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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Desa Muara Jalai 

Desa  Muara Jalai adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar 

utara kabupaten kampar. Desa ini terkenal karena keberadaan sebuah sungai, 

yang mana muara sungai tersebut dijadikan oleh penduduk sebagai tempat 

mencari ikan. Banyak masyarakat yang mencari ikan jalai disana. Dari situlah 

timbul nama kampung trsebut dengan nama muara jalai. Desa Muara Jalai ini 

terbentuk pada tahun 1980. Sebelum menjadi nama Muara Jalai berada 

dibawah kenegerian Air Tiris yang mana pada saat itu kampung Muara Jalai 

dipimpin oleh wali muda yang pertama yaitu H. Abdul Karim. Adapun dengan 

batas-batas wilayah Desa Muara Jalai sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara Berbatas Dengan Desa Sungai Jalau Dan Bukit Payung 

Kecamatan Bangkinang Seberang. 

2. Sebelah Selatan Berbatas Dengan Sungai Kampar. 

3. Sebelah Barat Berbatas Dengan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar 

Utara Dan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Seberang.   

4. Sebelah Timur Berbatas Dengan Desa Sungai Kampar Dan Desa Sungai 

Jalau Kecamatan Kampar Utara. 

Sebagianmana lazimnya penduduk kota, maka Desa Muara Jalai 

berpenduduk sedang dan mempunyai tingkat kemajemukan yang sangat 

berbeda kalau dilihat dari bebagai suku (daerah asal), latar belakang 

pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, agama, dan mata pencaharian serta 
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adat istiadat yang mareka miliki.penulis data menemukan tentang suku bangsa 

yang tinggal didesa muara jalai terdiri dari suku Jawa, Melayu, Minang 

Kabau, Batak ( Tapanuli) dansebagian suku Banjar, Dan Bugis. Namun yang 

paling dominan adalah suku melayu.   

 

B. Penduduk Desa Muara Jalai 

Berdasarkan data monografi tahun 2015 Desa Muara Jalai memiliki 

jumlah penduduk 2.926 jiwa yang terdiri dari laki 1.499 jiwa dan perempuan 

1.427 jiwa. Dan 627 KK yang terbagi dalamtiga wilayah dusun. Yang akan 

diteliti  hanyalah satu dusun yang berada di Desa Muara Jalai Yaitu Dusun 

Padang Tarap. yang jumlah penduduknya ada 1.794 jiwa. Untuk  lebih 

jelasnya menngenai penduduk ini akan penulis utarakan dalam bentuk 

tabelsebagian berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
47

 

 

No Jenis Kelamin     Jumlah Persentase 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan  

      805 jiwa 

      989 jiwa 

     44,87% 

     55,13% 

          Jumlah     1.794 jiwa     100,00% 

  

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Dusun  

Padang Tarap lebih perempuan yaitu sebanyak 989 jiwa atau 55,13% 

sedangkan laki-laki adalah 805 jiwa atau 44,87% berdasarkan jumlah 

penduduk yang telah disebut diatas, terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu 

                                                             
47 Sumber: Data Jumlah Penduduk Desa Muara Jalai 2016 
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suku Jawa, Melayu, Minang Kabau, Batak (Tapanuli), Banjar, Dan Bugis, dan 

suku-suku lainya. Namun keberadaan mareka telah menyatu dengan 

sendirinya secara alami. 

Untuk lebih jelas nya mengenai jumlah penduduk ini, maka ada 

baiknya juga harus diketahui menurut tingkat umurnya, maka berikut ini akan 

penulis kemukakan bentuk tabel sebagai berikut ini. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk  Menurut Tingkatan  Umur
48

 

 

No   Kelompok Umur Jumlah Persentase 

1 0-10 tahun  409 jiwa 22,79% 

2 11-20 tahun 304 jiwa 16,95% 

3 21-35 tahun 773 jiwa 43,09% 

4 36-49 tahun 205 jiwa 11,43% 

5 50-keatas 103 jiwa 5,74% 

Jumlah 1.794 jiwa 100,00% 

 

Tabel diatas memberikan pengertian bahwa penduduk umur 21-35 

tahun adalah yang paling banyak di Dusun  Padang Tarap yakni, 773 jiwa atau 

43,09% dimana mareka ini adalah penduduk yang berada pada umur atau 

masa produktif.adapun yang menempati urutan selanjutnya terbanyak adalah 

pendududuk berumur 0-10 tahun, yakni sebanyak 409 jiwa atau 22,79%. 

Adapun yang berumur 11-20 tahun sebanyak 304 jiwa atau 16,95%.dan 

penduduk berumur 36-49 tahun sebanyak 205 jiwa atau 11,43%. Sedangkan 

                                                             
48

 Sumber :Data Jumlah Penduduk Tingkatan Umur Desa Muara Jalai 2016 
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penduduk yang berumur 50 tahun keatas adalah yang terkecil yaitu berjumlah 

103 jiwa atau 5,74%. 

C. Pendidikan masyarakat dusun padang tarap desa muara jalai  

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, 

karena maju mundurnya suatu negara banyak sekali dipengaruhi oleh sumber 

daya manusia, dalam hal ini yang paling berperan adalah pendidikan. Karena 

itu pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. 

Pendidikan didalam masyarakat suatu tujuan akhir dari kehidupan manusia. 

Bila dilihat tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di 

Dusun Padang Tarap di jumpai telah sangat memadai, hal ini terbukti dengan 

tingkat pendidikan masyarakat yang terlihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan  Penduduk  

Dusun Padang Tarap
49

 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Belum sekolah 300 jiwa 16,72% 

2 Tamat SD/ Sederajat 497 jiwa 27,71% 

3 Tamat SMP/Sederajat 376 jiwa 20,96% 

4 Tamat SMA/ Sederajat 314 jiwa 17,50% 

5 Tamat Akademi /Sederajat 105 jiwa 5,85% 

6 Tamat perguruan tinggi 

sederajat (SI, S2, S3) 

202 jiwa 11,26% 

                     Jumlah 1.794 jiwa 100,00% 

Sumber: Data tingkat pendidikan Desa Muara Jalai 2016 

                                                             
49 Sumber: Data Tingkat Pendidikan Desa Mauara Jalai 2016 
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Dari tabel di atas jelas diketahui  bahwa sebagian besar penduduk 

dusun III padang tarap memiliki tingakat pendidikan yang sangat rendah 

terlihat dari jumlah persentasi tingakat SD, yakni  sebanyak 497 jiwa atau 

27,71%. 

 

D. Kondisi Keagamaan 

Penduduk di Dusun Padang Tarap adalah pemukiman dan tempat  

tinggal masyarakat yang berasal dari berbagai daerah yang ada ditanah air 

indonesia, maka adat istiadat yang berlaku di kampung halaman mareka sudah 

mulai membaur dengan berbagai adat istiadat dari daerah lain. Sedangkan 

mengenai agama penduduk Dusun Padang Tarap termasuk yang kuat 

memengang nilai-nilai agama yang yang mareka anut, hal ini terlihat dari 

jumlah tempat ibadah serperti masjid dan musholla yang ada disini. Untuk 

lebih jelaskan penulis tuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Jumlah Rumah Ibadah Di Dusun Padang Tarap
50

 

 

No Rumah Ibadah Jumlah 

1 Masjid              6 Buah  

2 Surauataumushalla              8 Buah 

3 Gereja                  - 

                           Jumlah              14 Buah 

 

Adapun tabel jumlah penganut agama di Dusun Padang Tarap juga 

dapat di tuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

                                                             
50 Sumber: Data Jumlah Rumah Ibadah Desa Muara Jalai 2016  
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Jumlah Penganut Agama Di Dusun Padang Tarap
51

 

 

No Agama Jumlah Persentase 

1 Islam 1.570 jiwa 87,51% 

2 Kristen protestan 122 jiwa 6,80% 

3 Kristen khatolik 102 jiwa 5,69% 

4 Hindu - jiwa 0% 

5 Budha  -jiwa 0% 

Jumlah 1.794 jiwa 100,00% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa penganut agama islam menduduki 

urutan terbesar, yaitu 1.570 jiwa atau 87,51%, sedangkan yang terkecil adalah 

penganut agama kristen khatolik yaitu 102 jiwa atau 5,69%. 

 

E. Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan Moral Masyarakat Islam Yang 

Dilakukan Oleh Ikatan Remaja Masjid Dusun  Padang Tarap. 

Dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman. 

Dinamika organisasi remaja masjid saat ini banyak menyesuaikan diri dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang artinya organisasi remaja 

masjid bukan saja sebagai tempat membina akhlak remaja tetapi juga 

wadahyang mengadakan segala kegiatan pendidikan akhlak, pendidikan 

ibadah, kegiatan sosial, kegitan peringatan hari besar islam, adapun kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh ikatan remaja masjid di Dusun Padang Tarap 

adalah sebagai berikut: 

1. Bidang  pendidikan  

                                                             
51 Sumber: Data Jumlah Penganut Agama  Desa Muara Jalai 2016 
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Pendidikan merupakan satu proses pembelajaran yang tidak bisa di 

tinggalkan oleh umat islam. Islam sangat  mengajurkan kepada umatnya 

supaya memperhatikan fenomena alam, merenungkan keindahan ciptaan 

Allah SWT, dan memikirkan kejadian langit dan bumi serta mengenal jiwa 

dan semua ciptaan yang ada di alam semesta ini. Pendidikan dalam 

kehidupan mempunyai arti penting yang sangat besar. 

Maka, dengan demikian para pengurus masjid di Dusun Padang 

Tarap ini memiliki kesadaran untuk meningkatkan lagi kegiatan 

pendidikan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan umat islam yang 

ada di Dusun Padang Tarap. Adapun kegiatan- kegiatan keagamaan 

tersebut adalah: 

a. Mengadakan kegiatan TPA 

Menurut hasil observasi dan wawanara yang dilakukan penulis 

menyimpulkan,masjid yang mengadakan TPA adalah masjid AT-

Taqwa, muridnya sangat minim sekali, yaitu hanya berjumlah 10 rang. 

Minimnya bimbingan dan pengawasan yang kuat dari pihak ikatan 

remaja masjid ini juga menjadi permasalahan hingga saat ini. 

b. Mengadakan kuliah agama/ pengajian 

Kegitan pengajian ini yang dilakukan masjid dusun dusun 

padang tarapini bertujuan untuk mengokohkan nilai-nilai islam dalam 

jiwa masyarakat yang diadakan seminggu sekali. Kegiatan wirid 

dilakukan 50 menit dalam sekalipertemuan. Setiap malam minggu 

ba’da magrib ada kegiatan remaja di masjid at-taqwa yang mana dalam 

kegitan tersebut dihadiri oleh para remaj putra putri dusun padang 
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tarap dan tidak menutup bagi para jamaah yang berada diluar wilayah 

pemungkiman untuk ikut dalam pengajian ini. Adapun materi yang di 

beriakan dalam pengajian ini adalah biasanya tetang ceramah yang 

membahas masalah sosial yaitu seperti kenakalan remaj dan cara 

menghadapi persoalan tentang kemajuan IPTEK yang merajalela. 

kegitan lainya adalah program kuliah selepas subuh maupun selepas 

sholat ashar selam bulan ramadhan  yaniru menunggu waktu berbuka 

juga mendapat sambutan yang luar biasa darimasyarakat setempat. 

c. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan keterampilan  

Pelatihan yang diberiakn oleh ikatan remaj masjid at-taqwa ini 

bertujuan agar remaj yang ada di Dusun Padang Tarap ini memiliki 

keterampilan dalam segala hal.pelatihan yang di beri kan berupa 

pelatihan pidato dan ceramah, pelatihan menjadi mu’adzin, dan 

pelatihan menulis kaligrafi. Namun, menurut hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa, ikatan 

remaja masjid masih kurang dalam melaksanakan kegiatan pelatihan 

ini. Bukan itu saja, selain pelatihan IRMA juga mengadakan kegiatan 

penyuluhan. Dan penyuluhan yang telah  dilaksanakan mengenai 

penyuluhan bahaya narkoba, disini dilihat juga masih minim sekali 

ide-ide kreatif dari remaja dan juga  pengurus remaja masjid dalam 

menghidupkan kegitan ini. 

2. Bidang ibadah  

Masjid merupakan tempat ibadah yaitu sholat lima waktu maupun 

sholat lima waktu maupun sholat sunah, namun tidak menutup 
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kemungkina untuk melakukan kegitan ibadah lainya baik yang merasakan 

pada bidang sosial, politik, pertahanan, ekonomi, budaya dan lain 

sebagainya. Adapun kegiatan-kegiatan ibadah yang di realisasikan oleh 

masjid dusun padang tarap yaitu:   

a. Mengadakan tedarus Al-Quran  

Tedarus Al-quran  dilakukan bermula dari malam puasa 

pertama hingga malam terakhir puasa di bulan ramdhan yang diakhiri 

dengan majelis khatam Al-quran. Kegiatan ini dilakukan secara 

berkumpul. Setiap perkumpulannya  terdiri dari lebih kurang 25 orang 

yang terdiri dari anak-anak hinggaorang dewasa. Kegiatan terdarus ini 

selalu dilakukan oleh tiga masjid yang ada di Dusun Padang Tarap.  

b. Khutbah jumat 

Satu lagi aspek yang penting dalam pengembangan moral 

masyarakat islam yaitu kegiatan khutbah jumat yang materinya 

diberiakan tampa batasan umur, yang cocok untuk segala umur yang 

dapat dijadikan pedoman umat islam. Kegiatan pemberian dakwah ini 

sangat bagus sekali dilakukan karena dapat memberikan kesadaran dan 

merangsang umat untuk selalu membuat kebaikan sesama umat 

muslim. Khatib yang memberiakan  materi khutbah  juga sangat fasih 

dan memiliki daya tarik sehingga jamaah yang hadir tidak tertidur.  

3. Bidang sosial  

Terpujinya akhlak dan moral seseorang bukan saja diwujudkan 

dalam hubungan baik sesama umat muslim, tetapijuga berbuat kebaikan 
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kepada allah SWT. Dalam hal ini, keikhlasan adalah lebih adalah paling 

tinggi nilaiya dan dapt dijadikan landasan dalam segala bertindak. Dalam 

merealkan hubungan sosial yang baik adalah melalui lembaga masjid yang 

berperan dalam mewujudkan umat islam yang bertaqwa dan bertamaddun 

sebagaimana yang diwujudkan seperti dizaman Rasulullah SWT. Masjid 

yang ada didusun padang tarap ini telah sedikit demi sedikit dijadikan 

sebagai tumpuan bagi umat islam melaksanakan ibadah sosial yang 

dilakukan di masjid ini adalah: 

a. Mengadakan gotong royong  

Setiap kegiatan apapun pasti memerlukan tenaga suka rela. 

Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari semua kalangan umat 

muslim yang ada di Dusun Padang Tarap. Masyarakat cukup 

berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini dapat dilihat 

ketika adanya gotong royong yang diadakan disetiap masjid, biasanya 

dilakukan lingkungan sekitar masjid, seperti penimbunan jalan yang 

berlubang, pengecatan masjid, dan kegiatan gotong royong lainya. 

b. Memberi bantuan sosial  

Memberiakan bantuan sosial kepada umatnya mengalami 

musibah sudah sering  dilakukan oleh ketiga masjid ini. Jika ada umat 

yang sedang sakit dan kekuarangan biaya biasa pengurus masjid 

bermusyawarah dan memberikan jalan keluarnya dengan cara 

memberiakan bantuan dari infak masjid. Namun jika ada permasalahan 
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mengenai duka cita melalui speaker masjid dan memberikan bantuan 

tenaga dalam menindak lanjuti masalah tersebut. 

Bukan saja tenaga tetapi juga memberikan beberapa nasehat dan 

doa bagi keluarga yang ditinggalkan dan doa bagi umat yang meninggal 

dunia. Dan jika ada permasalahan yang lebih bersifat umum, seperti 

pemilihan ketua RT, maka akan dilaksanakan di masjid sebagai tempat 

bermusyawarah. Dan juga bila ada permasalahn tentang keuangan masjid 

juga akan di musyawarahkan di masjid. Dengan membuat laporan baik 

berupa pengumuman  berupa tulisan maupaun dalam bentuk proposal atau 

tulisan. 

4. Kegiatan peringatan hari besar islam  

Menyambut hari-hari besar Islam adalah wajar dilaksanakan dan 

disambut agar menjadi aktifitas keagamaan yang sehat kepada generasi 

muda untuk memberikan kesadaran kepada mareka dan perjuangan 

Rasullullah dan sahabatnya  dimasa lalu. Dan juga menunjukan kebesaran 

Allah SWT. Diantara hari besar Islam yang sering dilaksanakan di masjid 

Dusun Padang tarap adalah acara maulid Nabi, Isra Mi’raj dan nifsu 

syaaban.  Pihak masjid senantiasa mengajukan kepada seluruh umat Islam 

di Dusun Padang tarap untuk ikut meramekan acara-acara ini. Adapun 

salah satu contoh kegiatan peringatan hari besar Islam yaitu: 

a. Ibadah Qurban 

Ibadah qurban yang diadakan di Masjid At-Taqwa ini selalu di 

minati warga. Masyarakat ramai yang mengambil bagianya baik dari 

Dusun Padang Tarap sendiri dan juga masyarakat luar. Untuk 
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menyempurnakan ibadah ini  para pengurus masjid menyerahkan segala 

tugas  dan wewenang kepada masyarakat yang berpengalaman dalam 

proses penghimpunan, penyimpanan sehingga proses penyaluran binatang 

qurban. Dalam penghimpunanya binatang qurban, enam masjid ini serta 

mushola yang ikut peran aktif. 

Biasanya jika hewan qurban banyak, biasanya per keluarga di beri 

satu kilo gram daging. Namun jika ada, warga yang memiliki jumlah 

keluarga yang banyak dalam satu keluarga, ada masyarakat yang mampu 

memberikan sebagian daging yang iya peroleh untuk diberikan kepada 

orang yang lebih membutuhkan. Melihat begitu semangatnya perpanduan, 

solidaritas dan kerja sama yang ditunjukan oleh masyarakat kampung ini, 

wajar dicontoh umat Islam. Masa kini untuk saling menolong dalam 

bekerja sama untuk memperingan segala masalah yang dihadapi secara 

bersama-sama. 

 

F. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat  

Penduduk Dusun Padang Tarap ini memiliki kebudayaan yang perlu 

dilestarikan dan merupakan aset masyarakat serta pendukung silaturahmi 

antara penduduk lainnya. Adapun aspek-aspek budaya tersebut antar lain, 

adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok kesadaran lingkungan  

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan 

sehat dan asri, maka pihak terkait (kelurahan)telah membentuk tim 

pengurus kesadaran lingkunagan dari ketidak asrian dan mencegah 

terjadinya pelangaran sosial. 
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2. Perkumpulan kematian  

Masalah kematian merupakan suatu hal yang tidak bisa di 

jangkauoleh akalfikiran manusia, oleh sebab itu masyarakat Dusun Padang 

Tarap membentuk suatu wadah sosial kemasyarkatan yang bertujuan untuk 

membantu masyarakat yang mendapat musibah. 

3. Pengajian ibuk-ibuk dan bapak-bapak 

Pengajian ini dipusatkan di masjid dengan volume kegiatan satu 

kali seminggu,yang di prakarsai oleh pengurus majelis Ta’lim yang berada 

dibawah kordinasi pengurus masjid Dusun Padang Tarap. Pengajian yang 

dilaksanakan ini tentunya memberikan manfaat yang sangat baik sekali 

dalammemperbaiki akhlak umat islammasa kini.  

 

G. Sejarah ikatan remaja masjid at-taqwa Dusun Padang Tarap 

Organisasi ini bernama ikatan remaja Masjid At-Taqwa disingkat 

IRMA at-taqwa. Ikatan remaja masjid at-taqwa (IRMA) bersekretariat di 

dusun padang tarap desa muara jalai kecamatan kampar utara kabupaten 

kampar provinsi riau. Ikatan remaja masjid at-taqwa (IRMA) didirikan tanggal 

11 februari 2013 yang merazaskan islam. 

Adapun tujuan dari ikatan remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) adalah 

wdah persatuan remaja islam yang membentuk generasi muda berkepribadian 

islam. Selain itu, IRMA ini juga merupakan wadah pengembangan wawasan 

dan penyaluran kreatifitas generasi muda islam. Yang dapat membantu 

mewujudkan kehidupan masyarakat  yang beriman dan bertaqwa di dusun 

padang tarap desa muara jalai kecamatan kampar utara kabupaten kampar 
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provinsi riau. Selain memiliki tujuan yang mulia, organisasi ini juga memiliki 

visi dan misi yang sangat baik. Seperti visi IRMA  ini adalah menjadikan 

remaja islam yang beriman dan bertaqwa dan berakhlaqul qur’an. Dan misinya 

adalah mempersatuakan anggota IRMA dalam tali (agama)Allah untuk 

memberantas buta huruf AL-Qur’an dikalangan remaja IRMA khususnya, 

masyarakat sekitar umumnya, menciptakan dai-dai muda, membetuk sumber 

daya manusia yang produktif dan berdaya guna menyatuni anak-anak yatim 

ikut serta berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.  

Masa kepengurusan Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) selama 

satu tahun yang beranggotakan seluruh generasi muda islamyang ada di 

wilayah Dusun Padang Tarap desa muara jalai. Bukan itu saja, sumber 

keungan Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) diperoleh dari iuran wajib 

tiap-tiap anggota, infaq pengajian tiap perdua pekan, donatur tidak tetap 

IRMA, sumbangan dan usaha yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan  

tujuan Ikatan Remaja Masjid At- Taqwa (IRMA). 

Adapun syarat-syarat keanggotaan organ yaitu: pertama, keanggotaan 

Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) adalah anggota remaja islam yang 

aktif berbagai bidng yang positif. Kedua, permintaan untuk menjadi anggota 

Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) di ajukan oleh calon anggota kepada 

pengurus Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA). Ketiga, mareka yang 

menjadi anggota diwajibkan mengisi dan menandatangani  formulir 

keanggotaaan. Keempat, pengurus Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) 

berhak menyetujui atau menolak formulir calon anggota untuk menjadi 
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anggota. Kelima, penolakan dan persetujuan tentang permintaan calon anggota 

dinyatakan oleh pengurus Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) melalui 

surat resmi. 

Adapun kewajiban anggota IRMA adalah pertama, senantiasa 

memberikan tauladan yang baik. Kedua, senantiasa berperan aktif 

dalamkehidupan masyarakat. senantiasa mengembangakan pemahaman Al-

Qur’an dan As-Sunah, dilingkungannya. Keempat, setia kepada cita-cita dan 

tujuan organ. Kelima, mendukung dan melaksanakan program organ. Keenam, 

menunaikan kewajiban membayar iuran anggota. 

Adapun hak anggota IRMA adalah pertama, setiap anggota 

mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan. Kedua, setiapanggota berhak 

menyatakan pendapatnya dalamupaya memajukan organ. Ketiga, setiap 

anggota berhak untuk mengambil program dalam memajukan organ. Keempat, 

setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih. 

Sanksi yang diberikan pengurus Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa 

(IRMA) kepada anggota dpat menjatuhkan sanksi yang bersifat administrative 

dan edukatif kepada anggota yang telah melakukan perbuatan yang tidak 

sesuai dengan ajaran islam, melakukan perbuatan atau tindakan yang 

mencemarkan nama organ, melalaikan kewajiban-kewajiban anggota. 

Dan sanksi diberikan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan 

seperti sebagai berikut yaitu peringatan atau teguran akan dilakukan jika 

anggota yang bergabung dalam Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) 

terhadap anggota yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, 
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pemberhentian dalam Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA) dilakukan 

setelah melalui peringatan keras dan penonaktifan melalui surat keputusan dari 

pengurus  Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa (IRMA). 

Yang dapat menjadi anggota badan panasehat adalah mareka yang 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu: dapat mencoba dan memahami 

AL-Qur’an, telah berusia menimal 25 tahun, setia terhadap tujuan-tujuan 

organ, memiliki kepribadian  yang luhur, berjiwa dan selalu berperan aktif 

dalam  masyarakat, memiliki wawasan dan pergaulan luas, dan memiliki sifat 

kepemimpinan. 
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H. Struktur Organisasi IRMA At-Takwa Dusun Padang Tarap 

Gambar 4.1 

Struktur organisasi IRMA At-Takwa  

Dusun Padang Tarap 
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