
Narasumber : Wildan, Sisil, dan Intan (Murabbians) 

Tanggal  : 15 Mei 2018 

Pewawancara : assalamualaikum..saya anin e..mau bertanya gitu tentang disini kalo menurut 

teteh dan akangnya.. oh sebelumnya gini.. nama namanya siapa gitu kalo teteh siapa? 

Narasumber wanita 1 : sisil  

Pewawancara : sisil..kalo tetehnya siapa? 

Narasumber wanita 2 : intan ..  

Pewawancara : intan… e.. menjabat koorag? 

Narasumber pria : wildan  

Pewawancara : e.. menjabat sebagai apa gitu ? 

Narasumber wanita: kalo saya divisi sosmed 

Pewawancara : kalo akang? 

Narasumber :  paling disebutnya bisa jadi wakil 

Pewawancara : pertanyaan pertama, tujuan dibentuknya komunitas ini karena apa? Latar 

belakangnya apa? 

Narasumber  pria: tujuannya itu awalnya di tahun 2015 terkumpul dari jamaah, lalu ada..kalo 

tidak salah ya..soalnya saya tidak terlibat pada saat itu, rekan saya yang lebih dahulu disini 

bercerita awal mulanya kenapa murrobians itu terbentuk ? iya dari jamaah, terkumpul.. kenapa 

enggak dikumpulkan dan kita ramaikan masjid ini gitu, karena dilihat disini kajiannya lumayan 

gitu, emang dari DKMnya bagus ya mensupport terus ustad-ustadnya seperti ustad hannan kan 

sebelum naik daun dulu masih mengajar rutin lah selasa-kamis, setelah itu kita berkumpul dan 

terbentuklah DKM, setelah itu setahun lah terbentuk murabbians seiring waktu berpindah-

pindah dan akhirnya dibukalah reqruitment pertama. Reqruitment pertama itu Alhamdulillah 

menghasilkan sekitar hamper 150-an lah, terjaring 150 akhwat dan ikhwat gitu Alhamdulillah, 

nah yang sampai di interview ikhwan ada 40 akhwat ada 70 lebih nah kurang lebih seperti itu. 

Ini itu awalnya berbentuk dari jamaah   

Pewawancara pria: terus tujuannya itu lebih kemana? 

Narasumber : untuk tujuan kita awal itu hanya sebagai membantu DKM, tapi lambat laun 

yaudah kita gerakkan untuk dakwah kita jadi siarkan,satu seperti apa nih.. kita dengan cara kita 

buat kajian, karena waktu 2016 itu kajian itu sangat minim, sangat minim ya, jadi ada beberapa 

masjid saja tapi tidak booming  

Narasumber wanita : kalo setau saya sih, tujuan di buatnya murobbians sendiri buat 

memakmurkan masjid, soalnya kan ada beberapa masjid, kayak kemaren nih kegiatan yang 

ngariyeung pemuda se-Bandung itu nah itu kan tujuannya buat, jadi setiap masjid harus ada 

pemudanya nih gimana caranya buat tiap masjid itu jalan karena ingin memakmurkan masjid, 

ibarat kalau dibandingkan dengan pemuda hijrah misalkan ya, kalau pemuda hijrah kan lebih 

expand ke tiap-tiap masjid gitu loh, kalau kita itu dibentuk karena memakmurkan suatu masjid 

saja dan insyallah untuk membantu DKM, itu kegiatan-kegiatannya  



Pewawancara : kalo dari segi pembicara, ini cara pemilihan pembicara itu cara pemiliahan 

ustadnya itu bagaimana sistemnya disini gitu ? 

Narasumber wanita : kalo buat cara pemilihannya sih emang dari awal kita kayak waktu itu 

kan mah kita sempet ada ustad hannan dulu disini. Sebelum naik daun kan ustad hannan sempet 

disini dulu dan sia itu dating kesini dulu, terus kita milih ustad-ustadnya itu enggak yang kayak 

ini aja misalkan yang lagi naik daun aja gitu, enggak gitu jadi siapa aja yang mau ngisi, 

misalkan kita mau mangggil ustad hajir gitu atau ustad abe gitu kan, itu juga sekaligus 

membantu mereka memanfaatkan lagi ilmunya gitu ya  

Narasumber pria: mungkin tambahan, kalu untuk pemilihannya itu selebihnya memang dari 

DKM ya khususnya karena kajian rutian, tabligh akbar dan sebagainya itu kalo emang ada 

ustad yang naik daun atau sebagai hal itu tidak menutup kemungkinan gitu untuk menarik 

minat jamaah pada masjid ini karena kita itu fungsinya DKM berarti kan remaja masjid ya, 

terus juga emang pengen seperti yang udah rutin, ustad-ustad gitu minimal pernah berdiskusi 

gitu ya dari Kairo lah minimal gitu  lulusan dari Al-Azhar yang gelarnya Lc. Minimal ada itu 

untuk menjaga kualitas dari si pemiliknya itu sendiri 

Pewawancara : jadi untuk pemilihan ustad itu enggak di dilihat dari terkenalnya atau tidak, jadi 

lebih kekualitas ya ? 

Narasumber pria: iya betul  

Pewawancara : kalau dari pemilihan ustad ini yayasan ada ikut campur gak ? kan dibawah 

naungan al-murabbi gitu kan, nah itu ikut serta gak ? misalnya udah ustadnya ini aja.. jadi 

enggak kita yang milih gitu  

Narasumber pria: boleh, kalu untuk ikut andil mungkin kalo di al-murobbi sendiri kita itu open 

discussion, jadi pada pihak DKM dan murabbiannya itu sendiri lebih utamanya berdiskusi 

sama-sama mengundang ustad A misalkan diinformasikan dahulu, misalkan DKM oke, 

setuju..langsung action, misalkan dari DKM kurang nih atau bagaimana nanti didiskusikan 

dulu sampe mateng dulu karena ini namanya al-murobbi, masjid kan dibawah yayasan dan 

DKM mungkin kita mengikuti kode etiknya beliau  

Pewawancara : kalo dari pembicara sendiri gitu dipemilihannya disesuaikan dengan tema atau 

cara dia menyampaikan apa gimana? 

Narasumber wanita: kalo buat tema sih biasanya dipersiapkan dari ustadnya sendiri, jadi si 

temanya itu nanti dikirimin ke kita buat dibikinin poster gitu setau saya… 

Narasumber pria: setau saya bisa dari ustadnya sendiri, request atau dengan kurikulum di kita 

ada kayak tajqil-tajqil nabz, nah itu udah berurutan kan, tapi terlebih dari itu udah ada 

pembinanya, beliau yang meraciknya gitu seperti apanya, misalkan untuk kajian taun ini kita 

temanya untuk apa nih yang udah pernah misalkan kayak ardis arbain kan ada 42, kan itu 

bersambungkan part per part,  pada saat hari itu dengan ustadnya pilihan nanti siapa A, B gitu 

ada temanya gitu maksutnya  

Pewawancara : kalo dari hambatannya, ada hambatan gak gitu, kalo dari komunitas ini itu apa 

hambatannya ? 

Narasumber wanita:  kalo untuk saat ini sih hambatannya dijamaah kali ya, karena semakin 

kesini itu semakain surut jamaahnya, gatau emang kita ambil brands-nya yang terlalu umum, 



gatau emang tema kita yang gitu-gitu aja apa gimana, tapi kita itu lagi bikin program yang 

insyallah narik perhatian jamaah lagi buat kajian disini..  

Narasumber pria: ya bisa dari jamaah salah satunya, terus juga emang tantangan jaman 

sekarang, yang sekarang itu di Bandung ya yang tau khususnya itu kajian itu udah menjamur 

dimana saja, jadi kalo dulu 2015-2016 masih salah satu missal murobbi, istiqamah, DKT 

misalkan yang berpengaruh, sekarang tersebar jadi beban masjid murobbi sebetulnya udah 

tersalurkan dengan dakwah yang sudah muncul-muncul itu seperti rekan-rekan yang baru 

seperti remaja masjid lainnya, kita sangat bersyukur juga berbagi space ya mungkin, ya itu 

tantangannya karena semakin banyak menjamur, pesatnya media sosial dan tuntunan jamaah 

itu pengen out of the box lah pengen keluar dari bisanya, misalkan dari ustadnya, dari temanya 

dan sebagainya. Mungkin itu tantangannya.. 

Pewawancara :  untuk kajian umum itu kalo saya liat dari Instagram kan udah ada pattern-nya 

ya misalkan hari ini mau bahas tentang apa, nah tema besar yang pengen disampaikan 

murobbians ini apa gitu ? atau emang kurikulumnya kayak gitu ? 

Narasumber wanita: kalo setau saya sih kurikulumnya emang gitu teh, soalnya tiap hari juga 

kan ada seri-serinya gitu loh, kayak misalkan tazyatun nabz bagian apa gitu  

Narasumber pria: mungkin tambahan untuk tema besar mungkin udah jelas kan kita untuk 

peranannya ke umumnya ya, karena sasaran kita emang di sesuaikan karena di lihat dari media 

sosialnya kita itu adalah ke pemuda ya remaja, tapi kan disini jamaah dahulunya adalah orang 

yang lanjut dan dewasa, paling disesuaikan jadi tema besarnya itu kekinian tapi dikemas 

dengan tidak meninggalkan masa lalu, contoh seperti tema kita menyambung pada kitab apa 

seperti itu, jadi kita ada rujukannya yang udah ditunjuk oleh pembina kita gitu 

Pewawancara : kalo untuk cara pemilihan temanya itu diliat dari sekarang yang lagi booming 

apa gitu atau ya emang udah ada keputusan untuk hari ini temanya apa gitu ? 

Narasumber wanita: emang ada beberapa sih yang ngambil misalkan dari hal yang booming 

gitu, kayak kalau kajian ustad Rahmat, kan ustad Rahmad ambil tema-teanya yang emang lagi 

booming sekarang, terus ada juga yang emang ngambil dari beberapa kurikulum gitu  

Pewawancara : kan kemaren saya sempet wawancara dengan beberapa jamaah gitu, disitu itu 

mereka bilang ada grup WA nya buat jamaah gitu kan, nah yang masuk grup WA itu jamaah 

yang seperti apa dan kenapa dibuat? Apakah itu bentuk dari service murrobian untuk 

jamaahnya, apa gimana? 

Narasumber wanita: kalo itu sih kenapa dibikin grup, soalnya karna ada beberapa jamaah yang 

mungkin kurang update gitu kalo di Instagram, jadi kita sepakat bikin grup WA buat jamaah 

tersendiri, jadi siapa yang masukin di grup itu siapa yang suka hadir kan tiap kajian kita kasih 

form gitu buat ngisi nama, nomor WA dan sengaja kita masuk-masukin, terus diditu itu kita 

share kajian tiap hari  

Pewawancara : isinya cuma share aja atau ada apa lagi gitu di grup itu ? 

Narasumber wanita: suka ada resume kajian sih  

Pewawancara : ada suka feedback, misalnya ada jamaah yang suka nanya gak teh? 



Narasumber wanita: jarang kalo itu, soalnya kan ini baru soalnya grupnya masih kaku buat 

gerak   

Pewawancara : di grup itu ada berapa orang yang teh ? 

Narasumber wanita: ada lebih dari 100, udah banyak..itu baru ada sekitar 2 mingguan.. ada 114 

buat akhwat  

Pewawancara : kalo yang ikhwan ? 

Narasumber pria: kalo yang ikhwan ada sama seperti halnya dibikin grup karena dahulu emang 

tradisi mungkin beberapa masjid juga menggerakkan seperti itu, seperti nomor hp 

dikumpulkan, kalo dahulan lewat sms berantai bahwasannya udah memberitahu bahwa ada 

kajian, kan karena sms itu bagi yang lanjut mungkin gak punya, kalo sekarang kan udah wajib 

mungkin ya punya WA, internet lah ya smartphone, kalo dulu kan masih dengan hp digitalnya 

sendiri gitu kan, hp biasanya masih dengan sms dulu kita seperti itu awalnya, sekarang 

kembangkan grup WA gitu kan, kita itu sasarannya emang kesemua kalangan, kenapa bikin 

ada grup, karena gak semua punya Instagram, kalo WA musti ada buat kantor, buat keluarga 

ada grupnya, makanya dibikin grup WA karena lebih mempercepat informasi dan komunikasi 

jamaah juga lebih enak, lebih deket lah gitu 

Pewawancara : jadi itu kayak bentuk service nya murrobians ke jamaah gitu ya ? 

Narasumber pria: bisa disebut kita service “langsung datang”, jemput bola gitu lah langsung 

datang 

Pewawancara : kalo untuk sistemnya tarbiah disini itu bagaimana sistemnya, seminggu ada 

berapa kali ?  

Narasumber wanita: kalo itu khusus untuk sekolah murrobbians kali ya kalo tarbiah mah  

Pewawancara : iya maksutnya ke murrobiansnya gitu ? 

Narasumber wanita: kalo itu adanya tiap minggu 1 kali  

Pewawancara : seminggu 1 kali itu hari apa aja ? 

Narasumber wanita: beda-beda sih kalo ikhwan mah weekday juga diambil, kalo kita 1 minggu 

aja kalo yang akhwat  

Pewawancara : kalo yang ikhwan ? 

Narasumber pria: kalo yang ikhwan itu ada beberapa grup itu disesuaikan dengan jadwal 

ustadnya dan jadwal anak-anak pastinya, itu kan udah ada kurikulumnya dari sekolahnya 

murrobbians  

Pewawancara : untuk pengisi tarbiahnya cara mencarinya bagaimana ? 

Narasumber wanita: kalo mencari murrobbiahnya itu mah ditentuin sama pengurus dulunya, 

jadi kan sebelumnya kita kan bukan pengurus, belum dibentuk struktur aslinya, jadi dulu itu 

emanng ada 5 orang pengurus itu, jadi kan mereka yang mengurus buat nyari-nyari murrobbian 

Narasumber pria: tambahan untuk itu, saya sempat diskusi, saya pun juga masih di tarbiah, 

karena tarbiah itu panjang dan lama untuk proses tarbiah, jadi itu udah dibentuk oleh tim 



Pembina, kita ada ustad-ustad yang nantinya beliau bertugas untuk menjalankan tugasnya 

dengan kurikulum tertentu disitu, jadi kita siswa itu tidak tau seperti apa dan sebagainya tapi 

udah dijelaskan kurikulum bahwasannya nanti ada targetnya seperti itu, selebihnya yang 

berpengalaman, tadi bisa disebut dia yang punya gelar Lc., yang udah belajar di Timur Tengah 

dan sebagainya gitu, karena ilmunya lebih jelas 

Pewawancara : setiap tahun kan ada reqruitment, apakah ada yang beda dari bahasannya 

misalnya  yang tau ini  yang baru masuk sama tahun yang sudah lama apa beda gitu ? 

Narasumber pria: untuk reqruitment itu kita gak setiap tahun ya, jadi dilihat kapasitas di kita, 

jadi kita murrobian itu sendiri tidak seperti yang lain, disini kita open jadi semua yang terlibat 

di kepengurusan itu bisa berganti suatu saat , jadi PAW-nya cepat jangka waktunya cepat, jadi 

gak setahu, dua tahun, tapi tetep ada masa bakti nantinya, karena kan kita dibilang masih muda 

ya..2015 itu 2 tahun 3 tahun dibilang masih muda sebuah organisasi kepemudaan. Untuk 

reqruitment sendiri kita kan baru yang besar itu 2, sisanya itu reqruitment misalkan antum 

berkompeten di sini, jadi apalagi untuk akhwat ada yang sudah berkeluarga dan sebagai hal, 

dan ikhwan pun juga sama kalo udah berkeluarga agak sulit juga, mungkin itu yang jadi 

problemata untuk, mungkin disana ada reqruitment misalkan.. 

Pewawancara : jadi tidak setiap tahun banget ya? 

Narasumber pria: tidak setiap tahun jadwal rutin makanya kita insidentil  

Pewawancara : kalo kurikulum berdirinya sendiri seperti apa gitu ? 

Narasumber wanita: kurikulumnya sendiri udah ditentuin sih buat setahun 

Pewawancara : dan kurikulumnya seperti apa ? lebih kemana? 

Narasumber wanita: emang tiap minggu itu beda-beda sih  

Narasumber pria: kalo untuk tarbiah mungkin bisa saya jelaskan langsung karena saya tarbiah 

langsung dengan pembinanya ya, kalo tarbiah kita itu ada awal untuk membaca hadist, 

misalkan hadist arbain kan ada susunan niat, dua tiga dan sampai terakhir 42 seperti itu. 

Mungkin jelasnya kedepan, karena kendala di kita karena berbeda stated-nya jadi berbeda, tapi 

tetep ada acuannya. Walaupun berbeda tiap pekannya, kelompok lain berbeda tapi ya bermuara 

pasti akan sama seperti itu kapabil-nya sama karena pemilihannya udah di awal untuk skema 

tarbiahnya.  

Pewawancara : efek yang dirasakan setelah tarbiah itu apa buat teteh atau akang ? 

Narasumber wanita: jadi apa ya, udah tarbiah itu disamping kita dapet ilmu gitu ya iman itu 

kerasa udah dicas gitu loh, kalo udah tarbiah itu kayak udah naik aja iman itu, dan sebagai 

pengingat. Terus nambah ukhuwah juga kan lebih tau karakter masing-masing, terus sambal 

ada materinya juga bisa sharing juga antar sesame murrobians juga, kadang ada acara ini 

gimana kita mau ngebantu gak gitu 

Pewawancara : kalo akang ? 

Narasumber pria: untuk tarbiah itu ngecas iman yang sedang down yang sedang futur, misalkan 

seminggu tidak tarbiah itu ada apa gitu sesuatu yang hilang , tidak tercharge, terus untuk 

dakwah gitu, satu kepribadi diri sendiri, dua nanti bisa berguna buat keteguahan, misalkan kita 



berdakwah sekarang di murrobbians kita dakwahnya ke orang lain lah, kita ke diri sendiri udah 

ke-dakwahi belum yang seperti itu lah, ukhuwah juga bisa, lebih efek panjangnya itu adalah 

seperti kita itu misalkan kalu sudah lulus tarbiah itu punya sesuatu yang bisa dijual gitu ke umat 

itu seperti apa, apalagi kalo kita mau berjihad seperti apa terjun didunia dakwah sudah punya 

minimal basic-nya itu, ya tidak hanya asal ngomong dan sebgainya kan banyak yang seperti 

itu  

Pewawancara : apakah tarbiah yang dikerjakan murrobians, nantinya akan terjun kemasyarakat 

apa pilihan diri sendiri gitu ? 

Narasumber wanita: pilihan diri sendiri sih, soalnya kalo langsung terjun kemasyarakat 

kayaknya agak susah kalo menurut aku  

Narasumber pria: untuk tarbiah itu sendiri untuk yang ana sampaikan, kepada masyarakat 

bagaimanapun juga tujuan dari murrobi itu sendiri mencetak kader sepertinya ya, yang nantinya 

dirumahnya atau di masyarakat luas yang mempunyai masjid maupun suatu sekolah bisa 

dibagikan kembali seperti itu kedepan 

Pewawancara : ini untuk sosial media, kenapa memilih sosial media gitu ? 

Narasumber wanita: kenapa memilih sosial media, kalo menurut ku sih jaman sekarang apa sih 

yang gak sekali di posting gak nyebar gitu kalo di sosial media, soalnya kan disitu ranahnya 

nih tempat orang membagikan informasi, soalnya kan kalo kita cuma membagi-bagikan poster 

gak semua orang mau dan gak semua orang liat juga. Disosial media kan oluar kota juga 

mungkin tau organisasi ini aktif-nya di Bandung nih sering ada kajiannya tiap hari gitu  

Narasumber pria: karena the power of media sosial ya, sekali lagi kita hidup itu udah dua dunia 

sekarang, dunia nyata dan dunia media sosial jadi cenderung anak muda sekarang itu 

ngambilnya media sosial karena itu paling mudah pendekatannya, orang setiap hari berapa jam 

pasti ngeluangin waktu untuk buka hp apalagi Instagram ya, nah itu lah kenapa di media sosial 

khususnya Instagram yak karena itu dilihat dari penduduk di Bandung sendiri yang punya 

Instagram 2 kali lebih banyak daripada penduduknya itu sendiri, dan memang cepat viral juga, 

apalagi dengan Instagram ustad-ustad yang belum kita paham yang belum tau orang itu bisa 

tau gitu. Media-media yang paling ampuh pada saat itu ya mungkin itu . 

Pewawancara : kalo media sosial ini digunakannya untuk apa aja? Apa cuma buat nge-share 

kajian aja apa itu ada nilai dakwahnya juga yang ingin disampaikan  

Narasumber wanita: ada sih, ada nilai dakwahnya mungkin ya, nilai dakwahnya mungkin kita 

kan suka live streaming, mungkin itu menjdai salah satu cara bagaimana kajian tersebut bisa 

nyebar tanpa harus dateng ke kajian tersebut, jadi tetep aja jariah-nya masih ada gitu 

meskipun lewat sosial media gitu  

Pewawancara : gunanya untuk live streaming aja ya? 

Narasumber wanita: untuk live steaming aja  

Pewawancara : sosial media yang sering digunakan apa ? 

Narasumber wanita: Instagram sih 

Pewawancara : kalo media-media lain bangsa facebook, line ? 



Narasumber wanita: ada facebook, youtube, Cuma kurang aja, kurang admin kita teh 

Narasumber pria:  iya karenakan regenerasi ya, kita dulu punya TV murrobian dan 

sebagainya, beliau yang maker-nya yang pembikin itu sudah lulus terlebih dahulu jadi kita 

tidak dijalankan lagi karena beberapa factor mungkin itu, sebenarnya lebih luas dakwah kita 

itu, kita punya film punya TV dan sebagai hal cenelnya gitu kan, tapi saying sekali karena 

waktu terus berjalan orang-orang yang kompeten sudah lulus, dalam artian ada yang menikah 

dan berkeluarga banyak factor, jadi mungkin kita focus ke Instagram dahulu gitu 

Pewawancara : facebook kayak gitu-gitu belom ya ? 

Narasumber pria: belum, Insyaallah kita lagi rilis ya masih di pelajari lagi  

Pewawancara : jadi yang sering di posting itu info kajian aja ? 

Narasumber wanita: info kajian aja  

Pewawancara : gak yang misalnya ada poster 1 hadis, belum ya ? 

Narasumber wanita: belum 

Pewawancara : kalo di sosial media itu komunikasinya 2 arah apa Cuma buat ngeposting aja 

gitu ? 

Narasumber pria: ada yang nanya banyak sih, cuma kita kan programnya bukan..belum 

sepenuhnya terealisasi, jadi masih ada dibikin lah programnya jadi yang pegang IG juga 

kadang emang bingung kalo mau bales itu kebanyakan atau yang nge-DM itu kebanyakan, 

kadang ada beberapa yang gak kebales, atau ada yang gak kebuka gitu, jadi emang sekarang 

lagi dibikinin programnya, gimana orang-orangnya siapa aja yang bales komen, bales DM 

atau di facebooknya di yutub dan lain sebagainya  

Pewawancara : kalo boleh tau biasanya yang nge-DM atau komen gitu nanyanya tentang apa 

atau gimana ? 

Narasumber wanita: kalo nge-DM sih kebanyakan misalkan malem ini ada ustad ini gak atau 

boleh gak minta kopian kajian tadi kurang lebih kayak gitu sih. Terus juga ada yang nanya 

gimana cara gabung murrobian 

Pewawancara : suka ada yang curhat gitu gak teh ? 

Narasumber wanita: enggak jarang, karena kitanya jarang ngebales soalnya dulunya 

dipegangnya gak sama, ini kan udah lumayan nih dipegangnya sama 3 orang kalo dulu yang 

pegangnnya Cuma 1 orang ketuanya aja, kalo sekarang si IG nya udah di password-nya ke 

akhwat sama yang ke ikhwan, jadi kita itu mau bales masih bingung gitu, takutnya gak srek 

di ketuanya atau belum boleh programnya kan belum jalan  

Pewawancara : jadi belum ada kaya yang curhat terus kasih saran kayak service jamaahnya ? 

Narasumber wanita: belum, paling juga itu di WA sih dari grup jamaah gitu, ada yang tiba-

tiba “teh di murrobbi ada gak fasilitas taaruf gak” gitu   

Pewawancara : kalo misalnya memposting poster ada jam tertentu gak sih? 



Narasumber wanita: kita mah kan ya berhubung tiap hari ada kajian kecuali hari senin, 

biasanya kita posting kajian itu jam 9 pagi, jadi subuh itu udah harus beres si poster itu, 

soalnya kan suka tiba-tiba temanya itu berubah gitu  

Pewawancara : terus cara ngatur sosial medianya gimana kaya facebook,line, WA, kaya bikin 

video 1 menit ? 

Narasumber wanita: kan yang kayak udah dijelasin tadi teh, kurang admin, jadi paling baru 

Instagram aja. Insyallah lah kedepannya.. 

Narasumber pria: belum diaktifkan lagi ya, karena dahulu emang pernah adminnnya banyak 

dan orangnya kompeten, sekarang kan banyak kesibukan kita juga gak mungkin kumpul 

disitu, banyak belajar seperti itu sih kita insyaallah segera bakal kita bangun lagi  

Pewawancara : sudah teh, kang cukup.. terimakasih banyak sudah banyak membantu  

 

 


