
Edisi 1160
Tahun XXIV/2022 5 Syawwal 1443 H / 6 Mei 2022 M

Diterbitkan oleh : 
Bidang Penyelenggara Peribadatan  

Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)
Telp : 021-3868347

081586767837 / 081314124444

AKHLAK SEBAGAI 
BAROMETER KEMULIAAN SESEORANG



 

Waktu Adzan : 11.53 WIB
Khatib :  KH. Jamaluddin F. Hasyim Adnan, MH 
Imam I  :  H.A. Rofi’uddin Mahfudz, M.Ag
Imam II :  H. M. Anshoruddin Ibrahim, M.Ag
Muadzin I :  H. Muhdori AR, M.Pd.I
Muadzin II :  Abdullah Sengkang, S.Pd.I 
Qori :  Abdullah Sengkang, S.Pd.I
   (Maqro : QS. Al-Baqarah ayat 261 - 263

Agenda Shalat Jum’at Masjid Istiqlal
Tanggal 5 Syawwal 1443 H / 6 Mei 2022 M

nPengantar Redaksi - 1 nKhutbah Jum’at - 2 nHikmah - 11 
nGoresan Imam Besar - 13 nKajian Zhuhur Pilihan - 15 
nPelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat dan UPZ BAZNAS  
Istiqlal - 20 nPelayanan Masjid Istiqlal - 21 nJadwal  Narasumber  
Kajian  Dialog  Zhuhur  -  22   nShalat Ghaib - 23 nJadwal Waktu 
Shalat - 24 nPelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at - 24  

Daftar Isi

Mohon tidak dibaca ketika Khutbah berlangsung

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah bersabda :
Artinya : “Apabila engkau berkata pada temanmu “diamlah” 
sewaktu imam (khatib) berkhutbah, maka engkau telah lalai 
(telah sia-sialah pahala Jum’atnya)” (HR. Bukhari dan Muslim).

IBADAH SHALAT JUMAT TERBUKA UNTUK UMUM 
DENGAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Disiarkan Langsung  :
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) Nasional

YOUTUBE MASJID ISTIQLAL TV



5 Syawwal 1443 H / 6 Mei 2022 M 1

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman, kembali Mimbar Jum’at Masjid Istiqlal 
menemui para pembaca setia, dalam suasana hari raya Idul Fitri tahun 
1443 H. Semoga kita semua termasuk orang-orang mendapatkan 
keberuntungan, kemenangan dalam jihad akbar melawan “hawa 
nafsu” diri sendiri. Setelah sebulan penuh melaksanakan kewajiban 
berpuasa, beribadah intensif, tadarrus Al-Qur’an, banyak berbagi 
dan memberi, semua merupakan latihan sekaligus ujian agar pada 
akhirnya kita berharap semoga kita semua menjadi orang-orang 
yang bertaqwa. 

Pembaca yang mulia, ciri yang terlihat dari orang-orang yang 
bertaqwa adalah semakin baiknya akhlaq dan tingkah lakunya. 
Akhlaq seorang mukmin sejatinya meneladani Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam, sang manusia yang paling berakhlaq terpuji di 
muka bumi ini. Karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlaq mulia. Pada intisari 
khutbah pada edisi kali ini, Khatib Jum’at KH. Jamaluddin F. Hasyim 
Adnan menyampaikan tema “Akhlaq sebagai Barometer Kemuliaan 
Seseorang”. Manifestasi akhlaq mulia seseorang tercermin dari 
kemampuan mengontrol diri sendiri; menghindari keinginan berbuat 
buruk kepada siapapun; mengupayakan kebaikan bagi siapapun; dan 
komitmen pada nilai-nilai kebenaran.

Dalam kolom goresan, Imam Besar Masjid Istiqlal memberi 
tausiyah tentang puasa sebagai waktu untuk recharging energi 
spiritual. Dengan menjalankan puasa dengan ikhlas, selain 
mendapatkan pengalaman spiritual yang mengasyikkan, seseorang 
yang memiliki unsur ketakwaaan sebagaimana yang diharapkan 
dari hasil puasa Ramadhan, juga akan merasakan kelapangan dada, 
meniru sifat Tuhan Yang Mahalapang (Al-Waasi’).

Segenap Tim Redaksi Mimbar Jum’at Masjid Istiqlal mengucapkan 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, min al-‘aaidin wa al-faaizin 
wa al-maqbuulin, mohon maaf lahir dan batin. [SPR]

Allahu akbar, laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, Allahu 
akbar wa lillaahilhamd. Alhamdulillaah wa asy-syukru lillah, 

wa ash-shalaatu wa as-salaamu ‘alaa rasuulillaah.
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : KH. Jamaluddin F. Hasyim Adnan, MH

Akhlak sebagai 
Barometer Kemuliaan Seseorang

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 5 Syawwal 1443 H / 6 Mei 2022 M)

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. 
Kehidupan seorang manusia dapat dinilai kualitasnya 

berdasarkan akhlaknya. Akhlah adalah penanda bagaimana 
seseorang menjalani hidupnya dan menjalankan tugasnya sebagai 

 َ  ََ وَْلَيْدَدَ  َلُدَداَدِ  َالَْحْمُد لَِلّ
ى
ََدَد ُقُوْلَ  رشْلَلَاِهََ  ا أ رش َ َّ  ا

ٍَ َقَظْْيٍ  ْبَحِنَُ  وََعِ ََ َمْن َجبِّ َبْسَم هللَا َمْجَراَدِ َلُمْرَسَِدِ   فَس ُ
َ ََل يَُمِ لَا ِا  ُل َلََل يَُضَِه ث

ى
َِ ًا َلوََعِ ََ ا ًّ ا َلَق َّّ َم ََ ّل  ََ ُدُ    فَ رشْْحَ

َّل 
ى
ََلَ ا

ى
ْبَحِنَُ  وََعِ ََ عىََل َنَعَمَ  الَِّت ََل وَتَنََِه  رشْداَُد رشْن ََل ا س ُ

َِ لَّمِ وَََلَدِ   هللُا َلْحَدُ  ََل ََشَيَْك ََلُ َداََِدة ا َمْن َقَرَف َمْدلُْللَا
 ُ أ يَُبّيَ َ َّ ُسْلَُلُ ا َُ َمَة التّْلَيْدَد  َلَاْداَُد رشّن ُمَحّمدا ا َقْبُدُ  َل ََكَ

َدََن ُمَحّمٍد َلعىََل  ّاَ ْ عىََل س َ لَْفَظاَِ َل َمْعنََِدِ  الِّاُّم َصّلَ َلَسّّلَ
ْيَن ُقض   َ َّ َبَ  ا َراَدِ  ا عىََل ُسنَّتَ  ًَّلنَّلاَجَذ َلوََمّسُكْلا َبعُ لْ َاََلَ َلََصْ

ا ِ َكَثْْي ا َِْام ا  َلَسّّلَ تَْس
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ََّما بُع   ن
ِ
َم َمََكر َم إْْلَْخََلق  إ تَم   ُ  ثُْت ِل 

 
Artinya : “Aku diutus hanyalah untuk 
menyempurnakan akhlak mulia”

abdullah dan khalifatullah. Disinilah kemudian agama Islam 
hadir sebagai panduan yang menjadi kompas kehidupannya 
agar berjalan sesuai dengan kehendak Sang Khaliq. Lalu 
diutuslah seorang manusia termulia Muhamad shallallahu 
‘alaihi wasallam untuk mengemban misi memperbaiki akhlak 
manusia yang mulia. Sabda beliau :

Sebagai pengemban misi perbaikan akhlak manusia, maka 
Rasulullah pun diberikan akhlak terbaik sebagai prototipe 
akhlak mulia agar manusia punya role model akhlak pada diri 
seorang manusia setelah mengetahui konsep akhlak tersebut. 
Perlu ada the living person yang merepresentasikan akhlak mulia 
pada seseorang sehingga mudah dijadikan model bersama. 
Disinilah kemudian Rasulullah mendapatkan pengaakuan dari 
Sang Penciptanya sebagai pemilik akhlak yang agung.

Allah subhanahu wa ta’ala memuji Baginda Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai insan yang berakhlak agung 
dalam firman-Nya :  

Dan karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
diamanahkan wahyu dari Allah berupa Al-Qur’an al-Karim, 
maka kitab suci tersebut pun menjadi sesuatu yang sangat 
melekat sebagai ciri khas beliau, sebagaimana digambarkan oleh 
Siti Aisyah radhiyallahu anha :

Artinya : “Sungguh engkau berada dalam akhlak yang 
agung” (QS. Al-Qalam : 4)
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Rasulullah adalah the living Qur’an, contoh hidup Al-Qur’an 
pada diri seseorang. Siapapun  yang ingin menggali Al-Qur’an 
harus mengenal kehidupan Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam karena Sunnah Nabawiyah (ucapan, tindakan maupun 
keadaannya) merupakan penjelasan (bayan) daripada Al-
Qur’an. Memahami Al-Qur’an tanpa Sunnah adalah kekeliruan 
dan akan berakibat pemahaman yang misleading karena tidak 
merujuk kepada sumber otoritatif tersebut. Bahkan para ulama 
menjadikan Sunnah sebagai rujukan kedua dari agama Islam 
setelah Al-Qur’an, dan bahwa penafsiran Al-Qur’an dengan 
Sunnah (tafsir bi as-Sunnah) menjadi penafsiran terbaik dan 
tersahih dibawah penafsiran ayat Al-Qur’an dengan ayat lainnya 
(tafsir bi al-ayah). 

Kemuliaan akhlak ini pula yang menjadi salah satu sifat para 
nabi, para wali, dan orang-orang shalih. Kesabaran dan ketabahan 
para nabi tersebut merupakan bentuk akhlak mulia yang 
diberikan kepada mereka. Daya tahan menghadapi tantangan 
dakwah dari kaum yang mereka dakwahi hingga beresiko 
terhadap keselamatan mereka sendiri, sebagaimana kisah Nabi 
Ibrahim alaihis salam yang  dibakar demi mempertahankan 
ajaran tauhid, atau Nabi Musa alaihis salam yang dikejar Fir’aun 
dan pasukannya hingga ke tepi lautan. Namun kisah para 
nabi tersebut diiringi dengan kisah pertolongan Allah kepada 
mereka, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar atau Nabi Musa 
yang menyeberang dasar lautan, adalah sekelumit bukti Allah 
subhanahu wata'ala akan menolong hamba-hamba-Nya yang 
bersabar dan mengikuti jalan-Nya. Kisah-kisah ini menjadi 

Artinya : “Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
akhlaknya Al-Qur’an” (HR. Ahmad No. 23.460 dan HR. 
Al-Hakim 2:393).

َا للاه  َرِضَ  عَائَِشةَ  َعن   ِف  ِف  َعْن  لهقِ  َوص  لِ  خه و  سه : َوَسّلََّ  عَلَي هِ  للاه  َصّلَّ  الرَّ
لهقه  نَ كَ )  (آ نه ر  قه ال   هه خه
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bekal moral perjuangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
dalam menghadapi kaumnya,

Kemuliaan Seseorang dengan Akhlak
Dalam Islam akhlak adalah ukuran utama. Dengan 

akhlak mulia seseorang akan beroleh kemuliaan dunia dan 
akhirat. Kemuliaan dunia berupa kualitas tertinggi dihadapan 
manusia, meskipun dirinya tidak memiliki harta benda dan 
jabatan tinggi. Para ulama selalu menekankan seorang murid 
untuk belajar berkahlak sebelum memperdalam ilmu agama. 
Ungkapan “akhlak sebelum ilmu” saangat populer dikalangan 
penuntut ilmu agama. Seorang tokoh Tabi’in, Ibnul Mubarak 
mengatakan, saya belajar selama 50 tahun dimana 30 tahun 
pertamanya adalah belajar akhlak mulia.Dengan akhlak mulia, 
meskipun dengan ilmu sekedarnya, kemuliaan seseorang akan 
diraih. Banyak kisah para awliya Allah yang bukan dari golongan 
ulama, namun orang yang sangat baik akhlaknya. Oleh karena 
itulah, seseorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajatnya 
oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan orang 
yang selalu menghidupkan malam dengan shalat-shalat malam 
dan berpuasa penuh sepanjang tahun kecuali lima hari yang 
diharamkan. Baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menegaskan : 

Artinya : “Dan semua kisah rasul-rasul, Kami ceritakan 
kepadamu (Muhammad), agar dengan kisah itu Kami 
teguhkan hatimu; dan di dalamnya telah diberikan kepadamu 
(segala) kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang 
beriman” (QS. Hud/11 : 120).
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Demikian pula dengan kemuliaan di akhirat. Dalam sebuah 
hadits, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan 
balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan 
akhirat dalam sabdanya :  

Salah satu teladan akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam terhadap seorang rabi (pendeta agama Yahudi) 
bernama Zaid bin Sa’yah. Ia pernah membaca di sebuah 
kitab kuno bahwa Nabi akhir zaman salah satu cirinya 
adalah perlakuan seburuk apa pun terhadapnya tidak akan 
menambahkan kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. 
Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat itu ada pada diri 
Muhammad. Ia lalu memberi utang Nabi dengan utang yang 
disepakati temponya. Tiga hari sebelum jatuh tempo, Zaid 
mendatangi Nabi untuk menagih utang dengan kata-kata kasar 

Artinya : “Aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah 
bagi orang yang meninggalkan perdebatan (yang tidak ada 
manfaatnya) meskipun ia benar, dan dengan istana di ten-
gah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia 
bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang 
yang berakhlak mulia” (HR Abu Dawud).

نْ  الِْمَراءَ  تََركَ  ِلَمنْ  الَْجنَّةِ  َربَِض  ِف  ِبَبيْت   َزِعيم  أ نَ 
ِ
 ِف  َوِبَبيْت   ُمِحقًّا، ََكنَ  َوا

نْ  اْلَكِذَب  تََركَ  ِلَمنْ  الَْجنَّةِ  َوَسطِ
ِ
 ِلَمنْ  الَْجنَّةِ  َأْعَل  ِف  َوِبَبيْت   َماِزًحا ََكنَ  َوا

نَ   داوَد( َأبُو َرَواهُ ) ُخلَُقهُ  َحسَّ

Artinya :“Sungguh, dengan kemuliaan akhlak, seorang Mukmin 
akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun 
(kecuali lima hari yang diharamkan) dan mendirikan shalat 
malam sepanjang tahun” (HR Abu Dawud).

اِِئِ إلَْقاِِئِ )روإه أ بو دإود) نَّ إلُْمْؤِمَن لَُيْدِرُك ِِبُْسِن ُخلُِقِه َدَرَجَة إلصَّ
ِ
  إ
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yang memancing kemarahan Umar bin Khatthab. 
Umar yang kala itu berada di dekat Nabi hampir saja 

mencelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah dengan sabar 
dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh 
Umar. Melihat hal itu, Zaid langsung mengucapkan dua kalimat 
syahadat dan masuk Islam.   

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. Akhlak yang mulia 
juga ditunjukkan oleh salah seorang cicit Baginda Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, Imam Ali bin Husain bin Ali bin 
Abi Thalib radhiyallahu ‘anhum yang berjuluk as-Sajjad Zainal 
‘Abidin. Suatu ketika beliau berwudhu dengan dibantu oleh salah 
seorang budak perempuannya. Sang budak memegang sebuah 
teko (cerek) yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit 
untuk diambil Imam Zainal Abidin dan dibasuhkan ke anggota-
anggota wudhu. Tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman sang 
budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainal Abidin. Seketika 
kepala beliau luka dan mengucurkan darah. Budak perempuan 
itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak 
berkata: wahai tuanku,                 “(Orang-orang yang 
bertakwa adalah) mereka yang mampu menahan amarah”.   Sang 
Imam berkata : “Aku telah menahan amarahku”  Budak itu me-
lanjutkan potongan ayat berikutnya:                                   “(Orang-
orang yang bertakwa juga adalah) mereka yang memaafkan 
kesalahan orang lain”.   Imam Zainal Abidin berkata : “Aku telah 
memaafkanmu, silakan pergi, engkau sekarang aku merdekakan 
karena Allah ta’ala”. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :  

 الَْغْيظَ َواْلََكِظِميَ 

ًظا، َكَظمَ  َمن    َوَجل   َعز   للاُ  َدعَاهُ  يُنِفَذُه، َأن   عََل  قَاِدر   َوُهوَ  غَي 
ِس  عََل  مَ  ال َخََلئقِ  ُرُؤو  هُ  َحّت   الِقيَاَمِة، يَو  َ  َشاءَ  احلُورِ  َأِير  ِمن   ُُيِِير

 حسن( حديث وقال والرتمذي داود أ بو رواه)

 النَّاِس  َعنِ  َوالَْعاِفيَ 
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Manifestasi akhlak mulia
Manifestasi akhlak mulia seseorang terwujud dalam 

berbagai bentuknya. Pertama, kemampuan mengontrol diri 
dari keinginan hal-hal yang tidak patut baginya. Berbicara dan 
bertindak hanya yang baik dan perlu. Rasulullah bersabda, 
“Diantara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan 
apa yang tidak perlu baginya”. 

Kedua, menghindari keinginan berbuat buruk kepada 
siapapun, bahkan kepada seluruh makhluk Allah berupa hewan, 
tumbuhan, dan alam raya ini. Seorang yang berakhlak mulia 
akan menjaga alam raya ini dengan penuh kasih sayang. Ketiga, 
mengupayakan kebaikan bagi siapapun, bahkan kepada mereka 
yang menyakitinya sekalipun. Kata Rasulullah, menyambung 
silaturahmi itu bukan membalas mereka yang menyambung 
silaturahmi dengan kita, tapi justru menyambung mereka yang 
memutuskannya.

Keempat, Komitmen pada nilai-nilai kebenaran, baik yang 
universal (al-ma’ruf) maupun yang diajarkan oleh agama (al-
hasanat). Kelima, dan ini yang membedakan akhlak universal 
yang dimiliki berbagai bangsa dan agama dengan agama kita, 
adalah kepatuhan total terhadap segala tuntunan dari Allah 
Ta’ala dan Rasul-Nya, menjadi pribadi bertakwa, salah satu yang 
ingin dicapai melalui ibadah  puasa Ramadhan yang baru saja 
kita rampungkan kemarin.  

Disinilah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meng-
golongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman 
dalam sabdanya : 

Artinya : “Siapa yang menahan amarah padahal ia mampu 
melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hada-
pan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilakan 
memilih bidadari mana yang ia kehendaki” (HR Abu Dawud 
dan at-Tirmidzi, dan ia berkata: Ini hadits hasan).
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ََ ِل  للاه  كَ رَ بَ    َ م ل ِ ِظُعَ للم  آ نِ رم قهُ للم ِف  كه ََ يم  ، َ ََ ِن َعُفَ ن   
 
م ّيَ ل  نَ ِمُ هِ يمُا فِ َمُبِ  كه

ُُلل ِ ََ  ِت ّيَ للم   ُُحَ للم  رِ كم ِ ِك ََ يم  ، َ ُُعَ فَ ن ُُنَ ُُرم مه للم  دِ ي ِ سُُ َ  يِ دم ا ِبَ َ لِ َس ََُُ  يم  ِلِ وم قَ
ِ وِ قَ للم  ُِل وم قَُ له وم قه ، آ  يم ََ ََ ذَ   َ ِظُعَ للم  للاَ  ره فِ غم تَ سُ م آ  ل  ََ ِل  يم م لَُ   رِ ائِ َسُلِ ََ  كه
َ مِ لِ سم مه للم  م ذَ  كه ِ  نم مِ  يم  هه َم ره فِ غم تَ اس م ، فَ ب  ن

 
َ ، ل ه حِ للرَ  ره وم فه غَ للم  وَ َه  هه ن  .يم

 Khutbah Kedua 

ل  ْهْ  َالَْحْمُد ِلل ْهْد ُد  أ ِ ِلال ََ ْ ْل َِ ْل ِْل  َِ ِلال الْ ِْ ِلدل بل  ِل َده َل عل َََ   ِل ِْ ُ  اْن
َكَفَرأ  َِ ِلال  ْرغَهًمه للَمْن َجَحَد 

ِ
لَِك ََلُ ا َْ ْحَدُب ال  َِ الَّ هللُا 

ِ
ََلَ ا

ِ
ال ا

ْه َّ  ْهْد َُد  نْسل  َِ
ِ
ُِّد ااْل يل َُلُ س َ ْْ َرُس َِ ْدُدُب  ََ ًدا  َدََن ُمَحمَّ يِّل س َ

ََن  دل يِّل َ  س َ ِلل ْْ َرُس َِ َك   ْددل ََ   َََ ْ ِّ َسِلل َِ  ِّ َّ ُعَّ َصلل أالل الْبَََشل َِ
أ ََبٍ َ ُُْذٌ  ِبل ِلََِظٍر ِ ََّصلَْت ََْْيٌ  ال َمهات دل ََصْ َِ ل  ْ َلل َِ ٍد   ُمَحمَّ

  َّ هالِِّهُس ات ه ُِِد ( فيَآ اُّيه ْ مِّ َش َمه )  ْاحل ا الَْف ِْ َذُر َِ هََل  َِ ْا هللَا تَ ُِ
ةل  َِ رل الُْجُم ْْ ُحُض َِ هََةل  ا َََ  الطَّ ْْ ُظ َحهفل َِ َمه ََِطَن  َِ ْْنَه  َظ ََر مل
ثََّنَّ  َِ ال  ِلَِْفسل يال  ْه  فل ِلآهْمٍر ََِد ْهَمَرُُكْ  ْه َّ هللَا  ا   ْْ َْلَُم ا َِ الَْجَمهََةل أ  َِ

أ فَِهلَ  ال ِ َّ هللَا  ِلَمََلئلَكةل قُْدسل
لَْع يََزْل قَهئلًَل ََللميًه: ا َِ هََل  َِ تَ

ا ََلَْيال  ْْ ه ا َصل ْْ ْيَن ْ َمنُ ل َه اَّلَّ ْهُّيه ِّ َِآ   ل َ  َََ  الَِّبل َمََلئلَكتَُا َُِصلْه َِ
َََ  ْ لل  َِ ٍد  ََن ُمحمَّ ِّدل يل ْ َََ  س َ ِّ َسِلل َِ  ِّ َّ ُعَّ َصلل ا تَْسللْيًمهأ َالل ْْ ُِّم َسلل َِ

ََن ُمحَ  ِّدل يل َََ  ْ لل س َ َِ ْْيَ  ْبَراهل
ِ
ََن ا ِّدل يل ٍد  مََكَ َصلَّْيَت َََ  س َ مَّ
ْيٌدأ  ْيٌد َمجل ََّك ََحل ن

ِ
ْْيَ ا هلَمل َِ َْي ِفل الْ ْبَراهل

ِ
ََن ا ِّدل يل  س َ

ا  ْْ ُ ََكن َِ لَْحقلِّ  ا ِبل ْْ ْيَن قََض ل ْيَن اَّلَّ دل ادل ََنل الُْخلََفهءل الرَّ اْرَض  َِ َّ ُعَّ  الل
ْهِبل بَ  لَُْ   دل ِْ َ هبل ِلال ِ ْهَْصَ ْن سهئلرل  ََ َِ  ِّ ٍ ََلل َِ ثَْمهَ   َُ َِ َر  ُُعَ َِ ْكٍر 

 Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. 
Demikian khutbah singkat pada hari yang penuh keberkahan 

ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. 
Aamiin. r

Artinya : “Seorang Mukmin yang paling sempurna imannya 
adalah yang paling mulia akhlaknya” (HR. at-Tirmidzi).

َل   َ  َأْكم ِمِنيم ؤم يمَمانً  المم 
ِ
ُن  مم  ا س َ ل قًا َأحم  الرتمذي( رواه) خ 
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ل  ْهْ  َالَْحْمُد ِلل ْهْد ُد  أ ِ ِلال ََ ْ ْل َِ ْل ِْل  َِ ِلال الْ ِْ ِلدل بل  ِل َده َل عل َََ   ِل ِْ ُ  اْن
َكَفَرأ  َِ ِلال  ْرغَهًمه للَمْن َجَحَد 

ِ
لَِك ََلُ ا َْ ْحَدُب ال  َِ الَّ هللُا 

ِ
ََلَ ا

ِ
ال ا

ْه َّ  ْهْد َُد  نْسل  َِ
ِ
ُِّد ااْل يل َُلُ س َ ْْ َرُس َِ ْدُدُب  ََ ًدا  َدََن ُمَحمَّ يِّل س َ

ََن  دل يِّل َ  س َ ِلل ْْ َرُس َِ َك   ْددل ََ   َََ ْ ِّ َسِلل َِ  ِّ َّ ُعَّ َصلل أالل الْبَََشل َِ
أ ََبٍ َ ُُْذٌ  ِبل ِلََِظٍر ِ ََّصلَْت ََْْيٌ  ال َمهات دل ََصْ َِ ل  ْ َلل َِ ٍد   ُمَحمَّ

  َّ هالِِّهُس ات ه ُِِد ( فيَآ اُّيه ْ مِّ َش َمه )  ْاحل ا الَْف ِْ َذُر َِ هََل  َِ ْا هللَا تَ ُِ
ةل  َِ رل الُْجُم ْْ ُحُض َِ هََةل  ا َََ  الطَّ ْْ ُظ َحهفل َِ َمه ََِطَن  َِ ْْنَه  َظ ََر مل
ثََّنَّ  َِ ال  ِلَِْفسل يال  ْه  فل ِلآهْمٍر ََِد ْهَمَرُُكْ  ْه َّ هللَا  ا   ْْ َْلَُم ا َِ الَْجَمهََةل أ  َِ

أ فَِهلَ  ال ِ َّ هللَا  ِلَمََلئلَكةل قُْدسل
لَْع يََزْل قَهئلًَل ََللميًه: ا َِ هََل  َِ تَ

ا ََلَْيال  ْْ ه ا َصل ْْ ْيَن ْ َمنُ ل َه اَّلَّ ْهُّيه ِّ َِآ   ل َ  َََ  الَِّبل َمََلئلَكتَُا َُِصلْه َِ
َََ  ْ لل  َِ ٍد  ََن ُمحمَّ ِّدل يل ْ َََ  س َ ِّ َسِلل َِ  ِّ َّ ُعَّ َصلل ا تَْسللْيًمهأ َالل ْْ ُِّم َسلل َِ

ََن ُمحَ  ِّدل يل َََ  ْ لل س َ َِ ْْيَ  ْبَراهل
ِ
ََن ا ِّدل يل ٍد  مََكَ َصلَّْيَت َََ  س َ مَّ
ْيٌدأ  ْيٌد َمجل ََّك ََحل ن

ِ
ْْيَ ا هلَمل َِ َْي ِفل الْ ْبَراهل

ِ
ََن ا ِّدل يل  س َ

ا  ْْ ُ ََكن َِ لَْحقلِّ  ا ِبل ْْ ْيَن قََض ل ْيَن اَّلَّ دل ادل ََنل الُْخلََفهءل الرَّ اْرَض  َِ َّ ُعَّ  الل
ْهِبل بَ  لَُْ   دل ِْ َ هبل ِلال ِ ْهَْصَ ْن سهئلرل  ََ َِ  ِّ ٍ ََلل َِ ثَْمهَ   َُ َِ َر  ُُعَ َِ ْكٍر 

َِ ُْع  َمْن تَدل َِ َْي  ِل ِل ي الَِّه ِل ِل ََت َِ ْْيَ  ِل ِل نل الَِّه ََ َِ ْْيَ  ِل ْهْْجَ َِّك  يل نَبل
أ  ْينل مل اللِّ ْْ َ ََل ِ ِ

ْحَسهٍ  ا
ِ
 ِبل

ا َِ نلْْيَ  اْنُْؤمل َِ اْنُْسللَمهتل  َِ ْْيَ  َّ ُعَّ اْغفلْر لللُمْسللمل نَهتل اْْلهْحيَهءل الل ْنُْؤمل

ُ َّ أ الل يَّهتل طل َِ َب الْ اهل َِ ِلَك ََي  اتل بلَرَْحَ َْ اْْلهْم َِ ْْنُْع  َِّه مل ََ فَْع  ِْ عَّ ا

َء الْفلََتل َمه َظ ََر  ْْ ُس َِ اْنلَحَن  َِ اَلزلَل  الزَّ َِ ََن  الزلِّ َِ َِبَء  َْ ال َِ الَْدََلَء 
ةً  ََن َهَذا َخهصَّ ْن َََِلل ََ َمه ََِطَن  َِ ْْنَه  ِل  مل ِلََل ْن َسهئلرل  ََ َِ

ًَِة  نَْيه َحس َ َه ْ تلَِه ِفل اله َِّ أ َرِ ْْيَ هلَمل َِ ًة ََي َربَّ الْ ْْيَ ََهمَّ الُْمْسللمل

ِ َّ هللَا 
َِ هللال ! ا َده َل أ  نَه َََذاَب الَِّهرل قل َِ ًَِة   َرةل َحس َ ِفل اْل خل َِ

ُِْرَب  ي الْ َِهءل ذل ِْ
ِ
ا َِ ْحَسه ل  ِ

ااْل َِ ْدلل  َِ لْ نل َِآُْمُر ِبل ََ يَْْنَ    َِ   

ا هللَا  ِْ َ أ فَهْذُكُر ِْ لَُُّكْ تََذكَُّر َِ َ ُظُُكْ ل ِل َ الَْدْغيل ِ َِ َِْكرل الُْم َِ الَْفْحَشهءل 

ل  ْن فَْضِلل ُب مل ْْ ئَلُ اس ْ َِ ُُكْ  ِْ ال يَزل مل َِ ُب َََ  نل ِْ اْدُكُر َِ ْْيَ َِْذُكْرُُكْ  ظل َِ ال

ْهْكََبُ  ْكُر هللال  ََّلل َِ ُُكْ  طل ِْ ُ ِ 
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Umat Islam merayakannya dengan penuh suka cita Hari 
Raya Idul Fitri pada 1 Syawal. Hari raya itu bukan hanya 

tentang kebahagiaan semata, namun juga tentang semangat baru 
yaitu kemampuan menahan hawa nafsu menghadapi 11 bulan 
kedepan dengan penuh takwa setelah berpuasa Ramadhan 
sebulan penuh. 

Filosofi Lebaran. Lebaran nama lain dari hari raya umat 
Islam, kata lebaran secara harfiah berasal dari bahasa Jawa 
yang memiliki beberapa arti yakni lebar, lebur, luber, dan labur. 
Makna yang umum adalah lebar yang berarti sesudah atau 
setelah. Secara filosofis dan budaya, lebar yang dimaksud berarti 
umat Islam dapat dapat lebaran dari kemaksiatan. Maka siapa 
sebenarnya yang dianggap benar-benar berbahagia di hari raya 
adalah :

Bila umumnya kebahagiaan dan keceriaan terlihat dari 
penampilan lahiriyah seseorang pada hari yang mulia tersebut 
tergambarkan dengan pakaian, sepatu, dan kendaraan baru 
yang dikenakan atau dikendarai. Maka bukanlah hal tersebut 
yang menjadi tolak ukurnya.

Lebaran

HIKMAH

Oleh : H. Ahmad Mulyadi, SE.I

Artinya : “Orang yg tambah takwa maka dialah yang bahagia 
dengan hari raya” (QS. Al-Baqarah/2  : 183).

 من طاعته تزيد فاعمل أ هنم اذلين فازون بيوم العيد
 

Artinya : “Hari raya datang bukan untuk berpakaian baru, 
akan tetapi hari raya adalah datang untuk menambah 
ketakwaan kepada Allah”.

  تزيد هلل طاعة العيد ولكن اجلديد، لبس ملن العيد ليس
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Itulah filosofi lebaran hari raya yang harus dipegang 
erat, yang membudaya dan mewarnai setiap pribadi muslim, 
khususnya di tanah air.

Dan berikutnya perayaan Lebaran Ketupat di bulan Syawal. 
Perayaan tersebut bertendensi pada hadis Rasulullah SAW yang 
berbunyi :

Filosofi ketupat. Kata “ketupat” atau “kupat” berasal dari kata 
bahasa Jawa “ngaku lepat” yang berarti “mengakui kesalahan”. 
Sehingga dengan ketupat sesama Muslim diharapkan mengakui 
kesalahan dan saling memaafkan serta melupakan kesalahan 
dengan cara memakan ketupat tersebut.

Lebaran tupat, disebut sebagai “lebaran kecil” ini dilaksana-
kan sepekan setelah perayaan Idul Fitri, tepatnya pada 8 Syawal 
dan setelah enam hari berpuasa syawal.

Orang yang berpuasa seperti itu disebut kaffah atau kafatan, 
artinya sempurna. Orang Indonesia menyebutnya kupat (ketupat) 
atau kupatan. Itu sebabnya orang Indonesia setelah berpuasa 
Syawal, ada hari raya ketupat, artinya hari raya sempurna.

Sungguh luas karunia Allah subhanahu wata'ala, serta 
betapa luasnya kemurahan dan kasih sayang Allah subhanahu 
wata'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Dengan 
melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan hambanya 
yang ikhlas  10 - 700 kali lipat. Pahala Puasa setahun penuh 
yang dikaitkan di atas. Bila puasa 30 hari Ramadhan ditambah 6 
hari di bulan Syawal yang semuanya dilipat gandakan dikalikan 
dengan 10 kebaikan, maka menjadi 360, yang demikian adalah 
sejumlah hari dalam setahun, subhanallah. Sungguh besar 
ganjaran dan pengaruhnya bagi orang yang berpuasa dengan 
benar dan penuh ketakwaan. r (Më)

Artinya : “Barangsiapa yang berpuasa Ramadan kemudian 
berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa 
seperti setahun penuh.” (HR. Muslim no. 1164).

تًّا َأت َبَعهُ  ُثم  َرَمَضانَ  َصامَ  َمن   ال   ِمن   س ِ رِ  َكِصَيامِ  ََكنَ  َشوم ه   ادلم
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Sebagai orang yang berpuasa, selayaknya bukan saja menaruh 
kasih dan perhatian kepada sesama manusia, melainkan juga 

kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Idealnya, orang yang 
berpuasa sudah dapat menciptakan kualitas ukhuwah basyariyah, 
ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah makhluqiyyah sebagai sesama 
ciptaan Tuhan.

Kualitas mutaqin yang dijanjikan Tuhan bagi mereka 
yang menjalankan puasa secara ikhlas dan baik bukanlah janji 
sederhana. Kualitas mutaqin merupakan dambaan setiap orang. 
Selain akan dilihat sebagai rahmat oleh sesama manusia dan 
sesama makhluk Tuhan, yang bersangkutan juga akan mengalami 
pengalaman spiritual yang mengasyikkan.

Seorang yang memiliki takwa akan merasakan kelapangan 
dada, meniru sifat Tuhan yang Mahalapang (Alwasi’). Hujatan 
dan celaan atau pujian dan sanjungan, apa pun yang ditujukan 
orang kepadanya, tidak lagi akan ditanggapi dengan emosi yang 
berlebihan karena dadanya sedemikian lapang hinbgga mampu 
menampung semuanya.

Berbeda dengan orang yang tidak memiliki unsur ketakwaan, 
selalu diwarnai suasana batin yang fluktuatif. Jika dihujat, 
dadanya terasa sumpek dan jika disanjung, lehernya akan 
bertambah panjang. Orang yang bertakwa sulit dikenali kapan ia 
ditimpa musibah dan kapan ia dikaruniai rezeki. Ia memberikan 
respons yang biasa untuk semua yang datang kepadanya.

Bagi orang yang bertakwa, musibah dan bala serta berbagai 
bentuk penderitaan dan kekecewaan lainnya dianggap sebagai 
‘surat cinta’ Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan ingin menyapanya, 

GORESAN IMAM BESAR

Puasa: Recharging Energi Spiritual (2)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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tetapi ia tidak sensitif karena ditutupi oleh berbagai kecukupan 
hidup. Lalu, Tuhan mengirim trigger berupa musibah atau 
cobaan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya.

Tidak sedikit orang yang ditimpa musibah dan bencana 
kemudian menjadi lebih dekat dengan Tuhannya, jauh lebih 
dekat dibanding sebelum musibah dan bencana itu datang. 
Bahkan, bagi orang yang bertakwa, dosa dan maksiat pun 
dijadikan pintu masuk untuk lebih mendekatkan diri kepada 
Tuhan. Dengan penyesalan yang mendalam, ia berikrar untuk 
menjadikan dosa dan maksiat yang baru saja dilakukannya 
sebagai dosa terakhirnya.

Ia betul-betul menyesali serta meratapi dosa dan maksiat itu 
sehingga membuat dirinya lebih pasrah kepada Tuhan. Kalau 
Tuhan akan memasukkannya ke dalam neraka, ia pasrah karena 
memang merasa pantas masuk ke dalam neraka dengan dosanya 
itu. Respons para pendosa seperti ini mengundang pengampunan 
dan kasih sayang Tuhan terhadapnya sebagaimana hadits Nabi 
yang dikutip Al Gazali di dalam Ihya ‘Ulum al-Din, “Tuhan lebih 
senang mendengarkan jeritan tobatnya para pendosa daripada 
gemuruh tasbihnya para ulama”. (Harian Republika, 22 April 
2022 M/20 Ramadhan 1443 H). (DN) r

ََّما إلتَّْقَوى َما َوقََر ِفي  ن
ِ
نَّ إلتَّْقَوى لَيَْس ِفي َهَذإ إْلِكَساِء إ ِ

إ
مام أ حمد قَُه إلَْعَمُل َوإلِْفْعُل #إلزهد للإ  إلَْقلِْب َوَصدَّ

 
 
 

font 28 

“Sesungguhnya taqwa ukurannya bukanlah pada 
pakaian ini, karena sesungguhnya taqwa itu diukur 

dengan keimanan yang menghujam di hati, 
dibuktikan dengan amalan dan tindakan”

(Al-Imam Hasan Al-Bashri radhiallahu anhu)
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Apresiasi Al-Qur'an terhadap Ilmu Pengetahuan
Turunnya Al-Qur'an pertama kali pada 1456 tahun yang lalu 

telah membuka mata dunia tentang pentingnya ilmu pengetahuan 
dalam kehidupan. Unit-unit ayat yang pertama kali turun menggugah 
kesadaran manusia untuk melakukan serangkaian aktifitas penalaran 
tentang fenomena alam semesta yang dapat mengantarkan pada 
keagungan Sang Maha Pencipta. Tulisan berikut akan menguraikan 
sejauh mana apresiasi Al-Qur`an terhadap ilmu pengetahuan dan 
gambaran tentang objek dan sumbernya.  

Para ulama bersepakat yang pertama turun adalah lima ayat 
pertama surah al-Alaq. Mencermati kelima ayat tersebut tampak 
jelas apresiasi Al-Qur`an terhadap ilmu pengetahuan. Ayat pertama 
diawali dengan kata iqra (bacalah) yang terulang sebanyak dua 
kali di permulaan surah tersebut. Selanjutnya kata ‘ilmu’ dengan 
berbagai derivasinya terulang sebanyak tiga kali, dan kata al-qalam 
sebanyak satu kali. Kata iqra, `allama dan ya`lam serta al-qalam 
menggambarkan proses mendapatkan ilmu pengetahuan dan media 
tranformasinya.

Apresiasi Alquran terhadap ilmu tidak hanya tergambar dari 
penyebutan kata al-`ilm dan derivasinya yang mencapai 854 kali, 
tetapi terdapat sekian ungkapan yang bermuara pada kesamaan 
makna seperti al-`aql, al-fikr, al-nazhr, al-bashar, al-tadabbur, al-
i`tibâr dan al-dzikr. Kendati Alquran bukan buku ilmiah, tetapi tidak 
satu ayat pun di dalamnya yang menghambat perkembangan ilmu 
pengetahuan. Bahkan terdapat hampir 750 ayat yang bersinggungan, 
secara langsung atau tidak, dengan berbagai bidang keilmuan seperti 
kosmologi, kedokteran, geologi dan sebagainya.

Kata al-`ilm dan derivasinya, menurut pakar Alquran Raghib 
al-Ashfahani, bermakna pengetahuan akan hakikat sesuatu . 

Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan
Oleh : Dr. KH. Muchlis M Hanafi, Lc, MA 

KAJIAN JUM'AT PILIHAN 
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Padanannya adalah al-ma`rifah. Kendati keduanya bermakna 
pengetahuan tetapi para pakar bahasa Arab menggunakan kata 
al-ma`rifah sebagai ungkapan untuk pengetahuan yang diperoleh 
melalui proses pemikiran dan perenungan terhadap gejala atau 
fenomena sesuatu yang dicermati. Karena itu dalam bahasa Arab 
pengetahuan Tuhan akan makhluk-Nya digambarkan dengan 
ungkapan `alima, bukan `arafa. Sebaliknya, pengetahuan manusia 
akan Tuhannya diungkapkan dengan kata `arafa karena diperoleh 
melalui perenungan terhadap tanda-tanda kekuasaan-Nya . 

Pengetahuan, apapun bentuknya, diperoleh melalui sebuah 
proses mencermati, membaca dan menganalisa yang dilakukan oleh 
akal, indera (al-bashar) dan kalbu (al-bashîrah). Proses ini biasa 
disebut dengan berfikir. Melalui dua unit wahyu yang pertama; lima 
ayat pertama surah al-‘alaq dan awal surah al-qalam, Alquran telah 
mengajak manusia untuk bergegas menghasilkan ilmu pengetahuan. 
Sebab hanya dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjalankan 
fungsinya sebagai khalifah di muka bumi dengan baik. Karena itu yang 
diajarkan pertama kali kepada Adam AS ketika turun ke bumi adalah 
pengetahuan tentang nama-nama benda (QS. Al-Baqarah :   31). 

Kedua unit wahyu pertama menekankan pentingnya membaca 
yang disimbolkan dengan kata iqra’ dan menulis yang disimbolkan 
dengan al-qalam (pena atau alat tulis lainnya). Keduanya menjadi 
simbol kemajuan peradaban manusia. Dengan membaca akan 
tercipta ilmu, dan dengan menulis proses transformasi ilmu dapat 
berjalan secara berkesinambungan.

Objek Ilmu Pengetahuan 
Pada unit wahyu pertama, kata iqra’ yang mengandung arti 

membaca, mengumpulkan, menganalisa sehingga menjadi satu 
himpunan yang padu, tidak disebutkan objeknya. Sesuai dengan 
kaidah ilmu tafsir, redaksi seperti ini menunjukkan bahwa objeknya 
bersifat umum. Dari sini, Alquran tidak mengenal dikotomi ilmu 
pengetahuan ; ilmu agama dan umum, ilmu dunia dan akhirat. Dalam 
pandangannya ilmu mencakup segala macam pengetahuan yang 
berguna bagi manusia dalam menunjang kelangsungan hidupnya, 
baik masa kini maupun masa depan; fisika atau metafisika. Kesan ini 
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diperkuat dengan dikaitkannya perintah iqra’ dengan sifat rubûbiyah 
Tuhan yang maha mencipta, bismi rabbika alladzî khalaq. 

Kata rabb yang sering diartikan Tuhan mengandung makna 
pemeliharaan dengan segala kelazimannya. Kaidah ilmu tafsir lain 
mengatakan, penyebutan suatu perintah yang disertai dengan suatu 
sifat menunjukkan keterkaitan perintah tersebut dengan sifat yang 
menyertainya. Dengan kata lain ayat pertama ini berpesan, “bacalah 
dengan nama Tuhan pemelihara yang telah mencipta, segala apa 
saja yang dapat memelihara kelangsungan hidupmu.” Dan jika kita 
merujuk kepada asal makna kata ism yang berarti tanda yang dapat 
mengenalkan identitas pemiliknya, maka dapat ditangkap kesan lain 
bahwa objek perintah iqra` pada ayat ini secara khusus tertuju pada 
tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terbentang di alam luas ini.

Demikian tergambar jelas bahwa di antara objek ilmu di dalam 
Islam bersifat empiris atau fisik, yaitu alam yang merupakan tanda 
kekuasaan Tuhan. Tetapi berbeda dengan epistemologi Barat yang 
membatasi objek ilmu pada bidang empiris atau fisik, menurut 
epistemologi Islam kita dapat mengetahui bukan hanya yang fisik 
melainkan juga yang metafisik. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah 
dengan menyebut kedua objek tersebut : 

Dari ayat di atas diketahui objek ilmu meliputi materi dan 
nonmateri, fenomena dan nonfenomena, bahkan ada wujud yang 
jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak.

Pengakuan terhadap wujud metafisik dalam epistemologi islam 
melahirkan dua jenis ilmu pengetahuan, pertama : ilmu kasbiy 
(diperoleh melalui usaha), yaitu ilmu yang diperoleh melalui 
penginderaan; dan kedua : ilmu ladunni, yaitu ilmu yang diperoleh 
tanpa usaha manusia. Pada unit wahyu pertama Allah menjelaskan, 
bahwa di samping ilmu yang diperoleh melalui pengajaran yang 

Artinya : “Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat 
(fisik), dan dengan apa yang tidak kamu lihat (metafisik)” 
(QS. al-Haqqah : 38 - 39).

Artinya : “Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak 
mengetahuinya” (QS. Al-Nahl : 8).
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dilakukan dengan pena ('allama bil qalam), juga ada yang tanpa 
qalam, yaitu yang berasal dari sesuatu yang tidak diketahui manusia 
('allamal insâna mâ lam ya'lam).

Kebenaran ilmu ladunniy melebihi kebenaran hasil pengindraan 
dan penalaran. Ini diuraikan oleh Al-Quran melalui kisah Nabi Musa 
bersama seseorang yang dianugerahi Allah subhânahu wata'ala ilmu 
ladunniy. Nabi Musa as. yang demikian cerdas dan kritis, yang tentu 
saja menimbang segala sesuatu dengan sangat cermat, telah dinilai 
keliru. Siapa yang menggunakan nalarnya pasti akan berkata bahwa 
membocorkan perahu milik orang miskin dan sarana pencariannya 
adalah sesuatu yang buruk; membunuh anak kecil adalah tindakan 
kriminal; membangun bangunan yang hampir roboh dengan 
mminta upah adalah sanagt wajar dan rasional. Tetapi, seperti kata 
Quraish Shihab, satu persatu dipersalahkan oleh dia yang mendapat 
ilmu ladunniy itu guna membuktikan bahwa di balik fenomena yang 
dilihat dan menjadi bahan pertimbangan Nabi Musa as masih ada 
sekian banyak hal yang tersembunyi, yang tidak diketahuinya dan 
yang menuntutnya untuk percaya dan mengikuti (baca QS. Al-Kahf: 
60-82) .

Alasan yang sering dikemukakan ilmuwan untuk membatasi 
objek ilmu pada yang bersifat fisik adalah karena objek ini sajalah 
yang bisa diteliti secara obyektif dan karena itu bisa diverifikasi 
kebenarannya. Lain halnya dengan objek nonfisik yang tidak bisa 
diteliti secara objektif melalui eksperimen. Lebih jauh kita dapat 
berkata, pandangan itu sebenarnya lahir dari keraguan di kalangan 
ilmuwan Barat yang telah dimulai sejak masa pasca renaisans 
Eropa, pada abad ke 14 - 15 M, terhadap keberadaan objek-objek 
nonfisik. Positivisme yang mendasari sains modern, telah merubah 
masyarakat Barat menjadi sekuler dan lepas dari nuansa spiritual 
dengan menafikan objek-objek nonfisik. Seperti kata Nasr, "di 
tangan Descartes realitas-realitas eksternal yang begitu kaya ini telah 
direduksi ke dalam kuantitas dan filsafat alam ke dalam matematika . 

Betapa keringnya sains Barat dapat dilihat dari jawaban atas 
pertanyaan, untuk apa melakukan riset, observasi dan eksperimen? 
Jawaban yang selalu mengemuka, "untuk mengetahui hukum alam 
yang mengatur fenomena tersebut". Dalam epistemologi Islam, 
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jawaban tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut dengan pernyataan 
bahwa "hukum alam yang berjalan secara konsisten itu berakhir pada 
adanya penyebab pertamanya, yaitu sang Pencipta". Tidak mungkin 
itu terjadi dengan sendirinya, apalagi alam fisik ini diakui lahir dari 
sebuah ledakan dahsyat. Tentu ada penyebab pertama (musabbib al-
asbâb) yang berada pada puncak hirarki yang wujud . 

Sampai di sini kita dapat berkata, semua objek sains modern 
adalah juga objek yang sah dari epistemologi Islam, sebagai bagian 
integral dari objek-objek lainnya yang membentang antara dunia 
fisik dan Tuhan sebagai puncak segala wujud. Kesemuanya, tanpa 
membedakan antara satu dan lainnya, mempunyai validitas 
kebenaran yang sama. Bahkan keduanya dapat bekerjasama untuk 
mencapai puncak hakikat segala yang wujud, Pencipta alam ini. 

Integralitas objek-objek ilmu dapat dipahami mengingat dalam 
pandangan Islam semua aktifitas manusia, termasuk pencarian ilmu 
pengetahuan, harus berakhir pada satu tujuan, yaitu :

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak dikenal semboyan "ilmu 
untuk ilmu", atau ilmu yang bebas nilai, tetapi ilmu harus dapat 
menyingkap rahasia kebenaran Pencipta melalui observasi terhadap 
alam nyata, yang kemudian mengantarkan kepada keimanan yang 
berkualitas dan ketundukan totalitas. Perhatikan firman Allah 
subhanahu wata'ala berikut : 

Artinya : “Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan 
(segala sesuatu)” (QS. Al-Najm : 42).

Artinya : “Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini 
bahwasanya Al Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka 
beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya 
Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman 
kepada jalan yang lurus” (QS. Al-Hajj : 54). r

Artinya : “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, 
sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. 
Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya 
Dia menyaksikan segala sesuatu?” (QS. Fushshilat : 53).
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Nama Agama SemulaNo.

1
2.
3.
4.
5.

Katholik
Kristen 
Kristen
Kristen
Hindu

Ricards Joneikis     
Tezar Ari Putera 
Juniati  
Teguh Ramandya Putera 
A.A.SG.Nadya Tresnawan Putri

Ricards Joneikis     
Tezar Ari Putera   
Juniati     
Teguh Ramandya Putera  
A.A.SG.Nadya Tresnawan Putri 
  
Katholik
Kristen 
Kristen
Kristen
Hindu

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal dengan Narahubung : 
Ust. Djamalullail (081314124444) dan Subhan (08128829 7714)

1. Mengisi form data via online 
 https://muallafcenter.istiqlal.

or.id/daftar.php
2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 
 3 (tiga) lembar (warna)
3. Surat Pengantar dari RT 
 bagi WNI
4. Foto copy KTP

5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
7. Menyerahkan Surat Baptis 

(Asli)
8. Surat Pengantar Kedutaan 
 bagi WNA
9. Foto copy pasport bagi WNA
10. Saksi 2 (dua) orang

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Masjid Istiqlal
Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). Narahubung : Bapak H. Budi 

Firmansyah, MM. No HP/WA : 0856 9233 3688

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 26 - 30 April 2022 :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

Al-Qur’an, 
Aqidah, Akhlak, 
Hadits, Fiqh

Tahsinul Qur’an, 
Kajian Kitab Minhajul 
Abidin, Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

Bagi jama’ah dan kaum Muslimin yang ingin meningkatkan 
wawasan ke-Islaman dapat mengikuti kegiatan kajian dan ta’lim 
yang dibimbing oleh para Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

7 Mei

8 Mei

9 Mei

10 Mei

11 Mei

12 Mei

Narasumber

Ditawaqufkan 

Ditawaqufkan 

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

H.M. Mahdi, M.Ag 
 
Dr. Hj. Romlah 
Askar 

Moch. Taufiqur-
rahman, MA 
  
 
 

Bahasan/ Materi

 Libur Idul Fitri 
1443H

Libur Idul Fitri 
1443H

Bidayatul Hidayah   

La Tahzan

Asbaabul Wuruud 
 

Tijan Ad-Daruri

 
 

 

Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di 
AJWA TV dan Kajian Ba’da Dzuhur / Jum’at  di 

Youtube : Masjid Istiqlal TV.
Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat 

pula disaksikan melalui kanal Youtube diatas. 
(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 

subscribe, comment, like and share)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR



5 Syawwal 1443 H / 6 Mei 2022 M 23

Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 29 April 2022, adalah untuk :
1. Almarhum H. Muhammad Sabita bin H, Said, usia 72 tahun.  

Wafat, 01 Maret 2022 di Tangerang
2. Almarhum Soleh Siregar bin Kobul Siregar, usia 60 tahun.  

Wafat, 23 April 2022 di Medan
3. Almarhum Aman Makbul bin Abdul Wahid Harahap, usia 

54 tahun. Wafat, 19 April 2022 di Cikarang
4. Almarhum Gonggo Prianto bin Suparno, usia 49 tahun.  

Wafat, 29 April 2022 di Jakarta
5. Almarhum Bakhtiar Sitompul bin H. Abdul Aziz Sitompul.  

Wafat, 19 Maret 2022 di Tg. Balai Asahan
6. Almarhum Sardan bin Pulan, usia 70 tahun. Wafat, 25 Maret 

2022 di Tg. Balai Asahan
7. Almarhum Enyoh Heryadi bin Karta, usia 83 tahun. Wafat, 

28 April 2022 di Cisolok Pelabuhan Ratu
8. Almarhumah Anum binti Artubi, usia 52 tahun. Wafat, 24 

April 2022 di Cisolok
9. Almarhumah Duroun Siregar binti Abdullah Siregar, usia 97 

tahun. Wafat, 19 April 2022 di Pasaman Timur
10. Almarhumah Samidah binti Muhammad Yusuf, usia 70 

tahun. Wafat, 26 April 2022 di Tg. Balai Asahan
11. Alamrhumah Raja Dianao Noor, usia 55 tahun. Wafat, 26 

April 2022 di Tg. Balai Asahan
12. Almarhumah Ayang/ Eli Mursida binti Abu Bakar, usia 45 

tahun.

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

06  04 : 36 11 : 53 15 : 13 17 : 49 19 : 00

07 04 : 36 11 : 53 15 : 13 17 : 48 19 : 00

08 04 : 35 11 : 53 15 : 13 17 : 48 19 : 00

09 04 : 35 11 : 53 15 : 13 17 : 48 19 : 00

10 04 : 35 11 : 53 15 : 13 17 : 48 18 : 59

11 04 : 35 11 : 53 15 : 13 17 : 48 18 : 59

12 04 : 35 11 : 53 15 : 13 17 : 48 18 : 59

06  04:36 11:53 15:13 17:49 19:00
07 04:36 11:53 15:13 17:48 19:00
08 04:35 11:53 15:13 17:48 19:00
09 04:35 11:53 15:13 17:48 19:00
10 04:35 11:53 15:13 17:48 18:59
11 04:35 11:53 15:13 17:48 18:59
12 04:35 11:53 15:13 17:48 18:59
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AKHLAK SEBAGAI 
BAROMETER KEMULIAAN SESEORANG

JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.15 - 07.00)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2. Tematik Tafsir Al-Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 10.30 - 11.30)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3. Tasawuf, Membedah Kitab Al-Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

6. Dialog Zhuhur (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
 Senin s.d. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


