






MODEL PEDOMAN WAWANCARA
PROPOSAL PENELITIAN

DAKWAH BKPRMI DALAM PENGAMALAN SHALAT BERJAMAAH REMAJA
MASJID DI KOTA KENDARI

PENELITI : HERMAWAN
SEMESTER : GENAP (X)
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

NAMA INFORMAN :
KEPENGURUSAN :
JABATAN :
PEMBINAAN :
1. AKTIVITAS DAKWAH BKPRMI DALAM MEMAHAMKAN PENGAMALAN

SHALAT BERJAMAAH REMAJA MASJID KOTA KENDARI.
a. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari, dan apa

yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung dengan BKPRMI Kota Kendari ?
b. Adakah survei yang dilakukan pihak BKPRMI Kota Kendari terhadap Masjid-

masjid yang memiliki kepengurusan remaja Masjid dan tidak memiliki
kepengurusan remaja Masjid ?

c. Bagaimana BKPRMI mengkader remaja Masjid untuk mau bergabung di BKPRMI
?

d. Adakah pembinaan oleh BKPRMI Kota Kendari terhadap remaja Masjid yang
telah dikader untuk menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari ?

e. Apa yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari agar kepengurusan remaja Masjid
yang telah dikader, tidak bubar ?

f. Apakah ada kontrol yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari terhadap
kepengurusan remaja Masjid yang telah di kader menjadi anggota BKPRMI Kota
Kendari ?

g. Adakah pertemuan rutin atau semacam rapat yang dilakukan oleh BKPRMI dan
apa tujuan dari pertemuan atau rapat tersebut ?

2. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BKPRMI DALAM
MELAKSANAKAN AKTIVITAS DAKWAHNYA DALAM MEMAHAMKAN
PENGAMALAN SHALAT BERJAMAAH REMAS DI KOTA KENDARI.
a. Adakah respon yang kurang menyenangkan dari pihak pengurus Masjid ketika

BKPRMI Kota Kendari melakukan survei tersebut ?
b. Adakah  keanggotaan BKPRMI Kota Kendari yang  tidak menjalankan amanah

yang diberikan sebagamana seharusnya ?
c. Adakah remaja Masjid yang telah aktif di kepengurusan remaja Masjdi yang telah

dibentuk, bahkan telah direkrut menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari,
kemudian hilang dan berhenti dari keanggotaan  remaja Masjid dan keanggotaan
BKPRMI Kota Kendari ?

d. Adakah sekretariat tetap BKPRMI Kota Kendari ?
e. Bagaimana dengan  dana BKPRMI Kota Kendari, dari mana didapatkan dana

ketika membuat suatu kegiatan ?
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HASIL WAWANCARA

INFORMAN :  Muh. Yunus Arsyad

KEPENGURUSAN : Majelis Pertimbangan Daerah

JABATAN : Ketua Umum

1. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari, dan apa
yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung dengan BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Saya bergabung di BKPRMI WILAYAH  tahun 1993, Dan tahun 1997
diamanahkan  menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Daerah (DIRDA), pada
waktu itu belum ada BKPRMI Kota Kendari. Dan BKPRMI Kota Kendari kami
bentuk pada tanggal 24 Oktober 2000, di Masjid Babut Taqwa.
Dan saya tertarik bergabung dengan BKPRMI, karena basic saya memang dari
remaja Masjid. Di BKPRMI itu plural, tidak mengenal aliran dan mazhab
tertentu, semua bisa bergabung di BKPRMI. Tingkat ukhuwah islamiyyah yang
tinggi, dan hampir semua suku ada di BKPRMI.
Dulu itu di BKPRMI ada Hizbut Tahrir, NU, Muhammadiyah, Wasliah nya,
pokoknya macam-macam.”

2. Adakah survei yang dilakukan pihak BKPRMI Kota Kendari terhadap Masjid-
masjid yang memiliki kepengurusan remaja Masjid dan tidak memiliki
kepengurusan remaja Masjid ?
Jawaban

“Iya.. BKPRMI mendatangi Masjid-masjid, dan bertemu dengan pengurus
Masjid sekaligus bersilahturahmi dengan mereka, kemudian menyarankan agar
tiap Masjid di bentuk kepengurusan remaja Masjid, karena memiliki keuntungan
diantaranya waktu waktu sholat terjaga, dan juga kebersihan Masjid terjaga,
sekaligus ada yang jaga Masjid”

3. Bagaimana BKPRMI mengkader remaja Masjid untuk mau bergabung di
BKPRMI ?
Jawaban

“BKPRMI membentuk lembaga pengkaderan Islam, pengkaderan di lakukan tiga
bulan sekali. Tim inilah yang bergerak dan berkerjasama dengan pengurus
Masjid setempat. Sebelum mereka dikader terlebih dahulu ada semacam
pembinaan”



4. Adakah pembinaan oleh BKPRMI Kota Kendari terhadap remaja Masjid yang
telah dikader untuk menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Seperti yang saya katakan tadi, sebelum remaja Masjid di kader, wajib
dilakukan pembinaan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
mereka, terkait tauhid, ibadah, dakwah, keutamaan memakmurkan Masjid dan
lain lain. Sehingga mereka memahami bahwa mereka menjadi remaja Masjid
sekaligus pengurus di BKPRMI adalah ibadah karena mereka adalah pelaku
dakwah. Dan kami juga melakukan pelatihan khatib, dengan tujuan salasatunya
adalah ketika jum’at dan khatibnya berhalangan, merekalah yang
menggantikannya.”

5. Apa yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari agar kepengurusan remaja Masjid
yang telah dikader, tidak bubar ?
Jawaban

“Selain pembinaan, kami melakukan ukhuwah denga para remaja Masjid dengan
mengaftifkan mereka dalam kegiatan BKPRMI, seperti temu anak sholeh, temu
anak santri, kegiatan pengkaderan. Mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan
tersebut, sehingga mereka tidak merasa hanya sekedar dibentuk saja tetapi benar-
benar mereka dianggap ada.”

6. Apakah ada kontrol yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari terhadap
kepengurusan remaja Masjid yang telah di kader menjadi anggota BKPRMI Kota
Kendari ?
Jawaban

“Iya, sering dilakukan, kami melakukan pemantauan melaui pembina mereka
dan juga melalui pengurus Masjid yang bersangkutan, ada pertemuan sebulan
sekali, kami mengundang penceramah untuk menyampaikan tauzia.  Kita panggil
remaja Masjid, kemudian menanyakan bagaimana kegiatan remaja di Masjidnya,
apakah ada kendala yang dihadapi, kemudian kami memberikan masukan. Dan
sekarang kami buatkan grup whatsuup, sebagai salah satu bentuk control kepada
mereka.”

7. Adakah pertemuan rutin atau semacam rapat yang dilakukan oleh BKPRMI dan
apa tujuan dari pertemuan atau rapat tersebut ?
Jawaban

“Ia, sebulan sekali, yang bertujuan agar ukhuwah kita terjaga, sekaligus
mengevaluasi masalah-masalah yang ada. Hal ini kami lakukan dari satu masjid
ke masjid lain. Kami membuat semacam arisan, dan kami juga megundang



peneceramah untuk menyampaikan pencerahan dan untuk memotivasi teman
termasuk anak remaja Masjid.

8. Adakah respon yang kurang menyenangkan dari pihak pengurus Masjid ketika
BKPRMI Kota Kendari melakukan survei dan menawarkan agar di Masjid
tersebut dibentuk kepengurusan remaja Masjid ?
Jawab

“Iya, ada. Respon yang datar-datar saja ada. Ada yang tidak setuju karena ramaja
Masjid katanya bikin ribut saja di Masjid. Dan kami tidak bisa memaksakan itu,
karena kami hanya sebatas menawarkan. Dan saya sering sampaikan kepada
teman-teman jangan bosan-bosan sampaikan apa itu BKPRMI, bahwa BKPRMI
itu ada lembaga independen dan tidak berafeliasi dengan kepentingan politik
manapun, ini murni kebutuhan Masjid.”

9. Adakah  keanggotaan BKPRMI Kota Kendari yang  tidak menjalankan amanah
yang diberikan sebagamana seharusnya ?
Jawab

“Saya tidak tahu kalau sekarang, waktu dulu saya jadi ketua semua taman-teman
aktif bergerak, dan ketika diberi amanah mereka selalu bertugas dengan baik.
Saya selalu menanamkan dalam diri teman-teman untuk menghilangkan sifat
kesenioritas. Karena bila kita buat suatu kegiatan, misalnya yang ditunjuk
sebagai ketua adalah yang lebih muda, maka dia berhak memerintah saya dan
saya selaku yang dibawahinya maka saya harus taat kepada dia. Tapi harus kita
akui kader sekarang kita kurang, mungkin kesadaran teman-teman sudah mulai
berkurang tentang remaja Masjid, ditambah lagi kesibukan teman-teman”

10. Adakah remaja Masjid yang telah aktif di kepengurusan remaja Masjid yang
telah dibentuk, bahkan telah direkrut menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari,
kemudian hilang dan berhenti dari keanggotaan  remaja Masjid dan keanggotaan
BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Kalau yang seperti itu pada umumnya, hampir sering terjadi. tidak usah jauh-
jauh, di Masjid sini saja, ada yang hilang entah kemana. Bisa jadi mungkin ketika
tamat sekolah langsung bekerja lalu kemudian sibuk dengan pekerjaannya, dan
bila saya amati mungkin mereka terpengaruh oleh pergaulan ditambah lagi
semakin ditunjangnya teknologi saat ini, sehingga mereka tidak berfikir kearah
sini lagi, yakni bagaimana memakmurkan Masjid.”

11. Adakah sekret tetap BKPRMI Kota Kendari ?
Jawab



“Kalau dulu ada di Islamic Center,tapi  sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi
sekarang ada di Masjid Raya, tapi jarang kita gunakan karena tidak seperti dulu.
Dulu itu di Islamic Center itu boleh dikata hampir kita yang kuasai, karena
hampir setiap bulan kita adakan kegiatan.  Sehingga sekarang untuk buat
kegiatan seperti dulu lagi sudah jarang. Islamic Center dulu sebenarnya untuk
wilayah, karena wilayah jarang menggunakan, maka kami yang menggunakan.”

12. Bagaimana dengan  dana BKPRMI Kota Kendari, dari mana didapatkan dana
ketika membuat suatu kegiatan ?
Jawaban

“Berbicara dana, BKPRMI adalah lembaga swadaya masyarakat, yang dananya
minim, dan ketika membuat kegiatan maka dana didapatkan dari sumbangsi
teman-teman anggota, dan konstribusi peserta. Dan ketika membuat kegiatan
kami tidak berharap dari pemerintah. Dan kami pernah mendapat bantuan dari
pemerintah Rp.30.000.000, setelah itu tidak ada lagi. Dan dana tersebut kami
membelikan kelengkapan kesekretariatan seperti computer, print, infokus,
kamera, etalase,dan lain-lain dan itu sebagai inventarir kami.”



HASIL WAWANCARA

INFORMAN : H. Syahrir Najamuddin

KEPENGURUSAN : Dewan Pengurus Harian

JABATAN : Ketua Umum BKPRMI Kota

1. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari, dan apa
yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung dengan BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“BKPRMI buat saya bukanlah hal yang baru, sebelum saya menjadi ketua,
memang saya banyak terlibat kegiatan-kegitannya, seperti pembinaan remaja
Masjid, pembinaan baca qur’an dalam hal ini LPPTKA (Lembaga Pembinaan
dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-qur’an. Saya menjabat tahun 2015
dan saat ini masa akhir jabatan, awalnya saya didatangi oleh pengurus wilayah
dan ditunjuk sebagai ketua, dan sempat saya  mengatakan carilah dulu yang
lainlah, tapi jujur saya ingin mengabdikan diri di organisasi ini dan berkontribusi
untuk mengajak remaja kembali ke Masjid dan mengkaji ilmu agama sehingga
mereka memiliki pemahaman keagamaan yang benar”

2. Adakah survei yang dilakukan pihak BKPRMI Kota Kendari terhadap Masjid-
masjid yang memiliki kepengurusan remaja Masjid dan tidak memiliki
kepengurusan remaja Masjid ?
Jawaban

“Iya.., kami ada tim yang mendatangi Masjid-masjid yakni LPPSDM (Lembaga
Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia). Dan memang
sengaja secara rutin mengunjungi masjid-masjdi. Diawal jabatan saya, memang
kami mendapati rata-rata bahwa remaja Masjid sudah kurang eksis secara
struktur, sehingga itu yang kami pola, ini yang kami tarik dan mengajak mereka
untuk berstruktur kembali dan berkoordinasi, dan kami menginginkan agar
remaja kita tetap di Masjid”

3. Bagaimana BKPRMI mengkader remaja Masjid untuk mau bergabung di
BKPRMI ?
Jawaban

“Seperti yang saya katakana tadi, kami ada pembina remaja Masjid. Merekalah
yang membina Adik-adik remaja yang kami bentuk atau aktifkan kembali. Adik-
adik remaja tersebut diajak untuk mendengar tauziah-tauziah,pengajian-
pengajian sehingga mereka aktif di Masjid, sekaligus mereka dikuatkan”



4. Adakah pembinaan oleh BKPRMI Kota Kendari terhadap remaja Masjid yang
telah dikader untuk menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Iya.., pembinaan terus berlangsung secara berkala, bahkan kamipun sendiri terus
dipahamkan terkait ilmu agama. Kami ada kajian bulanan, sekarang itu kami
bentuk arisan bulanan sebagai wadah untuk mengumpulkan teman-teman. Dan
dalam arisan tersebut kami mengundang seoarang penceramah, untuk kemudian
menyampaikan nasehat-nasehat, penguatan-penguatan. Harapan kami
dipertemuan ini, terjalinnya ukhuwah dan keakraban disesama anggota
BKPRMI. ”

5. Apa yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari agar kepengurusan remaja Masjid
yang telah dikader, tidak bubar ?
Jawaban

“Memang sering kita dapatkan, kepengurusan remaja Masjid yang seperti itu.
Maka kami berupaya seefektif mungkin untuk mengaktifkan mereka di kegiatan-
kegiatan remaja di Masjid seperti aktif di TPA sekaligus mereka sebagai pembina
TPA bagi adik-adiknya., kami melakukan pembinaan kepada mereka berupa
kajian-kajian, memotivasi mereka. Dan kami juga ada event-event, seperti
festival anak shaleh diseluruh tingkatannya sampai ke nasional. Saya juga
membuatkan jadwal azan bagi anak-anak remaja Masjid, ini melatih mereka
untuk bertanggung jawab kepada tugas yang diamanahkan kepada mereka.”

6. Apakah ada kontrol yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari terhadap
kepengurusan remaja Masjid yang telah di kader menjadi anggota BKPRMI Kota
Kendari ?
Jawaban

“Iya.. itu pertanyaan yang sebenarnya secara alamiah muncul dipikiran kita.
Misalnya bagaimana shalat berjamaahnya, ketika tidak muncul beberapa kali di
Masjid tentu kami akan menanyakan si anak ini kemana, apakah dia sakit,
ataukah sibuk membantu orang tuanya ataukah bagaimana. Salah satu bentuk
kontrol bagi saya adalah bagaimana membuatkan mereka kegiatan rutin,
misalnya yang saya sebutkan tadi tentang jadwal azan,  azan magrib siapa, isya
atau subuh siapa. Bagaimana TPAnya, keadaan santrinya , ada masalah atau
tidak”

7. Adakah pertemuan rutin atau semacam rapat yang dilakukan oleh BKPRMI dan
apa tujuan dari pertemuan atau rapat tersebut ?
Jawaban



“Awalnya pertemuan rutin bulanan dan rapat itu hal yang berbeda, pertemuan
rutin bulanan kami adakan dalam bentuk arisan dan mengundang penceramah,
untuk menyampaikan pencerahan. Pertemuan arisan ini kami adakan sebulan
sekali, adapun tujuannya yaitu ukhuwah diantara keanggotaan.
Sedang rapat bulanan juga satu agenda tersendiri, yakni dimana dalam rapat
tersebut kan dibahas tentang masalah-masalah apa yang dihadapi oleh remaja
Masjid,kemudian bagaimana kami mencarikan solusinya. Bahkan bila kami buat
suatu agenda kegiatan yang cukup besar, katakanlah begitu, maka rapat dalam
hal ini kepanitiaan melakukan rapat sekali seminggu bahkan dua kali seminggu.
Dan sekarang kegiatan tersebut sekaligus disatukan, yakni rapat sekaligus acara
arisan. ”

8. Adakah respon yang kurang menyenangkan dari pihak pengurus Masjid ketika
BKPRMI Kota Kendari melakukan survei dan menawarkan agar di Masjid
tersebut dibentuk kepengurusan remaja Masjid ?
Jawab

“Untuk hal-hal yang demikin selalu ada yah, namun itu tidak menyulutkan
semangat teman-teman yang turun ke lapangan. Salah satu alasan mereka adalah
kami masi mampu mengurus Masjid dan mengajar anak-anak mengaji. Dan
memang juga ketika kepungurusan remaja Masjid telah kita bentuk masi adasaja
kendala terkhusus dengan ta’mir masjid, dan untuk yang kelihatan itu. Sementara
ta’mir Masjid itu kan rata-rata taruna-taruna tua, sementara yang kita mau poskan
itu menjadi remaja Masjid, dia memiliki gaya milenial. Mungkin gaya bicaranya
keras, mungkin ngobrolnya tentang hal umum, sehingga ta’mir yang segelintur
itu yang sudah taruna-taruna  itu merasa terusik, sehingga susah mendamaikan
mereka. Karena remaja sekarangkan  prototipenyakan beda ya dengan tahun
lapanpuluhan, sehingga memang butuh banyak pihak untuk mendorong itu agar
pembentukan remaja Masjid dan aktif secara struktur.”

9. Adakah  keanggotaan BKPRMI Kota Kendari yang  tidak menjalankan amanah
yang diberikan sebagamana seharusnya ?
Jawab

“Sebenarnya BKPRMI itu memiliki tujuh lembaga yang masing-masing punya
bagian, tetapi yang paling aktif itu LPPTKA, mengapa, karena dia punya bidang
garapan, mengajak anak-anak usia dini, SMP, sampai orang tua bahkan. Untuk
tetap belajar al qur’an, dan ini berjalan dengan baik. Adapun lembaga-lembaga
yang lain itu belum kelihata eksis, tapi tetap kami berupaya. Dan kami juga ada
pertemuan secara berkala, ada rapat membahas tentang koordinasi,tentang
evaluasi memeriksa tentang kinerja-kinerja, meskipun kinerja-kinerja lembaga-
lembaga itu, LPPTKA lah yang paling mendominasi kegiatan itu, karena
lapangan garapannya dia jelas. Dan di rapat tersebut, yang kadang-kadang hadir



adalah, kalau istilah kami yang itu-itu saja, biar sudah berkeluarga seperti kami-
kami ini kan tetap, karena kalau tanpa kami-kami yang sering itu, maka, apa,
kelihatan ini orang sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing ”

10. Adakah remaja Masjid yang telah aktif di kepengurusan remaja Masjid yang
telah dibentuk, bahkan telah direkrut menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari,
kemudian hilang dan berhenti dari keanggotaan  remaja Masjid dan keanggotaan
BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Iya ada, karena berat memang untuk membuat remaja Masjid  itu untuk tetap
dan bertahan di Masjid, karena ada daya tarik lain di luar system ke Masjidan ini
yang jauh lebih popular ditengah-tengah remaja, mengingat ini remaja, itu
mungkin kendalanya. Kedepan kita butuh kerjasama orang tua, masyarakat, toko
agama, agar anak-anak kita itu meskipun dia memiliki kegiatan lain diluar sana,
tetapi yang intinya dia harus kembali di Masjid pada waktu-waktu tertentu dan
menempa diri.”

11. Adakah sekret tetap BKPRMI Kota Kendari ?
Jawab

“Untuk saat ini tidak ada, dulu kami di Islamic Center,  lalu kami dipinjamkan
dan pindah di Masjid Agung Al Kautsar, tapi itukan mengalami renovasi besar-
besaran, sehingga kita kadang-kadang di Masjid Al Alam, karena kalau Masjid-
masjid pemerintah itu welcome, tapikan kurang nyaman juga kalau hanya
pindah-pindah dan menumpang kan, sehingga asset-aset kita kebawa-bawa.
Kendalanya itu tadi, ada pengembangan Islamic Center , pindah ke Al Kautsar,
Al Kautsar juga kemudian mengalami pengembangan besar-besaran, sehingga ya
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kami harus bergeser.”

12. Bagaimana dengan  dana BKPRMI Kota Kendari, dari mana didapatkan dana
ketika membuat suatu kegiatan ?
Jawaban

“Kadang-kadang dari urung-urungan dari para pengurusnya, dari teman-teman
yang kenal dengan BKPRMI, dari masyarakat secara umum kan. Tapi kalau
tujuh lembaga kami ini, harus semua eksis melakukan kegiatan yang butuh dana,
maka secara  manusiawi kami juga risih, hampir tiap pekan meminta, maka dari
itu kami mensuport LPPTKA, kemudian ingin mengembangkannya disana, nanti
LPPTKA ini bisa membantu lembaga-lembaga lainnya berjalan.”



HASIL WAWANCARA

INFORMAN : Nur Ahsan Basalama

KEPENGURUSAN : Dewan Pengurus Harian

JABATAN : Sekretaris Umum BKPRMI Kota

1. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari, dan apa
yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung dengan BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Saya bergabung di BKPRMI sejak tahun Sembilan puluhan, saya lupa pastinya
Sembilan puluh berapa, saya diajak bergabung oleh Pak Yunus yang berada di
Masjid Babut Taqwa. Dan saya tertarik untuk bergabung karena saja juga aktif
sebagai remaja Masjid di Masjid Fastabiqul khairat. Kemudian saya merasa
bahwa ini adalah tugas mulia, yakni bagaimana kita kemudian mengajak anak-
anak remaja untuk cinta kepada Masjid, minimal itu mereka sering berjamaah di
Masjid. Dan juga sebenarnya kita menyelamatkan anak-anak remaja itu dari
pergaulan yang tidak sehat, begitu.”

2. Adakah survei yang dilakukan pihak BKPRMI Kota Kendari terhadap Masjid-
masjid yang memiliki kepengurusan remaja Masjid dan tidak memiliki
kepengurusan remaja Masjid ?
Jawaban

“Iya pernah, sistem dakwah kita yang awal-awal dulu yah, kita mendatangi dari
masjid ke masjid, dan sekarang sudah agak surut. kemudian bila kami dapatkan
Masjid yang tidak memiliki kepengurusan remaja Masjid , maka kami
menawarkan di Masjid itu agar di bentuk kepengurusan remaja Masjidnya. atau
juga ada Masjid yang remaja Masjidnya satu atau dua orang saja. Lalu kami
menawarkan siap tidak disini di buat acara, acara yang dimaksud disini adalah
kajian-kajian, ada ceramah-ceramah dan ada juga Tanya jawab.”

3. Bagaimana BKPRMI mengkader remaja Masjid untuk mau bergabung di
BKPRMI ?
Jawaban
“cara mengkader BKPRMI tergolong simple yah, kami bentuk kepengurusan
remaja Masjid  di Masjid yang belum ada kepegurusan remaja Masjidnya, atau
kami mengaktifkan kembali kepengurusan Masjid yang secara struktur ada tetapi
dari sisi eksistensinya itu tidak ada, kemudian kami lakukan pembinaan, yakni
kajian kajian, tentang akidah, tauhid yah, tentang fiqih. Dan seingat saya yah,
pengkaderan yang kami lakukan itu tiga bulan sekali. Dan harus kami akui juga,
bahwa pengkaderan kami saat ini, sangatlah minim. Dan tidak lupa juga



memperkenalkan apa itu BKPRMI. Kemudian dari pembinaan itulah, kami
mengkader mereka.”

4. Adakah pembinaan oleh BKPRMI Kota Kendari terhadap remaja Masjid yang
telah dikader untuk menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“seperti yang saya katakana tadikan , ada kaji-kajian. Dari kaji-kajian inilah
mereka kami bina, kami pahamkan, tentang tauhid tadi yah, kemudian juga
keutamaan shalat berjamaah, keutamaan memakmurkan Masjid.  Hal ini
bertujuan supaya adik-adik remaja kita itu paham keberadaan dia di Masjid, dan
juga dia terjaga dari keadaan lingkungan, kita tahu bersama kan, bagaimana
kondisi anak-anak remaja kita.”

5. Apa yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari agar kepengurusan remaja Masjid
yang telah dikader, tidak bubar ?
Jawaban

“Selain pembinaan dan penguatan-penguatan, kami juga mengaktifkan mereka
baik di kegiatan remaja Masjid, seperti mereka membuat program kerja di Masjid
mereka, dan juga kami mengkatifkan taman pengajian anak (TPQ) dan remaja
yang menjadi pengajarnya bagi adik-adiknya yang kecil-kecil. Kami juga
mengaktifkan mereka di kegiatan-kegiatan BKPRMI, seperti lomba anak sholeh,
kami libatkan mereka dalam kepengurusan kepanitiaan. Intinya kami memotivasi
mereka untuk memakmurkan masjid.”

6. Apakah ada kontrol yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari terhadap
kepengurusan remaja Masjid yang telah di kader menjadi anggota BKPRMI Kota
Kendari ?
Jawaban

“ya.. tetap ada kontrol oleh kami, kepada anak remaja, bagaimana program kerja
mereka jalan atau tidak, jalan mungkin tapi tidak maksimal. Bagaimana TPQ
nya, Kami juga menanyakan kepada Pembina yang khusus di tugaskan membina
remaja di masjid tertentu tentang keadaan remaja yang mereka bina. ”

7. Adakah pertemuan rutin atau semacam rapat yang dilakukan oleh BKPRMI dan
apa tujuan dari pertemuan atau rapat tersebut ?
Jawaban

“Iya ada, walaupun waktu juga kadang tidak menentu, tapi biasanya sebulan
sekali tapi kadang-kadang juga kami melihat situasi saja, keadaannya bagaimana,
misalnya ketika membuat suatu kegiatan yang cukup besar, maka pertemuan atau



rapat itu kita adakan kadang sebulan tiga sampai empat kali sebulan, bahkan
lebih dari itu.
Tujuannya jelas, untuk mengevaluasi segala sesuatu kegiatan yang telah
direncanakan, dan juga tentunya, meminta saran dan masukan dari teman-teman,
terkait masalah-masalah yang ada. Hanya yang menjadi masalah teman-teman
yang hadir, tidak sampai 50% bahkan dibawah lagi itu. ”

8. Adakah respon yang kurang menyenangkan dari pihak pengurus Masjid ketika
BKPRMI Kota Kendari melakukan survei dan menawarkan agar di Masjid
tersebut dibentuk kepengurusan remaja Masjid ?
Jawab

“Ya, itu hampir semua dialami teman, ada yang cuek, bahkan penolakan atas
tawaran kami, atau yang lainnya. Kalaupun diterima dan kami telah membentuk
atau mengaktifkan kepengurusan remaja Masjid, tidak serta merta kemudian
tidak lagi ada  masalah yang dihadapi. Dan  masalah yang sering dialami hampir
semua teman-teman adalah dengan pengurus Masjid. Sehingga anak remaja
Masjid itu kurang nyaman, biasanya bentrok dengan pengurus, tidak sejalan
istilahnya, kita ini punya program, tapi karena pengurus mungkin yah, ada yang
istilahnya kolot yah, ya macam-macam pola pikirnya, ya namanya juga orang
tua.  Dan itu sekitar 70 sampai 80 % dialami teman-teman. ”

9. Adakah  keanggotaan BKPRMI Kota Kendari yang  tidak menjalankan amanah
yang diberikan sebagamana seharusnya ?
Jawab

“kalau yang begitu saya pikir disemua tempat itu ada, entah apakah kurang
semangat, kesibukan dan faktor-faktor lain, dan kami juga tidak bisa paksakan.
Contoh kecil tadikan rapat ya, yang hadir cuma sekian. sehingga seharusnya
suatu masalah yang ada, cepat terselesaikan, karena tidak ada orangnya, kita mau
apakan. Seandainya ketika setiap rapat yang hadir sekitar 50% atau sampai 70%,
insya Allah bisa berjalan dengan efektif. Saya juga kurang memahami sebagian
teman-teman,  kalau kita berbicara lewat WA, sepertinya aktif semua, namun
bila kita panggil orangnya untuk rapat, tidak ada.”

10. Adakah remaja Masjid yang telah aktif di kepengurusan remaja Masjid yang
telah dibentuk, bahkan telah direkrut menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari,
kemudian hilang dan berhenti dari keanggotaan  remaja Masjid dan keanggotaan
BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Iya pasti ada, sudah begitumi jalan dakwah, mengajak orang dalam kebaikan
tidak mudah, apalagi yang kita ajak ini anak remaja, yang tingkat umurnya SMP



dan SMA, bahkan anak kuliah, mereka kan memiliki kesibukan tersendiri yakni
pendidikan mereka, awalnya kan kurang aktif di kepengurusan remaja Masjid
karena kesibukan mereka tadi, mereka fokus kepada pendidikannya. Dan kami
tidak bisa paksakan juga kepada mereka. Dan anak remaja Masjid yang ada itu
juga, rata-rata bukan anak lokal, sehingga ketika tamat sekolah, atau selesai
kuliahnya mereka pulang kampung, maka kembali mati lagi. ”

11. Adakah sekret tetap BKPRMI Kota Kendari ?
Jawab

“Dulu ada, di Islamic Center yang sekarang menjadi tower DPD, dulu disitu
sekretariatnya kami, setelah itu kami pindah ke Al Kautsar, dan di Al Kautsar
juga kami merasa kurang nyaman begitu, jadi tidak efektif. Jadi kalau kali ada
pertemuan kami adakan di Masjid. Sehingga barang-barang inventaris kami itu
pindah-pindah, dan sekarang disimpan di rumah saya.”

12. Bagaimana dengan dana BKPRMI Kota Kendari, dari mana didapatkan dana
ketika membuat suatu kegiatan ?
Jawaban

“Dana kegiatan yang kami dapatkan itu dari sumbangan teman-teman,
sumbangan-sumbangan masyarakat tentunya yang dekat dengan kami, terus
pemerintah daerah dan instansi-instansi dengan membuat proposal. Dan kami itu
tidak infak bulanan atau semacamnya, nanti ketika ada kegiatan baru kami
kemudian kami mencari dana tersebut. ”



HASIL WAWANCARA

INFORMAN : La Ode Fahasini

KEPENGURUSAN : LPPTKA

JABATAN : Wakil Direktur Daerah

1. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari, dan apa
yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung dengan BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Saya bergabung di BKPRMI itu sekitar tahun 2010, kala itu saya ketemu
remaja Masjid Al Ashar yang di Kejaksaan, dialah yang mengajak saya untuk
bergabung. Kemudian dia tes di Kejaksaan dan lolos, dan dia ditempatkan di
Bau-bau. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan di BKPRMI.
Dan saya tertarik bergabung di BKRMI itu, karena ini merupakan kegiatan
mengurus Masjid dengan anak-anak, artinya bagian dari TPA kan. Dan juga
disitulah berkumpulnya teman-teman  pengurus-pengurus Masjid, membicarakan
bagaimana gerakan-gerakan kita ke Masjid-masjid, seperti membentuk
kepengurusan remaja Masjid dan TPA nya. ”

2. Adakah survei yang dilakukan pihak BKPRMI Kota Kendari terhadap Masjid-
masjid yang memiliki kepengurusan remaja Masjid dan tidak memiliki
kepengurusan remaja Masjid ?
Jawaban

“Iya.. kami melakukan survei, dan mengidentifikasi kepengurusan remaja Masjid
yang tidak ada atau tidak aktif kepengurusannya dan mengidentifikasi nomor unit
TPA nya yang belum ada, kemudian kita bikinkan nomor unit TPA nya..”

3. Bagaimana BKPRMI mengkader remaja Masjid untuk mau bergabung di
BKPRMI ?
Jawaban

“Setelah kami survei tadikan, kemudian kami bentuk kepengurusan remaja
Masjidnya, kita bentuk TPA nya, kemudian kami aktifkan anak-anak remaja
tersebut. Lalu remaja tadi yang bisa baca qur’an kami perbantukan untuk
membina Adik-adiknya. Dan setahu saya memang ada orang khusus yang diutus
BKPRMI disetiap Masjid untuk membina anak Remaja yang telah dibentuk
kepengurusannya tadi. Merekalah yang sering berkomunikasi dengan adik-adik
remaja. Kemudian anak-anak remaja tersebut diajak untuk terlibat atau
bergabung di BKPRMI, tentunya sebagai anggota.”



4. Adakah pembinaan oleh BKPRMI Kota Kendari terhadap remaja Masjid yang
telah dikader untuk menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Ia.. kami melakukan pembinaan tentunya lewat kajian-kajian yah, tentang fiqih
sholat dan lain-lainnya, dan waktu lalu itu kami adakan pembinaan terkait
penyelenggraan jenazah, bagaimana ketika memandikan, mengkafani,
mensholatkan sampai menguburkannya. Dan yang penting juga itu adalah
pembinaan baca qur’an, kami membimbing adik-adik remas tadi bagaimana baca
qur’an dengan tartil, sehingga mereka juga bisa mengajar anak-anak TPA,
dengan benar.”

5. Apa yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari agar kepengurusan remaja Masjid
yang telah dikader, tidak bubar ?
Jawaban

“Kami memotivasi mereka, terkhusus saya pribadi yah mengatakan bahwa
mengurus masjid ini bagian dari amal jahiriyah kita. Kemudian kami aktifkan
mereka, seperti tadi, perbantukan mereka membina anak TPA Masjid yang
diperbantukan membina TPA, kami libatkan mereka, seperti mendata anak-anak
TPA yang mereka bina untuk mengikuti lomba, kemudian kami libatkan mereka
dikegiatan-kegiatan kami, seperti kami kan, di LPPTKA melakukan setiap
tahunnya itu kita melaksanakan ujian  munakasah, yakni ujian bagi santri yang
sudah Al qur’an, kemudian di tes hafalannya, ujian tartilnya, kemudian praktek
sholatnya, doa sehari-harinya, kemudian ayat-ayat pilihan, kemudian yang
terakhir itu tes menulis dasar Al qur’an . Anak remaja disini kami libatkan untuk
hal-hal yang kami anggap mereka bisa melaksanakan, dan tetap ada yang
dampingi, seperti itu. Sama juga ketika kita adakan festival anak sholeh, anak-
anak remaja tersebut, sekaligus mereka juga mengkomunikasikannya kepada
orang tuanya.”

6. Apakah ada kontrol yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari terhadap
kepengurusan remaja Masjid yang telah di kader menjadi anggota BKPRMI Kota
Kendari ?
Jawaban

“Iya ada kontrol yang kami lakukan, jelas untuk mengetahui keaktifan anak
remaja yang telah dikader tersebut, baik terkait program-program yang telah
mereka buat dan rencanakan, bagaiamana TPA nya,  dan juga kami, terkhusus
saya pribadi yah, menanyakan bagaimana hubungan  remaja Masjid dengan
pengurus Masjid, karena bila ini bermasalah, maka ketidaknyamanan bagai kader
tersebut akan terjadi dan ini akan menjadi biang masalah bagi kader tersebut.



Dan saya juga berpesan kepada mereka, iya-iyakan saya apa yang pengurus
Masjid katakan, jangan dibantah apalagi sampai melawan mereka.”

7. Adakah pertemuan rutin atau semacam rapat yang dilakukan oleh BKPRMI dan
apa tujuan dari pertemuan atau rapat tersebut ?
Jawaban

“Iya.. untuk akhir-akhir ini, tahun belakang ini kami dipertemukan dengan arisan
BKPRMI. Tapi di dalamnya itu ada pembicaraan-pembicaraan mengenai
masalah, bagaimana TPA disini dikecamataan ini, kemudian membicarakan
perkembangan Masjid-masjid lain, tentunya juga membicarakan terkait keadaan
kepengurusan remaja Masjid, baik yang baru di bentuk ataupun juga yang telah
atau baru di kader menjadi anggota”

8. Adakah respon yang kurang menyenangkan dari pihak pengurus Masjid ketika
BKPRMI Kota Kendari melakukan survei dan menawarkan agar di Masjid
tersebut dibentuk kepengurusan remaja Masjid ?
Jawab

“Ini sudah menjadi rahasia umum di BKPRMI, respon-respon yang kurang
bagaimana di hati yah, artinya tidak positif  bahkan penolakan  ketika kami
menawari untuk dibentuk kepengurusan remaja Masjid di Masjid tertentu. Tapi
kami mencoba memaklumi respon yang kurang menyenangkan tersebut bahkan
penolakan tadi. Karena tipe orang kan beda-beda, kalau saya melihat mereka
menolak  mungkin merasa, Masjid itu tempat ibadah ritual, bukan tempat
bermain dan ribut anak-anak. Tapi sudahlah, sudah begitulah jalan dakwah.”

9. Adakah  keanggotaan BKPRMI Kota Kendari yang  tidak menjalankan amanah
yang diberikan sebagamana seharusnya ?
Jawab

“Kalau yang seperti itu, tidak amanah atau kurang amanah saya rasa hampir
disemua lembaga swadaya masyarakat ada. Bila saya cermati teman-teman,
kayaknya yang paling dominan itu karena kesibukan kerja, yang dulunya
sebelum bekerja cukup amanah terhadap apa-apa yang ditugaskan padanya,
setelah tes dan lulus , sudah, mulaimi tidak nampak wajahnya dikegiatan-
kegiatan kami. Dan factor-faktor x lainnya lah, tapi itu kayaknya yang dominan
disini.”

10. Adakah remaja Masjid yang telah aktif di kepengurusan remaja Masjid yang
telah dibentuk, bahkan telah direkrut menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari,
kemudian hilang dan berhenti dari keanggotaan  remaja Masjid dan keanggotaan
BKPRMI Kota Kendari ?



Jawaban

“Masalah yang seperti ini, ada. Dan saya katakan tadi kan, terkait pengurus
Masjid, ketika remaja Masjid dan pengurus Masjid sudah cekcok, atau istilahnya
sudah tidak sejalan. Maka ketidaknyamanan akan dialami oleh remaja yang telah
di kader tadi, sehingga efeknya jarang lagi ke Masjid, bahkan tidak ke Masjid
lagi. Dan beberapa yang saya jumpai itu, memang anak remaja Masjid yang ada
itu, rata-rata bukan anak sini atau anak lokal. Mungkin daripada ngekos, lebih
baik tinggal di Masjid. Sehingga yang terjadi ketika tamat sekolah, atau selesai
kuliahnya mereka hilang juga dari BKPRMI.”

11. Adakah sekret tetap BKPRMI Kota Kendari ?
Jawab

“Sekret tetapnya kita sebenarnya di Islamic Center, itu yang dulu. Sekarang kami
masi menunggu pembangunan gedung di THR sebagai pengganti yang di Islamic
Center, kita dikasikan disitu satu local, karena disitukan ada berbagai macam
organisasi di dalam. Dulu sempat juga kami di pinjamkan di Masjid Agung Al
Kautsar, tapi karena disana ada juga rehab gedung oleh pihak pengurus Masjid,
maka kami tidak gunakan tempat tersebut.”

12. Bagaimana dengan  dana BKPRMI Kota Kendari, dari mana didapatkan dana
ketika membuat suatu kegiatan ?
Jawaban

“mengenai dana terkait kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan,  seperti ujian
mukasah yang tahun kemarin, kita adakan di Masjid Agung dan kita wisuda di
Masjid Umusabri, itu dananya murni dari biaya pendaftaran anak-anak, karena
kenapa diberikan biaya pendaftaran, karena mereka harus diberikan baju toga,
kemudian snack untuk kedua orang tua, kemudian ijazah. Dan bila ada kelebihan
dari dana tersebut kita kembalikan kepada teman-teman sebagai pengganti uang
transportasi mereka, dan ini hanya bagian dari penggalanan dana.”



HASIL WAWANCARA

INFORMAN : Ali Imran Al Bisri

KEPENGURUSAN : Dewan Pengurus Harian

JABATAN : Wakil Ketua II

1. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari, dan apa
yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung dengan BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Saya dari sekitar 2005 atau 2006 itu, saya diajak oleh pak Yunus, yang ketua
BKPRMI yang dulu, dan saya tertarik bergabung di BKPRMI karena lembaga
mengajar mengaji yaitu LPPTKA, dan hal tersebut sangat sesuai dengan basic
saya, jadi prinsip saya itu, sebagaimana hadits Nabi “Khairukum man ta’allamal
qur’an, wa ‘allamahu”, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al qur’an dan
yang mengajarkannya. Inilah yang membuat saya tertarik dan sejak awal saya
bergabung di BKPRMI, saya langsung menangani LPPTKA, sampai saat ini,
walaupun sudah menjabat Wakil Ketua II, saya tetap membidangi hal itu.”

2. Adakah survei yang dilakukan pihak BKPRMI Kota Kendari terhadap Masjid-
masjid yang memiliki kepengurusan remaja Masjid dan tidak memiliki
kepengurusan remaja Masjid ?
Jawaban

“Tentang mensurvei, setahu saya ada, sejak zaman Pak Yunus, mereka
mensurvei Masjid-masjid mana yang potensial, dan sekaligus melihat siapa yang
bisa langsung diajak bergabung di BKPRMI, contohnya kan kaya saya. Kami
mensurvei terkait Masjid-masjid yang mana yang bisa kita gunakan untuk
membentuk kepengurusan Masjidnya, dan karena saya di bagian LPPTKA nya,
maka itu yang paling saya getol ajukan ke pengurus-pengurus Masjid supaya
dibentuk TPA nya, nanti kami yang tangani. ”

3. Bagaimana BKPRMI mengkader remaja Masjid untuk mau bergabung di
BKPRMI ?
Jawaban

“Kalau saya pribadi, melalui pembinaan baca qur’an inilah cara yang efektif,
untuk mengkader para remaja dan juga remaja Masjid untuk menjadi anggota
BKPRMI. Karena pengalaman pribadi yah, tentang baca qur’an, masih banyak
mereka yang belum fasih, bahkan tidak tahu  sama sekali baca qur’an, dan ini
saya dapatkan tingkat SMP, SMA, bahkan anak Kuliah. Dan saya juga
menyelingi mereka dengan sedikit nasehat-nasehat, terkait akhlakul qarimah,



tauhid, syariat Islam. Dan hal ini saya rasa cukup berhasil dan terbukti sampai
saat ini.”

4. Adakah pembinaan oleh BKPRMI Kota Kendari terhadap remaja Masjid yang
telah dikader untuk menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Pembinaan tetap ada, selain yang saya sebutkan tadi, tentang akhlakul karimah,
fiqih dan lain-lainnya. Dan seingat saya, pernah kami adakan pembinaan terkait
mengurus jenazah, dan ini kita lakukan dari Masjid ke Masjid. ”

5. Apa yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari agar kepengurusan remaja Masjid
yang telah dikader, tidak bubar ?
Jawaban

“Kalau saya, anak-anak yang kita rekrut itu, saya kasi program mereka untuk
mengajar yang kecil-kecil, adik-adiknya, yang baru masuk, yang masih iqra,
supaya mereka punya tanggung jawab untuk tetap berada di Masjid. Jadi sambil
kita kasi pembinaan, mereka juga di kasih tanggung jawab, kapan tidak seperti
itu, mereka akan lari. Kalau hanya pembinaan-pembinaan mungkin mereka tidak
kerasan, tapi rasa tanggung jawabnya mereka itu, bahwa ada tanggung jawab
untuk mengajar adik-adiknya, dan tetap masih dibawah pengawasan kita, dan itu
yang membuat mereka bertahan.

Saya pribadi, menjalin hubungan seakrab mungkin dengan anak-anak binaan,
selayaknya sebagai kawan, namun tetap pada koridor guru dan murid, sehingga
kan mereka merasa nyaman. ”

6. Apakah ada kontrol yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari terhadap
kepengurusan remaja Masjid yang telah di kader menjadi anggota BKPRMI Kota
Kendari ?
Jawaban

“Terkait dengan kontrol yah, itu sesuatu yang harus, dikontrol saja kadang
kadang masih ada saja anak-anak remaja itu, yang tidak aktif dalam
kepengurusannya sebagai remaja Masjid. Contoh kecil yah, seberapa sering anak
remaja Masjid tersebut berjamaah ke Masjid, seberapa bertanggung jawabnya dia
ketika di beri tugas membina adik-adik TPA yang iqro. Kalau saya pribadi itu
yang saya sering cek, entah itu melalui teman sesame remaja Masjid, atau
kepengurus Masjidnya. ”

7. Adakah pertemuan rutin atau semacam rapat yang dilakukan oleh BKPRMI dan
apa tujuan dari pertemuan atau rapat tersebut ?



Jawaban

“Tiap bulan itu BKPRMI ada kegiatan rapat sambil dirangkaikan dengan arisan,
kita keliling , hari ini di masjid siapa, bulan depan di Masjid siapa, sambil disitu
kita bahas apa-apalah yang akan dibahas  dalam rapat tersebut”

8. Adakah respon yang kurang menyenangkan dari pihak pengurus Masjid ketika
BKPRMI Kota Kendari melakukan survei dan menawarkan agar di Masjid
tersebut dibentuk kepengurusan remaja Masjid ?
Jawab

“Ia. ada, Karena kadang juga, ada Masjid yang menolak untuk dibentuk
kepengurusan remaja Masjidnya, tetapi mau untuk kita bentuk TPA nya. saya
juga kurang begitu paham dengan cara berfikir pengurus Masjid yang tergolong
sudah berumur, tapi tetap kita hus nuzhon. Dan inilah saya rasa cara yang efektif
untuk kemudian mencari bibit-bibit remaja, dan bahkan remaja untuk kita
ikutkan di BKPRMI.”

9. Adakah  keanggotaan BKPRMI Kota Kendari yang  tidak menjalankan amanah
yang diberikan sebagamana seharusnya ?
Jawab
“Yang namanya organisasi kemasyarakatan keagamaan begini, sangat kurang
yang aktif, dan nanti bila anda telah selesai, saya akan mengajak andapun untuk
bergabung di BKPRMI. Sepengetahuan saya saat ini, di lembaga kami inilah di
LPPTKA, yang masih aktif dan eksis membina anak-anak remaja melalui
pembinaan baca qur’an ini.”

10. Adakah remaja Masjid yang telah aktif di kepengurusan remaja Masjid yang
telah dibentuk, bahkan telah direkrut menjadi anggota BKPRMI Kota Kendari,
kemudian hilang dan berhenti dari keanggotaan  remaja Masjid dan keanggotaan
BKPRMI Kota Kendari ?
Jawaban

“Ya, namanya remaja yah..era semacam ini kan, ere digital, banyak pengaruh-
pengaruh dari luar, sehingga remaja itu kadang memilih kegiatan-kegiatan di luar
yang sifatnya lebih menyenangkan hati mereka, kalau beginikan kelihatan
monoton mungkin ya.., jadi semaksimal  mungkin supaya bisa kita pertahankan
mereka.

11. Adakah sekret tetap BKPRMI Kota Kendari ?
Jawab

“Sudah cukup jelas.”



12. Bagaimana dengan  dana BKPRMI Kota Kendari, dari mana didapatkan dana
ketika membuat suatu kegiatan ?
Jawaban

“Sudah cukup jelas.”
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