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Data Narasumber 

 

Nama  : Yogi Pianda Putra  

Jabatan   : Ketua komunitas Ketimbang Ngemis Solo (KN Solo) 

Domisili  : Solo 

 

1. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini?  

Awalnya saya lihat postingan Dita (pendiri komunitas) di akun 

@ketimbang.ngemis.soloo. Dia posting foto di Instagram yang isinya cari 

admin untuk komunitas KN Solo. Saya sih udah tahu dan tertarik soal 

komunitas Ketimbang Ngemis. Tapi baru tahu kalau di Solo juga ada. Jadi 

pas lihat postingan itu di Instagram, saya langsung menghubungi kontak 

LINE dan daftar jadi anggota.  

Setelah itu saya dihubungi oleh Dita dan wawancara via LINE. Dan 

akhirnya terpilih, kemudian bertemu dengan semua admin KN Solo. Saya 

tertarik karena komunitas ini memiliki komitmen yang kuat untuk 

memerangi ngemis dengan cara yang bagus. Mereka independen tapi 

jaringannya kuat. Saya penasaran ingin gabung dengan mereka, di kota 

asal saya (Medan) ada komunitas ini. Tapi saya justru tahunya dari 

Instagram, dan mungkin karena saya sudah berdomisili di Solo jadi saya 

memutuskan untuk bergabung dengan KN Solo dan bukan KN Medan.  

 

2. Bagaimana terbentuknya komunitas KN Solo? 

Awalnya komunitas KN didirikan sama Dita. Dia baru lulus SMA ketika 

itu. Dia mikir di regional lain ada komunitas ini, tetapi kenapa di Solo 

tidak ada. Akhirnya di inisiatif untuk mendirikan komunitas ini. Audisi 

admin dilakukan via Instagram karena orang-orang kan kenalnya 

komunitas KN dari Instagram Setelah audisi, terpilih 5 admin dan meet up 

untuk yang pertama kalinya. Ketika meet up itu kita bahas visi misi dan 

bentuk struktur organisasi komunitas. Lancar banget karena semua admin 
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yang berkumpul punya visi misi yang hampir sama yaitu memerangi 

ngemis. Setelah berjalan beberapa lama, Dita diterima di universitas di 

Jogja dan dia harus pindah kesana. Akhirnya dipilihlah ketua yang baru 

dan saya terpilih. Sementara Dita yang awalnya menjadi ketua bergeser 

jadi sekretaris. Tetapi karena komitmennya yang tinggi, dia rela bolak 

balik Jogja-Solo untuk ikut setiap kegiatan KN Solo.  

3. Apa tujuan komunitas KN Solo? 

Tujuan utama komunitas ini satu yaitu say no to ngemis. Kita mau 

menyuarakan itu melalui komunitas ini. Karena sebenernya masyarakat 

kita perlu diedukasi soal mengemis. Kita bisa bantu orang yang benar-

benar membutuhkan dengan cara yang benar juga. Selain itu, sasarannya 

juga harus tepat karena tidak semua pengemis adalah mereka yang 

membutuhkan. Apalagi mengemis sudah merupakan fenomena sosial yang 

memprihatinkan bahkan bisa memicu tindakan kriminalitas lain. Maka 

melalui komunitas ini, kita ingin mengedukasi masyarakat jika kita bisa 

membantu tanpa harus memberi uang kepada pengemis. Sebenarnya ini 

juga bentuk protes kami terhadap pemerintah. Mengapa fenomena 

mengemis ini belum bisa dicarikan solusi oleh pemerintah? Padahal ini 

sudah terjadi sejak lama sekali. Pemerintah kita sudah tahu soal ini, tetapi 

yang kita sayangkan mengapa mereka hanya diam dan melakukan razia 

sana sini tanpa ada solusi yang lebih cerdas. Yang perlu diberitahu bukan 

hanya pengemisnya, tetapi juga masyarakat kita. Kalau masyarakat terus 

memberi uang pada pengemis ya sama saja, justru pengemisnya makin 

senang dan makin menjamur. Jangan sampai masyarakat Indonesia punya 

mental ngemis. 

 

4. Siapa saja anggota komunitas KN Solo? 

Hampir 90% anggota komunitas kita (komunitas KN Solo) merupakan 

mahasiswa yang berdomisili di Solo. Dan mereka juga rata-rata bukan 
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warga Solo. Bahkan ada yang berasal dari luar Jawa. Seperti saya 

misalnya. Saya dari Medan tapi sekarang domisili Solo. 

 

5. Bagaimana cara komunitas menggalang dana? 

Kita ada beberapa kegiatan untuk menggalang dana secara mandiri. Ada 

garage sale dan gallery art. Garage sale itu kita jualan di Sunday Market 

Manahan setiap dua bulan sekali. Barang-barang yang dijual adalah hasil 

sumbangan anggota dan sebagian dari hasil donasi orang-orang. Hasil dari 

penjualan tersebut sepenuhnya masuk ke kas KN Solo. Sedangkan untuk 

gallery art, kita adakan pameran foto-foto hasil kegiatan kita. Dan kita 

mempersilakan siapa saja yang tertarik untuk membeli foto tersebut. Hasil 

penjualan foto kegiatan kita otomatis masuk sebagai kas komunitas. 

Karena kebetulan beberapa dari anggota punya skill fotografi yang 

lumayan lah ya. Jadi bisa sedikit dimanfaatkan. Hahahaha.. 

Selain itu, kita juga mengadakan penggalangan donasi di Instagram. 

Misalnya ketika kita open donasi untuk target tertentu dan bantuan yang 

berupa uang bisa disalurkan via rekening bank. Karena kita juga sadar kalo 

ga semua orang yang mau membantu bisa bertemu langsung sama kita. 

Bahkan pernah kita dapat donatur dari luar negeri dan donasinya dalam 

bentuk mata uang asing meski akhirnya tetap di-kurs-kan sama bank ya. 

Hahaha… Kita sampai kaget kok bisa animo masyarakat sampai segitunya 

sama kita. Selain itu kita juga jemput bola, kalo ada donatur yang mau 

kirim donasi kita biasanya menawarkan buat jemput donasinya.  

Tetapi sekarang, jujur, kita lebih susah menyalurkan dana yang terkumpul 

daripada menggalang. Dan donasi yang masuk ke rekening saya sudah 

mencapai dua digit (enggan menyebut jumlah pasti). Karena setiap 

kebutuhan target yang kita share di Instagram selalu terpenuhi bahkan 

sampai lebih. Jadi uang dari donatur itu sama sekali ga terpakai kan? 

Begitu terus kejadiannya. Makanya uang komunitas di rekening sampai 

numpuk-numpuk.  
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6. Media apa saja yang digunakan oleh komunitas ini? 

Kita pakai 3 media sosial. Instagram, LINE dan BBM. Yang utama itu kita 

pakai Instagram, soalnya buat promosi dan media komunikasi kita ke 

orang luar komunitas. Selain itu kita juga pakai Instagram buat 

pertanggugjawaban ke donatur. Mereka sih selama ini ga pernah minta 

apa-apa. Tapi kita memang komitmen untuk selalu transparan, karena kita 

sudah dipercaya menyalurkan bantuan.  

Ada lagi LINE, tetapi ini sifatnya lebih privat. Jadi ada tingkatan-tingkatan 

kalo di KN Solo. Semua orang bisa follow akun kami. Tapi tidak semua 

orang bisa bergabung menjadi anggota. Hanya orang-orang yang 

komitmen penuh sama komunitas yang akan kami pertahankan di LINE 

dan tidak dikeluarkan. Pernah ada satu admin yang tidak komitmen, jadi 

kami sepakat mengeluarkan dia dari admin dan menjadi anggota biasa. 

Biasanya LINE dipakai untuk diskusi kegiatan apa-apa gitu. Setelah itu 

baru kita lakukan dan publikasikan di Instagram. Diskusi kita biasanya via 

LINE, tapi kadang juga kalau memang benar-benar butuh kita akan 

ketemuan.   

Terakhir kita punya BBM. Dulu BBM kita pakai untuk mengumpulkan 

anggota dan followers yang ingin tanya soal komunitas, tetapi sayangnya 

BBM kita rusak dan kita sepenuhnya pakai LINE dan Instagram saja.  

 

7. Mengapa menggunakan media sosial tersebut? 

Instagram kita pakai karena media sosial ini benar-benar multifungsi. Tren 

saat ini beralih ke dunia virtual dan kita sadar akan hal itu. Makanya kita 

pakai media sosial yaitu Instagram. Selain itu, di Instagram 

memungkinkan kita untuk bisa melakukan banyak hal. Berita apapun bisa 

dengan mudah menjadi viral di Instagram. Mulai dari yang baik sampai 

yang sangat tidak baik bisa dengan mudah di Instagram. Semua orang bisa 

akses kita di Instagram, jadi itu banyak menguntungkan kita. Sementara 
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LINE kita pakai memang khusus untuk grup anggota ya. Jadi semua 

diskusi dan apapun yang berhubungan dengan urusan internal komunitas 

kita diskusikan di LINE karena lebih privat. Ibaratnya, LINE itu dapurnya 

kita. Hahaha.  

 

8. Siapa yang mengelola akun komunitas di media sosial? 

Kita ada beberapa admin yang mengelola. Jadi masing-masing ada 

penanggung jawabnya. Instagram selain ada admin khusus, saya juga 

membantu mengelola Instagram. Saya juga yang edit caption di Instagram 

sebelum di-posting karena kita punya standar khusus untuk setiap foto 

yang di-upload di Instagram. Jadi tidak semua foto bisa diunggah begitu 

saja. Kita selalu pakai standar yang kita tetapkan sendiri.  
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Nama  : Maria Dea Pramudita 

Jabatan   : Pendiri komunitas Ketimbang Ngemis Solo & Sekretaris 

Domisili  : Jogja & Solo 

 

1. Mengapa mendirikan komunitas KN Solo? 

Di daerah lain ada komunitas ini (Ketimbang Ngemis), mengapa di Solo 

ga ada? Kan disini juga masih banyak orang yang bisa dibantu. Jadi saya 

cari info soal komunitas ini, gimana cara mendirikannya dan apa saja 

syaratnya. Akhirnya saya dapat ijin dari pusat dan resmilah komunitas ini 

berdiri. Awalnya saya sedih juga prihatin kok masih ada orang yang gagah 

dan sehat tapi mengemis. Tapi di sisi lain ada mbah-mbah yang sudah 

renta tapi masih berusaha keras mencari nafkah. Ini kan ironi sebenernya.  

 

2. Apa tujuan komunitas ini? 

Sederhana saja, kita mau memerangi ngemis. Ya itu tadi, mengemis itu 

sebenernya kegiatan yang tidak terpuji. Ironi dalam masyarakat. Disaat 

orang yang memiliki banyak keterbatasan berusaha keras mencari nafkah, 

ada orang-orang yang sehat wal afiat justru memanfaatkan orang lain 

dengan meminta-minta. Mereka kan sebenarnya bisa berusaha mencari 

uang dengan cara lain, seperti mbah-mbah itu tadi misalnya. Tapi kenapa 

malah ngemis?  

 

3. Bagaimana cara merekrut anggota lain? 

Saya awalnya rekrut admin pakai Instagram. Soalnya memang komunitas 

ini komunikasi dan publikasinya pakai Instagram. Saya posting foto yang 

isinya tulisan dicari admin. Dari situ saya kaget tapi juga senang , kok 

banyak banget yang minat untuk jadi admin untuk KN Solo. Saya minta 

mereka meninggalkan ID LINE untuk kemudian saya hubungi dan seleksi. 

Saya hubungi mereka satu per satu dan wawancara via LINE. Saya pilih 
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mereka yang benar-benar mau komitmen sama komunitas. Akhirnya 

terpilihlah 5 orang admin dan ssetelah itu kita janjian untuk ketemuan. 

Itulah pertama kali kita bertemu. Pertama kalinya kita bertemu satu sama 

lain dan tidak ada yang kenal sama sekali. Dalam pertemuan itu juga kita 

bahas visi misi ke depan dan bentuk struktur organisasi. Kita samakan 

pikiran untuk mengelola komunitas ini dengan baik.  

 

4. Media apa saja yang digunakan oleh komunitas ini? 

Awalnya kita pakai Instagram dan LINE, tetapi akhirnya Yogi (ketua yang 

baru) mengusulkan kita juga pakai BBM. Itu juga disepakati sama seluruh 

anggota. Tapi BBM kita akhirnya rusak juga dan ga bisa dipakai. Balik 

lagi deh pakai Instagram dan LINE aja.  
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Nama  : Ardi  

Jabatan   : Ketua Tim survei komunitas KN Solo & admin  

Domisili  : Solo 

 

1. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini?  

Hampir sama seperti Yogi, saya tertarik karena sebelumnya sudah tahu 

soal komunitas ini. Tapi bingung bagaimana caranya gabung karena ketika 

itu Solo belum punya komunitas ini. Sampai akhirnya di Instagram nemu 

di halaman explore karena teman-teman saya banyak yang comment kan. 

Akhirnya saya cari tahu ke akunnya itu apakah asli atau palsu. Setelah 

terbukti asli, saya daftar dan ninggalin ID LINE di comment. Setelah 

proses seleksi dan interview, saya resmi deh gabung jadi anggota 

komunitas KN Solo. Selain itu, saya merasa perlu bergabung dengan 

komunitas ini.  

 

2. Apa tugas dan tanggung jawab Anda dalam komunitas? 

Saya menjabat sebagai ketua tim survei. Jadi begini, tidak semua target itu 

layak untuk kita beri donasi karena KN Solo punya kriteria khusus untuk 

setiap orang yang menjadi target KN Solo. Kriteria kita adalah orang yang 

menjadi target kita adalah orang yang sudah berusaia lanjut atau lansia, 

penyandang disabilitas, memiliki tanggungan (anak, istri), dan masih 

bekerja (biasanya berdagang sesuatu) dan yang jelas orang tersebut 

membutuhkan bantuan. Misalnya seperti ini, ada followers yang 

mengusulkan pedagang lansia jadi target. Tapi setelah kita survei, dia 

punya sawah di kampung. Akhirnya saya laporkan itu pada teman-teman 

dan lansia tersebut gugur karena tidak memenuhi kriteria sebagai target 

KN. Di sini saya harus memastikan apakah target yang diusulkan baik oleh 

followers atau anggota benar-benar layak untuk dibantu oleh kami. Oleh 

karena itu, survei itu mutlak dilakukan agar tidak ada salah sasaran karena 

tanggung jawab kita kan bukan hanya pada komunitas tetapi juga pada 
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masyarakat yang sudah mempercayakan bantuannya untuk disalurkan 

melalui kita. 

 

3. Media sosial apa saja yang digunakan oleh KN Solo? 

Kita ada Instagram, LINE dan BBM. Tapi BBM kita rusak, jadinya kita 

hanya pakai LINE dan Instagram saja sekarang.  

 

4. Adakah aturan khusus bagi admin ketika bersosial media 

menggunakan akun komunitas? 

Ada. Kita punya pakem sendiri ketika bersosial media. Tapi ini hanya 

berlaku di Instagram saja. Kalau LINE kan kita berurusan dengan sesama 

anggota kan ya. Jadinya lebih simple dan fleksibel jika berkomunikasi. 

Misalnya ketika upload dan repost foto di Instagram. Setiap foto yang kita 

upload pasti melalui proses editing dan seleksi baik itu dari segi gambar 

maupun caption (keterangan foto). Untuk gambar kita selalu pakai gambar 

yang jelas, kualitasnya bagus, target terlihat jelas dan bukan foto selfie. 

Sedangkan untuk caption lebih kepada konten dan tata bahasa. Kita tetap 

menggunakan tata bahasa baku yang baik sehingga orang bisa mendapat 

informasi yang jelas melalui caption.  

Kalu untuk repost foto, tidak semua foto yang di-tag oleh followers bisa 

kita repost. Karena jika standar kita tadi tidak ada di foto tersebut, maka 

kita juga tidak akan repost. Selain itu, foto tersebut apakah sesuai dengan 

target KN Solo atau tidak. Itu hal yang paling penting sebenarnya. Kan 

tidak lucu kalau kita repost foto yang bukan target KN Solo. Hahaha.  

 

5. Diantara semua media sosial yang digunakan KN Solo, mana yang 

paling berpengaruh? 

Berpengaruh kemana dulu nih? Hahaha. Kalau pengaruh ke masyarakat ya 

sejauh ini yang sangat berpengaruh adalah Instagram dibanding LINE. 

Karena LINE kan memang untuk diskusi internal saja ya. Sedangkan 
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Instagram bisa dibilang itu corong kita ke masyarakat luas. Sejauh ini juga 

hampir sebagian besar bahkan mungkin semua anggota kita masuk jadi 

anggota KN Solo gara-gara terprovokasi sama Instagram ya. Hahahaha..  

 

6. Menurut Anda, apakah Instagram berpengaruh pada komunitas? 

(jika ya) seberapa besar pengaruhnya? 

Sangat berpengaruh besar. Seperti tadi itu yang sudah saya jelaskan. 

Bahkan sejak awal rekrutmen admin sudah menggunakan Instagram. 

Tidak hanya menjaring anggota baru, Instagram juga berpengaruh besar 

pada kelangsungankomunitas kami. Mulai dari pengumpulan donasi 

hingga publikasi kegiatan dilakukan di Instagram. Ibaratnya, Instagram 

sudah menjadi front office KN Solo. Orang bisa tahu kita seperti apa, 

kegiatan kita apa saja dan kita ngapain aja kan dari Instagram juga.  

 

7. Apa kriteria supaya foto bisa di-repost oleh admin KN Solo? 

Pertama, gambarnya di-tag ke akun kita dulu. Hahaha. Selain itu kualitas 

gambarnya bagus dan tidak pecah, gambarnya jelas artinya target kelihatan 

dengan jelas dan kegiatan target bisa terlihat dalam gambar tersebut, dan 

yang bukan foto selfie. Di caption, harus mencantumkan informasi yang 

lengkap mengenai target yang dimaksud. Misalnya nama, usia, tempat 

tinggal/daerah asal, dagangan apa yang dijualnya, dimana kita bisa 

menemukan target. Dikasih ancer-ancer lah istilahnya. Dan juga di 

caption harus pakai bahasa Indonesia yang baik supaya orang bisa 

mendapat informasi yang jelas melalui caption.  
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Nama  : Epin Tisna  

Nama akun : @epintisna 

Jabatan   : Anggota dan followers komunitas KN Solo  

Domisili  : Solo 

 

1. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini?  

Saya lihat komunitas ini di Instagram dan tertarik bergabung. Selain itu, 

saya kan anak rantau, jadi sepertinya kalau gabung komunitas ini bisa 

nambah teman dan kegiatan yang positif  

 

2. Sudah berapa lama bergabung menjadi anggota? 

Saya sudah jadi followersnya lama, setengah tahun lebih. Tapi 

memutuskan bergabung jadi anggota baru 3 bulan terakhir.  

  

3. Dari mana mendapat informasi mengenai komunitas KN Solo? 

Dari Instagram. 
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Nama  : Annisa Nur R  

Nama akun : @anisaknr 

Jabatan   : Anggota dan followers komunitas KN Solo  

Domisili  : Solo 

 

1. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini?  

Saya ingin berbagi dengan sesama. Ingin melakukan kegiatan positif. 

Karena di KN Solo kan memang kegiatannya full untuk amal kan ya. 

Selain itu, komunitas ini benar-benar populer di kalangan mahasiswa 

terutama. Jadi saya tertarik untuk bergabung. 

 

2. Sudah berapa lama bergabung menjadi anggota? 

Sekitar 4 bulanan lebih.  

 

3. Dari mana mendapat informasi mengenai komunitas KN Solo? 

Dari Instagram. Awalnya saya di-tag teman. Lama-lama cari tahu sendiri 

deh. 
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Nama  : Alvin Dian Wardhana 

Nama akun : @alvindianwardhana 

Jabatan   : Anggota dan followers komunitas KN Solo  

Domisili  : Solo 

 

1. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini?  

Awalnya saya tahu ini dari tayangan TV. Saya tertarik karena heran, kok 

ada ya komunitas seperti ini. Dan saya inisiatif cari di Instagram dan 

hasilnya memang komunitas ini ada. Akhirnya saya pantau terus, saya 

lihat apa saja kegiatannya dan menghubungi admin LINE. Saya banyak 

tanya di situ (LINE) dan akhirnya memutuskan gabung baik di kegiatan 

diskusi dan kegiatan sosialnya di lapangan.  

 

2. Sudah berapa lama bergabung menjadi anggota? 

Saya gabung kurang lebih lima bulan yang lalu 

 

3. Dari mana mendapat informasi mengenai komunitas KN Solo? 

Awalnya lihat di TV. Karena penasaran, akhirnya cari info lebih lanjut di 

Instagram dan menghubingi admin.  
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Nama  : Intan Riyani  

Nama akun : @intan_riyani 

Jabatan   : Anggota dan followers komunitas KN Solo  

Domisili  : Solo 

 

1. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini?  

Awalnya saya penasaran aja ini komunitas apaan sih. Kok hits banget 

ketika itu. Setelah penasaran, saya ketemu salah satu fotonya di explore di 

Instagram. Akhirnya saya masuk ke akun itu dan saya lihat, lama-lama 

dilihat saya tertarik dan follow akun KN Solo. Baru seminggu setelah itu 

saya hubungi admin dan tanya untuk gabung jadi anggota.  

 

2. Sudah berapa lama bergabung menjadi anggota? 

Saya bergabung di KN sudah 6 bulan lebih. Tapi lupa pastinya berapa.  

 

3. Dari mana mendapat informasi mengenai komunitas KN Solo? 

Tahunya dari Instagram. Pas iseng-iseng buka explore, eh nemu ini. 

Yaudah kepoin aja. Follow dan akhirnya daftar jadi anggota. Hehe. 
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Nama  : Yayuk Anggrahini 

Nama akun : @yayukanggrahini 

Jabatan   : Anggota dan followers komunitas KN Solo  

Domisili  : Solo 

 

1. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan komunitas ini?  

Komunitas ini unik tapi bermanfaat. Cara mereka berkampanye sangat 

cerdas dan independen. Mereka tidak tergantung sama pemerintah tapi 

melakukan aksi yang positif dan hasilnya bisa dirasakan banyak orang.  

 

2. Sudah berapa lama bergabung menjadi anggota? 

Saya bergabung di KN Solo sudah 8 bulan dan akan terus di sini sampai 

kapanpun. Hahaha  

 

3. Dari mana mendapat informasi mengenai komunitas KN Solo? 

Pertama kali dari Instagram, kemudian lanjut tanya-tanya admin.  
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Foto-foto kegiatan komunitas KN Solo 
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