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Lampiran-lampiran 

Struktur Personalia Panitia Safari Ramadlon JABODETABEK terbaru 

tahun 2021/2022, sebagai berikut: 

I.Dewan Pelindung :  

Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo;  

Pimpinan Pusat Lembaga Ittihadul Muballighin Pondok Pesantren 

Lirboyo 

a.Penanggung Jawab :  

Ketua Himasal JABODETABEK Drs. KH. Khozin Al-

Farisi 

Ketua LIM Daerah Jabodetabek KH. Mudzakir Firdaus 

Ketua PC Himasal Bekasi Ust. Nahyuddin Yusup 

Ketua PC LIM Bekasi KH. Daud Hendi Isma’il 

Dewan HP Jabodetabek Ust. Huffadz Abul Fida’ 

Ketua FS2M  Ust. Ghorys Nawal 

Ihsan 

b.Penasehat Madya :  

KH. Ahmad Nawawi Syadzili  Jakarta Barat 

KH. Baijuri Khotib MA Tangerang 

KH. Jauhar Maknun Bekasi 

KH. Muhammad Junaidi HMS Depok  

KH. Munsorun Mulia Jakarta Selatan 

KH. Rohimin Haidar Jakarta Timur 

KH. Nasihin Zain Jakarta Utara 

KH. Sholahuddin Istikmal 

Ust. H. Nur Zain Alamsyah S.Ag PC. Himasal Jak-Bar 
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Ust. Ahmad Saman PC. Himasal Jak-Pus 

K. Badruzzaman SH. PC. Himasal Jak-Tim 

Ust. Farid Firdaus PC. Himasal Depok-

Bogor 

Ust. H. Maliki PC. Himasal Tangerang 

Ust. A. Syarifudin Fajar S.Pd PC. Himasal Jak-Sel 

Ust. Faturrohim Sona 

Segenap Alumni dan Aktivis FS2M Jabodetabek 

PC. Himasal Jak-Ut 

 

 

Wawancara 

Muhammad Rizqi Ananda (delegasi safari) 30 Mei 2022 waktu 16:35 

1. Apa strategi yang bisa mempengaruhi nilai-nilai keagamaan masyarakat? 

Strategi yang digunakan oleh panitia safari Ramadlan ialah bersosialisasi terhadap 

masyarakat dengan cara memperkenalkan delegasi safari dengan masyarakat. 

Kemudian, baru memulai mengajarkan pada masyarakat tentang ilmu keagamaan. 

Agar memiliki ketertarikan terhadap nilai keagamaan. 

2. Apakah strategi dakwah safari mempengaruhi paham nilai-nilai 

keagamaan? 

Ya, safari sangat memiki peran sangat besar terhadap masyarakat. Yang awal 

mula nya belum mengerti tentang ilmu agama, dengan adanya kegiatan safari 

Ramadlan ini masyarakat lebih mengenal ilmu agama. Seperti pelaksanaan TPQ 

(Taman Pendidikan al-Qur’an), kultum saat bulan Ramadlan bahkan tambahan 

pengajian lain nya, dan acara nuzulul Qur’an yang awal mulanya belum pernah di 

adakan oleh masyarakat. 
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3. Apakah program dakwah safari meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

keagamaan?  

Ya, meningkatkan pemahaman dalam ibadah menyangkut ilmu fiqih dan dalam 

mengaji al-Qur’an. 

Muhammad Safriya (delegasi safari) 31 Mei 2022 waktu 07:14 

1. Apa strategi yang bisa mempengaruhi nilai-nilai keagamaan masyarakat? 

Delegasi mengadakan pengajian yang membahas tentang nilai-nilai keagamaan 

dengan materi yang sangat dasar. Dan membuat acara semenarik mungkin kepada 

masyarakat 

2. Apakah strategi dakwah safari mempengaruhi paham nilai-nilai 

keagamaan? 

Ya, program safari Ramadlan sangat meningkatkan paham nilai keagamaan. 

Entah, dari nilai pehaman Fiqih, ibadah, cara membaca al-Qur’an yang benar dan 

lain-lain. Sangat banak manfaat yang di berikan delegasi terhadap masyarakat 

seperti halnya adanya pengajian kitab kuning yaitu safinatun naja yang membahas 

tentang fiqih-fiqih dasar. 

3. Apakah program dakwah safari meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

keagamaan? 

Iya, program safari sangat meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan. 

Semakin giat dalam ibadah karena bertambahnya ilmu. 

Muhammad Nouval Arif Febriansyah (delegasi safari) 31 Mei 2022 waktu 

17:52 

1. Apa strategi yang bisa mempengaruhi nilai-nilai keagamaan masyarakat? 
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Bersosialisasi kepada masyarakat agar lebih mudah dalam menyampaikan 

dakwah. sedangkan kalangan anak muda di berikan ekstrakulikuler untuk 

mereka sesuai dengan umur mereka seperti halnya belajar silat. Untuk menarik 

minat mereka terhadap dakwah, lebih dikenali strategi dakwah orang-orang 

terdahulu. 

2. Apakah strategi dakwah safari mempengaruhi paham nilai-nilai 

keagamaan? 

Sangat mempengaruhi nilai-nilai keagamaan karena masyarakat bisa 

mendapatkan ilmu yang di sampaikan oleh delegasi safari Ramadlan. 

Menyampaikan ilmu keagamaan dengan cara mengadakan acara yang 

menggunakan bahasa yang mudah di fahami agar lebih mudah di terima dan 

sesuai dengan tingkatan paham masyarakat. 

3. Apakah program dakwah safari meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

keagamaan? 

Iya, sangat meningkatkan nilai keagamaan masyarakat yang awalnya minim 

terhadap paham ilmu agama. 

Pak Ismail RT 06 setempat 3 Juni 2022 waktu 17:34 WIB 

1. Pemahaman nilai-nilai keagamaan masyarakat di sekitar lokasi safari? 

Masyarakat tidak terlalu mendalami nilai-nilai keagamaan karena masih dalam 

proses belajar agama melalui majlis ta’lim yang diadakan setiap harinya. 

2. Pengaruh safari terhadap pemahaman masyarakat? 
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Lebih berpengaruh terhadap anak-anak yang awal mulanya hanya bermain ketika 

Ramadlan. Setelah hadirnya safari anak-anak lebih sering mengikuti pengajian 

dibanding bermain.  

3. Dampak yang terjadi pada masyarakat terhadap nilai-nilai paham 

keagamaan? 

Anak-anak ingin mengetahui sebagian ilmu pesantren 

Ustadz Amir (Warga Sekitar) 26 Mei 2022 waktu 14:18 WIB  

1. Pemahaman nilai-nilai keagamaan masyarakat di sekitar lokasi safari? 

Masyarakat mayoritas paham terhadap keagamaan di sebabkan banyak yang dari 

alumni pesantren.  

2. Pengaruh safari terhadap pemahaman masyarakat? 

Pengaruhnya lebih condong terhadap anak-anak sekolah karena anak-anak lebih 

aktif mengikuti kegiatan safari Ramadlan.  

3. Dampak yang terjadi pada masyarakat terhadap nilai-nilai paham 

keagamaan? 

Anak-anak antusias dalam memahami keagamaan seperti halnya sengat dalam 

mengikuti kegiatan TPQ (Taman Pendidikan al-Qur’an). 

Ustadz Mukhlis (Tokoh Masyarakat) 26 Mei 2022 waktu 17:21WIB 

1. Pemahaman nilai-nilai keagamaan masyarakat di sekitar lokasi safari? 
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Mayoritas masyarakat paham akan nilai keagamaan disebabkan masyarakat yang 

agamis. 

2. Pengaruh safari terhadap pemahaman masyarakat? 

Sangat lebih berpengaruh terhadap anak-anak karena tim safari tidak 

mendapatkan jadwal kultum. Alasan nya tim safari datang saat sudah dibentuknya 

jadwal Ramadlan. 

3. Dampak yang terjadi pada masyarakat terhadap nilai-nilai paham 

keagamaan? 

Ada sebagian dari anak-anak didaerah tersebut menginginkan mondok agar 

mendalami ilmu keagamaan. 

KH. Mudzakir (Tokoh Masyarakat) 26 Mei 2022 waktu 22:14 WIB 

1. Pemahaman nilai-nilai keagamaan masyarakat di sekitar lokasi safari? 

Berbeda-beda nya pemahaman masyarakat sesuai lokasi safari Ramadlan. Salah 

satunya ialah masyarakat yang paham betul akan nilai-nilai keagamaan, ada juga 

pemahaman masyarakat yang di katakan rendah akan nilai-nilai keagamaan. 

2. Pengaruh safari terhadap pemahaman masyarakat? 

Muncul nya kegiatan baru pada masyarakat yang awal mula nya belum hadir 

dalam masyarakat. Salah satunya kegiatan pengajian kitab. 

3. Dampak yang terjadi pada masyarakat terhadap nilai-nilai paham 

keagamaan? 
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Masyarakat paham akan nilai-nilai keagamaan yang disampaikan oleh delegasi 

safari Ramadlan. 

Ustadz Husain (Tokoh Masyarakat) 23 Mei 2022 waktu 11:15 WIB 

1. Pemahaman nilai-nilai keagamaan masyarakat di sekitar lokasi safari? 

Umumnya masyarakat bekasi mayoritas paham akan nilai-nilai keagamaan karena 

banyak nya alumni pesantren yang menjadi alasan paham nya masyarakat. 

2. Pengaruh safari terhadap pemahaman masyarakat? 

Pengaruh nya terhadap masyarakat lebih berpengaruh terutama kepada anak-anak 

melalui TPQ (Taman Pendidikan al-Qur’an). Anak-anak yang biasa nya bermain 

Handphone tetapi dengan adanya safari Ramadlan anak-anak lebih fokus 

mempelajari al-Qur’an.  

3. Dampak yang terjadi pada masyarakat terhadap nilai-nilai paham 

keagamaan? 

Sangat berdampak baik terhadap masyarakat 
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4. Wawancara dengan panitia safari 

 

Wawancara dengan tokoh masyarakat 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Intan Wulandhari lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2000 Anak ke 2 

dari 3 bersaudara, putra dari bapak Suyoto dan Ibu Khotimah Beralamat di Kp. 

Tambun Permata Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Utara. Sekarang 

telah menyelesaikan pendidikan sarjana Strata 1 (S1) Jurusan KPI (Komunikasi 

Penyiaran Islam) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri. 

Riwayat pendidikan formal di SDN Rorotan 02 pagi Jakarta Utara ; MTs  

Al-Iman Bulus Purworejo Jawa Tengah ;Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus 

Purworejo Jawa Tengah; gelar Sarjana S1 Jurusan KPI Institut Agama Islam 

Tribakti Kediri. 
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