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PENGANTAR REDAKSI

P

Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillah
wa ash-shalaatu wa as-salaamu 'ala Rasuulillah.

embaca yang budiman, semoga kita tetap dalam rahmat
dan lindungan Allah subhanahu wata'ala. Kembali Mimbar
Jum'at Masjid Istiqlal menemui para pembaca, walaupun
masih dalam keadaan pandemi Covid-19, marilah kita tetap
berikhtiar untuk selalu menjaga kesehatan diri, keluarga, serta
sahabat-sahabat kita, dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan yg selalu dihimbau oleh pemerintah kita. Ikhtiar
tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita bersama. Semoga
Allah subhanahu wata'ala segera mengangkat/menghilangkan
wabah pandemi ini.
Umat Islam adalah umat pilihan, maka sudah seharusnya
menjadi umat yang unggul. Untuk menjadi umat yang unggul,
seorang muslim harus mentaati perintah Allah subhanahu
wata'ala dan Rasul-Nya. Pribadi Muslim yang unggul,
tercermin dari tingkat ketaqwaannya, akhlaqnya yang baik,
serta adanya manfaat bagi makhluq lain. Intisari khutbah pada
pekan ini, menjelaskan bagaimana ketiga kriteria tersebut
menjadikan muslim sebagai pribadi yang unggul.
Senarai dengan intisari khutbah, kolom Hikmah
mengelaborasi pesan-pesan akhlaq untuk menjadi Muslim
yang ideal. Mencapai Muslim yang ideal, tangguh, dan unggul,
memang sudah seharusnya umat Islam menjalankan ajaranajaran agama dengan baik dan benar, agar supaya ajaran agama
tidak hanya menjadi dogma, namun mampu mencerahkan,
sebagaimana disampaikan dalam kolom Goresan Imam Besar.
Akhirnya, selamat membaca.r (SPR)
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KHUTBAH JUM’AT

Membangun Pribadi Muslim Yang Handal
Untuk Kemajuan Bangsa
(Intisari Khutbah Jum’at, 23 Syawwal 1442 H / 4 Juni 2021 M)

Oleh : Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA.
(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta)

Khutbah Pertama

ِلل ِ ِم ْن
ِِ ّ ٰ ِ لل ِ َ َْن َمدُ ُه َِون َ ْس َت ِع ْي ُن ُه َِون َ ْس َت ْغ ِف ُر ْه َِون َ ُعو ُذ ِِِب
ِِ ّ ٰ ِِ َإِ َّن ِإلْ َح ْمد
ِ َاِو ِم ْن َِس ِيّئ
ُِللِ َالِ ُم ِض َّل ََِل
ُِ ّ ٰ ِ َم ْنَِيَ ْ ِد ِهِإ،اتِ َأ ْ َْعا ِلنَا
ُُ
َ َُش ْو ِرِ َأنْ ُف ِس ن
ِللِ َو ْحدَ ُهِ َال
ُِ ّ ٰ ِِ َأ ْشهَدُ ِ َأ ْنِ َالِإ َ ََلِإالَِّإ.َُو َم ْنِيُضْ ِل ْلِفَ َالِهَا ِد َي ََِل
ُ َ ُشيْ َك
ِ ِ َإل ٰل ّهُ َّم َِص ِ ّل ِعَ ََل.َُِل َِو َأ ْشهَدُ ِ َأ َّن ِ ُم َح َّمدً إِ َع ْبدُ ُه َِو َر ُس ْو َُل
ِ َ
َِس ِ ّي ِدَنَ ِ ُم َح َّم ٍد َِوعَ ََل ِأ ِ َِل َِو ِ َأ ْْصَا ِب ِه ِِ َو َم ْن ِِتَ ِب َعه ُْم َِو َم ْن َِو َإال ُه ِ َأ َّما
ِللِفَ َقدْ ِفَ َازِ َم ِنِإت َّ َقى
ِِ ّ ٰ للِ ُأ ْو ِص ْي ُ ُْك َِوإ ََي َيِ ِب َت ْق َوىِإ
ِِ ّ ٰ ب َ ْعدُ ِفَ َياِ ِع َبادَِإ
ِ َّ َ ِ{َي ِ َأَيه:
ِاِإَّل َين ِأ َمنُو ْإ
ُِ ّ ٰ ِي َ ُق ْو ُل ِإ.َاب ِ َم ْن ِ َع ََص
َ َوخ
َ لل ِ َع َّز َِو َج َّل
ِ }ون
َِ ّ ٰ إت َّ ُقو ْإِإ
َ للِ َح َّقِتُ َقا ِت ِه َِو َالِِتَ ُموتُ َّنِإالَّ َِو َأ ُنُتِ هم ْس ِل ُم
Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang
dirahmati Allah subhanahu wata'ala.
Pertama-tama marilah memanjatkan puja dan puji
syukur kepada Allah subhanahu wata'ala atas segala rahmat
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dan karunia yang dinaugerahkannya kepada kita sekalian
hingga pada hari ini sehingga kita dapat hadir di rumah
Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai
Allah subhanahu wata'ala yaitu ibadah shalat Jumat, ibadah
mingguan yang diwajibkan kita.
Hadirin Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu
wata'ala.
Tema kita dalam khutbah hari ini adalah “Membangun
Pribadi Muslim Yang Unggul untuk Kemajuan Bangsa.”
Ada beberapa ciri pribadi muslim yang unggul yang telah
digambarkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Qur’an
dan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Di antaranya ciri itu
adalah اك
َُ َ( اَتَقyang paling bertakwa), ( أَحَسَنَُُمََ َُخَلُقَاyang
paling baik akhlaknya), dan َ( أَنَفَعَهمََلَلنَاسyang paling banyak
manfaatnya bagi manusia. Dalam membangun pribadipribadi itu harus diarahkan untuk mencapai keunggulan
menjadi manusia yang paling bertakwa, yang paling baik
akhlaknya, dan yang paling bermanfaat bagi manusia, maka
pembangunannya harus dilakukan untuk menjadi manusia
yang unggul :
1) yang memiliki ilmu dan kecerdasan,
2) yang mampu mengamalkan ilmunya dengan amal dan
karya-karya terbaik,
3) yang mampu menjaga hubungan yang baik dengan sesama
mahluk, dan
4) mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptaNya, Allah subhanahu wata'ala.
ASPEK PERTAMA yang harus dibangun dalam
pembangunan manusia yang unggul adalah aspek ilmu
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pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan kecerdasan adalah
modal yang pertama dan paling utama yang harus dimiliki
oleh setiap pribadi. Setip manusia adalah pribadi yang diberi
kedudukan yang paling tinggi sebagai khalifah Allah di bumi,
yang harus mengolah bumi ini sesuai dengan tuntunan-Nya.
Untuk mengolah bumi yang diamanatkan oleh Allah itu,
maka setiap manusia harus memiliki ilmu/pengetahuan dan
kecerdasan. Ilmu menjadi syarat yang sangat penting yang
harus dipenuhi oleh setiap manusia.
Tidakkah kita ingat, ketika Adam alaihis salam
telah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah Allah yang
pertama di bumi, hal yang pertama dan paling utama yang
dianugerahkan Allah kepadanya adalah ilmu pengetahuan.
Ini bekal yang paling pertama yang harus dimiliki oleh Adam
agar Adam dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan baik
dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah itu dengan baik.
Allah telah menggambarkan hal ini dalam QS. Al-Baqarah
[2] ayat 31 :

        
      

Artinya : Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama
(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya
kepada para Malaikat lalu berfirman : “Sebutkanlah kepadaKu nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orangorang yang benar!”.
ASPEK KEDUA yang harus dibangun untuk pribadi
muslim yang unggul itu adalah kemampuan untuk beramal,
4
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berkarya, dan mewujudkan teknologi yang berguna
untuk kehidupannya. Setiap pribadi muslim tidak hanya
dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan
dalam dengan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga yang
harus dibangun adalah kemampuannya untuk beramal
yang salih, mengamalkan, dan menerapkan ilmunya untuk
kemaslahatan kehidupan manusia. Di dalam beberapa ayat di
dalam Al-Qur’an, Allah selalu menggandengkan istilah iman
dan amal dalam satu rangkaian, seperti yang tergambarkan
di dalam QS. Al-Ashr [103] ayat 1 - 3 :

         
      

Artinya : “(1) Demi masa, (2) Sesungguhnya manusia itu
benar-benar dalam kerugian, (3) kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehatmenasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehatmenasehati supaya menetapi kesabaran”.
Perkembangan dunia yang begitu cepat dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat lagi dahsyat
harus disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
dan perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat demi menjalani kehidupannya yang maju. Tanpa
ilmu pengetahuan dan pengamalannya, maka manusia akan
ditinggalkan oleh dunianya.
ASPEK KETIGA yang harus dibangun dalam
pembangunan muslim yang unggul itu adalah kemampuan
menjaga hubungan yang sangat baik dengan manusia yang
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lain. Manusia secara fitri adalah manusia sosial, yang harus
hidup bersama, berkerja sama dengan pihak lain. Manusia
tidak mungkin hidup sendiri di alam dunia ini yang luas.
Dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan teman, dia
membutuhkan pendamping, dan dia membutuhkan manusia
lain. Dengan begitu, manusia akan mampu menjalani
kehidupannya ini dengan baik, tidak hanya karena usahanya
sendiri, tetapi usaha dan bantuan orang lain.
Hal ini, seperti dinyatakan oleh Allah di dalam QS. AlHujurat [49] ayat 13 :

       

       
      

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Kata 		ارفِ ِوا
ِ ِ لِتِعtidak hanya diartikan secara sederhana
dengan “saling kenal-mengenal,” tetapi juga harus diartikan
dengan “saling bantu-membantu, tolong-menolong, bekerja
sama dalam berbagai bidang untuk mencapai kemaslahatan,
kesejahteraan, dan kemakmuran bersama.
6
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ASPEK KEEMPAT yang harus dibangun dalam
pembangunan manusia muslim yang unggul adalah
pribadi yang mampu menjaga hubungan yang baik dengan
penciptanya, yaitu Allah subhanahu wata'ala. Pribadipribadi yang unggul itu harus mampu menjaga hubungan
yang baik dengan tuhannya. Kemampuan menjaga hubungan
baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadaNya. Allah subhanahu wata'ala. telah memerintahkan setiap
manusia untuk bersikap takwa kepada-Nya. Salah satu ayat
yang menggambarkan tentang hal itu adalah QS. Ali Imran
[3] ayat 102 :

         
  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan
beragama Islam”.
Prinsip takwa yang diperintahkan itu harus
diimplementasikan dalam segala aspek dan suasana
kehidupan. Takwa itu harus diimplementasikan dalam semua
kondisi dan keadaan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
pernah menyampaikan sebuah pesan penting kepada Mu’adz
bin Jabal, ketika beliau meminta nasihat dari Rasulullah. Hal
ini digambarkan di dalam hadis riwayat Ahmad sebagai
berikut :
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 " ات َّق ا ّٰلل َه: قَا َل. َأ ْوصني،  ََي َر ُسو َل ا ّٰلله:َع ْن ُم َعا ٍذ َأن َّ ُه قَا َل
السيئَ َة
َّ  " َأتْبع: زدْني قَا َل: قَا َل." َح ْيثُ َما ُك ْن َت َأ ْو َأيْنَ َما ُك ْن َت
 " خَالق النَّ َاس ب ُخلُ ٍق: قَا َل. زدْني: قَا َل." الْ َح َس نَ َة تَ ْم ُحهَا
."رواه أحمد.َح َس ٍن
Artinya : Dari Mu’adz bin Jabal, dia berkata: Ya Rasulullah,
berilah wasiat kepadaku. Nabi berkata: “Bertakwalah kepada
Allah di mana saja engkau berada.” Dia meminta lagi:
tambahkan lagi untukku ya Rasulullah. Nabi menjawab:
“Ikutkanlah kesalahan (yang teah kamu lakukan) dengan
kebaikan, agar kebaikan itu menghapus kesalahanmu”. Dia
meminta lagi: “Tambahkan lagi untukku, ya Rasulullah.” Nabi
menjawab: “Bergaullah dengan semua orang dengan pergaulan
yang baik” (HR. Ahmad).
Hadis di atas menggambarkan bahwa ada tiga hal pokok
yang harus dilakukan oleh setiap orang/individu di mana
saja dia berada, yaitu bertakwa kepada Allah, melakukan
perbaikan, dan bergaul dengan sesama manusia dengan
pergaulan yang baik.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu
wata'ala.
Sebagai kesimpulannya: Tipe muslim yang unggul
yang mampu melahirkan keunggulan dalam kehidupan
masyarakat dan bangsanya adalah muslim yang memiliki
ciri-ciri sebagai berikut: 1) memiliki ilmu/pengetahuan yang
8
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luas dan dalam, 2) beramal, berkarya, dan mewujudkan ilmu
dalam kehidupan, 3) yang mampu menjaga hubungan yang
baik dengan sesamanya, dan mampu menjaga hubungan
yang baik dengan Tuhannya.
Semoga kita semua menjadi manusia yang memiliki ciriciri di atas sehingga menjadi manusia yang unggul untuk
kemajuan bangsa.

ََوٱَلۡع ۡ ر
َ َإ َّۡل َٱَ َّ رَّلينَ َءإمنُو ْإ َو رَعلُو ْإ٢ََ ُۡس
ٍ ۡ  َإ َّن َٱَ ۡۡلنس َٰ نَ َل رفيَخ١ََص
ِ
ِۡ ْ ر
َ ٣ََََب َّلص رب
َ تَوتوإص ۡ ِو ْإَ رَبٱَلۡح رَقَوتوإص ۡوإ
َٱَ َّلص َٰ رلح َٰ ر
َللََ ر ِْل َولَ ُ َْك رَ ي َإل ُر ْآٱ ا رن َإلع ري ْ رِمو َوففع ر ْْي َوإكا ُ ْْم رَبياكاَ رت
َُ ٰ برك َإ
َُلل َ ِرِل َول ُ ْك َ رإفَّه
َ ٰ  إقُ ْو ُل َق ْو رِل َهذإ َوإ ْس ت ْغ رف ُآ َإ.َو رإَّل ْك رآ َإحل رك ْ رِم
َإلآ رح ْ َُِم
َّ هُوإإلْغ ُف ْو ُر
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ِل َ َ لَ
اّليَأََرسَلَ ََرسَوَلَ َ لَبلَهدَ َ
اَلَحَمَدَ َ ل ٰ ّ لَ
ىَو لَديَ لَن َالَحَ ّ لقَ َ لَيَظَهل َرهََ
ِلَ
شكَوَنَ َأَشَهدَ َأَنَ َلَاللَ َاَ ََل َا ٰ ّ َ
َاديَ لَن َ لكَّ لَه َ َولَوَكَ لَرهَ َالَمَ لَ
عَلَ ّ لَ
شيَكَ َلَ َ َوأَشَهدَ َأَ ََن َمَحَ ََمدَاَعَبَدَهَ َ َورَسَوَلَ َل َن لِبَ
َوحَدَهَ َلَ لَ
بعدهَ ََ .ال َٰل ّه ََم َص ل ّل ََوسَ ل ّّل َعَلَ َسَ ل ّيَ لَدنَ َمَحَ ََمدَ َوعَلَ َأَ ل للَ َ َوصَ لَب لَهَ
أَ َج لَعيََأَ ََماَبَعَدَََ :
ِلَأمرمكََبلأمرَ
ِلَح َقَتقاتل لهَ.واعلمواَأ َنَا ٰ ّ َ
ِلَ لات َقواَا ٰ ّ َ
فياَ لعبادَا ٰ ّ لَ
َ.وقَالَ َتَعَالََ
بدأ َ لفي له َبلنف لس له َوثَن َبلمَلئلك لت له َالمَسَ ل ّبَح لة َبلقد لس له َ
َولَمَ َيَ َزلَ َقَاَئلَلَ ََع لَليَمَاَ "َ:اَ ََن َا ٰ ّ َ
ِبََ
ِل َ َومََلََئلكَتَهَ َيَصَلَوَنَ َعَلَ َالَنَ ل َ
ِلَعَ لَنَ
ض َا ٰ ّ َ
َ.ورَ ل َ
ااّليَنََأَمَنَ َواَصَلَ َواََعَلَيَ لَهَ َوسَ لَل ّمَ َواَتَسَ لَليَمَا َ
َيٰأَّيَ َ لَ
ب َبَكَرَ َ ّ ل
الصَ ّلدَيَ لَق َ َوعَرَ َبَ لَن َالَخَ ََطابلَ َ َوعَثَمَانََ
الَخَلَفَا لَء َالََربَعَ لَة َأَ ل َ
الصحاَبَ لَة َأَ َج لَعيََ
ب َََاَلبَ َ َوعَنَ َبَ لَقيَ لَة َ ََ
ل َبَ لَن َأَ ل َ
بَ لَن َعََفَانَ َ َوعَ ل لَ
َوعَ لَن َالَتَا لَب لَعيَ َوَتَ لَب لَعيَالَتَا لَب لَعيَ َ َومَنَ َتَ لَبعَهمَ َ لبَحَسَانَ َاَلَ َيَ َو لَمَ
اديَ لَنَ .
ّ لَ
الَل َه ََم َاغَ لَفرَ لَلَمَسَ لَل لَميَ َ َوالَمَسَ لَلمَ لَ
اتَ
ات َ َوالَمَ َؤ لَم لَنيَ َ َوالَمَ َؤ لَمنَ لَ
ات َاَن َكَ َ لَ
الَحَيَا لَء َ لَمنَمَ َ َوالَمَ َو لَ
ات َ َٰيَ
سيَعَ َقََلريَبَ َمَجلَيَبَ َادََعَ َو لَ
ات ََ.الَل َه ََم َانَصَ َمَنَ نَصََ
اض َالَحَاجَ لَ
قَ ل َ
ات َوَ َٰي َََ ل َف َالَمَهل ََم لَ
Mimbar Jumat No.1115/XXII/21
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اديَ لَنَ .
ّ لَ
الَل َه ََم َاغَ لَفرَ لَلَمَسَ لَل لَميَ َ َوالَمَسَ لَلمَ لَ
اتَ
ات َ َوالَمَ َؤ لَم لَنيَ َ َوالَمَ َؤ لَمنَ لَ
ات َاَن َكَ َ لَ
الَحَيَا لَء َ لَمنَمَ َ َوالَمَ َو لَ
ات َ َٰيَ
سيَعَ َقََلريَبَ َمَجلَيَبَ َادََعَ َو لَ
ات ََ.الَل َه ََم َانَصَ َمَنَ نَصََ
اض َالَحَاجَ لَ
قَ ل َ
ات َوَ َٰي َََ ل َف َالَمَهل ََم لَ
ّ لَ
يَ .الَل َه ََم َعَا لَفنَا ََواعَفَ َعََنَاَ
اديَنَ َ َواخَذَلَ َمَ َن َخَذَلَ َالَمَسَ لَل لَم َ
َوتَبََعَلَيَنَاَاَن َكََأنَتََالَتَ َوابََ ََالر لَحيََ َ.
لَ َو لَبكََر لَمكََ
الَل َه ََمَاَنَََََسَأَلََ لَبقَضَائلَكََ َوقَدََرتلَكََ َو لَب لَع ََز لَتكََ َو ل َبَلَ ل َ
َوجَ َو لَدكَ َ َورَحَ لَتكَ َ َواَذ لَنكَ َأَنَ َتَفَظَنَا َ– َ لَبَلَدَنَ َ لانَدَو لَنيَ لسَيَاَ
ال َو لَبئَ لَة َ َو لَمنََ
َو لَبَلَدَ َالَمَسَ لَل لَميَ َعَامَةَ َ– َ لَمنَ َ لَجيَ َع ل َالَبََلَيَ ََو أَ
الطعَ لَن َ َو ََ
ََ
الطاعَوَ لَن(الَقَ َروَنَ ) ََو لَمنَ َالَ لَفتلَ َ َوالَ لَمحَ لَن َ َو لَمنَ َالَه ّ لَمَ
ش َمَا َظَهرَ َ لَمنَا ََومَا َبَطَنَ َ َو لَمنََ
َوالَغَ ّ لَم َ َوالَحَ َز لَن َ َو لَمنَ َالَفَ َوا لَخ ل َ
اَو لَمنَ َ ّ لَ
السمَا لَء َ َوماَ َيَعَ لَرجَ َ لفَيَ َ
ش َمَاَذََرأَ َ ل َفَ
ش َمَاَيَ لَنلَ َ لَمنَ َ ََ
ّ لَ
ض َ َو لَمنَ َ ّ لَ
الََر ل َ
اَو لَمنَ َ لَفتلَ َالَل َيَللَ َ َوالنََ لَار َ َو لَمنََ
ش َمَاَيَ َرجَ َ لَمنَ َ
ََ َو لَار لَق َالَل َيَللَ َ َوالنََ لَار َ َو لَمنَ َََ لَارقَ َيَطَ َرقَ َاَلَ َََ لَارقَ َيَطَ َرقََ
ل َبيََيَ ََر َٰح َنَ َ.
الَل َه ََم َيََرَب َنَا َيَ َمَجلَيَبَ َ ََ
السائلَ لَليَ َتَقََبَلَ َ لَمَن َا َدَعَاءَنَ َاَن َكَ َأنَتََ
الس لمَيَعَ َالَعَ لَليَ َ َوتَبَ َعَلَيَنَاَيَ َمَوَلَنَ َاَن َكَ َأنَتَ َالَتَ ََوابَ َ ََالر لَح َيَ.
ََ
َف َادَنيَا َ َحسَنَةَ َوَ ل َف َاَل لَخ َر لَة َ َحسَنَةَ َ َو لَقنَا َعَذَابََ
َرَب َناَ َأ لَتنَا ل َ
احيََ .
الر ل لَ
الَنَ لَارَ لَبَرحَ لَتكََيََأََرحَمََ ََ
11
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ِلَيَأَمََرمكََ لَبلَعَدَللََ َوالَ َحسَ لَ
ِلَاَ ََنَا ٰ ّ َ
انَ َواََيتاَ لَءَ لَذيَالَقَرَبََ
لَعبَادََا ٰ ّ لَ
َويَنَى َعَ لَن َالَفَخَشَا لَء َ َوالَمَنَكَ لَر َ َوالَبَغَ لَي َيَ لَعظَ َك َلَعََل َ َك َتَذَ َكَ َروَنََ
ِل َيَعَ َّل َمَاَ
ِل َأَكَبَ َوَ َا ٰ ّ َ
َواسَأَلَ َوهَ َ لَمنَ َفَضَ ل لَل َيَعَ لَطيَكَ َوَ لَّلكَرَ َا ٰ ّ لَ
اَالصَلَةَ.
تَصَنَعَوَنََ.اَ لَقيَمَو ََ
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HIKMAH

Menjadi Muslim Ideal
Oleh : H. Abu Hurairah Abdul Salam, Lc, MA
(Wakabid Penyelenggara Peribadatan BPMI)

A

da sebuah hadits shahih, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda bahwa Muslim yang baik mampu
menjaga lisan dan tangannya dari perkataan dan perbuatan
yang tidak baik. Sehingga Muslim lain selamat dari lisan dan
tangannya.
Seorang Muslim adalah orang yang sanggup menjamin
keselamatan orang-orang Muslim lainnya dari gangguan lisan
dan tangannya (HR. Bukhari). Dalam hadits ini dijelaskan
bahwa seorang Muslim adalah orang yang membuat kaum
Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Artinya,
Muslim diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan
Allah dan manusia dengan menjaga lisan dan tangannya.
Lisannya dilarang untuk melukai, berbohong dan
memerintah bawahan melakukan perbuatan melanggar
hukum atau perbuatan dosa. Sementara tangannya dilarang
digunakan untuk berbuat dosa. Dosa yang lahir dari tangan
seperti menandatangani kesepakatan yang merugikan orang
lain, memukul, membunuh dan lain sebagainya.
Hadits ini menjelaskan salah satu karakter Muslim.
Sebagaimana salah satu makna Islam adalah selamat yang
diambil dari asal kata salima, seorang Muslim adalah seorang
yang menyelamatkan. Tidak mencelakakan orang lain,
terlebih sesama Muslim.
23 Syawwal 1442 H / 4 Juni 2021 M
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Itulah karakter muslim yang juga menjadi hakikat
Muslim yang sejati. Ia tidak membahayakan Muslim yang
lain, tidak pula mencelakakan mereka. Ia tidak membuat
sesama Muslim yang pada hakikatnya adalah saudaranya
sendiri menjadi binasa karena lisan dan tangannya. Lisan
berarti adalah ucapan dan perkataan. Sedangkan tangan
adalah perbuatan, sikap, juga keputusan-keputusannya.
Seorang muslim sejati akan benar-benar menjaga lisan
dan tangannya agar tidak sampai menyakiti sesama muslim.
Lisannya ia jaga agar jangan sampai mengeluarkan perkataan
yang menyakitkan, ucapan yang membuat hati terluka,
kebohongan yang mendatangkan keburukan, ghibah yang
menjatuhkan harga diri, umpatan yang memicu kemarahan,
celaan yang mendatangkan penghinaan.
Tangannya juga ia jaga sebaik-baiknya. Agar jangan
sampai tangannya memukul sesama Muslim, memecah
belah persatuan mereka, mendatangkan kerusakan dalam
kehidupan mereka, menzhalimi hak-hak mereka, menindas
mereka yang lemah, merongrong stabilitas umat, dan
sebagainya. Disebutkannya tangan di sini bukan hanya
terbatas pada tangan secara fisik yang merugikan orang lain.
Lebih dari itu adalah tangan dalam arti kekuasaan.
Ini adalah salah satu definisi sederhana tentang seorang
muslim, sebab di lain riwayat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam mengartikan Islam atau muslim dengan perbuatanperbuatan utama, seperti memberi makan, menebar salam,
dan lainnya. Hadits riwayat Imam Bukhari ini seolah hendak
menegaskan, bahwa untuk disebut Muslim bila kita tidak
mampu memberi maslahat bagi orang lain, minimal kita
tidak merugikan mereka. Wallahu a'lam. r
14
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GORESAN IMAM BESAR

Jika Agama Tidak Lagi Mencerahkan
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

T

antangan agama makin berat. Lingkungan memacu agama
semakin rasional, empiris, pragmatis, kuantitatif, induktif,
sementara agama (Islam) lebih terasa tradisional, dogmatis, dan
kualitatif. Dalam kondisi ini diperlukan gagasan reartikulasi
ajaran agama secara terukur di dalam masyarakat bahwa
peran nilai-nilai agama masih diperlukan untuk mencerahkan
masyarakat.
Agama selalu menjanjikan ketenangan, kedamaian, kearifan,
keadilan, dan ketenteraman kepada pemeluknya. Namun,
itu semua bisa terjadi jika agama diberi peran efektif untuk
memberikan pencerahan terhadap umatnya. Persoalannya
sekarang, siapa yang bertanggung jawab untuk mengaktualkan
fungsi pencerahan agama di dalam masyarakat?
Efektif atau tidaknya sebuah agama mencerahkan dapat
diukur lewat pemeluknya. Jika agama semakin menyatu dengan
pemeluknya, berarti pencerahan agama efektif. Akan tetapi,
sebaliknya, jika agama dan pemeluknya semakin berjarak maka
pertanda pencerahan agama itu tidak efektif.
Fenomena dalam kehidupan masyarakat juga bisa diukur,
yaitu apa kata agama dan apa yang dilakukan pemeluknya? Jika
masih berseberangan, misalnya agama menyerukan ke kanan
tetapi pemeluknya kebanyakan ke kiri maka pertanda bahwa
agama itu tidak lagi efektif melakukan pencerahan terhadap
umatnya.
Kenyataanya, sedang terjadi fenomena yang tidak
menggembirakan, paling tidak terdapat fenomena yang
kontradiktif, di dalam masyarakat kita mengenai hubungan
antara agama dan pemeluknya. Memang sedang terjadi
23 Syawwal 1442 H / 4 Juni 2021 M
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kesemarakan beragama, tetapi tidak diikuti dengan penghayatan
dan kedalaman makna. Akibatnya, sering kita menyaksikan
adanya fenomena kepribadian ganda (split personality) bagi umat
beragama, khususnya umat Islam.
Kalangan umat Islam sedang berada di persimpangan jalan.
Dalam urusan agama seolah mereka mengesankan agama terlalu
dogmatis, sementara realitas sosialnya begitu rasional. Agama
dirasakannya lebih membatasi, sementara realitas kehidupannya
begitu liberal. Agama dikesankan terlalu berorientasi masa
lampau, sementara lingkungan profesinya sangat berorientasi
masa depan.
Pranata sosial keagamaan dirasakannya begitu konservatif,
sementara lingkungan kerjanya sedemikian canggih. Normanorma agama dirasakannya sedemikian statis dan terkesan
kaku, sementara dunia kerjanya sedemikian dinamis dan
mobile. Suasana batin keagamaan dikesankan amat tradisional,
sementara dunia pergaulan sehari-hari di tempat kerja dan
lingkungannya sedemikian modern.
Kajian-kajian keagamaan dirasakan terlalu tekstual,
sementara kajian ilmu-ilmu umum sedemikian kontekstual.
Pendekatan-pendekatan agama terkesan begitu kualitatifdeduktif, sementara pendekatan keilmuan sosial sedemikian
kuantitatif-induktif.
Split personality ini, menurut Clifford Geertz, berpotensi
melahirkan berbagai kemungkinan, antara lain; reformasi
radikal/liberal, revivalisme-puritanis, revivalisme-radikal, termasuk teroris, atau tidak tahu-menahu apa yang terjadi di luar
sana. Yang penting dia bisa hidup dan menghidupi keluarganya.
Mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap agama
sebagai way of life, meskipun masih tetap mencantumkan Islam
dalam kolom KTP-nya. Khusus kaum milenium, benar-benar
membutuhkan keterampilan khusus di dalam menyampaikan
dakwah kepadanya. (Harian Republika (online), 22 Mei 2020 M
/ 10 Syawwal 1442 H).
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DIALOG ZHUHUR PILIHAN
Kitab Bulughulmarom
Bab Aniyah: Bejana-bejana (Hadist ke-14)
Oleh : H. Ahmad Mulyadi, SE.I
Matan Hadits
Pembahasan pada kajian ini mengangkat hadis:

ِ ول ه
ُ  قَا َل َر ُس: اَّلل َعْنْ ُ َما قَا َل
اَّلل
ُ ِض ه
َ ِ َع ْن ُح َذيْ َف َة ْب ِن الْ َي َم ِان َر
ْشبُوا ِِف آ ِن َي ِة ا هذله َِب َوالْ ِفضه ِة َو ََل تَأْ ُ ُُكوا
ُ َص هَّل ه
َ ْ َ اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس ه ََّل ََل ت
ِِف ِِصَا ِفهِ َما فَاَّنه َا لَه ُْم ِِف ادلُّ نْ َيا َولَ ُ ُْك ِِف ْال ِخ َر ِة ُمته َف ٌق عَلَ ْي ِه
ِ

Artinya : Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu,
ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
“Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas
dan perak, dan janganlah kalian makan dengan menggunakan
piring keduanya, karena sesungguhnya bejana-bejana itu untuk
mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat” (Muttafaq ‘alaih).
Biografi Perawi Utama
Hudzaifah dilahirkan di Madinah dari ayah yang bernama
Husail bin Jabir Al 'Absi Al-Yamani (Bani Abs) yang berasal
dari Makkah dan ibu yang dibesarkan di Madinah (dari Bani
Abd Asyal), sehingga ia dapat dianggap sebagai kaum Muhajirin
maupun kaum Anshar. Ia mengikuti bai'at Aqabah untuk
menyatakan keislamannya.
Hudzaifah bin al-Yaman dikenal sebagai orang yang
dipercaya oleh Nabi Muhammad dalam menyimpan rahasia
dan dalam menyelidiki permasalahan yang terjadi. Hampir di
setiap pertempuran, ia ikuti kecuali dalam Pertempuran Badar,
23 Syawwal 1442 H / 4 Juni 2021 M
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karena ia bersama ayahnya ditangkap suku Quraisy. Dalam
Pertempuran Khandaq ia diperintahkan oleh Nabi Muhammad
untuk memeriksa keadaan penyerang kota Madinah. Ia
memegang rahasia dengan sangat baik, terutama rahasia, adanya
orang-orang munafik di Madinah, pengetahuan akan orang
munafik membuat Umar bin Khattab hanya akan menshalatkan
jenazah, apabila Hudzaifah ikut menshalatkan jenazah.
Makna Hadis
Jangan kalian makan dan minum dari tempat yang terbuat
dari emas dan perak, karena yang demikian bagi orang-orang
musyrikin. Mereka terbiasa dengan demikian, itu adalah bagian
mereka di dunia sedangkan bagi muslim yang demikian adalah
haknya akhirat. Hadist ini disepakati Imam Bukhari dan Imam
Muslim.
Hadis menunjukkan larangan makan dan minum dengan
menggunakan wadah dari emas dan perak. Termasuk piringpiring tempat lauk-pauk, emas murni ataupun campuran.
Imam Nawawi menyatakan bahwa yang demikian sudah
menjadi kesepakatan ulama. Khilafiyah terjadi pada alasan
pengharamannya :
1. Yang pertama karena kesombongan, sehingga penggunaan
materi lain seperti, mutira ataupun berlian.
2. Murni masalah penggunaan emas dan perak.
3. Tentang bejana yang dicat atau dilapisi dengan emas dan perak,
bila dimungkinkan untuk dipisahkan maka penggunaannya
haram, namun bila tidak mungkin maka tidak mengapa.
Yang lebih dekat adalah bahwa tempat dari emas dan perak
itu sebagaimana dia dinamakan dengannnya yang meliputinya
sesuai dengan penamaan pada masa Nabi. Adapun wadah
yang diselubungi dengan bungkus dari emas dan perak, maka
boleh untuk menggunakannya untuk makan dan minum secara
sepakat tanpa pengecualian. Untuk penggunaan di luar untuk
makan dan minum tidak dipermaslahkan, dan tidak boleh

18
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diharamkan dengan hadis ini.
Mengapa hadis ini ada di kitab thaharah? Hal ini berkaitan
dengan adanya hikmah terkait menaruh air wudhu dalam
wadah emas dan perak, karena dalam madzhab penyusun kitab
ada keharaman pada hal yang demikian. Jika tidak demikian
tentu masalah ini ada pada bab makanan dan minuman.
Bagaimana dengan wadah yang terbuat dari intan berlian
dan sebagainya? Terdapat perbedaaan dalam hal ini, tidak
diungkapkan secara jelas, kebolehannya tentang karena tidak
adanya dalil yang diambil tentang hal tersebut.
Pelajaran Hadis
Beberapa hikmah yang didapat dari hadis, ini diantaranya :
1. Pengharaman bejana emas dan perak, karena larangan
Rasulullah. Ada isyarat di dalam hadis ini bahwa orang yang
makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan
perak di dunia akan diharamkan dari bejana emas dan perak
di akhirat, sebab Allah tidak membolehkannya untuk kita
kecuali di akhirat.
2. Larangan penggunaan bejana emas dan perak ini bersifat
umum, baik emas dan perak murni, atau campuran atau
sepuhan.
3. Alasan yang disebutkan Nabi ini adalah alasan yang berlaku
umum dan tidak terbantahkan, yaitu bermegah-megahan
dengan makan dan minum menggunakan bejana emas dan
perak sebagaimana orang-orang kafir.
4. Tidak ada pembedaan antara bejana besar dan bejana keci
dalam hadis.
5. Penyebutan alasan pelarangan menjadikan hati tenang dan
mantap. Ini menunjukkan hikmah pengajaran Nabi dan
ketinggian syari’at.
6. Kebolehan penggunaan bejana emas dan perak untuk selain
makan dan minum, karena larangan ini hanya berkaitan
dengan makan dan minum saja.r (BUT)
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PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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 :

Kegiatan
1. Majelis Ta’lim
Kaum Ibu

Hari

Pukul

Materi

Rabu & 08.00 - Al-Qur’an,
11.00
Ahad
Aqidah, Akhlak,
Hadits, Fiqh

2. Pengajian
Setiap
Remaja Istiqlal Ahad
(ARMI)

11.00 - Tahsinul Qur’an,
12.00
Kajian Kitab Minhajul
Abidin, Majelis Taklim
Pemuda

3. Marching
Band Istiqlal

Setiap
Ahad

09.00 - Perkusi, Horn
15.00
line, Pit, dll

4. Seni Budaya
Remaja

Setiap
Ahad

09.00 - Hadrah, Marawis dan
11.00
Band

5. Pagar Nusa
Istiqlal

Setiap
Ahad

07.00 - Seni Beladiri
11.30

6. Tapak Suci
Istiqlal

Setiap
Ahad

15.30 - Seni Beladiri
20.00

7. Konsultasi
Agama

Senin
s/d
Jum’at

10.30 - Pelayanan
15.00
Permasalahan Agama
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JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
No Hari

Tgl/Bln

Narasumber

Bahasan/ Materi

1

Senin

07 Juni

KH. Bukhori Sail
Attahiri

Bidayatul Hidayah

2

Selasa

08 Juni

Moch. Taufiqurrahman, MA

Tijan Ad-Daruri

3

Rabu

09 Juni

H. Ahmad Mulyadi,
SE.I

Kitab
Bulughulmarom

4

Kamis

10 Juni

H. Nur Khayyin
Muhdlor, Lc, MA

Muamalah

5

Sabtu

12 Juni

KH. Mumtaz
Mukhtar, Lc, MA

Kasyful Ghowamidh
fi Ilmil Faraidh

6

Ahad

13 Juni

Dra. Hj. Dewi
Andriyani

Ryadus-sholihin

JADWAL WAKTU SHALAT
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Mei 2021
Tanggal

Shubuh

Zhuhur

Ashar

Maghrib

‘Isya

08

04 : 38

11 : 55

15 : 16

17 : 48

19 : 02

09

04 : 38

11 : 55

15 : 16

17 : 48

19 : 02

10 - 12

04 : 38

11 : 56

15 : 17

17 : 49

19 : 03

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta
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PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT
Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode
tanggal 25 - 31 Mei 2021 :
No.

1
2
3

Nama

Agama Semula

Ma Haishan
Jenifer Trusfuly Jayasmin
Harry Saputra

Non Agama
Katholik
Kristen

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :
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

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal, Narahubung: (Jamal) 0813
1412 4444 dan (Subhan) 0812 8829 7714.
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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SHALAT GHAIB
Niat Shalat Ghaib :

ِ ِ
ض ال ِك َفايَِة لِلَّ ِه تَ َعالى
َ اُ َصلّ ِى َعلى الَم َوات الغَائبِي َن اَربَ َع تَكبِي َرات فَر

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari
Jum’at tanggal 28 Mei 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Drs. KH. Muhammad Nuruddin Munawwar bin KH.
Munawwar (Pimpinan Pompes Tapak Sunan), usia 71 tahun.
Wafat, 24 Mei 2021 di Condet, Jakarta Timur
2. Almarhum H. Laksamana Young Mardian, usia 76 tahun. Wafat,
10 Mei 2021 di Bekasi
3. Almarhum Tasori bin Kasat, usia 51 tahun. Wafat, 26 Mei 2021 di
Klender, Jakarta Timur
4. Almarhum Muhtar bin Mahrup, usia 80 tahun. Wafat, 28 Mei
2021 di Sukabumi
5. Almarhum Hendri Bahrul Alam, usia 42 tahun. Wafat, 5 Mei
2021 di Medan, Sumatera Utara
6. Almarhum H. Helmen bin Bachtiar, usia 64 tahun. Wafat, 23 Mei
2021 di Dumai
7. Almarhum Letkol Marinir (Pur) H. Miswan Tirto Raharjo bin
Tirtamedja, usia 83 tahun. Wafat, 24 Mei 2021 di Bekasi
8. Almarhumah Dyah SIsca Pramitha Nur binti Andri Priawijaya
Nur, usia 32 tahun. Wafat, 27 Mei 2021 di Sukabumi
9. Almarhumah Hj. Dewi Warniati, usia 63 tahun. Wafat, 02 April
2021 di Bekasi
10. Almarhumah Dhea Jebrianti binti Wawan Supriawan, usia 22
tahun. Wafat, 21 Mei 2021 di Cisolok Pl. Ratu
11. Almarhumah Hj. Afifah binti H. Hadi Subchan, usia 81 tahun.
Wafat, 22 Mei 2021 di Kudus
12. Almarhumah Ibu Zurtini binti Marahsudin, usia 68 tahun.
Wafat, 24 Mei 2021 di Pekanbaru
13. Almarhumah Kusniati binti Tunut Suwardi, usia 57 tahun. Wafat,
23 Mei 2021 di Jakarta
23 Syawwal 1442 H / 4 Juni 2021 M
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14. Almarhumah Jamilah Eka Sari binti H.M. Thahir, usia 55 tahun.
Wafat, 26 Mei 2021 di Bogor
15. Almarhum Hj. Lasminawati binti Ali Tokyo, usia 62 tahun.
Wafat, 15 Mei 2021
16. Almarhumah Ibu Eroh binti Sarki. Wafat, 22 Mei 2021 di Cisolok,
Pl. Ratu
17. Almarhumah Ibu Nia binti Abudin, usia 52 tahun. Wafat, 18 Mei
2021 di Cisolok, Pl. Ratu
18. Almarhumah Jama’ah binti Aneng, usia 65 tahun. Wafat, 22 Mei
2021 di Cikadu, Banten.

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

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:
Noor Chayati Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I TU dan
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE;
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.
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Drs. KH. Mubarok, M Si

PROFIL TOKOH

Dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 18 Juli
1941, beliau menamatkan Sekolah Rakyat (SR) tahun
1958 di Tasikmalaya, kemudian melanjutkan sekolah
Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) di Bandung.
Setelah tamat, KH. Mubarok melanjutkan ke PHIN
(Pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta) baru
kemudian S-1 dan S-2 di Universitas Indonesia.
Masa Pengabdian beliau di Kementerian Agama kurang lebih 40
Tahun. Beliau mengawali karirnya di Kementerian Agama dari bawah
sebagai Staf Direktorat Penerangan Agama pada dekade Tahun 60 an,
selanjutnya beliau pernah menjabat Kakanwil Depag Provinsi DKI
Jakarta, dan yang paling istimewa adalah ketika beliau menjadi Atase
Haji yang mengkoordinir semua kegiatan haji dan permasalahan yang
dihadapi Warga Negara Indonesia di Arab Saudi Tahun 1983 - 1987.
Pada Tahun 1998 - 2000 beliau menjabat Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji yang sebelumnya juga
pernah menjadi Direktur Pembinaan Haji dan Kakanwil Depag
Provinsi Jawa Barat, terakhir menjadi Sekretaris Jenderal Departemen
Agama (2000 - 2002).
Perjalanan hidup Putra KH. Mausul dan Hj. Asiah ini sangat unik
berkat do'a serta dukungan istrinya Hj. Rukayah beliau KH. Mubarok
mendapatkan amanah yaitu menjadi Ketua Badan Pelaksana Pengelola
Masjid Istiqlal Jakarta Indonesia, selama tiga periode dari tahun 20012015. Menteri Agama RI, terus menerus mempercayainya sehingga
mengubah Istiqlal menjadi berwibawa dan bersahaja.
KH. Mubarok adalah manusia langka yang di kirim Allah untuk
membangun agama dan ummat menjadi berkualitas, disiplin, penuh
tanggung jawab, bahkan contoh dan teladan yang sangat berkesan
sampai terus di puji jasa keteladanannya, diantara pencapaian beliau:
pernah menjadi Penyiar RRI, menjadi Pembawa Acara Kenegaraan
di Masjid Istiqlal dan Istana Negara, menjadi Ketua IPHI (Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia, menjadi Ketua dan Penasihat BP4 (Badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sebagai Purek
Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, dan Pengasuh Pondok Pesantren
Cijangkar, Pasirheuni, Tasikmalaya. Pada usianya genap 80 Tahun yaitu
tanggal 29 Desember 2020 beliau tutup usia. Semoga ampunan dan
keridhaan mengalir dalam kehidupannya yang abadi, aamiin. r

JADWAL KAJIAN
DI MASJID ISTIQLAL
1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
Setiap Sabtu (Pukul 05.45 - 07.30)
Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
2. Tematik Tafsir Al Qur’anul Karim
Jum’at Pertama (Pukul 13.00 - 14.00)
Nara Sumber :  Dr. KH. Muchlis M. Hanafi
3. Tasawuf, Membedah Kitab Al Hikam
Jum’at Kedua (Pukul 13.00 - 14.00)
Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
Jum’at Ketiga (Pukul 13.00 - 14.00)
Nara Sumber :  Dr. KH. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
Jum’at Keempat (Pukul 13.00 - 14.00)
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
@masjidistiqlalofficial

Masjid Istiqlal TV

@masjidistiqlal.official

www.istiqlal.or.id

