










KRIM  membuka  ruang  seluas-luasnya  kepada 
remaja  untuk  melibatkan  diri  dalam sebuah  kelab 
yang  mampu  memandu,  menggilap  dan 
mengembangkan  segala  aspek  potensi  dan  bakat 
yang ada di dalam diri mereka. 

Ini  memenuhi  aspirasi  ibu  bapa  dan 
masyarakat yang mahu melihat pembentukan 
sebuah  generasi  remaja  yang  cemerlang, 
berpegang  teguh  kepada  nilai-nilai  agama, 
hidup berteraskan ilmu dan mampu berdikari.

Penglibatan  sepenuhnya  dalam  KRIM  mampu 
menghindarkan  para  remaja  daripada  sikap 
membuang masa dan seterusnya  terjebak dengan 
segala permasalahan sosial. 

RASIONAL





Remaja  adalah  generasi  pewaris  yang  dicipta  oleh  Allah 
S.W.T  untuk  menjadi  pengganti  kepada  generasi  yang  sedia 
ada.  Oleh  yang  demikian  j iwa  remaja  perlu  diisi  dengan 
segala  kebaikan  untuk  mereka  lebih  bersedia  memikul 
tanggungjawab  megganti  dan  memimpin  pada  masa  akan 
datang.  Sahsiah  yang  mulia  amat  diharapkan  demi  menjana 
remaja  yang  berkualit i  dari  aspek  jasmani  dan  rohani.  Kita 
ingin  jadikan  masjid  sebagai  salah  satu  madrasah  penting 
pembangunan sahsiah remaja.

“Remaja  adalah  jantung 
kepada  sesebuah  bangsa,  
j ika  baik  remaja  zaman  ini,  
maka  baiklah  generasi  akan 
datang,  jika  tidak  baik 
remaja  zaman  ini,  maka  ia 
akan menjadi sebaliknya.”

Ustaz Amru Khalid
(Pendakwah Mesir)

Di  antara  program yang  dilaksanakan  oleh  KRIM dalam usaha 
membangunkan sahsiah remaja ialah:

•   Menghayati  ayat-ayat Al-Qur’an.

•   Menghayati  sabda-sabda Nabi S.A.W.

•   Membentuk kumpulan kajian-kajian Islam.

•   Qiyamullail  dan muhasabah

•   Pengisian bulanan.

•   Tadabur alam.

•   Perkhemahan “Indoor & Outdoor”.



Bagi  merealisasikan  hasrat  menjadikan  remaja  yang  berpengetahuan  dan 
berkemahiran  dalam  aspek  teknikal,  KRIM  menyediakan  platform  untuk 
mengasah  bakat  kemahiran  individu  melalui  beberapa  program  yang 
dianjurkan.

Ini  selari  dengan firman Allah swt  dalam Surah Al-Anfal  ayat 60 yang menyeru 
agar  muslimin  bersiap  sedia  dengan  kemahiran  sebagai  persiapan 
menghadapi masa hadapan:

"Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala 
jenis kekuatan yang dapat  kamu sediakan dan dari  pasukan-pasukan berkuda 
yang lengkap sedia,  untuk menggerunkan dengan persediaan itu  musuh Allah 
dan  musuh  kamu serta  musuh-musuh  yang  lain  dari  mereka  yang  kamu  tidak  
mengetahuinya;  sedang  Allah  mengetahuinya.  Dan  apa  sahaja  yang  kamu 
belanjakan  pada  jalan  Allah  akan  disempurnakan  balasannya  kepada  kamu, 
dan kamu tidak akan dianiaya."

Antara Program Latihan Kemahiran yang disediakan:

• Kemahiran Hidup - berenang, memasak, menyembelih binatang, survival.

• Kemahiran Teknikal - komputer, peralatan mesin dan sebagainya.

• Kemahiran Mempertahankan Diri  - Silat,  Taekwondo dan sebagainya.

• Kesenian Islam – Nasyid dan Pentomin.



Rasulullah  s.a.w  berpesan 
(diriwayatkan oleh Muslim):

“Mukmin  yang  kuat  itu  lebih 
baik  dan  lebih  disukai  oleh 
Allah  berbanding  mukmin 
yang lemah.”

KRIM menganjurkan  pelbagai  aktiviti  sukan  khusus  untuk  remaja 
sama  ada  yang  berbentuk  mingguan,  bulanan  mahupun  acara 
tahunan.  Ia  bertujuan  untuk  menyemai  sikap  menjaga  kesihatan 
di  kalangan  remaja  di  samping  menggilap  bakat  sukan  yang  ada 
pada mereka.  Melalui  aktiviti  sukan juga,  nilai-nilai  positif  seperti 
ukhuwwah  Islamiyah,  kerjasama  dalam  pasukan,  sifat  sabar  dan 
kreativiti  remaja  dapat  dibentuk  dan  dipupuk  ke  arah  kebaikan 
dan kesejahteraan. 

Antara program pembangunan sukan yang disediakan:

•   Riadah mingguan seperti  futsal dan bola jaring.

•   Karnival Sukan Tahunan.

•   Ujian Kecergasan Fizikal

•   Rehlah

Selari dengan tuntutan Islam, Kelab Remaja ISMA (KRIM) amat 
memandang  berat  tentang  keseimbangan  antara  jasmani  dan 
rohani  remaja.  Sesungguhnya  minda  yang  cerdas  itu  bermula 
dari tubuh badan yang sihat. 



Antara  program  dan  projek  kecemerlangan 
akademik yang diatur:

•   Seminar Kecemerlangan Akademik

•   Seminar Motivasi Pelajar

•   “Belajar Power”

•   Bank Soalan PMR dan SPM

Firman Allah Taala:

“Allah  mengangkat 
orang  yang  beriman 
dan  orang  yang 
berilmu  beberapa 
darjat”.

Program-program  yang  disusun,  telah  diolah  agar  kesedaran 
tentang kepentingan menuntut i lmu pengetahuan akan terus utuh di 
dalam  jiwa  remaja  dan  seterusnya  diterjemahkan  melalui  amal 
perbuatan yang baik.  Pelbagai  petua kecemerlangan akademik dan 
pengalaman  daripada  pelajar-pelajar  cemerlang  turut  dikongsi 
bersama melalui  seminar-seminar yang dianjurkan.  Adalah menjadi 
aspirasi  KRIM untuk mengembalikan kegemilangan Tamadun Islam 
silam  dengan  melahirkan  tokoh  ilmuan  sehebat  Imam  Al-Ghazali, 
Ibnu Sina dan Al-Biruni.

Ilmu  pengetahuan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  berharga  dan 
tinggi  nilainya.  Sikap  cintakan  ilmu  pengetahuan  perlulah  dipupuk 
sejak  dari  kecil  khususnya  sewaktu  usia  remaja.  Menyedari  hakikat 
ini,  Kelab Remaja ISMA (KRIM) telah menyediakan pelbagai  program 
motivasi dan kecemerlangan akademik khusus kepada para remaja.



Ikrar Keahlian

Dengan  Nama  Allah  yang  Maha  Pemurah 
Lagi Maha Penyayang

Kami  ahli-ahli  Kelab  Remaja  ISMA  berjanji 
dan berikrar akan:

•  Taat kepada Allah dan Rasul

•  Setia kepada ketua dan pimpinan

•  Patuh kepada undang-undang

•  Berakhlak mulia dan beradab sopan

•  Cinta kepada umat dan manusia

Lagu Tema KRIM

Islam, iman di dalam hati,
Al-Quran tetap dijaga,
Fahami isinya,
Amalkan segala,
Syumul dalam kehidupan,

Fahami isinya,
Amalkan segala,
Syumul dalam kehidupan,

Kelab Remaja ISMA,
Membentuk peribadi mulia,
Membimbing manusia,
Ke arah keimanan,
Hanya Allah di hatinya,

Contohi Rasulullah,
Amalkan Sunnahnya,
Teruskan perjuangan dakwahnya,

Kembalikan kegemilangan,
Tika Islam dihormati,
Bangkitlah segera,
Wahai remaja,
Menjadi pendokong agama,

Bermotivasi, i l t izam, jati diri,
Itulah motto kami,
Bersama Kelab Remaja ISMA,
Membentuk mujahid sejati.



1.   Beriman dengan akidah Islam yang benar.

2. Melakukan ibadah dengan betul.

3. Mencintai ilmu pengetahuan.

4. Berakhlak mulia dan menghormati orang lain.

5. Menjaga kebersihan, kecergasan dan kesihatan diri.

6. Mampu mengawal diri dan nafsu di setiap tempat dan ketika.

7. Mengutamakan organisasi dan semangat kerja berpasukan.

8. Mengurus masa dan kehidupan dengan baik.

9. Sentiasa bersedia membantu rakan dan masyarakat.

10. Berani, berdikari dan sabar dalam menjalani kehidupan.



HUBUNGI KAMI

KELAB REMAJA ISMA (KRIM)
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Tel: 03-89261520 Faks: 03-89262520
Emel: krim_isma@yahoo.com

Website: http:/remajaisma.wordpress.com
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