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Narasumber : Rozky Nugraha (Pemuda Istiqamah) 

Tangga  : 4 Februari 2018 

 

Pewawancara : “Ini dengan…kang siapa gitu? Menjabat sebagai apa?” 

Narasumber : “Bismillahirahmanirrahim. Nama saya Rozky Nugraha dan untuk tahun ini saya 

diamanahi sebagai Ketua Pemuda Istiqamah. Biasanya sih kita untuk setahun sekali 

untuk kepengurusan itu. Tapi, kadang emang melihat situasi juga kalo emang 

memungkinkan bisa lanjut 2 tahun tapi untuk apa…biasanya setahun sekali sih. 

Sebelum-sebelumnya setahun sekali.” 

Pewawancara : “Berarti ini akang baru? Atau?” 

Narasumber : “Saya tuh mulai bulan Juli.” 

Pewawancara : “Oh bulan Juli.” 

Narasumber : “Mulai bulan Juli kemarin 2016. Udah hampir setengah tahunan.” 

Pewawancara : “Kalo boleh tahu ini, komunitasnya ini berdirinya kapan? Terus gimana sejarah 

singkatnya gitu?” 

Narasumber : “Ini tuh…Pemuda Istiqamah tuh lumayan cukup lama. Jadi, bahkan kalo 

pendirinya itu tahun 1968. Udah tua banget. Tanggalnya kurang tau. Soalnya gak 

ada kayak apa..e..ceremonial gitu. Ini berdiri, gak ada itu. Tapi emang dulu-dulu, 

aktivis-aktivis jaman dulu yah, jaman itu ya cuman mereka ya mendeklarasikannya 

bahwa mereka tahun 1968. Tapi, baru-baru, baru aktif itu 1972. 72 itu baru ada 

kegiatan, ada program, ada gitu 72.” 

Pewawancara : “Khusus Pemuda Istiqamahnya?” 

Narasumber : “Iya, jadi kita itu awalnya di Istiqamah itu awalnya di Istiqamah Cihapit. Jadi, ini 

tuh terusannya lah. Itu ibu kita gitu itu mesjidnya. Mesjidnya itu ada di Istiqamah 

Cihapit, ada masjid Istiqamah. Itu yang kecil. Tapi itu, apa namanya awalnya disitu 

terbentuknya. Kalau emang berdirinya sih yang suka sesepuh-sesepuh sini bilang 

tuh kebentuknya 1968 gitu. Kalau untuk apanya ya lebih ke sejarahnya kenapa 

dibentuknya ya? Untuk ininya sih, dulu tuh lebih ke agak lebih politis sih 

sebetulnya. Soalnya kan, waktu itu kan seperti kerudung masih belum ini ya, waktu 

itu belum seperti sekarang gitu kan. Nah, pada tahun itu emang aktivis dakwah pada 

saat itu tuh, sekitar tahun segitu tuh mereka pengen bahwa ya menghilangkan 
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stigma bahwa perempuan tuh gak pake kerudung. Jadi, mereka pengennya bahwa 

harus bisa memasyarakatkan kerudung gitu, ada kesana. Ya emang, jadi sih apa ya” 

Pewawancara : “Buat numbuhin kesadaran gitu ya?” 

Narasumber : “Iya gitu, soalnya belum waktu itu belum banget ini kan berkerudung berpakaian 

saat itu belum.” 

Pewawancara : “Yang cuman pakai selendang?”  

Narasumber : “Bahkan, dulu itu kan kalo yang sekolah gitu yang pakai kerudung itu bahkan gak 

boleh. Atau enggak gak boleh dateng sekolah. Tapi, ya yang saya tangkep sih dulu 

kalo sesepuh-sesepuh bilang sih mereka arahnya kesana. Lebih kesana, jadi arahnya 

ingin menyadarkan masyarakat luas umumnya, khususnya anak muda pada saat itu 

itu kan. Supaya ini supaya inilah tidak takut untuk menunjukkan keislamannya gitu.” 

Pewawancara : “Kalo visi misi dari komunitas ini apa?” 

Narasumber : “Kala visi sih, kayaknya kalo dari dulu ke sekarang tuh berubah. Cuman kalo 

untuk sekarang itu visinya sekarang ingin mempersatukan pemuda masjid. Jadi 

ingin jadi, ingin menjadi pemersatu gitu. Jadi, apa visinya ingin menjadi pemersatu 

pemuda masjid. Misi-nya tuh kita selalu mengadakan silaturahim dengan sesama 

pemuda masjid seperti itu. Terus kita juga memfasilitasi untuk kerjasama dengan 

pemuda masjid lain jika ingin mengadakan kegiatan disini. Nah, seperti itu.” 

Pewawancara : “Jadi bisa kerjasama?” 

Narasumber : “Iya gitu. Kita sering kerjasama bareng-bareng dengan komunitas-komunitas lain 

untuk bikin kegiatan disini.” 

Pewawancara : “Atau kalo enggak kayak rohis-rohis SMA kadang ya?” 

Narasumber : “Nah, gitu. Tapi untuk belakangan ini jarang sih rohis SMA jarang ini jarang 

muncul keluar. Mereka masih didalem.” 

Pewawancara : “Kalo strukur organisasinya cuman ini dari bagian dari yayasan gitu ya?” 

Narasumber : “Tapi kalo sekarang sih ada struktur organisasinya. Jadi kita ada ketua, lalu ada 

sekretaris jendral, bendahara pada pengurus periode ini ada dua bendahara 1, 

bendahara 2. Divisinya kita ada 3, ada internal, eksternal, media. Internal kita punya 

program diklat terus eh maap jadi ada sekjen yang membawahi kesekretariatan ada 

lagi gitu. Yang internal ada 2, diklat sama ekonomi. Eksternalnya ada humas dan 

pengabdian masyarakat. Jadi, inti nya mah geser ada tiga sih divisinya. Ada tiga. 
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Tadinya kesekretariatan cuman baru kemaren sih saya mutusin, kesekretariatan 

dibawah sekretaris jendral aja langsung biar gak ini….” 

Pewawancara : “Enggak banyak orang juga? Kalo kegiatannya ada apa aja itu disini? Kegiatan 

internal terus kegiatan selain kajian gitu.” 

Narasumber : “Kegiatan rutinnya kita kajian. Ada sabtu sama senin. Terus kegitan rutinnya itu 

kita ada pembinaan juga pemudanya tarbiyah. Iya, pembinaanya tarbiyah. Ikhwan 

akhwat dipisah. Ustadz dipisah. Begitu juga hari itu tuh mulai ada pembinaan dari 

yayasan langsung. Baru hari ini mulainya, nanti ba’da dzuhur. Nanti ada pembinaan 

langsung dari pembina yayasan untuk membina anak-anak. Itu rencananya sih 

sebulan sekali. Terus kegiatan keluarnya kita suka ada program sedekah. Itu 

dicanangkannya mah sebenernya itu programnya dua kali sebulan. Cuman karena 

emang banyak sih kegiatan yang lain jadi…kemarin sempet kendala. Terus kita 

program luarnya juga ada silaturahim antar masjid. Terus…untuk program 

ekonomi kita ada warung kejujuran. Internal itu banyak mah kayak tarbiyah 

jasadiah itu kayak renang, panahan, gitu-gitu ada. Terus kita juga…kayak jadi 

bagian misalnya ada untuk adi hidayat gitu-gitu kan, jadi bagian kumpulan 

komunitas.” 

Pewawancara : “Kan ini, tadi kan visi misi nya mempererat sesama komunitas-komunitas lainnya. 

Itu tujuan utama, apa ada tujuan lain gitu Pemuda Istiqamah ini misalnya kayak 

lebih anak muda biar lebih kesadaran tentang apa?”  

Narasumber : ”Oh iya. Kalau memang sih, kalau untuk secara tertulis emang sih tuh ingin 

mempersatukan pemuda masjid ya. Memang sih kalau yang tersirat yang ini nya 

dari pembina kita juga sih mereka bilangnya yang sering menekankan tuh mereka 

sih sederhananya ingin mengajak anak muda tuh mencintai masjid gitu. Pembina 

kita, kan ada. Mereka bilangnya bahwa sederhananya kita tuh ingin bahwa pemuda 

tuh ya gak jauh-jauh dari masjid gitu, jadi makanya ya Pemuda Istiqamah 

memfasilitasi itu dengan membuat Pemuda Istiqamah gitu. Gitu seperti itu, kalo 

yang tersirat. Tapi, kalo memang visi pemuda cuman itu aja sebenernya, cuman 

yang memfasilitasi pemuda masjid cuman yang tersiratnya pembina suka 

menekankannya pada hal itu, sederhananya.” 
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Pewawancara : “Terus kalo buat tujuan biar anak muda pada ke masjid ada hambatannya enggak? 

Terus gimana cara ngatasinnya? Cara menggapai tujuannya tuh. Caranya dulu terus 

ada hambatannya enggak?” 

Narasumber : “Kalo caranya sih, eh…gimana ya. Untuk… maksudnya cara menarik anak 

mudanya gitu? Tapi kalo untuk mungkin, untuk Pemuda Istiqamahnya sendiri 

eh…apa ya lebih ke…soalnya kalau bikin kegiatan gitu kan yang emang bisa 

menarik minat anak muda gitu. Karena kan saat ini tuh yang paling menarik buat 

anak muda tuh kajian-kajian tentang pra nikah gitu-gitu kan? Yang paling menarik. 

Tapi ada sih yang kajian akhir zaman gitu-gitu, itu menarik itu juga emang beda. 

Untuk saat ini sih lebih kita e…untuk keluar belum kayak mungkin bikin kayak 

agenda panahan gitu-gitu, kita masih internal jadi belum keluar. Ini masih coba 

konsultasi anggota sendiri gitu, masih belum ini. Tapi kalo untuk sejauh ini sih 

menarik anak-anak mudanya masih lewat kajian kita ya caranya. Masih lewat 

kajian, belum ada yang inovasi yang lebih gimana gitu.” 

Pewawancara : “Ada hambatannya gitu?” 

Narasumber : “Hambatannya paling…di kita itu apa ya? Lebih ke…kita sih mungkin kurang 

bisa…karena kita dibawah yayasan ya jadi kita gak bisa explore begimana-gimana 

gitu supaya ada inovasi. Tapi bukan…sebelumnya sih emang saya juga takut 

sebenernya kalo ingin ada inovasi tersendiri, takutnya jadi keluar dari syariat gitu 

ya. Takutnya ketika…hal seperti itu, cuman ya emang ini yang saya rasa gitu untuk 

saat ini itu ya hambatannya kita gak bisa sembarangan bikin konsep yang supaya 

anak muda tertarik gitu, nah itu kita gak bisa seperti itu. Kan kalo…mungkin 

saudara kita yang di Pemuda Hijrah Mesjid itu kan mereka kan emang independent 

gitu ya, enaknya tuh…bisa explore gitu supaya menarik. Kita hampir sama dengan 

Murabbians sebenernya sih, kita juga dibawah yayasan. Murabbians juga dibawah 

yayasan gitu. Hampir sama, cuman beliau sempet ketemu kita tuh disini. Jadi 

emang, dibawah yayasan itu ada positifnya pasti ada negatifnya, ada hambatannya. 

Ya positifnya kita enak sih kalau bikin kegiatan pendanaan selalu didukung gitu 

kan? Tapi ya yang jadi hambatannya ya itu, ya kita gak bisa ini juga sih gak 

bisa…maksudnya kan namanya anak muda mah ya pengen atulah pengen ngegas 

pengen keluar. Tapi ya, beruntunglah kita masih punya orang tua di yayasan, yang 
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ngontrol gitu. Tapi saya juga sih ketakutannya ketika pengen bikin program yang 

menarik anak muda tuh takutnya ya keluar dari syariat. Takut takut nya sih gitu. 

Namanya segitu kan.”   

Pewawancara : “Kalo dari segmentasi misalnya ini khusus emang anak muda apa emang dibuka 

untuk umum gitu? Kalo segmentasi dari komunitas ini.” 

Narasumber : “Anak muda. Soalnya kalo untuk umum ada DKM yang eksekusi. Kita yang 

emang ditugasinya yang emang gimana Pemuda Istiqamah ini ya bisa menarik anak 

muda gitu. Soalnya kaum muda yang bikin.” 

Pewawancara : “Terus komunitas ini, ada gak kepikiran pengen dipandang seperti apa gitu? 

Citranya gimana gitu? Dipandang di masyarakat luas…” 

Narasumber : “Sebenernya gak ada sih sebenernya. Gak ada. Iya belum ada. Karna bahkan dulu 

itu yang ke pemuda itu yang cukup muda tahun 2010-an atau 2000 kapan gitu ya. 

Itu masih ada yang gak pake kerudung, masuk sini tuh. Jadi mungkin anak-anaknya 

penggurus disini gitu ya, tapi karena disini mungkin dan memang Bandung 

lagi…hype-hype nya gitu ya…kondisi lagi gitu banget dan emang tuntutan dari 

anak muda pada umumnya kan, semakin ini kan…semakin menantang gitu kan? 

Kalo untuk, itu gaada cuman…ya mungkin pembina sih inginnya mereka lebih ke 

bahwa ya pemuda yang memang tetep bisa berkarya maksudnya, misal teteh lagi 

sibuk apa? Kesibukannya perawat misaln. Meskipun sebagai perawat tapi tetep 

memegang tarikat Islam itu, jadi ya inginnya jadi yang terbaik apapun kamu sebagai 

apa gitu kan? Intinya sih mau jadi apapun diluar, intinya mah. Harus ada 

(pegangannya) Intinya sih seperti itu sih. Jadi, gak ada tuntutan lebih yang kayak 

giman-gimana gak ada.” 

Pewawancara : “Tadi kan ada kajian gitu kan? Buat intern gitu kan? Nah, itu dikelompokkin kecil 

lagi atau…tiga orang atau berapa orang? Atau kajiannya kayak gimana gitu yang 

buat intern?” 

Narasumber : “Internalnya? Untuk di ikhwan dibagi-bagi sih.” 

Pewawancara : “Per gimana dibaginya?” 

Narasumber : “Per angkatan. Bahkan, yang angkatan baru kita ini per tarbiyah. Tarbiyah itu per 

kelompok ya? (iya) Yang hari-hari itu ya? (iya). Dibagi jadi dua hari biar tidak 

terlalu banyak. Mulai seperti itu kan. Soalnya kita juga sih, kebanyakan yang masuk 
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Pemuda itu kadang mereka yang udah aktif duluan. Jadi, kadang emang mereka ada 

yang milih ikut disini, tarbiyahnya emang tetep ikut diluar. Dan gak ada masalah 

sebenernya gak ada masalah. Jadi emang, kayak angkatan saya pun…kan kita per 

angkatan kita masuknya gitu, 2016-2017. Rekrutmen kayak gitu. Angkatan saya 

kebetulan karena mungkin…ada yang udah diluar, ada yang udah nikah, ada yang 

udah gimana, disatuin sama yang 2016 kalo yang ikhwan itu. Akhwatnya masih 

yang baru ini dibagi per kelompok ya? Dibagi kecil-kecil gitu.” 

Pewawancara : “Berapa orang sekelompoknya itu?” 

Narasumber W: “Setelah dibagi itu 2 jadi…ada yang anaknya 15 ada yang, (10 ya), 11, 10. Ada 

yang dibagi 3. Tapi yang hari Selasa itu hanya 2 orang jadi, jadi Senin. Sama yang 

itu yang mungkin internalnya, kang yang baru, yang dari pembina itumah disatuin 

semua ya? (iya, diitung semua, beda).” 

Pewawancara : “Ada lagi?” 

Narasumber : “Iya. Ada lagi. Iya hari ini.” 

Pewawancara : “Anggotanya itu sekarang ada berapa puluh orang gitu?” 

Narasumber : “Ditempat aku kalo anggota ada 166. Tapi yang aktif paling 60-70 orang lah yang 

bisa, makudnya yang masih ininya itu ya, ditambah kemarin sama yang baru…Tapi 

kalo diruntut dari awal banget mah kayaknya udah ribuan paling. Mungkin udah 

ribuan.” 

Pewawancara : “Tapi kalo untuk yang sekarang mah 166 ya?” 

Narasumber : “166, digrup Whassap.” 

Pewawancara : “Kalo kajiannya itu nya tadi tuh hari apa aja ya kang? Kajian yang besarnya, 

masjid gitu?”  

Narasumber : “Sabtu, Sabtu sore. Kemarin-kemarin kita ada Ahad siang, tapi jadi dipindahinlah 

ke Senin, Senin ba’da Maghrib. Terus, kalo tabligh akbar sih tentative, tapi 

mayoritasnya weekend.” 

Pewawancara : “Kalo dari pesertannya sendiri pernah ada hambatan atau gimana gitu? Atau 

hambatannya dari kita atau hambatan dari pesertannya gitu pernah gak? Atau ada 

kitikan gitu? Atau jamaahnya sedikit atau gimana?” 

Narasumber : “Disini jamaahnya sedikit. Kayaknya kemungkinannya sih karena emang faktor 

ustadz gitu sih. Ustadznya kita sih kita jarang yang rutin jarang menghadirkan 
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ustadz emang yang lagi happening, jarang mengundang seperti itu. Paling yang 

untuk tabligh akbar itu…jamaah lumayan cukup banyak karena tabligh akbar 

ustadz-ustadnya yang emang udah punya nama gitu. Apalagi kan yang viral di 

media sosial di Instagram apalagi itu yang lebih... Hambatannya emang untuk 

jamaah sedikit disini itu mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan yang jamaah 

yang lain pengen dateng kalo ustadznya sedikit mereka kenal gitu.” 

Pewawancara : “Kalo untuk menentukan tema kajian kayak gitu, yang bakal disampein nanti gitu 

caranya gimana? Nentuin temanya itu.” 

Narasumber : “Nentuin tema itu untuk yang sabtu itu gimana ustadznya. Kalo yang Senin, kita 

yang nentuin. Sorry ini kita nentuin, tapi ada sih beberapa ustadz yang ingin ini 

untuk yang Senin. Tabligh akbar itu juga ustadznya yang menentukan.” 

Pewawancara : “Biasannya tema-temanya ustadznya yang nentuin gitu atau kitanya?” 

Narasumber : “He’em. Yang Sabtu. Yang Sabtu ba’da Asyar, ustaznya yang nentuin. Yang 

Senin, ba’da Maghrib itu baru kita. Tapi emang ada beberapa yang dari ustadznya 

yang langsung karena kitanya yang kebingungan.” 

Pewawancara : “Biasanya tema-tema apa yang sering dishare?” 

Narasumber : “Kita sih sebenernya udah punya tema besar gitu ya. Kalo di Senin itu Tauhid, 

tema Tauhid itu tiap Senin pasti tema Tauhid. Kalo Sabtu sih macem-macem 

kadang ada yang akhir zaman, fiqih, terus itu aja deh kurang satu lagi.” 

Pewawancara : “Kalo milih ustadznya itu biar sesuai sama targetnya, kriterianya, kayak gitu yang 

bakal ngisi kajiannya gimana cara milihnya gitu? Atau dilihat dulu nih siapa yang 

happening atau gimana? Atau udah ada link? Oh mending ustadz ini aja gampang 

linknya gitu.” 

Narasumber : “Kita tuh udah punya jadwal. Ustadznya udah kita jadwal, jadi ada ustadz-ustadz 

A B C D yang kita udah masukin ke jadwal, tapi emang karena ustadz-ustadz itu 

akhir-akhir ini saking udah sibuk banget, jadi kadang kita juga cari pengganti gitu 

untuk ustadz-ustadz yang udah terjadwal. Tapi sebenernya tuh kita udah punya list-

list yang ngisi Sabtu siapa, Sabtu pertama siapa, Sabtu kedua siapa. Kalo Senin itu 

cuman 2 sebenernya ustadznya. Jadi Senin satu, Senin dua ustadz A. Senin tiga, 

Senin empat ustadz B. Nah klo setiap hari Sabtu, tiap Sabtunya beda-beda. Sabtu 

itu, udah bergilir ustadznya gitu. Jadi gak nembak. Jadi untuk Subuh Mubarok ada 
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satu lagi nih nah ini ustadznya enggak tentu. Subuh Mubarok itu setiap satu bulan 

sekali. Gimana link aja sih, ini yang bisa dihubungin yang mudah buat dihubungin 

maksudnya. Kita mainan itu sih. Kita juga ada kepengenan ngundang ustadz A B 

gitu ya. Tapi kan yang emang memungkinkan aja dulu lah didatenging. Sama 

tabligh akbar juga kita pasti minimal ustadz level nasional sih.” 

Pewawancara : “Berarti itu ustadznya udah di-list dari kitanya atau dari yayasannya?” 

Narasumber : “Dari kita, lalu kita ajuin kayak maksudnya kita jelasin ustadznya seperti apa 

karena yayasan itu gak mau kecolonganlah.” 

Pewawancara : “Jadi yang nentuin dari kitanya sendiri?” 

Narasumber : “Kita yang nentuin tapi yayasan harus tau gitu.” 

Pewawancara : “Kalo ini kan yang nentuinnya kita. Itu pemilihan ustadznya itu gimana? 

Alasannya memilih ustadz ini? Alasannya memilih ustadz itu gitu?” 

Narasumber : “Yang memilih tuh ada Dewan Syura namanya tuh. Tapi kalo yang Senin itu kita 

pengurus yang milih. Senin itu sih minimal ustadznya harus update tentang zaman 

sekarang. Soalnya emang Senin itu konsepnya kita emang prospeknya pengen 

Tauhid tapi lebih nyentuh gitu ke anak muda sekarang. Yang Senin itu.” 

Pewawancara : “Jadi alasannya lebih ke itu ya?” 

Narasumber : ”Yang minimal tahulah apa yang lagi nge-trend. Tapi kalau yang Sabtu sih, yang 

Sabtu itu memang lebih ke-ilmuan, jadi engak ada yang harus gimana-gimana, 

cuman minimal ya ustadnya menguasai ilmu Itu, ya kita jadiin pemateri.” 

Pewawancara  : “Kalau ini suka, ngadain Riset dulu gak? Apa nih yang lagi hype? Dari pemuda 

Istiqamahnya.” 

Narasumber : “Mungkin kalau riset secara formal mah gak ada ya, cuman adanya kita ada 

diskusi dikit lah gitu untuk menentukan tema, bareng ustadnya juga kadang sering 

gitu kita ada, kita lebih ke diskusi aja sih. Tapi kemarin baru mau ada, mau kayak 

ada ini sih kuesioner gitu ya, tapi gak tahu ya udah dijalPewawancara belum sih?” 

(bertanya ke orang lain yang ada disana).  

  (dijawab suara wanita: yang untuk pemuda istiqamah?)  

dijawab narasumber: bukan, yang kuesioner yang buat Jama’ah. Kayak belum jalan 

ya, yang Kang Rian, kayak belum ya.  

Pewawancara : “itu (kuesioner) biar tau ya gimana kitanya” 
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Narasumber : “ehmem, iya” 

Pewawancara : “Untuk mengejalPewawancara Dakwa-nya, Pemuda Istiqomah ini pakai cara apa 

aja? 

selain kajian itu. Lewat Instagram kah? atau bagaimana?  

Narasumber : “Selain kajian kita sering bikin video-vidio gitu, gak sering sih, kalau ada waktu, 

anak-anak juga gitukan ada waktu, kita bikin kayak Vidio-vidio dakwa gitu, terus 

ya poster –poster gitu via poster. Terus sebenernya program-program kita juga yang 

kayak sedekah, terus kayak itu juga sih Dakwa via akhlak lah gitu. Jadi enggak 

hanya berupa verbal gitu.” 

Pewawancara : “Jadi anggota-anggota juga harus diiniin ya, akhlaknya harus bagus gitu?” 

Narasumber  : “Iya, harus bagus. Kan dakwa yang paling baik itu lewat akhlak itukan. Terus 

belajarlah disini, terus belajar disini mudah-mudahan anak-anak juga, saya juga 

gitu. Dan juga selain kajian, sisanya sih main di Medsos sih.” 

Narasumber W: “Ada semacam bikin seminar gitu.” (suara sangat samar)  

Narasumber  : “Iya ada semacam bikin seminar itu, jadi seminar Fashion. Tapi sebenarnya 

intinya mah, mengenalkan ini sih, mengenalkan pakaian syari’ untuk Muslimah 

gitu.” 

Pewawancara : “Kenapa memilih Sosial Media buat dakwa?” 

Narasumber  :“Situ juga tahu sendirilah (suara tawa). Sampai sekarang ya, dunia itukan memang, 

siapa sih anak muda yang tidak inilah itu ya, kayaknya kemungkinan 90% anak 

muda Indonesia pegang gadget (tertawa) pasti media sosial gitu ya, dan 

sekarangkan yang paling ramai itukan Instagram, Facebook. Kita seringnya lebih 

di Instagram.” 

Pewawancara : “Karena dirasa instagram lebih Hype di anak muda ya.” 

Narasumber : “Sekarangkan itukan Twitter udah mulai ya…tahulah di Twitter  gimana. Di 

facebook masih punya ada yang…(Pewawancara masuk: masih suka nge-post gitu 

ya) iya gitu, tapi sepertinya di facebook suka banyak yang semacam debat 

sepertinya di Facebook itu (tertawa). Kita sih banyak di Instagram sama Youtube. 

Kita suka upload-upload video kajian kita di Youtube.” 

Pewawancara : “Live Streamingnya gitu ya di upload?” 

Narasumber : “Iya, live streaming di upload. Pendekatan sendiri sih lebih sering di Instagram. 
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Kadang suka di Insta-story suka upload ya.” 

Pewawancara : “Kalau lewat media sosial ini, hubungan sama jama’ah, selama ini lebih mudah 

atau buat nge-share aja? Gak ada sampai kesana berhubungan lebih sama jama’ah-

jama’ah?” 

Narasumber : “Sebenarnya tujuannya sih untuk share dulu ya, tapi untuk service jama’ahnya, 

jawab pertanya gitu ya, karena pemuda Istiqomah tidak hanya menjadi pemuda 

Istiqomah, tapi mereka juga punya peran di luar gitu kan, jadi mungkin juga ada 

hambatan waktu gitu dan kesediaan waktu mereka yang diamanahi sebagai admin 

gitukan, jadi untuk bisa melayani jama’ah via media sosial dengan cepat masih 

belum kita. Jadi untuk sekarang fokusnya untuk share dulu aja. Kita share-share 

gitu ya, satu arah ya, jadinya memang sebisanya lah itu untuk melayani kaitanya 

dengan pertanyaan di DM atau apa gitu ya. Mbanya juga balasanya lama ya? 

(tertawa). Yaitu jadi karena itu….( karena SDM nya lah ya?) iya SDM-nya.” 

Pewawancara : “Kalau di sosial media ada strategi khusus gak sih? Biar bagaimana sih bisa biar 

ikut pengajian, ayok gitu ikut. Ada strategi kususnya gitu gak?” 

Narasumber  : “Startegi khusus sih kita selalu coba sebenarnya, kayak pembuatan poster yang 

enggak kaku. terus penggunaan bahasa, karena memang ini anak muda ya. Dan 

memang sebenernya yang paling, untuk sekarang sih yang saya pribadi rasain ya, 

sebaik apapun kita pakai strategi, tapi kalau ustadznya tidak menarik dimata 

jama’ah, sulit gitu ngedatangin gitu. Emang kalau misalnya ustadz siapa gitu 

memang lagi viral, kita datangin kesini, kayaknya pakai strategi bagaimanapun 

bakalan rame yang datang kesini gitu ya (tertawa) . namun, kita tetap usaha juga, 

meskipun kayak Senin itukan kita coba, karena Senin pengurus yang pegang gitu 

ya, tidak pihak Syura melepaslah lah gitu ya. Itu kita bisa inovasi dikit, dari segi 

bahasa, penggunaan poster, dan memang sedikit berpengaruh ternyata dalam 

mendatangkan jama’ah. Mungkin karena yang di luar itu, yang kita tuju itu, yang 

masih baru-baru mengenal gitukan, mungkin kalau bahasanya lebih berat mereka 

juga agak segan gitukan. Kalau bahasannya diubah jadi lebih yang sederhana 

mereka juga enak. Lebih masuk. Kalau strategi…kayak strategi marketing online 

sih sebenernya (tertawa) kayak penggunaan hastag, terus kayak posting di jam-jam 

primetime begitu. Ada memang teman-teman di media yang memang terus explore 
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gitu, kayak: jam berapa ini posting? Penggunaan hastag apa aja yang supaya lebih 

tersebar informasinya gitu ya.” 

Pewawancara : “Terus kadang saya lihat suka posting kutipan-kutipan video gitu ya?”  

Narasumber : “Iya itu kemarin-kemarin sementara kayak video-video potongan 1 menit kan. 

Kalau itu sebenernya sih lebih tadinya lebih ingin, karena kita punya kayak, Ustadz 

Yudha itukan pembina kita, tadinya tujuannya supaya ngenalin Ustadz Yudha dulu 

gitu sih (tertawa), Iya, nge-branding cuman ya susah gitu untuk istiqamahnya 

supaya terus ada gitu ternyata sulit juga (tertawa). Karenakan dinamika kehidupan 

anak muda gak ketebak ya, hehe, gak bisa terus-terusan gitu. Memang lagi inilah, 

nyari sistem yang enak, supaya berjalan terus sih program-program gitu istiqamah 

gitu.“ 

Pewawancara : “Kalau hambatan di sosial media paling cuman di Adminya doang ya? Atau ada 

yang lain?” 

Narasumber : “Sosial media…ini kalau mungkin hanya untuk nyebarin informasi mah kita gak 

ada hambatan, karena memang sudah ada porsi masing-masing, temen-temen yang 

pegang poster, yang bagian caption gitu-gitu kita ada orang-orangnya, cuman ya 

paling untuk media sosial ya hambatannya kita melayani jama’ah itu, soalnya 

customer sevicenya kita gak punya gitu, untuk yang standby, udah sih itu aja. 

Soalnya banyak banget yang nge-DM itu, segala nanya, bahkan nanya tempat 

makan yang enak di mana aja ada,(hahaha, gitu?) iyaa, memang gak ada Google 

apa (tertawa) ada yang kayak gitu di DM. (ada-ada aja ya netizen mah) iya netizen. 

Pewawancara : “Kalau misalnya pernah gak, kadangkan saya lihat nih, di Instagram ada posting 

yang, Hadist apa buat saling mengingatkan gitu ya, pernah ada kesalahan gitu 

enggak? Salah hadist atau enggak salah apa gitu?” 

Narasumber : “Redaksi? ohh enggak, kita… sejauh ini yang saya tahu enggak sih, soalnya kita 

sering di screening dulu di group, poster, di ininya kita screening dulu ini ada yang 

salah enggak, kita selalu, apalagi dalam kegiatan kita sebagai aktivis dakwa kita 

harus hati-hati gitu kan, tidak bisa asal posting apa-apa gitu. Kayak komen-pun, 

misalnya admin gak bisa komen sembarangan. Soalnya saya pernah, saya lupa saya 

pakai admin Pemuda Istiqomah gitu kan (tertawa) saya koment agak becandaan 

dikit, langsung dihapus sama admin yang lain di hapusnya (tertawa) saya lupa itu. 
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Jadi memang tidak bisa sembarangan lebih hati-hatilah kita, tapi ya sejauh ini 

belum pernah sih, belum pernah.” 

Pewawancara : “Jadi memang di screening dulu ya?” 

Narasumber : “Iya, yang screening banyak orang juga sih.” 

(diam sejenak. Suara tawaran untuk minum dan makan gorengan) 

Pewawancara : “Jadi sosial media yang dipunya Pemuda Istiqamah ini hanya sebagai penunjang 

aja ya,penunjang buat berlangsungan dakwa yang akan dilaksanakan gitu?” 

Narasumber : “Kayaknya sekarang gak deh, kalau dulu sebagai penunjang tapi sekarang enggak. 

Bahkan kita tuh emang, ya saya pribadi itu dan teman-teman media juga, bahwa ya 

kita di media kita harus emang bisa fokus disana gitu. Ternyata sekarangkan isu-

isu tuh lebih mudah banget menggiring opini publik gitukan, jadi ya kebayakan via 

media.” 

(ada yang bertanya ruangan Tafsir) 

Pewawancara : “Jadi ingin lebih utamanya disitu?” 

Narasumber  : “Apalagikan orangkan udah apa, maksudnya sudah sering banget gadget tuh udah 

separuh jiwa lah (Pewawancara: kalau gak ada aduhh hahaha) kan sekarang kayak 

kampanye-kampanye yang pilkada gitukan itu senjata utama sekarang, cuman kita 

juga harus bisa main disana sih.” 

Pewawancara : “Tapi kalau sekarang udah mencoba memulai atau emang lagi direncanakan kalo 

sekarang?” 

Narasumber : “Kita tuh sebernya udah (seperti bertanya ke yang lain: dari kapan?) untuk pernah 

memulainya gitu ya, tapi karena memang itu sih, karena memang kita yang SDM 

memang gak bisa konsen terus 100% gitu ya, ya begitu lah, ya kerja ya kuliah kan. 

Memang jadi hambatanya sih gak continue. Gak continue itu yang jadi hambatan. 

Jadi kita sekarang lebih ke sikap, sikap reaktif sih. Kadang kalau lagi isu apa kita 

bereaksi gitu. Kita belum bisa bikin isu sendirilah. Sebenarnya kalau dilihat 

follower dengan 8400-sekian sebenarnya bisa sih  (Pewawancara masuk: iya 

followernya udah banyak banget hehe). Iya sejauh ini masih reaktif, sama lihat isu 

apa di media sosial belum bisa gimana-gimana. (*bagian ini banyak suara motor) 

Pewawancara : “Biar caranya buat naikin followers atau gimana, itu sebar-sebarin kemana aja gitu, 
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biar pada aware sama akun Pemuda Istiqamah ini?” 

Narasumber : “Disebar untuk ini nya…” 

Pewawancara : “Iya, biar untuk pada follow atau biar itu ya berjalannya waktu gitu.” 

Narasumber : “Paling kita ini sih, sering nge-post konten sih, karena yang, yang apa, selama 

saya pegang ini gitu, kalau kita sering nge-post konten tuh cepet naik followers-nya. 

Sering post konten apa, kalau gak sih, main hastag kayaknya. Hastag harus jago, 

terus postingan-postingan yang lebih cepet narik netizen itu postingan-postingan 

video ternyata. video 1 menit atau video apa gitu kan.” 

Suara wanita: kalau ketika kajian, diingatkan kembali ada Jama’ah yang…pemuda 

istiqomah. Suruh follow. Diingeting. (*suara sangat kecil dan tidak terdengar)  

(suara laki-laki bertanya: lagi bahas apa sih?) 

Pewawancara : “Kalau konten yang buat di post itu, konten yang kayak gimana yang biasanya 

dipostingnya? “ 

Narasumber : “Konten tuh kita kalau video itu, kita masih seringnya mah video-vidEo potongan 

dakwah gitu ya yang semenitan gitu. Oh, sekarang lagi digalakan lagi kayak 

postingan kayak hadist-hadist gitu, kita lagi fokus di ini pengen fokus di Tauhid 

sama iman kepada hari akhir. Kemarin udah dibicaraain cuman dari teman-teman 

media juga ingin ada ideologi sendiri gitu ya nyebarin apa. Ternyata mereka juga 

sikapnya memang yang kayak coba sekarang kita reaktif dulu lah isu-isu sekarang 

yang lagi happening apa, kita up isunya, seperti itu sih.” 

Pewawancara : “Jadi ngeliat sikonya juga gitu ya?” 

Narasumber : “Untuk itunya konten-kontennya. Tapi untuk yang ini, pastinya kan info kajian 

kan, potongan-potongan video sama postingan yang kayak hadist-hadist gitu. Dan 

yang rekaman kajian yang di Youtube.” 

Pewawancara : “Jadi sosial medianya Youtube, Instagram, sama Facebook ya? Yang aktif?” 

Suara wanita: Line ada 

“ohh Line ada.” 

Narasumber : “Kita hampir punya sebenernya. Soundcloud. Ah pokoknya banyak sebenernya 

hampir semua kita punya.” 

Pewawancara : “Cuman yang lebih aktifnya di instagram, facebook sama youtube, tiga itu ya?” 
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Narasumber  : “He’em…yang lebih itunya…” 

Pewawancara : “Dominanya gitu ya. Apa yang memang dilihat, yang lebih hype tiga itu? Atau 

ada alasan lain?”  

Narasumber  : “Iya sih, karena memang sejauh ini kan memang yang isu-isupun mudahnya disitu 

gitu. Mudah tersebarnya di tiga itu.” 

Pewawancara : “Tapi kalo line gitu gak terlalu aktif ya?” 

Narasumber  : “Masih suka ada itu gak sih?” (bertanya ke yang lain)  

Suara wanita: Jarang sih  

“Jarang ya.” 

(diam Sejenak……) 

Pewawancara : “Udah.” 

Narasumber  : “Udah?” 

Pewawancara : “Udah, udah semua.” (tertawa)  

(diam sejenak) 

Narasumber  : “Kalau di Jogja sendiri rame gak, atau gimana?” 

Pewawancara : “Kalau di UII sendiri sih enggak, atau fokus nya ke Jogja itu enggak. gak semasive 

kayak disini gitu. Kalau disinikan banyak ya..ada Pemuda Hijrah, Pemuda 

Istiqamah, pemuda…banyak kajian-kajian gitu. Kalau disana tuh enggak,” 

Narasumber  : “Kenapa gak meneliti di Pemuda Hijrah?”  

Pewawancara : “Udah di ambil hehe. Kalau bisa mah tiga-tiganya saya ambil gtu..jadikan 

bermacam-macam kan.” 

Narasumber  : “Itukan pasti ya, solanya mereka bisa narik tokoh-tokoh yang lebih digandrungi 

anak muda gitukan, nyewa-nyewa band gitukan yang punya fans mereka sendiri, 

kalau gitu juga pasti ada yang ikut itukan, maksudnya lebih ini mereka, bagus. 

Yaitu kita kurangnya itu, kita pemuda Istiqamah sendiri sih belum punya tokoh 

yang bisa narik, yang bisa narik perhatian gitu ya.” 

Pewawancara : “Kalau misal Pemuda Hijrahkan, nge-branding ustadz yang pendirinya juga kan?” 

Narasumber  : “Sayakan dulukan disitu, cuman gak ikut lebih dalam sih, cuman ikut Tarbiyah-

nya doang. Mereka itu memang dipegangnya itu emang ama orang-orang yang 

professional kayak medsos memang dipegang online marketer, ya professional, 



P a g e  15 | 16 

 

benar-benar professional. Yang nge-branding ya orang-orang branding, kan kang 

Inongnya, tahu yang itunya ownernya kang Ino? (nada bertanya) itukan dia ini 

Branding 347, mereka itu jadi emang orang professional semua gitu, wah emang 

bener-bener gak setengah-setengah gitu, keren udah.” 

Pewawancara : “Pemuda Istiqamah ada menuju kesana gak?” (tertawa) 

Narasumber  : “Harus ada sih, harus ada, cuman lagi cari caranya kita supaya beda karakterlah 

gitu. Kalau kayak gitukan udah adalah lah sama sodara kita pemuda Hijrah. 

Mungkin kita di branding yang lainya apa gitu, karakter yang lainya. Tapi sih 

selama ini, kalau yang nempel gitu ya, kalau yang dibaca pemuda istiqomah itu 

pasti tentang lebih ke pemuda yang emang perjuanganlah, intinya gitu. Jadi aktivis 

yang militan lah gitukan. Kan dari dulu karena memang udah ber-sejarah gitu ya, 

dan sejarahnya dari dulu untuk melawan itu apa namanya, politik-politik yang 

kurang bagus gitu lah, jadi ya identik gitu Pemuda Istiqoamah lebih dengan 

perjuangan, pergerakanlah jadi gerakan-gerakan. Jadi kita tuh hampir, sering 

banget sih di intai-intai. Kalau ada kegiatan apa, pasti ada yang nanya-nanya gitu, 

atau apa, gitu.”  

“Kapan ke Yogya lagi?” 

Pewawancara : “Kalau bisa minggu depan.” (tertawa) 

Narasumber  : “Memang lagi penelitian ya?” 

Pewawancara : “ehmemm..bulak-balik hehe” 

Narasumber  : “Di Bandung udah lama?” 

Pewawancara : “Di Bandung baru beberapa hari yaa..tiga lah.” 

Suara wanita : Tapi dia SMA di Bandung  

Narasumber : “Ohh gitu..kirain kuliah ke Bandung sekalian gitu.” 

Pewawancara : “Kuliah baru di Jogya.”  

Narasumber  : “Maksudnya penelitian baru di Bandung gitu?” 

Pewawancara : “iya sengaja biar bisa pulang (tertawa) nyari objek yang di Bandung apa gitu. 

Soalnya di kampus juga yang bahas tentang Komunikasi Dakwa juga masih sedikit. 

Apalagi disini banyak kan dakwahnya.”  

Narasumber : “Jurusan itu teh?” 
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Pewawancara : “Ilmu Komunikasi.”  

Narasumber : “Padahal kalau lebih spesifik lebih ke ustadz Hanan-nya. Dia dulu disini ngisi 

awal-awalnya. Dulu tuh ya, kalau ngisi kajian, gak lepas dari jubah sama sorban di 

kepalanya itu, pasti pakai itu. Memang yang nge-brandingnya kang Inong itu sih, 

dia yang ngedandanin ibaratnya, dia (kang Inong) yang jadi sutradaranya gitu. 

Bagusnya secara pribadi itu meneliti ustad Hanan-nya, kan yang naikin nama juga 

ustad Hanan-nya.” 

Pewawancara : “Hem..gak kepikiran juga, baru kepikiran (tertawa) yaudah mungkin 

nanti.”(tertawa)  

Narasumber  : “Tapi ini tadi udah fix ini ya?” 

Pewawancara : “udah, udah setengah jalan juga, ini baru jalan bab 2 ke bab 3.”  

Narasumber : “Ini harus bulak-balik lagi gak nanti?” 

Pewawancara : “Iya paling kalau kurang data.” 

Narasumber  : “Butuh data apa gitu gak? Atau butuh foto apa gitu.” 

Pewawancara : “Oiya paling foto bertiga gitu ya, buat dokumentasi, bukti.” (tertawa).  

(rekaman OFF) 

 

 


