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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN 

3.1 Sejarah Yayasan  Sayyid Muhammad Ali As-Sanusi 

Yayasan Sayyid Muhammad Ali As-sanusi merupakan sebuah lembaga yang 

berdiri 1999 yang digagas oleh Dato’ Syeikh Hj. Muhammad Fuad bin Kamaluddin 

al Muhammadi as sanusi, beliau melihat semakin banyak lulusan-lulusan sarjana dari 

Universitas-universitas islam tetapi tidak menguasai ilmu-ilmu islam, kemudian 

tujuan pendirian yayasan ini adalah untuk menghadapi segala ancaman faham-faham 

yang salah yang menodai kesucian islam. Setelah 15 tahun melakukan penelitian 

demi penelitian terhadap program pendidikan keagamaan dan manhaj yang disusun, 

Penggagas As Sanusi menghadapi kesulitan karena sulitnya ditemukan para ahli yang 

mengajarkan kitab-kitab dan silabus yang beliau susun. 

Pada tahun 2014 penggagas Yayasan Sayyid Muhammad Ali As Sanusi 

bekerja sama dengan Sofa Education Generation (SEG), Sofa Education Generation 

(SEG), adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan 

khususnya pendidikan keagaman, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi di Malaysia, lembaga ini banyak menjadi donatur sekolah-sekolah islam swasta 

di Malaysia. Dan lembaga inilah yang menjadi donatur Yayasan Sayyid Muhammad 

Ali As Sanusi untuk mengembangkan sebuah pusat pendidikan (pentarbiahan) di 

Pekanbaru, pusat pertabiahan dan pendidikan ini diberi nama Pondok Pesantren Al 

Baidha yang bertempat di Pekanbaru tepatnya di Jl Swa Karya No. 17, Kecamatan 

Tampan, Panam, Pekanbaru. 
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Yayasan ini berdiri diatas tanah seluas ± 5000 m yang terdiri dari tujuh 

bangunan, yaitu : bangunan masjid Al Muhammadi, satu bangunan untuk kelas dan 

asrama putra, satu bangunan untuk perpustakaan, satu bangunan untuk asrama putri, 

satu buah bangunan asrama untuk kholidz, (mahasiswa Uin Suka Riau asal 

Malaysia), satu bangunan untuk kantin dan satu bangunan untuk tempat tinggal 

ustadz dan ustadzah. Yayasan ini juga memiliki 23 (dua puluh tiga  karyawan) yang 

terdiri dari enam belas orang guru, tiga orang di bagian administrasi yang 

bertanggungjawab pada keuangan yayasan. Tiga orang security dan satu orang 

mekanik.     

Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi mempunyai visi menjadi Sebuah 

Institusi Ahli Sunnah wal Jama`ah yang Faqih dan Rasikh, menurut penggagas 

yayasan ini didirikan karena di era modern saat ini pendidikan keagamaan sangat 

terpinggirkan, dan banyak pendidikan islam saat ini yang tidak melahirkan generasi 

ulama. Ini juga dapat dilihat dari misi Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi 

yaitu Melahirkan Generasi Ulama Pewaris Nabi SAW.  

Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi memiliki program yaitu menjadi 

sebuah organisasi swasta yang menjadi penggagas dari kegiatan pendidikan 

khususnya pendidikan islam, hal ini terlihat dari aspek kegiatan yayasan tersebut, 

yaitu sebagai sebagai berikut :   

1. Menyelenggarakan pendidikan formal Tingkat Wustho (sudah dimulai pada 

Tahun Pelajaran 2014/2015). 
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2. Menyelenggarakan pendidikan formal Tingkat Ulya (sudah dimulai pada 

Tahun Pelajaran 2014/2015). 

3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Program S1 (Sedang dalam proses 

pengurusan Izin Operasional Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Syari`ah dan Hukum 

Islam Al Baidha’; dan Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Hadits Al Baidha’). 

4. Menyelenggarakan Pengajian Sekolah Pasca Sarjana Program S2 & S3 

(Program jangka panjang).  

5. Menyediakan perpustakaan lengkap dengan kitab-kitab turats klasik dan 

kitab-kitab modern yang mencakup seluruh bidang “Ilmu-Ilmu Keislaman dan 

Bahasa Arab.  

6. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk melanjutkan 

pendidikan di Program Pasca Sarjana S2 & S3. 

7. Memberikan kesempatan kepada  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kualitas kinerja. 

8. Mengembangkan dan menerapkan sistem pendidikan dan kurikulum 

pembelajaran yang memberi tumpuan pada pengkhataman dan pemahaman 

kitab-kitab turats dengan metode talaqqi: membimbing membaca, 

menganalisa, memahami, menguasai, dan mensyarahkan kandungan kitab dari 

lembar ke lembar secara lisan maupun tulisan.”  

9. Membimbing santri agar menguasai ilmu pengetahuan dengan indicator:: 

a. Hafal al-Quran 30 Juz dan faham kandungannya. 
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b. Hafal dan faham 300 matan hadits Nabawi tentang akidah, syari`ah, fiqh, 

tasawuf, akhlak & kemasyarakatan yang telah ditentukan dan dipilih dari 

kitab hadits al-Arba`in an-Nawawi, Abi jamroh, dan Bulughul Maram. 

c. Hafal dan faham matan kitab ilmu hadits: al-Baiquniyyah. 

d. Menguasai bahasa Arab yang mencakup Nahwu & Shorof dengan 

indicator hafal dan faham Matn alAjurrumiyyah, Talkhish al-Amtsilah al-

Jadidah, dan Matn al-Bina wa al-Asas. 

e. Hafal dan faham Matn `Aqidah al-`awwam. 

f. Hafal dan mengamalkan wirid-wirid dalam kitab Bidayat al-Hidayah. 

g. Hafal dan faham Matn al-Ghoyah wa al-Taqrib Abu Syuja`. 

h. Menguasai secara mendetil kandungan kitab Minhaj al-Thalibin wa 

`Umdat al-Thaliin.   

i. Hafal dan faham Minhaj al-Thalibin wa `Umdat al-Mufatim (Kelas 

A/cemerlang), 

j. Hafal, faham dan menguasai seluruh bait syair Matn Alfiyyah Ibn Malik.  

k. Hafal dan faham seluruh qaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa al-

Nazhair.  

l. Dapat membaca dan memahami kitab-kitab turats tingkat al-wasith 

(menengah) dan tingkat al-basith (tinggi/ luas).  
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3.2 Struktur Organisasi Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi 

 Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukan bagian yang ada 

dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi juga menggambarkan batasan-batasan 

atas wewenang yang diembanya serta tanggung jawab setiap bagian yang ada dalam 

perusahaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi 

akan akan memberikan gambaran tentang tanggunjawab, wewenang, serta berbagai 

hasil kerja lainya mengenai proporsi atau tempat kedudukan orang-orang yangv ada 

didalamnya. Sehingga dengan adanya bagian-bagian yang terorganisasi dengan rapi 

ini, yang nantinya akan dapat memperlancar kinerja organisasi. 

 Struktur organisasi merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi. 

Karena dari sinilah dapat dilihat bagaimana koordinasi gerak perusahaan dapat diatur 

dengan mudah. Adapun struktur organisasi Yayasan Sayyid Muhammad Ali As 

sanusi adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi 

  PENGAGAS DAN PENGARAH YAYASAN SAYYID MUHAMMAD AS SANUSI 

Datuk Syekh. HJ. Muhammad Fuad bin Kamaluddin 

 

WAKIL PENGARAH YAYASAN SAYYID MUHAMMAD ALI AS SANUSI  

Ustadz Abdullah bin Abdul Rajak, Lc, MA.  

 

KETUA YAYASAN SAYYID MUHAMMAD ALI AS SANUSI  

Ifyanto Nuzwar 

 

KETUA PONDOK PESANTREN AL BAIDHA  

Ustadz Drs. H. Imran Effendy Hasibuan, MA. 

 

WAKA BIDANG 
PENGEMBANGAN MUTU 

& KITAB TURATS 
Ali Yasir Nasution, Lc. 

WAKA BIDANG KURIKULUM 

 Dedek Aryani, M.Pd.  

WAKA BIDANG KESISWAAN  

Nata Desembra, S.Kom.  

 

KEPALA TENAGA ADMINISTRASI 

WAHYU HIDAYAT M.Pd. 

  

STAF TENAGA ADMINISTRASI 

NORAIDA, SE.Sy. 

Sumber : www.seg.edu.m 
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3.3 Tugas dan Wewenang  dalam Struktur Organisasi Yayasan Sayyid 

Muhammad Ali As sanusi. 

Struktur organisasi pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mengetahui 

bagaimana posisi seseorang dalam sebuah organisasi, dalam hal ini juga erat kaitanya 

dengan tugas dan wewenang seseorang dalam organisasi tersebut. Dari gambar 3.1 

penjelasan tentang tugas dan wewenang dari struktur organisasi Yayasan Sayyid 

Muhammad Ali As sanusi adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Penggagas dan Pengarah Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi 

1. Mengarahkan program dan kegiatan Yayasan Sayyid Muhammad Ali As 

sanusi. 

2. Membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan Yayasan Sayyid 

Muhammad Ali As sanusi. 

3.2.2 Wakil Pengarah Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi  

1. Membantu penggagas dan pengarah Yayasan dalam mengarahkan kegiatan 

operasional Yayasan. 

2. Mengendalikan kegiatan operasional Yayasan Sayyid Ali As sanusi. 

3. Meningkatkan peran serta anggota dalam pemecahan masalah-masalah 

Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi. 

4. Membina hubungan dengan pihak luar, khususnya pemerintahan untuk 

membangun citra Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi 
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3.3.3 Ketua Yayasan Sayiid Muhammad Ali As sanusi 

1. Mengendalikan operasional administrasi Yayasan Sayyid Muhammad Ali As 

sanusi. 

2. Mengalokasikan dana Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi yang 

berasal dari donatur. 

3. Bertanggung jawab atas pengelolaan  keuangan.  

4. Menyusun laporan keuangan, sebagai bahan laporan pertanggungjawaban 

kepada donatur. 

5. Memberikan SK terhadap bagian-bagian penanggungjawab kegiatan 

yayasandan pondok. 

6. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja semua kegiatan-kegiatan yayasan. 

3.3.4  Kepala Pondok Pesantren Al Baidha 

1. Mendesain pendidikan, pembelajaran dan kepengasuhan dipesantren. 

2. Memberikan pertimbangan terhadap masalah-masalah strategis pesantren. 

3.3.5 Bendahara  

1. Menyusun rencana anggaran yayasan. 

2. Membuat tata aturan pengelolaan keuangan yayasan . 

3. Mengatur pengeluaran dan  pemasukan keuangan yayasan. 

4. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan  

5. Membukukan keuangan secara tertib, akuntabel, dan disertai bukti transaksi. 
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3.3.6 Staf Administrasi  

1. Bertanggung jawab atas surat menyurat . 

2. Bertanggungjawab atas semua administrasi dan datapondok pesantren. 

3. Bertanggungjawab atas hubungan koordinasi dengan yayasan. 

4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat-rapat pondok pesantren. 

5. Membuat dan mengisi buku induk guru dan santri. 

3.4.6 Waka Kurikulum  

1. Bertanggung jawab atas berjalanya tarbiyah dan ta’lim. 

2. Menyusun program pembelajaran . 

3. Mengembangkan kurikulum Tarbiyah dan Ta’lim yaitu Al Quran, kitab 

kuning serta ibadah qauliyah dan fi’liyah. 

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tarbiyah dan Ta’lim. 

3.3.7 Waka Kesiswaan 

1. Membentuk dan mengadakan periodik Organisasi Santri Pondok Pesantren 

2. Membina dan mendampingi pengurus  organisasi siswa dalam menjalankan 

keorganisasian. 

3. Bertanggung jawab atas keorganisasian santri  beserta kegiatan dan program 

kerjanya. 

3.3.7 Waka Bidang Pengembangan Mutu dan Kitab Turats 
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1. Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan bahasa Arab , Inggris 

dan kitab turats. 

2. Menyusun program pembelajaran (jadwal pembinaan bahasa Arab dan 

Inggris, jadwal pemberian mufrodat, jadwal pengawas 

Muhadatsah/Conversation) 

3. Menyusun kurikulum pengajaran dan pengembangan bahasa Arab dan Inggri 

4.  Menjalankan pembinaan dan pembiasaan berbahasa Arab dan Inggris 

5. Mengevaluasi kegiatan pengembangan bahasa dan kitab turats. 

 

 


