
 

 

ABSTRAK 

Zakaria Bin Latif: “Peran Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Cabang Sibu dalam 

Meningkatkan Potensi Sumber Daya Remaja (Studi Deskriptif di Sibu, Sarawak, Malaysia)” 

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) merupakan salah satu organisasi yang 

bertanggungjawab dalam pemberdayaan remaja. Pemberdayaan remaja yang menekankan 

kepada beberapa aspek seperti berakhlak, berketerampilan dan juga mandiri supaya menjadi 

mansuia yang unggul dan bermanfaat serta mampu untuk bersaing di masyarakat. Seringkali 

kedudukan remaja di kalangan masyarakat hanyalah sebagai pemerhati sahaja tanpa ada fungsi 

yang seharusnya. Oleh itu, sangat penting bagi Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Cabang 

Sibu dalam melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya remaja.   

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui masalah yaitu (1) bagaimana Konsep yang 

digunakan oleh Pertubuhan (Organisasi) IKRAM dalam meningkatkan potensi sumber daya 

remaja di daerah Sibu, Sarawak. (2) apakah proses IKRAM dalam meningkatkan sumber daya 

remaja dan (3) problematika IKRAM dalam meningkatkan potensi sumber daya remaja. Maka 

permasalahan yang dibahas adalah mengenai proses Pertubuhan (Organisasi) IKRAM dalam 

meningkatkan potensi sumber daya remaja melalui konsep yang digunakan dalam pemberdayaan 

sumber daya remaja serta problematika IKRAM dalam meningkatkan potensi sumber daya 

remaja. 

Peran (role) merupakan suatu aspek yang dinamis, yakni sebuah kedudukan (status). 

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam 

masyarakat ataupun sesebuah organisasi, dia menjalankan satu peranan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi terlibat, 

interview atau wawancara mendalam dan dokumentasi.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa organisasi IKRAM menggunakan empat konsep dalam 

meningakatkan potensi sumber daya remaja. Pertama adalah, melalui wujudnya IKRAMteens 

untuk remaja.  IKRAMteens merupakan wadah utama untuk remaja berpartipasi sama ada untuk 

organisasi IKRAM maupun masyarakat. Kedua adalah melaluii Remaja Raikan Ramadhan atau 

disingkat menjadi 3R. melalui 3R pemberdayaan remaja secara tidak sadar mampu untuk 

meningakatkan potensi yang ada di dalam konsep tersebut. Ketiga adalah majlis tilawah Al-

Quran atau disingkat menjadi MTQ. MTQ mampu mencungkil bakat yang ada dalam diri remaja 

seperti hafazan, qiraat Al-Quran, Nasyid dan sebagainya. Terakhir adalah melalui IKRAM Sehat. 

Sudah menjadi kemestian bahwa kesehatan merupakan unsur terpenting dalam melakukan 

pemberdayaan. Oleh karena itu konsep ini juga menjadi perkara pertama yang dilakukan oleh 

IKRAM. Melaui konsep diatas maka pemberdayaan remaja mampu untuk dicapai berdasarkan 

visi dan misi IKRAM. 
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