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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Mimbar Jum’at yang dimuliakan Allah SWT, kami 
mengajak para pembaca untuk mulai melakukan evaluasi diri atas  
capaian prestasi dan pengembangan diri sebagai  tanda syukur atas 
nikmat kesempatan yang Allah anugerahkan hingga pekan ketiga 
sebelum tahun 2022 ini berakhir. Semoga ke depan kehidupan kita 
menjadi lebih baik, aamiin. 

Khutbah Jum’at pada hari ini mengangkat tema Membangun 
Solidaritas Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan melalui 
Olahraga yang disampaikan khatib Dr. KH. Mulawarman Hannase, 
M.Hum.  

Kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal mengangkat judul 
Bukan Sekedar Tobat, sementara dalam kolom Hikmah oleh H. 
Saparwadi, mengangkat tema Ikrar (Kalimah) Syahadat, yang 
pertama   mengajak kita  menelusuri makna attaibin dan attawabin, 
dan selanjutnya makna syahadat, semoga menjadi sebuah renungan 
bagi kita semua manusia yang selalu berbuat dosa dan kesalahan 
dapat kembali pulang ke jalanNya. 

Kajian Zhuhur pilihan kali ini membahas kitab Kifayatul Akhyar   
Fi Halli Ghayatil-Ikhtishar, sebuah kitab fiqh. Pembahasan yang di 
sampaikan mengambil tema Sujud Syahwi. Membahas mulai dari 
definisi sampai cara pelaksanaannya. Kajian disampaikan oleh Dr. 
H.M. Faisal Hamdani, MA.

Berbagai peristiwa dan musibah yang  terjadi di tahun 2022 ini, 
mari kita berupaya membantu meringankan penderitaan saudara-
saudara kita dengan memberikan infak dan sedekah terbaik sebagai 
tanda solidaritas dan pembuktian cinta dan persaudaraan. Semoga 
Allah SWT menerima pertaubatan dan mengampuni segala dosa kita 
sebagai individu ataupun sebagai masyarakat bangsa Indonesia, aamiin. 

Mari memasuki akhir tahun ini dengan suasana keprihatinan 
dan kewaspadaan, dengan tetap optimis menyambut tahun yang akan 
datang. Selamat menyelami hikmah dan wassalam. (BUT)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Bismillah, walhamdulillah, washalatu wassalamu ála 

Habibina Rasulillah, wa ba’du.
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 22 Jumadil Awal  1444 H / 16 Desember 2022 M)

Membangun Solidaritas Keumatan, 
Kebangsaan dan Kemanusiaan 

melalui Olahraga 

Oleh : Dr. KH. Mulawarman Hannase, Lc, M.Hum

امحلد هلل الكرمي اجلواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل هل 
مبارًكا فأ حيا به البالد، السمع والبرص والفؤاد أ نزل الغيث 

وأ خرج به نبات لك يشء رزقاا للعباد. حنمده تبارك وتعاىل 
و  .محد الطائعني العبَّاد، ونتولك عليه تولك اخملبتني الزهاد

املزنه اذلات عن ال ش باه  .أ شهد أ ن ل اإهل اإل هللا املضل الهاد
ا عبده ورسوهل س يد  وال نداد. وأ شهد أ ن س يدان محمدا

س يد ال ولني والآخرين من حارٍض وابٍد، خري من  .ال س ياد
 ...دعا وهدى وابخلري العظمي جاد

اللهم صِلِّ وسِّلِّ وابرك عليه  ما اندى للصالة مناد، ولكام 
 .ذكرك اذلاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اإىل يوم التناد

اما بعد. فأ وصيمك أ هيا الناس ونفيس بتقوى هللا عز وجل، 
وارجوا رمحته واخشوا عذابه. وقال  -هللا  رمحمك -فاتقوا هللا 
ِِّهِّ فََصَّلَّ * بَْل  تعايل : ﴿ قَْد َأفْلََح َمن تََزَّكَّ * َوَذَكَر اْْسَ َرب

َرُة َخرْيٌ َوَأبَْقى ﴾  نَْيا * َوالآخِّ  تُْؤثُِّروَن احلََياَة ادلُّ
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Ma’asyiral Muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah 
subhanahu wata'ala.

Pada bulan Desember 2022 ini, ada sebuah momentum 
yang perlu kita maknai secara baik dan ambil hikmahnya secara 
mendalam. Momentum piala dunia yang menyita perhatian 
banyak seluruh bangsa, hendaknya kita bisa ambil hikmahnya 
bahwa olahraga adalah bagian dari ajaran agama yang perlu 
praktekkan, serta olah raga, khususnya sepak bola bisa 
memberikan ajaran kebersamaan dan ukhuwwah atar sesame 
ummat Islam dan bangsa-bangsa.

Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Olahraga menyehatkan! Inilah ungkapan masyarakat, 

artinya masyarakat meyakini benar manfaaat olahraga bagi 
kesehatan oleh karena itu hakikat olahraga masyarakat adalah 
olahraga kesehatan sehingga olahraga dalam kehidupan 
manusia sangatlah penting, baik dalam pertumbuhan fisik 
maupun dalam perkembangan mental/ruhaninya. Kebutuhan 
akan olahraga bagi manusia menjadi sebuah keniscayaan, karena 
sejak manusia lahir bahkan masih dalam kandungan ibunya 
olahraga berkontribusi besar. Begitu pula pada saat anak-anak, 
remaja dewasa ataupun pada saat lansia, olahraga bak sebuah 
bengkel service dalam memelihara kendaraan seseorang.

Agama Islam dan olahraga memiliki korelasi atau hubungan  
dikarenakan setiap olahraga selalu mengedepankan sportifitas 
yang tak lain sangat berhubungan erat dengan kejujuran, 
kejujuran sangat perlu ditanamkan dalam setiap insan olahraga 
demi menjaga citra sportif dalam setiap pertandingan. 

امحلد هلل الكرمي اجلواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل هل 
مبارًكا فأ حيا به البالد، السمع والبرص والفؤاد أ نزل الغيث 

وأ خرج به نبات لك يشء رزقاا للعباد. حنمده تبارك وتعاىل 
و  .محد الطائعني العبَّاد، ونتولك عليه تولك اخملبتني الزهاد

املزنه اذلات عن ال ش باه  .أ شهد أ ن ل اإهل اإل هللا املضل الهاد
ا عبده ورسوهل س يد  وال نداد. وأ شهد أ ن س يدان محمدا

س يد ال ولني والآخرين من حارٍض وابٍد، خري من  .ال س ياد
 ...دعا وهدى وابخلري العظمي جاد

اللهم صِلِّ وسِّلِّ وابرك عليه  ما اندى للصالة مناد، ولكام 
 .ذكرك اذلاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اإىل يوم التناد

اما بعد. فأ وصيمك أ هيا الناس ونفيس بتقوى هللا عز وجل، 
وارجوا رمحته واخشوا عذابه. وقال  -هللا  رمحمك -فاتقوا هللا 
ِِّهِّ فََصَّلَّ * بَْل  تعايل : ﴿ قَْد َأفْلََح َمن تََزَّكَّ * َوَذَكَر اْْسَ َرب

َرُة َخرْيٌ َوَأبَْقى ﴾  نَْيا * َوالآخِّ  تُْؤثُِّروَن احلََياَة ادلُّ
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Olahraga juga harus memiliki insan-insan yang bertakwa 
dan beriman dikarenakan semua kegiatan olahraga terutama 
dicabang-cabang tertentu memerlukan kejujuran, selain 
kejujuran diperlukan juga rasa tanggung jawab dalam setiap hal. 
Olahraga berkaitan juga dengan ibadah karena kita berolahraga 
agar badan sehat dan jika badan sehat kita dapat menjalankan 
ibadah dengan baik, sehingga kita tidak hanya memikirkan 
keadaan jasmaniah saja tetapi juga rohaniah seperti kata orang 
bijak “mensana in corporesano” artinya didalam tubuh yang 
sehat terdapat jiwa yang sehat. 

Ada kesan yang menyatakan bahwa agama Islam “meng-
haramkan” olahraga sehingga negara-negara ber-penduduk 
mayoritas Muslim, tidak memiliki prestasi menonjol di 
bidang olah raga. Padahal, sesungguhnya tidak demikian. 
Nabi Muhammad saw, menurut sebuah hadis riwayat Imam 
Bukhari, menganjurkan para sahabatnya (termasuk seluruh 
umat Islam yang harus mengikuti sunnahnya) agar mampu 
menguasai bidang-bidang olahraga. Terutama berkuda, 
berenang, dan memanah. Tiga jenis olah raga yang dianjurkan 
Nabi Muhammad saw itu, dapat dianggap sebagai sumber dari 
semua jenis olah raga yang ada pada zaman sekarang. Ketiganya, 
mengandung aspek kesehatan, keterampilan, kecermatan, 
sportifitas, dan kompetisi. 

Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala. 
Islam memandang bahwa kesehatan itu sangat penting 

karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang 
sesuai dengan fitrah manusia  dikarenakan Islam adalah agama 
yang sempurna lagi menyeluruh, yang meliputi semua aspek 
kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanah wa 
Ta’ala:

...                 

       ...      
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Islam mendukung pemeluknya untuk menjadi kuat dan 
sehat baik secara rohani maupun jasmani. Islam menunjukkan 
keutamaan kekuatan dan kesehatan sebagai modal besar di 
dalam beramal saleh dan beraktivitas di dalam urusan agama 
dan urusan dunia seorang muslim. Allah Subhanah wa Ta’ala 
berfirman:

Allah Subhanah wa Ta’ala juga berfirman:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Mukmin 
yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin 
yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. 
Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat 

...                 

    ...      

Artinya : (Nabi mereka) berkata, “Sesungguhnya Allah 
Subhanah wa Ta’ala telah memilihnya menjadi rajamu dan 
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa” 
(QS. al-Baqarah: 247).

Artinya : “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah 
kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu” (QS. al-Maidah: 3)

                  

       
 Artinya : “Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
fisiknya lagi dapat dipercaya” (QS. al-Qashash: 26).
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bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan 
janganlah engkau bersikap lemah.” (HR. Muslim).

Kekuatan yang dimaksud dalam Al-Qur’an dan hadits 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tersebut adalah kekuatan 
iman dan jasmani (jika bermanfaat untuk iman), sebagaimana 
perkara yang bermanfaat bagi kita adalah perkara yang 
bermanfaat untuk urusan dunia kita serta akhirat kita.

Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Islam menegaskan pentingnya olahraga untuk menciptakan 

generasi Rabbani yang kuat dan sehat. Oleh karenanya, Islam 
mengajarkan setiap muslim untuk mengajarkan anak-anaknya 
bagaimana cara memanah, berenang, dan berkuda serta  jenis 
olah raga lainya yang bermanfaat untuk kesehatan individu. 
Di antara hadits yang menunjukkan pensyariatan memanah 
adalah hadits dari Uqbah ibn Amir radiallahu ‘anhu, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Ada banyak hadits yang menunjukkan perhatian Islam 
terhadap berbagai aktivitas olah tubuh. Contohnya seperti 
ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyaring para 
pemuda yang akan mengikuti peperangan beliau dengan adu 
kekuatan (gulat). Atau ketika beliau yang diriwayatkan dalam 
sirah Ibnu Ishaq rahimahullah mengalahkan Rukanah, seorang 
ahli gulat, sehingga ia bersedia masuk Islam. Diriwayatkan 
pula bahwa beliau memiliki sembilan buah pedang, baju baja, 
tameng, dan pisau. Demikian juga kisah Rasulullah SAW saat 
mengajak Aisyah radiallahu ‘anha lomba lari, serta riwayat 
beliau ketika melihat orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain 

نَّا َأْو قَْد َعَص  َّ تََرَكهم فَلَيَْس مم ْمَى ُثم َ الرَّ  َمْن عَِلم
Artinya : “Barangsiapa yang menguasai memanah kemudian 
meninggalkannya, maka ia bukan golongan kami, atau beliau 
bersabda, ‘Maka ia telah berbuat maksiat” (HR. Muslim).
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tombak di masjid dan masih banyak lagi riwayat yang selainnya.
Para pendahulu kita dari generasi awal Islam, menunjukkan 

pentingnya membentuk jasmani yang kuat sebagaimana kita 
harus terus memupuk keimanan kita dengan menuntut ilmu 
agama dan beramal saleh. Umar bin Al-Khaththab radiallahu 
‘anhu berkata:

Semua contoh aktivitas tersebut adalah dalam rangka 
mempersiapkan dan melatih jasmani kita agar senantiasa 
kuat dan sehat di dalam mengemban tugas-tugas yang Allah 
Subhanah wa Ta’ala berikan kepada kita. Di dalam buku 
‘Nida’ ilal Murabbiyyin’, Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu 
rahimahullah ketika mengomentari hadits, “Seorang mukmin 
yang kuat lebih baik dan lebih Allah Subhanah wa Ta’ala cintai 
daripada mukmin yang lemah”, beliau mengatakan, “Karena 
mukmin yang kuat jasmaninya akan lebih kuat dan lebih 
bersemangat di dalam menunaikan ibadah badaniyah seperti 
shalat, puasa, haji, jihad, dan yang selainnya.”

Beberapa anggota Majelis Ulama Indonesia mempunyai 
pandangan yang sama tentang hukum olahraga menurut ajaran 
Islam, bahwa hukum olahraga adalah SUNNAH atau dianjurkan 
melakukannya menurut ajaran Islam selama pelaksanaannya 
menurut ajaran Islam. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya 
bertentangan dengan syariat Islam seperti memakai pakaian 
yang membuka aurat dan menimbulkan nafsu seksual serta 
menimbulkan perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah 
haram. 

Sementara sebahagian ulama mempunyai pandangan 
bahwa hukum olahraga adalah mubah atau di bolehkan, selama 
pelaksanaannya menurut ajaran Islam, tetapi apabila situasi 

َمايََة َوُرُكْوَب اخلَْيل   َباَحَة َوالر ِّ ِّ ُِّمْوا َأبْنَائَُُك الس    عَل 

 
Artinya : “Ajarilah anak-anak kalian berenang, 
memanah, dan menunggang kuda.”
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dan kondisi dari pelaksanaan olahraga itu berubah, maka 
hukumnya juga berubah sesuai dengan stuasi dan kondisi dari 
orang yang melakukannya dan pelaksanaan olahraga itu sendiri. 
Dengan demikian maka hukum olahraga bisa menjadi wajib, 
sunat, haram, makruh dan mubah sesuai dengan situasi dan 
kondisinya,

Apakah olahraga bermudarat? Untuk menjawab itu perlu 
kita pahami bahwa perkataan olahraga dapat diganti dengan 
bermacam kata benda lain misalnya; Apakah pesawat terbang, 
mobil, bis, kapal dan sebagainya; berbahaya? Nah untuk 
pertanyaan ini pasti kita sudah tahu jawabannya! Tetapi apakah 
karena adanya aspek mudarat dari benda-benda tersebut, lalu 
benda-benda tersebut dilarang digunakan manusia? Sama 
sekali tidak! Mengapa? Karena manfaatnya jauh dan bahkan 
lebih jauh melebihi mudaratnya! Demikian pula halnya dengan 
olahraga! Walaupun sekali-sekali terjadi kematian mendadak 
sewaktu orang melakukan olahraga, tetapi masih sangat banyak 
yang tetap melakukan olahraga! Mengapa? Karena mereka 
memahami dan meyakini benar akan manfaat olahraga.

Kedekatan antara nilai, peran, dan kedudukan agama (Islam) 
dalam olahraga dan pendidikan jasmani tidak terbantahkan 
lagi. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan peran agama 
sangatlah dominan. Dalam kerangka olahraga, seorang muslim 
sepantasnya menempatkan olahraga sebagai bagian dari bentuk 
beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa apa yang 
diperbuat semata-mata mengharap ridha Allah.

Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Yang terakhir, hendaknya dengan olah raga, khususnya Piala 

Dunia yang menjadi perhatian semua bangsa saat ini, menjadi 
sarana untuk membangun solidaritas keislaman, kebangsaan 
dan kemanusiaan.

 Ukhuwah islamiyah merupakan pola hubungan antara 
sesama manusia dalam konteks keagamaan dan keislaman yang 
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berarti persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan ini tumbuh 
dan berkembang karena kesamaan akidah, baik di tingkat lokal, 
regional, nasional maupun internasional. Pola hubungan ini 
meliputi seluruh aspek kehidupan baik ibadah, muamalah, 
munakahat, mu‘asyarah. Oleh kita karena itu, melalui mimbar 
ini, kita menyeru seluruh umat Islam di dunia, di Yaman, di 
Libya, di Afganistan dan lainnya untuk berhenti berkonflik, 
berhenti saling berperang karena sesungguhnya umat Islam 
semuanya bersaudara   . 

Sedangkan ukhuwah wathaniyah adalah pola hubungan 
antar sesama manusia yang berkaitan dengan ikatan kebangsaan 
dan kenegaraan. Pola hubungan ini mencakup aspek yang 
bersifat muamalat (kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan). 
Di sinilah pentingnya Pemerintah bersama masyarakat kompak 
dalam menghadapi krisis yang menimpa kita saat ini yaitu 
wabah covid 19.

Dan yang terpenting adalah ukhuwah basyariyah, yaitu 
pola hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang 
atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan 
demikian, janganlah kita saling menyakiti dan melakukan 
kekerasan satu sama lain karena perbedaan latar belakang 
etnis dan keyakinan. Marilah kita menciptakan rasa damai dan 
ketentaraman atas nama persaudaan sesama manusia.  

  نون اخوةامنا املوم 

 

ِ صىل هللا عليه وسمل هِْم  "  قَاَل َرُسوُل اَّلله تََرى الُْمْؤِمِننَي ِِف تََراُُحِ
َتََك ُعْضًوا تََداَعى ََلُ  َذا اش ْ

ِ
ِِهْ َوتََعاُطِفِهْم ََكَثَِل الَْجَسِد ا َوتََواد ِ

ى هَِر َوالُْحمه  .  " َسائُِر َجَسِدِه ِِبلسه
 ِبرك هللا يل ولمك...
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Khutbah Kedua 

َتعّ  َمُدُه َونَس ْ ّ ََنْ نَّ إلَْحْمَد لِّلٰه ِ
َتْغّفُرُه، َونَُعْوُذ ِّبهلّل ّمْن إ يُنُه َونَس ْ

اّلنَا، َمْن ََيّْد هللُا فَََل ُمّضلَّ  نَا َوّمْن َسّيٰئَاّت َأْْعَ ْوّر َأنُْفس ّ ُُشُ
َّلَّ هللُا َوْحَدُه 

ِ
َ إ َله
ِ
، َوَأْشهَُد َأْن َّلَّ إ ََلُ َوَمْن يُْضّلْل فَََل َهاّدَي ََلُ

، َوَأْشهَُد أَ  ، َإللهم ََّل َُشّيَْك ََلُ ًدإ َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ ّيَٰدََن ُمَحمَّ نَّ س َ
، َوعَٰله  اّدّق إلَْوْعّد إْْلَّمْْيّ ّدّن إلصَّ ّيّٰدََن ُمَحمَّ ْ عَٰله س َ َصّلٰ َوَسِّلٰ
 ، هَاّت إلُْمْؤّمّنْْيَ ، َوإْرَض إللهم َعْن ُأمَّ ْخَوإّنّه إلنَّّبّيْْٰيَ َوإلُْمْرَسّلْْيَ ِ

إ
إّشّدْيَن، َأِّبْ بَْكٍر َوأ ّل إلَْبيّْت إلطَّ  اّهرّْيَن، َوَعّن إلُْخلََفاّء إلرَّ

ّة إلُْمهَْتّدْيَن، َأِّبْ َحّنْيَفَة  ، َوَعّن إْْلَئّمَّ ٰ َر َوُعثَْماَن َوعَّلٍ َوُْعَ
ا بَْعُد،  . َأمَّ اّلّحْْيَ َد َوَعّن إْْلَْوّلَياّء َوإلصَّ اّفّعّيٰ َوَأْْحَ  َوَماِّلٍ َوإلشَّ

ٰ إلَْعّظْْيّ فَيَا َأَُيَ  ا إلُْمْسّلُمْوَن، ُأْوّصْيُُكْ َونَْفِّسْ ّبَتْقَوى هللّا إلَْعّلّ
ََلّة  َُّقْوُه، َوإْعلَُمْوإ َأنَّ هللَا َأَمَرُُكْ ّبأَْمٍر َعّظْْيٍ، َأَمَرُُكْ ِّبلصَّ فَات

َ َوَمََلّئَكتَُه  نَّ إلِلَّ ِ
ََلّم عَٰله نَّبّيّٰه إْلَكّرْْيّ فََقاَل: إ يَُصلُوَن َوإلسَّ

ٰههُمَّ  ُّٰموإ تَْسّلميًا، َإلل يَن أ َمنُوإ َصلُوإ عَلَْيّه َوَسل ّ عََٰل إلنَّّبّٰ ََي َأَُيَا إَّلَّ
ٍد مََكَ َصلَّْيَت  ّيّٰدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَٰله أ ّل س َ ّيّٰدََن ُمَحمَّ َصّلٰ عَٰله س َ

ْبَرإهّ 
ِ
ّيّٰدََن إ ْبَرإّهْْيَ َوعَٰله أ ّل س َ ِ

ّيّٰدََن إ ْْيَ َوَِبّرْك عَٰله عَٰله س َ
ّيّٰدََن  ٍد مََكَ َِبَرْكَت عَٰله س َ ّيّٰدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَٰله أ ّل س َ ّيّٰدََن ُمَحمَّ س َ
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ْيٌد  ََّك َْحّ ن
ِ
ْبَرإّهْْيَ، ِّفْ إلَْعالَّمْْيَ إ ِ

ّيّٰدََن إ ْبَرإّهْْيَ َوعَٰله أ ّل س َ ِ
إ

 .َمّجْيدٌ 
ٰههُمَّ إْغّفْر ّللُْمْسّلّمْْيَ َوإلُْمْسلّ  َماّت وإلُْمْؤّمّنْْيَ َوإلُْمْؤّمنَاّت َإلل

إْْلَْحيَاّء ّمْْنُْم َوإْْلَْمَوإّت، إللهم إْدفَْع َعنَّا إلَْبََلَء َوإلَْغََلَء َوإلَْوَِبَء 
َدإئَّد  ُيْوَف إلُْمْخَتّلَفَة َوإلشَّ َوإلَْفْحَشاَء َوإلُْمْنَكَر َوإلَْبْغَي َوإلس ُ

ًة َوّمْن َوإلّْمَحَن، َما َظَهَر ّمْْنَا وَ  ََن َهَذإ َخاصَّ َما بََطَن، ّمْن بَََلّ
ٍء قَّدْيٌر . ربنا إتنا... ٰ ََشْ ََّك عََٰل ُكّ ن

ِ
ًة، إ إّن إلُْمْسّلّمْْيَ عَامَّ  بَُْلَ

يَْتاّء ّذي إلُْقْرََب 
ِ
نَّ هللَا يَأُْمُر ِّبلَْعْدّل َوإَّْلإْحَساّن َوإ ّعَباَد هللّا، إإ

ُمْنَكّر َوإلَبْغّي، يَّعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن. ويَْْنَى  َعّن إلَفْحَشاّء َوإلْ 
فَاذُكُروإ هللَا إلَْعّظْْيَ يَْذُكْرُُكْ َوإْشُكُرْوُه عََٰل ّنَعّمّه يَّزْدُُكْ َوإْسأَلُْوُه 
ْكُر  َعْل لَُُكْ ّمْن َأْمرُُّكْ َمْخَرًجا، َوََّلّ َُّقْوُه ََيْ ّمْن فَْضِّلّ يُْعّطُُكْ َوإت

 .َبُ هللّا َأكْ 
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Dari segi bahasa, kata “ikrar” yang diserap dari bahasa Arab 
yang artinya memutuskan, mengambil keputusan, atau 

menyatakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan 
ikrar sebagai janji yang sungguh-sungguh. Berikrar berarti berjanji 
dengan sungguh hati, membenarkan, mengakui. Sedangkan kata 
“syahadat” berarti kesaksian. Kesaksian yang dimaksud adalah 
kesaksian tentang “Tidak ada Tuhan melainkan Allah” (Laa Ilaaha 
Illallaah) dan kesaksian bahwa “Muhammad adalah Rasul (utusan) 
Allah” (Muhammad ar-Rasuulullaah). Dua kesaksian ini dikenal 
atau disebut dengan “syahadatain” (dua kalimat syahadat). Jadi, 
ikrar syahadat bisa diartikan sebagai berjanji atau membenarkan 
dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah 
SWT dan membenarkan dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi 
Muhammad SAW adalah rasul-Nya. 

dalam proses seseorang masuk Islam, ikrar syahadat inilah 
yang pertama kali dilakukan. Terkadang proses ikrar syahadat ini, 
dianggap sangat sakral, sehingga tidak jarang, acara ikrar syahadat 
dipersiapkan sebegitu rupa. Sebagaian besar di lingkungan kita di 
Indonesia, proses ikrar syahadat ini dilakukan di Masjid, disaksikan 
banyak orang, dibimbing pengucapan dua kalimat syahadatnya oleh 
tokoh atau guru setempat. Masjid Istiqlal, adalah salah satu yang 
menjadi tempat favorit untuk seseorang mengucapkan syahadatain. 
Karena dirasa Masjid terbesar di Asia Tenggara ini adalah tempat 
yang sangat pas, dan akan menjadi saksi dan kenangan seumur 
hidup. Perlu diketahui bahwa ada beberapa persyaratan bagi 
seseorang yang akan melakukan Ikrar syahadat di Masjid Istiqlal 
(bisa dilihat di link website https://muallafcenter.istiqlal.or.id). 
Persyaratan ini ditetapkan untuk menghindari hal-hal atau masalah 
yang tidak diinginkan di belakang hari. Sebenaranya, orang 
dinyatakan sudah memeluk agama Islam dengan mengucapkan 

HIKMAH

Ikrar (Kalimah) Syahadat
Oleh : Saparwadi Nuruddin Zaen
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dua kalimat syahadat, dia sudah dinyatakan beriman kepada Allah 
SWT dan Rasul-Nya. Namun, pernyataan ikrar syahadat tersebut 
perlu kesaksian orang lain, bahwa benar ia telah mengucapkan 
dua kalimat syahadat. Pada era sekarang ini, bukti ikrar syahadat 
tidak hanya berupa ucapan, namun juga harus dibuktikan dengan 
sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ia telah melakukan ikrar 
syahadat. Dokumen inilah yang akan diperlukan ketika terkait 
dengan pengurusan administrasi negara dan dokumen yang lain. 

Menarik apa yang disampaikan disampaikan oleh Prof. Quraish 
Shihab dalam Podcast kajian mengenai syahadat sebagai berikut: 
“Dalam konteks rukun iman dan rukun Islam yang menarik, 
syahadat adalah yang pertama kali disebut dalam rukun Islam, dan 
makna ini juga tentang kepercayaan kepada Allah disebut dalam 
rukun iman. Apa bedanya yang pertama di rukun iman adalah 
percaya kepada Allah SWT dan yang pertama di rukun Islam 
juga syahadat. Bedanya yang satu di dalam hati, yang satu dalam 
ucapan dan tindakan. Anda sudah dinilai Allah SWT percaya 
kepadaNya, percaya kepada ke-Esa-anNya, walaupun Anda tidak 
ucapkan. Tetapi Anda belum dikenal sebagai muslim oleh manusia 
kalau belum anda ucapkan syahadatain. Jadi sebenarnya ucapan 
syahadatain itu adalah untuk kepentingan Anda, supaya Anda 
mendapatkan hak Anda sebagai Muslim. Sebagai contoh misalnya, 
bila kita tidak tahu dia muslim atau bukan muslim, apakah boleh 
dishalati ketika wafat atau tidak? Dia tidak boleh dishalati bila ia 
bukan Muslim. Terlepas dari percaya atau tidak percaya atas ucapan 
kalimat syahadat, namun diucapkan, maka sudah dinilai Muslim. 
Terlepas apakah melaksanakan shalat atau tidak shalat, namun telah 
mengucapkan kalimat syahadat, maka dinilai muslim. Selanjutnya 
apakah kegiatan dan tingkah lakunya menunjukkan ia Muslim. Jadi 
setelah mengucapakan syahadat ada konsekuensinya, bukan hanya 
ucapan. Misalnya, jika anda mengakui diri depan orang lain sebagai 
muslim yang telah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian 
di suatu pesta ditawarkan minuman yang memabukkan, anda 
akan menjawab: mohon maaf saya muslim, agama saya melarang 
minuman itu. Begitulah konsekuensi syahadat. Wallaahu A’lam. r
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Kata at-taibin dan al-tawwabin, keduanya berarti orang-
orang yang bertobat. Keduanya berasal dari akar kata 

taabayatuubu, artinya ‘kembali’, yaitu kembali ke jalan yang 
benar setelah menempuh jalan yang menyimpang.

Beberapa kata yang bersinonim secara harfiah, tetapi berbeda 
dalam peristilahan, seperti raja’a berarti ‘kembali ke tempat 
semula’. Seperti kata Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji’un 
(kita dari Tuhan kembali ke Tuhan). Kata radda membentuk 
kata murtad berarti ‘ditolak’, yakni setelah seseorang bermohon 
untuk kembali, tetapi ditolak oleh perbuatannya sendiri.

At-taaibin adalah bentuk ism fail dari kata taaba, berarti 
orang-orang yang kembali menyadari kesalahannya dengan 
melakukan persyaratan tobat. Dalam kitab Hadaaiq al-Haqaaiq 
karya Muhammad bin Abi Bakar al Razi (660 H), disebutkan 
persyaratan tobat bukan sekadar memohon ampunan, tetapi 
juga harus disertai aksi nyata meninggalkan perbuatan dosa 
dan maksiat, mengganti perbuatan itu dengan perbuatan baik, 
menyesali diri yang telah berbuat dosa dan maksiat, berikrar 
untuk tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan tercela itu.

Selain persyaratan tersebut, Imam al-Ghazali dalam kitab 
Ihya ‘Ulumiddin menambahkan, penyesalan itu harus diikuti 
dengan mengembalikan semua barang orang yang pernah 
diambil, meminta maaf kepada orang yang pernah difitnah atau 
dibicarakan aibnya, menghancurkan daging dan lemak yang 
tumbuh dalam dirinya yang berasal dari sumber haram.

Penghancuran tersebut dilakukan dengan cara riyadhah, 
yakni menjalani latihan jasmani dan rohani dalam menempuh 
berbagai tahap menuju kedekatan diri kepada Allah SWT dan 

GORESAN IMAM BESAR

Bukan Sekadar Tobat
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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mujahadah. Maksudnya adalah perjuangan melawan dorongan 
nafsu amarahnya, tidak makan, minum, dan memakai pakaian 
kecuali yang bersumber dari yang halal dan menyucikan hati 
dari sifat khianat, tipu daya, sombong, iri hati, dengki, panjang 
angan-angan, lupa terhadap kematian, dan yang semacamnya.

Taaibuun, yaitu melakukan pertobatan dari dosa dan 
maksiat pada saat terjadinya dosa, tapi kadang mengumpulkan 
dosa. Lalu, sekaligus dilakukan pertobatan secara menyeluruh. 
Sedangkan, at-tawwabun frekuensinya lebih sering, bahkan 
tanpa harus menunggu adanya perbuatan dosa atau maksiat 
tetap saja selalu bertobat dan istighfar. Orang-orang yang masuk 
kategori at-tawwabun selalu merasa ada yang salah di dalam 
dirinya sehingga selalu bolak-balik bertobat kepada Allah SWT.

Orang-orang seperti inilah yang tergolong innallah yuhib 
at-tawwabin wa yuhib al-mutathahhirin. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-
orang yang menyucikan diri (QS. al-Baqarah (2): 222). Allah 
SWT tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin (sekali-sekali 
bertobat), tetapi yuhibbut tawwabin, bahwa Allah menyukai 
orang-orang yang selalu bertobat.

At-tawwaabuun juga disebut dengan tobat nasuha, yaitu 
yang benar-benar dilandasi ketulusan hati secara murni, 
tobat yang tidak pernah mengulangi lagi perbuatan dosa yang 
sama selamanya. Yahya bin Mu’adz mengatakan, melakukan 
satu perbuatan dosa setelah tobat jauh lebih buruk daripada 
melakukan 70 perbuatan dosa sebelum tobat. Sementara itu, 
menurut sufi Dzun Nun al-Mishri, beristighfar dari dosa tanpa 
berusah melepaskan diri dari dosa itu adalah tobatnya para 
pendusta.

Barang siapa bertobat, kemudian istiqamah dalam tobatnya, 
ia termasuk orang bahagia. Jika ia membatalkannya sekali atau 
dua kali, kemudian mengulanginya lagi, ia masih diharapkan 
tetap pada sikap tobat karena segala sesuatu telah ditetapkan 
ajalnya.r (DN)
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KAJIAN QABLA JUM'AT   

Sujud Sahwi 
(Kajian Kitab Kifayatul Akhyar 

fi Halli Ghayatil-Ikhtishar)

Oleh : Dr. H.M. Faisal Hamdani, MA

Syaikh Abu Syujak berkata :

Sujud sahwi disyari’atkan karena adanya cacat yang terjadi 
dalam shalat, baik fardhu maupun shalat sunnah. Ada suatu 
qaul yang mengatakan sujud syahwi tidak disyari’atkan dalam 
shalat sunnah. Kemudian batasan sujud sahwi ada kalanya 
seperti menambah berdiri, rukuk, atau sujud selain pada pada 
tempatnya karena lupa atau karena meninggalkan perbuatan 
yang diperintahkan, seperti meninggalkan ruku’, sujud, berdiri, 
meninggalkan Al-Fatihah yang wajib atau meninggalkan tasyahud 
yang wajib. Orang yang mengalami demikian itu, dianjurkan 
melakukan sujud syahwi setelah menyusulkkan perbuatan yang di 
tinggalkannya itu.

فرض وس نة  فصل : واملرتوك من الصالة ثالثة أ ش ياء :
وهيئة فالفرض الينوب عنه جسود السهو، بل ا ن ذكره 

 والزمان قريب أ ىت به وبىن عليه وجسد للسهو.

 Artinya : “Hal-hal yang ditinggalkan dalam shalat ada tiga 
macam, yaitu fardhu, sunnah, dan haiah. Maka yang fardhu 
tidak dapat diganti dengan sujud syahwi, tetapi jika seseorang 
teringat terhadap fardhu yang ditinggalkannya itu dan 
masanya baru sebentar, maka ia boleh mendatangi fardhu yang 
tertinggal itu dan meneruskan shalatnya serta sujud syahwi”.



22 Jumadil Awal 1444 H / 16 Desember 2022 M 17

Jika ia teringat hal yang ditinggalkannya itu, dan ia masih di 
dalam keadaan shalat, maka ia harus mengganti apa yang telah ia 
tinggalkan itu dan menyempurnakan shalatnya. Jika ia teringat 
setelah salam, maka dilihat dulu. Jika waktunya belum lama, 
ia boleh menyusulkannya dengan sujud syahwi, menurut qaul 
yang shahih. Jika masanya telah lama, maka ia wajib mengulangi 
shalatnya lagi, tidak boleh hanya mengganti tentang apa yang 
ditinggalkan itu dan meneruskan shalatnya, sebab urutan tartib 
shalat berubah karena lama perceraiannya.

Tentang batasan lama itu, ada qaul bagi imam Syafi’i yang lebih 
jelas dan telah di nash oleh imam Syafi’i dalam kitab al-umm, bahwa 
ukuran lama itu menurut kebiasaan. Qaul yang lain yang dan telah 
din ash dalam kitab al-bauwaithi, yang dinamakan perceraian yang 
lama itu adalah masa yang melebihi satu raka’at dalam shalat. Jadi, 
kedudukan masalah itu terletak pada orang yang meyakini rukun 
yang ditinggalkannya. Apabila seseorang itu telah salam shalatnya 
kemudian ia ragu-ragu terhadap apa yang telah ia tinggalkan, 
menurut mazhab yang shahih ia tidak berkewajiban apa-apa 
dan shalat yang ia kerjakan sah, sebab pada dzahirnya ia tlah 
menunaikan shalatnya dengan sempurna. Datangnya keraguan itu 
memang sering terjadi, apalagi apabila waktunyapun telah lama. 
Yang demikian itu tentu merumitkan, sedangkan dalam agama 
tidak ada permasalahan apa pun. Yang demikian itu berbeda 
datangnya keraguan di dalam shalat, orang yang ragu di dalam 
pelaksanaan shalat, harus melanjutkan shalatnya ddengan dasar 
yakin. Jadi, jika orang itu ragu di tengah-tengah shalatnya, apakah 
telah melaksanakan shalat tiga raka’at atau empat raka’at, ia hartus 
mengambil yang yakin, yaitu tiga rakaat dan menambahkannsatu 
rakaat lagi kemudian sujud syahwi. Kuatnya dugaan bahwa ia telah 
shalat empat raka’at tidak bermanfaat baginya dan dalam hal ini 
ijtihadnya tidak akan berpengaruh. Yang dijadikan dalil untuk 
masalah diatas adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam :
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Syaikh Abu Syujak mengatakan :

Maksudnya, bahwa shalat mengandung rukun, sunnah ab’adh, 
dan sunnah hai’ah. Rukun adalah perkara-perkara yang harus 
dilakukan dan batal shalatnya, apabila rukun tersebut ditinggalkan. 
Sunnah ab’adh sunnah yang tidak termasuk bagian dari rukun 
shalat. Sunnah ab’adh ini boleh diganti dengan sujud syahwi tatkala 
ditinggalkanya karena terlupa, dalam permasalahan ini tanpa ada 
khilaf. Sedangkan, menurut qaul yang rajah apabila sunnah ab’adh 
tersebut ditinggalkan dengan cara disengaja dan kesengajaan 
tersebut menjadi unsure kecacatan yang lebih besar dalam shalat, 

ذإ َشكَّ أ َحُدُُكْ يف َصالِتِه، فَ  ا، إ  ََلْ يَْدِر َُكْ َصَّلَّ ثاَلًثا أ ْم أ ْربَعا
َدتَْْيِ  كَّ ولَْيْْبِ عََّل ما إْستَْيَقَن، ُُثَّ يَْسُجُد ََسْ فَلَْيْطَرحِ إلشَّ
ْن  ا َشَفْعَن هل َصالتَُه، وإ  سا ْن اكَن َصَّلَّ ََخْ ، فا  َ قَْبَل أ ْن يَُسَِلِ

اا ِللش َّ  ا أَلْربَعٍ اكنَتا تَْرِغمي تاْمما  )روإه مسَل(. ْيطانِ اكَن َصَّلَّ إ 

 
 Artinya : “jika salah seorang diantara kalian ada yang ragu 

dalam shalatnya, lalu tidak mengerti telah berapa raka’at 
shalatnya, tiga atau empat raka’at, maka buanglah keraguan 
dan lanjutkanlah shalat menurut keyakinannya, lalu sujud 
dua kali sebelum salam. Jika telah shalat lima raka’at itu, 
maka raka’atnya dapat menggenapi shalatnya. Dan jika telah 
sempuna empat raka’at, maka kedua sujudnya itu dapat 
menghinakan syaitan (mengecewakan syaitan)”. (HR. Muslim)

ليه بعد التلبس بغريه، لكنه يسجد للسهو.واملس نو  ن اليعود ا 

 

 
Artinya : “Dan yang sunnat yang ditinggalkan oleh seseorang 
yang shalat, tidak boleh diulangi setelah menjalankan yang 
lain, tetapi yang meninggalkannya itu hendaklah melakukan 
sujud syahwi” (HR. Muslim).
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maka sujud syahwi ini yang lebih utama untuk menggantikannya. 
Sunnah-sunnah aba’dh ini terdapat enam dalam shalat diantaranya 
; (1). Tasyahhud awal (duduk pada tasyahhud awal), (2). Qunut 
pada waktu shalat shubuh, (3). Qunut pada akhir shalat witir di 
dalam separuh akhir bulan ramadhan, (4). Berdiri untuk qunut, 
(5). Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahhud 
awal, (6). Sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahhud akhir. 
Untuk dalil yang dijadikan landasan dalam hal sujud syahwi ketika 
meninggal tasyahhud awal yakni hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Buhainah, yang 
berkata :

Pada umumnya, sujud syahwi itu hanya ditujukan bagi 
qunut shubuh dan qunut sholat witir pada bulan ramadhan. 
Adapun qunut nazilah, bagi orang yang meninggalkannya tidak 
disunnahkan melakukan sujud syahwi, menurut qaul yang 
ashah didalam kitab At-Tahqiq. Perbedaan antara qunut shubuh, 
ramadhan, dengan qunut nazilah, yakni lebih kuat (kukuh) qunut 
shubuh dan ramadhan. Sedangkan, qunut nazilah tidak kuat (tidak 
kukuh) seperti halnya qunut shubuh dan ramadhan. Imam Ghazali 
menganggap adanya ‘illat dalam menentukan sujud syahwi, yakni 
dikarenakan meninggalkan enam hal yang telah disebutkan diatas, 
dikarenakan enam hal tersebut syi’ar yang nyata yang tentu di 
dalam shalat.

Mushannif memperjelas dari perkataannya (dan diperkokoh 
oleh pendapat dari Imam Syafi’I dan ulama’-ulama’ yang mengikuti 
madzhabnya) yakni tentang “Sunnah yang ditinggalkan oleh 
mushalli tidak boleh diulangi setelah dijalankannya yang lain.” 
(bersambung).

 أأن النيب صلعم ترك التشهد الأول انس يا فسجد قبل أأن يسمل.
 Artinya : “Dan yang sunnat yang ditinggalkan oleh seseorang 

yang shalat, tidak boleh diulangi setelah menjalankan yang 
lain, tetapi yang meninggalkannya itu hendaklah melakukan 
sujud syahwi” (HR. Muslim).
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3
4
5

Kristen
Kristen
Katholik
Katholik
Budha

Jack Winter
Clifton Hodgkinson
Erika Fransiska
Albertus Satrio Nugroho
Mery Angelika

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 6 - 13 Desember 2022 :

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

17 Des

18 Des

19 Des

20 Des

21 Des

22 Des

Narasumber

H.M. Farid F. 
Saenong, MA, Ph.D

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, ME

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA
  
Hj. Sumayyah 
Ba’abduh, Lc

Dr. Hj. Romlah 
Askar

Dr. H. Bambang 
Irawan, 
MA 

Bahasan/ Materi

Kaasyifatus Sajaa fi 
Syarhi Safinatun-Naja

Al-Muamalatul 
Maliyah Al-Mu’asyirah

Kasyful Ghowamidh fi 
Ilmil Faraidh  

Adabun Nisa (Al-
Mausum bi kitab Al-
Ghayah wan Nihayah) 

Asbaabul Wuruud

Ar-Risalatul-
Qusyairiyyah fit-
Tashawwuf

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 9 Desember 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum H. Muhammad Darodjatun Al Rashiedy bin 

KH. Paqih Wahyudi (Kang Rashied), usia 47 tahun Wafat, 03 
Desember 2022 di Jakarta

2.  Almarhum H. Ahmadi Gurium bin H. Salasa Gurium, usia 70 
tahun Wafat, 04 Desember 2022 di Ambon

3.  Almarhum Ustadz Hamdanih bin Deran, usia 59 tahun Wafat, 
04 Desember 2022 di Depok

4.  Almarhum H. Armen Nasution, usia 72 tahun Wafat, 19 
November 2022 di Bogor

5.  Almarhum Ashari Mahfud, usia 79 tahun Wafat, 04 Desember 
2022 di Cibinong, Bogor

6.  Almarhum Bpk. Ambari bin Kyai Karti, usia 74 tahun Wafat, 03 
Desember 2022 di Kaliwedi, Cirebon Jabar

7.  Almarhum Adam bin Ismail, usia 81 tahun Wafat, 02 Desember 
2022

8.  Almarhum Idi Sudarna bin Bpk. Kadik, usia 74 tahun Wafat, 08 
Desember 2022 di Cikelat Cisolok Pel. Ratu

9.  Almarhum Sudirman bin Kartoselim, usia 78 tahun Wafat, di 
Jepara Jawa Timur

10.  Almarhumah Ibu Suyarti binti Hatmokartoyo, usia 85 tahun 
Wafat, 27 November 2022 di Eromoko Wonogiri

11. Almarhumah Lilih Hasanah binti Bapak Amsur, usia 65 tahun 
Wafat, 02 Desember 2022 di Cisolok Pl. Ratu

12.  Almarhumah Markiyah binti Sayuti, usia 65 tahun Wafat, 27 
November 2022 di Parungkuda

13.  Almarhumah Marhumah binti H. Marja, usia 68 tahun Wafat, 07 
Desember 2022 di Jakarta

14. Almarhumah Hj. Jumanah binti Marhasan, usia 86 tahun Wafat, 
06 Desember 2022 di Cikupa, Tangerang

َ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

16 Des 04 : 11 11 : 52 15 : 18 18 : 06 19 : 21

17 Des 04 : 11 11 : 52 15 : 18 18 : 06 19 : 22

18 Des 04 : 12 11 : 53 15 : 19 18 : 07 19 : 22

19 Des 04 : 12 11 : 53 15 : 19 18 : 07 19 : 23

20 Des 04 : 13 11 : 54 15 : 20 18 : 08 19 : 23

21 Des 04 : 13 11 : 54 15 : 20 18 : 08 19 : 24

22 Des 04 : 14 11 : 55 15 : 21 18 : 09 19 : 24

15. Almarhumah Amira Nurhidayah Kurniawan binti Shandi 
Kurniawan 

16.  Almarhumah Tandur binti Kertidimejo, usia 99 tahun Wafat, 16 
November 2022

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Desember 2022

JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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: Hendra Sofiyansyah, S.Sos 
Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah Yasin, 
M.Ag; Dr. Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, M.Pd; Budi Utomo, Lc, 
MA; Ibrahim Atho, S.Ag; Minhajul Afkar, SH.I; Nurul Fajriyah  
Bendahara: Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, 
S.Pd.I TU dan Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet 
Nanditio, SE; Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura; Sumedi.



Memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI), Rumah Aspirasi 
Tunanetra Indonesia dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia 
menyelenggarakan Festival Akbar Al-Qur'an Braille dan Dzikir 
Bersama 1000 Tunanetra untuk Satu Indonesia, di Masjid Istiqlal.



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


