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BAB IV 

GAMBARAN UMUM IKATAN REMAJA MESJID AN-NUR (IRMA) 

 

A. Sejarah Singkat Ikatan Remaja Masjid An-Nur (IRMA) 

Ikatan Remaja Masjid An-Nur atau biasa disingkat dengan IRMA 

merupakan sebuah organisasi yang berada didalam naungan Badan 

kemasyarakatan   Masjid Raya  yang biasa di singkat dengan BKMR,  

sejak terbentuknya BKMR, organisasi yang disingkat dengan IRMA ini juga 

terbentuk, namun IRMA ini bukan lah nama awal dari organisasi ini. Pada 

saat BKMR terbentuk maka terbentuk juga lah sebuah organisasi yang 

bernama IREMA  MUDA,  namun  dengan  beriringnya  waktu,  IREMA  

MUDA  ini berubah menjadi IRMA pada saat Masjid An-Nur  menjalankan 

renofasi ulang pada tahun 2005, sejak itulah organisasi IREMA MUDA 

berubah menjadi IRMA dan diresmikan kembali oleh pengurus yang baru.
65 

Angkatan pertama organisasi Ikatan Remaja Masjid An-Nur (IRMA) 

ini dibentuk pada tahun 2005 dan merupakan periode pertama, pergantian 

kepengurusan IRMA ini dilakukan   5 (lima) tahun sekali, dari 2005-2010, 

kepengurusan periode pertama,  2010-2015, kepengurusan periode yang ke 2 

(dua) dan 2015-2020, periode yang ke 3 (tiga), dengan kata lain pada saat 

sekarang ini oerganisasi IRMA masuk pada kepengurusan period yang ke 3 

(tiga). 

Dalam kepengurusan IRMA ini memiliki sedikit perbedaan antara 

remaja Masjid An-Nur dan remaja Masjid lainnya, misalnya remaja Masjid 

lain biasanya  para  remaja  remajinya  tinggal  disekitar  Masjid  berbeda  
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dengan Masjid An-Nur  para remaja remaji Masjidnya malah kebanyakan 

tinggal jauh dari Masjid An-Nur, seperti ada sebagian remaja Masjid An-Nur 

yang tinggal di dearah panam dan di daerah arengka ujung sana itulah 

bedanya antra remaja Masjid A-Nur dan remaja Masjid lainnya. 

 

B. VISI dan MISI Ikatan Remaja Mesjid An-Nur (IRMA) VISI 

IRMA Masjid Agung An-Nur bertujuan memberdayakan dan 

mengembangkan  potensi  pemuda  remaja  Masjid  agar  bertaqwa  kepada  

Allah SWT, memiliki wawasan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang utuh 

dan kokoh, serta senantiasa memakmurkan Masjid sebagai pusat ibadah, 

perjuangan dan kebudayaan dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip 

aqidah, ukhuwah dan dakwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat 

marhamah dalam provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

MISI 
 

Untuk  tercapainya  tujuan,  IRMA  Masjid  Agung  An-Nur  

melakukan usaha-usaha sebagia berikut : 

1. Terus menerus meningkatkan upaya pengembangan minat, kemampuan 

dan pemahaman Al-Qur’an bagi seluruh pemuda. Remaja, dan anak- anak 

serta jama’ah Masjid. Mendorong tumbuhnya organisasi pemuda remaja 

Masjid dan mengkokohkan komunikasi di kalangan pemuda remaja  

Masjid  dalam rangka mengembangkan  program  dan  gerakan dakwah 

Islam. 
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2. Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda bangsa melalui 

pendekatan keagamaan, kependidikan, kebudayaan, dan ilmu 

pengetahuan sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan bangsa. 

3. Memantapkan wawasan ke-Islaman dan k e-Indonesiaan serta kesadaran 

pemuda remaja Masjid tentang cita-cita perjuangan bangsa, negara dan 

dakwah Islamiyah dalam arti luas 

4. Membina    dan    mengembangkan    kemampuan    manajemen    dan 

kepemimpinan  pemuda  remaja  Masjid  yang berorientasi  kepada  ke- 

masjidan, ke-ummatan dank e-Indonesiaan 

5. Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan kewirausahaan pemuda dan 

remaja Masjid melalui peningkatan ekonomi ummat. 

6. Meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah, organisasi 

keagamaan, kepemudaan dan profesi lainnya, baik di tingkat nasional 

maupun internasional 

7. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ruh dan tujuan organisasi.
1
 

 

C. Anggaram  Dasar  Ikatan Remaja  dan Pemuda  Masjid Agung  An-

Nur Provinsi Riau 

Bahwa sesungguhnya  IRMA Masjid  Agung An-Nur Provinsi 

Riau menjadikan Masjid sebagai pusat ibadah, kebudayaan dan perjuangan 

untuk membina generasi muda menjadi kader bangsa yang bertaqwa kepada 

Allah SWT, memiliki wawasan ke-Islaman yang utuh dan wawasan ke-
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Indonesiaan yang kokoh, bersikap istiqomah, dan berakhlak mulia serta 

memiliki citra sebagai muwahid, mujahid, musyadid, muaddid,dan mujaddid. 

Sesungguhnya  keberadaan  IRMA  Masjid  Agung  An-Nur  Provinsi 

Riau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan kemasjidan di 

Riau Khususnya dan Indonesia umumnya, dalam berkhidmat kepada 

pembangunan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material 

dan spiritual, dalam ampunan dan ridha Allah SWT. 

 

BAB I 
 

Nama, Waktu dan Kedudukan 
 

Pasal 1 
 

Nama 
 

Organisasi ini bernama Ikatan Remaja Pemuda Masjid Agung An-

Nur Provinsi Riau yang disingkat IRMA Masjid Agung An-Nur Provinsi 

Riau 

Pasal 2 
 

Waktu dan Tempat 
 

IRMA Masjid Agung An-Nur didirikan pada tanggal 30 Mei 

2005 Miladiah di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, untuk jangka 

waktu yang tidak ditentukan. 

 

Pasal 3 
 

Kedudukan 
 

IRMA Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau yang berkedudukan 

di Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 
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BAB II 
 

Asas, Status dan Sifat 
 

Pasal 4 
 

Asas 
 

IRMA Masjid Agung An-Nur berasaskan Islam. 

 

Pasal 5 
 

Status 
 

Masjid Agung An-Nur adalah gerakan dakwah dan kaderisasi pemuda 

remaja Masjid se-Provinsi Riau yang berstatus di bawah naungan Badan 

Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. 

Pasal 6 
 

Sifat 
 

1. Masjid Agung An-Nur bersifat ke-Islaman, ke-Masjidan, ke-ummatan, dan 

pemuda Indonesia 

2. Masjid Agung An-Nur sebagai wahana komunikasi dari organisasi 

pemuda remaja Masjid Provinsi Riau untuk pengembangan program 

secara komunikatif, informative, dan koordinatif. 

 
BAB III Tujuan dan Usaha  

Pasal 7 

Tujuan 
 

IRMA Masjid Agung An-Nur bertujuan memberdayakan dan 

mengembangkan potensi pemuda remaja Masjid agar bertaqwa kepada Allah 

SWT, memiliki wawasan ke-Islaman dank e-Indonesiaan yang utuh dan 

kokoh, serta senantiasa memakmurkan Masjid sebagai pusat ibadah, 

perjuangan dan kebudayaan dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip 

aqidah, ukhuwah dan dakwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat 

marhamah dalam Provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. 
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Pasal 8 

Usaha 

 

Untuk tercapainya tujuan, IRMA Masjid Agung An-Nur melakukan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Terus menerus meningkatkan upaya mengembangan minat, kemampuan 

dan pemahaman Al-Qur’an bagi seluruh pemuda, remaja, dan anak-anak 

serta jama’ah Masjid. 

2. Meningkatkan  kualitas  dan  prestasi  generasi  muda  bangsa  melalui 

pendekatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan 

sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan bangsa. 

3. Memantapkan wawasan ke-Islaman dan le-Indonesiaan serta kesadaran 

pemuda remaja Masjid tentang cita-cita perjuangan bangsa, negara dan 

dakwah Islamiyah dalam arti luas. 

4. Membina     dan     mengembangkan     kemampuan     manajemen     dan 

kepemimpinan pemuda remaja Masjid yang berorientasi kepada ke- 

masjidan, keu-ummatan dan ke-Indonesiaan. 

5. Meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemampuan  kewirausahaan  pemuda 

dan remaja Masjid melalui peningkatan ekonomi umat 

6. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan pemerintah, organisasi 

keagamaan, kepemudaan dan profesi lainnya dengan baik, di tingkat 

nasional maupun internasional. 

7. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ruh dan tujuan organisasi. 
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BAB IV Keanggotaan  

Pasal 9 

Keanggotaan 
 

Anggota IRMA Masjid An-Nur terdiri dari seluruh remaja dan 

pemuda Islam di Provinsi Riau 

 

Pasal 10 
 

Kewajiban dan Hak Anggota 
 

Kewajiban dan hak anggota di atur dalam anggaran rumah tangga 
 

Struktur dan Tata Kerja Organisasi 
 

 

Pasal 11 
 

Struktur organisasi 
 

Organisasi ini terdiri dari pelindung, penasehat, Pembina, ketua 

umum, ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara umum, wakil 

bendahara, ketua bidang, dan anggota. 

 

 

Pasal 12 
 

Pengurus Harian 
 

1. Pelaksana tugas, fungsi dan kewenangan organisasi IRMA Masjid Agung 

An-Nur 

2. Pengaturan pengurus harian diatur lebih lanjut dalam ART IRMA Masjid 

Agung An-Nur 

 

Pasal 13 
 

Bidang-Bidang 
 

1. Program organisasi yang bersifat umum dan temporer dilaksanakan 

oleh bidang-bidang yang bersangkutan 

2. Bidang-bidang  merupakan  kelengkapan  organisasi  pada  setiap  rangka 

organisasi 
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3. Hak wewenang dan mekanisme bidang-bidang diatur dalam ART IRMA  

Masjid Agung An-Nur. 

Pasal 14 
 

Masa Bakti Kepengurusan 
 

1. Masa bakti kepengurusan paripurna IRMA Agung An-Nur adalah 

selama 5 tahun 

2. Ketua umum IRMA Masjid Agung An-Nur dapat dipilih kembali hanya 

untuk satu periode berikutnya.
2
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