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GAMBARAN UMUM 
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Sumber : Google. Diakses 17 April 2018 

Gamabar 2.1 

Logo Pemuda Istiqamah 

  

a. Latar Belakang 

 Pemuda istiqamah sudah berdiri cukup lama pada tahun 1968, namun sekumplan pemuda 

ini baru mendeklarasikan adanya pemuda istiqamah, dan baru adanya kegiatan yang efektif 

mengembangkan dakwah pada tahun 1972. Pembentukan Pemuda Istiqamah pada saat itu di 

Masjid Al – Istiqamah daerah Cihapit, Bandung namun pada saat ini Masjid Al – Istiqmaha pusat 

telah berpindah daerah Citarum, Bandung. Organisasi Pemuda Istiqamah berdiri di bawah yayasan 

Al – Istiqamah. Awal mula Pemuda Istiqamah berdiri karena adanya keresahan – keresahan para 

pemuda pada saat itu tentang wajibnya mengguanakan jilbab pada masyarakat, karena 

penggunanaan jilbab pada masa tersebut masi sangat sedikit dan sekolah – sekolah pun masih ada 

yang tidak membolehkan memakai krudung, dan sekumpulan pemuda ini mengingkan 

memasyarakatkan jilbab, dan tidak takut untuk menunjukan ke-Islamanya. 

 Pada tahun ini Pemuda Istiqamah di Pimpin oleh Rizky Anugrah. Untuk pemilihan ketua 

pada Pemuda Istiqamah ini dipilih tidak secara demokrasi pada umumnya namun dipilih langsung 

oleh pembina Pemuda Istiqamah. Masa jabatan ketua pada Pemuda Istiqamah hanya satu tahun 

atau dua tahun. Anggota pemuda Istiqamah pada saat ini pun cukup banyak saat ini beranggotakan 



166 anggota yang ada, namun yang aktif sekitar 60 s/d 70 orang saja (Rozky Ketua Komunitas 

Pemuda Istiqamah,(04/02/2018). 

b. Visi dan Misi 

Visi  

1. Mempersatukan Pemuda masjid 

Misi  

1. Mengadakan silaturahmi dengan sesama pemuda masjid 

2. Memfasilitasi kerjasama dengan kerja pemuda masjid 

c. Kegiatan 

 Ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemuda Istiqamah ini ada kegiatan 

internal dan eksternal dan kegiatan tersebut antara ikhwan (laki – laki) dan akhwat (perempuan) 

tersebut dipisah namun terkadang ada beberapa kegiatan bersama antara ikwan dan akhwat. 

Kegiatan tersebut antara lain :  

a) Kegiatan rutin ada pembinaan pemuda tarbiah yang biasa dilakukan pada hari Senin dan 

Sabtu 

b) Pembinaan yang dilaksanakan oleh yayasan dilaksanakan pada satu bulan sekali 

c) Kegiatan sedekah dengan memberi makanan kepada orang yang dipinngir jalan kegiatan 

tersebut dilakukan pada dua bulan sekali 

d) Silaturahmi dengan pemuda masjid lainya 

e) Renang antara anggota lainya antara akhwat dan ikhwan di pisah 

f) Panahan 

g) Kajian untuk umum 

h) Camping 

i) Futsal 

Kegiatan – kegiatan tersebut lah yang rutin dilakukan oleh Pemuda Istiqamah. Kegaitan – kegiatan 

tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, agar selalu bersemangat pergi 

ke masjid dan mencintai masjid. 

 



d. Organirgam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Divisi Internal 

Pada bida divisi internal bagian yang mengurusi program Tarbiayah, tema kajian yang akan 

dilaksanakan. Pemuda Istiqamah sendiri memiliki program ekomoni seperti kantin kejujuran, 

disanalah devisi internal tersebut yang mengurusinya. 

b) Divisi Eksternal 

Pemuda Istiqamah memiliki kegiatan untuk eksternal seperti memberi makan untuk orang yang 

ada dijalanan, atau memberi santunan kepada panti asuhan yang diadakan setiap bulan Ramadhan. 

c) Divisi Media Siber 

Pemuda Istiqamah aktif menggunakan media sosial sebagai penjuang dakwah devisi media siber 

ini adalah yang mengurusi segala konten yang ada pada media sosial Pemdua Istiqamah itu sendiri. 

 

 

 



B. Murabbians 
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Gamabar 2.2 

Logo Murabbians 

 

a. Latar belakang 

 Organisasi murabbians ini berdiri pada 26 Juni 2016, komunitas yang tergolong baru di 

kota Bandung namun namanya suda banyak dikelan oleh remaja – remaja di Bandung. Organisasi 

ini berdiri dibawah yayasan masjid Al – murabbi. Murabbians dibentuk karena adanya sekelompok 

anak muda yang ingin menjadikan masjid sebagai pusat peradaban ilmu, maka dari situ organisasi 

Murabbians ini memulai dari gerakan kecil dakwah di Masjid Al – murabbi. Anggota Murabbians 

ini ada sekitar 160 orang namun yang aktif hanya 80 orang saja karena banyak faktor yang 

mempengaruhi tidak semuanya aktif, karena ada yang sudah menikah, kerja, sekolah, dan lainya. 

Pada tahun ini Murabbians diketuai oleh Maulana K. Yusuf. (Yusuf Ketua komunitas 

Murabbians,(10/02/2018)) 

b. Visi dan Misi 

a) Visi 

Membentuk dan membina kader Pemuda Islam yang memiliki aqidah yang lurus, berakhlak mulia, 

berwawasan luas, yang kelak menjadi bagian dari solusi permasalah umat dan berkontribusi 

membangun peradaban Islam. 

b) Misi 

1. Melakukan pembinaan intensif bernama Sekolah Murabbians 

2. Melaksanakan Kajian Islam rutin 



3. Merancang dan melaksanakan program pembinaan masyarakat 

c. Kegiatan 

 Murabbian ini memiliki beberapa kegiatan yang rutin dilakukan oleh organisasi ini. 

Kegiatan ini dipisah anatara akhwat dan ikhwan nya. Kegiatan – kegiatan Murabbian antara lain 

adalah : 

a) Kajian yang lakukan seminggu sekali 

b) Pembinna anggota seminggu sekali 

c) Dauroh 

d) Mabit  

e) Tablik akbar 

f) Bela Diri 

g) Rihlah 

h) Panahan 

Kegiana – kegiatan tersebut yang sering dilakukan oleh organisasi Murabbians ini. Namun 

kegiatan yang wajib diikuti oleh Murabbian ini adalah pembinaan ini yang bertujuan untuk 

membina para anggotanya. 

d. Organigram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


