
 

Narasumber  : Tia (Pemuda Istiqamah) 

Tanggal : 27 April 2018  

Anin : Halo, Assalamualaikum teh. 

Tia : Iya, Wa’alaikumsallam. Anindya ya? 

Anin : Iya teh, saya Anindya. Mohon maaf ini teh kalo ganggu ya teh.   

Tia : Iya gakpapa, sok aja. Lagi nunggu juga ini juga. 

Anin : Oh gitu, Iya teh kan saya dari UII kemarin. Kebetulan butuh satu orang lagi gitu buat 

yang diwawancara.  

Tia : Oh, iya ya ya ya. 

Anin : Ini langsung aja teh ya? 

Tia : Boleh. Mangga manga. 

Anin : Nama panjangnya siapa ya teh kalo boleh tau? 

Tia : Tia Mutisa’adah itu agak susah namanya, nanti di whassap aja. 

Anin : Oh iya, boleh boleh. Ini teh, kalo boleh tahu tujuan dari komunitas Pemuda Istiqomah 

ini apa gitu teh? 

Tia : Tujuannya kalo yang aku tangkep sih pokoknya kita menyebarkan kebaikan. Baik di 

internal pemudanya sendiri. Maupun ke eksternal, keluarnya.   

Anin : Jadi menyebar kebaikan ya teh ya? Terus kalo untuk mencapai tujuan tersebut caranya 

itu seperti apa gitu teh? 

Tia : Nah itu kita ada macem-macem. Jadi kita kan emang dibagi kayak dua lingkungan gitu. 

Ada internal ada eksternal. Yang internal itu fungsinya yang untuk pemuda sendiri, jadi 

jangan sampek kita sibuk koar-koar keluar, tapi kitanya sendiri kosong gitukan. Jadi ada 

acara-acara yang atau program-program yang untuk internalnya juga, ya misalnya untuk 

mempererat ukhuwahnya, terus buat kompetensi orang-orang dalemnya lah kayak 

masalah taslimnya terus belajar apalah kayak gitu untuk yang dalemnya. Terus untuk 

yang keluarnya, nah hal-hal yang kira-kira kita berguna untuk orang-orang lain, nah itu 

tuh dibagi dua lingkungan juga. Jadi yang sifatnya langsung ke orangnya, jadi offline 

sama online. Kalo yang offline gitu ada yang berupa kajian, ada yang berupa kegiatan 

pengabdian pada masyarakat, jadi kegiatan sosial. Jadi ada yang berupa kajian, ada yang 

berupa kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosialnya juga harus ada dakwahnya juga, jadi 



kayak kita ada Qohwah Ukhuwah. Jadi kita ngopi-ngopi diluar, di alun-alun Bandung 

deket masjid agung, nah itu kita ngopi-ngopi sama orang-orang yang disana, orang-orang 

sana silahkan kalo mau sharing atau mau curhat sambal ngopi-ngopi bareng kita, kayak 

gitu. Terus, ada kayak sosial ke panti asuhan atau ke daerah-daerah yang membutuhkan 

termasuk daerah bencana juga yang bisa kejangkau sama kita. Terus, kalo yang berupa 

onlinenya yang sosial media gitu ya kita manfaatin media sosial. Jadi, ya bisa berupa 

kayak poster sama captionnya gitu yang positiflah, hal-hal positif. Terus ada yang berupa 

kayak menanggapi gitu-gitu juga ada, terus ada yang berupa video dakwah itu yang di 

Youtube kita, itu ada juga. Kayak gitu kurang lebih.                  

Anin : Kalo komunitas ini dari tujuan-tujuan itu apakah itu sudah tercapai? Apa belum gitu 

menurut teteh? 

Tia : Tinggal dimaksimalin sih, karena kadang kita udah punya strategi yang bagus nih, 

Cuma tinggal konsistensinya aja. Nah itu sih ya sebenernya kalo menurut aku jadi PR 

kita tuh ‘bisa gak nih kita konsisten terus kayak gini? Bisa tetep frekuensinya dijaga?’ 

kayak gitu. Misal, yang harusnya sering ya emang sering, jangan sampe jadi kesana-

kesananya jadi jarang. Kayak kajian-kajian tadi gimana jaga semangatnya, itu sih. Jadi 

kalo misalnya secara materi, secara poin, hampir-hampir terpenuhi tujuannya, nah tinggal 

terpenuhinya itu jangkanya bakal lama atau enggak. Maksudnya kan kalo misalnya dalam 

beberapa bulan ini tujuan-tujuan kita udah kepenuhin nih, nah tinggal dibeberapa bulan 

kemudiannya masih kepenuhin juga nggak? Jangan sampe kesananya justru akhirnya 

jarang, terus jadinya kuranglah kayak gitu. 

Anin : Kalo hambatannya apa ya teh? Ada hambatan apa gitu untuk mencapai tujuannya. 

Hambatannya dari internalkah atau dari jama’ahnya sendiri, atau jama’ahnya kurang, atau 

kayak gimana? Kayak gitu teh.  

Tia : Kalo hambatan sih…kalo aku sendiri sih percaya begitu misal ada hambatan atau apa itu 

mulai dari kita sendiri. Maksudnya kayak semacam nih. ‘Nih kok jama’ahnya dikit?’ jadi 

harus kita yang ngegali kan, maksudnya harus kita yang nyari strategi kayak gitu. Jadi, 

kalo menurut aku sih hambatannya di semangat SDM nya sendiri yang kadang naik 

turun. Iya internalnya kitanya, ya iya sih namanya manusia, ya itu pentingnya kita 

berkomunikasi kan bisa saling semangatin kan. Jadi sekalinya kalo ada satu ‘Ih itu 

kayaknya semangatnya udah mulai turun’ sama kita di cheer up lagi.    



Anin : Kan saya pernah lihat ya teh, dari poster Instagram, kayak gitu gitu gitu kan. Dari tema 

dakwah yang ingin disampaikan tuh temanya tuh ada apa aja? Fokusnya apa gitu teh?  

Tia : Macem-macem sih kita. Kalo bisa dibagi, mungkin dibaginya ada yang kajian Qiroh 

Nabawiyyah yang biasanya sama Ustadz Guntur, ada kajian akhir zaman, terus ada kajian 

yang sifatnya tematik, tergantung apa yang lagi diperlukan saat ini.  

Anin : Jadi isu-isu saat ini ya teh ya? 

Tia : Iya, kayak gitu. Ada yang tematik, ada yang Qiroh, ada yang akhir zaman, terus ada 

kayak Riyadhus Shalihin itu juga dibahas setiap bulannya ada ditaklim satu.   

Anin : Taklim itu hari apa aja teh? 

Tia :  Hari yang rutin itu Sabtu sama Senin malam. Sabtu sore sama Senin malem.   

Anin : Itu yang hari Sabtu itu kerjasama sama Pan Taklim itu ya teh atau gimana? 

Tia : Enggak. Itu Jum’at. Jum’at itu punya Pan Taklim, bukan kita. Jadi kalo dari Pemuda 

Istiqamahnya yang rutin pereminggunya itu ada taklim satu, sama yang Senin malem itu 

yang stay. Terus kalo yang rutin perbulannya ada Subuh Mubarok, itu kerjasama sama 

yayasan, sama tabligh akbar, cuma kalo tabligh akbar tanggalnya enggak nentu tanggal 

berapa tapi tiap bulan ada.         

Anin : Untuk segi pemilihan ustadz gitu gitu ada kriteria khusunya gak teh? Apa ustadznya 

harus ngehits atau ustadznya harus gimana gitu?  

Tia : Ada, yang jelas ada, jadi kalo kita mau ajuin nama satu ustadz itu ada prosesnya, harus 

ada CVnya dulu, liat track record ustadznya dulu liat, gak harus yang ngehits atau 

gimana gitu. Soalnya kalo yang ngehits juga udah ada (jadwalnya) sendiri, jadi gak bisa 

mungkin rutin tiap pekan kayak gitu, jadi yang jelas saringnya ada, dan itu kan ada 

orang-orang tertentu gitu yang pembina-pembina kita itu yang nyaringnya.  

Anin : Contohnya boleh tau gak teh buat pemilihan ustadz ini? 

Tia : Detilnya aku gak tau sebenernya. Jadi yang Taunya yang pembina-pembinanya. Cuma 

yang jelas yang aku tahu itu yang dilihat, pertama yang jelas akidahnya enggak 

menyimpang. Mereka bukan syiah, bukan liberal, bukan…ya pokoknya yang masuk yang 

kita blacklist lah. Dan terus kalo masalah materinya lagi atau track record itu sama 

pembina itu yang lebih tahu. Yang penting kalo yang awalnya sih yang jelas enggak 

menyimpang akidahnya, gak masuk syiah, liberal, dll.        



Anin : Jadi yang untuk menentukan ustadz ini mengisi itu dari pembinanya sendiri ya teh ya? 

Bukan dari misalnya inti, ketua dari Pemuda Istiqomahnya atau sekretaris atau bendahara 

dirapat gitu?  

Tia : Enggaklah, itu kayak semacam…awalnya iya melalui ketua nah abis itu kan ke 

pembina. Pembina itu kan enggak hanya di pembinanya, di yayasan juga. Soalnya gini 

loh, misalnya yang pembina sama yang ketua yayasan itu pasti ilmunya juga lebih dari 

kita-kita yang masih pada muda-muda ini kan. Jadi semacam saring awal okelah dari 

ketua, kayak gitu kan? Maksudnya yang awal-awal. Nah, abis itu mulai masuk ke 

pembina sama yayasan gitu.  

Anin : Yang dewan syiroh itu ya teh ya? 

Tia : Iya, ya. Dewan Syuroh. 

Anin : Kalo untuk tema itu gimana teh pemutusan menentukan tema kajian? Ini buat kajian 

umum dulu ya teh. Sabtu sama Senin. Untuk menentukan temanya itu apakah udah dari 

dewan syurahnya sendiri atau udah dari Pemuda Istiqamah dulu baru kesana, baru ke 

dewan syurah atau gimana?  

Tia : Kalo untuk masalah tema sebenernya pemuda sama dewan syurah itu sepaket. Jadi sama 

aja. Jadi paling diobrolinnya sama ustadznya. Kita punya pengajuan tema, kita tanya 

‘Ustadz bisa gak ngisi dengan tema ini?’ gitu. Atau kalo misalnya kita belum tau tema 

nya apa, itu bisa ustadznya yang ngusulin ‘Yaudah saya ngusulin ini, tema nya ini’ itu 

biasanya kalo yang tematik. Nah kalo yang udah rutin kayak Riyadhus Sholihin kayak 

Qiroh, nah itu mah kan udah rutin, jadi udah tau gitu. Ustadz Eko Guntur pasti bagian 

/SyirahQiroh, Ustadz Abdurrahman Wahid itu pasti bagian Riyadhus Sholihin jadi 

tinggal nerus-nerusin aja kalo yang ini. 

Anin : Udah ada itunya lah ya, jadwalnya lah ya. Ini teh sama ada pembinaan ya teh ya buat yg 

internal, nah untuk yg internal ini ustd-nya itu dari mana? Apa gabung..harinya kapan?  

Apa gabung sama yang umumnya, apa bagaimana?  

Tia : Kalau yang untuk kajian eksternal juga pasti yg ke internal juga kan, Sabtu-Senin 

otomatis yang anak Pemuda Istiqomahnya juga ikut. Nnah, klo yang khusus untuk 

Pemuda Istiqomahanya sendiri itu gak rutinkan, maksudnya udah di jadwalin ama pihak 

Internal, tapi ga rutin juga tiap pekan gitu, enggak itu biasanya berapa bulan sekali gitu 

yang mabit khusus untuk internalnya. Ada juga binaan sama yayasan, nah klo itu sebulan 



sekali pembinaan sama yayasan. Nah terus klo yang kajian buat yang internal itu, 

tergantung apa yang mau kita bahas, misalnya apa nih yang mau kita kuatin dari internal 

kita, kita lihat dari internal kita perlunya dibidang A, kita cari ustadnya yang sesuai 

dengan bidang itu gitu.  

Anin : Emang jadwalnya tuh ga terlalu tentu ya teh untuk yang internal mah ya?  

Tia : Tanggalnya sih yang ga terlalu tentu, tapi yang jelas ada. 

Anin : Itu biasanya dikelompok-kelompokin lagi apa barengan gitu teh? 

Tia : Yang mana?  

Anin : Yang internal. 

Tia : Ohh, itu kalau yang dikelompokkan itu kayak semacam mentoring gitu kali ya, yang 

Liqo? Kalo yang Liqo itumah emang rutin, rutin tiap pekan.  

Anin : Oh, rutin tiap pekan. Itu pembinaannya? 

Tia : Ada. 

Anin : Oh ada. Ehh..dari  pembina yayasan sendiri apa dari luar teh? 

Tia : Dari Internal. 

Anin : Ini kan eh, saya lihat kana da open rekrutment gtu ya teh tiap tahun, itukan ikut Liqo 

jugakan teh, itu perangkatan? Itu gimana pembagian kelompok-kelompok kecilnya itu 

teh, kelompoknya itu? 

Tia : Ada yang perangkatan ada yang enggak 

Anin : Itu yang dibahas, ehh..sam, atau beda2 setiap angkatan itu teh? 

Tia : Itu aku kurang tahu, hehh..soalnya bukan aku Murobbinya, urusan murobbinya itu 

(tertawa) 

Anin : Ohh..itu di Murobbinya itu ya. 

Tia : Ehmmemm..iyaiya. 

Anin : Sama..ihh lupa…ehmm…klo untuk teh, suka ngadain riset dulu gak sih te? Kayak 

nentuin tema, gitu-gitu? 

Tia : Ehh.. ada yang riset, itu kayak semacam masukan-masukan dari jama’ah, di medsos kita 

juga bisa lihatkan orang-orang lebih tertariknya kea pa, apa yang mereka perluin itu bisa 

kelihatan. Terus juga ya itu, masukan dari jama’ah  juga ada. Jadi dari situ kita juga lihat, 

antusias jama’ah juga lebih kemana gitu yang mereka perluin, gtu 



Anin : Kalo di media sosial sendiri yah teh, update-nya itu bisa apa teh? Lebih ke sosmed yang 

mana gitu?  

Tia : Di IG sama Youtube. Youtube juga, Facebook, Line juga kadang2. 

Anin : Linenya apa teh? Aku ga nemu (tertawa) 

Tia : Ini nanti aku coba kasih, kemaren tuh belum diperpanjang, aslinya pemuda istiqomah 

karena belum diperpanjang jadi balik lagi ke @apa gitu. Kemaren sih mau diperpanjang, 

tapi ga tahu ini udah apa belum.  

Anin : Lebih aktifnya ke IG dan Youtube ya teh? 

Tia : Sama FB, FB juga aktif ya.  

Anin : Ohh, sama FB, ehmehmm..itu konteNnya yang di share itu ada apa aja teh? Konten 

yang di share lewat FB-instagram, kayak gitu-gitu? 

Tia : Yang pasti selain agenda kita, jadi yang pertama poster agenda kita.  Yang kedua media 

partner, jadikan ada yang suka ngajak media partner, terus yang ketiga biasanya konten-

konten yang isisnya ayat atau hadist atau kalimat2 positif.  

Anin : Oiya teh, media partner itu biasanya eh kerjasamanya dalam bentuk apa teh? 

Tia : Oh posting aja sih…jadi makanya kita itu syarat mau ngajuin media partner itu acaranya 

harus free, klo berbayar kitanya gamau, kecuali acara dari yayasan atau komunitas-

komunitas yang memang udah link ama kita kayak fantalim-antomim kayak gitu  bisa. 

Tapi klo yang lain, yang penting free agendanya, klo agendanya free dan kontenya kita 

Acc, maksudnya tuh kontenya kayak pengisinya ga ada yang bermasalah eh menurut kita, 

itu kita Acc untuk di post 1kali di media social kita.  

Anin : Oh gitu, terus pernah ga sih teh ada sponsorship. Cara mendapatkan sponsor ship itu 

kayak gimana dalam acara apa gitu?  

Tia : Sponsor itu kita di acara Ramadhan sih, yang Ramadhan ceria, itu kita pasti ngajuin 

sponsorship, Cuma karena kegiatanya sosial jadi bukan sponsorship yang benefit banget, 

maksudnya kayak kegiatan2 lainkan kayak menghasilkan profit ke perusahaan-nya, nah 

klo ini karena kita kegiatan sosialkan jadi lingkupnya itu kayak semacam kersama dengan  

CSR-nya merekalah, ibaratnya kayak gitu. Ini kita juga lagi proses juga sekarang, lagi 

cari2 sponsor buat Ramadhan ceria yang sekarang  

Anin : Biasanya dalam bentuk apa ya teh? Kalo sponsor gitu? 



Tia : Macam-macam, ada yang free case, ada yang berupa media publikasi kayak spanduk 

kayak gitu, jadi kita ngeprint disana gratis gitu, nah terus ada yang berupa fasilitas kayak 

misal sama mobile mesinya rumah zakat kayak tahun kemaren tuh kita kerjasama sama 

mobile mesjidnya jadi mereka nyediain air whudu, jadi karena anak-anaknya banyak kan 

ada 300 dan thoiletnya cuman beberapa, kita minta bantuan mobile masjid, kan lumayan 

nambah buat whudu, sama missal pengisi acara sama ada tempat atau konsumsinya 

missal ada diskon, missal tempat menajadi gratis, banyak sih ga harus free case juga, 

banyak yang berupa produk juga. 

Anin : Oh gitu…ehm..klo dari sosial media sendiri ada sering interaksi sama jama’ah-jama’ah 

gitu ga teh? 

Tia : Iya, bisa berupa pertanya dari yang di post di Instagrma, atau di IGstory itu yang paling 

banyak biasanya, yang berupa poling atau berupa pertanyaan itu biasanya banyak disana 

Anin : Biasanya nanyanya tentang apa aja?  

Tia : Nanya jadwal kajian, rata-rata nanya open recruitment, terus nanyain eh..ini kayak 

pertanyaan2 buat ke ustadz jadi banyaknya gitu sih.. 

Anin : Jadi media sosial ini buat sharing kajian, sharing quote-quote gitu, sama 

interaksi..biasanya interaksinya itu sering lewat mana, apa lewat instagram, facebook atau 

line@ apa gimana teh?  

Tia : Yang line@ jarang, yang banyaknya IG sih. 

Anin : Ohh bnayaknya IG, di koment sama di DM. ada hambatan ga teh klo dakwa di sosial 

media? 

Tia : Ohh pasti ada, karena sosial media tuhkan bebas banget ya, jadi ga tersortirlah gitukan 

yang follow kita tuh bakal orang-orang kayak gimana, jadi ada aja kadang misal kita nge-

post tentang kita nge-suport teman-teman yang melakukan aksi Palestine atau aksi 

gerakan pasti dibawahnya ada aja gitu ya yang nyinyir, gitu ya udahlah ga apa-apa ya 

namanya juga followers. 

Anin : (tertawa) Iya saya juga lihat itu, yang radikalisme ada juga … 

Tia : Iya ada juga, yaudah jadi kita tahukan jadi ada yang kayak gini kayak gini. Jadi bahan 

juga kita selanjutnya, kita jadi tahu edukasi tambahanya tentang apa, soalnya kita tahu 

ternyata followers kita ada yang gini gitu. 

Anin : Ehmm.ehmm, jadi media sosial ini jadi kayak penunjang dakwah gitu ya? 



Tia : Penunjang utama sih bisa dibilang, 

Anin : Dakwahnya itu apa lebih fokus dikajian apa fokus ke internal yang Liqo itu?  

Tia : Dua-duanya harus seimbang, eheh..pokoknya jangan sampai misal  kita ngadain  

pengajian Pra-Nikah tapi anak pemudanya sendiri ada yang pacaran kan ga lucu (tertawa)  

Anin : Kalo kajian umumnya ada apa aja ya teh ya yang ta’lim2 itu yang Senin sama Sabtu? 

Tia : Tabligh akbar, kita ada tabligh akbar yang berjasama ama komunitas lain juga yang ust. 

Adi Hidayat, sama yang Saff Muslimah, jadi pemuda istiqomah itu masuk juga ke yang 

Satu Saff. Satu Saff itu gabungan komunita2 dakwa di bandung, sama kalo yang 

akhwatnya itu ada SaffMuslimah, jadi itu ada rutin juga, jadi kita support jugakan yang 

Ust Adi Hidayat sama yang saffMuslimah itu.  

Anin : Kalo tabligh akbar yang dilaksanain di Pemuda Istiqomah sendiri itu, ada campur 

tangan yayasan juga ya teh ya atau benar-benar pure pemuda sendiri gitu? 

Tia : Ada yang kerjasmaa , misalnya pas Tuan Guru Bajang, yang pas Tuan Guru Bajang 

itukan waktu itu ada dari pihaknya  Tuan Guru Bajang ngontak saya gitukan, ini mau ga 

nih kajian TGB di Pemuda Istiqomah buat tablig akbar, tapi TGB bisanya subuh ba’da 

subuh nah yaudh akhirnya karena kita juga program tabligh akbarnya yang belumkan, 

pas-pasan karena abis subuh kita ada subuh mubarok juga sama yayasan, yaudah kita 

kerjasamain aja sama yayasan, jadi subuh mubarok gitu, jadi kalo misalnya ada waktunya 

kita bisa efisien bisa digabung sama yayasan juga, kan lumayan tuh program yang 

seharusnya diadain duakali jadinya bisa  langsung digabungin jadi satu waktu kan 

lumayan jadi evisien. Itu kalo missal bisa digabungin sama yayasan kita gabungin, kalo 

misalnya yang waktunya misah ya misah tapi tetap atas ACC dari ayays juga, jangan 

sampai yayasan gak tahu gitu kan, nanti pemuda ngadain acara yayasan ga tau ini apa 

gitu kan, ga mungkin gItu, toh kita dapat dana dari yayasan jugakan. 

Anin : Tunggu teh…heheheh….(diam sejenak) teteh lagi sibuk apa ini teh?  

Tia : Gak kok udah beres… 

Anin : Oiya saya lihat di Instagram ya teh, Pemuda Istiqomah ini fokusnya ke tema-tema 

tauhid gitu ya teh ya? 

Tia : Tauhid..ehm..gak sih, itu khusunya senin malam, senin malam memang temanya itu.  

Anin : Ohh senin khususnya Tauhid, kalo yang hari sabtu? 

Tia : Kalo Sabtu itu ada Siro, ada akhir zaman/perjuangan lah (pokoknya yang rada berat-berat 



itu), ada tematik juga, ada Riyadhi Sholihin. Itu dibagi 4 kalo yang Sabtu. 

Anin : Ohh dibagi 4 ya? 

Tia : Iya kan ada 4 pekankan.  

Anin : Jadi sabtu itu ada Siro ada akhir zaman? 

Tia : Iya akhir zaman atau perjuangan lah (pokoknya yang rada berat2 itu).  

Anin : Ohh sabtu rada berat ya?  

Tia : Iya (tertawa) nah kalo Senin itu yang lebih ngerangkul orang, lebih ringanya Senin itu. 

Jadi bisa rata gitu kan kerangkul semua. 

Anin : Jadi cara dakwanya Pemuda Istiqomah ini lewat kajian yang seminggu dua kali itu sama 

lewat sosial media ya teh ya? 

Tia : Ehmmehmmm..sama ada tablig akbar juga.  

Anin : Ada strategi-strategi ga gitu teh? Cara nentuin strateginya gima itu teh?  

Tia : Ada yang jelas, tapi belum semuanya dijalanin sih (tertawa) kalo sama yang megangnya 

lebih ke masalah publikasi, gimana biar bikin (dedif) (kurang jelas) gima biar dedifinya 

banyak gitu, kayak semacam meluaskan dakwa kayak semacam jemput bola nah itu 

pengabdian masyarakat itu tadi yang social kita lebih kearah jemput bolanya, jadi klo 

mereka ga bisa datang ke masjid kita ya kita yang datang kesana kayak gitu. Iya nah terus 

untuk startegi kajianya ya kayak jadwa posting juga harus diperhatiin. 

Anin : Jadwal postingnya itu jam berapa gitu biasanya? 

Tia : Yang pick hour-nya itu ada di Subuh sama ba’da Dzuhur sama malam ba’da Isya.  

Anin : Itu sehari berapa kali posting teh?sehari satu postingan, apa mau kajian aja baru posting 

gitu. 

Tia  : Target kita sebenernya dulu udah pernah jalan, Cuma sekarang agak tersendat lagi 

.target kita seharusnya sehari itu minimal 1, dulu pernah mala bisa sampai 3 postingan 

ayat atau hadist. Itu target kita 3 postingan, sekarang udh mulai lagi yang kata2 ayat atau 

hadist itu.  

Anin : Terus main hastag2 gitu ya teh ya?  

Tia : Iya iya itu hastag juga. Terus ini manfaatin data base, jadi kayak dari majelis teladan 

kita yang sama teladan rosul yang ama kang Abay kang Aris, itukan ngisi form dulukan 

yang ikut, nah dari situ kita dapat data base kan, nah data base itu yang sedang kita 



berusaha olah sekarang untuk dapetin list buat nambah jama’ahnya, ya lebih ke publikasi 

sih. 

Anin : Untuk biar lebih menarik kekajianya atau untuk ke Liqo-nya ini teh? 

Tia : Oh kajian, kalo Liqo-kan untuk internal.  

Anin : Oiya…(tertawa). Biar tertarik ya teh? 

Tia : Itu beda lagi klo untuk internal, kalo internal mah diketok aja “loe mau apa enggak” gitu 

tertawa). Gak usah pakai macam-macam, maksudnya kalo udah masuk Pemuda ya harus 

siap gitu, kita ga harus koar2 tapi memang kita juga memang harus, itu kayak udah dari 

awal dari dasarnya udah siap. 

Anin : Oiya teh, kan dari emmm..dari apa ya….kan perangkatan gitukan teh Liqo, nah setelah 

Liqo itu ada finalnya ga teh? Apa buat finalnya menyabarkan dakwa masyarakat lebih 

luas lagi, atau desa binaan atau kemana lag.. 

Tia : Kalo buat internal itukan intinya buat nguatin kitanya gitukan, jadi kalo kitanya sendiri 

udah kuat, mau dari luar ada hambatan apa2 juga bisa kita atasinkan. Missal kita ngadain 

apa kita dapat hambatan apa gitu , kita bisa lebih siap lagi gitu. Jaid klo outputnya dari 

yang pembinaan internal sih biar kita lebih kuat, intinya gitu.  Jadi selain ningkatin 

kapasitas, terus kitanya juga harus kuat gtu, jangan sampai jadi agend tapi cemen, kan 

jangan sampai gitu. Yaa maksudnya udah di medsos malah langsung nyerah, kan ga bisa 

gitu. 

Anin : Setelah liqo bisa jadi pembina lagi untuk yang dibawah, apa giamana teh? 

Tia : Itu tergantung orangnya, output tiap orang kan mungkin beda-beda angkannya kan. 

Anin : Jadi ga ada selesainya kapan itu ga ada ya?  

Tia  : Enggak ada, malah klo buat saya pribadi sih, pembinaan internal gitu semacam seumur 

hiduplah, klopun enggak di Istiqomah juga misalnya pindah keman gitu peminaan itu 

harus ada lagi. Soalnya yang kayak gitu menjaga kita, mau kita dimana aja misalkan kita 

punya atau ditakdirin di lingkungan yang kurang kondusif, selama ada satu kelompok itu 

insyaallah lebih bisa kejaga kitanya..jadi ga semacam2 organisasi aja, kalo ini aku gerasa 

kayak rumah ke2 jadi kayak ada ikatan hati gitu.  

Anin : Klo di Liqo itu biasanya ngapain aja teh? 

Tia : Kajian yang jelas, (tertawa).  

Anin : Pembahsannya teh? 



Tia : Beda2 gitukan, klo aku lebih yang dibutuhin sama kitanya gtukan. Jadi karena 

berkelompok itu, morobbi kita jadi tahukan perkembangan kita kayakmana, jadi tahu 

minggu depan kita bahasnya ini, kayak gitu.  

Anin : Jadi kadang random temanya gitu ya teh ya? 

Tia : Eh, mungkin klo di murobbi udh ada urikulum tapi aku ga tahu. 

Anin : Okedeh teh, klo gitu…..oiya teh, klo buat menarik jama’ah itu biasanya dari temanya 

atau dari ust-nya teh?  

Tia : Dua-duanya..tapi kadang biasanya klo masih sepi gitu masih belum kenal aja sih orang-

orangnya. Jadi gimana kitanya juga mengenalkan ke mereka, kadang kita masukin di 

caption tentang biografi ust-nya, kadang klo mereka masih belum kenalkan susah gitukan 

mau datang. Lain klo mereka udah tahu, misalnya kayak ust Adi Hidayat klo itumah udah 

ga usah banyak di posting udah langsung gitukan, karena mereka udah tahukan, udah 

kenal, jadi ya gitu aja sih, giman kita ngenalinya gimana kita ngemasnya juga kayak 

missal di tema, misal Temanya berat nih, kita bikin bahasa yang lebih familiar bikin 

bahasa yang lebih umum terus di caption kita jabarin maksudnya kajian ini tuh kita mau 

apa sih kayak gtu  

Anin : Kalo untuk caption sendiri ada yang buat, atau udah bagi tugas? Ini bagian caption, ini 

bagian posternya, ini apa gitu?  

Tia : Iya ada bagian2nya sendiri. Udah kali ya diaksih bagian2 disini ya? 

Anin : Iya teh, tapi tidak begitu lengkap, terus saya minta ini Organi Gram, ada ga ya teh? 

Katanya di Sekrenya gitu ada, terus saya minta tolong di foto (tertawa)  

Tia : Iya kayaknya di sekre ada, tapi ga tahu filenya ada apa enggak , nanti saya coba tanyain 

ya. 

Anin : Iya katanya ga ada teh, terus saya bilang minta fotonya gtu (tertawa)  

Tia : Pasti lupa dia. 

Anin : Iya ehmemmm(tertawa) klo ga saya minta ke teteh aja ya teh yaa.. 

Tia : Iya nanti aku coba tanyain deh ada apa enggak 

Anin : Iya kemaren katanya ga ada filenya mah, terus kata teh Tita ada di ruang ini.. 

Tia : Ohh soalnya kayaknya di sekre ga ada sih, ga tahu tuh diruang mana 

Anin : Akhwatnya klo gasalah itu. 

Tia : Ohh yaa coba deh aku tanyain dulu.. 



Anin : Ohh..klo jama’ah itu datang karena ada temenya disitu atau gimana ya ? atau diajak atau 

gimana teteh?  

Tia : Ada yang kayak gitu..ada yang diajak temenya yang udah pernah, ada yang sama2 

belum pernah juga, ada yang ga sengaja sholat disana terus jadi ikut kajian, macam2 sih. 

Anin : Ohh ada juga yang ikut karena ga sengaja sholat disana ya teh ya? 

Tia : Iya kan soalnya ta’limnya abis sholatkan, abis ashar ama abis maghrib, jadi kadang ya 

sholat disana sekalian aja ikut kajian gitu ada juga.  

Anin  : Okedeh teh klo gitu… 

Tia : Iyaaa…. 

Anin : Paling nanti kalo saya ada yang kurang2 lagi ya teh ya.. 

Tia : Boleh2 WA aja tapi jangan ke No ini yaa..No yang sebelumnya aja mending  

Anin : Yaudah ya teh,,makasih banyak ya teteh yaa…hahahaa. 

Tia : Iyaa semoga sepet lah yaa, jangan sampai ke Bandung lagi (terawa). 

Anin : Iya the..aminn…kan lumayan ya the yaa..(tertawa) Assalamualaikum * 

 

 


