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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah, washshalatu wassalamu 'ala 

Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah.

Salam hormat dan ta'zhim kepada para pembaca Mimbar 
Jum'at, semoga selalu dalam keadaan sehat wal'afiat serta 
lindungan Allah subhanahu wata'ala di mana pun berada.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, 
walaupun DKI Jakarta masih dalam kondisi PPKM level 2, jama'ah 
yang menghadiri shalat Jum'at di Masjid Istiqlal sekarang sudah 
mencapai di atas seribu orang. Mudah-mudahan ke depan situasi 
dan kondisinya  akan lebih baik lagi.

Pembaca yang dimuliakan Allah, pada edisi kali ini, Mimbar 
Jum'at pada kolom khutbah diisi oleh khatib KH. Hadi Mulyadi, 
M.Si (Wakil Gubernur Kalimantan Timur) yang membahas 
tentang "Memahami Perbedaan Pendapat dalam Bingkai 
Persatuan Umat". 

Dalam kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. 
Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA mengangkat tema "Ketika 
Pertimbangan Agama Dipinggirkan". Salah satu ungkapan beliau 
yang mengingatkan kita adalah : "Dengan menggunakan bahasa 
agama, partisipasi aktif masyarakat pasti akan terwujud, karena 
mereka yakin membela Tanah Air adalah ibadah". 

Edisi ini untuk pertama kalinya, kami memuat ringkasan 
Kajian Qabla Jumat, yang membahas mengenai Muamalat 
Kontemporer, oleh KH. Cecep Maskanul Hakim, B.Sc, M.Ec. 
Masih dalam suasana Maulid yaitu Bulan Kelahiran Nabi Mulia 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, ada pertanyaan 
“Bagaimana caranya bermahabbah kepada Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam yang dapat memasukkan kita ke dalam surga? 
Tentu jawabnnya ada pada kolom Hikmah yang disampaikan oleh 
Abdul Rosyid Teguhdin, M.Pd. Akhirnya "selamat membaca". 
(ADZY) r



Mimbar Jumat No.1133/XXIII/212

KHUTBAH JUM’AT

Oleh : KH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
(Wakil Gubernur Kalimantan Timur)

(Intisari Khutbah Jum’at, 22 Rabi'ul Awal 1443 H / 29 Oktober 2021 M)

Memahami Perbedaan Pendapat 
Dalam Bingkai Persatuan Umat

Khutbah Pertama 

ُبَل الّساَلِم، َوَأفْهََمنَا ْاحلَْمُد هلِل اَّلِ  ِبََشِيَْعِة النَِِبّ ي َهَداََن س ُ
ََل هللا َوْحَدُه َل ََشِيك ََل، ُذو 

ِ
الَكرمِي، َأْشهَُد َأْن ََل ِاََلَ ا

َدََن َونَِبيَنَا ُمَحَمًدا َعْبُدُه َو امِ ْاجلاَلِل َواَلإْكرَ  ّيِ ، َوَأْشهَُد َأّن س َ
َ وْ َرسُ  ِدَن ُمَحّمد  َُل، الل ّيِ ْ َوابِرْك عَََل س َ َوعَََل اَِل  هَُم َصّلِ و َسّّلِ

ْحسان   َا  َوأ ْْصاِبِه َوالتَاِبعنَي اِبإ ين، َأَما بَْعُد: فَيَاأ ُّيه ََل يَْوِم اّلِ اإ
ْخَوانُ 

ِ
ْيُُكْ َو نَْفِِسْ ِبَتْقَوى هللِا َوَطاَعِتِه لََعلَُُكْ ْوصِ ، أ  اَل

ِمَن  ، قَاَل هللُا تََعاََل ِِف ْالُقْراِن ْالَكِرمْي: َأُعْوُذ اِبهللِ تُْفِلُحْونَ 
ِن الَرِحْْيِ  يَن أ َمنُوا الَش ْيَطاِن الَرِجْْي، ِبْسِم هللِا الَرْْحَ َا اَّلِ : ََي َأُّيه

الَُُكْ َويَْغِفْر لَُُكْ اتَُقوا هللا َوقُولُوْ  ا قَْوًَل َسِديًدا، يُْصِلْح لَُُكْ َأْْعَ
ِ هللا َوَرُسوََلُ فََقْد فَاَز فَْوًزا عَ   الَ قَ ًما وَ ِظيْ ُذنُوبَُُكْ َوَمْن يُِطع

 َ َلَ اََل عَ ت
ِ
ْيَن أ َمنُْوا اتَُقْوا هللَا َح ََّ تَُقاِتِه َوََل تَُمْوَُُن ا َا اَّلِ  ََي َاُّيه

  َوَأنُُْتْ ُمْسِلُمْوَن. َصَدَق هللُا الَعِظْيُ 
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Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah subhanahu wata'ala.
Pada kesempatan hari Jumat kali ini saya mengajak diri 

sendiri dan jamaah yang dirahmati Allah untuk senantiasa 
meningkatkan taqwa kepada Allah subhanahu wata'ala. Karena 
taqwa inilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa kembali 
kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai Allah subhanahu 
wata'ala, insya Allah. 

Shalawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan 
kita Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, teladan kehidupan 
kita hingga akhir hayat nanti. Demikian pula kepada keluarga 
Beliau dan para sahabatnya mulia.

Allah subhanahu wata'ala berfiman di dalam Al-Qur’an :

Allah subhanahu wata'ala telah menciptakan kita semua 
umat manusia, secara fisik dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan 
perempuan, dan ini adalah perbedaan jasad yang mendasar bagi 
umat manusia, yang kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan 

Artinya : “... Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik 
bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-
orang yang berakal” (QS. Al-Baqarah/2: 197).

...                            

 
 

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (QS. Al-Hujurat/49: 13).
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selanjutnya, seperti suku (etnis) dan bangsa. Inilah perbedaan 
yang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi takdir Allah 
subhanahu wata'ala dan tidak ada yang bisa merubahnya. Dari 
perbedaan jasad ini akan ada manusia yang tercipta sebagai 
laki-laki dan ada juga yang terlahir sebagai perempuan. Bentuk 
fisiknya ada yang gagah tampan dan ada yang cantik jelita. Ada 
juga yang sebaliknya menurut perspektif manusia. Semua lahir 
memiliki perbedaan jasad karena kehendak Allah subhanahu 
wata'ala yang tidak bisa kita tolak.

Dari sana manusia lahir dalam komunitas suku (etnis) 
yang berbeda-beda bahasa, adat dan tradisi budayanya. Dalam 
kawasan geografi yang lebih luas juga tercipta bangsa dan negara 
yang berbeda-beda pula. Dalam setiap komunitas suku dan 
bangsa tersebut juga masih ada perbedaan strata sosial, ekonomi, 
ilmu dan pengetahuan. Ada yang menjadi rakyat biasa dan ada 
pula yang menjadi bangsawan dan tokoh, ada yang hidup miskin 
berkekurangan dan ada juga yang kaya berkecukupan, ada 
orang awam dan juga dan ilmuwan, cendekiawan, alim ulama. 
Ini adalah perbedaan yang merupakan realitas sunnatullah dan 
sudah menjadi tabi’at kehidupan.

Dari sisi keilmuan dan pengetahuan pun bisa melahirkan 
berbagai perbedaan kepahaman atau perbedaan pendapat tentang 
berbagai hal dalam kehidupan termasuk dalam pemahaman dan 
praktek keagamaan khususnya dalam agama kita, Islam.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah.
Perbedaan pendapat dalam kebaikan dan syariat adalah 

sesuatu yang sangat wajar terjadi karena merupakan keragaman 
berfikir para ahli ilmu dalam memahami suatu masalah dengan 
sumber-sumber ilmu yang dimilikinya dan dengan kondisi 
lingkungan dan zamannya masing-masing. Dalam sejarah Islam, 
sejak zaman sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, tabi’in dan 
tabi’ tabi’in sudah terjadi berbagai perbedaan pendapat (ikhtilaf) 
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khususnya dalam masalah cabang-cabang agama (furu’iyah). 
Bahkan di zaman Rasulullah masih hidup sekalipun para sahabat 
sering pula berbeda pendapat dalam mensikapi perintah agama 
baik dari Al-Qur’an maupun dari sabda Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam. 

Salah satu contohnya adalah perbedaan pendapat sahabat 
Nabi dalam suatu perjalanan ke perkampungan Bani Quraizhah 
dimana Nabi berpesan kepada kafilah sahabat agar tidak shalat 
ashar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraizhah. 

Dalam perjalanan sebelum sampai di perkampungan Bani 
Quraizhah tiba waktu shalat Ashar sehingga ada sebagian 
sahabat melaksanakan shalat Ashar karena jarak perjalanan yang 
tersisa masih jauh dan menurut mereka waktu shalat ashar akan 
habis sebelum mereka tiba di perkampungan Bani Quraizhah, 
karena mereka berpendapat bahwa dalam Al-Qur’an shalat itu 
harus sesuai waktunya. Tapi sebagian sahabat Nabi yang lain 
tidak melakukan shalat ashar sebelum tiba di perkampungan 
Bani Quraizhah seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan benar saja kafilah pasukan 
sahabat Nabi sampai di perkampungan Bani Quraizhah sudah 
lewat waktu magrib. Atas kejadian ini Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam membenarkan kedua ijtihad sahabat-sahabatnya 
tersebut karena semua mendasarkan kepada Al-Qur’an dan 
Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Demikian pula di masa sesudahnya, para Ulama yang 
memiliki ilmu yang mendalam tentang syariat Islam memiliki 
banyak sekali perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu 

الَّ ِفِّ بَِنِّ ُقَريَظةَ 
ِ
 اَل يَُصل ََِّيَّ َأَحٌد الَعرَص ا

 
Artinya : “Janganlah ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali 
di (perkampungan) Bani Quraizhah“ (HR. Bukhari).
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masalah yang sama, sehingga melahirkan beberapa kelompok-
kelompok pemahaman (fiqh syariah) yang disebut mazhab (jalan 
berfikir tentang hukum syariat) atau metode (manhaj) yang 
terbentuk dari pemikiran, penelitian dan kajian hukum, dalil 
dan sumber-sumber ilmu lainnya tentang suatu hal yang jelas 
batas-batas dan bagian-bagiannya dalam syariat Islam.

Perbedaan pendapat para Ulama yang terbentuk dalam 
beberapa mazhab dan manhaj tersebut sesungguhnya merupakan 
keluasan dan keluwesan syariat Islam dalam kehidupan pada 
setiap situasi tempat, lingkungan dan zaman yang berbeda. 
Imam Syafi’i rahimahullah pernah memiliki pendapat yang 
berbeda dari pendapatnya sendiri pada saat Beliau di Baghdad, 
dan setelah Beliau berpindah ke Mesir. Perbedaan pendapat 
Imam Syafi’i tersebut dikenal dengan istilah Qaulul Qadim wa 
Qaulul Jadid. 

Dalam bukunya Fiqhul Ikhtilaf (Fikih Berbeda Pendapat) 
Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa para ulama berbeda 
pendapat dalam menetapkan defenisi, kaidah, prinsip dan tata 
cara suatu amal ibadah atau cabang-cabang ilmu agama lainnya 
yang sesungguhnya masih berada dalam bingkai Al-Qur’an, 
As-Sunnah dan Ijma’ para sahabat dan ulama-ulama salaf 
(terdahulu) sehingga di antara mereka tidak saling berpecah 
karena perpedaan pendapat tersebut. Bahkan para ulama tetap 
menjaga agar pendapat mereka tidak menyebabkan perpecahan 
umat karena itu akan melanggar perintah Allah subhanahu 
wata'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103, yang 
berbunyi:

Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada 
tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai”
(QS. Ali Imran/3: 103).

                      ...    
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Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah.
Perbedaan pendapat yang merupakan keragaman berpikir 

haruslah konteksnya dalam urusan kebaikan dan implementasi 
syariat. Karena hikmah perbedaan pendapat dalam kebaikan 
antara lain adalah:
1. Agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, siapa yang 

paling baik amalnya

2. Agar kita bisa saling membantu dalam kebaikan dan taqwa 
(ta’awun/kolaborasi)

3. Agar kita bisa saling menghormati dalam kehidupan (tasamuh/
toleransi)

Artinya : “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia 
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu 
dalam kebaikan...” (QS. Al-Baqarah/2 :148).

                ...      

 

Artinya : “Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam 
mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-
menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat 
siksaan-Nya” (Q.S Al-Maidah/5: 2).

...                  
               

 

Artinya : “ ... Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan 
kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati” 
(QS. Al-Baqarah/2 :139).

...                        
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4. Agar kita bisa mendapatkan kemudahan dan kesuksesan 
dalam kebaikan.

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah.
Kesimpulan khutbah singkat pada hari ini adalah dalam 

menyikapi perbedaan pendapat dalam praktek syariat Islam demi 
persatuan umat agar kita mengikuti prinsip yang disampaikan 
oleh ulama mujtahid Syaikh Ibnu Rusyd dalam bukunya 
Bidayatul Mujtahid, yaitu :

Perbedaan pendapat dalam niat kebaikan akan melahirkan 
persatuan dan itu akan mendatangkan rahmat dari Allah 
subhanahu wata'ala. Perbedaan pendapat dalam niat keburukan 
akan melahirkan perpecahan dan itu akan mendatangkan 
laknat dari Allah subhanahu wata'ala. Semoga Allah senantiasa 
merahmati kita semua. Aamiin. r

ميي آ  ك  هللُا ِلي ول ُُكْ ِفي الُْقرْ ابر    ظي ن  اْل َّيتي  ني الْع  ُُكْ مي َّيا
ِ
ْكري  ون ف ع ِني وا اليِّ و 

كيميي َآقُ  ي الٌْمسليميني ذ  ه   ُل ق ْوِلي وْ الْح  يع مي ْ ول ُُكْ وليج  ت غفيُر هللا  ِلي َآس ْ ا و 
اهُ ف   ن

ِ
ت ْغفيُرْوُه ا وا ال  ع  ت   اس ْ  َ   ٌ لي مٌي م  ميٌ  اٌد ك ري حي ُءْوٌف ر    .ب رٌّ ر 

Artinya : “Kita bekerjasama dalam hal yang disepakati dan 
bertoleransi dalam hal yang diperselisihkan”.

َ  ل  ع   ن  او  ع  ت  ن   َ  س  ت  ن  ا و  ن  ق  ف  اات     ان  ف  ل  ت  ا اخ  م  ي  ف   ح  ا

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah/2: 185).

...                 ...     
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Khutbah Kedua 

ْكُر ََلُ عىََل تَْوِفْيِقِه َوِاْمِتنَاِنِه.   ْحَساِنِه َوالشُّ
ِ
َالَْحْمُد هلِل عىََل ا

الَّ هللُا َوهللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك ََلُ َوَأْشهَُد أ نَّ 
ِ
َوَأْشهَُد َأْن اَل ِاََلَ ا

ًدا َعْبُدُه َورَ  َدََن ُمَحمَّ ي ِ ىَل ِرْضَواِنِه. اللهُمَّ َصل ِ س َ اِعى ا  ُسْوَُلُ ادلَّ
ْ تَْسِلْيًما  اِبِه َوَسّل ِ ٍد ِوعىََل َاَِلِ َوَأْْصَ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ عىََل س َ

ا  َُّقواهللَا ِفْيَما َأَمَر َواْنََتُْوا ََعَّا   ِكثْْيً َا النَّاُس ِات ا بَْعُد فَيَا َاُّيُّ َأمَّ
ِسِه َونَىَ  ِبَم   ََنَىى َواْعلَُمْوا َأنَّ هللاَ  ِْ  َأَمَر ُْْ ِبَْْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَ

نَّ هللَا َوَم  ئَِكتَُه يَُصلُّْوَن عىََل النَِِّب  ِ
ئَِكِتِه ِبُقْدِسِه َوقَاَل تَعَاىَل ا

ُّْوا عَلَْيِه َوَسل ُِمْوا تَْسِلْيًما. اللهُمَّ َصل ِ عىََل  ْيَن أ َمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ يْ  َاُّيُّ
ي ِ  ٍد س َ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ْ َوعىََل أ ِل س َ ٍد َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّل ِ ِدََن ُمَحمَّ

ِبْْيَ َواْرَض الل هُمَّ َعِن  َوعىََل َانِْبيْ ئَِك َوُرُسِِلَ َوَم  ئَِكِة ْاملَُقرَّ
اِشِدْيَن َأِِب بَْكٍر َوَُعَر َوُعثَْمان َوعىَِل َوَعْن بَِقيَِّة  َِاِء الرَّ َ ْاخلُل

ْحَساٍن ِاىَل الصَّ  ْيِن  َحابَِة َوالتَّاِبِعْْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعْْيَ لَهُْم ِِبِ ِ يَْوِم ادل 
ْْيَ  اِْحِ ِتَك ََي َأْرَحَم الرَّ ِِْر   َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم ِبَرْْحَ َاللهُمَّ اْغ

ِمْْنُْم  يْ ءِ ِللُْمْؤِمِنْْيَ َوْاملُْؤِمنَاِت َوْاملُْسِلِمْْيَ َوْاملُْسِلَماِت َااَلحْ 
 َّ َك َوْااَلْمَواِت الل ْ ْساَلَم َوْاملُْسِلِمْْيَ َوَأِذلَّ الّش ِ

ِ
هُمَّ َأِعزَّ ْاال

ْيَن  ِ ََّة َوانُُْصْ َمْن نََُصَ ادل  ِدي َوْاملُّْشِِكْْيَ َوانُُْصْ ِعَباَدَك ْاملَُوح ِ
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ْيِن  ِ ْر َأْعَداَء ادل  َواْعِل َواْخُذْل َمْن َخَذَل ْاملُْسِلِمْْيَ َو َدم ِ
اَلِزَل  ْيِن. اللهُمَّ اْدفَْع َعنَّا ْالَباَلَء َوْالَوَِبَء َوالزَّ ِ ىَل يَْوَم ادل  ِ

َماِتَك ا ََكِ
ََن  ْتنَِة َوْامِلَحَن َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن َعْن بَََلِ ِِ َوْامِلَحَن َوُسْوَء ْال

اِن ْاملُْسلِ  ًة َوَسائِِر ْالُبَْلَ يَّا خْ صَّ ًة ََي َربَّ ِانُْدوِنيْس ِ ِمْْيَ عْ مَّ
نًَة َوِقنَا  نًَة َوِِف ْال ِخَرِة َحس َ نَْيا َحس َ َّنَا أ تِنَا ِِف ادلُّ . َرب ْالَعالَِمْْيَ
نَا  ِِْر لَنَا َوتَْرَْحْ ْن لَْم تَْغ نَا َوا  ُِس َ َّنَا َظلَْمنَا َانْ عََذاَب النَّاِر. َرب

 
ِ
لَعْدِل لَنَُكْونَنَّ ِمَن ْاخلَاِِسِْيَن. ِعَباَدهللِا ! ا نَّ هللَا يَُْْمُر ِِبْ

َِْحشْ ِء َوْاملُْنَكِر  يْتْ ِء ِذي ْالُقْرَِب َويَْْنَىى َعِن ْال
ِ
ْحَساِن َوا

ِ
َوْاال

َوْالَبْغي يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن َواْذُكُروا هللَا ْالَعِظْْيَ يَْذُكْر ُْْ 
ْكُر       هللِا َأْكَبْ َواْشُكُرْوُه عىََل ِنَعِمِه يَِزْد ُْْ َوََّلِ

 

Orang paling tertipu adalah: yang merendah di hadapan 
orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang 

yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan 
pujian orang yang tidak mengenalnya. 

(Imam Syafi'i rahimahumullah)

 أ ظمل الظاملني لنفسه: من تواضع ملن ال يكرمه, ورغب
 يف مودة من ال ينفعه, وقبل مدح من ال يعرفه

 
font 28 

Orang paling tertipu adalah: yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang 
mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak 
mengenalnya. 
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Sya’ir Kisah Sang Rasul yang banyak dilatunkan dalam acara 
peringatan Maulid berisikan perjalanan Rasulullah dari dalam 

kandungan ibunya sampai beliau wafat, syair tersebut dibaca 
dan dilantunkan sebagai motivasi agar selalu mengingat Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dengan mengingat 
beliau maka akan lahir cinta kepada beliau. Kecintaan kepada 
beliau maka akan mengajak kita ke surganya “Barang siapa yang 
mencintaiku maka akan bersamaku nanti di surga”. Kecintaan 
umat kepada Rasulullah mendapatkan hadiah dari Allah yaitu 
surga. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya bermahabbah 
kepada Rasulullah yang dapat memasukkan kita ke dalam surga? 

Pertama, membaca shalawat. Firman Allah subhanahu 
wata'ala; “Sesungguhnya Allah dan para malaikat- malaikat-
Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, 
bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
perhormatan kepadanya” (QS. Al-Ahzab ayat 56). 

Sebab, ayat ini diturunkan ialah ayat ini turun berkenaan 
dengan perkataan Ka’ab bin ‘Ajrah : ”Ibnu Abbas meriwayatkan 
bahwa ketika ayat ini turun, Ka’ab bin ‘Ajrah berkata, “Wahai 
Rasulullah, ajarkanlah kami bacaan shalawat”. Lalu Rasul 
mengajarkan bacaan shalawat seperti yang lazim dibaca ketika 
tasyahud akhir disetiap shalat. Imam Al-Qurthubi menjelaskan 
makna shalawat dari Allah untuk Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam adalah bentuk rahmat dan keridhaan-Nya, 
sedangkan shalawat dari Malaikat untuk Nabi Muhammad berarti 
doa dan permohonan ampun untuk Nabi, adapun arti shalawat 
orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad kepada beliau 
merupakan doa serta bentuk pengagungan mereka terhadap 

Hikmah Bershalawat kepada Rasulullah

HIKMAH

Oleh : Abdul Rosyid Teguhdin, M.Pd
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Nabi Muhammad. Maka, shalawat yang dihaturkan kepada Nabi 
Muhammad dari Allah, Malaikat, serta umatnya memiliki arti 
yang berbeda. Membaca shalawat adalah perintah Allah untuk 
orang-orang yang beriman bahwa dengan membaca shalawat 
sebagai bentuk memuliakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam, tanda  cinta kepada sesuatu maka memuliakan sesuatu.

Kedua, balasan bershalawat. “Siapa yang membaca shalawat 
kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya 
(merahmatinya) sepuluh kali, dan dihapuskan baginya sepuluh 
kesalahan, serta diangkat untuknya 10 derajat” (HR. An-Nasai). 
Dikisahkan ketika imam Sofyan Ats-Tsauri sedang melaksanakan 
thawaf beliau bertemu dengan dengan seorang pemuda yang 
selalu membaca shalawat, terjadilah dialog diantara keduanya; 
Imam Sufyah; Sesungguhnya engkau telah meninggalkan 
tasbih dan tahlil, sedang engkau hanya bershalawat atas Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Apakah ada bagimu 
landasan khusus?
Pemuda; siapakah engkau? Semoga Allah mengampunimu.
Imam Sufyan; saya adalah Sufyan Ats-Tsauri.
Pemuda; seandainya kamu bukanlah orang yang istimewa di 
masamu ini, niscaya saya tidak akan memberitahukan masalah ini 
dan menunjukkan rahasiaku ini, sewaktu saya akan mengerjakan 
haji bersama ayahku, beliau meninggal dan mukanya hitam. 
Ketika pemuda itu tertidur dan bermimpi, beliau bertemu dengan 
Rasulullah. Rasulullah berkata kepada pemuda tersebut bahwa 
ayahnya termasuk orang yang melampui batas (banyak berdosa) 
akan tetapi ia banyak membaca shalawat atasku. Ketika saya 
terbangun dari tidur saya lihat wajah ayah saya menjadi putih 
bersih. Karena ayah saya dalam hidupnya banyak bershalawat 
dan selalu meminta pertolongan kepada Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam. Shalawat kepada Rasullullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam memberikan syafaat untuk umatnya di akhirat kelak. r
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Agama dan pemeluknya mestinya menyatu. Agama 
seharusnya memberikan directions terhadap pemeluknya 

di dalam menempuh perjalanan sejarah hidup umat manusia. 
Dalam era post-truth banyak sekali nilai menawarkan diri 
untuk dijadikan referensi di dalam menyelesaikan persoalan, 
baik sebagai individu, keluarga, maupun sebagai anggota 
masyarakat dalam suatu negara. Apa jadinya sebuah 
masyarakat jika pertimbangan agama tidak lagi didengarkan? 
Bagaimana jadinya sebuah masyarakat religius jika nilai dan 
norma agamanya mengalami marginalisasi? Masih mampukah 
mereka terus menjadi dirinya sendiri, atau mereka mengalami 
alienasi, disorientasi, hipokrit, atau bekerja di bawah standar? 
Jawaban ini semuanya terpulang kepada setiap individu.

Marginalisasi nilai dan norma ajaran agama tidak 
mesti diartikan karena pemerintah tidak mengakomodasi 
pertimbangan agama di dalam membuat dan menerapkan 
kebijakan. Boleh jadi karena arus kuat modernisme yang 
melanda umat manusia secara universal ikut menggerus nila-
nilai ajaran agama. Serbuan nilai-nilai modernisme kini sudah 
seperti stateless value, sebuah tata nilai yang bebas negara. 
Modernisme memiliki kemampuan untuk menembus batas-
batas geografis bangsa dan negara, merasuk ke dalam lapis-lapis 
budaya, dan menerobos sekat-sekat agama dan kepercayaan. 
Akibatnya, sejumlah individu di dalam masyarakat mengalami 
gangguan keterbelahan kepribadian (split personality). Ada 

GORESAN IMAM BESAR

Ketika Pertimbangan Agama Dipinggirkan 
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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yang bersikap permisif, ada yang bersikap radikal, dan ada 
yang bersikap masa bodoh (stupidity).

Memang akan lebih parah jika ada kesengajaan negara 
untuk melakukan deprivasi norma-norma agama dengan 
melakukan disfungsionalisasi ajaran agama di dalam 
masyarakat, seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara 
sekuler. Kemal Ataturk ketika menjadi penguasa Turki yang 
berpenduduk 97 persen Muslim, pernah melarang warganya 
untuk menggunakan simbol-simbol Arab di negerinya, seperti 
atribut pakaian, termasuk penggunaan adzan di masjid-masjid 
dengan bahasa Arab. Masyarakatnya dipaksa menjadi modern 
dan sekuler. Namun, apa jadinya? Bukannya mengantar Turki 
menjadi lebih baik dan lebih bermartabat, bahkan Turki yang 
pernah menjadi pusat Kerajaan Otoman/Utsmani terjun bebas 
ke bawah ditinggalkan oleh sejumlah bangsa dan negara yang 
pernah menjadi protektoratnya.

Deprivasi ajaran agama oleh negara yang diwakili 
pemerintah di dalam masyarakat pernah terjadi secara 
sistematis pada era kolonialisme Belanda. Arsitek politik 
pemerintah Hindia Belanda yang sangat piawai, Prof. Dr. 
Salomon Keyzer, gurunya Prof. Snock Hurgronje, menyarankan 
agar umat Islam dibiarkan memperdalam pengetahuan 
keagamaan yang berhubungan dengan fikih ibadah, tetapi 
tidak dengan fikih politik (fiqh al-siyasah). Fikih yang terakhir 
ini bisa merepotkan pemerintah. Ia juga menoleransi fikih 
masyhab Syafi’i yang dinilai mendukung politik paternalistik 
dan sosiologi patriarki. Tidak perlu menundukkan semua 
penduduk Indonesia, cukup menundukkan raja-raja lokalnya 
karena apa kata raja, itu kata rakyatnya. Tidak perlu juga 
menundukkan semua warga, cukup menundukkan kaum 
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laki-lakinya, maka apa kata laki-laki, itu kata perempuan. 
Teori ini secara de facto juga pernah diterapkan pada masa 
pemerintahan Orde Lama dan awal Orde Baru.

Deprivasi norma agama (Islam) selain akan menurunkan 
gairah politik juga berpotensi melahirkan ketegangan 
horizontal sesama warga bangsa. Apalagi jika deprivasi ini 
dirasakan oleh kaum mayoritas, itu akan sangat berarti secara 
politis. Politik Hindia Belanda ini ternyata membawa bom 
waktu. Pemanjaan terhadap golongan dan kelas masyarakat 
tertentu dan marginalisasi golongan dan kelompok lain 
ternyata menghasilkan diskriminasi secara ekonomi dan 
politik. Di antaranya pertumbuhan ekonomi tidak berbanding 
lurus dengan deret ukur populasi agama mayoritas di Tanah 
Air. Ini yang pernah diingatkan oleh Gus Dur bahwa hati-hati 
jika pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh kelompok 
agama tertentu dan tidak ikut dirasakan oleh penganut agama 
mayoritas, itu berpeluang menjadi potensi konflik baru pada 
masa depan.

Religiositas masyarakat Indonesia tidak perlu diragukan. 
Penempatan sila ketuhanan, baik dalam Piagam Jakarta 
maupun Pancasila, sebagai sila pertama menjadi bukti betapa 
religiositas bangsa ini sangat kuat. Perolehan kemerdekaan 
yang amat heroik dan historis juga tak dapat dipisahkan 
kentalnya faktor agama di dalam perjuangan kemerdekaan 
bangsa. Jadi, sebaiknya semua pihak konsisten menggunakan 
bahasa dan spirit agama di dalam mempertahankan dan 
membangun bangsa ini. Dengan menggunakan bahasa agama, 
partisipasi aktif masyarakat pasti akan terwujud karena mereka 
yakin membela Tanah Air adalah ibadah. (Harian Republika, 
1 Oktober 2021 M/ 24 Shafar 1443 H) r
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Transaksi Digital adalah proses pembayaran secara sistem 
technologi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling 
menguntungkan dengan disertai data/bukti dokumen pendukung 
yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan.

Jenis-Jenis Transaksi Digital
1. Pembayaran : Uang elektronik, Mobile Banking, Internet Banking
2. Fintech :  Pinjaman Online, Investasi Online, Crowdfunding
3. Kripto currency

Hukum syariah tentang Digital
Referensi : 
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 

Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/ IX/2017 

Tentang Uang Elektronik Syariah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/ II/2018 

Tentang Uang Elektronik Syariah

Aturan Dasar Syariah : 
Tidak mengandung Riba, Gharar, Maysir, Dharar, Zhalim, 

Risywah, Muharramat

Uang Elektonik
I. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik 

adalah akad wadi'ah atau akad qardh.

KAJIAN QABLA JUM'AT

Muamalat Kontemporer :
Transaksi Digital dalam Hukum Syariah

Oleh : KH. Cecep Maskanul Hakim, B.Sc, M.Ec 
(Anggota DSN MUI dam Akademisi Ekonomi Syari’ah)
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A. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka 
berlaku ketentuan dan batasan akadwadi'ah sebagai berikut:
1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat 

diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh 

digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin 
pemegang kartu;

3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan 
digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad 
titipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), 
dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung 
jawab dalam akad qardh.

4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan 
dana titipan dari pemegang kartu (Dana Float).

5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip syaraih dan peraturan pemndang-undangan.

B. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka 
berlaku ketentuan dan batasan akad qardh (pinjaman) sebagai 
berikut:
1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat 

diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang 

hutang dari pemegang uang elektronik.
3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang 

Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan 

dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan 

dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

II. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para 
pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik Qtrinsipal, 
acquirer, Pedagang (merchant) penyelenggara kliring, dan 
penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad 
ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
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A.  Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat 
dalam DSN-MUI Nomor: 112IDSN-MUI1IX12}I7 tentang 
Akad Ijarah.

B. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat 
dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUUXII12007 tentang 
Akad Ju'alah.

C. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, 
maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-
ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/
DSNMUI/IX12017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

III. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan 
agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad 
ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

A. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat 
dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI|1XJ2A17 tentang 
Akad Ijarah.

B. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat 
dalam DSN-MUI Nomor: 62IDSN-MUI/XII/2007 tentatg 
Akad Ju'alah.

C. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, 
maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-
ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/
DSNll4UUIX/2017 tentang Wakal ah bi al-Ujrah.

Fintech
Adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang 

memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya 
berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme 
transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah 
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perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang 
menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan 
aspek layanan keuangan yang disediakannya. Fintech sendiri 
semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan 
perusahaan-perusahaan rintisan atau startup.

Jenis Fintech : 
• Pinjaman
• Investasi
• Crowdfunding

1. Dhawabit aqad : Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis 
teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip 
Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, 
tadlis, dharar, zhulm, dan haram;

2. Prinsip transaksi: Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib 
memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Jenis akad: Akad yang digunakan oleh para pihak dalam 
penyelenggaraat Layanan Pembiayaan berbasis teknologi 
informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan 
karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, 
mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh;

4. Tandatangan (Ijab) : Penggunaan tandatangan elektronik dalam 
sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib 
dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya 
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

5. Ujrah : Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) 
berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana 
prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, 
dan

6. Disclaimer, Khiyar : Jika informasi pembiayaan atau jasa yang 
ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam 
dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak 
yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. r
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Nama Agama SemulaNo.

1  Null                            -

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 20 - 26 Oktober 2021 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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 :

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(an. UPZ Masjid Istiqlal)

Narahubung : Bapak H. Budi Firmansyah, MM 
No HP/WA : 0856 9233 3688

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas
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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, 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

30 Okt

31 Okt

1 Nov

2 Nov

3 Nov

4 Nov

Narasumber

KH. Misbah Munir, 
Lc, MA

Dr. Hj. Romlah 
Askar 

KH. Bukhori Sail
Attahiri, Lc, MA 

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA

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

H. Ahmad Mulyadi, 
SE.I 

Bahasan/ Materi

Kitab Syarah Shahih 
Muslim

Asbaabul Wuruud

Bidayatul Hidayah

Riyadus Shalihin

Al Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan 

Kitab 
Bulughulmaram

 

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

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)
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada 
hari Jum’at tanggal 22 Oktober 2021, adalah untuk :
1. Almarhum H. Widjanarko bin Awal Prawiroamidjojo, 

usia 88 tahun
2. Almarhum Suroto Sri Hartono bin Martodiwongso, usia 

76 tahun
3. Almarhum H. Saiman Pawiro Dimejo bin H. Sadimin, 

usia 97 tahun. Wafat, 18 Oktober 2021 di Solo, Jateng
4. Almarhum Bapak H. Suwito Hadi Purnomo bin 

Atmodimedjo, usia 58 tahun Wafat, di Purworejo
5. Almarhum Bapak H. Markumpul bin Sontodiwiryo, usia 

76 tahun Wafat, di Purworejo
6. Almarhum Djamijo bin Sonorejo, usia 80 tahun Wafat, 20 

Oktober 2021 di Tohudan, Karanganyar
7. Almarhum Fadlun bin Saleh Mahfud, usia 56 tahun 

Wafat, 18 Oktober 2021 di Depok
8. Almarhumah Hj. Sumur Murni binti Sapardi, usia 73 

tahun 
9. Almarhumah Niek Suyatmi binti Tondo Hadisumarto, 

usia 75 tahun Wafat, 12 Oktober 2021 di Pondok Gede
10. Almarhumah Sri Atim, usia 65 tahun Wafat, di Jepara
11. Almarhumah Hj. Fatimah binti KH. Idris, usia 51 tahun 

Wafat, 10 Oktober 2021 di Ponpes Situbondo Jatim
12. Almarhumah Ibu Munipah binti Retto, usia 68 tahun 

Wafat, 18 Oktober 2021 di Cikeas.

َ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
 
        01 04 : 09 11 : 40 14 : 55 17 : 49 19 : 01

     02 04 : 08 11 : 40 14 : 55 17 : 49 19 : 01

03 - 04 04 : 08 11 : 40 14 : 56 17 : 50 19 : 01

     05 04 : 08 11 : 40 14 : 57 17 : 50 19 : 02

  

Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at

Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA Penanggung Jawab: Kepala Bidang Penyelenggara 
Peribadatan, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan 
Redaksi: H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA  Wakil  Pim. 
Redaksi: H. Djamalullail, M.Pd.I Sekretaris Redaksi: H. Ahmad 
Mulyadi, SE.I Wakil Sekretaris: Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, 
M.Pd Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag; Hendra Sofiyansyah, S.Sos; Budi Utomo, Lc, MA; 
Ibrahim Atho, S.Ag; Habibah Munawaroh, S.Pd.I  Bendahara: 
Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I  TU dan 
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE; 
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku November 2021
JADWAL WAKTU SHALAT



Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, 
mengapresiasi kegiatan 31 Tahun Gelar Akabri Angkatan ‘90, berupa 

vaksinasi massal dan bantuan sosial di Tangerang, Selasa (26/10/2021).

Sharing Ulama Umara’ Hari Santri Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat 
Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia (FKMTHI),  

di Masjid Istiqlal, Kamis (21/10/2021)



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


