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Narasumber : Maulana Yusuf (Murabbians) 

Tanggal  : 10 Februari 2018 

 

Anindya : Kalo boleh tau dengan siapa ? 

Yusuf  : Yusuf. 

Anindya : Nama panjanganya ?  

Yusuf  : Maulana Yusuf. 

Anindya : Menjabat sebagai apa ? 

Yusuf  : Sebagai ketua. 

Anindya : Oh ketuanya ? 

Yusuf  : Iya soalnya yang lain pada gak bisa 

Anindya : Disni ada perubahan logo gitu gak ya kang ? 

Yusuf  : Perubahan logo ? emmmm dari awal logonya kaya gitu sih.  

Anindya : Yaudah berati nanti dari internet juga ada lah ya hehe, kalo boleh tau berdirinya 

komunitas ini dari kapan ? 

Yusuf  : Kalo berdirinya sejak tanggal 26 juni, dua tahun yang lalu, 2016. 

Anindya : Oh jadi baru ya ? 

Yusuf  : Baru sih, kalo Pemuda Istiqamah kan udah lama. 

Anindya : Iya. 

Yusuf  : Udah berapa angkatan mereka, kalo disini pemudanya baru gitu sih 

Anindya : Latar belakangnya berdiri komunitas ini apa gitu ? 

Yusuf : Kalo latar belakangnya jadi, sebelumnya ada sekelompok pemuda gitu ya, 

yang berkeinginan untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, makanya 

kita mulai gerak dari masjid. Gitu sih jadi dibikin lah komunitas pemuda masjid, 

kalo kita ya kaya Pemuda Istiqamah bentuknya, kan Pemuda Hijrah kan gak 

terikat sama masjid, kalo Pemuda Murabbians tu sama Pemuda Istiqmah tuh 

terikat sama masjid. 

Anindya : Oh jadi dibawah yayasan ya ? 

Yusuf  : Dibawah yayasan. 

Anindya : Yayasan apa ? 

Yusuf  : Yayasan Al – Murabbi, eh nama yayasanya Murabbi gak pake AL. 

Anindya : Jadi di bawah yayasan Murabbi, kalo visi, misi dari ini ?  
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Yusuf : Kalo visi besarnya sih, visi endingnya pinginya Murabbians tu bisa 

berkontribusi untuk membangun peradaban Islam, tapi fokusnya mulai dari 

masjid, karena kan bentuknya kita pemuda Masjid, kita mulai dari masjid 

Anindya : Kalo struktur organisasinya ? 

Yusuf : Kalo struktur sebenernya, sempet ada problem sebelum – sebelumnya, sempet 

ada perpecahan gitulah, setelah itu kita bikin semacam struktur sederhana dulu, 

sebelumnya hanya tersisa hanya beberapa orang, kurang dari sepuluh orang, 

disana ada ketua, bendahara, serketaris, wakil ketua, sama koordinator ikhwan, 

akhwat, kan kalo di Pemuda Istiqmaha kan ada devisi – devisi apa. 

Anindya : Kalo disini ada juga ? 

Yusuf : Belum sampai sana, tapi Insya Allah kedepanya kita bikin kaya devisi – devisi 

kaya gitu deh. 

Anindya : Kalo kegiatanya disini ada apa aja ? 

Yusuf : Kalo kegiatanya kita pemuda masjid, tapi kalo masyarakat lihat mungkin 

branding Murabbians tuh lebih ke kajian, kajian – kajian, kalo teteh lihat di 

sosmed ya kajian – kajian gitu lah, tapi sebenarnya fokus kita ke pembinaan, 

pemuda Islam, tadi kan visi besarnya, kalo misi – misinya sih, entar saya buka 

dulu lupa . 

Anindya : Heheh 

Yusuf : Jadi kan visinya membangun peradaban Islam mulai dari masjid, nah misinya 

kita mulai dari pembinaan, nah jadi kita membina kader pemuda Islam yang 

punya empat kriteria, sebenarnya kriteria muhasofat Islam itu kan ada sepuluh, 

kita fokusnya di empat aja, apa aja sih empat itu, yang pertama sih akhlah, 

aqidah yang lurus, ibadah yang benar, aqhlak mulia, sama wawasan yang luas. 

Anindya : Boleh minta gak nanti ? visi misi nya ? 

Yusuf  : Boleh – boleh, ini tertulis solanya harus di hafal. 

Anindya : Kalo disini anggotanya ada berapa ya kang ? 

Yusuf  : Kalo anggota sebenarnya kita baru rekrutmen. 

Anindya:  Oh baru rekrutmen ? 

Yusuf : Kita baru rekrutmen tuh pas bulan September, jadi sebelumnya hanya kurang 

dari sepuluh orang itu anggota tuh jadi kita mulai dari mulai rekrutmen anggota 

baru, pertama kita mulai di sosmed sih, kita bikin poster rekrutmen gitu. 

Alhamdulillah yang daftar sekitar 300 orang, terus kita ngadain seleksi kaya 

gitu, terus yang terpilih jadi anggota yang udah dikasi no. Induk tuh ada sekitar 
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160 orang tapi tidak semua aktif, yang aktifnya ada sekitar setengahnya, 80an, 

yang aktif tuh maksudnya aktif dalam kegiatan masjid, jadi kalo untuk 

pembinaan mereka juga ikut yang 160 orang itu, tapi tidak semuanya aktif 

dalam kegiatan masjid. 

Anindya : Jadi anggota yang intinya ada 80 gitu ya ? gak juga ? 

Yusuf : Gak juga, anggota yang aktif aja yang sering ke masjid kalo ada kegiatan kajian 

suka bantu – bantu, ikhwan akhwat. Itu hampir sama sih perbandingan ikhwan 

akhwat. 

Anindya : Kalo diliat dari visi misi tadi apakah tujuan itu udah tercapai ? 

Yusuf : Sebenernya sih kalo tujuan utama sih belum, tapi kita juga ada visi jangka 

pendek, sama jangka panjang, kalo visi jangka pendeknya ya kita bikin ngebina 

kader dulu lah, setelah ngembina kader kita mulai membina masyarakat sekitar, 

setelah kadernya terbentuk mulai ke masyarakat sekitar, padahal kan, justru 

masyarakat sekitar sini belum tersentuh kan, di belakang masjid itu kan ada 

perkampungan gitu, dan sebenernya masjid Al – Murabbi itu bukan masjid 

komplek, tapi kalo kita liat sih banyak komplek – komplek gitu, tapi 

kebanyakan sih orang chinesse yang punya kompleknya. Ini lebih ke masjid apa 

ya ? masjid persinggahan paling, masjid kantoran yang selah sini, gak kaya 

pemuda atau remaja masjid lain kan, yang base on komplek 

Anindya : Iya biasanya dikomplek – komplek gitu ya. 

Yusuf  : Kalo ini kan rumah saya aja di Dago. 

Anindya : Oh gitu ??? 

Yusuf : Iya ini jauh jauh rumahnya bukan orang – orang sini kaya Pemuda Istiqamah 

juga sama, bukan masjid komplek. 

Anindya : Kalo untuk menuju tujuan itu ada hambatan apa aja ? 

Yusuf : Kalo hambatan sebenernya, kalo hambatan sendiri di Murabbian sebenernya 

lebih ke komitmen anggotanya, kadang problematika remaja masjid lah, kadang 

dateng kadang enggak, jadi  bukan pioritas utama terus tiba – tiba suka tiba – 

tiba ngilang, biasanya kalo udah ada yang nikah, pemuda masjid rata – rata kaya 

gitu ya mang, tiba – tiba ilang gak tau kemana. 

Anindya : Kan saya lihat, sering ngadain kajian nah segmentasinya ini untuk kesiapa ? 

Yusuf : Kalo kajian kalo sekarang fokus di pemuda, tapi kalo DKM pengengnya dibagi 

segmen – segmen lagi, kan kita sempet juga ke Jogja ada di masjid Joglokaryan, 

kan kalo disana dibagi – bagi segmen bahkan kajian anak – anak ada disana 
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mulai dari anak SD, jadi ada 4 segmen ada anak – anak, ada remajanya atau 

bapak-bapaklah gitu, sama kajian orang tuanya. Kalo disini, kalo dari branding 

kajiannya lebih ke kajian pemuda sih. Karena kita yang pegang kajian, kita yang 

dikasih amanat untuk kajian-kajian pemuda-pemudalah yang (dituju). 

Anindya : Yang untuk orang dewasa kayak gitu-gitu belom ya? 

Yusuf  : Kajian orang tua gitu ya? 

Anindya : Belum ya? 

Yusuf : Belum sih. Tapi Insya Allah kedepannya dalam waktu dekat sih. Kaya kajian 

khusus akhwat kan, khusus ibu-ibu, kayak gitu.  

Anindya : Targetnya itu buat remaja aja, atau mahasiswa, atau?  

Yusuf : Kalo target sebenernya…karena kita nama organisasinya pemuda masjid, ya 

tentu target kita di pemuda. Terus pemuda yang seperti apa sih? Kan macem-

macem nih, jangan sampai segmen kita sama kaya Pemuda Hijrah kan. Kalo 

misal Islam diibaratkan bangunan, jangan sampai Pemuda Hijrah membangun 

tiang, kita juga membangun tiang. Kita juga harus mencari segmen lain kan. 

Nah, kita juga sebenernya ada forum komunikasi se-Bandung itu, sama Pemuda 

Hijrah, sama yang lainnya. Jadi, disana kita membahasa segmentasi, nah kalo 

Pemuda Hijrah sendiri sih ngatur sendiri, kita mah TK. Karena kan Pemuda 

Hijrah, orang yang belum hijrah, pengen belajar Islam kan ke Pemuda Hijarh. 

Nah kalo untuk Murrabian sendiri, ada satu tingkat diatas Pemuda Hijrah. Kalo 

untuk kajian-kajiannya kan kita udah mulai bahas ke kajian prioritas kan, mulai 

bahas aqidah, akhlak, ada ya gitu sih. 

Anindya : Biar agak berat sedikit lah ya?  

Yusuf : Yang agak berat sedikit. Jadi, bukan kajian yang baper kayak Pemuda Hijrah 

kan gak ada. Ya kayak gitu sih. Kalo untuk segmennya? Segmennya…apa ya? 

Anindya : Pemuda. 

Yusuf : Pemuda yang udah lama hijrah, itu sih segmennya. Yang udah lama hijrah 

pengen nambah ilmu lebih dalam lagi, kesini. Kalo Pemuda Istiqamah 

tingkatannya lebih tinggi dari sini lagi. Udah bahas jihad disana.  

Anindya : Kadang bahas hadist, kadang bahas itu. Kalo disini lebih ke kajian gitu ya? 

Dipandang orang-orangnya ya?  

Yusuf : Iya sih. Kalo Murrabians sendiri, ya dipandangnya sebagai EO kajian. Kalo 

kebanyakan orang. Tapi justru kita pengennya sih, diharapkan kalo sebagai 

pemuda masjid ya membina kader, gitu kedepannya. Jadi, kalo dari namanya 
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sendiri kan Murrabi, jadi cita-cita kedepannya pengen mencetak murrabi-

murrabi yang jadi pembina umat, kayak gitu sih.  

Anindya : Kalo udah dilihat dari kajian selama ini, trus pembinaan, itu targetnya udah 

sesuai apa belum?  

Yusuf  : Sebenernya kalo dari kajian itu bukan target utama. 

Anindya : Oh, bukan ya? Lebih ke… 

Yusuf  : Jamaa’ah itu bukan target utama. 

Anindya : Lebih ke anggotanya? 

Yusuf : Iya. Kita lebih ke pembinaan sebenernya. Jadi, kajian itu hanya…namanya 

gimmick aja sih. Gimmick ngundang jama’ah untuk lebih fokus di pembinaan 

nantinya. Jadi, fokusnya nanti sebenernya. Kita dari jama’ah itu disaring lagi 

jadi anggota pembinaan, jadi kader. Itu hanya gimmick doang sih. Jadi kita, gak 

fokus cari rame kajian sebenernya. Yang penting fokus di….. 

Anindya : Rekrutmen, kayak gitu?  

Yusuf  : Iya. 

Anindya : Kalo disini sering ngadain kelompok kecil gitu? Kayak mentoring kayak gitu, 

tiga orang sampai dua puluh orang? 

Yusuf : Iya, itu salah satu dari bentuk pembinaan disini. Jadi dari 160 orang itu, itu kan 

gak akan semuanya dalam satu pembinaan langsung semuannya dibina 160 

orang oleh 1 pembina. Jadi, idealnya kalo pembinaan itu. Kelompok kecil. Biar 

kepantau kan gurunya sama pembinanya. Kalo kebanyakan juga gak kepantau 

juga. 

Anindya : Disini berapa orang? 

Yusuf  : Sekitar berapa Mang? Sekelompok sepuluh orang ya? 9-10 sih. 

Anindya : Itu setiap hari apa aja Kang? 

Yusuf  : Setiap harinya….sebenernya kita disesuaiin dengan waktu temen-temen. 

Anindya : Jadi bagaimana per kelompoknya mereka itu ya? 

Yusuf : Iya, nanti mereka yang menyesuaikan. Karena kan, temen-temen itu disini 

anggotanya ada yang kerja, ada yang mahasiswa, waktunya kan biar sama 

semua. Jadi, suruh mereka aja yang nentuin. Tapi untuk waktu rutinnya, satu 

pekan sekali. Terserah harinya mau haru apa. 

Anindya : Kalo di dalam kajian itu, maksudnya didalam pembinaan itu temanya dibahas 

biasanya apa aja. 
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Yusuf : Kalo temanya lebih ke tema khusus sih. Jadi tema untuk ngebentuk empat 

kepribadian tadi. Jadi kan kalo kajian tuh temanya lebih umum. Kalo di 

pembinaan tuh temanya lebih ke…jadi sekarang tuh kebanyakan orang Islam 

belajar Islamnya tuh ngacak. Jadi random. Jadi ikutan kadang kajian kesini, 

kadang kesini, jadi ikut-ikutan. Belum belajar akidah tiba-tiba udah belajar fiqih 

kan? Harusnya ada prioritasnya. Nah kita mulai belajar dari akidah dulu, trus 

belajar adabnya/akhlaknya, belajar fiqihnya. Adalah itu kurikulumnya sudah 

kita buat juga. Sesuai dengan prioritasnya. 

Anindya : Jadi udah ada SOPnya gitu ya? 

Yusuf  : Udah ada SOP nya. 

Anindya : Ada hambatan per orangnya itu? 

Yusuf  : Per orangnya….itu sih kalo hambatan. 

Anindya : Kalo kajian skala besarnya juga sering ya? 

Yusuf  : Kajian skala besar? Maksudnya? 

Anindya : Jadi misalnya kalo buat umum kayak gitu. 

Yusuf : Kayak tabligh akbar, gitu? Sebenernya kajian rutin, sebenernya untuk umum. 

Kajian rutin yang hampir tiap hari disini, yang ada posternya. Tapi untuk kajian 

dalam skala besarnya, ya kita ngundang ustadz, ustadz ya yang kemungkinan 

bisa ngundang banyak jama’ah juga. Biasanya juga kita sebulan sekali ngadain 

mabit nyak? (bertanya pada seseorang) Iya kita ngadain semacam mabit. Kita 

ngundang ustadz-ustadz dari luar kota juga. Jadi semacam tabligh akbar, tapi 

peserta disini nginep. Terus qiyamul lail bareng, sholat malem bareng, gitu itu 

sih. Sarapan bareng, sholat subuh berjama’ah. 

Anindya : Kalo buat nentuin gitu gimana? Kalo untuk yang umum dulu. 

Yusuf  : Kalo tema kajian sebenernya… 

Anindya : Kalo yang buat…misalnya setiap hari kan kadang ada kajian ya yang saya liat? 

Yusuf : Kalo tema yang patennya sebenernya udah ada tiap hari tuh. Kayak tiap Selasa 

kan tentang adab dan akhlak, terus hari Rabu tentang sirah, tentang sejarah 

kayak gitu. Tapi kalo misalkan untuk kajian yang umumnya, yang tabligh 

akbarnya sebenernya temanya…accidental sih. Jadi kita…semacam yang lagi 

viral nih dimasyarakat apa kita bikin kajiannya. Kayak kemarin-kemarin kan 

lagi…contohnya lagi isu LGBT itu kan, kajian tentang LGBT kayak gitu sih.   

Anindya : Terus milih ustadz nya…kayak gitu-gitunya ada kriteria tertentu arau gimana? 
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Yusuf : Kriteria tentunya ada sebenernya, terutama ya yang sesuai dengan kita aja sih. 

Contohnya kalo ustdaz-ustadz yang keseringan becanda ketawa, ya disini kan 

kajiannya agak serius. Kalo itumah kajiannya di Pemuda Hijrah aja, kayak gitu 

sih. Ya minimal kalo bisa sih di Al-Murrabi saran dari DKM yang dari sisi 

keilmuannya minimal lulusan timur tengahlah, punya gelar LC kayak gitu.  

Anindya : Kalo yang buat 9-10 orang itu kegiatannya apa aja? 

Yusuf : Kalo sekarang kegiatannya baru pembinaan mingguan. Terus ada kegiatan apa 

lagi? (bertanya ke seseorang) Dauroh, jadi kan itu per kelompok yang 9 orang 

itu. Jadi sebulan sekali juga kita ada semacam pembinaan gabungan, bentuknya 

kayak kajian tapi tertutup khusus anggota kita aja. Sebenernya kedepannya kita 

udah ngeagendain ada semacam rihlah, rihlah itu kayak kemping gitu, piknik 

kayak gitu deh, piknik bareng, kemping, mukhoyam.      

Anindya : Kalo futsal gitu-gitu? 

Yusuf  : Futsal ada sih kegiatan.  

Anindya : Ada ya? 

Yusuf  : Tapi, masih belum banyak diminati ya 

Mamang : Lagi nyiapain itu… 

Yusuf  : Iya lagi nyiapin  

Mamang : Olahraganya. Kayak panahan. 

Yusuf  : Panahan udah mulai jalan sih. 

Anindya : Oh, panahan disini ada? 

Yusuf  : Panahan juga. 

Mamang : Rencananya juga mau ada bela diri. 

Yusuf : Bela diri juga, ya gitu sih. Terus kita membuka kelas-kelas lain. Semacam 

kelas apa ya? Kelas wirausaha, kayak gitu kelas berkebun, kelas apalah 

yang…kelas desain juga, desain poster yang seru. 

Anindya : Tapi lebih fokusnya ke pembinaan ini aja ya? 

Yusuf : Iya, itu yang diwajibkan. Jadi itu semacam ekskulnya ya. UKM lah kalo di 

kampus, jadi gak wajib tapi misalkan temen-temen pengen dapet lebih di 

Murrabians sini ya ikutan kelas-kelas ini lah. Kelas-kelas Arab juga ya udah 

mulai, kelas-kelas Bahasa Arab. 

Anindya : Kan saya liat ini aktif kan di media sosial juga aktif. Ada media sosial apa aja 

yang lebih aktif gitu? 



P a g e  8 | 13 

 

Yusuf : Kalo media sosial kita pake yang sekarang lagi eksis aja sih. Kayak Instagram, 

FB paling. Kalo Twitter kan udah turun pamor, kita gak pake Twitter. Kayaknya 

tahun depan udah mulai hilang tuh Twitter.  

Anindya : Youtube gitu ada? 

Yusuf : Youtube itu…kita Youtuber sebenernya kita ada. Tahun lalu tuh kita ada, tapi 

di Murrabians ada sedikit polemik, terus kita kekurangan orang, belum sempet 

isi konten lagi. Soalnya kita masih kurang orang. Dan sekarang kita lagi 

memperdayakan anggota ini nih supaya untuk ngisi kontennya.  

Anindya : Tapi lebih aktifnya di Instagram aja? 

Yusuf  : Instagram sama Line@ paling, Line@ sama FB. 

Anindya : Oh ada Line@ juga? 

Yusuf  : Ada Line@ nya 

Anindya : Saya cari gak ketemu.  

Yusuf  : Ada, pake @. Searching. @Murrabians.  

Anindya : Berarti lebih ke Instagram sama Line@ aja dua itu doang ya? Sama FB? 

Yusuf  : Sama FB. 

Anindya : Tapi lebih ke Instagram? 

Yusuf  : Ig...ya soalnya ya pemda sekarang, FB mah orang tua uda itu…  

Anindya : Kalo lewat Instagram gitu lebih muda gak komunikasi sama…berhubungan 

sama peserta, atau buat yang ikut kajian atau?  

Yusuf : Kalau sebenernya kita seharusnya, Instagram itu kalo dari segi fungsinya kan 

bukan untuk komunikasi sebenernya kalo Instagram tuh. Sebernernya fungsi 

utama Instagram tuh untuk nge-share foto, lebih ke picture kan ke visual. 

Sebenernya untuk komunikasi dengan jama’ah kita sediain Line@ kan, yang 

formatnya itu khusus untuk chatting gitu. Kayak gitu sih, tapi justru jama’ah 

lebih banyak nge-chat nya, lebih banyak nanya-nanya gitu di Instagram. 

Soalnya follower nya lebih gede daripada Line@. Berapa ya? Line@ baru 

3.000. Instagram hamper 10.000 sekarang.    

Anindya : Iya. Saya juga lewat Instagram. Kalo di Instagram itu ada strategi khusus atau 

apa? 

Yusuf : Kalo strategi sebenernya…sebenernya bingung kenapa tiba-tiba…(Anin: 

membludak gitu?) iya. Mungkin dari sisi poster sih.  

Anindya : Dari posternya ya? 
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Yusuf : Iya. Saya juga belum pernah ikutan pelatihan marketing sosmed kayak gitu. 

Bikin poster aja, poster. Kita bikin konten yang bagus, bikin poster yang bagus, 

bikin captionnya, bikin tema yang menarik, kayak gitu sih. 

Anindya : Biasanya konten apa aja yang di posting? 

Yusuf  : Kalo kita baru info kajian aja ya. 

Anindya : Baru info kajian aja? 

Yusuf : Kalo Pemuda Istiqamah kan udah mulai-nge-post video gitu, video pendek. 

Apa udah mulai nge-post quote pic kayak gitu, ya itu tadi alasannya kenapa baru 

poster aja, karena kita masih kurang orang. Yang menciptakan itu, itu sih. 

Anindya : Pernah ga sih ngalamin salah upload atau misalnya upload hadist atau ini, terus 

ada kesalahan? Kayak gitu pernah ga? 

Yusuf  : Paling typo doang sih. 

Anindya : Paling typo aja ya? 

Yusuf : Kalo masalah hadist, kalo ayat kita sangat berhati-hati, itu sih. Misalkan kita 

bikin caption ada hadistnya kita nanya dulu ke ustadz. Ini hadistnya shahih gak? 

Ada kata-kata yang typo ga? Ini ayat-ayak Al-qur’annya gimana penjelasannya. 

Anindya : Jadi disaring dulu? 

Yusuf : Disaring dulu. Tapi kalo misalkan typo-typo dikit, kayak yang judul kurang 

huruf satu kayak gitu. Itu sering sih. Sering dikomen juga, kang itu kurang 

hurufnya, typo. Itu biasa tukang posternya  

Anindya : Kenapa lebih ke media sosial, bukan, maksudnya sering ke media sosial itu 

aktif gitu? 

Yusuf : Aktif sering di media sosial. Gimana ya? Karena kalo kita lihat perilaku orang 

sekarang kan beberapa jam dalam hidupnya sehari-harinya kan scrolling kan? 

Scrolling di HP, ya itu kenapa kita nyebar posternya di media sosial gak nempel 

poster dijalanan itu udah jaman kapan. Ya kita main medsos aja karena kan lebih 

efektif gitu ya kalo untuk sekarang. Tapi fokus kita kedepannya kita gak gerak 

di sosmed. Maksudnya sosmed itu hanya sebagai penunjang aja, sebagai alat aja 

bukan tujuan utama kita bakal eksis di sosmed. Justru sosmed itu sebagai 

penunjang aja sih. Jangan sampai masyarakat mengenal Murrabians itu sebagai 

organisasi media, kayak gitu sih. Jangan sampai ya dikenalnya ya sebagai media 

gitu. Ya sebagai media di sosial media. Pengennya ya sebagai oragisasi pemuda 

masjid aja. 

Anindya : Pengen eksis di offline aja gitu ya? 
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Yusuf : Misalkan kita tiba-tiba bikin film pendek atau film apa, jadi kita sebagai 

Murrabians tuh terkenalnya sebagai rumah produksi film pendek gitu kan jadi 

berbelok dari tujuan utamanya, gitu.  

Anindya : Tapi pernah bikin film pendek disini? 

Yusuf  : Dulu sih. 

Anindya : Oh dulu pernah? 

Yusuf  : Dulu pernah. Ada, lucu videonya. 

Anindya : Oh gitu? (tertawa) 

Yusuf  : Ah, parah lah. 

Anindya : Diupload di Youtube gitu? 

Yusuf : Jadi, ya sebenernya sih tahun lalu ada sedikit polemik jadi account sosmednya 

itu diambil alih sama pihak-pihak lain ya kita sebenernya bikin baru. 

Sebenernya followernya sudah hamper 16 ribu sebenernya. Tahun lalu itu, kita 

mulai bikin baru mulai dari 0. Jadi, konten-konten dulu ilang.  

Anindya : Iya, pantesan kok cuman sedikit. 

Yusuf : Belum setahun sih itu, Instagram yang baru itu bikin sekita…sekitar apa 

ya…Juni-Juli. 

Anindya : Juni-Juli an ya? 

Yusuf  : He’em. 

Anindya : Kalo the rabbians itu, itu gimana? 

Yusuf  : Nah, itu sebenernya. Kok tahu sih? 

Anindya : Iya saya kan harus dapet dulu semua objeknya. 

Yusuf  : Oh gitu? 

Anindya : Iya. 

Yusuf  : Iya itu sebenernya pecahan dari kita. 

Anindya : Oh itu pecahan dari sini? 

Yusuf : Iya ada sebuah polemik yang tidak usah diceritakan, jadi sebagian anggota 

pindah kesana, terutama sebelumnya yang konten makernya kan pada kesana, 

gitu itu ya.  

Anindya : Oh pada kesana?  

Yusuf : Mereka bikin grup baru, mereka ya gak mau terikat sama masjid. Kan kalo 

Murrabians kan terikat sama masjid, mereka pengen mulai hijrah kayak gitu. 

Mereka bikin baru, sisa disini beberapa orang ya kita sedikit kesulitan, ya kita 

bikin baru lagi kayak gitu ya, itu sih.     
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Anindya : Kalo missal mau ngadain apa, itu harus konsultasi dulu gak sama yayasan 

disini gitu?  

Yusuf : Tergantung acaranya apa. Kalo misalnya acara yang udah dirutinkan kayak… 

misalkan kajian Selasa pengen ngundang ustadz siapa, pengen ngundang ustadz 

siapa kita ya langsung ngundang aja. Tapi misalkan kalo untuk kajian yang agak 

gede kayak tabligh akbar, pengen ngundang siapa ustadz nasional misalkan ya 

harus izin dulu ke DKM, kayak gitu sih.   

Anindya : SOP buat pembinaan juga…yayasan juga gak ikut?  

Yusuf  : Gak pegang. 

Anindya : Jadi emang bener-bener dilepas gitu ya? 

Yusuf : Dilepas kalo untuk pembinaan. Tapi kita laporan juga sih kegiatan. Karena kan 

mulai dari kayak semacam pembinaan kayak gitu, semacam Dauroh kan 

mungkin butuh konsumsi apa, apa, apa kan minta-minta lagi untuk dana ke 

DKM. Tapi untuk perihal teknis, DKM gak ikutan.  

Anindya : Kalo buat pembinaan gitu ada apa milih ustadznya ada kriteria khusus ga? 

Yusuf : Kalo untuk pembinaan lebih…maksudnya gimana ya? Kita lebih fokus lagi 

sebenernya lebih nyaring lagi kalo ustadznya. Adalah ustadz.  

Anindya : Cara nyaringnya lewat relasikah? 

Yusuf : Relasi sih, jadi sebelumnya kan, contohnya kayak pembina saya grup 

mentoring sejak SMP kan, saya bisa nilai disitu. Dari lingkaran masjid Pemuda 

Istiqamah juga, Masjid Salman ITB juga, gitu.       

Anindya : Ada kriteria khususnya gitu? Untuk pembinaan. 

Yusuf : Kalo pembina em…kalo pembina per kelompok sebenernya gak ada kriteria 

khusus, jadi bukan ustadz kalo pembina tiap kelompok, jadi pembina tiap 

kelompok hanya…ya gitulah, mungkin.   

Anindya : Buat mentoring-mentoring? 

Yusuf : Iya, gitulah. Buat mentor-mentor biasa aja, buat monitor perkembangan 

peserta kan. Tapi untuk pemateri dauroh sih, ya kita kalo bisa sih bener-bener 

ustadz yang kayak misalkan contoh dauroh kemarin kan kita ambil ustadz 

lulusan Al-ahzar, gitu. Yang secara keilmuan, secara shalatnya, Insya Allah 

gitu. Terpercaya. Kayk gitu sih.     

Anindya : Jadi, kalo misalkan dauroh itu lebih buat ustadz-ustadz yang kompetennya 

udah…  

Yusuf  : Yang kompeten. Karena kan penyampaian ilmu agama harus jangan salah.   
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Anindya : Biasannya itu temanya ustadz yang milih atau dari kitanya? Ustadz temanya 

ini kalo buat dauroh gitu. 

Yusuf : Sebenernya udah ada kurikulumnya. Jadi ustadz ngikutin aja. Dan…bisa aja 

sih ustadz bilang siap-siap aja gitu.  

Anindya : Jadi dari sininya langsung ya? 

Yusuf  : Dari sini langsung, dari kita. 

Anindya : Beda sama yang pembinaan itu temanya dari pembinanya langsung gitu ya?  

Yusuf : Gak juga. Dari kurikulum juga. Jadi, kita dalam satu tahun nih nanti temen-

temen ikutan pekan pertama pas pembinaan materinya tentang apa, pekan kedua 

tentang apa, pekan ketiga tentang apa. Kayak gitu udah ada tema-temanya tiap 

ketemu selama satu tahun itu. 

Anindya : Kalo cara rekrutmennya disini gimana? 

Yusuf : Rekrutmen? Kita mulai dari sosialisasi di sosmed, kita bikin poster, terus kita 

kasih tenggang waktu misalkan 2 minggu suruh ngumpul disini. Kita mulai dari 

wawancara, dari wawancara kita tau siapa yang komitmen, terus kedepannya 

komitmennya doang. Itu seleksi alam. Ya gitu sih, kita nyaringnya lewat 

wawancara akhir. Terus kita pertamanya ngadain dauron 10 pekan. Dauroh per 

minggu 10 pekan. Nah yang hadir, yang jarang bolong-bolong ya baru bisa 

nemenin kayak gitu, gitu sih.      

Anindya : Berapa minggu? Berapa bulan kayak gitu? 

Yusuf : Kalo untuk pembinaannya sesuai demgan kurikulum, setahun. Itu baru materi 

keislaman dasar. Setelah satu tahun itu sebenernya ada, sebenernya kalo untuk 

pembinaan, sebenernya kalo untuk mentoring berlanjut terus. Tapi kalo untuk 

yang kita blow up ke media, yang kita sampaikan ke DKM, pembinaan kita 

setahun untuk materi keislamman dasar. Kedepannya lebih ke materi-materi 

khusus sih, materi seperti fiqih dakwah, bagaimana sih kita dakwah di 

masyarakat, diskusi-diskusi ke aksi realnya sih. Jadi, satu tahun itu pembekalan 

aja, sampe kelar nanti, setelah satu tahun, temen-temen siap bisa digerakkan itu 

nantinya di masyarakat.   

Anindya : Masyarakat? Masyarakat sekitar sini? 

Yusuf : Iya, masyarakatnya sekitar sini dulu. Meskipun dari temen-temen alasan 

pengen ikut Murrabians alasannya ikut ngeramein masjid sekitar, itu pasti, 

kayak gitu. 

Anindya : Tapi udah mulai bergerak atau belum? 
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Yusuf : Belum. Kita masih fokus pembinaan dulu aja. Dari temen-temen masih belum 

mateng, kayak gitu sih. Setelah temen-temen dibekali, kita baru berani keluar. 

Belum, baru jalan tiga bulan sih, tiga bulan kurang.  

Anindya : Itu anggotanya dari umur berapa?  

Yusuf : Dari 17-30. Meskipun pas diwawancara ada yang umur 39, yaudah gak pa-pa. 

Satunya jiwa muda sih 

Anindya : Tapi sebenernya fokusnya lebih ke anak muda gitu ya? 

Yusuf : Anak muda gitu. Remaja. Sebenernya gak ada istilah remaja dalam Islam itu. 

Udah dari anak-anak langsung balighkan harusnya. Bukan remaja masjid 

Namanya, pemuda masjid.  

Anindya : Jadi lebih fokusnya pada ke pembinaan ya? 

Yusuf : Iya, kita fokus bikin kader sih. Kalo kajian itu hanya gimmick aja sih ke 

masyarakat. Kalo misalkan jama’ah pengen belajar Islamnya lebih fokus lagi ya 

ikutan Murrabians. Ikutan pembinaannya. Kan kalo kita lihat kajian mah hanya 

sebagai ya kajian-kajian umum gitu sih. Kajian-kajian umum, tema-temannya 

tema-tema bukan tema khusus, gitu.   

Anindya : Habis setelah pembinaan goals nya buat ke masyarakat? 

Yusuf  : Iya, untuk gerakan masyarakat langsung membentuk kader. 

Anindya : Oke, Kang. Udah. 

Yusuf  : Udah ya. 

Anindya : Paling saya nanti minta… 

Yusuf  : Di email aja paling. 

Anindya : Ada kan ya emailnya? 

Yusuf  : Nanti dikasih tau aja lewat IG deh. Atau ingetin aja. 

Anindya : Nanti kan… 

Yusuf  : Ini kok gak diambil lagi? 

Anindya : Disimpen aja gak pa-pa 

(rekaman off) 


