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1. Sejak kapan bapak mulai menggambar komik? 

Serius berkomik (cetak, sekitar tahun 2009), sebelumnya komik "iseng" melalui 

blog, sekitar tahun 2007. 

2. Apakah bapak memiliki latar belakang pendidikan seni, sehingga bapak 

mempunyai keahlian dalam membuat komik? 

Kalo seni 100 % tidak. Tapi saya berlatar pendidikan arsitektur (jadi bukan seni 

murni). 

3. Pak vbi komik ini kan diberi nama 33 pesan nabi, kenapa hanya “33” tidak 

40 atau 50 pesan nabi? Apakah angka “33” mempunyai makna khusus? 

sejujurnya tidak ada makna khusus di balik ini. Waktu naskah sudah jadi, saya 

tidak menghitung jumlah haditsnya. Saya langsung setor ke penerbit. Waktu 

dihitung oleh editor, ternyata jumlah hadits yang ditampilkan ada 33 butir. 

Akhirnya ini yang jadi judul. Mungkin salah satu pertimbangan penerbit, 33 ini 

juga identik dengan bilangan yang biasa digunakan dalam dzikir. 

 

 



4. Apakah makna mengenai kata-kata Jaga Sikap Raih Kebaikan dalam volume 

ke-3 ini? 

tagline ini adalah salah satu penyambung dari tagline2 dari jilid sebelumnya 

mengandung arti, sebagai seorang muslim, sebisa mungkin berhati-hati dalam 

setiap tindak-tanduknya dalam usaha meraih ridho Allah. 

5. Apakah komik 33 pesan nabi volume 1-3 mempunyai keterkaitan antara satu 

dengan yang lain? 

keterkaitannya hanya dari judul, jumlah dan sumber haditsnya saja. 

6. Pesan apakah yang ingin bapak sampaikan dalam komik 33 pesan nabi 

volume 3 ini? 

bahwa Islam ini adalah sebuah cara hidup yang paripurna. Setiap detail kehidupan 

ada panduannya. 

7. Berapa lama waktu yang bapak butuhkan dalam membuat komik? 

Khususnya komik 33 pesan nabi volume 3 ini? 

Biasanya antara 3 bulan- 1 tahun. Untuk 33 Pesan Nabi ini sekitar 1 tahun lebih. 

8. Seperti diketahui, komik ini merupakan volume ke-3. Apakah memiliki 

perbedaan dengan volume 1 dan 2? 

Perbedaan dalam hal gaya/karakter gambar, dan cara berpikir (karena selama 

beberapa tahun ini saya juga mengalami banyak proses yang berpengaruh dalam 

pandangan  ke-Islam-an). 

 

 



9. Bagaimanakah cara bapak dalam membuat komik hadits islami ini? 

Saya baca hadits, lalu mencoba menganalisa realita yang terjadi sehari-hari terkait 

hadits itu. Kadang  juga sebaliknya.  

10. Apakah menurut bapak lebih susah membuat komik dengan genre islami 

atau komik dengan genre yang biasa? 

mmm... keduanya sama-sama punya karakternya sendiri-sendiri. Sama-sama berat 

tanggung jawab  moralnya. Karena ketika berbicara nasalah komik, kebanyakan 

pembacanya adalah anak-anak. Dan ini yang  harus diperhatikan komikus sejak 

awal, agar tidak  berkarya yang “membahayakan”. 

11. Apakah bapak vbi akan membuat karya komik dengan bertemakan 

islam terus? 

Insya Allah. 

12. Adakah kendala yang bapak hadapi dalam membuat komik 33 pesan 

nabi volume ke-3 ini? 

mmm.... mood kali ya... dan kedisiplinan yang  kurang. 

13. Apakah bapak mempunyai media atau metode selain komik untuk 

mensyiarkan ajaran serta pesan islam lainnya? 

saat ini media kaos. Kaos anak muslim. 

 

 

 



14.        Apakah bapak mempunyai riwayat pendidikan islam seperti pesantren,   

karena isi komik bapak sangat mudah dipahami? 

Saya tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis agama seperti pesantren 

dan lainnya Mungkin karena teman2 saya yang lingkungan keilmuan agamanya 

sering melontar bahasa2 yang "islami" jadi sedikit banyak nular ke saya yang lagi 

dengerin. Oh iya, di arsitektur saya bertemu dengan dosen yang mengajarkan 

tentang hakikat keterkaitan ilmu arsitektur dengan nilai Islam. 
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