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Kata Pengantar

Mendungkal ingatan Remaja Masjid Roudhotul Ilmi

Segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada hamba-Nya.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan niatan, tekad, dan kekuatan untuk

menyelesaikan sebuah catatan kisah tentang Remaja Masjid Roudhotul Ilmi. Sholawat dan salam

akan selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul panutan, manusia penuntun. Semoga

kita termasuk dalam barisan beliau.

Pertama kali yang penulis sampaikan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya

terutama kapada narasumber catatan ini. Pertama mengenai waktu pencetakan yang tertunda

sangat lama. Catatan ini sempat terbenam selama satu tahun dan kami gali kembali dalam tempo

yang sesingkat-singkatnya. Lalu, isi buku yang tak dapat kami selesaikan dengan sempurna

layaknya buku dipasaran. Namun, inilah yang terbaik dari kami.

Awalnya, kami berencana untuk membukukan sebuah buku sejarah yang runtut dan

kronologis, layaknya sebuah cerita. Namun, keterbatasan kami dalam mengolah sumber cerita

menjadikan kami berubah pikiran. Kami hanya membuat sebuah catatan kisah dari narasumber

yang kami susun sedemikian rupa. Alasan lainnya adalah ketakutan kami jika tulisan yang kami

rangkai nantinya mengurangi isi dari apa yang disampaikan narasumber.

Isi catatan ini berupa pernyataan dan opini, serta perasaan yang dirasakan narasumber saat

menjadi pengurus Remaja Masjid Roudotul Ilmi SMAN 1 Gresik. Untuk diketahui,

penghimpunan materi dilaksanakan selama tahun 2009, tujuh tahun setelah generasi pertama.

Catatan ini hanyalah sebuah awal. Penyempurnaan untuk catatan-catatan selanjutnya

sangatlah kami harapkan. Suatu hal yang dilakukan berulangkali, akan menghasilkan sebuah

pencapaian yang mendekati kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharap banyak masukan, saran,

dan perbaikan untuk catatan ini.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, para

penghimpun kisah, penyusun catatan, editor, pendukung finansial, dan pihak-pihak lain yang

turut mendukung dan mendoakan untuk selesainya catatan ini. Kami dari penulis mengucapkan

mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap sagala kasalahan yang telah kami buat. Harapan

kami, catatan ini dapat menjadi motivasi, inspirasi, dan semangat juang adik-adik kami yang

meneruskan estafet pengabdian di Remaja Masjid Roudhotul Ilmi. Juga sebagai pengingat pejuang

pendahulu kita agar senantiasa diberi semangat berjuang dan melanjutkan dakwah di muka bumi,
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Tak ada imbalan walau hanya ucapan terimakasih. Tak ada penghargaan walau hanya

sebungkus roti. Kami persembahkan catatan ini untuk para pengabdi.

Gresik, Januari 2011

TIM PENOELIS
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I. Sebelum, Mulai

Setiap perjuangan pasti memiliki awalan. Awalan inilah yang menjadi akar

semangat dan sumber kekuatan untuk selalu berjuang. Sebuah catatan tentang

awalan Remas RI. Dikisahkan oleh mas Badruddin ditambah dengan beberapa

narasumber lain yang menjadi saksi hidup berdirinya Remas RI. Semoga ke

depannya dapat ditambah oleh para pembina. Simak lah . . .

SMAN I Gresik ibarat magnet, jika ingin mengusai sekolah lain cukup

dengan mengusai SMAN I Gresik dan yang lain tinggal menunggu waktu

untuk dikuasai juga. Saya pikir kata-kata ini tidaklah berlebihan mengingat

SMAN I Gresik sebagai sekolah favorit yang didalamnya menyimpan

sumber daya manusia yang multiprestasi dan talenta. Inilah yang mendasari

banyaknya kepentingan untuk mengusai SMAN I Gresik, terutama

menguasai siswa muslim.

Begitulah tutur Ahmad Badruddin. Beliau adalah ketua Remas RI generasi

pertama, generasi rintisan. Laki-laki ini bertempat tinggal di Giri Gresik. Beliau

merupakan salah satu siswa yang turut merintis Remaja Masjid Roudhotul Ilmi.

Sekarang, beliau bekerja sebagai Process Engineer PT. Pertamina (persero)

Cilacap (tahun 2010-sekarang), (contact: ahmad.badruddin@pertamina.com).

Cerita selanjutnya . …

***

Konflik

Sebelum di bentuknya Remaja Masjid Roudhotul Ilmi, kegiatan keagamaan

di SMANSA dikelola oleh SKI. Dalam perjalanannya, SKI banyak

mendapat tantangan. Puncaknya, tahun 2001-2002 merupakan tahun penuh

gejolak bagi SKI. Pada tahun ini, gerakan dari agama Kristen untuk

pendirian Sie Kerohanian Kristen (SKK) dan pengaruh luar terhadap SKI

sedang dalam tahap puncaknya.

Saat itu, ada keinginan dari siswa Kristen untuk mengajukan SKK ke OSIS.

Hal ini dilatabelakangi adanya SKI yang mengakomodasi siswa Muslim.
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Mereka merasa ada kecemburuan terhadap adanya ini. Pengajuan SKK ini

digerakkan oleh bebrapa siswa kristen terutama dari jurusan Bahasa.

Usulan itu ditanggapi oleh OSIS dengan mengadakan rapat bersama

perwakilan ‘calon SKK’ dan pengurus OSIS. Dalam rapat tersebut,

diputuskan bahwa SKK tidak dapat didirikan. Salah satu alasan tidak

disetujuinya SKK adalah penganut Kristen yang kurang dari 20 %. Alasan

tersebut merupakan salah satu aturan dari sekolah pada saat itu.

Namun, gejolak yang ditimbulkan oleh teman-teman Kristen tersebut

bukanlah penyebab utama didirikannya Remas RI. Pada saat itu, pengaruh

luar terhadap SKI mulai mencolok di permukaan. Sebenarnya, pengaruh ini

sudah ada sebelum tahun ini. Pengaruh ini terutama didapat dari kelompok

yang menamakan “Forum Bina SKI Gresik”. Selain itu, ditengarai ada

kepentingan-kepentingan politik yang masuk ke siswa melalui jalur dakwah.

Pengaruh dakwah, terutama SKI SMANSA, sangatlah tinggi terhadap siswa.

Beberapa kegiatan FOPSKI diadakan dengan sistematis dan terencana.

Secara rutin, beberapa alumni SMANSA yang tergabung dalam FOPSKI

mengadakan mentoring[] pada siswa SMANSA terutama pengurus SKI.

Selain itu, Kegiatan AMT (A ….. Motivation Training)(Adeknya ESQ) juga

dikelola oleh FOPSKI. Pengaruh ini baru disadari pengaruhnya pada tahun

2001 ini. Beberapa pengurus SKI mengalami perubahan sikap dan

pemahaman tentang Islam dan gerakan dakwah. Diantara pengaruh negative

yang dibawa FOPSKI adalah sikap eksklusif, menganggap ajaran islam

yang dibawanya benar dan yang lain salah sehingga berpengaruh negative

bagi internal pengurus maupun citra SKI di mata luar.

“Ada teman saya yang vokal banget saat itu. Sampai terjadi kres dengan

saya”, tutur mas Badruddin.

Vokal yang dimaksud adalah keberaniannya menyuarakan apa yang menjadi

pemikirannya. “Kres terjadi karena perbedaan pandangan kita akan

independensi Remas, dia disini mendukung keberadaan FOPSKI sebagai

pengembang Remas, namun saya tidak sepakat, tetap pada kesepakatan

bahwa Remas harus independen, tanpa pengaruh dari luar”, tambah mas

Badrudin.

[1] FOPSKI: Forum / Lembaga pembinaan pelajar aktifis dakwa sekolah (hanya ada di Gresik

kayaknya)

[2]Mentoring/Halaqoh adalah kegiatan ceramah/diskusi yang sekelompok orang dan dipimpin oleh

seorang mentor dengan membahas suatu bahasan tertentu
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Keberadaan FOPSKI di SMANSA saat itu ditengarai sebagai gerakan untuk

menguasai dakwah SMA di Gresik. Dimulai dengan menguasai dakwah di

SMA favorit, SMA lain akan ikut dengan sendirinya. Gerakan ini telah

terorganisir secara rapi di Gresik dan di kota-kota besar lainnya.

Beberapa alasan diatas menjadi dasar penggantian SKI dengan Remaja

Masjid Roudhotul Ilmi. Pencetusan ide pendirian Remaja Masjid

sebenarnya juga sudah bergulir dan menjadi perbincangan di kalangan siswa

sejak didirikannya masjid. Selain itu, masjid yang waktu itu kurang

diperhatikan, infrastruktur yang kurang terawat, dan kegiatan keislaman

yang kurang fokus memakmurkan masjid menjadi alasan lainnya.

***

Masa Pembentukan

“Hari berganti hari, saat rapat SKI (ketua SKI yg waktu itu dipegang mas

Badruddin) didiskusikan solusi untuk menghindari perdebatan dan hal-hal

yang tidak diinginkan. Rapat tersebut memutuskan bahwa nama SKI akan

diganti dengan nama Remaja Masjid Roudhotul Ilmi. Menurut saya, kalau

kita ganti dengan Remas (Remaja Masjid) kan teman-teman yang beragama

lain tidak bisa meniru. Masak mereka mau bikin Reja (remaja Gereja), kurang

nyambung,” tutur Mas Zaed

Gejolak gerakan dari teman-teman Kristen dan penetrasi pengaruh luar

melalui kegiatan mentoring membuat mas Badruddin gerah. Setelah diangkat

menjadi Kordinator sie SKI, beliau memulai untuk merancang pembentukan

Remaja Masjid sebagai pengganti SKI.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dukungan dari guru dan

kepala sekolah. Mayoritas pembina OSIS setuju usulan tersebut, begitu juga

kepala SMANSA yang saat itu diduduki Pak Mustas menyatakan

dukungannya terhadap pembentukan Remas.

Remas sebagai organisasi baru didirikan atas dasar independen dan berniat

menghapus segala pengaruh dari kepentingan suatu golongan. Namun, Remas

bukan diniatkan menadi tandingan OSIS. Remas hanya sebagai wadah

pengelola acara keagamaan pengganti SKI. Landasan-landasan tersebut

menjadi dasar kesepakatan beberapa guru dan teman-teman SKI untuk

mendirikan Remas RI. Nama Remaja Masjid Roudhotul Ilmi (Remas RI)

mendeklarasikan bahwa mereka adalah remaja yang menjadi bagian dari

Masjid Roudhotul Ilmi SMAN I Gresik.



xiv

Langkah berikutnya adalah penyusunan AD/ART sebagai dasar organisasi.

Saat itu, mas Badrudin dibantu mas Zakaria dari Remaja Masjid Jamik

Gresik. Mas Badruddin menjadikan AD/ART Remas Masjid Jamik sebagai

referensi AD/ART Remas RI dengan beberapa penyesuaian. Dengan adanya

AD/ART ini, maka secara de facto Remas RI telah berdiri dan diterima oleh

sekolah.

Begitulah awalnya. Akhirnya, Remas RI masih berdiri sampai catatan ini dibuat. 

Lanjut ke cerita selanjutnya . . .

***

Awal kegiatan Remas

Di dalam AD/ART, dicantumkan lambang Remas RI. Dengan berbagai

pertimbangan dan makna menganai lambang, lambang Remas RI dibuat

dengan mengadaptasi lambang dari Masjid Roudhotul Ilmi, yakni

Tugas selanjutnya adalah pembentukan pengurus. Setelah beberapa kali

melakukan rapat koordinasi dengan guru, dibentuklah suatu kepengurusan

REMAS RI yang pertama yang terdiri dari; Ketua, Wakil Ketua, Sie

Peribadatan, Sie Pendidikan, Sie Sosial, sie Dakwah, sie social, kalo ga salah

susunannya seperti itu, pengurusnya waktu itu adalah Hasan yang sekaligus

ketua OSIS, Chasby Sidqi (juga ketua PK), rosyidul fikRi, tafirullah hidayat,

M. Taufiqurrahman, Zakaria, Siska Aprilia WE, Dwi ratnasari, Intan,

Marzuqoh W, Nur Hasna, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, mengenai tempat masing-masing saya lupa lho..maaf ya….” ucap

mas Badruddin.

Lalu, langkah selanjutnya adalah membuat program kerja. Saat itu, Program

kerja diarahkan pada penguatan internal pengurus, seperti pelatihan, dan

diarahakan pada kegiatan yang bersifat memkamurkan masjid. Sejak saat itu
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aktivitas Remas RI mulai berdenyut dan, yang paling penting, bebas dari

pengaruh luar.

Namun, masa awal berdirinya Remas RI masih membuahkan konflik. Masih

ada sebagian teman yang tetap mendukung keberadaan SKI. Hal ini sempat

membuat Remas RI harus mencari dana dari luar OSIS. Beberapa siswa masih

belum dapat menerima keberadaan Remas RI. Bahkan, Remas RI sempat

dianggap sebagai tandingan OSIS.

Inilah tantangan awal Remas RI. Selain disibukkan dengan persiapan program

kerja, pengurus juga diharuskan menjaga komunikasi dengan warga

SMANSA. Pengurus berusaha untuk berkomunikasi dengan teman yang

masih mendukung SKI agar menyadari bahwa Remas RI ini dibentuk bukan

sebagai pemberontakan. Pengurus harus meyakinkan bahwa Remas RI

dibentuk sebagai suatu sikap bahwa kita mampu untuk berkarya tanpa campur

tangan dari orang diluar stakeholder SMAN I Gresik.

Segala usaha telah dilakukan, dan akhirnya berhasil. Dengan dukungan dari

teman-teman OSIS dan Guru, Remas RI akhirnya diakui juga secara de facto

oleh semua pihak. Bahkan, waktu itu REMAS RI dan OSIS dapat kompak

dalam mengadakan kegiatan keislaman di lingkungan SMAN I Gresik.

***

Begitulah awal kegiatanya. Akhirnya, sampai catatan ini diketik Remas RI-

OSIS masih kompak. 

Pengesahan secara de jure

Meskipun generasi pertama alias pendiri Remas RI adalah angkatan mas

Badrudin cs, tetapi secara de jure Remas RI generasi pertama adalah generasi

setelah mas Badrudin. Pasalnya, pertama kali AD/ART disahkan dengan

pengurus dan pembina adalah saat musyawarah besar di kepengurusan setelah

mas Badrudin.

Regenerasi pertama dilakukan melalui seleksi keaktifan dan berbagai

pertimbangan lainnya dan dipilih saat Latihan Kepemimpinan Lanjutan. Jadi,

ketua umum Remas RI pertama secara de jure adalah mas Dedik. Namun,

apalah arti pertama dan kedua. Asal Remas RI terus berkarya.

***
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Kisah awal Remas RI tersebut membuat kita mengingat masa lalu. Maklum

karena kisah tadi adalah cerita masa lalu. Namun, suatu pelajaran yang dapat kita

ambil adalah keaslian kisah tersebut karena diceritakan oleh pelakunya.

Sebuah kesan dan pesan dari Mas Badruddin tentang Remas RI-nya dulu

dan pesannya untuk Remas-nya kini,

“Waktu itu, Remas RI tuch kompak. Masing-masing personal punya talenta

yang membuat mereka menang di berbagai perlombaan, juara di kelas

masing-masing dan saya berani mengatakan kalo banyak pengurus Remas RI

yang masuk PTN favorit di Indonesia. Namun yang paling penting, prestasi

besar pengurus pertama adalah masih dapat melihat kalau tenyata REMAS

yang kita dirikan waktu itu kini telah berkembang dan tetap exist. Acara temu

alumni REMAS RI di akhir bulan ramadhan tetap langgeng hingga sekarang.

Semoga REMAS RI tetap akan exist(eksis-red) sampai kapanpun.”

“Sharing dari saya agar para pengurus Remas RI sadar bahwa yang Anda

pegang saat ini adalah sebuah kekuatan yang dapat menggerakan Remas

yang lain di kota Gresik, tinggal bagaimana anda bisa membuat suatu ide

untuk menunjukkan existensi anda. Existensi anda akan selalu di lirik oleh

kekuatan-kekuatan luar SMAN I Gresik untuk dijadikan kader mereka karena

andalah bibit terbaik dan panutan di Gresik ini. Namun tetaplah untuk bisa

independen, tidak memihak golongan tertentu ataupun jadi kader golongan

tertentu. Tetaplah membuat karya dengan niat tulus syiar islam tanpa ada

tendensi tertentu. Demikian sedikit cerita yang dapat saya sampaikan, sukses

selalu untuk kepengurusan REMAS RI,”

Kesan dan pesan di atas tanpa editing, asli lho dari Mas Badruddin.

Sebuah kisah yang penuh perjuangan. Kami tak sanggup menambahi kata-

kata lagi untuk mengiri kisah ini. Maklum, kami tak ikut mengalaminya
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II. Benar-Benar Mulai (Masa Bakti 2002-2003)

Sebenarnya membingungkan menamakan generasi II Remas ini. Generasi ini secara

de facto memang generasi kedua. Namun jika ditilik dari lahirnya Remas RI, 23 Juni

2001, Generasi ini merupakan pelaksana Remas yang pertama. ketimbang bingung, simak

saja ceritanya. sebuah catatan dari mas Zaed dan Mas Mabrur.

Setelah dibentuknya organisasi baru dan disepakatinya AD/ART dan lambang

organisasi, dibentuklah pengurus Remaja Masjid Roudhotul Ilmi untuk tahun ajaran 2002-

2003. Kepengurusan ini sebenarnya merupakan generasi kedua dari Remas RI. Akan tetapi,

kepengurusan ini juga dapat dikatakan sebagai kepengurusan pertama Remas RI karena

kepengurusan ini dilantik pertama kali dibawah lambang Remas RI dan atas dasar AD/ART.

Berikut ini penuturan mas Zaed,

”Nah pergantian nama tersebut (SKI ke Remas RI-red) disepakati bersamaan

dengan pergantian pengurus baru. Dengan kata lain kamilah yang menduduki

kepengurusan Remas yang pertama kali,”

Kalau yang ini komentar Mas Mabrur,

“Kepengurusan Remas kami memulainya pada awal kami kelas 2 SMA.

Tentunya sebelumnya di adakan reformasi kepengurusan dari kepengurusan

sebelumnya. Ketua Remas sebelumnya di pegang oleh Mas Badruddin

kemudian dilimpahakan pada Saudara Dedy”. Semoga kami nggak

dibingungkan olehnya.

Selanjutnya dari catatan dari mas Mabrur.

Dalam proses pemilihan ketua ini dilakukan penunjukkan langsung (seingat

saya), yang sebelumnya dilakukan tahapan screening terlebih dahulu.

Penunjukkan langsung ini disesuaikan dengan hasil penilaian screening dan

konsultasi dengan pembina Remas.

Kepengurusan Remas RI tahun ini kurang lebih seperti yang dituturkan mas

Zaed dan mas Mabrur sbb;

Diketuai oleh Dedi Dwi S. dengan Ketua 2 saudari Anjar, Sekretarisnya

(“mohon maaf saya lupa, kalo ada yang ingat silahkan ditambah”(mas Zaid

said), menteri Keuangan (Bendahara) Zahid Fikri dan Tri Zulmi Widiastuti,

Kordinator peribadatan; M.Maruli Muslikh (alm), Kordinator PubDok ; Prayogi,

(“yang lainnya saya lupa .maaf..maaf”).
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Kalau seingat mas Mabrur, Divisi-divisi yang ada adalah divisi pembinaan

(Kordinatornya Mas Mabrur), divisi ibadah, divisi informasi (sama seperti

Pubdok mungkin-red), divisi keputrian. Penempatan posisi pada pos-pos divisi

dilakukan oleh ketua baru ( Dedy S.). Kurang lebih begitulah.

Tugas-tugas divisi-divisi tersebut yakni;

Divisi pembinaan:

mengadakan pelatihan atau kegiatan kaderisasi.

Divisi ibadah:

mengurusi kegiatan peribadatan di masjid, menjaga kelancaran peribadatan dan

menyiapkan perlengkapan yang ada di masjid.

Divisi informasi:

mengurusi tentang tranfer informasi keluar remas, misal lewat majalah atau majalah

dinding.

Divisi keputrian:

mengurusi tentang kajian keputrian khusus anggota putri remas.

Tugas-tugas divisi tersebut kemudian diwujudkan dalam program-program kerja. Dari

penuturan mas Mabrur, program kerja saat itu dibagi menjadi dua skala. Program kerja

dengan skala besar pembahasanya dilakukan pada tingkat atas yang dihadiri oleh semua

pengurus. Untuk jenis program kerja yang di bahas pada tingkat atas (seingat saya) ada

program kerja yang beruhubungan dengan kaderisasi, dan HUT Smansa ( istighosah dan

lombah tilawah se gresik). Sedangkan, program kerja skala menengah ke bawah (kecil)

dilakukan dengan pada tingkat divisi. Hal ini untuk mempertimbangkan ke efektifan.

Takmir dan pembina

Pada saat itu ketua takmir masjid adalah Bapak Shofi (pengajar PPKN). Takmir dibantu

beberapa para ustadz dan ustadzah yang diamanahi untuk membimbing Remas RI pada saat

itu adalah Bapak Salim (pengajar Agama Islam), Bapak Mukti (English), Ibu Tutik M (Bhs

Indonesia), ibu Halimahtussa’diyah (Bendahara).

Kegiatan pada awal masa kepengurusan

Pada awal kepengurusan, konsentrasi ditujukan pada hal kaderisasi. Hal ini dijadikan

sarana untuk berdakwah dengan menumbuhkan rasa cinta para siswa baru atau anggota baru

pada kegiatan yang memakmurkan masjid.
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Pengurus berprinsip ‘menjemput bola’. Contohnya saat masa orientasi siswa SMAN 1

Gresik, kami mengajukan izin kepada OSIS agar kami diberikan waktu untuk masuk dalam

proses kegiatan MOS, pengenalan sekolah yang di lakukan oleh OSIS. Usaha itu, berhasil dan

diizinkan.

Pada kegiatan ini sangat perlu dimiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jaringan

silaturahim yang luas. Pada masa itu, kebetulan pengurus mempunyai banyak perwakilan

anggota remas (pengurus Remas RI-red) yang juga menjadi anggota OSIS (pengurus OSIS-

red) dan juga banyak teman pada pimpinan atas OSIS adalah sahabat pengurus yang sangat

suka dan mendukung kegiatan memakmurkan masjid. Komunikasi ini memberikan pelajaran

bahwa boleh berbeda organisasi tapi tujuanya adalah tetap satu, menjalin silaturahim sebagai

sesama saudara muslim dan memakmurkan masjid.

Kegiatan selanjutnya (yang teringat) adalah Latihan Kepemimpinan Lanjutan (LKL).

Pada kegiatan ini difokuskan pada persiapan untuk menentukan para formatur calon pengurus

Remas periode selanjutnya. Kegiatan diisi dengan berbagai macam pelatihan yang dibawakan

oleh para alumni dan juga dewan pembina.

Skema pembentukan pengurus dirancang adalah sbb;

- Screening beberapa nama yang potensial. Kemudian beberapa nama dimajukan

dalam rapat formatur. Selanjutnya, nama-nama yang disetujui akan mengisi

beberapa pos amanah dalam struktur organisasi.

Sebuah kesan dan pesan dari mas Mabrur

“Remas merupakan salah satu wadah kami dalam melakukan kegiatan yang

positif, sehingga sekali lagi saya menekankan untuk para anggota remas

(pengurus-red), adik2 SMA 1 Gresik , dalam menjalankan atau bergabung

dengan organisasi ini niatkanlah untuk niat ibadah untuk memakmurkan

masjid dan dakwah islamiyah, berprilakulah sesuai dengan Akhlakul

karimah. Kepada sesama saudara muslimmu yang ada di lingkungan sekolah

berbuatlah dengan sopan dan santun, terapkanlah ilmu yang telah adik-adik

dapat sebagai amal ibadah kami dalam kehidupan keseharian kita.”

Kalau yang ini dari mas Zaed,

“Yah, seperti itulah perjalanan hidup kami di masa SMA dalam organisasi

remas RI yang Alhamdulillah bisa membentuk sebuah ikatan persahabatan

yang abadi sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak cerita yang benar-

benar berkesan dan luar biasa. Tapi kalo ditulis semua ga akan muat di

harddisk. hehehehe..
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Catatan dari Gen II.

“REMAS ROUDHOTUL ILMI PERTAMA KALI TERBENTUK KARENA SEBUAH

IKATAN PERSAHABATAN YANG PENUH CINTA KARENA ALLAH SWT”.

Cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang yang beriman ialah cinta kepada Allah swt. Sehingga cinta kepada

Allah swt-lah yang seharusnya menjadi motivator terbesar dan tidak terbatas.

Jika niat sudah terpancang karena Allah swt, tidak akan ada halangan yang bisa menghentikan

seseorang melakukan sesuatu. Niat karena Allah swt ialah motivator yang utama dan seharusnya

menjadi satu-satunya motivator kita.”

Selanjutnya, yang terakhir dari penulis,

“Adik-adik, jangan lupa sholat ya. Sekian dulu catatan generasi II,”
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III. Dream Team Generation
(Masa Bakti 2003-2004)

Remas generasi III menamakan diri sebagai 3rd Remas Team Generation.

Catatan ini dipersembahkan oleh Mas Aminuddin dkk, langsung dengan tutur

langsung yang menarik. Jadi, kita mulai saja kisahnya.

Dahulu kala hingga kini, Remas RI, Objek dakwahnya adalah muslim-muslimah, baik

murid, guru maupun karyawan-karyawan SMAN1 Gresik (benar tidak ini? Kalau belum

semoga iya). REMAS RI tidak berjuang sendiri saat generasi III, tapi juga bekerjasama

dengan Sie KTT YME OSIS SMAN 1 Gresik.

Kisah ini berawal dari TUJUH calon ketua remas yang mengerucut menjadi DUA

orang setelah melewati wawancara dari Tim Rekruitmen. Dari dua orang itu terpilih Ketua

Tim Formatur untuk menentukan Badan Pengurus Harian yang terdiri dari ketua, sekretaris

dan bendahara. Diskusi panjang menghasilkan satu keputusan yang bakal menjadi salah satu

sejarah perjalanan Remas generasi ketiga. Muhammad Aminuddin dengan keenam rekannya

mendapatkan kepercayaan dan amanah bersama anggota pengurus remas yang lain untuk

berkreasi dan mengembangkan diri memakmurkan masjid-Nya.

Pengurus Harian :

Ketua Umum : Muhammad Aminuddin

Ketua I : Alfiyan

Ketua II : M. Hamsah

Sekretaris Umum : Badriyatun Ni’mah

Sekretaris I : Brigita Widya Hapsari

Bendahara Umum : Ratna Yuniarsih

Bendahara I : Mizar Firdaus Tino

Bendahara II : Yustia Indrasti
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Divisi – divisi :

Divisi Da’wah

Koord. : Erfina Puspita Sari

Joko Tri Wijayanto

Divisi Sosial

Koord. : M. Fakhruddin Fakhry

M. Chusnul Rizal

Divisi Peribadatan

Koord. : Haris Setiawan

Rikhal M

Divisi Pembinaan

Koord. : M. Burhan Rosidi

Aero Widiarta

Divisi Pendidikan

Koord. : M. Syahriyal Hasani

Ferry Is Satria

Divisi Keputrian

Koord. : Ustadzah

Nur Avy Zahroh

Merekalah The Dream Team of Remaja Masjid Raudhotul Ilmi Masa Bakti 2003 – 2004.

Hari ketiga Masa Orientasi Siswa menjadi hari pelantikan Pengurus Remas RI. Iringan

Hadrah dan Sholawat membawa para ‘pengantin’ menuju mimbar pelantikan. Dikukuhkan

Bapak Drs. M. E. Wahyudi, MM selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan

disaksikan para pembina, Pengurus Remaja Masjid yang baru (generasi III-red) berkomitmen

untuk meneruskan perjuangan pengurus sebelumnya dalam mensyiarkan Agama Islam

khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Gresik dan sekitarnya.

Setelah pelantikan, Pengurus Remas RI yang baru segera melaksanakan Rapat

Koordinasi bersama untuk menyusun program kerja Remaja Masjid Roudlotul Ilmi satu tahun

kedepan. Akhirnya dari BPH dan enam divisi yang ada tersusunlah Program Kerja sebagai

berikut :

Program Kerja Remaja Masjid Roudhotul Ilmi SMA Negeri 1 Gresik Masa Bhakti 2003

- 2004

I. Pengurus Harian :

a. Kaderisasi Pengurus Baru

Mempersiapkan dan mengkader generasi pecinta masjid

b. Haflah Dzikir Maulidur Rasul Muhammad SAW (kerja bareng OSIS

KTTYME)

Peringatan HUT SMA Negeri 1 Gresik dengan mengundang Romo KH. A.

Asrori Al Ishaqi R. A.
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c. MURRI (Musyawarah Umum Roudhotul Ilmi)

Majelis tertinggi Remaja Masjid Roudhotul Ilmi dalam menentukan AD –

ART dan memilih pengurus baru

II. Divisi Dakwah :

Akhinal karim Joko Tri Wijayanto beserta ukht Erfina Puspita Sari bersama anggota

divisinya mengibarkan bendera da’wah Roudhotul Ilmi dengan bermacam program

kerja :

a. Pro Remas :

Dilaksanakan pada hari kedua Masa Orientasi Siswa yang berlokasi di masjid

Roudhotul Ilmi dan sekitarnya. Mempromosikan dan memperkenalkan Remas

kepada siswa baru. Siswa yang mempunyai keinginan kuat dalam

memakmurkan masjid. Dengan membagikan brosur, stiker dan souvenir.

Mempresentasikan program kerja remas. Pameran dokumentasi kegiatan

remas.

b. Buletin Remas :

Media dakwah Remas RI yang berisi artikel-artikel islam, hikmah-hikmah,

cerita perjuangan islam masa lalu, dan media informasi kegiatan remas. Terbit

setiap dua bulan sekali di hari jumat, dengan jangkauan publikasi sampai

keluar sekolah (other school, masjid-masjid)

c. Mading :

Sarana kreasi anggota remas di balik dinding berlapis kaca. Berisi pesan-pesan

mutiara, kartun islami, pamflet pengumuman, dll) yang terupdate 2 minggu

sekali

d. Muhadharah :

Media pembelajaran pengurus remas dalam berbicara di depan umum dengan

mengadakan simulasi mirip dengan suatu acara resmi yang terdiri dari MC,

sambutan panitia, pengisi acara, pembaca doa, dll

III. Divisi Pendidikan :

Dikomandoi Akhi Syahriyal Hasani (kuliah dan lulus di IPB Bogor) yang

kebetulan waktu itu menjabat sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Gresik dan rekan

Ferry Is Satria Angga (Letnan Dua TNI Angkatan Laut RI). Divisi pendidikan

membawahi beberapa ekstrakurikuler islami yakni; Tilawah, B. Arab, Tahfidzul

Quran, Hadrah. Adapun program yang menjadi inti dari divisi pendidikan itu sendiri

adalah Bimbingan Belajar, program ini tak lain sebagai media sharing ilmu
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pengetahuan / antar anggota remas yang mempunyai kesulitan dalam suatu mata

pelajaran. Manajemen Perpustakaan yang bertujuan melatih bagaimana para anggota

mampu dalam mengurusi segala keadministrasian keperpustakaan. Dalam masa

baktinya TIM HADRAH Remas RI waktu itu mendapatkan kesempatan untuk mengisi

acara Malam Takbir di Stasiun televisi Jawa Timur (JTV) setelah menjadi juara dalam

perlombaan Musik Patrol yang diadakan oleh stasiun Radio “My Radio” Surabaya.

IV. Divisi Pembinaan :

Latihan Kepemimpinan Awal (LKA) sebagai suatu majelis untuk melatih para

anggota dalam berorganisasi dengan materi yang sangat berhubungan dengan

keorganisasian. Dibantu para alumni remas, kegiatan ini semakin berkualitas.

Ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Latihan Kepemimpinan Lanjutan (LKL) demi

memunculkan bibit berkualitas calon leader dari Remnaja Masjid RI periode

berikutnya. Divisi yang dipimpin Akhi Muhammad Burhan Rosyidi dan Aero

Widiarta ini juga rutin melaksanakan suatu kajian yang dinamakan KALAM (Kajian

Islam) setiap bulan sekali ba’da Sholat Jumat. Pemateri dan bahasan-bahasan yang

diangkatpun berbeda-beda menyesuaikan kondisi actual waktu itu. Napak Tilas Islam

atau yang disingkat NAPTIS salah satu program kerja divisi pembinaan yang

kegiatannya digabungkan dengan pelaksanaan LKL. Yaitu berupa kegiatan

penjelajahan menyusuri tempat-tempat yang merupakan lokasi dakwah para Ulama

Gresik pada zaman dahulu.

V. Divisi Peribadatan :

Divisi yang kegiatannya berpusat dalam masjid. Meramaikan masjid dengan

kegiatan-kegiatan islami. Rekan Haris Setiawan dan Rikhal Mutanabhi bahu-

membahu beserta TIM-nya.

a. Sholat Dhuhur berjamaah

b. Sholat Jumat berjamaah

c. Yasin Fadhilah

d. Kegiatan Ramadhan

e. Khotmil Quran

f. Sholat Idul Adha

VI. Divisi Sosial :

Hablu Minan Naas juga perlu ditanamkan dalam jiwa warga SMA Negeri 1

Gresik, khususnya anggota remas. Oleh karena itu, akhi Muhammad Fakhruddin
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Fakhry (Dokter Muda Unair) + M. Chusnul Rizal (T. Elektro Unibraw) melaksanakan

kegiatan Bhakti Sosial Remas. “An Nadhofatu minal Iman” salah satu program kerja

divisi sosial Remaja RI mengadakan Bersih Masjid. Kemudian dilanjutkan dengan

momen keakraban yang dikemas dalam “Rujak Party” ngobrol santai tapi manfaat.

VII. Divisi Keputrian :

Dikoordinir oleh seorang ukht (saat itu Ukhtina Ustadzah) dan dibantu oleh

seorang ukht (saat itu Nur Avy Zahroh ) sebagai wakil, serta beberapa anggota

divisi. Divisi yang istimewa karena dipimpin dan dianggotai oleh muslimah.

Subhanallah. Keren juga divisi ini ( narsis kemuslimahannya keluar).Divisi ini

sebenarnya mempunyai potensi peran dan dakwah yang cukup bagus dan penting.

Mengapa? Karena objek dakwahnya adalah semua muslimah SMAN 1 Gresik.

Memang ada apa dengan muslimah? Berikut cerita dan hikmah singkat dari Ukhtina

Nur Avy Zahroh;

***

Ada sebuah karya yang cukup indah dari seorang penyair (entah

siapa namanya, tapi InsyaAllah bisa kita ambil ibrah (hikmah) dibalik

karyanya)

Seorang Ibu adalah madrasah bagi para putranya

Mempersiapkannya adalah mempersiapkan bangsa yang mulia

Seorang Ibu adalah taman

Jika kau rawat dia,

niscaya tumbuh subur menghijau

Seorang Ibu adalah guru dari guru yang pertama

Gerak - geriknya mempengaruhi seluruh ufuk

Apa jadinya kalau madrasah bagi para putranya kurang bagus

kualitasnya? Maka generasi Robbani yang diharapkan rosulullah

akan sulit terbentuk. Apa jadinya kalau taman tidak dirawat?

Taman itu akan menjadi kering bahkan bisa mati. Orang-orang

sekitar pun akan enggan memandangnya apalagi mendatanginya.

Apa jadinya kalau guru memberikan contoh yang tidak benar?

Hampir bisa dipastikan para didikannya pun tidak jauh beda.
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Muslimah adalah sesosok makhluk yang ajaib dan istimewa. Bahkan

Allah pun mengabadikan wanita menjadi salahsatu surat, yaitu an-

Nisaa’. Dan muslimah mempunyai sesuatu yang menarik dari tiap

sisinya. Tapi sesuatu yang menarik itu bisa menjadi granat aktif yang

siap mencelakakan sekitar apabila tidak digunakan sebagaimana

mestinya. Tentu kita ingin memperbanyak muslimah beriman dan

hebat seperti Asiyah, istri fir’aun yang tangguh mempertahankan

imannya. Khodijah istri rosulullah yang setia mendampingi

suaminya berdakwah dan relah mengorbankan hartanya untuk

dakwah suaminya. Fatimah putri rosulullah yang sangat berbakti

kepada orang tuanya. Maryam yang dijaga kesuciannya oleh Allah.

Mereka adalah muslimah-muslimah teladan yang dijamin masuk

surga oleh Allah. (so sweet bukan. Mau?).

***

Itulah sekilas mengapa dirasa perlu mendirikan divisi keputrian

(mengapa tidak ada divisi keputraan? Tanyakan pada yang bisa

ditanya). Perlu ada tim khusus yang memperhatikan muslimah

SMAN 1 Gresik. Meng-upgrade pengetahuan islamnya,

keterampilan kewanitaannya, kemampuan manajerialnya atau

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki muslimah lainnya.

Yah. Muslimah harus banyak menimba ilmu (tidak salah REMAS kita

diberi Roudhotul ‘ilmy: taman ilmu). Mengapa? Banyak kekhususan

dalam diri muslimah. Muslimah mempunyai perasaan yang lebih

dibanding laki-laki (terbukti di sebuah kata pada kalimat pertama

paragraph ini “dirasa” Ya karena yang membuat seorang muslimah).

Manajemen emosional nampaknya sangat penting untuk mereka.

Muslimah juga sangat berperan dalam pembentukan generasi

bangsa. Jadi tidak salah kalau pernah disebutkan “wanita adalah

tiang negara” (ini bukan berarti membikin muslimah bangga apalagi

merasa lebih hebat dari laki-laki, tapi tujuannya agar para wanita

mempersiapkan ilmu yang banyak. Karena laki-laki dan wanita

punya keunikan dan peran yang sudah diatur islam).

Program divisi keputrian periode kepengurusan saat itu tidak

banyak. Nama secara pastinya sudah lupa (5 years ago (saat itu

tahun 2004, sedang cataan ini ditulis tahun 2009)…long time).

Intinya ada pengajian rutin muslimah tiap jumat jam 11 (di saat

para ikhwan sholat jumat), ada jugan semacam biro konsultasi

muslimah (lupa bahasa arabnya apa.” … mas’alil imro’ah”). “Apa lagi
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ya? Astaghfirullah lupa. InsyaAllah kalau ingat menyusul,”.

Pengajian rutin tiap jumat cukup sering dilaksanakan.

Pembimbingnya waktu itu adalah ibu Tutik Marliyah H, S.Pd, guru

bahasa dan sastra Indonesia (apa kabar, bu? muridmu

merindukanmu barokallahu fiik). Materi-materi yang diberikan bisa

materi yang benar-benar khusus muslimah atau materi-materi islam

yang umum.

Peserta yang berpartisipasi sekitar 5-20 akhwat (termasuk panitia

 yang jadi peserta). Cukup banyak yang perlu dievaluasi dan

diperbaiki dari proker ini. Mengapa dari sekian ratus muslimah,

yang datang hanya sekian persennya. Mungkin dari segi tema

materi yang bisa dibikin lebih menarik dan yang dibutuhkan

muslimah misalnya. Bisa dari segi pematerinya dicarikan yang lebih

atraktif. Atau dari segi model penyajiannya, sesekali bisa

dimunculkan model baru. Talkshow misalnya, atau bedah buku atau

motivational training. Selain itu, yang terpenting sebenarnya adalah

komitmen dari pengurusnya harus kuat. Semua merasa terlibat,

saling membantu dan bertanggungjawab terhadap amanahnya.

(Astagfirullah jadi menyesal kenapa dulu tidak serius dan jarang

membantu ukhti ustadzah. Mungkin Allah memberi kesempatan

untuk memperbaikinya. Saat kuliah, eh masuk departemen urusan

muslimah. ). Untuk proker konsultasi tidak berjalan sama sekali

karena mekanismenya belum efektif.

***

Fuih.. lengkap,kan? Catatan tadi benar-benar menyadarkan kita bahwa

‘setu-tua manusia, takkan melupakan apa yang pernah berkesan dihidupnya’.

Sebagai penutup catatan generasi III, pesan singkat dari mbak Avy dan Ketua

Kompi generasi III, Muhammad Aminuddin,

***

Pesan dari Mas Aminuddin:

“Demikian sedikit cerita dan pengalaman berharga yang kami

dapatkan ketika mendapatkan kesempatan dari Allah SWT untuk

berjuang memakmurkan masjidNYA demi memperoleh RidhoNYa

dan demi meraih wanginya surga. Moga sedikit yang kami uraikan

ini memberikan lecutan motivasi untuk mengembangkan diri bagi

adik-adik semua. (aminudin86@gmail.com),”

mailto:aminudin86@gmail.com)
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Pesan dari Mbak Avy:

“Semoga divisi keputrian periode sekarang semakin bertambah baik.

Berikan yang terbaik yang kita bisa untuk diri kita dan muslimah

lainnya. (saying mbak, saat bundel catatan ini dibuat sudah tidak ada

lagi divisi keputrian). Sekian dari divisi keputrian, semoga

bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar dan mengajarkannya.

Mungkin ada yang ditanyakan bisa hubungi Avy, 085655682435,

poovy_ship@yahoo.com (FriendSter/FaceBook/YahooMessanger).”

Yah, Begitulah. Kisah singkat yang bersejarah. Mudah-mudahan

dapat ditambah kapan-kapan. Begitulah perjuangan awal masa-masa

Remaja Masjid RI kita. Mudah-mudahan dapat menginspirasi.

mailto:poovy_ship@yahoo.com
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IV. Berkembang

(Masa Bakti 2004-2005)

Generasi IV Remas RI berlangsung pada masa bakti 2004-2005. Pada generasi ini

Remas RI sedang mengalami masa perintisan dan pembangunan. Banyak pencapaian yang

di luar dugaan dan banyak program-program baru yang dirintis di generasi ini. Mau tahu

ceritanya? Simak ceritanya.

Siang itu, 19 pengurus Remaja Masjid Roudlotul Ilmi telah terpilih. Berbekal

keberanian dan tekad untuk menegakkan dakwah Islam di SMA Negeri 1

Gresik, 19 calon pengurus itu membangkitkan niat perjuanganya. Periode

yang di ketuai oleh Muhammad Hamsah sebagai Ketua Umum berserta dua

rekanya Muhammad Khusnul Yakin yang menjabat sebagai Ketua I dan

Niswatul Khusnah (mbak Ninis) sebagai ketua II. Proses pemilihan kandidat

ketua ini dilakukan oleh pengurus generasi sebelumnya dengan proses

screening serta konsultasi ke Pembina terlebih dahulu. Kemudian dilakukan

voting untuk menetukan Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II terpilih.

Penyusunan pengurus inti telah usai, saatnya memulai perjuangan. Remas RI generasi

III membawa enam gerbong divisi, yakni; divisi dakwah ,divisi pendidikan ,divisi

peribadatan,divisi pembinaan, divisi sosial, dan divisi keputrian. Berikut nama-nama BPH dan

kordinator tiap divisi :

Ketua Umum : Muhammad. Hamsah

Ketua 1 : M Khusnul Yaqin

Ketua 2 : Niswatul Khusnah

Sekretaris Umum : Fajriyatul Mufidah

Sekretaris 2 : Nur Aini

Bendahara Umum : Rudi Purwanto

Bendahara 2 : Tety Kusuma Wardani

Ko. Divisi Dakwah : Lukman Hakim

Izzati M.
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Ko Divisi Pembinaan : Nur Rahmah Damayanti

Ihwan Arif H.

Ko Divisi Pendidikan : Reza Muhammad N

M.Fazuddarain

Ko Divisi Peribadatan : M . Hasan Mahayudin

Thomy Al Ma’arif

Ko Divisi Sosial : Nur Rahmah A.

Ummu Mu’minah

Ko Divisi Keputrian : Pritafani Destina

Riski Arvina Wulan

Para pejuang diatas diamanahi beberapa program kerja sebagai berikut;

I. Divisi dakwah :

1. pro-remas (bekerja sama dengan OSIS)

2. Mading dakwah

3. Penggandaan administrasi

4. HUT remas

5. Papanisasi

6. Muhadhoroh

7. Study banding

II. Divisi pembinaan

1. Kalam akbar

2. PHBI

3. Nisfu sya’ban

4. Nuzunul qur’an

5. Maulidurrasul

6. Lka
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7. Kalam ( kajian kitab kuning)

8. LKL

9. Remas tour

III. Divisi pendidikan

1. Ektrakulikuler tilawah

2. Ektrakulikuler bahasa arab

3. Ektrakulikuler tartil al-qur’an

4. Ektrakulikuler hadrah

5. Bimbel mipa

6. Ruqyatul hilal

7. Perpustakaan masjid

IV. Divisi peribadatan

1. Sholat jum’at berjamaah

2. Sholat dhuha dan dholat dhuhur berjamaah.

3. Pembacaan yasin fadhilah

4. Tarawih dan tadarus

5. Sholat tahajud dan sholat hajad

6. Khotmil qur’an

7. Dzikir ghofilin

V. Divisi sosial

1. Bakti sosial

2. Rujak party

3. Santunan anak yatim dan miskin

4. Ta’arut bit tilawatid diba’

5. Kotak amal
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6. Kunjungan amal (keliling ke kelas-kelas dan menyerahkan kotak

amal)

VI. Divisi keputrian

1. Stiker saran dan dakwah

2. Pencucian mukenah

3. Kajian muslimah

4. Kreta (Kreatifitas Akhwat) Remas

VII. BPH

1. Perekrutan anggota

2. Rarat pengurus

3. Rapat khusus 1 dan 2

4. Pembuatan vandel dan piagam pengurus

5. Latihan kader

6. Pelantikan pengurus

7. Wawancara pengurus

8. Murri 2005

9. Pelantikan pengurus baru

Pada awal perjalanan mendakwahkan Islam di Smansa (SMAN 1 Gresik), pengurus

banyak memperoleh rintangan. Banyak di antara warga Smansa yang menganggap pengurus

Remas belum mampu memberikan teladan yang baik terhadap siswa Smansa. Isu yang

berkembang mengatakan bahwa Remas tak dapat berprestasi di bidang akademik maupun

non-akademik.

Namun, Presepsi orang terhadap remas yang tak dapat berprestasi di bidang akademik

maupun non akademik di tumpas habis dengan pembuktian kemenangan tim Hadrah Remas

RI dalam setiap Festival Lomba Hadrah tingkat kebupaten maupun propinsi, ditambah dengan

job mengisi acara di Suara Giri FM serta undangan tampil di JTV. Prestasi yang luar biasa

mengingat tim Hadrah baru saja memulai karirnya. Remas yang kala itu masih belum

mendapatkan kepercayaan dan wibawanya di hadapan warga Smansa seketika itu pula

langsung menarik perhatian.
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Tahun Infrastuktur Remas RI . . .

Tahun kepengurusan 2004-2005 boleh dibilang sebagai ”Tahun Infrastruktur” hal ini

ditandai dengan banyaknya pembangunan fisik serta pengadaan inventaris guna mendukung

kinerja Remas RI dimasa yang akan datang. Kerja sama yang dilakukan dengan pihak Takmir

Masjid RI dan juga pihak sekolah membuahkan hasil yang Alhamdulilah masih bisa dinikmati

sampai saat ini diantaranya :

1. Renovasi masjid

2. Pembelian dan pemasangan lampu hias

3. Pembelian alat musik pendukung hadrah seperti jidor,rebana,kentong, keplak, dll

4. Pembangunan sekretariat

5. Pembelian rak buku sebagai media perpustakaan Remas RI

6. Papanisasi

7. Pengadaan kotak amal

Hal yang tak terlupa . . .

Siang hari seusai sekolah, waktu ini merupakan waktu yang tak terlupa di generasi ini.

Para pengurus berkumpul, sharing bersama, dan meluapkan kesedihan karena remidiJ.

Semuanya mereka lakukan di serambi masjid, maklum karena saaat itu Remas RI belum

memiliki Ruang Kesekretariatan. Ruang Sekret ini baru dibuat di tengah tahun kepengurusan

setelah diperjuangkan oleh Pak Shofi, Takmir Masjid RI kala itu. Ruang Sekret ini dibangun

dengan memberi sekat kaca di selatan serambi masjid (Alhamdulillah, Ruang ini masih berdiri

dan dapat dimanfaatkan hingga kini). Selain itu, Masjid juga dihadiahi lampu hias yang

dipasang di ruang utama. “Lampu itu dari sumbangan ya kalo nggak salah. Dulu, kami yang

bagian njaga pas masangnya,“ tutur mas Zu yang juga ikut nungguin pemasangan sekat

sekret Remas

Kegiatan lain yang tak kalah menarik adalah sowan ke Rumah Guru, terutama Pak

Mukti dan Pak Salim, Ziarah bareng, dan Rujakan. Kegiatan-kegiatan ini khususnya

dilakukan oleh akhwat-akhwat Remas RI. Oh ya, satu lagi. Saat musim pohon di sekitar

masjid berbuah, mereka tak lupa untuk ambil buah papaya dan mangga yang tumbuh di

sebelah Masjid. Ini yang dinamakan nyodot. “Yah, masih banyak lagi, karena menurut kami

saat itu Masjid adalah rumah kedua, tempat refreshing kami. Jadi kalo nyampe di masjid dan

sedih coz remidi Fisikanya Bu Qoyyim, jadi lupa semua sedih. Tapi setelah itu musti harus

lebih giat belajar, “Ungkap mbak NInis.
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Kerja bakti.

Pengurus yang sejati tidak hanya menjadikan Remas RI sebagai status, tetapi juga

turut menjaga masjid dengan membersihkannya. Yah, setiap hari sabtu pulang sekolah, kami

kerja bakti membersihkan Masjid. Untuk menumpulkan teman-teman, pengurus punya ritual

unik. Mereka keliling sekolah dan ke tiap kelas untuk ngajak teman-teman yang masih tersisa

di sekolahan, bisa dikatakan seperti orang yang thawaf mengelilingi sekolah. Maklum, saat itu

para pengurus masih belum banyak yang memiliki Handphone. Terkadang Pak Shofi juga

ikut membantu. Kalau beliau tidak bisa hadir, beliau selalu meminta izin pada teman-teman

dan meninggalkan sebungkus kue-kue atau gorengan. Pak Salim juga melakukan hal yang

sama, mendampingi teman-teman kerja bakti.

Ritual thawaf keliling sekolah ini juga dilakukan jika ada kegiatan-kegiatan lain,

seperti; kegiatan proker, rujak party, atau rapat para pengurus Biarpun cara yang dilakukan ini

manual dan menghabiskan tenaga, momentum inilah yang paling dirasakan oleh mereka.

Secara tidak langsung mereka bersilaturrahmi sehingga kedekatan antar pengurus kian

tumbuh dengan cara sederhana yang tanpa dipaksakan. Sungguh luar biasa.

Cerita manis di JTV dan Suara Giri FM

Tampil di TV merupakan kebanggaan bagi setiap orang. bahkan, mungkin banyak

juga orang yang mengimpikannya. Hal tersebut juga berlaku buat tim Hadrah. Momentum

tampilnya tim Hadrah Remas RI di JTV dirasa sungguh menakjubkan. Bahkan, pembina saja

tak ada yang percaya prestasi gemilang ini akan diperoleh karena saat itu tim hadrah tak

memiliki pelatih yang secara intensif hadir menemani dalam setiap latihan. Bukan sulap dan

bukan sihir, tawaran ini sontak saja menggemparkan seluruh warga Smansa kala itu. Prestasi

gemilang patut diacungi jempol.

Tim Hadrah diundang tampil di Suara Giri FM pada saat bulan Ramadhan, bulan yang

penuh berkah. Selama 1 bulan penuh di bulan puasa itu, mengisi acara di Suara Giri FM saat

sahur menjelang. Mereka tampil lengkap dengan terbang, jidor, keplak, dan tamborin di

tangan. Yah, alat-alat ini bisa menimbulkan suara yang memukau hati dan diiringi vokal

dengan suara merdu, mas////. Sejak saat itu, pihak sekolah mulai menginvestasikan dana

kepada tim Hadrah untuk membeli peralatan.

Selama memenuhi job di Suara Giri FM tersebut, personil tim Hadrah menginap di

Masjid Roudhotul Ilmi saat menunggu waktu keberangkatan. Mereka menyiapkan diri usai

sholat tarawih sampai larut malam dan sesudahnya langsung mencari makanan untuk sahur

bersama. Semangat perjuangan itu tak dirasa meski saat itu masih masuk sekolah efektif.

Cerita menginap di Masjid bersama teman-teman hadrah sungguh tak terlupa.
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Saat itu, sebagian dari mereka sudah siap untuk sekolah esok harinya dengan

membawa seragam sekolah dan langsung sekolah tanpa kembali ke rumah. Bahkan, ada juga

personil yang menginap di masjid selama beberapa hari tanpa pulang ke rumah, tentunya

dengan persiapan seragam selama beberapa hari. Yah, Seperti indekos di Masjid RI .

Perjuangan mereka di temani Pak Salim (salah satu Pembina) yang pernah menginap bersama

mereka. Mengenai makan sahur, mereka tidak terlalu ambil pusing. Kadang mereka sahur

kadang pula tidak. Pernah suatu ketika mereka tidak ada yang sahur karana kecapekaan.

Semua itu dilakukan dengan semangat perjuangan, semangat berperang menumpas ego, untuk

melanggengkan kebersamaan.

Saat akhir Ramadhan, saat kebanyakan siswa pulang kampong, personil tim hadrah

ini masih setia untuk menginap si Masjid RI dan memenuhi job di Suara Giri FM .

Kebahagiaan berkumpul keluarga besar di rumah saat hari-hari terakhir Ramadhan adalah

momentum terbesar tetapi mereka lebih memilih bersama keluarga mereka di tim Hadrah

hingga akhir puasa.

Hingga saat takbiran berkumandang. Tim Hadrah Remas Roudhotul Ilmi

mendapatkan kesempatan sebagai pengisi acara di JTV dan ini merupakan penampilan

perdana tim Hadrah di Media Televisi. Yang tentunya merupakan kenangan dan prestasi

tersendiri bagi pengurus remas RI saat itu serta warga SMAN1 Gresik pada umumnya..

Istighotsah akbar

Suatu kebanggaan bagi sekolah kita yang telah berkerja sama dengan Al Khidmah.

Acara ini merupakan kerjasama pengurus Remas RI dan OSIS dengan dibantu semua elemen

sekolah. Luar biasa.

Ada yang Hilang….

Ngaji istiqomah ngaji fiqh nisa’ yang biasanya diasuh oleh Bu Tutik Marliyah mulai

hilang di periode ini. Padahal pengajian ini sangatlah menyenangkan. Nggak kalah dengan

pengajiannya Bu Hj. Mufarokha, dengan kitab Sulamuttaufiq yang dulu biasa didengarkan

setiap rabu pagi di Swara Giri FM. Ilmunya sangat penting, ngalah-ngalahi fisika bab vektor.

Latihan kepemimpinan
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Pada awalnya pengurus berkeinginan untuk memberi trainer pada adik-adik kelas

tentang bagaimana cara kita membawa diri dikehidupan yang akan datang, terutama dalam

bidang keorganisasian. Latihan Kepemimpinan Awal diadakan pertama kali di Malang,

tepatnya di Punten. sedangkan Latihan Kepemimpinan Lanjutan (LKL) diadakan di Swelagiri,

SG, Gresik. Periode kepengurusan ini pelatihan lebih difokuskan pada cara pengolahan

organisasi. Sebab dilakukan LKA juga dilatarbelakangi adanya keinginan memperbaiki aklak

dari pengurus baru. Maklum saat itu remas dalam keadaan krisis kesegananan. Isu-isunya

remas kurang disegani karena faktor akhlak yang kurang baik sebagai muslim. Nah tanggapan

itu harus di tumpas habis dengan perbaikan di LKA. Konsep awal LKA ini mirip seperti

LDKS di OSIS.

Selain mengadakan LKA yang pertama dilaksanakan di Malang, kepengurusan

generasi IV juga mengadakan Lord of Remas (cikal bakal Goes to LKL, GTL) yang menjadi

pelatihan kemandirian pengurus dalam mengisi LKL. Jebolan Remas RI yang menjadi full

trainerr saat itu adalah Mas Badruddin dkk, Remas RI generasi I, dan Pak Salim.

MURRI

Di tahun ini kami juga mengawali diadakannya Musyawarah Akbar, MURRI, dan

terbentuknya ikatan keluarga alumni Remas RI, Ulul Albab (ceritanya akan diceritakan di

halaman lain). MURRI, ditahun inilah MURRI pertama kali dilaksanakan. MURRI adalah

event pencalonan dan penyaringan ketua remas sekaligus musyawarah akbar para pengurus

remas. Ketua yang telah diseleksi dipilih secara langsung.

Yah. Demikianlah catatanya. Meski singkat, tetapi kaya akan pencapaian dan

inovasi. Very Inspiratif.
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Kisah Nyelip

Sedikit terselip. Sebuah kisah di sisi lain Remas RI. Sebuah pengabdian tiada

akhir dirintis oleh alumni-alumni Remas RI untuk terus mengabdi di Remas RI.

Pembentukan Ulul Albab, sebuah ikatan keluarga alumni Remas RI. Dikisahkan

oleh mbak Niinis, generasi IV.

Saat ini, di laptop mbak pukul 10:57 p.m. bismillah, semoga menjadi waktu

yang tepat untuk membuat laporan pertanggungjawaban, sebelum nanti

dipertanggungjawabkan di akhirat. Check it out!

ULUL ALBAB AT GLANCE

Setelah berkali-kali muncul pertanyaan tentang apa dan siapa sebenarnya

Ulul Albab, mbak pengen sedikit bercerita tentang pembentukan Alul Albab.

Dalam Al Quran Surat Ali Imron 190-191 difirmankankan: “Sesungguhnya

dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang

yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi

(seraya berkata) : “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan

sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Di dalam surat ini terdapat kalimat La aayaatil liulil albaab (terdapat tanda

tanda bagi orang yang berakal). Siapakah sebenarnya Ulul Albab atau Orang-

orang yang berakal itu?

Pertama, Mereka yang mengingat Allah dalam segala keadaan. Di dalam

organisasi, ketika berdiri, maka mereka menjadi imam / pemimpin, ketika

duduk, maka mereka menjadi makmum / pengikut / anggota dan ketika

berbaring, maka mereka berada di samping organisasi itu.
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Kedua, mereka yang mengakui kebesaran dan kekuatan Allah dengan

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah membuat

langit tanpa tiang penyanggah,bumi dihamparkan begitu luasnya yang

semestinya membuat Ulul Albab ingat siapa dirinya, faham apa posisinya

disisi Allah dan apa amanah yang dipikulnya yaitu sebagai Kholifah dimuka

bumi ini. maka wajarlah jika dalam organisasi Ulul Albab sadar akan diri dan

amanahnya sebagi pemimpin, setidaknya pemimpin bagi hawa nafsunya

sendiri dan tunduk akan kebesaran Allah.

Ketiga, mereka yang memiliki syukur. Allah menciptakan segala sesuatu

tanpa ada yang tidak bermanfaat. Perhitungan Allah sudah sangat “mumtaz”

dan tidak ada satupun makhluqnya yang bisa menandingi termasuk Ulul

Albab. Dari hal ini maka diharapkan Ulul Albab bisa mewujudkannya syukur

dalam hatinya kepada Allah atas segala nikmat yang diberi, terutama akal

fikiran yang cemerlang untuk mengelola dakwah sebagai wujud ubudiyah

kepada Allah swt.

Keempat, mereka yang mengagungkan kesucian Allah dan hanya berserah

pada Allah.

Mengagungkan Allah adalah salahsatu wujud syukur. Jika syukur kepada

Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah sudah menjadi mindset,

maka riya’ ujub, sombong dan penyakit hati sejenisnya akan dengan

sendirinya menjauh dari hati dan jiwa Ulul Albab. Neraka adalah tempat yang

sangat menakutkan bagi makhluq-makhluq Allah, oleh karena itu, Ulul Albab

berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Maka, renungkanlah! “Hidup

ini adalah untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah bukan untuk

mencari dan berlari dari masalah dan semua dilakukan sepenuhnya untuk

ladang amal & ibadah kepada Allah swt.” Dari wacana ini, setidaknya sudah

tergambar dalam fikiran siapa sebenarnya Ulul Albab dalam seorang

organisatoris sekaligus para abdi Allah (hamba Allah).
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Dengan semangat yang dibawa oleh Pembina REMAS, terutama Bpk. M. Salim, S.Pd,

Ulul Albab Alumni REMAS Roudlotul Ilmi SMA Negeri 1 Gresik terbentuk. Perlu diketahui,

Ulul Albab adalah pembaharuan nama dari FUKARI (Forum Silaturrahim Alumni Remas

Roudlotul Ilmi) yang telah didirikan pada tahun 2003 (tepatnya adalah LKA periode 2003-

2004 dengan peserta angkatan lulus 2006 di Sedati Sidoarjo). Karena suatu kesibukan, kinerja

pengurus FUKARI sedikit terhambat sehingga tidak bisa mengoptimalkan perannya dalam

mendampingi perjalanan dakwah pengurus REMAS. Maka dengan pembaharuan nama,

kepengurusan dan program kerja, FUKARI berganti nama menjadi ULUL ALBAB. Akan

tetapi visinya tetap sama, yaitu sebagai wadah silaturrahim para Alumni REMAS Roudlotul

Ilmi dan sekaligus sebagai pendamping dalam perjalanan dakwah REMAS RI setelah

Pembina, dengan berbekal potensi yang dimiliki oleh masing-masing alumni. Harapan –

harapan awal yang timbul saat pertama kali terbentuknya ULUL Albab adalah :

1. Dapat mengarahkan dan menunjang kinerja pengurus REMAS

2. Mengembangkan pendidikan di REMAS

3. Solidaritas Alumni REMAS

4. Menjadi sumber dana

5. mendirikan Lembaga pelatihan.

Alhasil, tanggal 31 Oktober 2005 bertepatan dengan bulan Ramadhan pada agenda

temu Alumni dan Pengurus REMAS RI (Buka Bersama, red), Ulul Albab didirikan. Sesuai

dengan daftar hadir yang masih tersimpan rapi, mereka yang andil dalam pendirian Ulul

Albab pada saat itu adalah REMAS RI angkatan 2002 hingga 2006 (angkatan lulus). Mereka

adalah Zurron Arifin (2002), Nur Shofiana, Sholihatul M., A. Badrudin, M. Hasby Shidqi

(2003), Fajar Christian (2004), Syahriyal Hasani (2005), M. Luqman Hakim, M. Reza Najmul

Falah, Niswatul Khusnah, dan Fajriyatul Mufidah (2006). Karena masing-masing 5 angkatan

pada saat itu sudah terwakili, maka Ulul Albab disahkan dan pengurus serta program

dirumuskan pada saat itu. Pendeklarasian dilaksanakan pada acara Istihlal /Halal bi halal

Remas tahun 2005.

Di awal pembentukan, Kepengurusan Ulul Albab REMAS RI SMA N 1 Gresik

dipimpin oleh seorang Direktur yang didampingi oleh General Manager dan mempunyai 5

Department, yaitu ; HRD, Education, Financial, Networking dan Administration.

SUSUNAN PENGURUS ULUL ALBAB TAHUN 2005-2006
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RANCANGAN PROGAM KERJA ULUL ALBAB ANGKATAN I (2005-2006)

HRD

1. LKA (tim trainer dan konseptor)

2. Pelatihan Pengurus (Lord of the

REMAS_ sekarang GTL)

3. LKL (pendamping)

4. PPSDM (Upgrading ruting untuk

pengurus)

EDUCATION

1. Bimbel

2. Try Out SPMB

3. Bedah buku

FNANCIAL

1. Pendanaan

* input : usaha bersama, kas/infaq per-

pertemuan, dan hibah /donator

NETWORKING

1. Data alumni

2. Info Organisasi Kampus

3. Publikasi Kegiatan (Ulul Albab Call

Center)

ADMINISTRATION

1. Surat undangan

2. Inventarisasi

3. Program Kerja

4. Proposal dan LPJ

5. Daftar Hadir per-kegiatan
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Begitulah catatan singkat tentang Ulul Albab. Hingga kini, ia terus berkembang

menggeliat dengan berbagai perbaikan den perubahan struktur. Pengurus tak

perlu khawatir perjuangan mereka berakhir saat berakhirnya persekolahan. Ulul

Albab adalah perjuangan selanjutnya.
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V. Penuh Warna

(Masa Bakti 2005-2006)

Langsung saja. Catatan dari Generasi ini ditulis oleh Mbak Arina Madjidi

dengan perstujuan, penyempurnaan, dan tembahan dari pengurus lain. Namun, ini

singkat. Ingin cerita lebih, look at the Diary of Remas RI Gen 5. Tapi kalau

ingin singkat, lets read.

Kepengurusan Remas RI 2005-2006 merupakan generasi ke 5 dari sejarah kepengurusan

Remaja Masjid Roudhotul ‘Ilmi SMA Negeri 1 Gresik. Kepengurusan ini di komandoi oleh

seorang ketua umum terpilih yaitu akhi Amrullah Marzuqi.

Secara resmi kami ditetapkan sebagai pengurus sah Remaja Masjid Roudhotul ‘Ilmi

pada akhir bulan September 2005 melalui sebuah pelantikan sederhana nun syahdu. Hari di

mana kami berucap janji setia, di mana tugas mulai diletakkan dalam pundak kami. Dan akhir

september itulah tinta sejarah kami ukir.

Kepengurusan

Generasi ini mungkin bisa dikatakan sebagai generasi “perubahan”. Terdapat beberapa

perubahan baru yang terdapat dalam struktur kepengurusan pada periode kali ini yang jelas

berpengaruh pada program kerja. Yang tentunya semua ini dilakukan sebagai upaya

perbaikan demi kemajuan Remas. Untuk pertama kalinya, BPH Remas RI terdiri atas 3 ketua,

3 sekretaris, 2 bendahara dan 1 delegasi Remas dan dalam tiap divisi terdapat 3 orang

koordinator. Sebelumnya sekretaris hanya di ampu oleh 2 orang , tidak ada delegasi Remas

dan tiap divisi hanya dipimpin oleh 2 orang koordinator. Selain itu, terdapat juga sebuah

divisi bayangan yang bernama khaka (khalifah kelas) yang bertugas menyampaikan segala

info tentang remas ditiap-tiap kelas.

Ketua Umum : Amrullah Marzuqi

Ketua I : Imam Mardhatillah
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Ketua II : M. Aminuddin

Sekretaris Umum : Nur Maria Ulfah

Sekretaris I : Nurul Azizah

Sekretaris II : Failasuf Filantropi

Bendahara Umum : Umi Nur Farida

Bendahara I : Eka Nur Arifah

Delegasi : Nur Aliyah

Ko. Div Pembinaan : Rizky Aprilia Paramita

: Fitriyatul M

: M. Rezzadian ( Ridhiana Hayu K)*

Ko. Div Dakwah : Devya Muarofah

: Bahairotul Lu’lu’ (Noer Aslichah)*

: M. Irfan Sholeh (Meydiaresta)*

Ko. Div Pendidikan : M. Nurdin Muchlis

: M. Syaikh Rohman

: Retno Ningsih

Ko. Div Peribadatan : Alfi Fadhli

: Bagus Budi Dwi Cahyo ( Hilman Pirsada )*

: Rahma Widyanita Dewi

Ko. Div Sosial : Alfian Syafarudin Putra

: Bashir Ikhwanul A

: Arina Madjidi

Ko. Div Kresi : Dewi Rahmawati

: Umi Lailatul Masyi’ah

: M. Sholikhan Arif ( Nurbani Fatmalia)*

Ko. Khaka (Khalifah Kelas) : M. Ali Permadi

* merupakan nama pengganti dari pengurus yang sebelumnya. Terdapat beberapa reshuffle,

baik itu dikarenakan kinerja pengurus yang kurang baik ataupun pengurus tersebut

mengundurkan diri karena menjadi pengurus OSIS ataupun PK. Perlu diketahui bahwa akhi

sholikhan menjabat sebagai Ketua OSIS dan akhi Rezzadian sebagai ketua PK.



xliv

Selain itu, pengurus Remas 05/06 juga melakukan perombakan divisi yaitu divisi

keputrian menjadi divisi kresi (kreasi dan seni). Hal ini dikarenakan terdapat

ketidakseimbangan pembagian anggota, karena divisi ini kurang peminatnya dan dibutuhkan

sebuah divisi yang mengurus keindahan masjid.

PROGRAM KERJA

Oleh karena beberapa perubahan struktur tersebut, maka kami menyusun job description

untuk tiap jabatan dan menyusun kembali program kerja. Namun dalam penyusunan

keduanya kami tetap mengacu pada kepengurusan tahun lalu. Penyusunan ini juga didampingi

oleh para demisioner, yang senantiasa setia untuk meluruskan jalan kami kalau ada yang

melenceng. Dari perbincangan-perbincangan serius itu, akhirnya didapatkanlah sebuah hasil

nyata berupa susunan program kerja Remas RI periode 2005-2006, yaitu sbb:

BPH

1. Perekrutan Pengurus Kelas X

Perekrutan pengurus dari kelas X ini dilakukan pada awal kepengurusan. Ini

merupakan tindak lanjut dari pro-Remas.

2. Rapat Pengurus

Rapat yang dihadiri oleh BPH-KO Remas yang dipimpin oleh pak ketua setiap

bulannnnya.

3. Rapat Khusus

Rapat-rapat khusus yang sengaja diadakan oleh pak ketua untuk membahas hal-hal

penting yang harus dibahas termasuk rapat dengan Pembina ataupun alumni.

4. Goes To LKL

Pelatihan untuk menjadi seorang trainer yang dipersiapkan untuk LKL dan menambah

kemampuan para pengurus Remas. Kegiatan ini bekerja sama dengan para alumni

Remas.

5. Serangkaian MURRI

Mulai dari wawancara tiap divisi, dengan BPH, dengan Pembina dan sampai pada

MURRI. Acara ini diadakan sekitar bulan ke-7 dari kepengurusan.

6. Pelantikan Pengurus REMAS Periode 2006-2007
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Penetapan dan pelantikan penerus perjuangan Remas yang diadakan di penghujung

perjalanan kepengurusan.

7. Pembuatan Vandel dan Piagam Purna Bhakti

Vandel dan piagam ini diberikan pada pengurus sebelum kami yaitu pegurus tahun

2004-2005 sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan yang telah diberikan selama

satu tahun kepengurusan.

8. Papanisasi

Pencatatan semua kegiatan remas dan masjid.

9. Inventarisasi

Pencatatan dan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas masjid dan Remas

DIVISI PEMBINAAN

1. Latihan Kepemimpinan Awal (LKA)

2. Latihan Kepemimpinan Lanjutan (LKL)

3. Kajian Muslimah

Kajian tentang hal-hal yang terkait dengan muslimah. Dilaksanakan tiap bulan sekali

setiap hari jum’at.

4. Study Banding

Kami laksanakan ditengah-tengah kepengurusan dengan tujuan sharing pengalaman

dengan pengurus Remas lain yaitu Remaja Masjid Jami’ Gresik.

5. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

a. Nama Kegiatan : Nuzulul Qur'an

b. Nama Kegiatan : Isra' Mi'raj

c. Nama Kegiatan : Nishfu Sya'ban

d. Nama Kegiatan : Maulid Nabi Muhammad SAW

sebagian besar bekerja sama dengan pihak KTTYME.

6. Kalam Akbar

Kajian akbar yang akan mengundang seluruh warga smansa, di jadwalkan terlaksana

sekali dalam satu kepengurusan. Namun, kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan

ketidaksiapan waktu dan dana.

DIVISI DAKWAH

1. Mading
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Media dakwah berupa majalah dinding yang diperbaharui tiap bulan dengan tema

yang berbeda-beda.

2. Muhadhoroh

Media untuk belajar bagi pengurus sebagai pendakwah.

3. Buletin Dakwah

Media dakwah yang diterbitkan dalam bentuk buletin tiap bulan dengan tema berbeda.

4. Pro Remas

Pengenalan terhadap Remas dan segala kegiatannya pada siswa baru yang dilakukan

pada awal tahun ajaran.

5. HUT Remas

Peringatam ultah Remas dan masjid untuk menambah semangat pengurus dalam

mengabdi pada masjid.

DIVISI PENDIDIKAN

1. Ekstra Tilawah*

2. Hadrah*

3. Ekstra Bahasa Arab*

*Seluruh ekstrakurikuler diatas dikoordinir oleh divisi pendidikan dan dibimbing oleh

Pembina yang kompeten.

4. Bimbingan Belajar

Diadakan secara insidental, diisi oleh alumni dan pengurus. Membahas beberapa

kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran.

5. Perpustakaan

Berupa perawatan dan pemeliharaan buku-buku yang ada di masjid

6. Rukyatul Hilal

Belajar dan mengamati proses melihat pergantian bulan baru, di adakan tiap akhir

bulan bekerjasama dengan pihak condrodipo

DIVISI SOSIAL

1. Bakti Sosial

a. Masjid

berupa kerja bakti membersihka masjid setiap 2 minggu sekali. Massanya dari tiap

divisi secara bergilir.
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b. Yayasan Sosial

bekerja sama dengan KTTYME mengadakan bakti sosial ke panti asuhan. Sifatnya

insidentil namun sudah berjalan 2 kali.

2. Cuci Mukenah

Pencucian mukenah dilakukan dengan laundry, tentunya hanya di temapat terpercaya

saja agar terjamin kesuciannya.

3. Kotak Amal

Diputar setiap sholat jum’at, acara-acara di masjid serta rapat.

4. Buka Bersama

Takjil disediakan tiap hari, dan buka bersama dengan alumni dilakukan pada saat

menjelang akhir ramadhan

5. Rujak Party

Kegiatan informal yang diadakan untuk mempererat silaturrahmi, dibarengkan dengan

kerja bakti dan acara-acara lain.

DIVISI PERIBADATAN

1. Sholat Jum'at

Diadakan tiap hari jum’at efektif.

2. Sholat Malam

Diadakan pada saat-saat tertentu seperti PHBI, awal tahun dan menjelang ujian.

3. Tadarus Al Qur'an

a. Tadarus Al Qur'an bulan Ramadhan setiap habis tarawih

b. Tadarus Al Qur'an rutin setiap hari jum’at setelah jum’atan

4. Sholat Tarawih

Diadakan tiap hari di bulan ramadhan, kecuali beberapa hari akhir Ramadhan

5. Adzan Ashar
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DIVISI KRESI

1. Kreta Remas

Pembuatan kerajinan yang bisa menambah kreatifitas pengurus dan hasilnya dapat

dimanfaatkan untuk menghias masjid

2. Menghias masjid

Memberikan nilai tambah pada masjid dengan hiasan yang tidak mengganggu.

3. Spanduk

Membantu pembuatan spanduk pada acara-acara tertentu.

4. Taman dan Kolam

Merawat keindahan taman dan kolam disamping masjid. Namun, karena kesalahan

teknis pada saat pembuatan, kolam tersebut tidak bisa di rawat dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, tentulah ada ide-ide untuk mengadaakan kegiatan-kegiatan

informal di luar apa yang telah di susun sebagai program kerja. Diantara kegiatan-kegiatan

informal tersebut antara lain:

a. Sate party

Merupakan event informal yang tidak terjadwal sebelumnya. Event ini diadakan oleh

pengurus secara mendadak pada saat Idul Adha.

b. Buka bersama dengan alumni

Merupakan program informal yang juga diampu oleh divisi sosial. Setiap hari kami

menyediakan takjil untuk jamaah masjid RI. Ditutup dengan buka bersama pengurus

dan alumni di minggu akhir Ramadhan.

c. Halal bihalal

Merupakan event informal yang tidak teragendakan pada awal kepengurusan. Namun

acara ini tetap diadakan dengan tujuan menyambung tali silaturrahmi antara pengurus,

alumni dan pembina.

d. Safari idul fitri dan pembuatan kartu lebaran

Pada hari ke-5 bulan Syawal, kami pengurus Remas mengadakan kunjungan ke rumah

pembina dan wakasek untuk menjalin tali silaturrahmi. Kami juga memberikan kartu

lebaran kepada beliau yang merupakan hasta karya dari pengurus sendiri yang

dikoordinir oleh divisi kresi.

e. Sharing dengan mantan pembina dan alumni
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Pengurus tetap menjalin tali silaturrahmi dan meminta saran kepada mantan pembina

dengan berkunjumg ke rumah beliau. Kami juga menjaga hubungan baik dengan

alumni dengan selalu mengadakan sharing-sharing ketika ada alumni yang berkunjung

ke masjid.

f. Sharing antar pengurus

Dalam menjaga kekompakan diantara pengurus, kami selalu mengadakan sharing baik

di sekretariat atau di tempat lain, seperti rumah pengurus. Hal yang dibicarakan mulai

dari masalah remas sampai masalah pribadi. Selain itu kami juga bisa saling

mengingatkan, meberi saran&kritik melalui kotak surat yang telah disediakan untuk

setiap BPH-KO.

Selain itu, Remas 2005/2006 juga menyelenggarakan event-event besar yang bekerja

sama dengan pengurus OSIS. Yaitu:

a. Haflah dzikir (dalam rangka HUT Smansa)

b. Lomba Dakwah Islam (dalam rangka HUT Smansa)

c. Peringatan Hari Besar Islam

d. Takbir Hari Raya

e. Penyembelihan Hewan kurban dan penyaluran daging kurban

f. Pengumpulan dan penyaluran Zakat Fitrah

Layaknya sebuah jalan tak mungkin lurus dan mulus sepanjang jalan, pastilah ada

tanjakan, belokan dan kerikil-kerikil tajam yang ditemui. Begitu juga dalam sebuah perjalanan

kepengurusan pastilah terdapat hambatan-hambatan. Pada perjalanan periode ini, kami

mempunyai hambatan yang cukup berpengaruh karena pada periode ini sekolah sedang

melakukan program fullday dan moving class untuk pertama kali sehingga waktu kami

berorganisasi menjadi semakin sedikit. Dan tentu saja masalah-masalah klasik yang kami rasa

selalu ada dalam setiap kepengurusan bahkan organisasi. Yaitu masalah komitmen dan

loyalitas, masalah-masalah intern serta tentu saja masalah dana.

Untuk masalah komitmen dan loyalitas, ketua kami termasuk orang yang tegas dalam

menyikapi hal tersebut. Pak ketua akan memanggil para koordinator yang rendah komitmen

dan loyalitasnya untuk diberi teguran dan peringatan serta kesempatan untuk memperbaiki
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diri. Jika dalam kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki diri dinilai tidak ada

perubahan maka tidak segan-segan pak ketua mengambil keputusan untuk me”reshuffle”

kabinetnya. Dalam sepanjang kepengurusan gen 5 ini, terjadi reshuffle sebanyak dua kali. Hal

ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan kebaikan untuk semua.

Dana memanglah bukan hal yang utama dalam sebuah organisasi, namun tanpa dana

program tidak bisa berjalan dengan maksimal. Dalam hal masalah dana untuk masjid, kami

mengusahakan advokasi ke pihak sekolah melalui pembina untuk mencukupi kebutuhan

pengeluaran masjid. Dan pada akhirnya, kami bekerja sama dengan KTTYME untuk

menggalang dana sosial tiap hari Jum’at, yang sebagian dari hasil penggalangan tersebut

dimasukkan dalam kas masjid. Sedangkan dana untuk kepentingan Remas, pada tahun kami

hanya mengandalkan dari dana kesiswaan yang dialokasikan untuk remas serta kotak amal

yang muter pada saat rapat.

Sedangkan untuk masalah intern lebih banyak kami bicarakan secara kekeluargaan

untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Kami juga selalu mengadakan

sharing baik di sekretariat atau di tempat lain, seperti rumah pengurus. Baik dalam hal

kepengurusan ataupun masalah-masalah pribadi. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya

konflik.

Kondisi masjid pada periode Remas 2005-2006 tidaklah seperti sekarang. Pada saat itu,

banyak hal yang harus diperbaiki dan ditambah fasilitasnya. Apalagi pada periode ini mulai

diberlakukan sistem fullday school. Sehingga prioritas utama dan pertama dari kepengurusan

kami saat itu adalah penambahan fasilitas masjid. Dari jet pump (pompa air), tandon air, kran,

mukenah dan lain sebagainya. Pada awal kepengurusan kami mengusulkan untuk membeli jet

pump, tandon plastik, kran dan beberapa alat kebersihan masjid. Namun sayang, tandon yang

baru dibeli tersebut hanya berumur beberapa minggu saja, tandon tersebut jatuh dan pecah

berkeping-keping karena penempatannya yang kurang pas sehingga berat sebelah. Dan

Alhamdulillah,setelah beberapa waktu berselang, di bangunlah tandon permanen seperti yang

ada saat ini beserta tempat wudlu bagi akhwat.

Dengan adanya tempat wudlu baru itu maka kami harus menambah lagi fasilitas berupa

klompen atau bakiak yang digunakan untuk menghubungkan masjid dengan tempat wudlu.

Namun, klompen atau bakiak tersebut tidak tahan lama, seiring hilangnya klompen-klompen
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tersebut dibawa oleh kaki-kaki yang tak bertanggung jawab. Alhasil, kami harus berfikir

ulang untuk mensubstitusi klompen dengan sesuatu yang lebih permanen. Akhirnya muncul

ide dari akhi Imam M (Ketua I) untuk mengganti strategi dengan membuat tapak suci saja,

karena lama-lama tekor juga untuk beli klompen atau bakyak. Tapi, tapak suci yang dulu

belum seperti sekarang, karena pada saat itu usul kami belum di dengar pihak sekolah,

sehingga dengan dana yang mepet kami menggunakan paving sebagai tapak kaki. Namun

alhamdulillah inisiatif kami untuk membuat tapak suci akhirnya diperhatikan juga

keefektifannya oleh pihak sekolah, sehingga akhirnya dibuatkanlah tapak yang lebih bagus

seperti saat ini.

Dan syukur alhamdulillah, untuk pemeliharaan masjid kami mendapat sumbangan

sebuah vacum cleaner dari seorang donatur yang baik hati. Hal ini sangat memperingan kerja

kami dalam menjaga kebersihan masjid dan perawatan karpet masjid. Kami gak perlu lagi

susah-susah untuk mengangkat karpet ke lantai 2 untuk dijemur dan ditepuk-teuk untuk

mengeluarkan debunya.

Entah persepsi kita sama atau tidak dalam memaknai prestasi.

Pada periode kami yang menonjol adalah tim hadrah. Tim hadrah diundang untuk

mengisi acara di radio Suara Giri FM sebanyak empat kali seminggu selama bulan Ramadhan,

di undang untuk tampil dalam acara buka bersama di daerah Plasa Surabaya, juara III lomba

musik islami di radio Kota FM se Surabaya dan sekitarnya, serta juara I lomba hadrah se

kabupaten Gresik di SMA NU I Gresik. Selain itu, kami juga diundang untuk mengisi acara

muhadloroh di Masjid Jami’ serta pawai tahun baru Islam oleh Remaja dan pawai Hari Anti

Narkoba oleh IPNU-IPPNU cabang Gresik.

Tanggapan publik SMANSA terhadap REMAS 05-06 termasuk cukup baik, hal ini

terbukti dari awal pro remas banyak siswa yang tertarik untuk bergabung dengan Remas.

Dukungan pihak sekolah, OSIS dan PK sangat tinggi pada kami, terbukti dengan kepercayaan

mereka pada kami untuk bekerja sama dengan mereka bahakan diberi kepercayaan untuk

meng-handle beberapa event keagamaan. Namun, memang acara-acara yang digelar oleh

Remas kurang mendapatkan apresiasi dari warga SMANSA. Entah karena image anak Remas

yang terlalu eksklusif sehingga mereka “sungkan” atau mereka memang kurang tertarik
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dengan kegiatan keagamaan. Penyebab ini perlu kiranya untuk terus kita gali dan kita

kembangkan cara pendekatan agar semua warga smansa dapat tertarik dan meghadiri acara-

acara Remas.

Meski dukungan melimpah, suara-suara sumbang tentang Remas juga tetap ada. Apalagi

setelah publik tahu, bahwa pak ketua mengeluarkan statement yang menghebohkan (menurut

mereka,red.) yaitu pengurus Remas tidak boleh pacaran. Statement ini jelas menjadi

perdebatan bagi semua yang mendengarnya, begitu juga dalam lingkup intern. Ada yang pro

dan ada yang kontra. Suara-suara tidak setuju pun muncul. Bahkan ada pengurus yang jelas-

jelas melanggar statement pak ketua tersebut. Jelas hal ini mendapat sorotan besar oleh publik

SMANSA. Suara sumbang pun makin terdengar. Dan kami sangat sadar, tidak hanya mereka

yang melanggar, namun kami semua juga salah. Kami kurang menjaga dalam bergaul antara

ikhwan dan akhwat pengurus. Sehingga timbul omongan-omongan yang tidak pantas. Oleh

karena itu, dengan kesadaran masing-masing ada pembatasan pergaulan antara pengurus

ikhwan dan akhwat untuk selanjutnya. Dari kejadian yang kontroversial ini, kami menyadari

bahwa apa yang dikatakan pak ketu adalah hal baik, namun mungkin cara penyampaiannya

yang perlu untuk diperbaiki.

Dan perlu untuk diketahui juga. Dalam perjalanan kepengurusan Remas RI periode

2005-2006, alumni mempunyai peranan penting dalam kepengurusan kami saat itu. Dan pada

tahun ini pula lah (syawal 1426 H) terbentuklah sebuah wadah yang menanungi para alumni

Remas RI dan di beri nama ULUL ALBAB. Mereka memberikan support yang sangat berarti

dalam perjalanan kepengurusan kami.

Kepengurusan kami berakhir dalam kesyahduan di mana dulu kami di lantik.

Menjadi saksi terucapnya janji setia yang pernah kami ucapkan namun kini

diucapkan oleh generasi penerus kami. Meleleh air mata hati kami. Haru.

Lega. Karena semua telah terlewati dengan indah meski kadang tertatih.

Sedih. Karena waktu pengabdian ini telah berakhir meski tetap akan

tersambung. Karena masih banyak hal yang belum bisa kami wujudkan,

masih banyak kesalahan yang harus kami perbaiki. Kami tiupkan semangat

pengabdian untuk generasi selanjutnya. Kami titipkan cita-cita yang belum

terwujud. Kami yakin dengan tangan-tangan selanjutnya akan terwujud.
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Terimakasih untuk Remas yang telah menjadi perantara dalam ikatan

persahabatan kami yang teramat indah. Semoga, usaha yang telah kami

lakukan untuk memakmurkan Masjid Roudhatul Ilmi selama satu tahun ini

dapat di ridhoi oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal sholih. Serta segala

kekhilafan kami baik yang disengaja atau tidak selama memegang amanat ini

dapat diampuni oleh sang Maha Kuasa. Dan semoga pelajaran yang kami

peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi kami. Amiiin…..

Amiin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh-Nya. Begitulah singkatnya.

Tentu sangat ingin tahu lengkapnya. Check it out at the Diary of Remas RI Gen

5 book.
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Kata Penutup

Remaja Masjid Roudhotul Ilmi memiliki perkembangan yang pesat bahkan

tak terduga. Hanya dalam lima tahun, sudah dapat merangkul anggota mencapai

angka 100 dalam satu kepengurusan. Ini merupakan tanda bahwa eksistensi

Remas RI sangatlah unik dan berpengaruh besar bagi kehidupan keislaman SMAN

1 Gresik. Saat ini, pengurus Remas yang aktif mencapai 100 anggota dalam satu

angkatan, artinya berjumlah mencapai 200 pengurus tiap kepengurusan. Artinya,

itu mencakup sepertiga seluruh siswa SMAN 1 Gresik (tanpa kelas XII),

kepengurusan organisasi terbesar.

Kisah perkembangan Remas RI ini akan menggambarkan perjuangan para

pengurus dalam peletakan pondasi Remas RI sebelum perkembangan yang lebih

besar lagi. Untuk itu, kesempurnaan dan keakuratan buku ini perlu diperhatikan

agar tidak ada kekeliruan selanjutnya.

Sebelum dicetak dalam edisi revisi, kami mohon agar para alumni terutama

pelaku dan saksi sejarah perkembangan Remas RI untuk menyumbangkan ingatan,

masukan, revisi, dan kritik sarannya untukperbaikan buku ini. Kami tunggu dengan

mengirimkan sms ke 085717188516 atau email; faridfarochi@yahoo.com


