
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Riau terkenal dengan kemelayuannya, sesuai dengan visi

pembangunan di Riau Tahun 2020 yaitu : Terwujudnya Provinsi Riau sebagai

pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang

agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara Tahun 2020. (KEMENAG:

2013, Masyarakat Agamis, Online). Sejalan dengan visi tersebut maka identitas

kemelayuan yang salah satunya berasal dari masjid terasa sangat perlu untuk

dikedepankan. Masjid yang menjadi identitas agama Islam tidak bisa dipisahkan

dengan pembangunan yang ada di Provinsi Riau. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Prof. Dr. Mukti Ali bahwa agama memiliki peranan penting

dalam pembangunan karena berfungsi sebagai ethos pembangunan, sebagai

motivasi untuk menjadikan dirinya lebih baik, serta sebagai sosial control baik

bagi individu maupun masyarakat, selain itu agama juga berfungsi kreatif, yaitu

mendorong manusia untuk bekerja produktif serta berinovasi menemukan hal

baru untuk kepentingan bersama. (DR. Jalaluddin dan Ramayulis, 1993 : 125-

129)

Agama bukanlah sesuatu yang bersifat subordinatif terhadap kenyataan sosial

ekonomis. Agama pada dasarnya bersifat independen, yang secara teoritis bisa

terlibat dalam kaitan saling mempengaruhi dengan kenyataan-kenyataan sosial

ekonomis itu. Sebagai unit yang independen, maka bagi penganutnya agama



mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk menentukan pola prilaku manusia

dan bentuk struktur sosial. Dengan begini ajaran agama mempunyai kemungkinan

untuk mendorong atau bahkan menahan proses perubahan sosial, yaitu suatu

proses yang menggugah kemantapan struktur dan mempersoalkan keberlakukan

nilai-nilai lama. Aspek kultural dan struktural harus diperhatikan secara seimbang.

Aspek kultural yang menyangkut substansi ajaran dan doktrin agama bertolak dari

keharusan akan adanya integrasi umat demi terwujudnya “komunitas mereka yang

percaya” secara utuh. Sedangkan aspek struktural yang menyentuh pengaturan

sosial masyarakat penganut, menuntut kemantapan hubungan sosial yang konkrit

yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tradisional, seperti kesatuan politik, adat

istiadat, dan sebagainya. Dengan begini, pembangunan tidaklah harus dilihat

sebagai sesuatu yang berada di “luar” agama, tetapi sebagai sesuatu yang terpaut

padanya, sebagai sesuatu yang bersumber dari apa yang diyakini. Pembangunan

tersebut, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dimulai dan

berpusat di masjid, tempat melaksanakan segala perintah Allah. Tentunya, masjid

yang berfungsi dengan baik, adalah masjid yang dikelola secara baik. (Ahmad

Adri Rivai, 2001 : 11)

Masjid merupakan salah satu identitas terpenting dalam agama Islam.

Pentingnya peranan agama di dalam masyarakat sama pentingnya dengan

keberadaan masjid di masyarakat. Ketidakberfungsian masjid secara utuh akan

menjadikan masjid tersebut kehilangan esensinya. Keberadaan masjid tidak hanya

dilihat secara fisik saja namun juga dari segi maknawi yang berfungsi sebagai

tempat membangun persepsi yang benar tentang Islam kepada masyarakat serta



memberikan immunisasi akidah dan menyatukan umat Islam dalam sebuah jalinan

persaudaraan yang kokoh. (Budiman Mustofa, 2007 : 38)

Pada awalnya, masjid di Indonesia lebih banyak difungsikan sebagai tempat

melaksanakan ibadah ritual saja (mahdhah). Sejak tahun 1980-an sejumlah masjid

di negeri ini menyelenggarakan diskusi ilmiah, bedah buku, seni hiburan,

pengobatan, khitanan, perkawinan, kegiatan ilmiah dan kegiatan sosial lainnya.

Walaupun topik diskusi berkisar pada masalah ibadah, tetapi materi

pembahasannya diupayakan menyentuh aspek-aspek sosial ekonomi. (Muchit

A.Karim, 2005 : 141)

Provinsi Riau yang terkenal dengan kemelayuan dan keagamisannya memiliki

masjid yang menjadi ikon kota bertuah, yaitu Masjid Agung An-Nur. Masjid

Agung An-Nur merupakan masjid Provinsi Riau yang memiliki wilayah luas,

fasilitas yang megah, serta adanya berbagai program yang dibuat oleh Badan

Pengelola Masjid Agung An-Nur. Namun, luasnya wilayah masjid belum

sebanding dengan jumlah masyarakat yang datang ke Masjid Agung An-Nur,

megahnya fasilitas belum sebanding dengan jumlah jamaah yang memakmurkan

masjid dalam rangka menuntut ilmu kepada para ulama, masyarakat lebih banyak

datang untuk refreshing, sementara yang paling banyak mengikuti kegiatan dalam

rangka pemberdayaan intelektual adalah para pensiunan daripada para pemuda

yang masih produktif. Padahal, Masjid Agung An-Nur mendapatkan bantuan dana

APBD dari pemerintah provinsi dan pengawasannya berada langsung di bawah

Gubernur. Sangat disayangkan jika dengan adanya kucuran dana dari pemerintah,

luasnya wilayah masjid, megahnya fasilitas yang dimiliki tetapi sumbangsih



masjid terhadap pencerdasan umat masih dirasa kurang karena keterlibatan dan

keikutsertaan Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur yang belum maksimal.

Karenanya diperlukan keikutsertaan langsung Badan Pengelola Masjid Agung

An-Nur untuk terus meningkatkan peran sosialnya terutama dalam rangka

memberdayakan intelektual masyarakat Islam.

Badan Pengelola Masjid memiliki peranan besar dalam memakmurkan

masjid. Selain dengan memakmurkan masjid di bidang ruhaniah, Badan Pengelola

Masjid  juga dituntut untuk ikut berperan aktif dalam memakmurkan masjid di

bidang intelektual, sebab masjid merupakan tempat pencerdasan umat. Karenanya

sangat disayangkan jika keterlibatan Badan Pengelola Masjid hanya berkisar pada

ibadah mahdhah saja, sebab Badan Pengelola Masjid memiliki peranan besar

menjadi lokomotif dalam hidup tidaknya suatu masjid. Pentingnya peranan Badan

Pengelola Masjid sama pentignya dengan kemanfaatan masjid itu sendiri. Atas

dasar inilah maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul :

“Peran Sosial Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dalam

Memberdayakan Intelektualitas Masyarakat Islam”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini  yaitu karena:

1. Dalam mengembangkan masyarakat Islam terdapat tiga komponen dalam

melakukan pemberdayaan yaitu : pemberdayaan intelektual,

pemberdayaan rohaniah, dan pemberdayaan ekonomi, penulis mengambil

judul dengan sub bagian pemberdayaan intelektual karena masjid juga



menjadi tempat pencerdasan umat sehingga dilakukanlah pemberdayaan

masyarakat Islam berbasis masjid.

2. Badan Pengelola Masjid menjadi motor penggerak dalam setiap kegiatan

memakmurkan masjid. Hidup tidaknya suatu masjid tergantung dari Badan

Pengelola Masjidnya, karenanya diperlukan profil Badan Pengelola

Masjid yang ideal yang bersungguh-sungguh memberdayakan masjid

untuk mencerdaskan umat.

3. Masjid merupakan tempat ibadah kaum muslimin, tetapi kebanyakan

masyarakat hanya memandangnya sebagai tempat sholat saja. Padahal

masjid memiliki banyak fungsi dalam membantu menyelesaikan

permasalahan sosial yang ada di masyarakat, salah satunya sebagai tempat

pembentukan karakter masyarakat dan pusat pertumbuhan nilai-nilai

keIslaman.

C. Penegasan Istilah

1. Peran Sosial

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki

kedudukan dalam masyarakat, peranan adalah bagian dari tugas utama

yang harus dilakukan. Sementara sosial berkenaan dengan masyarakat,

suka memperhatikan kepentingan umum. (Kamus Bahasa Indonesia

Kontemporer, 2002: 1132-1454). Sementara peran sosial adalah suatu

tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai dengan status sosial

yang disandangnya. (Puji Raharjo, 2009: 51)



2. Pemberdayaan Masyarakat Islam

Istilah pengembangan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam,

dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah

pemberdayaan. Bahkan dua istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat

interchangeable atau dapat dipertukarkan. Pengembangan masyarakat

Islam dalam arti pemberdayaan perlu diarahkan kepada pembinaan dalam

keterampilan fisik dan praktik-praktik yang mengembang-tumbuhkan

kesehatan pribadi. (Wendy Melfa, 2006 : 129-131).

Menurut Wuradji, pengembangan masyarakat merupakan proses

penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif

dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam

menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk

meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

(Azis Muslim, 2009 : 3).

3. Intelektual

Intelektual berasal dari kata intellectual, yang menurut idiomatic dan

syntactic English dictionary berarti having or showing good mental

powers and understanding yang berarti memiliki atau menunjukkan

kekuatan-kekuatan mental dan pemahaman yang baik. (Munzir Hitami,

2007: 278).



D. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diamati oleh peneliti diantaranya :

1. Apakah Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur memberikan tempat bagi

para pedagang untuk berjualan di halaman masjid?

2. Apakah Badan Pengelola Masjid mengelola perpustakaan bagi masyarakat

umum?

3. Apakah Badan Pengelola Masjid membuat peraturan berpakaian Islami

bagi masyarakat umum yang mengunjungi masjid?

4. Apakah Badan Pengelola Masjid menyediakan fasilitas bagi masyarakat

untuk melakukan wisata rohani?

5. Apakah Badan Pengelola Masjid memiliki program pembinaan keIslaman

bagi masyarakat?

E. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa permasalahan

yang berhubungan dengan penelitian ini, agar permasalahan yang penulis teliti

lebih terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang:

Peran Sosial Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau Dalam

Memberdayakan Intelektualitas Masyarakat Islam.

F. Rumusan Masalah

Bagaimana peran sosial yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung An-

Nur Provinsi Riau dalam memberdayakan intelektualitas masyarakat Islam?



G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui peran sosial  yang dilakukan Badan Pengelola Masjid

Agung An-Nur Provinsi Riau dalam memberdayakan intelektualitas

masyarakat Islam.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan penelitian bagi penulis

1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai peran sosial yang

dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau

dalam memberdayakan masyarakat Islam di bidang intelektual

2. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

(S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan

Masyarakat Islam.

b. Kegunaan penelitian bagi pihak yang berkepentingan

Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi pihak yang

berhubungan langsung dengan Badan Pengelola Masjid Agung

An-Nur maupun masjid-masjid lainnya.

c. Kegunaan penelitian bagi kampus

Sebagai sumber informasi dan penambahan literatur bacaan bagi

pihak kampus.



H. Konsep Teoritis

1. Peran Sosial Badan Pengelola Masjid

Peran sosial adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai

dengan status sosial yang disandangnya. Berdasarkan pengertian tersebut, peran

mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma, karena peran merupakan serangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

bermasyarakat

2. Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu

dalam masyarakat dan meliputi tuntunan-tuntunan perilaku dari

masyarakat terhadap seseorang

3. Peran merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat.

Diantara peran sosial yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat terutama

sebagai pekerja sosial adalah:

1. Peran sosial sebagai fasilitator

Peran sosial sebagai fasilitator bertujuan untuk membantu masyarakat agar

mampu menangani tekanan situasional dan transisional, diantaranya

adalah memfasilitasi atau memungkinkan masyarakat mampu melakukan

perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.



2. Peran sosial sebagai broker (penghubung)

Peran sosial sebagai penghubung yaitu mengidentifikasi dan memetakan

sumber daya kemasyarakatan yang tepat, menghubungkan antara

masyarakat dengan sumber perubahan secara konsisten, serta

mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan

masyarakat.

3. Peran sosial sebagai mediator

Peran sosial sebagai mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, serta

pendamai dalam resolusi konflik. Hal ini dilakukan dengan mencari

persamaan nilai dari pihak yang terlibat konflik, membantu setiap pihak

agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain, membantu

mengidentifikasi kepentingan bersama, serta memfasilitasi komunikas

antar masyarakat.  (Puji Raharjo, 2009: 51-55).

Drs. Moh. E. Ayub (2001 : 42-75) mengemukakan Badan Pengelola Masjid

atau yang lebih dikenal dengan pengurus masjid adalah mereka yang menerima

amanah jamaah untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik,

memakmurkan Baitullah. Badan Pengelola Masjid dipilih dari orang yang

memiliki kelebihan, kemampuan, dan berakhlak mulia, hingga jamaahnya

menghormatinya secara wajar dan bersedia membantu dan bekerja sama dalam

memajukan dan memakmurkan masjid. Pengurus masjid menyatu dengan

jamaahnya. Mereka senantiasa berhubungan secara akrab dan bekerja sama secara

padu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan masjid.



Pengurus masjid memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memelihara

masjid (memilihara fisik masjid serta peralatan yang dimiliki masjid) dan

mengatur kegiatan masjid, segala kegiatan yang dilaksanakan di masjid menjadi

tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya. Baik kegiatan

ibadah rutin atau pun kegiatan lainnya.

Pengurus Masjid yang telah mendapat kepercayaan untuk mengelola masjid

sesuai dengan fungsinya memegang peranan penting dalam memakmurkan

masjid. Merekalah lokomotif atau motor yang menggerakkan umat Islam untuk

memakmurkan masjid dan menganekaragamkan kegiatan yang dapat diikuti oleh

masyarakat sekitar. Masjid yang dikelola secara baik akan membuahkan hasil

yang baik. Keadaan fisik masjid akan terurus dengan baik. Kegiatan-kegiatan

masjid akan berjalan dengan baik. Jamaah pun akan terbina dengan baik dan

masjid menjadi makmur. Bangunan yang bagus dan indah tidak ada artinya

apabila masjid  itu kurang makmur. Jika kualitas dan performance kerja pengurus

masjid tak  mendukung, mereka selayaknya diganti dengan tenaga lain yang lebih

baik dan lebih memiliki kesungguhan.

Perbaikan utama dalam organisasi masjid atau langgar adalah dengan

menetapkan spesialisasi peran. Pengurus masjid akan mencatat segala perkara

masjid, sehingga masjid perlu keterangan dan penjelasan yang serba tertulis

tentang:

a. Keadaan dan kondisi jamaah masjid, berupa dafar nama dari semua

jamaah yang dilengkapi dengan keterangan data diri dan keluarganya



b. Keadaan harta kekayaan masjid (barang inventaris, neraca keuangan

sederhana, dan lain-lain)

c. Catatan tentang khitanan, pernikahan, kematian, dan lain-lain

d. Daftar atau catatan tentang perpustakaan masjid

e. Catatan lainnya yang diperlukan sesuai dengan lingkungannya.

Selain itu, sikap para pengurusnya juga menentukan keberhasilan setiap

program yang dilaksanakan di masjid. pengurus masjid hendaknya memiliki

akhlak yang baik kepada jamaah dan masyarakat berupa keterbukaan baik

menyangkut program atau rencana kegiatan maupun keuangan masjid. Jamaah

tidak hanya diberi tahu tapi juga dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja

Badan Pengelola Masjid. Sehingga peran serta para jamaah berupa pemikiran,

tenaga, dana, dan doa pun tumbuh untuk menyukseskan kegiatan dan

pembangunan masjid. Selain itu keakraban, kesetiakawanan, peka, serta bekerja

sama juga perlu dimiliki oleh pengurus masjid demi terlaksananya syiar dan

dakwah Islam yang menjadi tumbuh dan berkembang meriah di masyarakat.

Pengurus Masjid mesti berusaha meningkatkan kualitas jamaah. Program yang

disusun tidak akan berkualitas tanpa dukungan jamaah yang berkualitas. Pengurus

masjid harus siap dan sungguh-sungguh mengusahakan agar jamaahnya berbobot,

berwawasan, dan memiliki visi keIslaman. (Drs. Moh. E. Ayub, 2001 : 75-127)

Ahmad sutarmadi mengatakan bahwa manajemen masjid menjadikan jamaah

masjid lebih bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat baik dari segi

pengetahuan, keterampilan, hubungan sosial kemasyarakat dan ekonomi. Agar



harapan diatas dapat diwujudkan, banyak usulan kalau pengurus masjid harus

berstatus pekerja fulltimer yang digaji selayaknya karena selama ini banyak

pengelola masjid yang berstatus pensiunan atau mempunyai pekerjaan tetap

sambil mengelola masjid jika ada waktu luang untuk itu. Artinya, mengelola

masjid adalah pekerjaan sambilan. Selain itu, diusulkan supaya jamaah masjid

didaftar dengan menggunakan kartu keanggotaan. Nilai positifnya adalah

pengurus masjid dapat mengetahui apakah jumlah jamaahnya berkurang atau

bertambah, dan potensi ekonomi jamaah dapat diketahui dengan baik. Bukankah

di zaman Rasulullah beliau sering menanyai keadaan umatnya di masjid, jikalau

ada diantara mereka yang sedang dirundung sakit atau kesusahan.

Namun kenyataannya, hanya segelintir masjid di Indonesia yang menjalankan

fungsinya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Hal ini terjadi karena

perbedaan pemahaman teologis diatara pengelola masjid akan keberadaan sebuah

masjid. Karena saking ingin menjaga kesucian dan kebersihan, masjid hanya

digunakan shalat, selain itu masjid ditutup. Pemahaman seperti ini terkadang

bersifat partikular dan lokal, karena setiap pemahaman akan teks suci selalu

dipengaruhi oleh lingkungan dimana manusia itu hidup (sosial setting). (Muh.

Adlin Sila, 2005 : 61-62).

2. Pemberdayaan Masyarakat di Masjid

a. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari kata sajada yang artinya tempat sujud. Kata masjid

terulang sebanyak dua puluh delapan kali di dalam Al-Quran. Dari segi bahasa

kata tersebut terambil dari akar kata sajada-sujud yang berarti patuh, taat, dengan



penuh hormat dan takzim. Dalam pengertian sehari-hari masjid adalah bangunan

tempat sholat kaum muslimin. Tetapi, karena akar katanya mengandung makna

tunduk dan patuh, hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang

mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Karenanya dalam Al-Quran surat

Al-Jin: 18 disebutkan:




Artinya: “Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karenanya
janganlah menyembah selain Allah sesuatu pun.”

Masjid memiliki dua arti yaitu arti secara umum dan khusus. Secara umum

masjid memiliki pengertian semua tempat yang digunakan untuk sujud dinamakan

masjid, karenanya Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid. Sedangkan masjid

dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus

untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjamaah. (Haswir, 2002 : 10-12).

Jika dikaitkan dengan bumi ini, masjid bukan hanya sekedar tempat sujud dan

sarana penyucian diri, juga bukan sekedar bangunan tempat shalat, tetapi sebagai

tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan

kepada Allah SWT. Pada awalnya, masjid tidak hanya sebatas memfasilitasi

pelaksanaan shalat, tetapi juga berfungsi sebagai sentral pendidikan, pengendalian

kepemerintahan, administrasi, dakwah, dan tempat untuk musyawarah.

Sebagaimana ia juga berfungsi sebagai tempat untuk memutuskan perkara yang

berkaitan dengan delik hukum, mengeluarkan fatwa, tempat transformasi ilmu dan

informasi, serta segala hal yang bersangkut paut dengan agama dan

kepemerintahan. (Budiman Mustofa, 2007 : 16-19). Karenanya, jika kondisi

masjid yang demikian digunakan untuk kemaslahatan umat akan sangat dihargai



keberadaannya oleh masyarakat karena merasa memiliki dan merasa menjadi

bagian dari masjid itu sendiri.

Dalam perkembangannya kata-kata masjid mempunyai pengertian khusus

yaitu bangunan yang secara umum dipergunakan untuk tempat sholat, baik itu

sholat lima waktu, maupun sholat jum’at dan Hari Raya. Adapun tempat sholat

lain yang tidak digunakan untuk sholat jum’at biasanya diberi nama atau istilah

yang berbeda sesuai adat kebiasaan daerah masing-masing. Di Jawa biasanya

disebut langgar, di Daerah Pasundan disebut  tajuk, di Minang Kabau disebut

surau, di Aceh disebut meunasah, adapun istilah yang umum adalah mushalla.

(Nana Rukmana, 2002 : 41-42).

b. Fungsi Masjid

H.M Goddwil Zubir, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid

Indonesia (DMI), dalam makalah “Visi Dan Misi Pengelolaan Masjid Dalam

Membangun Bangsa” menyatakan paling tidak ada tiga fungsi dan peran masjid

diantaranya:

1. Fungsi masjid sebagai tempat ibadah mahdhah

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang secara langsung berkaitan dengan Allah

SWT, seperti sholat, pengajian, tadarrus, dan lain-lain. Tapi secara tidak

langsung ibadah ini berkaitan dengan masyarakat.

2. Fungsi masjid sebagai tempat ibadah sosial



Masjid sebagai tempat ibadah sosial maksudnya masjid difungsikan untuk

mengelola zakat, wakaf, membangun ukhuwah Islamiyah, menjaga

kebersihan dan kesehatan bersama, melaksanakan qurban, dan membantu

perekonomian umat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:










Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada
siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang
diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat
petunjuk.” (At-Taubah:18)

Masjid sebagai salah satu tempat pemenuhan kebutuhan spiritual, sebenarnya

bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, tetapi juga merupakan

pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu sebagai tempat i’tikaf, pusat

pertemuan umat Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan.

Oleh karena itu, masjid sebagai tempat sholat pada dasarnya hanyalah salah

satu fungsi dari gedung masjid, sebab andaikata tugas masjid itu hanya

sebagai tempat sholat saja, tugas itu sebenarnya telah dapat dicukupi oleh

tempat atau ruangan lain yang bertebaran di muka bumi ini, seperti rumah-

rumah, kantor, pabrik, bahkan lapangan terbuka sekali pun dapat dipakai

sebagai tempat sholat. Sebagaimana sabda Rasullah SAW yang diriwayatkan

oleh Imam Bukhari:

“Seluruh jagad telah dijadikan sebagai masjid (tempat sujud)”.



Tirmidzi dari Abi Sa’id Al khudri, Rasulullah bersabda:

“Tiap potong tanah itu adalah masjid”

Seandainya fungsi sosial sangat kurang sekali diperankan oleh masjid dan

bahkan tidak dilakukan sama sekali, kecuali hanya untuk menampung

kebutuhan sholat saja, maka jelas pendirian masjid yang terlalu luas akan

membawa pemborosan ruang saja. Oleh karena itu, dalam membangun

masjid perlu memahami fungsi dan peranan masjid, sehingga dapat

direfleksikan dalam menentukan lokasi maupun penyediaan ruang yang

dibutuhkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain:

a. Ruang serba guna untuk kegiatan pertemuan atau musyawarah

b. Pusat pelayanan umum seperti: ruang perawatan jenazah, klinik,

puskesmas, baitul mal, koperasi, kegiatan pendidikan, toko buku, kantin,

dan lain sebagainya. (Nana Rukmana, 2002 : 48-51).

3. Fungsi masjid sebagai pusat muamalah atau pengembangan masyarakat

melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid.

Seperti khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan anggota

jamaah, dan menyelenggarakan pendidikan formal yang ada sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Selain itu masjid juga dapat berfungsi sebagai tempat

melangsungkan pernikahan bahkan mesjid tertentu dijadikan sebagai objek

turisme, selain itu juga terdapat kafetaria yang menjual berbagai makanan dan

minuman. Keberadaan masjid di negeri Barat dan yang penduduknya

mayoritas bukan Islam sangat serbaguna baik untuk kepentingan dakwah,



sosial, politik, ekonomi, maupun diplomasi. (Prof. DR. Mukti Ali, 1987 : 45-

46).

Saat ini banyak masjid berdiri megah dan indah, namun dibalik kemegahan

itu tak sebanding dengan ramainya jamaah dan minimnya fasilitas. Demikian juga

ada banyak masjid di pedesaan terkesan hanya dijadikan sebagai tempat sholat

jumat saja. Di perkantoran, masjid kelihatannya lebih semarak, tapi di desa

banyak masjid megah yang tidak bertuan. Ada beberapa hal yang menyebabkan

masjid jauh dari jamaahnya. Pertama, kesalahan dalam memahami tugas takmir

masjid yang hanya bertugas membuka, mengunci, dan membersihkan masjid.

Kedua, memahami masjid sebagai tempat sholat saja sehingga diluar jam sholat

masjid dikunci. Ketiga, tidak adanya pembinaan terhadap takmir masjid yang

berkesinambungan. Keempat, kebanyakan dakwah para dai hanya bersifat

himbauan jauh dari tuntunan dan pembinaan. (Haswir, 2002 : 16-17)

Masjid menjadi lembaga pembentuk masyarakat, sehingga tingkat atau

lingkaran masyarakat tergantung pada tingkat masjidnya. Masjid korong atau

lingkaran kerja, membentuk masyarakat korong atau masyarakat sekerja, masjid

desa atau kota, membentuk masyarakat desa atau kota, masjid negara, membentuk

masyarakat negara, dan masjid dunia, membentuk masyarakat universal. Dengan

demikian tingkat atau lingkaran masyarakat Islam sejajar dengan tingkatan

masjid. Karena masjid menjadi tempat pembentukan masyarakat. Karena itu yang

menentukan bentuk atau lingkaran masyarakat Islam bukanlah wilayah, suku,

bangsa, warna kulit, atau kedudukan sosial tapi lingkaran atau tingkatan masjid.

Masyarakat Islam yang dibentuk oleh masjid adalah berbentuk Gemeinschaft.



Berlakulah kaidah Gemeinschaft pada masyarakat itu sehingga menjadi kelompok

kekerabatan yakni persaudaraan. Masjid menjalin Gemeinschaft antar jamaah

masjid. Ikatan jamaah yang terjalin di dalam masjid di bawa keluar. Perkenalan

dan ikatan rohaniah yang ditumbuhkan dalam pengamalan agama dilanjutkan di

luar masjid dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Gemeinschaft agama tumbuh

menjadi Gemeinschaft sosial. (Drs. Sidi Gazalba, 1989 : 133-138).

3. Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Bidang Intelektual

a. Pengertian Masyarakat Islam

Yusuf Qardhawi merumuskan masyarakat Islam sebagai masyarakat yang

berdasarkan dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari Allah

dalam menjalankan semua aspek kehidupan.

Nurcholis Madjid mengemukakan dalam pemikirannya tentang mewujudkan

masyarakat Islami lebih banyak menggunakan bahasa, “masyarakat madani” yaitu

tatanan masyarakat yang adil dan beradab, terbuka dan demokratis dengan

landasan iman dan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-ajaranNya.

Sementara itu Gillin dan Gillin mengemukakan masyarakat Islam adalah

kelompok manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan

persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam. (Rosmita, M.Ag,

dkk, 2010 : 3).

b. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam



H.M. Ya’kub mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses

pemberdayaan. Proses ini mencakup tiga aspek penting, yaitu  pertama

membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini subjektif dan memihak

kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi

mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya

pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, berupaya agar

masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan yang ketiga,

menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan

kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Menurut Wuradji, pengembangan masyarakat merupakan proses penyadaran

masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan

berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai

persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai

dengan cita-cita yang diharapkan. (Azis Muslim, 2009 : 3).

Sementara itu istilah pengembangan dalam konteks pengembangan masyarakat

Islam, dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah

pemberdayaan. Bahkan dua istilah ini dalam batas-batas tertentu bersifat

interchangeable atau dapat dipertukarkan. Pengembangan masyarakat Islam

dalam arti pemberdayaan perlu diarahkan kepada pembinaan dalam keterampilan

fisik dan praktik-praktik yang mengembang-tumbuhkan kesehatan pribadi.

(Wendy Melfa, 2006 : 129-131).



Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan

mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan

menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk

mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Secara etimologi pengembangan masyarakat Islam adalah membina dan

meningkatkan kualitas masyarakat Islam, sedangkan secara terminologis adalah

mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam

kehidupan keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. (Rosmita, 2010 : 31-47).

c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam

Tahapan pemberdayaan masyarakat jika kita merujuk pada cara pembentukan

masyarakat pada masa Rasulullah maka setidaknya harus ditempuh dengan tiga

tahap, yaitu:

1. Takwin

Takwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok

pada tahap ini adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialsasi akidah,

ukhuwah, dan ta’awun. Semua aspek tadi disusun menjadi instrumen

sosiologis.

2. Tanzim

Tanzim adalah tahap pembinaan dan penataan masyarakat, tahap ini

dimulai dengan hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah, yang dapat diberi

pengertian pemutusan keterikatan masyarakat dengan tanahnya, bisa

mengubah pandangan manusia terhadap alam, dan mengubahnya menjadi



pandangan yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan

kejumudan, kemerosotan sosial, pemikiran, dan perasaan sehingga

masyarakat yang jumud menjadi dinamis.

3. Taudi’

Taudi’ adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini umat

telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manajerial. Bila

ketiga tahap ini selamat dilalui bolehlah berharap akan munculnya suatu

masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan

dengan kelompok masyarakat lain dalam arena pasar bebas. (Rosmita,

2010 : 62-63).

d. Pemberdayaan Intelektual Masyarakat Islam Melalui Masjid

Secara singkat dapat dipahami bahwa pengembangan masyarakat Islam harus

dimulai dengan menciptakan suatu lingkungan kondusif yang mendorong

dilaksanakannya nilai-nilai Islam, dalam hal ini dimulai dan berjuang

menegakkan struktur dalam masyarakat menjadi Islami. Proses pengembangan

masyarakat ini adalah manifestasi dari tiga unit sosial dasar masyarakat muslim,

yaitu: keluarga, masjid, dan masyarakat. Berdasarkan Tulisan dari Rosmita, M.Ag

dkk (2010 : 47) kegiatan pengembangan masyarakat Islam dapat berbentuk :

1. Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan

pemeliharaan lingkungan sekitar

2. Penggalangan ukuwah Islamiyah lembaga umat dan kemasyarakatan dalam

rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam



3. Menjalin dan mewujudkan berbagai kerjasama dengan berbagai kekuatan

masyarakat

4. Mendampingi penyusunan rencana dan aksi sosial

5. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan umat

6. Melaksanakan stabilitasi kelembagaan, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat pada matra intelektual pada tatanan masyarakat,

dapat diselaraskan dengan pemberdayaan ruhaniah, yaitu melibatkan berbagai

komponen, baik pemerintah, alim ulama, da’i, dan berbagai komponen terkait

lainnya dan juga media baik cetak maupun elektronik dengan materi

pemahaman bidang kognitif masyarakat. Pembedayaan masyarakat pada tatanan

ruhaniyah dan intelektual ini saling berkaitan. Di tingkat ibu-ibu dan bapak-

bapak dapat berupa pelatihan-pelatihan atau  pengajian rutin. Pada tingkat

remaja dan anak-anak-anak dapat berupa kegiatan pesantren kilat dan

sebagainya.

Adapun materi yang perlu disampaikan adalah:

1. Keimanan

2. Ibadah

3. Al-Qur’an

4. Akhlak

5. Muamalah yang meliputi hubungan masyarakat dan ekonomi

6. Sejarah

7. Program tambahan lainnya dapat berupa:



a. Tafakur

b. Olahraga

c. Kesenian

d. Monitoring

e. Muhasabah

f. Bakti sosial berupa kerja bakti, bantuan dan santunan serta gotong

royong.

Pemberdayaan intelektual yang dibarengi dengan pembinaan pada matra

ruhaniah tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang Islami, yang memiliki kualitas ruhaniah dan intelektual yang tinggi.

(Rosmita, 2010: 26-27).

Pemberdayaan intelektual di masjid juga dibarengi dengan adanya

perpustakaan masjid. Menurut H.S, Lasa (USU: 2014, Perpustakaan Masjid,

OnLine) Perpustakaan masjid berfungsi sebagai :

1. Tempat study para jamaah atau masyarakat sekitar tentang ilmu-ilmu

Islam dan pengetahuan yang lain

2. Sebagai tempat belajar, ketenangan dan ketentraman, para jamaah akan

lebih senang memanfaatkan perpustakaan masjid

3. Sebagai sarana menciptakan gemar membaca

4. Pembinaan kehidupan rohaniah dan jasmaniah

5. Penyimpanan dokumen dan kegiatan keilmuwan masjid.



Apabila pemanfaatan perpustakaan belum optimal, maka perlu diadakan

pembinaan terhadap pemakai perpustakaan. Menurut Sutarno (USU: 2014,

Perpustakaan Masjid, OnLine), pembinaan masyarakat pemakai perpustakaan

dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengadakan bimbingan pemakai perpustakaan, yaitu menuntun,

mengarahkan, memberikan penjelasan tentang cara-cara menggunakan

kartu catalog, menelusur sumber informasi dan menggunakan pedoman

perpustakaan yang lain

2. Memberikan pendidikan pemakai, yaitu dilakukan petugas pelayanan

mengenai seluk beluk perpustakaan, manfaat perpustakaan, cara menjadi

anggota, persyaratan keanggotaan, tata tertib, jenis pelayanan, kegunaan

system katalogisasi dan klasifikasi, dan partisipasi masyarakat di dalam

perpustakaan

3. Melakukan sosialisasi, publikasi dan promosi perpustakaan.

Masjid merupakan tempat pendidikan luar sekolah yang menjadi institusi

utama dan terpenting dalam mendidik dan membina umat. Masjid sebagai pusat

bagi kehidupan ruhaniah dan pendidikan Islam. Pendidikan disini identik dengan

kegiatan dakwah yang biasa dipahami sebagai upaya menyampaikan ajaran Islam

kepada masyarakat. Disini fungsi masjid terlihat jelas sebagai pusat ilmu dan

peradaban. Fungsi ini, kata Hasan Asari begitu dominan dan kental, keduanya

berjalan secara harmonis. Namun, masjid telah banyak mengalami perubahan

fungsi terutama fungsi edukatifnya, jika pendidikan masih berlangsung di masjid,



sisi ritualnya lebih mengedepan daripada sisi keilmuwannya yang memiliki watak

dinamis dan kritis.

Masjid adalah alternatif yang ditawarkan Kuntowijoyo untuk mengatasi

kehidupan keberagamaan umat yang rapuh, kurang ada komitmen keumatan,

ikatan emosional antara guru dan murid juga hampir terkikis, diantaranya karena

generasi muda atau mahasiswa Muslim belajar agama lewat media yang anonim

di sekolah, kampus, kantor, dan lainnya sehingga tidak lagi belajar secara

konvensional dengan seorang guru, kiai, atau ustadz. Karena kondisi demikian,

ikatan emosional tidak terjaliln diantara mereka sehingga tatkala terjadi suatu

kasus sosial yang membutuhkan ketaatan kepada ulama atau pemimpin sulit

dikoordinasikan. Generasi muslim tanpa masjid akan mendefinisikan agama dan

pemahamannya sendiri terlepas dari kepatuhan kepada ustadz dan kiainya.

Agar persoalan umat terurai, mereka perlu kembali ke masjid untuk berdialog

dengan pikir dan dzikir untuk mencari yang terbaik. Berdialog seperti ini jika

dilakukan secara kontinyu baik secara individual maupun kolektif (jamaah) akan

memberikan jalan keluar dan tidak berdampak negatif bagi diri fisik dan psikis

serta lingkungan. Respon positif secara kolektif di masjid sembari berfikir dan

berdzikir akan meruntuhkan egosentrisme, membangun kebersamaan (jamaah,

komunitas), menumbuhkan gairah baru, dan kedamaian dalam hidupnya. (Drs.

Moh. Roqib, M.Ag, 2005 : 89-103).



Pemberdayaan intelektual yang dibarengi dengan pemberdayaan ruhani dapat

dilakukan dengan metode dan strategi pengembangan kualitas jamaah yang

dilakukan dengan prinsip berikut :

1. Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah dalam pemahaman, sikap,

dan aktivitasnya tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah,

ibadah, akhlak, keluarga, sosial kemasyarakatan, politik dan

kewarganegaraan, ekonomi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesenian,

dan keterampilan

2. Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah tentang nilai kebersamaan,

persatuan, dan kesatuan.

3. Tentang fungsi dan kedudukannya masing-masing baik secara individu

maupun kolektif. Serta membina dan meningkatkan wawasan jamaah

tentang taawun, toleransi, dan ukhuwah.

4. Pembinaan dan peningkatan kreatifitas dan pemberdayaan jamaah dalam

sosial, ekonomi, dan budaya. (Asep Muhyidin, 2002 : 138).

Sementara itu di Masjid Agung An-Nur sendiri Badan Pengelola Masjidnya

memiliki program dalam memberdayakan intelektualitas masyarakat Islam

diantaranya:

1. Badan Pengelola Masjid mengelola perpustakaan yang dibuka untuk

masyarakat umum

2. Badan Pengelola Masjid melakukan kegiatan kajian keagamaan setiap hari

yang dibina oleh Divisi Dakwah, Majelis Quratul Kutub, dan Majelis

Taklim



3. Badan Pengelola Masjid mengelola radio dakwah yang membantu

menambah wawasan keIslaman masyarakat

4. Badan Pengelola Masjid melakukan pembinaan kepada remaja Masjid

Agung An-Nur

5. Badan Pengelola Masjid melayani pembinaan bagi para muallaf. (Arsip

Masjid Agung An-Nur, 2012 : 16-17).

I. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis, yang berguna untuk menghindari kesalahan

penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena

kerangka teoritis masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya belum juga dapat diukur

dilapangan.

Maka untuk memudahkan melaksanakan penelitian di lapangan maka konsep

Masjid Agung An-Nur dan peranan sosial Badan Pengelolanya dalam

memberdayakan masyarakat Islam di bidang intelektual dioperasionalkan

sehingga menjadi indikator yang bisa diamati dan diuji kebenarannya secara

empiris seperti di bawah ini:

1. Badan Pengelola Masjid mengelola perpustakaan yang dibuka untuk

masyarakat umum

2. Badan Pengelola Masjid melakukan kegiatan kajian keagamaan yang

dibina oleh Majelis Taklim



3. Badan Pengelola Masjid melakukan kajian keagamaan bagi

masyarakat umum yang dibina oleh Divisi Dakwah dan Qurratul

Kutub

4. Badan Pengelola Masjid mengelola radio dakwah yang membantu

menambah wawasan keIslaman masyarakat

5. Badan Pengelola Masjid melakukan pembinaan kepada remaja Masjid

Agung An-Nur

6. Badan Pengelola Masjid melakukan pembinaan bagi para muallaf

J. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Masjid Agung An-

Nur Provinsi Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Masjid

Agung An-Nur.

b. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peran sosial Badan Pengelola

Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dalam memberdayakan masyarakat

Islam di bidang intelektual.

3. Populasi dan Informan



a. Populasi dalam penelitian ini diambil dari para Badan Pengelola Masjid

Agung An-Nur yang berjumlah 36 orang dan jamaah Masjid Agung An-

Nur yang aktif mengikuti kegiatan di Masjid Agung An-Nur.

b. Sampel/Informan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel adalah sampel

harus representatif (mewakili) dan besarnya sampel harus memadai.

Karena keterbatasan kemampuan penulis untuk meneliti semua populasi

yang ada di atas, maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan

teknik Purposive Sampling yang berjumlah 8 orang Pengelola Masjid dan

23 orang pengunjung dan jamaah Masjid Agung An-Nur. (Suharsimi,

2006 : 140).

4. Sumber Data Peneliti

Sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan sumber data

sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara

obyek yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh langsung dari

dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data diatas maka penulis menggunakan teknik

pengumpulan data yang berupa :

a. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala – gejala



yang diselidiki, berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala –

gejala alam, dan sebagainya. (Sugiyono, 2011:143) Observasi dilakukan

di lingkungan Masjid Agung An-Nur.

b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.  Wawancara ini

digunakan bila ingin mengetahui  hal-hal  dari responden secara lebih

mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara dilakukan kepada

Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur serta jamaah yang aktif

mengikuti kegiatan di Masjid Agung An-Nur.

c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumentasi yang ada di

Masjid Agung An-Nur  Provinsi Riau.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul

dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan disusun secara

sistematis, maka penulis akan menganalisa data tersebut, dalam hal ini

penulis akan menganalisa dengan menggunakan teknik Deskriftif kualitatif,

yaitu mengolah data yang masih dalam berbentuk kata-kata atau simbol

sesuai dengan data yang di dapat selama di lapangan. Teknik analisa data

penelitian kualitatif menurut DR. Lexy J.Moleong, M.A (1996 : 190-214)

dilakukan dengan tiga cara yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan

penafsiran data. Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka selajutnya

melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi,

yaitu membuat rangkuman yang inti. Selanjutnya dikategorisasikan sambil



membuat koding dan tahap akhirnya adalah mengadakan pemeriksaan

keabsahan data.

K. Sistematika Penulisan

Adapun dalam  sistematika penulisan ini, sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari : latar belakang, alasan memilih judul,

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode

penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN  UMUM  LOKASI  PENELITIAN

Membahas mengenai sejarah Masjid Agung An-Nur, program

yang ada di Masjid Agung An-Nur, serta pengelola Masjid Agung

An-Nur.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Menguraikan tentang peran sosial Badan Pengelola Masjid Agung

An-Nur Provinsi Riau dalam memberdayakan masyarakat Islam

di bidang intelektual.

BAB IV : ANALISA DATA

Menguraikan tentang analisa data terhadap permasalahan yang

ada di BAB III.

BAB V : PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran




