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PENGANTAR REDAKSI

Bismillah, Wal Hamdu Lillāh, Was Shalātu Was Salāmu ‘Alā Rasulillāh 
Sayyidinā Muhammadin Wa ‘Alā Ālihi Wa Shahbihi Ajma’īn.

Pembaca Mimbat Jum’at yang budiman, sebagai upaya 
kemaslahatan pemeliharaan jiwa (hifzh al-Nafs) selama 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 
Covid-19 di Jawa dan Bali dari tanggal 3 - 20 Juli 2021 oleh 
pemerintah, dan Masjid Istiqlal kembali ditutup untuk masyarakat 
umum, alhamdulillah Mimbar Jum’at tetap konsisten terbit. Hari Raya 
Kurban (Idul Adha) juga sudah dekat semoga banyak kemudahan 
dalam menjalankanya. 

Khatib dalam H. Martomo Malaing, S.Q, MA, khutbah Jum’at 
kali ini di tengah peningkatan yang cukup signifikan kasus COVID 
19 mengajak kita untuk “Berdamai Dengan COVID 19” melalui 
keseriusan oleh seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan iman 
dan imun kita dengan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT, 
berusaha semaksimal mungkin serta  tidak lengah dan tidak lelah 
dalam menerapkan protokol kesehatan.

Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA dalam Goresan-nya menguraikan tentang penggunaan 
kata Rab, Ilah, dan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran saat awal 
turunnya di Makkah yang masih terjadi pengingkaran terhadap 
Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan berikutnya saat 
di Madinah. Penyesuaian penggunaan kata Rabb, Ilah, dan Allah 
diuraikan secara mendalam untuk dapat diambil pemahaman agar 
tidak mempermasalahkan tetang penggunaan kata Tuhan nantinya.

Kolom Hikmah oleh K.H. Abu Hurairah, Lc., MA, dengan 
tema Berkurban dengan Ihsan. Dan kami sajikan dalam Dialog 
Zhuhur pilihan, dengan narasumber oleh KH. M. Nur Hayyid, MA. 
membahas “Akhlak Pondasi Peradaban Kelas Atas”, peradaban kelas 
atas adalah peradaban yang berkemajuan. Dengan menjadikan ahlaq 
sebagai buah (atsar) baik  dari setiap ritual ibadah, penghambaan, 
dan kethaatan kita kepada Allah, berakhlaklah  dan berbuat baiklah 
kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, Selamat 
menikmati, semoga bermanfaat.r [@Mé]



28 Dzulqa’idah 1442 H / 9 Juli 2021 MMimbar Jumat No.1120/XXII/212 3

KHUTBAH JUM’AT

Berdamai dengan Covid-19

Oleh : H. Martomo Malaing, S.Q, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 28 Dzulqa’idah 1442 H / 9 Juli 2021 M)

Khutbah Pertama 

َذا َوَما ُكنها َلََنَْتَدَي لَْوََل َأْن َهَداََن ا ي َهَداََن َلهَ َٰ َ َ اَّله لَْحْمُد ّلَِله
 ، ُ َله هللُا َوْحَدُه ََل اّلِله

ِ
هَل ا

ِ
ََشَيَْك هَلُ َوَأْشهَُد َأنه  َأْشهَُد َأْن َله ا

ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوهُلُ  َيَِّدََن ُمَحمه ، اللهم صل وسمل عىل س يدَن س َ
ا بَْعدُ محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني  ُأْوَصْيُُكْ  : فياعباد هللاَأمه

ايي  وطاعته لعلُك ترمحون فقال تعىل ىف القران َبَتْقَوى هللَا وا 
بسم هللا الرمحن  طان الرجميأ عوذ ابهلل من الش ي الكرمي
َ َحقه تُٓقىَته :الرحمي هُقوا اّلِلِّٓ ْيَن ٓاَمنُوا ات َ َا اَّله َُّيه  َاَله  تَُمْوتُنه  َوََل  آي 
ْسَلُمْونَ  َوَانُْتْ  ٍء َمَن الَْخْوَف  مه هُُكْ َبََشْ وقال أ يضا َولَنَْبلَُون

 َ َوالُْجوعَ َونَْقٍص َمَن اْْلَْمَواَل َواْْلَنُْفَس َوالثهَمَراَت َوبَّشَِّ
اَبرَيَن. وقال النيب صىل هللا عليه وسمل َعَظُم الَْجَزاَء َمَع  الصه

َذا َأَحبه قَْوًما 
ِ
َ ا نه اّلِله

ِ
ابَْتََلُُهْ فََمْن َرَِضَ فَََلُ َعَظَم الَْبََلَء َوا

ْخطُ. صدق هللا العيلِّ العظمي  طَ فَََلُ السه ََضا َوَمْن ََسَ الرِّ
وصدق رسوهل النيبِّ الكرمي وحنن عىل ذاكل من الشاهدين 

 والشاكرين وامحلد هلل رب العاملني.
 

Hadirin Jamaah Jumat Yang Dirahmati Allah SWT
Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap 

khutbah. Karena, dalam kehidupan abadi di akhirat kelak, tidak ada 
yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal shalih. Untuk 
itu, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan 
kita kepada Allah ta’ala dengan melakukan semua kewajiban dan 
meninggalkan seluruh larangan-Nya.

Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita 
menundukkan kepala dan hati sejenak, seraya merenung serta 
bersyukur dan bertahmid kepada Allah SWT, atas berbagai nikmat 
yang Allah karuniakan kepada kita selama ini. Pada saat yang 
bersamaan juga kita merenung sambil mengintrospeksi perbuatan 
dan tindakan masa lampau kita, seraya memohon ampun dan 
bertaubat dari lubuk hati yang paling dalam, terhadap bebagai dosa 
dan kekeliruan yang telah kita lakukan selama ini.

Kita pasrahkan diri kita secara total kepada Allah SWT, semoga 
dengan sikap tawadlu’ dan tawakal ini, Allah SWT mengangkat 
rangkaian musibah yang terjadi di berbagai tempat, baik musibah 
yang berupa kecelakaan, wabah penyakit, fitnah maupun dalam 
bentuk perang saudara yang melanda umat kita di berbagai tempat 
di muka bumi ini.

Di tengah duka yang menyelimuti seluruh penjuru dunia 
dengan maraknya Covid-19, kita harus terus meningkatkan iman 
dan imun kita dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga 
berdoa kepada Allah Swt, semoga wabah ini segera berlalu. Apalagi 
saat ini, bukannya mengalami penurunan, kasus positif Covid-19 
belakangan ini justru sedang mengalami lonjakan di Indonesia. 
Kondisi ini harus disikapi serius oleh seluruh elemen bangsa 
dengan tidak lengah dan tidak lelah dalam menerapkan protokol 
kesehatan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari individu yang 
membuat diri kita dan orang lain masuk dalam kesengsaraan. Allah 
berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 195 :

...                   
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Hadirin Jamaah Jumat Yang Dirahmati Allah SWT
Mari optimis!! kita bisa melewati situasi yang berat ini dengan 

baik melalui ikhtiar lahir dan batin. Doa dan mendekatkan diri pada 
Allah harus terus kita panjatkan karena Dia-lah yang menciptakan 
virus ini dan Dia-lah yang akan mengangkat virus ini dari bumi. 
Semua yang terjadi ini adalah atas kehendak-Nya dan kita harus 
mampu menghadapinya agar situasi sulit ini bisa berubah kepada 
kondisi yang lebih baik. Allah berfirman : 

Berusaha dan berprasangka baik kepada Allah SWT dalam 
segala hal tentu sangat dianjurkan dalam agama, tidak ada faktor 
kebetulan dalam hidup ini semua sudah diatur oleh Allah SWT, 
setelah manusia berusaha keras semampunya, apapun hasilnya 
tetap harus berprasangka baik kepada Allah SWT. 

Oleh karena itu, khatib teringat 4 (empat)  ayat Al-Qur’an di 
dalam Al-Qur’an yang bisa membuat manusia berdamai dengan 
covid 19 dan selalu berprasangka baik kepada Allah SWT dalam 
segala hal. Pertama: hidup adalah cobaan dan ujian.

Kedua: Allah SWT tidak akan menguji hambanya diluar batas 
kemampuanya.

Ketiga: boleh jadi apa yang tidak disukai akan berakibat baik 
bagi kita begitu pula sebaliknya.

Artinya : “Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke 
dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 
kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 
maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia” (QS. Ar-Rad : 11).

...                     

                          
 

Artinya : “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. 
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar” 
(QS. al-Baqarah : 155).

               

               
 

                    

                   

            
 Artinya : “Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan 
hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka 
tidak diuji?. Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum 
mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan 
pasti mengetahui orang-orang yang dusta” (QS. al-Ankabut : 2 - 3).

                            ...     

 Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) 
yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya” (QS. al-Baqarah: 286).

...                     

                     
 Artinya : “Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal 
itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal 
itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui” (QS. al-Baqarah : 216).
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Keempat: bersama kesulitan pasti ada kemudahan. 
 

Hadirin Jamaah Jumat Yang Dirahmati Allah SWT
Dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari nikmat 

dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat 
mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, Agama Islam 
telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua 
prinsip,                        (bersyukur   ketika   mendapat   nikmat)   dan                                              
          (bersabar saat mendapatkan musibah). Kedua hal 
ini pun bisa menjadi barometer (ukuran) keimanan seseorang yang 
akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan 
yang terus mengalami perubahan ini.

Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cinta-Nya 
pada hamba-Nya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan 
kepada hamba-Nya yang kuat dalam menghadapi musibah. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

Hadits ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa 
optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang 
terkadang, pesimisme terus menghantui kita dan semakin 
menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan.

Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang 
kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil 
untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita 
hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk 
menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti 
menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan 
ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian 
itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat 
dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti 
akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup, bukanlah solusi untuk 
menyelesaikannya karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, 
maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar.

Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan 
hujan namun akan melindungi kita dari air yang membasahi 
sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya 
hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah namun 
kita akan tetap tegar dalam melewatinya.

                      

 Artinya : “Maka sesungguhnya beserta kesulitan 
itu ada kemudahan” (QS. al-Insyrah : 5 - 6). 

 عند النعمالشكر 
 عند املصيبةالصبر

َذا َأَحبَّ قَْوًما ابَْتََلُُهْ فََمْن 
ِ
َ ا نَّ اَّللَّ

ِ
ِعَظُم الَْجَزاِء َمَع ِعَظِم الَْبََلِء َوا

ْخطُ  طَ فَََلُ السُّ َِضا َوَمْن ََسِ  َرِِضَ فَََلُ الر 
 Artinya : “Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan 

sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan 
menguji mereka. Oleh karena itu, barangsiapa ridha (menerima 
cobaan tersebut) maka baginya keridhaan, dan barangsiapa murka 
maka baginya kemurkaan”.

...                    

 Artinya : “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas” (QS. az-Zumar : 10).

تي  نا اْلآَّيا ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيا
ِ
ا افاعاِني وا ن ْْيي وا ظي آني الْعا لاُُكْ ِفي الُقْرآ كا هللُا ِلي وا را َبا

اُه ُهوا  ن ِ
تاُه ا وا نُُْكْ تيَلا مي ْ وا ِّ ِني تاقابالا مي ْْيي وا كي ْكري الْحا اليِّ ليْْيُ وا ْيُع الْعا مي  السا
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Khutbah Kedua 1 
 

الله َُوْحَدُه  َلا
ِ
لََه ا
ِ
الَْحْمُد لله ِحَمدًا َكِثيًْرا َكَما َأَمَر. َأْشهَُد َأْن ََلا

دًا  ِيَِّدََن ُمَحما ْرغَاًما ِلَمْن َجَحَد ِبِه َوَكَفَر. َوَأْشهُد َأنا س َ
ِ
ََلَشرِيَْك لَُه ا

ئِِق َوالْبَشَ  ُد الخََلَ ِلِه َر. َصلَى الله ُعَلَْيِه َوعَلَى أ  عَبْدُه َُوَرُسولُُه س يِِّ
اَيَي ِبَتْقَوى اللِه 

ِ
َوَأْصَحِاِبه َمَصاِبْيَح الُغَرِر. فَيَا ِعَباَد اللِه: أ ُوِصْيُكْم َوا

َوَطاَعِتِه لََعلاُكْم تُْفِلُحْوَن. َوافَْعلُوا الَخيَْر َواْجتَِنُبوا َعِن الس يآ ِت. 
ح ِِ ِبآَْمٍر بَدأَ ِفيِه ِبنَْفِسِه َوثَناى ِبَمَلِئَكِتِه الُْمس َ َواْعلَُمْوا َأنا اللَه َأمَرُكْم  بِِّ

ِبُقْدِسِه. قَاَل اللُه تََعالَى ِفى الُْقْرأ ِن اْلَكرِيِْم َأُعْوُذ ِِبللِه ِمَن الش ْيَطاِن 
اَه َوَمََلئَِكتَُه يَُصلُّوَن عَلَى  نا الل ِ

الَرِجْيِم ِبْسِم اللِه الَرحمِن الَرحْيِم: ا
ُِِّموا تَْسِليًما. اللهم صل ال  اِذيَن أ َمنُوا َصلُّوا عَلَْيِه َوَسل ُّهَا ال ناِبي ِِّ ۚ اَي َأي

ِّّٰهُما َعِن  ٍد َوعَلَى أ ِلِه َوَصْحِبِه َأجَمِعيَْن،  َواْرَض الل ِيِدََن ُمَحما علَى س َ
 َ اِشِدْيَن َأِبيى بَْكر ٍَوُعَمر َوُعثَْماَن َوعَِلىٍِّ َوعَل اِبِعيَْن ى التَ ْالُخلََفاِء الرا

لَى يَْوِم الِدْيِن. َواْرَض اللُه عناا 
ِ
َوََتِبِعى الَتاِبِعيَْن وَمْن تَِبَعهُْم ِبآ حَساٍن ا

َوَعْنهُْم ِبَرْحَمِتَك اَيأ ْرَحَم الَراِحِميَْن. اللَهُما اْغِفْر ِللُْمْسِلِميَْن َوالُمْسِلَماِت 
نََك َسِمْيٌع قَرِيٌْب َوالمُؤمِنيَْن الُمْؤِمنَاِت اأَلْحيَاِء مِ 

ِ
نْهُْم َواأَلْمَواِت ا

ِدََن  ُمِجْيُب الَدَعَواِت َواَيقَاِضَ  الَحاَجاِت. اللهُمًّ انُْصْر ُأَم َِ س يِِّ
ٍد، اللهَم انُْصْر َمْن نََصَر الِدْيَن، َواْخُذْل َمْن َخَذل الِدْيَن،  ُمَحمًّ

َيا َهِذِه بَلدًة أ مِ  نُْدوِنيس ِ
ِ
ُم. أ للهَُم ن ًَِ ُمْطَمِئن َِ اَيَحُ  اَيقَيُّو واْجعْل بَلَْدتَنا ا

2 
 

والبغي  والس يوف  احملتلفة  والشدائد واحملن ماظهر مهنا ومابطن 
ندونيس يا  من بْلان خاصة ومن بْلان املسلمني عامة ايرب ا 

ان نعوذ بك م ن الربص واجلنون واجلذام ومن العاملني. اللهم ا 
ِّ الكفرة  س ئي ال سقام. اللهم أ عز اال سالم واملسلمني وأ هِلِّ
ن ا  اجِّ ْن َأْزو  ْب ل ن ا مِّ بّن ا ه  ْر أ عداءك أ عداء ادلين. ر  ّمِّ واملرشكني ود 

ْذان    اخِّ بّن ا ال  تُؤ  اًما. ر  م 
ن
لْن ا لِّلُْمتّقِّني  ا اْجع  اّيتِّن ا ُقّرة  َأْعنُيٍ و  ُذّرِّ ن و 

ن
 ا

ين   ْلت ُهۥ ع ىل  أ َّّلِّ ا مَك   مح   ْْصً ن
ْل ع ل ْين ا  ا مِّ ْ ال  َت  بّن ا و  آاْن  ر  ين ا  َأْو َأْخط  نّسِّ

ْر ل ن ا  أ ْغفِّ نّا و  أ ْعُف ع  ۦ و  اق ة  ل ن ا بِّهِّ ا ال  ط  لْن ا م  ّمِّ ال  َُت  بّن ا و  ن ا ۚ ر  ن ق ْبلِّ مِّ
ْول ٰىن ا ف آ نرُصْ  ن ا  َأنت  م  ْ أ ْرمح  . ربنا تقبل منّا و  فِّرِّين  ان  ع ىل  أ لْق ْومِّ أ ْلك  َٰ

بّن ا  ا نك أ نت السميع العلمي وتب علينا ا نك أ نت التواب الريمي. ر 
. اب  النّارِّ ن ا ع ذ  قِّ ن ًة و  س   ةِّ ي  ر  ِفِّ اْل خِّ ن ًة و  س   نْي ا ي   أ تِّن ا ِفِّ ادلُّ

ا ْيس 
ن
اال ْدلِّ و  لع  ّن هللا  ي آُْمُر ابِّ

ن
ي الُقْرَب  عباد هللا !!!! ا يت اءِّ ذِّ

ن
ا نِّ و 

َأْوفُوا  . و  كُّرون  لمُّكْ ت ذ  ُظمُكْ ل ع  الب ْغيِّ ي عِّ املُْنك رِّ و  اءِّ و  نِّ الف ْحش  ي هْن ىى ع  و 
لُُْتُ  ع  ق ْد ج  ا و  ه  يدِّ ان  ب ْعد  ت ْوكِّ ال  ت ْنُقُضوا اَليْم  ْدُُتْ و  ا ع اه  ذ 

ن
هْدِّ هللاِّ ا بِّع 

نّ 
ن
. فاذكروا هللا العظمي  هللا  ع ل ْيمُكْ ك فِّياًل ا لُون  ا ت ْفع  ُ م  هللا  ي ْعَل 

هِّ ي زِّْدمك، واس ئلوه من فضلمك  مِّ اجلليل يذكرمك، واشكروه عىل نِّع 
مك، وَّلكر هللا أ كرب، وهللا يعَل ما تصنعون.   يُْعطِّ
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Islam adalah agama yang indah dan damai. Perhatikanlah 
hal yang sangat menakjubkan yaitu bagaimana syariat 

Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Islam 
memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus 
menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan 
baik. Jika dengan binatang saja demikin, apalagi dengan 
sesama manusia. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda:

Berqurban dengan Ihsan

HIKMAH

Oleh : KH. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA

Pertama, syariat Islam dalam hal penyembelihan hewan 
mewajibkan pisau diasah super tajam. Hewan tidak boleh 
disembelih menggunakan pisau yang tumpul, bergerigi, 
apalagi gergaji.

Kedua, hewan jangan dibuat stres dan ketakutan. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan agar 
kita berbuat baik (ihsan) ketika menyembelih hewan qurban 
dengan tidak membuatnya tersiksa saat disembelih.

Ketiga, dilarang menyiksa hewan qurban. Hewan qurban 
tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya, 
dan tidak boleh dikuliti jika belum mati secara sempurna. 
Apabila hewan dipotong kakinya, dipotong ekornya, atau 
dikuliti ketika masih hidup.

Ibadah qurban adalah persembahan terbaik seorang 
Muslim kepada Allah subhanahu wata'ala. Maka semestinya, 
ibadah mulia ini dilakukan dengan cara yang ihsan, agar 
amal ini diterima. Semoga Allah subhanahu wata'ala selalu 
memberikan kelapangan rezeki, agar kita bisa melaksanakan 
ibadah qurban ini dengan baik, sesuai apa yang disyariatkan 
oleh nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 
(AHAS) r

Artinya : “Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus radhiyallahu 
‘anhu dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau 
bersabda:”Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala telah 
menetapkan perbuatan ihsan (baik) pada tiap-tiap sesuatu. 
Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang 
baik, jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan 
cara yang baik, hendaklah salah seorang di antara kalian 
menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya” 
(HR Muslim).

ادِْْيَ ع َلىْأَِبيَْعنْ  سْ ْبنَِْْشدَّ َْعن هْ ْتَ َعاَلىْللهْ اَْرِضيََْْأو 
ْاللهَِْْإنَّْ:ْ)الَْقَْْوسّلمْعليهْاللهْصلىْاللهَِْْرس ولَِْْعنْ 

َسانََْْكَتبَْ َْشيءْ ْك لَِّْْعَلىْاإِلح  ْتَ ل ت مْ ق َْْفَِإَذا.
ِسن  و ا َلَة،َْفَأح  ت مْ َْوِإَذاْا لِقت   ِسن  و اَفأََْْذَبح  ْالذِّب َحَة،ْح 

َرَته ،َْأَحد ك مْ َْول ي ِحدَّْ ِلمْ َْرَواهْ (ْي َحَتهْ َذبَِْْول ي رِحْ َْشف   م س 
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Pencoretan Allah dan al-Rahman al-Rahim serta 
pengingkaran terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul 

Allah menandakan betapa kuat resistensi kata atau nama 
Allah dalam masyarakat bangsa Arab saat itu. Kita juga bisa 
memahami alasan ayat-ayat pada masa awal turunnya Al- 
Qur’an umumnya menggunakan nama Rab, seperti lima ayat 
pertama turun ditambah ayat-ayat berikutnya.

Misalnya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia 
apa yang tidak diketahuinya” (QS. Al-‘Alaq [96] : 1 – 5).

Surah-surah pendek yang turun di Makkah pada masa 
awal umumnya menggunakan kata Rab. Kata Allah lebih 
banyak digunakan di dalam ayat-ayat madaniyah. Hal itu bisa 
dimengerti karena dimaksudkan untuk menghindari  resistensi 
penerimaan Al-Qur’an saat itu.

Dalam analisis sufistik, nama Rab menghimpun keseluruhan 
99 nama dalam al-Asma’ al-Husna. Jika disebutkan kata Rab, 
otomatis keseluruhan nama-nama itu disebutkan, akan tetapi, 
ketika nama Allah disebutkan maka otomatis nama Rab dan 
nama Ilah termasuk didalamnya. Itulah di antara keutamaan 
nama Allah sebagai lafaz jalalah.

GORESAN IMAM BESAR

Rahasia Surat Al-Fatihah (12) 
Allah, Rab, dan Ilah (habis)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

Kata Ilah dari akar kata Ilah Aluha – ya’lahu berarti 
menyembah, beribadah, berlindung. Akar kata itu kemudian 
membentuk kata Ilah yang berarti Tuhan. Kata Ilah terulag 
sebanyak 147 kali dalam berbagai bentuknya di dalam Al- 
Qur’an.

Kata Ilah lebih bersifat generik untuk siapapun dan apa 
pun yang disembah oleh orang. Penggunaan kata Ilah banyak 
digunakan  di dalam masyarakat bangsa Arab pra-Islam. 
Berhala-berhala dan kekuatan mistis yang diyakini bisa 
memberikan efek terhadap manusia disebut Ilah. Islam datang 
melokalisasi makna Allah menjadi Tuhan yang monoteistik.

Nama Ilah berarti objek yang disembah (Ma’luh), suatu zat 
tempat seseorang menghambakan diri kepada-Nya, apakah 
itu Tuhan yang benar (Allah) atau objek sesembahan lain batil 
selain Allah. Penggunaannya di dalam Al-Qur’an ada kalanya 
menunjuk kepada tuhan-tuhan lain. Berhala dan kekuatan 
mistis yang dipertuhankan orang sering disebut sebagai Allah 
jamaknya.

Penggunaannya dalam Al-Qur’an misalnya : “Mereka 
bertanya: Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap 
Tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?” (QS. Al-Anbiya [21] : 62). 
Tuhan-tuhan (alihat) dalam ayat ini ialah berhala atau patung 
yang dibentuk kemudian dijadikan Tuhan.

Dalam ayat lain dikatakan : “Kemudian mereka mengambil 
tuhan-tuhan selain daripada-Nya (untuk disembah), yang 
tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka 
sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu 
kemudaratan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) 
sesuatu kemanfaatan pun dan (juga) tidak kuasa mematikan, 
menghidupkan, dan tidak (pula) membangkitkan” (QS. Al-
Furqan [25] : 3).
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Kedua ayat di atas menggunakan kata ilah dalam arti buka 
Allah subhanahu wata'ala, melainkan sesembahan lain, seperti 
berhala atau kekuatan magis lainnya.

Ayat yang mengisyaratkan Allah subhanahu wata'ala 
dengan menggunakan kata Ilah antara lain : Dan Tuhanmu 
adalah Tuhan Yang Maha Esa ; tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang” (QS. Al-Baqarah [2] : 162). Kata Ilah di sini 
digunakan untuk Tuhan Yang Maha Benar.

Bagi kita Bangsa Indonesia tidak perlu mempersoalkan 
penggunaan kata Tuhan. Seperti tetangga kita, Malaysia, 
beberapa waktu lalu, ada kelompok yang melarang penggunaan 
kata Tuhan bagi umat Islam di sana. Mereka menyerukan 
menggunakan kata Allah karena kata Tuhan bermasalah bagi 
mereka.

Pada masa awal turunnya Al-Qur’an, kata Rab dan Ilah 
lebih sering digunakan. Baru setelah hijrah, Allah subhanahu 
wata'ala lebih banyak menggunakan secara eksplisit nama 
Allah. Bagi kita, Tuhan ialah tidak lain Allah subhanahu 
wata'ala. Dan Allah menjadi nama lain dari Sang Dia, Allah 
subhanahu wata'ala. (Harian Republika 25 Juni 2021 M /  14 
Dzulqa’dah 1442 H). r

 

Pendahuluan
Akhlaq harus menjadi pondasi peradaban yang kokoh, karena 

tujuan agama diturunkan adalah untuk menjadikan manusia 
sebagai hamba dan makhluq yang berakhlaq. Bukan hanya berarti 
sopan-santun tetapi seluruh aspek kehidupan yang memiliki 
hubungan terkait pembersihan dan perbaikan diri, sebagai hamba 
dihadapan Allah ataupun sebagai makhluq sosial.

Seorang muslim harus berahati yang luas dan meiliki jiwa 
pemaaf. Seorang harus juga kuat akhlaq dan peradabannya 
agar tidak dipimpin orang bodoh. Peradaban adalah kumpulan 
akahlaq-akhlaq kecil.yang disatukan menjadi akhlaq besar. Akhlaq 
adalah pondasi peradaban yang kokoh.  Akhlaq yang mulia adalah 
intisari peradaban manusia. Tegaknya sebuah peradaban bila 
ditopang peradaban yang mulia dan hancurnya ketika sudah tidak 
ditopang akhlaq mulia.

Pembahasan
Manusia harus selalu ingat dan sadar dengan tujuannya 

diutusnya Nabi dan Rasul, sebagaimana dalam hadis:

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Akhlak Pondasi Peradaban Kelas Atas
(Kajian Kitab Mausu’ah Al-Khithab Al-‘Ashriyyah)

Oleh : H. M. Nur Hayyid, MA 

                     

 Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 
mengerjakan yang ma´ruf, serta berpalinglah dari pada 
orang-orang yang bodoh” (QS. Al-Araf/7: 199) 

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

Bank BNI Syari’ah No. rekening 7004556009 
(an. UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal)

Narahubung : Bapak Nur Khayyin Muhdlor 
No HP/WA: 0812 2911 9652

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas
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Manusia yang memiliki adab dan akhlaq akan membedakan 
dengan entitas lain seperti binatang. Jika seorang hamba sudah 
tidak mau ikut aturan Allah dan Rasululullah maka diperintahkan 
untuk mengerjakan apa yang mau dikerjakan. Ini menjelaskan 
tantangan dan ancaman. Tantangannya agar manusia selalu 
mendahulukan akhalaq. Ancamannya, jika tidak mampu menjaga 
amanah menjadi makhluq terbaik akan menjadi lebih buruk dari 
binatang.

Setiap diri harus berintropeksi, dalam tiga pembangunan 
akhlaq. Yaitu :
1. Membangun akhlaq di hadapan Allah..Identifikasi awalnya 

adalah ketaatan kepada Allah. Sebagaimana :

2. Membangun akhlaq kepada sesama manusia. Bila mengaku 
berakhlaq kepada sesama manusia maka seseorang harus 
selalu berbuat baik kepada sesama manusia, tidak boleh ada 
caci maki walau berbeda dalam banyak hal. Jika tidak bisa 
menjaga persaudaraan sebagai sesama manusia dalam ukhuwah 
insaniyyah dan wathaniyyah, sebagaimana nasehat Imam Ali 
radhiallahu anhu. Sebagaiama dalam Al-Qur’an:

3. Membangun akhlaq dengan makhluq Allah yang tidak berakal, 
seperti hewan, tumbuhan dan alam semesta. Bila tidak baik 
interaksi dengan semuanya maka yang terjadi adalah dominasi 
dan merusak.

Akhlaq adalah pondasi utama diturunkannya agama di atas 
muka bumi, contoh terbaiknya adalah para nabi sebagai prototype 
di setiap jamannya.  Beberapa Nabi dipuji Allah dalam Al-Qur’an 
termasuk Nabi Ibrahim As. dan Nabi Ismai’il alaihis salam. 
Pujian Allah yang paling indah dalam Al-Qur’an adalah kepada 
Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam:

Perbaikan akhlaq untuk membangun peradaban penting 
dibicarakan karena saat ini banyak manusia merusak. Hal ini 
berpokok pangkal pada hilangnya akhlaq. Orang yang sangat 
mudah melanggar aturan Allah akan sangat mudah merusak 
tatanan.

Seluruh proses ibadah yang dilaksanakan dan dicontohkan 
Rasulullah SAW adalah tarbiyyah terbaik untuk memperbaiki 
akhlaq. Shalat bila tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar, bermaksiat kepada Allah, menyakiti hati orang lain,  
mencedarai hak-hak orang lain menjadi  sia-sia. Orang yang shalat 

د   َأب   َعن   ُعو  ر و ب ن   ُعق َبةَ  َمس  ر ي    اأَلن َصار ي    ََع   قَاَل: عنه هللا ريض الَبد 
لُ  قَالَ  : َرُسو  ن   وسل   عليه هللا صىل هللا  ِ

ا )ا م  َركَ  م  ن   الن اُس  َأد  م   م   لََكَ
ة   ذا اأُلوَل  النُُّبو 

ِ
ي   لَم ا نَع   تَس َتح  ئ َت( َما فاص  لُبَخار ي   َرَواهُ  ش   ا 

 Artinya : “Dari Abu Mas’ud ‘Uqbah bin ‘Amr Al-Anshari Al-Badri 
radhiyallahu ‘anhu dia berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda: ”Sesungguhnya termasuk perkara yang 
didapati oleh manusia dari perkataan nubuwwah (kenabian) 
yang pertama adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah 
sesukamu” (HR. Al Bukhari).

              

 Artinya : “Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali 
untuk beribadah kepadaku” (QS. adz-Dzaariyat/51:  56)

                        

                   
 Artinya : “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, 
dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka 
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak 
makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” 
(QS Al-Isra`/17:70).

          

 Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar 
berbudi pekerti yang agung” (QS. Al-Qalam/68: 4).
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tetapi relasi sosial kemasyarakatnya buruk harus dipertanyakan. 
Target penunaian zakat adalah tazkiyatun nafs, untuk saling 
menolong. Untuk menunjukkan bahwa manusia butuh kepada 
orang lain, yaitu untuk saling menolong. Zakat adalah untuk 
membangun solidaritas. Puasa bertujuan untuk mencegah 
dari syahwat dan nafsu sehingga manusia mampu mencegah 
perusakan tatanan kehidupan. Ibadah haji selalu memiliki aspek 
sosial. Tidak hanya menjalin hubungan kepada Allah tetapi harus 
memiliki implikasi sosial.

Sesungguhnya ibadah jika tidak memiliki dampak (atsar) 
maka tidak tidak ada nilainya dihadapan Allah dan tidak akan 
berbuah di akhirat kelak.

 Hadis diatas menunjukkan betapa keshalihan manusia yang 
disertai kezaliman kepada manusia lainnya akan menjadikan 
seluruh ibadah menjadi sia-sia. Seluruh ibadah harus terkait 
dengan akhlaq yang mulia. Ibadah orang yang idak menghasilkan 
akhlaq yang mulia menjadi percuma dan tidak bernilai.

Hadis yang sangat terkenal dan sering dijadikan bagian dari 
wasiat shalat Jum’at menyebutkan:

Kesimpulan
Cara terbaik membangun peradaban yang terbaik:

1. Harus disadari bahwa kita adalah hamba Allah yang punya 
kewajiban beribadah kepada Allah. Bila sudah bisa bersyukur 
maka berakhlaq dengan baik. 

2. Meletakkan segala perbedaan dadalam posisi yang pas dan 
menyerahkan hidayah kepada urusan Allah. Sesama muslim 
menjaaga dan kepada selain muslim menjaga akkhlaq agar 
mereka mengenal Allah. 

3. Beraakhlaq kepada lingkungan, menjaganya agara tidak rusak. 
4. Setiap ibadah yang dijalani adalah upaya untuk pendidikan 

mencapai Akhalq yang mulia.
5. Ibadah yang tidak melahirkan akhlaq yang mulia adalah sia-sia. 
r 26 Juni 2021/ 15 Dzul Qaidah 1442 (BUT)

َأتَْدُروَن َمِن الُْمْفِلُس قَالُوا الُْمْفِلُس ِفينَا َمْن ََل ِدْرََهَ ََلُ َوََل َمتَاَع 
ِِت َمْن يَأِِْت يَْوَم الِْقَياَمةِ  نَّ الُْمْفِلَس ِمْن ُأمَّ

ِ
ِبَصََلٍة َوِصَياٍم  فََقاَل ا

ََتَ َهَذا َوقََذَف َهَذا َوَأََكَ َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم  َوَزََكٍة َويَأِِْت قَْد ش َ
نَاِتِه  نَاِتِه َوَهَذا ِمْن َحس َ َب َهَذا فَُيْعَطى َهَذا ِمْن َحس َ َهَذا َوََضَ

نَاتُُه قَْبَل َأْن يُْقََض َما عَلَْيِه ُأِخَذ  ْن فَِنَيْت َحس َ
ِ
ِمْن َخَطاََيَُهْ فَا

 فَُطرَِحْت عَلَْيِه ُُثَّ ُطِرَح ِِف النَّارِ 
Artinya : “Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW 
bertanya, ''Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?'' 
Mereka (para sahabat) menjawab, ''Orang yang tidak mempunyai 
uang dan harta.'' Rasulullah SAW menerangkan, ''Orang yang 
bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari 
kiamat dengan (pahala) shalat, puasa, dan zakatnya, namun dia 
dahulu di dunianya telah mencela si ini, menuduh (berzina) si 
itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah si itu, dan telah 
memukul orang lain (dengan tidak hak), maka si ini diberikan 
kepadanya kebaikan orang yang membawa banyak pahala ini, 
dan si itu diberikan sedemikian juga, maka apabila kebaikannya 
sudah habis sebelum dia melunasi segala dosanya (kepada ....

.... orang lain), maka kesalahan orang yang dizalimi di dunia itu 
dibebankan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke api neraka” 
(HR Muslim).

ه  ِاتَّقِ  نهةه تهْمُحهها  الّلٰ س ه ِيّئهةه الْحه اهتِْبعِ السَّ ا ُكْنته وه ْيثُمه  حه
نٍ  سه لٍُق حه اِلِق النَّاسه ِِبُ خه  وه

Artinya : “Bertakwalah kepada Allah dimana dan kapan saja 
kalian berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang 
akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak 
yang baik” (HR Ahmad, at-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Bazzar, 
al-Hakim dan al-Baihaqi).
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    10 04 : 44 12 : 02 15 : 23 17 : 55 19 : 08

    11 04 : 44 12 : 02 15 : 23 17 : 55 19 : 09

    12 04 : 44 12 : 02 15 : 23 17 : 55 19 : 09

    13 04 : 44 12 : 02 15 : 23 17 : 55 19 : 09

14 - 15 04 : 45 12 : 02 15 : 23 17 : 56 19 : 09

  

No

1

2

3

4

5

6

Hari

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Senin

Tgl/Bln

13 Juli

14 Juli

15 Juli

17 Juli

18 Juli

19 Juli

Narasumber

H. Budi Firmansyah, 
MM

Dr. H. Mulawarman 
Hannase, Lc, M.Hum    

H. Ahmad Mulyadi, 
SE.I

Drs. H. Sholahuddin 
Hamid, MA

Drs. H. Hasanuddin 
Sinaga, MA

Dr. H. Syamsul 
Ma'arif, MA

Bahasan/ Materi

Nashoihul Ibad

Al-Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan

Kitab 
Bulughulmarom

Mukasyafatul Qulub

 Al-Hikam

Al-Ahkam

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, dibimbing olehpara Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Juli 2021
JADWAL WAKTU SHALAT
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Nama Agama SemulaNo.

1                      Null        Null 

  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)

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal, Narahubung: (Jamal) 0813 
1412 4444 dan (Subhan) 0812 8829 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 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 29 Juni - 5 Juli 2021 :

Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 2 Juli 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Ust. Muhammad Zaenuri, S.Pd.I bin M. Zainuddin 

L. Hana, usia 53 tahun (Pengasuh Ponpes Tahfidzul Qur’an 
Fatahn Mubina). Wafat, 27 Juni 2021 di Jakarta

2. Almarhum Bapak Ameni bin Saim, usia 82 tahun. Wafat, 01 Juli 
2021 di Citayam

3. Almarhum Bapak Sutarjo bin Kartamiarja, usia 60 tahun. 
Wafat, 27 Juni 2021 di Bandung

4. Almarhum H. Zulfitir Syarif bin Syarif Abdullah, usia 77 tahun. 
Wafat, 29 Juli 2021 di Kelapa Gading Barat Jak-Ut

5. Almarhum Drs.H. Mohammad Siddik, MA (Ketua Umum 
Dewan Da’wah). Wafat, 29 Juni 2021

6. Almarhum Yakub bin Bapak Iyus, usia 26 tahun. Wafat, 27 Juni 
2021 di Pl. Ratu, Sukabumi

7. Almarhum H. Faried Rochadi bin H. Arief Santoso, usia 55 
tahun. Wafat, 06 Juni 2021 di Bekasi

8. Almarhum Didit Pangestu bin Indrajid Kartowiryono, usia 51 
tahun. Wafat, 22 Juni 2021 di Jakarta

9. Almarhum Bpk. Mamat bin Djuju
10. Almarhum H. Kosam bin H. Sampun, usia 79 tahun. Wafat, 27 

Juni 2021 di Jakarta
11. Almarhum Andi Nur Alam, usia 59 tahun. Wafat, 27 Juni 2021 

di Jakarta
12. Almarhum Imran bin Abdul Karim, usia 56 tahun (Pengurus 

KEBUGIS). Wafat, 16 Juni 2021 di Jakarta
13. Almarhum H. Rizal Suryanto bin H. Achmad Moed’har Syah, 

usia 49 tahun. Wafat, 02 Juli 2021 di Gresik

َ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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14. Almarhum H. Ahmad Iftah Sidik (Pengasuh PP. Fatahilah 
Bekasi). Wafat, 25 Juni 2021 di Bekasi

15. Almarhum Rustamadji bin RS Ngadimin, usia 53 tahun. Wafat, 
25 Juni 2021 di Jakarta Pusat

16. Almarhum Ahmad bin M. Ayub, usia 65 tahun. Wafat, 30 Juni 
2021 di Jakarta Pusat

17. Almarhumah Wasiah binti Sakwid, usia 56 tahun. Wafat, 28 
Juni 2021 di Slawi

18. Almarhumah Ibu Kartini binti Sulaiman, usia 52 tahun. Wafat, 
27 Juni 2021 di Jakarta

19. Almahumah Sri Mulyanawati, usia 70 tahun. Wafat, 30 Juni 
2021 di Depok, Jawa Barat

20. Almarhumah Hj. Djumaenah binti H.M. Tasiman, usia 78 
tahun. Wafat, 30 Juni 2021 di BSD

21. Almarhumah Ibu Siti Komariah binti Samhudi
22. Almarhumah Yanti Nurhayati binti Atang, usia 51 tahun. Wafat, 

1 Juli 2021 di Pekenjeng, Garut. 


