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PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim, Al-hamdulillahi Rabbil ‘Alamin 
Was Shalatu Was Salamu ‘Ala Asyrafil Anbiyai Wal Mursalin 

Wa ‘Ala Alihi Wa Shahbihi Ajma’in. 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat-
Nya yang tidak pernah berhenti. Shalawat dan salam selalu 

tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad 
SAW, seluruh keluarga, serta para sahabat-sahabatnya.

Pembaca Mimbat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. Tak 
terasa kita sudah memasuki bulan Dzulqa’dah, salah satu dari 
empat bulan yang dimuliakan. Dzulqa’dah merupakan bulan yang 
mengandung makna sakral dalam sejarah dimana pada bulan ini 
terdapat larangan berperang.

Adapun khutbah Jum’at pada edisi kali ini, mengangkat 
tema “Mencetak Muslim Yang Bertanggung Jawab”, yang 
disampaikan oleh Kombes Pol (Purn) Dr. KH. Muh. Yahya Agil, 
MM. Beliau menyampaikan bahwa, sebagai seorang muslim 
paling tidak harus memiliki 5 (lima) tanggungjawab, yaitu: 
Menerima seluruh ayat Al-Qur’an; Berhukum pada ketentuan 
Islam; Tidak mencampuradukkan antara yang haq dengan yang 
batil; Meninggalkan hal-hal yang tidak Islami; dan bangga sebagai 
seorang muslim.

 Dalam kolom Hikmah Tuan Guru H. Saparwadi, SE.I 
menulis tema “Haji dan Koper Ikhlas”. Selanjutnya pada kolom 
Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA masih membahas tentang “Shalat Perspektif Syariah, 
Tarekat dah Hakikat”. Pada kolom dialog zhuhur pilihan edisi 
kali ini  Ustadz. H. M. Taufiqurrahman, SQ, MA membahas sifat 
Berkehendak bagi Allah SWT yang tertulis dalam kitab Tijan ad-
Darori karangan guru besar As-Syaikh Ibrahim Al-Bajury.

Para pembaca yang budiman, Mimbar Jumat ini sengaja kami 
distribusikan gratis kepada jamaah dan masjid-masjid di sekitar 
agar dapat bermanfaat lebih luas kepada kaum Muslimin. r(JML)   
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KHUTBAH JUM’AT

Mencetak Muslim Yang Bertanggung Jawab

Oleh : Kombes Pol (Purn) Dr. H. Muh. Yahya Agil, MM.

(Intisari Khutbah Jum’at, 7 Dzulqa’idah 1442 H / 18 Juni 2021 M)

Khutbah Pertama 

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabakatuh.
Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu 

wata'ala atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat melaksanakan 
shalat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal.

ل  الَْحْمد   ّٰ ى ِلل ل ْساَلمل، َأْشهَد  َأْن  اَّلذ ِ
يَْمانل َواإل

ِ
َأنَْعَم عَلَْينَا بلنلْعَمةل ْاإل

ٰلَ 
ِ
إلذ  إَلا

ِ
ًدا  اِّلٰ  ا َحمذ َدََن م  ّيل َوْحَده  إَل ََشليَْك َل  َوَأْشهَد  َأنذ س َ

 ّٰ . الل ْول   ه  َوَرس  ٍد َوعَََل أ ٰ َعْبد  َحمذ ََن م  دل ّيل ْ عَََل س َ ل ه مذ َصّلل َوَسّّلل لل
. ْْيَ عل هل َأْْجَ بل  َوََصْ
ْخَوان  

ِ
َا ْاإل ْ  اِّلٰ  َحفلَظُك   َأُّيه ْيُك  ْ بلَتْقَوى ، ُأْوصل ل  َونَْفِسل فََقْد  اِّلٰ

تذق ْوَن، مََكَ َأَمَرََن  ْوذ  بل  اِّلٰ  فَاَز الْم  ل  تََعاََل، َأع  ْيَطانل  ِّلٰ َن الش ذ مل
ْْيل، بلْسمل  جل ل الرذ ْحٰ  اِّلٰ . الرذ ْْيل حل َانل الرذ َُّيه َ  ٰٰيا ذق وا اِّلٰ ْيَن ٰاَمن وا ات ل اَّلذ

ْ َاْن  ُك  ر  َ يَأْم  ْوَن ۞ النذ اِّلٰ ْسللم  ْ مه إلذ َوَانُْت  ْوت نذ ال َحقذ ت ٰقىتلٖه َوإَل تَم 
َك  ْوا  ْ بَْْيَ النذاسل َاْن ََتْ َذا َحََكُْت  َٰلا َاْهللهَۙا َوال وا اإْلَٰمٰنتل ال ت َؤده

 َ لَْعْدلل ۗ النذ اِّلٰ ا بل ْْيً ْيًعۢا بَصل َ ََكَن ََسل نذ اِّلٰ ْ بلٖه ۗ ال ُك  ظ  ا يَعل مذ  نلعل
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Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya dan 
sahabat-sahabatnya serta kepada kita sekalian selaku umatnya.

Selaku khatib saya mengajak mari kita tingkatkan keimanan 
dan ketaqwaan kita kepada Allah subhanahu wata'ala dengan 
berusaha merawat keimanan kita dengan baik dan selalu 
meningkatkan ketaqwaan kita dengan berusaha melaksanakan 
semua perintahNya dan meninggalkan larangan-laranganNya. 
Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 102 :

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah.
Adapun tema khutbah Jumat hari ini adalah “Mencetak 

Muslim Yang Bertanggung Jawab”. Seorang Muslim adalah 
orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wata'ala 
dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-
Nya terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Islam 
merupakan agama yang mengajarkan kepada umat manusia 
bahwa untuk menjadi Muslim tidak ada unsur pemaksaan. 
Dalam artian, masuk Islam haruslah dengan pilihan sendiri, 
dari dorongan hati yang paling dalam. Karena itu siapapun yang 
memaksa manusia untuk masuk Islam, tidak bisa dibenarkan. 
Allah subhanahu wata'ala berfirman :

            

             

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 
kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan 
janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim”.

                .....     

 Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar 
dengan jalan yang sesat” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).
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Asbabun nuzul atau sebab turun ayat diatas terkait dengan 
seorang sahabat yang dulunya beragama Yahudi. Ia bukan 
hanya sudah menjadi Muslim, tapi juga menjalani hidup 
sesuai dengan ajaran Islam dan ia rasakan kenikmatan sebagai 
seorang Muslim. Karenanya ia berusaha agar anaknya yang 
sudah dewasa juga masuk Islam. Ia pun mengajak, menasehati, 
membujuk sampai memerintah agar anaknya itu masuk Islam. 
Namun anaknya tetap tidak mau, sampai akhirnya ia memaksa 
anaknya itu untuk masuk Islam. Ketika sudah sampai pada 
tingkat pemaksaan, maka turunlah ayat ini yang melarang kaum 
Muslimin memaksa orang kafir untuk masuk agama Islam, 
meskipun anaknya sendiri.

Namun, ketika seseorang sudah menyatakan diri masuk 
kedalam Islam, ia sebenarnya bukan dipaksa. Tetapi dituntut 
untuk disiplin dalam Islam. Manusia diciptakan Allah 
subhanahu wata'ala mempunyai dua potensi, potensi positif dan 
negatif. Kedua potensi ini selalu berjalan seiring selama hayat di 
kandung badan. Namun pada akhirnya sangat tergantung dari 
faktor internal dan eksternal mana yang paling mendominasi. 
Dua potensi karakter tersebut adalah fitrah manusia yang 
tidak mungkin dapat dihilangkan sepanjang hayat. Yang jelas 
karakter positif itu mendorong manusia ke arah ketakwaan dan 
kebahagiaan, sedangkan karakter negatif mengarahkan manusia 
kearah fujur dan prilaku tidak terpuji yang pada akhirnya akan 
disesali. Disisi lain bahwa fitrah manusia adalah makhluk yang 
mulia dan dimuliakan. Kemuliaan tersebut ditandai dengan 
status manusia sebagai khalifah, wakil Allah subhanahu wata'ala 
di bumi. Sebagai ‘Abid (pengabdi  dan pelayan Allah) dan 
sebagai Musta’mir yang punya tanggung jawab menyemarakkan 
bumi. Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan. Akan tetapi perlu difahami, bahwa ketiga 
status itu baru merupakan potensi yang memerlukan bimbingan 
dan didikan. Kalau tidak terdidik dengan baik maka manusia 
akan menjadi makhluk yang paling hina dan sesat, bahkan lebih 
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rendah  dari hewan sekalipun. Allah subhanahu wata'ala sebagai 
Maha Pendidik telah mengajarkan dan mendidik manusia 
melalui Al-Qur’an sebagai pedoman bagi hidup manusia. Di 
dalam Al-Qur’an ditemukan bermacam model bagaimana 
Allah subhanahu wata'ala mendidik manusia. Dari sekian 
banyak model yang ada, diantaranya adalah model perintah dan 
larangan (amar ma’ruf nahi munkar). 

Kaum muslimin yang berbahagia.
Sebagai seorang muslim paling tidak memiliki 5 (lima) 

tanggung-jawab diantaranya :

1. Menerima seluruh Ayat Al-Quran
Setiap muslim wajib beriman kepada Al-Qur’an sebagai 

kitab suci yang asli dan menerima seluruh ayat didalam Al-
Qur’an baik muatannya itu disenangi atau tidak, sehingga 
membuat seorang muslim mau memenuhi apa yang menjadi 
tuntutan didalamnya. Kaum muslimin diperingatkan agar tidak 
seperti orang-orang Yahudi yang beriman pada satu ayat, lalu 
kufur pada ayat lainnya. Allah subhanahu wata'ala berfirman ;

Artinya : “Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab 
(Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain)? Maka tidak 
ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian 
di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan 
pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang 
paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu 
kerjakan” (QS. Al-Baqarah/2 : 85).

...               
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2. Berhukum pada Ketentuan Islam
Setiap muslim atau mukmin dituntut untuk menjalani 

kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wata'ala 
dan Rasul-Nya. Misalnya ia mau menikah, maka seorang lelaki 
harus menikah dengan wanita, bukan lelaki menikah dengan 
lelaki, atau wanita dengan wanita. Bahkan, Islam mengatur 
tidak hanya lelaki menikah dengan wanita, tapi dianjurkan 
menikah dengan wanita muslimah bukan dengan orang kafir. 
Selanjutnya, bila ia mencari nafkah, maka mencarinya harus 
dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara, dan 
demikianlah seterusnya.Allah subhanahu wata'ala berfirman : 

Siapa saja yang berusaha hanya untuk dunia, maka ia 
akan mendapatkan hasil usahanya di dunia. Dan barang 
siapa  menundukkan dunia atau menempatkan dunia untuk 
mencari keridhaan Allah subhanahu wata'ala, niscaya ia akan 
mendapatkan keberuntungan (rabih) di dunia maupun di 
akhirat. 

 
3. Tidak Mencampuradukkan antara yang Haq dengan yang 

Bathil
Yang haq dan yang bathil merupakan dua hal yang sangat 

berbeda dan saling bertentangan. Karenanya seorang muslim 
jangan mencampuradukkan antara yang haq dengan yang bathil 

Artinya: “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi 
mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan 
kesesatan yang nyata” (QS. Al-Ahzab/33: 36).

                            

                          
 



7 Dzulqa’idah 1442 H / 18 Juni 2021 M 7

dalam sikap, pendapat dan tingkah lakunya sehari-hari. Allah 
subhanahu wata'ala berfirman :

Oleh karena itu, setiap Muslim harus selalu mengikuti apa 
yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wata'ala agar dapat 
mencapai ketakwaan yang tertinggi. Allah subhanahu wata'ala 
berfirman :

4. Meninggalkan Hal-hal yang Tidak Islami
Ketika seseorang telah menyatakan dirinya sebagai Muslim, 

seyogyanya meninggalkan hal-hal yang tidak islami. Karenanya, 
ketika ada sekelompok sahabat yang dahulunya beragama 
Yahudi masih juga ingin menjalankan ibadahnya, bahkan 
mereka meminta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 
maka dengan tegas Allah subhanahu wata'ala melarang yang 
demikian. Allah subhanahu wata'ala berfirman :

Artinya : “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran 
dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, 
sedangkan kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah/2 : 42).

                     

 

Artinya :“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! 
Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-
beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan 
kepadamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-An’am/6: 153).
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5. Bangga Sebagai Seorang Muslim
Bangga sebagai seorang muslim, berarti ia merasa senang 

menjadi muslim. Sehingga, ia akan selalu menunjukkan 
kepribadian atau identitas keislamannya, di manapun ia 
berada, serta bagaimanapun situasi dan kondisinya. Ini 
akan membuatnya selalu hidup dengan akhlak yang mulia, 
sebagaimana yang telah ditentukan ajaran Islam. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

Kaum muslim yang dimuliakan Allah.
Demikianlah khutbah hari ini semoga membawa manfaat 

yang luar biasa terutama mengambil  hikmah dan pelajaran 
bagaimana mencetak Muslim yang bertanggung jawab. Kita 
mohon kepada Allah subhanahu wata'ala, semoga pandemi 
covid-19 segera sirna dari Indonesia dan juga dunia, sehingga 
kita bisa menjalani hidup secara  normal insya-Allah.

Artinya: “Bertakwalah kamu kepada Allah dimana saja 
kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, ia akan 
menghapusnya. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang 
baik” (HR. Ahmad, At-Tirmizi, Hakim, dan Al-Baihaqi).

ٍّ ُجنُْدبي بني ُجنَ  ْ َذر  َ َعْن َأِبي ْْحَني ُمَعاذي بيني َجبَلٍّ َرِضي اَدَة َوَأِبي َعْبدي الرَّ
 َ ي َعْْنَُما َعْن َرُسولي  الل ٰ ُ  لَ صَ  الل ٰ َ عَ  الل ٰ َّقي  ّلََّ سَ وَ  هي يْ ل َ قَاَل: )ات َحْيثَُما  الل ٰ

لُقٍّ َحَسنٍّ  ُ نََة تَْمُحهَا، َوَخاليقي النَّاَس ِبي ئََة احلَس َ ي ي ي السَّ ع َرَواُه  (ُكْنَت، َوَأتْبي
ْيحٌ  : َحَسٌن ََصي ََّسخي ْ بَْعضي الن يٌْث َحَسٌن. َوِفي ي  َوقَاَل: َحدي ذي مي ْ  الّت ي

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke 
dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti 
langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” 
(QS. Al-Baqarah/2 : 208)

ْينِ َالَْحْمُد هلِل َرب ِ  ِ نَْيا َوادل  َتِعنْيُ عَََل ُأُمْوِر ادلُّ . ْالَعالَِمنَي َوِبِه نَس ْ
ٰلَ 
ِ
َدََن  نَْشهَُد َأْن اَلا ي ِ الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك َلُ َونَْشهَُد َأنَّ س َ

ِ
ا

. الل ٰ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ ٍد َوعَََل ُمَحمَّ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ هُمَّ َصل ِ عَََل س َ
.  ِلِ أ ٰ  ِعنْيَ ْ َأْْجَ ِبِه َوَسّل ِ ا بَْعُد َوََصْ َا النَّاُس  –َأمَّ ُأْوِصْيُُكْ فَيَا َأُّيُّ

ـُْمــتَُّقْونَ  ََيَي ِبَتْقَوى هللِا فََقْد فَاَز ال
ِ
َمَرُُكْ أَ  َواْعلَُمْوا َانَّ هللاَ . َوا
ِِِه ِبُقْدِسِه وَ ْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـََن ِبَمٰلٰ أَ بِ  ََ ُ  قَالَ ِِئ  :تَعَاَل  الل ٰ

ُّْوا  ْيَن ٰاَمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيٰ َََِٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّب ِ ِ
َ َوَمٰلٰۤى ِانَّ الل ٰ

ٍد َوعَََل هُمَّ الل ٰ . عَلَْيِه َوَسل ُِمْوا تَْسِلْيًما ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِل أ ٰ َصل ِ عَََل س َ
ْبَراِهْْيَ عَََل  ِ

ِدََن ا ي ِ ٍد. مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِدََن أ ٰ س َ ي ِ ِل س َ
ٍد َوعَََل  ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ْبَراِهْْيَ . َوََبِرْك عَََل س َ ِ

ٍد  أ ٰ ا ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِل س َ
ْبَراِهْْيَ َو عَََل  ِ

ِدََن ا ي ِ  أ ٰ مََكَ ََبَرْكَت عَََل س َ
ِ
ِدََن ا ي ِ ْبَراِهْْيَ ِِف ِل س َ

ْيٌد َمِجْيدٌ  ََّك ََحِ ن
ِ
اِشِدْيَن  هُمَّ الل ٰ َواْرَض  .الَْعالَِمنْيَ ا َعِن ْاخلُلََفاِء الرَّ

َْرٍ أَ  َحابَِة َوالتَّاِبِعنْيَ  َوعََِل ٍ  َوُعثَْمانَ  َوُُعَر ِِب بَ َوَعْن بَِقيَِّة الصَّ
ْحَساٍن ِاَل  ْيِن َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم  َوََتِبِعي التَّاِبِعنْيَ لَهُْم َِبِ يَْوِم ادِل 

نْيَ  اَِحِ ِتَك ََي َاْرَحَم الرَّ  .ِبَرَْحَ
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كا  را ْيي  للاه َبا ظي ْ القهْرآ ني العا ْ ِفي لاُكه ْيهي ِلي وا ا في ْ بيما ُكه َّيا
ِ
ا ْ وا افاعاِني ن ، وا

ْيي  ْكري احلاكي ي الذ تي وا ْن ال َّيا ا وا مي ذا تاْغفيره آَ ، َآقهْوله قاْوِلي ها ا س ْ  اللذٰ
اهه هه  ن

ِ
ْ ا لاُكه ْيه ِلي وا حي  .وا الغافهْوره الرا

 
Khutbah Kedua 

ْينِ َالَْحْمُد هلِل َرب ِ  ِ نَْيا َوادل  َتِعنْيُ عَََل ُأُمْوِر ادلُّ . ْالَعالَِمنَي َوِبِه نَس ْ
ٰلَ 
ِ
َدََن  نَْشهَُد َأْن اَلا ي ِ الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك َلُ َونَْشهَُد َأنَّ س َ

ِ
ا

. الل ٰ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ ٍد َوعَََل ُمَحمَّ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ هُمَّ َصل ِ عَََل س َ
.  ِلِ أ ٰ  ِعنْيَ ْ َأْْجَ ِبِه َوَسّل ِ ا بَْعُد َوََصْ َا النَّاُس  –َأمَّ ُأْوِصْيُُكْ فَيَا َأُّيُّ

ـُْمــتَُّقْونَ  ََيَي ِبَتْقَوى هللِا فََقْد فَاَز ال
ِ
َمَرُُكْ أَ  َواْعلَُمْوا َانَّ هللاَ . َوا
ِِِه ِبُقْدِسِه وَ ْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـََن ِبَمٰلٰ أَ بِ  ََ ُ  قَالَ ِِئ  :تَعَاَل  الل ٰ

ُّْوا  ْيَن ٰاَمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيٰ َََِٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّب ِ ِ
َ َوَمٰلٰۤى ِانَّ الل ٰ

ٍد َوعَََل هُمَّ الل ٰ . عَلَْيِه َوَسل ُِمْوا تَْسِلْيًما ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِل أ ٰ َصل ِ عَََل س َ
ْبَراِهْْيَ عَََل  ِ

ِدََن ا ي ِ ٍد. مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِدََن أ ٰ س َ ي ِ ِل س َ
ٍد َوعَََل  ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ْبَراِهْْيَ . َوََبِرْك عَََل س َ ِ

ٍد  أ ٰ ا ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِل س َ
ْبَراِهْْيَ َو عَََل  ِ

ِدََن ا ي ِ  أ ٰ مََكَ ََبَرْكَت عَََل س َ
ِ
ِدََن ا ي ِ ْبَراِهْْيَ ِِف ِل س َ

ْيٌد َمِجْيدٌ  ََّك ََحِ ن
ِ
اِشِدْيَن  هُمَّ الل ٰ َواْرَض  .الَْعالَِمنْيَ ا َعِن ْاخلُلََفاِء الرَّ

َْرٍ أَ  َحابَِة َوالتَّاِبِعنْيَ  َوعََِل ٍ  َوُعثَْمانَ  َوُُعَر ِِب بَ َوَعْن بَِقيَِّة الصَّ
ْحَساٍن ِاَل  ْيِن َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم  َوََتِبِعي التَّاِبِعنْيَ لَهُْم َِبِ يَْوِم ادِل 

نْيَ  اَِحِ ِتَك ََي َاْرَحَم الرَّ  .ِبَرَْحَ
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دٰهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت والُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت  َالل
دٰهُمَّ َأْصِلْح ُواَلَة ُأُمْوِرََن َوعُلََمائَنَا  اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت. َالل

ائَنَ  َََراِت َوالَْمَعاِِص َواْهِدِِهْ َوُزَُعَ ا َواْجَعْل ِِهَََّتُْم ِِف ِاَزاََلِ الُْمْن
َّهُمَّ اْرفَْع َواْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء َوالَْغََلَء  . الل َتِقْْيَ اَطَك الُْمس ْ ِِصَ
َََر َوالَْبْغَي  َََرَن َوالَْفْحَشاَء َوالُْمْن اُعْون ود َوالَْوََبَء َوالطَّ

ُيْوَف  َدائَِد َوالِْمَحَن، َما َظهََر ِمْْنَا َوَما  َوالس ُّ الُْمْخَتِلَفَة َوالشَّ
ََّك  ن

ِ
ًة، ا اِن الُْمْسِلِمنْيَ عَامَّ ًة َوِمْن بَُْلَ ََن َهَذا َخاصَّ بََطَن، ِمْن بَََلِ

نًَة, َوِِف أ ْلِٰخَرِة  نْيأ  َحس َ َِنَا ِِف ادلُّ ٰ َّنَا أ ٍء ََِدْيٌر. َرب د ََشْ عَََل ُكِ
نًَة, وَ  دِمنْيَ َحس َ ال ِ َربدِ الْعد نَا عََذاَب النَّاِر. َوالَْحْمُد ِّلَّ َِ. 

يَْتاِء ِذي الُْقْرَِب 
ِ
َِ َوااْلإْحَساِن َوا نَّ هللَا يَأُْمُر َِبلَْعْد ! اإ ِ ِعَباَد اّلَّ

ََِر َوالَبْغِي، يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ َََذكَُّرْوَن.  ويَْْنَى  َعِن الَفْحَشاِء َوالُْمْن
.  فَاذُكُروا ُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُُكْ َُ . َواْش هللَا الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ

ْكُر هللِا َأْكَبُ  . َوََّلِ ئَلُْوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْؤِتُُكْ ََلةَ , أََِ  َواس ْ  ...ْيُمْوا الصَّ
 

ْينِ َالَْحْمُد هلِل َرب ِ  ِ نَْيا َوادل  َتِعنْيُ عَََل ُأُمْوِر ادلُّ . ْالَعالَِمنَي َوِبِه نَس ْ
ٰلَ 
ِ
َدََن  نَْشهَُد َأْن اَلا ي ِ الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك َلُ َونَْشهَُد َأنَّ س َ

ِ
ا

. الل ٰ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ ٍد َوعَََل ُمَحمَّ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ هُمَّ َصل ِ عَََل س َ
.  ِلِ أ ٰ  ِعنْيَ ْ َأْْجَ ِبِه َوَسّل ِ ا بَْعُد َوََصْ َا النَّاُس  –َأمَّ ُأْوِصْيُُكْ فَيَا َأُّيُّ

ـُْمــتَُّقْونَ  ََيَي ِبَتْقَوى هللِا فََقْد فَاَز ال
ِ
َمَرُُكْ أَ  َواْعلَُمْوا َانَّ هللاَ . َوا
ِِِه ِبُقْدِسِه وَ ْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـََن ِبَمٰلٰ أَ بِ  ََ ُ  قَالَ ِِئ  :تَعَاَل  الل ٰ

ُّْوا  ْيَن ٰاَمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيٰ َََِٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّب ِ ِ
َ َوَمٰلٰۤى ِانَّ الل ٰ

ٍد َوعَََل هُمَّ الل ٰ . عَلَْيِه َوَسل ُِمْوا تَْسِلْيًما ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِل أ ٰ َصل ِ عَََل س َ
ْبَراِهْْيَ عَََل  ِ

ِدََن ا ي ِ ٍد. مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِدََن أ ٰ س َ ي ِ ِل س َ
ٍد َوعَََل  ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ْبَراِهْْيَ . َوََبِرْك عَََل س َ ِ

ٍد  أ ٰ ا ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ِل س َ
ْبَراِهْْيَ َو عَََل  ِ

ِدََن ا ي ِ  أ ٰ مََكَ ََبَرْكَت عَََل س َ
ِ
ِدََن ا ي ِ ْبَراِهْْيَ ِِف ِل س َ

ْيٌد َمِجْيدٌ  ََّك ََحِ ن
ِ
اِشِدْيَن  هُمَّ الل ٰ َواْرَض  .الَْعالَِمنْيَ ا َعِن ْاخلُلََفاِء الرَّ

َْرٍ أَ  َحابَِة َوالتَّاِبِعنْيَ  َوعََِل ٍ  َوُعثَْمانَ  َوُُعَر ِِب بَ َوَعْن بَِقيَِّة الصَّ
ْحَساٍن ِاَل  ْيِن َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم  َوََتِبِعي التَّاِبِعنْيَ لَهُْم َِبِ يَْوِم ادِل 

نْيَ  اَِحِ ِتَك ََي َاْرَحَم الرَّ  .ِبَرَْحَ
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Labbaiik, Allaahumma labbaiik, labbaiik, laa syariika laka 
labbaiik, innal hamda wa an-ni’mata laka wa al-mulk, laa 

syariika lak. Tahun 2021 ini, calon jamaah haji Indonesia kembali 
harus bersabar dan ikhlas untuk menerima keputusan pemerintah 
untuk kedua kalinya secara berturut-turut tidak memberangkatkan 
jamaah haji secara nasional. Kita semua tentu bisa memahami 
alasan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jamaah haji, 
karena kondisi pandemi yang belum memungkinkan untuk 
pelaksanaannya. Di samping itu pemerintah Saudi Arabia juga 
semakin memperketat aturan keluar-masuk ke tanah suci, apalagi 
setelah munculnya varian baru dari virus Covid-19, dan telah 
menetapkan (dari berbagai info yang beredar) bahwa ibadah haji 
pada tahun ini, hanya akan dilaksanakan lebih kurang 60.000 orang 
yang berasal dari berbagai bangsa yang telah muqim di tanah suci.

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang 
diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang mampu 
melaksanakannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang 
artinya: “…mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan 
ke Baitullah,…” (QS. Ali Imran/3: 97). “Dan sempurnakanlah 
ibadah haji dan 'umrah karena Allah…” (QS. Al-Baqarah/2: 196). 
Kewajiban melaksanakan ibadah haji, disyariatkan pada tahun 
keenam hijriah. Rasulullah SAW dalam berbagai riwayat setelah 
hijrah ke Madinah, mengerjakan haji hanya sekali yang dikenal 
dengan haji wada’. 

Haji adalah panggilan Ilahi, oleh karenanya jamaah haji dinamai 
dhuyuuf ar-rahmaan (tamu-tamu Allah SWT Yang Maha Pengasih). 
Allah SWT sungguh senang menyambut kehadiran tamu-Nya 
(hamba-Nya). “Kembalinya (taubatnya) seseorang keharibaan-Nya 
menjadikan Allah SWT bergembira melebihi kegembiraan seorang 
yang telah berputus asa mencari untanya yang hilang yang membawa 

Haji dan Koper Ikhlas

HIKMAH

Oleh : Saparwadi Nuruddin Zain
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perbekalannya pada saat ia berada di tengah padang pasir, kemudian 
dengan serta-merta unta itu datang…” (HR. Muslim dari Anas bin 
Malik r.a). Sungguh siapa pun yang datang kepada-Nya dengan tulus 
ikhlas, pasti ia disambut, bahkan dianugerahi limpahan karunia-
Nya. “Wahai putra (putri) Adam, selama engkau berdoa kepada-
Ku mengharapkan ampunan-Ku, Aku mengampuni apa yang telah 
engkau lakukan di masa lalu, dan Aku tidak peduli (berapa banyak 
dosa-dosamu). Wahai putra (putri) Adam, seandainya dosa-dosamu 
telah mencapai ketinggian langit, kemudian engkau memohon 
ampunan-Ku, Aku akan mengampunimu. Seandainya engkau 
datang menemui-Ku membawa dosa-dosa seluas wadah bumi ini, 
dan engkau menjumpai-Ku dengan tidak menyekutukan Aku dengan 
sesuatu, niscaya Aku datang kepadamu dengan pengampunan seluas 
wadah itu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Haji mengandung hikmah dan pelajaran tentang makna 
pengorbanan dalam hidup dan menempa jiwa agar memiliki 
semangat juang yang tinggi. Siap berkorban meninggalkan 
kampung halaman, keluarga, menghabiskan banyak biaya. 
Perjalanan yang memerlukan perbekalan, dikarenakan perjalanan 
yang jauh. Selain perbekalan fisik yang tidak kalah penting 
adalah perbekalan rohani, bahkan perbekalan ini harus disiapkan 
sejak seseorang berkeinginan melaksanakan ibadah haji, apabila 
perbekalan disiapkan dalam wadah koper, maka “koper” ikhlas 
adalah koper yang harus paling banyak disiapkan, karena ibadah 
haji adalah ibadah yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk 
menaati perintah Allah SWT dan mendapatkan ridha-Nya.

Ibadah haji melatih kesabaran dan ujian keikhlasan. Sabar 
menghadapi kesulitan dan rintangan dalam melaksanakan perintah 
Allah SWT, sabar tahan uji dalam melaksanakan perintah-Nya 
sekalipun berat dan melelahkan dalam menjalankan ibadah haji. 
Kesabaran dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah 
lainnya hanyalah semata-mata didasari keikhlasan mencari ridha 
Allah SWT dalam memenuhi panggilan-Nya. Keikhlasan dan 
ketulusan itulah yang menjiwai dan memotivasi kegiatan amalan 
ibadah haji sehingga terasa menjadi mudah dan ringan pada saat 
melaksanakannya. r
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Dalam perspektif syariah, shalat sering didefinisikan sebagai 
perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan syariah. Shalat 
adalah fardhu ada lima, yaitu Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya, dan 
Subuh.

Shalat-shalat tersebut merupakan fardhu ‘ain dalam arti tidak 
bisa diwakilkan, bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat 
(syarat wajib), yaitu beragama Islam, akil-baligh, bersih dari 
hadas besar dan kecil, yakni sudah berwudhu atau bertayamum, 
dan sudah mandi bagi yang wajib mandi,  seperti junub, najis,  
haidh, dan nifas, dilakukan dalam keadaan sadar, menutup 
aurat, sudah masuk waktu shalat, menghadap ke arah kiblat, dan 
sampai da’wah Nabi kepadanya.

Shalat, menurut Imam Syafi’, mazhab paling berpengaruh 
di Asia Tenggara, ada 13, yaitu, niat, berdiri tegak (bagi yang 
mampu), takbir ihram, membaca surah al-Fatihah, ruku, iktidal, 
sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal dan akhir, 
membaca tahiyat, shalawat kepada Nabi, salam, dan tertib.

Hal-hal yang membatalkan shalat juga dibahas secara 
mendalam, seperti batal wudhu, makan dan minum dengan 
sengaja walau hanya sedikit, terbuka aurat, menggerakkan 
anggota badan berturut-turut tiga kali, badan, pakaian, atau 
tempat shalat terkontaminasi najis, tersingkap aurat, ketawa 
terbahak-bahak, bercakap-cakap dengan sengaja, berubah niat, 
meninggalkan rukun shalat, dan mendahului imam lebih dari 
dua rukun shalat.

GORESAN IMAM BESAR

Shalat Perspektif Syariah, 
Tarekat, dan Hakikat (2)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Sebelum membahas shalat dengan seluruh aspeknya secara 
mikro, kitab-kitab fikih mengawali pembahasannya dengan 
masalah taharah, yang mencakup wudhu, tayamum, dan mandi. 
Pembahasan taharah ini juga menyita halaman yang cukup 
tebal karena dibahas segala aspek taharah meliputi rukun-
syarat taharah dan alat-alat penyuci yang bisa digunakan untuk 
membersihkan dan menyucikan.

Dalam kitab-kitab tafsir, khususnya tafsir mu’tabarah di 
kalangan Suni, ayat-ayat tentang shalat dan taharah dibahasa 
secara panjang lebar. Karenanya, wajar kalau di dalam kitab-
kitab fikih juga porsi shalat dan taharah dibahas hampir separuh 
dari total halaman yang tersedia di dalam kitab-kitab fikih.

Sedikit sekali di antara kitab-kitab yang ada membahas aspek 
thariqah dan apalagi hakikat shalat dan taharah. Hanya ulama-
ulama Syi’ah kelihatannya rajin membahas soal-soal hakikat 
ibadah, termasuk shalat dan taharah.

Sayang sekali ayat-ayat yang menyinggung hikmah-hikmah 
spiritual di balik ayat-ayat shalat dan taharah tidak dibahas 
secara mendalam. Mungkin para ulamanya memahami secara 
eksoterik, bahkan mengamalkannya. Namun, mereka sepertinya 
agak khawatir membahas secara terbuka ayat-ayat Al-Qur’an 
secara esoterik terhadap publik.

Pembahasan shalat dalam perspektif syariah, khususnya 
dalam dunia Suni, sebagaimana dapat dilihat di dalam kitab-
kitab fikih Suni, seperti kitab Fath al-Mu’in karangan Zaynuddin 
al-Malibari dan kitab Khasyiyah I’anah al-Thalibin karya Abu 
Bakar al Syatha, yang merupakan kitab wajib pondok pesantren 
di Indonesia. Cenderung shalat itu kering dan terkesan terlalu 
formal, mekanis, cenderung lebih eksoterik sehingga terkesan 
seolah menenggelamkan hakikat dan tujuan shalat itu sendiri 
sebagai media pendekatan diri secara personal kepada Allah 
subhanahu wata'ala.

Agak berbeda dengan ulama-ulama Syi’ah yang lebih 
cenderung menekankan aspek esoterik shalat di dalam 
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pembahasannya sehingga banyak di antara ayat dan hadis shalat 
ditakwil sedemikian jauh untuk menemukan dan menggapai 
makna batin shalat itu.

Lihat, misalnya, kitab Tafsir al-Muhith al-A’dham wa al-
Bahr al-Khadhamiy fi Ta’wil Kitab Alla al-‘Aziz al-Muhakkam, 
khususnya jilid IV yang membahas hakikat dan makna batin 
shalat yang sedemikian jauh.

Hanya Imam al-Ghazali dalam dunia Suni yang agak berani 
membahas secara mendalam dimensi-dimensi ‘irfan terhadap 
ibadah-ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. 
Dalam kitabnya, Ihya’ ‘Ulum al-Din, selain membahas aspek 
eksoterik sejumlah ajaran Islam, seperti taharah, shalat, puasa, 
zakat, dan haji, al-Ghazali juga melengkapi pembahasannya 
dengan aspek hikmah dan rahasia suatu ibadah yang 
diistilahkannya dengan al-asrar al-syari’ah.

Dalam kitab ini, Imam al-Ghazali selalu memulai dengan 
kata asrar pada setiap topik (madhu’) bahasannya, seperti kitab 
Asrar al-Thaharah, kitab Asrar al-Shalah wa Muhimmatuha, 
kitab Asrar al-Zakah, kitab Asrar al-Shaum, kitab Asrar al-Haj, 
dan seterusnya.

Idealnya, pembahasan setiap ajaran syariah seperti 
shalat selalu dikaji dalam dua aspek secara integrated, yaitu 
dikaji dalam aspek eksoterik dan secara esoterik. Kajian 
eksoterik menampilkan aspek syi’ar (scope) dan kajian esoterik 
menampilkan aspek kedalaman makna (force) dari ajaran Islam.

Inilah sesungguhnya yang diidealkan Sykeh Ibn ‘Athaillah 
dalam ungkapannya Man tafaqqaha walam yatashawwafa 
faqad tafassaka, waman tashawwafa walam yatafaqqaha faqad 
tazandaqah, waman jama’a bainahuma faqad tahaqqaqah 
(Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, maka ia fasik 
(rusak), barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, maka ia 
zindiq (sesat), dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, 
maka ia mencapai kebenaran). (Harian Republika, 23 Mei 2014 
M/24 Rajab 1435 H) r
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Pendahuluan
Kajian lalu membahas sifat ketujuh yang wajib bagi Allah 

yaitu Qudrah: kekuasaan Allah, yang berhubungan dengan ifadah 
(manfaat), sasaran dan tujuan penciptaan, yang menyampaikan 
pada kesimpulan bahwa tidak ada kesia-siaan dalam semua 
penciptaan yang Allah ciptakan. Kajian pada kesempatan ini akan 
membahas sifat Allah kedelapan, yaitu iradah.

Pembahasan
Sifat yang wajib bagi Allah selanjutnya adalah iradah.  Iradah 

berarti berkehendak: sifat yang ada didalam zat Allah yang sudah 
terdahulu tanpa didahului dan selalu menempel pada zat Allah 
sampai kapanpun. Tujuan dari sifat iradah ini adalah untuk 
mengkhusususkan segala sesuatu terhadap yang mungkin. Qudrah 
berfungsi mengadakan dan meniadakan, iradah tujuannya 
adalah untuk mengkhususkan: mengadakan atau meniadakan, 
mensifati atau tidak. Contoh dari sifat ini adalah : menjadikan 
sesuatu berwarna hitam atau putih, berilmu atau bodoh, kaya 
atau faqir. Allah Memberikan ukuran sesuai kehendak seperti 
ukuran jemari, atau tinggi rendah tubuh seseorang ataupun 
Allah, meletakkan seseorang pada zaman-zaman dan periodesasi 
berbeda sesuai kehendak-Nya.

Iradah dibagi empat:
1. Wajibun li ghairihi : wajib bagi selain-Nya. Hal ini apa yang 

terjadi pada keimanan Abu Bakar Ash-Sidiq yang meyakini 
perjalanan Isra' Mi’raj. Allah menghendaki, memerintahkan 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kajian Kitab Tijan Ad-Daruri

Oleh : Ustadz. H. M.Taufiqurahman SQ, MA
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Artinya : “Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh 
jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta 
alam” (QS. At-Takwir/81: 29).

                  

 

kepada hati Abu Bakar dan meridhai apa yang terjadi pada Abu 
Bakar.

Iradah ini berkaitan dengan adanya perintah kehendak Allah, ada 
perintah Allah dan ridha Allah.

2. Mustahillun li ghairihi : mustahil adanya kehendak Allah. 
Misalnya adalah Allah menciptakan anak dan isteri. Hal ini 
bertabrakkan dengan sifat Allah yang lain yaitu wahdaniyyah 
Allah. Allah tidak menghendaki sesuatu , tidak memerintahkan 
dan meridhai sesuatu: contoh lain menciptakan Tuhan selain-
Nya.

3. Yuridu wa la ya'muru wa la yardha :  Allah Menghendaki 
tetapi tidak memerintahkan dan tidak meridhai. Seperti 
kekufuran seseorang. Kekufuran dipersilahkan oleh Allah 
tetapi tidak diperintahkan dan tidak diridhai Allah. Kekufuran 
adalah sebuah kehendak Allah yang tidak diperintah dan 
tidak diridhai baik kufur maknawi (seperti tidak bersyukur 
atas nikmat) ataupun kufur iman. Begitu juga seperti halnya 
perbuatan maksiat. 

4. Ya'muru wa la yurid : Allah memerintahkan namun tidak 
Menghendaki. Seperti keimanan seseorang yang Allah sudah 
tahu bahwa orang ini akan kafir dan tidak beriman, namun 
sepanjang kehidupan Allah akan tetap memberi jalan untuk 
mendapat hidayah dan orang ini tetap bersikukuh pada 
kekefurannya, maka tidak akan bisa beriman karena tidak mau 
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mengambil kesempatan hidayah Allah. Dirinya sendirilah yang 
menentukan ketidakberimanannya.

Dalil dari adanya iradah Allah adalah : andaikan  Allah 
tidak menghendaki maka mustahil Allah memiliki sifat karihan: 
terpaksa yang berarti mengeliminir sifat qudrah: kekuasaan. 
Kehendak dan kekuasaan manusia terbatas intervensi, dan 
kemampuan. Adanya Allah tidak kuasa adalah mustahil, bila 
Allah tidak kuasa maka tidak akan menciptakan makhluq dan 
tidak akan  ada keteraturan.

Dalam iradah Allah, sifat iradah dalam ahlus sunnah harus 
berbeda dengan iradah mu’tazilah. Ahlus sunnah meyakini 
bahwa segala kesenangan, kepedihan dan musibah adalah atas 
dasar kehendak Allah. 

Keburukan tidak bisa dikaitkan dengan iradah orang, melainkan 
sebagai ujian sebagaimana diterangkan dalam Qur'an:

Allah memberikan kehidupan yang baik dan buruk sebagai 
fitnah ujian untuk mempertebal keimanan hamba dihadapan 
Allah subhanahu wata’ala.

                    

 Artinya: “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia 
menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 
"Jadilah!" maka terjadilah ia” (QS. Yasin/36: 82). 

                   

          
 Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. 

Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan 
sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada 
Kamilah kamu dikembalikan” (QS. Al-Anbiya/21: 35).
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Kesimpulan  

1. Sifat Iradah adalah sifat ke delapan dalam kajian Kitab Tijan 
Ad-Daruri.

2. Allah berkehendak. Setelah menciptakan (mengadakan) 
sesuatu Allah berkehendak untuk mengkhususkan sesuatu: 
memanjangkan-memendekkan, membuat kaya miskin, 
memberi ilmu atu membodohkan seseorang. 

3. Kehendak Allah ini tidak bisa ditolak oleh siapaun. Tidak ada 
yang bisa menolak kehendak Allah yang baik atau yang buruk, 
yang bermanfaat ataupun membawa kemudharatan melainkan 
atas kehendak Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-
Qur’an surat Al-Fath ayat 48 :

                

                   

                  
             

 Artinya: “Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke 
Hudaibiyah) akan berkata kepadamu, “Kami telah disibukkan 
oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan 
untuk kami.” Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya 
apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, “Maka 
siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah 
jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika Dia 
menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Mahateliti 
dengan apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Fath/48: 11). r 
(BUT)
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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 olehpara Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Senin

Tgl/Bln

22 Juni

23 Juni

24 Juni

26 Juni

27 Juni

28 Juni

Narasumber

H.M. Mahdi, M.Ag

Drs.H. Muhasyim 
Abdul Majid, M.Ag

Dr. H. Syamsul 
Ma'arif, MA

KH. M. Nur Hayyid, 
MA

Drs. H. Abdul Halim 
Sholeh, MM

Dr. Hj. Romlah Askar

Bahasan/ Materi

La Tahzan

Ulumul Qur'an

Tafsir Ayat-ayat 
Al -Ahkam

Pendidikan Ramaja

Fathul Bari

Shubuh

04 : 40

04 : 40

04 : 40

04 : 40

04 : 41

04 : 41

Zhuhur

11 : 57

11 : 58

11 : 58

11 : 58

11 : 58

11 : 58

Ashar

15 : 18

15 : 19

15 : 19

15 : 19

15 : 19

15 : 20

Maghrib

17 : 50

17 : 50

17 : 51

17 : 51

17 : 51

17 : 51

‘Isya

19 : 04

19 : 05

19 : 05

19 : 05

19 : 05

19 : 06

Tanggal
  

19

20 

21

22

23

24

  

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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

1 Alla Michel Kristen

2 Zachariah Ezekial Kristen

  Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di AJWA TV dan 
Kajian Ba’da Dzuhur/ Jum’at  di Youtube : Masjid Istiqlal TV.
Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat pula 

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

subscribe, comment, like and share)

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 8 - 14 Juni 2021 :
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 11 Juni 2021, adalah untuk :
1. Almarhumah Ibu Warsilah binti Salatun, usia 76 tahun 

Wafat, 6 Juni 2021 di Purworejo, Jateng 
2. Almarhumah Hj. Sumarni Lodji Wafat, 9 Juni 2021 di 

Makassar
3. Almarhum Suharyanto bin H. Usup Wiryodiharjo, usia 63 

tahun Wafat, 19 Mei 2021 di Jakarta
4. Almarhum Drs.H.Rasyidin bin H. Rahman, usia 62 tahun 

Wafat, 28 Mei 2021 di Bima NTB
5. Almarhum Bapak Darsa bin Katma, usia 62 tahun Wafat, 8 

Juni 2021 di Jakarta
6. Almarhum Bapak Darinus bin Nurdin, usia 76 tahun Wafat, 

8 Juni 2021 di Dumai
7. Almarhum H. Syamsudin bin H. Sanawa, usia 79 tahun 

Wafat, 2 Mei 2021 di Jakarta
8. Almarhum Ir. H. Bustami Rahman bin Abdur Rahman, usia 

81 tahun Wafat, 1 Juni 2021 di Palembang
9. Almarhum Gunawan bin Samingin, usia 58 tahun Wafat, 10 

Juni 2021 di Crurup Bengkulu
10. Almarhum Harwandy bin Lexfrendi, usia 36 tahun Wafat, 9 

Juni 2021 di Ciledug Tangerang
11. Almarhumah Ibu Hasanah binti M. Salim Yazid, usia 65 

tahun Wafat, 23 Mei 2021 di Jakarta Timur
12. Almarhumah Hj. Mariamah Yuliaansche, usia 80 tahun 

Wafat, 7 Juni 2021 di Mataram NTB
13. Almarhumah Seni binti Fulan, usia 93 tahun Wafat, 7 Maret 

2020 di Bantul

َ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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Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA Penanggung Jawab: Kepala Bidang Penyelenggara 
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14. Almarhumah Siti Utami binti Tjokrosuharto, usia 75 tahun 
Wafat, 12 Mei 2020 di Semarang

15. Almarhumah Siti Suhesti binti Tjokrosuharto, usia 79 tahun 
Wafat, 15 Mei 2021 di Semarang

16. Almarhumah Puput Dewanti binti Aryanto, usia 40 tahun 
Wafat, 26 Mei 2021 di Balikpapan

17. Almarhumah Tarni binti Kartoyo, usia 57 tahun Wafat, 9 
Juni 2021 di Tangerang.



KOLASE KEGIATAN

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA  
memberikan tausyiah  di acara Halal bi halal Majelis Taklim 

Kaum Ibu Masjid Istiqlal

Majelis Taklim Pemuda Istiqlal (MTPI) digelar secara virtual 
menghadirkan pembicara Meyda Sevira dan Wildan Kholid



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

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

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


