta 

zakat kepada pengurus masjid atau petugas zakat. 

1. Masjid Baitul Muttaqin 

Masjid Baitul Muttaqin terletak di jalan Merak Sakti Kelurahan Simpang 

Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Letak masjid yang berdekatan dengan 

instansi dan lembaga negara, seperti kantor camat, kantor lurah dan kantor polisi 

masjid ini aktif dalam kajian mingguannya dan  Sejak dioperasionalkannya masjid 
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Baitul Muttaqin, masjid ini juga aktif dalam berbagai kegiatan ibadah dan 

kegiatan kemasyarakatan lainnya termasuk dalam pengutipan dan pendistribusian 

zakat.
27

 

2. Masjid Al-Mu’minin 

Masjid Al-Mu’minin terletak di jalan Kutilang Sakti Kelurahan Simpang 

Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Masjid ini berada tepat didepan 

rumah sakit Awal Bross Panam dan berada diwilayah perumahan yang padat 

penduduk sehingga masjid ini terlihat ramai di kunjungi baik itu jama’ah setempat 

atau pendatang yang mampir untuk melaksanakan ibadah. Masjid Al-Mu’minin 

juga aktif dalam kegiatan sosial lainnya seperti sosial kematian dan pengelolaan 

zakat.
28

 

3. Masjid Darul Jannah 

Masjid Darul Jannah berada di jalan merpati sakti Kelurahan Simpang 

Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Masjid Darul Jannah yang didirikan 

sekitar tahun 1998 ini terletak di wilayah yang ramai mahasiswa karena masjid ini 

berada diantara dua Universitas terbesar di kota pekanbaru yaitu UIN Suska dan 

Universitas Riau.  

Seperti masjid lainnya masjid Darul Jannah ini juga aktif dalam berbagai 

kegiatan Ibadah dan sosial, masjid ini juga aktif dalam pengelolaan zakat 

masyarakat. 

4. Masjid Al-Ma’arij 

Masjid Al-Ma’arij terletak di jalan Merpati Sakti Kelurahan Simpang Baru, 

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Masjid Al-Ma’arij ini berdekatan dengan 

                                                             
27 Ramadhan, Pengurus Masjid Baitul Muttaqin, Wawancara, Simpang Baru, 11 November 2016. 
28 Alfiz, Gharim Masjid Al-Mu’minin, Wawancara, Simpang Baru, 28 oktober 2016. 
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masjid Darul Jannah yang berada di wilayah Universitas dan ramai penduduk 

masjid ini juga melakukan pengelolaan zakat dan kegiatan sosial lainnya. 

5. Masjid Al Hidayah 

Masjid Al-Hidayah terletak di jalam MR. SM. Amin (Arengka II), 

Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Masjid ini 

berada di wilayah yang penduduknya bayak beragama Non Muslim, sehingga 

kebayakan jama’ah adalah muslim yang mampir untuk melaksanakan ibadah. 

masjid yang didirikan pada tahun 2007 ini juga aktif dalam pengelolaan zakat 

masyarakat muslim setempat.
29

 

 

                                                             
29 Al Hazar, Amil Zakat Masjid Al-Hidayah, Wawancara, Simpang Baru,30 oktober 2016. 


