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PENGANTAR REDAKSI

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 
Semoga para pembaca Mimbar Jum’at senantiasa dalam 

semangat yang tinggi sebagaimana di Bulan Ramadhan walau 
kita telah melewati pertengahan Syawwal ini. Rangkaian perayaan 
Hari Raya yang banyak diisi dengan silaturrahim memberikan 
kegembiraan tersendiri bagi kaum muslimin yang hidup sebagai 
mayoritas di negara dengan budaya keislaman yang kuat, ini 
harus disyukuri sebagai sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia 
yang merupakan modal besar untuk menghadapi berbagai 
permasalaham yang ada.

Khutbah Jum’at edisi ini disampaikan oleh Dr. KH. Saifudin 
Zuhri, MA, dengan judul : "Pendidikan Multi Dimensi sebagai 
Pondasi Menjadi Khalifah Seutuhnya". Goresan Imam Besar 
mengangkat judul Silaturrahim dan Idul Fitri, menggambarkan 
tentang semangat silaturrahim yang telah menjadi budaya nasional. 
Budaya ini bahkan telah meluas dan berpengaruh pada mobilisasi 
umat Islam Indonesia dari negara-negara tetangga.

Kajian Qabla Jumat menampilkan kajian Umum Keislaman 
pada Jum'at lalu dengan judul "Memaknai Kemuliaan Ramadhan 
dan Syawal". Narasumber pada kajian ini adalah Prof. Dr. Ir. K.H. 
Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Bank Mega Syariah, 
Ketua Badan Wakaf Indonesia dan Ketua Dewan Pers).

Materi ini sangat penting untuk kita dapat berkontemplasi 
atas sekmen dan piksel-piksel kemulian dan kehebatan Bulan 
Ramadhan yang masih melekat pada diri kita walau telah 
berlalunya bulan Ramadhan, agar kita termotivasi untuk bisa 
memperoleh investasi kekinian dan kenantian.

Hal lain yang rutin tersaji adalah informasi pengajian, jadwal 
pelayanan, aneka kegiatan dan galeri. Selamat menikmati dan 
menelaah persembahan Mimbar Jum'at edisi ini. Syawwal yang 
berkualitas akan mengenalkan semangat Ramadhan. Semoga 
mencerahkan. (BUT)
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Penciptaan manusia dengan tugas utama sebagai Khalifah Fil 
Ardh meniscayakan kekuatan intelektual sosial dan spiritual. 

Oleh karena itulah penempatan manusia di muka bumi dibekali 
dengan 3 perangkat utama; Akal, Hati/Qalbu dan Wahyu. Allah 
swt, berfirman: 

KHUTBAH JUM’AT

Oleh : Dr. KH. Saifuddin Zuhri, M.Ag

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 19 Syawwal 1443 H / 20 Mei 2022 M)

 ه  ت  ك  ر  ب  و   للاه  ة  ح   ر  و   ك   ي  ل  ع   م  ل  لس  ا  
ه  د  م  ح  ال   ه  ِله ه  ق  ل  ي خ  اّل   ة  ف  ي  له خ   ل   ع  ج  و   ه  ر  و  ص   ن  س  ح  أ  ف   ان  س  ن  ال 

ْ   فه   ل   ه  د  ح  و    للا  ل  اه  ال   َهل   ن  ا   د  ه ش  . ا  ه  م  ع  نه  ل  ك   ا  ف   ضه ر   ا
ه    د  ب  ع   ن  ل  و   ل    ك  ي  ش 

 
 ل  ا

 
 ل   و  س  ر  و   ه  بد  ا ع  د  م  ح  م   ن  ا   د  ه ش  ا   و   ه  ّي   ا

ْ    ره ائه  س  ل  ع   ه  ع  ف  ر  و   ة  ح   ر   ي   مه ال  ع  ل  له  ل   س  ر  أ   ه م   اءه ي  به ن  ا . د  ع  ا ب  م  أ  . ل   ن 
 ه  د  ع  و   ك   ل   ق  ده ص  ي   ل   و  س  وا ر  ع  ي  طه ا  و   ا للا  و  ق  ات   اس  ا الن  ُّي  ا ا  ي  ف  
   ن  و  ل  خ  د  ت  و  

اَُّي  أ  : ّي   ل   ل  ج   ل  ج   للا   ال  . ق   ه  ت  ن  ج   للا   اء  ش   ن  ا
ه    ن  ت  و  م   ت  ل  و   هه اته ق  ت   ق  ح   ا للا  و  ق  ا ات  و  ن  أ م   ن  ي  اّل 

 
 . ن  و  م  له س  م   ت   ن  أ   و  ل  ا

 

Pendidikan Multi Dimensi sebagai Pondasi 
Menjadi Khalifah Seutuhnya
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Pendengaran dan penglihatan merupakan indera utama 
yang mengumpulkan informasi dan data dari alam sekitar untuk 
diteruskan kepada akal untuk diproses. Kemudian fu’ad yang 
merupakan bentuk mufrad dari af ’idah adalah hati nurani yang 
menyaring dan mengawasi keputusan-keputusan dari akal logika. 
Kemudian Allah menegaskan bahwa wahyu yakni al-Qur’an 
sebagai hidayah dan penyelamat bagi  kehidupan manusia di dunia 
dan akhirat. Al-Qur’an menajadi rambu terakhir dan final atas 
keputusan dan kesimpulan akal dan hati. Allah berfirman dalam 
kaitan dengan tujuan al-Qur’an hidayah bagi manusia yang berisi 
penjelasan-penjelasan hidayah dan pembeda.  

Akal membimbing manusia untuk menundukkan alam 
sehingga menjadi fasilitas untuk ketenangan, kesenangan dan 
kemudahan hidupnya. Dengan bantuan akal manusia mampu 
mengolah hamparan bumi, samudra nan luas bahkan angkasa dan 
luar angkasa, semuanya untuk kemanfaatan bagi manusia. Allah 
berfirman: 

Artinya : “Katakanlah, “Dialah yang menciptakan kamu dan 
menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi 
kamu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur” (QS. Al-Mulk: 23).

                
        

 

Artinya : “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya 
diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 
(antara yang benar dan yang batil)” (QS. Al-Baqarah: 185).

                

        ...      
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Terbukti saat ini, kita dapat menjelajahi dan menikmati hasil 
bumi dan keragamannya dari berbagai pelosok bumi. Penguasaan 
angkasa memungkinkan pergerakan nan cepat dari satu tempat ke 
tempat yang lain. Bahkan penempatan satelit di luar angkasa telah 
menyatukan komunikasi dan informasi global. Apa yang terjadi 
di belahan bumi sebelah barat dapat diketahui dan disaksikan di 
belahan bumi sebelah timur dalam hitungan detik. Akal membawa 
manusia mampu mendayagunakan potensi laut air bahkan udara 
untuk memproduksi listrik yang saat ini telah menjadi kebutuhan 
pokok umat manusia.

Namun, dibalik keistimewaan dan keluarbiasaan akal, ternyata 
kehidupan manusia tidak mampu ditenangkan dan dibahagiakan 
semata oleh akal.

Nafsu serakah dan angkara murka dari jiwa jiwa yang kering 
telah menghantarkan sebagian manusia untuk mengeksploitasi, 
memonopoli bahkan merusak hamparan alam raya yang indah ini. 
Polusi dan sampai kian menjadi momok yang siap menerjunkan 
umat manusia ke derajat yang serendah-rendahnya lebih rendah 
dari binatang ternak. Allah berfirman: 

                   

              
 

Artinya : “Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) 
dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
berpikir” (QS. Al-Jatsiyah : 13).
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Dari sinilah kemudian Allah SWT membekali manusia dengan 
qalbu dan fu'ad. Qalbu yang jernih ibarat cermin sekaligus radar. 
Ia dapat menangkap sinyal-sinyal langit berupa gambar llham 
dan rusyd petunjuk dari Allah SWT. Hati dan nurani manusia 
membimbing untuk mencintai dan menyayangi sesama. Hal mana 
tidak terjangkau oleh akal yang hanya selalu bermain dalam dunia 
logika. Jikalau akal lebih banyak menghitung untung dan rugi dalam 
bertindak bahkan bergaul. Qalbu hati dan nurani mampu mengajak 
untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Qalbu menjadikan 
dirinya wadah untuk keikhlasan, rasa syukur dan Ridha. Maka tidak 
jarang dan tidak mengherankan bila kita bertemu dengan seseorang 
yang secara akademis tidak berpendidikan tinggi. Mungkin pola 
pikir yang dimiliki sangat sederhana, namun sepanjang waktu ia 
memberikan senyuman yang tulus. Tidak terdapat raut ambisi atau 
sedih atau kecewa di raut wajahnya. Ini disebabkan dalam dirinya 
terdapat wadah qalbu hati yang kaya, lapang, dan Ridha.

Sebaliknya, dalam kondisi qalbu yang tidak fungsional 
disebabkan pengabaian disebabkan dominasi akal tanpa hirau 
atas isyarat isyarat hati. Saat-saat dimana qalbu nya yg berharga 
dibiarkan kusam, keruh, kotor dan hitam maka kebahagiaan dan 
ketenangan akan menjauh darinya. Hidup yang dipenuhi fasilitas 
dan kemewahan menjadi tidak berarti. Rumah yang luas dan 
kendaraan mewah yang seharusnya memunculkan kesyukuran 
justru berasa sempit. Nabi Saw sudah mengingatkan:

Dari An Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma, Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ن   َألا 
ِ
إ دِ  ِف  وا سا إ ُمْضغاة   إلْجا ذا

ِ
ْت  إ لاحا لاحا  صا دُ  صا سا إ ، ُُكُّهُ  إلْجا ذا

ِ
إ  وا

ْت  دا دا  فاسا دُ  فاسا سا ِها  َألا  . ُُكُّهُ  إلْجا  إلْقالُْب  وا

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar 
mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum : 41).
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Untuk mendampingi akal dan qalbu manusia. Sebagai wujud 
nyata bimbingan langsung dari Allah SWT, maka diturunkan lah 
Wahyu tertulis berupa kitab yang berisikan Kalam Allah. Dalam 
hal ini Al-Qur'an Al-Karim menjadi kitab Pamungkas sebagai 
pelengkap penyempurna atas kitab-kitab dan Kalam Allah SWT 
yang diturunkan sebelumnya.

Artinya : “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan 
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka 
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan 
Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan 
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 
setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu 
umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia 
yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 
berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu 
diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu 
perselisihkan” (QS. Al-Ma'idah : 48).

                     

                            

                      

                        
                        

 

Artinya : “Ingatlah. Sesungguhnya dalam jasad ini terdapat 
segumpal daging. Jikalau dia baik maka baiklah seluruh jasad. 
Jikalau dia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ingatlah. dia itu 
adalah qalbu” (HR. Bukhari dan Muslim).
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Bagi umat Islam, akal yang baik belum lah cukup. Kekuatan dan 
superioritas intelektual tidak dan belum mampu membawa manusia 
kepada derajat dan fungsi Khalifah. Berlandaskan akal saja masih 
rentan membawa kehancuran dan pertumpahan darah sebagai 
dulu yang dikhawatirkan malaikat. Manusia perlu mengasah dan 
memperhalus emosional atau qalbunya. Sehingga ia memilih damai 
dibandingkan perang. rela untuk berbagi tanpa berhitung untung 
rugi. sampai di sini, hampir hampir kehidupan ideal terpenuhi.

Sayangnya, beragama tidak cukup hanya baik untuk diri 
sendiri dan orang lain. Sebagian manusia mungkin menganggap 
bahwa tujuan hidup tidak lain adalah untuk menjadi baik berbuat 
baik. Tidak perlu mempercayai atau beriman kepada Zat Yang 
Maha Menciptakan. Tidak perlu ada tatacara peribadatan. Tidak 
perlu ada ada yang halal dan haram. Tidak perlu zikir, tidak perlu 
doa. Hal-hal semacam inilah yang tidak dijangkau akal maupun 
rasa manusia. Ia harus datang dari dan bimbingan langsung dari 
Allah swt., melalui kalam-Nya dan penjelasan Rasul-Nya. Di sini 
pengetahuan dan pengamalan akan perintah-perintah, larangan-
larangan, dan petunjuk dari wahyu menjadi kunci.

Tiga kekuatan utama yang telah disebutkan, yakni akal, 
qalbu, dan wahyu merupakan perangkat yang harus dimiliki 
untuk mencapai manusia seutuhnya. Untuk mendapatkan dan 
memenuhi 3 kriteria khalifah ini, maka mau tidak mau, suka tidak 
suka, diperlukan dan dibutuhkan program dan perencanaan yang 
matang terstruktur dan berkesinambungan. Unsur-unsur dan poin 
substansi  dan pondasi kemampuan akal, qalbu, dan wahyu harus 

Artinya : “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya 
diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 
(antara yang benar dan yang batil)” (QS. Al-Baqarah: 185).

              

           ...      
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menajadi unsur utama dalam pendidikan. 
Para pakar, alim ulama, dan umara kita telah berjibaku, 

bahu membahu untuk merumuskan kebijakaan nasional tentang 
pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 
yang kemudian disertai dengan Undang-Undang tentang Guru 
dan Dosen, Undang-Undang tentang Pesantren dan seperangkat 
peraturan-peraturan terkait sebagai turunannya patut kita apresiasi 
dan dukung dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 

Namun tidak boleh dilupakan. Bahwa di sana ada peran serta 
dan peran aktif dari masing-masing individu khususnya kita 
sebagai umat Islam, untuk mensinergikan perangkat-perangkat 
aturan formal itu dengan alur untaian hidayah disampaikan Allah 
melalui Kalam-nya dan penjelasan Rasul-Nya yang mulia. Karena 
betapapun canggih sistem yang dibuat manusia, ia akan selalu 
lekang ditelan zaman. Ia membutuhkan pembaruan di setiap jangka 
waktu tertentu. Karena manusia berubah, dan alam pun berubah. 
Sedangkan prinsip-prinsip umum dan pokok yang bersumber dari 
al-Qur’an dan hadis adalah abadi dan langgeng.

Proses pendidikan yang diisyaratkan al-Qur’an sejatinya 
dimulai sejak manusia di alam rahim. Dijelaskan dalam QS. Al-
A'raf ayat 172 :

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari 
sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka 
dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya 
berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, 
“Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, 
“Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini”. 

ِيَََّتُْم َوَاْشَهَدُِهْ عَٰٰلْٓ َوِاْذ  ْٓ ٰاَدَم ِمْن ُظهُْوِرِِهْ ُذر  َُّك ِمْنْۢ بَِنْ َاَخَذ َرب
ْۗ قَالُْوا بَٰٰلۛ َشِهْدََن َۛاْن تَُقْولُْوا يَْوَم الِْقٰيَمِة ِاَنَّ  َانُْفِسِهْمْۚ َالَْسُت ِبَرب ُِكْ

ن   ُكنَّا َعْن ٰهَذا ٰغِفِلْيَ
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Dalam tafsir Ibn katsir disebutkan bahwa ayat ini menceritakan 
bahwa Allah swt., telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari 
sulbi mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka bahwa 
Allah adalah Tuhan dan Pemilik mereka, dan bahwa tidak ada 
Tuhan selain Dia. Sebagaimana Allah Swt. menjadikan hal tersebut 
di dalam fitrah dan pembawaan mereka, seperti yang disebutkan 
oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

Di dalam kitab Sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah r.a. 
bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui Iyad ibnu 
Himar bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 
kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan 
pada fitrah Allah” (QS. Ar-Rum: 30).

                          

        ...     
 

Artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci).  
Riwayat lain menyebutkan: dalam keadaan memeluk agama ini 
(Islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang 
Yahudi atau seorang Nasrani atau searang Majusi, seperti halnya 
dilahirkan hewan ternak yang utuh, apakah kalian merasakan 
(melihat) adanya cacat padanya?”.

ُّ َمْوللوٍد يلوََلل عَََل الِْفْطَرِة  ِ -ُكل َداِنِه، -َوِِف ِرَوايٍَة: عَََل َهِذِه الِْمَّلة ِ َو  فَأَبََواهل ُيل
وَن ِفهيَا ِمْن َجْدعَاءَ  سُّ ِ َعاَء، َهْل ُتل ميًَة ََجْ ميَةل ََبِ َساِنِه، مََكَ تلوََلل الََْبِ اِنِه، َويلَمج ِ َ  َويلنَّص ِ

ي ُحنََفاَء فََجاَءْْتُمُ  َبادي ِّني َخلَْقُت عي
ِ
ُ ]تََعاََل[ ا نُي  "يَُقوُل اَّلله َياطي الش ه

ْم َما َأْحلَلُْت لَهُْم" َمْت عَلَْْيي ْم َوَحره ي يِني  فَاْجتَالَْْتُْم، َعْن دي
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Ayat 172 Surah al-A’raf ini mengisyaratkan bahwa selain 
proses pertumbuhan janin secara fisik di alam rahim, ternyata 
spritualitasnya telah dibentuk berupa iqrar tauhid. Selanjutnya 
pasca kelahirannya maka peran orang tua dan lingkungan menjadi 
penting dalam pembentukan diri dan kepribadian sang anak. 

Penguatan kapasitas intelektual telah ditegaskan oleh Rasulullah 
saw., dengan sabdanya “tuntutlah ilmi walaupun ke negeri Cina”. 
Tentu ilmu yang dimaksud bukanlah ilmu tentang qalbu apalagi 
wahyu. Melainkan ilmu teknologi. Dalam berbagai ayat juga 
ditegaskan perintah untuk meneliti unta, langit, gunung dan bumi. 
Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ghasyiyah ayat 17 - 20 : 

Sembari menguatkan akal logika dengan mempelajari ayat-ayat 
kauniyah, maka penguatan qalbu menjadi hal yang sangat penting. 
Penguatan qalbu, rasa, dan emosi dilakukan dengan sosialisasi, 
kebersamaan, dan pergaulan yang ramah dan adil. Di sini seseorang 
belajar untuk menghargai, menghormati, tenggang rasa, menjaga 
perasaan orang lain. Pendidikan nurani dilakukan dengan latihan 
menahan diri.

Penguatan kapasistas yang ketiga adalah spiritualitas. Tahapan 
yang tidak boleh dilupakan manusia untuk menjadi khalifah 
seutuhnya adalah kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta. r

Artinya : Allah subhanahu wata'ala berfirman, "Sesungguhn-
ya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif 
(cenderung kepada agama yang hak), kemudian datanglah setan, 
lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharam-
kan kepada mereka apa-apa yang telah Aku halalkan kepada 
mereka.”

Artinya : “Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta 
bagaimana ia diciptakan?. Dan kepada langit, bagaimana 
ia ditinggikan?. Dan kepada gunung-gunung bagaimana ia 
ditegakkan?. Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan?”.



19 Syawwal 1443 H / 20 Mei 2022 M 11

Khutbah Kedua 

ْكُر ََلُ عَََل تَْوِفْيِقِه َواْمِتنَاِنِه.  ْحَساِنِه، َوالشُّ
ِ
َالَْحْمُد هلِل عَََل ا

، َوَأْشهَُد َأنَّ  الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك ََلُ
ِ
ََلَ ا
ِ
َأْشهَُد َأْن اَل ا

َّهُمَّ صَ  ََل ِرْضَواِنِه. الل ِ
اِعى ا ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ ادلَّ َدََن ُمَحمَّ ي ِ ل ِ س َ

ا.  ْ تَْسِلْيًما َكِثْْيً اِبِه َوَسِِل  ٍد، َوعَََل أ َِلِ َوَأْْصَ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ  عَََل س َ
َُّقوا هللَا َحقَّ تَُقاِتِه، َواْعلَُمْوا َأنَّ  َا النَّاُس، ِات ا بَْعُد، فَيَا َأُّيُّ َأمَّ

ِتِه ِبُقْدِسِه، َوقَاَل هللَا َأَمَرُُكْ ِبأَْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـَّنَّ ِبَمل ئِكَ 
ْيَن أ َمنُْوا  ِ َا اَّلَّ نَّ هللَا َوَمل ئَِكتَُه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّب ِ يَأ َأُّيُّ ِ

تََعاََل ا
ٍد  ِدََن ُمَحمَّ ي ِ َّهُمَّ َصل ِ عَََل س َ ُّْوا عَلَْيِه َوَسل ُِمْوا تَْسِلْيًما. الل َصل

َّهُمَّ َعِن َوعَََل َأنِْبيَأ ئَِك َوُرُسِِلَ َوَمل ئَِكتِ  ، َواْرَض الل ِبْْيَ َك الُْمَقرَّ
َر َوُعثَْماَن َوعَِل ٍ َوَعْن بَِقيَِّة  اِشِدْيَن َأِِبْ بَْكٍر َوُُعَ الُْخلََفاِء الرَّ
ََل يَْوِم 

ِ
ْحَساٍن ا

ِ
َحابَِة َوالتَّاِبِعْْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعْْيَ لَهُْم ِِب الصَّ

ْيِن، َواْرَض َعنَّا َمَعهُمْ  ِ . ادل  ْْيَ اِْحِ ِتَك ََيَأْرَحَم الرَّ  ِبَرْْحَ
َّهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلَماِت   الل

َعَواِت.  ْيٌع قَرِيٌْب َمِجْيُب ادلَّ ََّك ََسِ ن
ِ
اأَلْحيَأ ِء ِمْْنُْم َواأَلْمَواِت، ا

ْساَلَم َوالُْمْس 
ِ
َّهُمَّ َأِعزَّ اال َك َوالُْمّْشِِكْْيَ الل ْ ِلِمْْيَ َوَأِذلَّ الّش ِ

ِدْيَن الُْمْخِلِصْْيَ َواْخُذْل َمْن َخَذَل  َوانُُْصْ ِعَباَدَك الُْمَوح ِ

تي   نا الآَّيا ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيه
ِ
ا ْ وا افاْعِني ن ْْيي وا آني اْلكاري لُْقْرآ لاُُكْ َبي ْ وا ُ ِلي كا اَّلله را َبا

ائيري  ليسا لاُُكْ وا ْ وا ا ِلي تاْغفيُر اَّلله اس ْ ا وا كيْْيي، َآقُْوُل قاْولي هذا ْكري الْحا ي والذ
الْ  ْْيا وا ْْي.الُْمْسليمي حي هُه ُهوا الْغاُفْوُر الره ن

ِ
تاْغفيُرْوُه ا اتي فاأَس ْ  ُمْسليما
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Dan janganlah kau kehilangan kesabaran dalam 
menghadapi berbagai musibah. Karena semua 

musibah di dunia ini tidak ada yang kekal 
(Imam Syafi’i rahimahumullah)

ََل يَْوِم 
ِ
َماِتَك ا ْيِن وَأْعِل ََكِ ِ ْر َأْعَدأ ئَنَا َوَأْعَدأ َء ادل  الُْمْسِلِمْْيَ وَدم ِ

َّهُمَّ اْدفَْع َعنَّا الْ  ْيِن. الل ِ اَلِزَل َوالِْمَحَن َوُسْوَء ادل  َباَلَء َوالَْوَِبَء َوالزَّ
ًة َوَعْن  َيا َخأ صَّ نُْدْوِنيْس ِ

ِ
َن ا الِْفْتنَِة َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن َعْن بَََلِ

ًة ََي َربَّ الَْعالَِمْْيَ اللهم أ رَن احلق  اِن الُْمْسِلِمْْيَ عَأ مَّ َسائِِر الُْبَْلَ
َّنَا حقًا وارزقنا اتباعه  وأ رَن الباطل ِبطاًل وارزقنا اجتنابه. َرب

نًَة َوِقنَا عََذاَب النَّاِر.  نًَة َوِِف األ ِخَرِة َحس َ نَْيا َحس َ  أ ِتنَا ِِف ادلُّ
يَْتأ ِء ِذي الُْقْرََب 

ِ
ْحَساِن َوا

ِ
نَّ هللَا يَأُْمُر ِِبلَْعْدِل َواال ِ

ِعَباَد هللِا! ا
ِر َوالَْبْغِي يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن، َويَْْنَىى َعِن الَْفْحَشأ ِء َوالُْمْنكَ 

َواْذُكُروا هللَا الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ َواْشُكُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُُكْ 
كُر هللِا َأْكَبُ  ئَلُْوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْعِطُك، َوََّلِ  َواس ْ

 

ْكُر ََلُ عَََل تَْوِفْيِقِه َواْمِتنَاِنِه.  ْحَساِنِه، َوالشُّ
ِ
َالَْحْمُد هلِل عَََل ا

، َوَأْشهَُد َأنَّ  الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك ََلُ
ِ
ََلَ ا
ِ
َأْشهَُد َأْن اَل ا

َّهُمَّ صَ  ََل ِرْضَواِنِه. الل ِ
اِعى ا ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ ادلَّ َدََن ُمَحمَّ ي ِ ل ِ س َ

ا.  ْ تَْسِلْيًما َكِثْْيً اِبِه َوَسِِل  ٍد، َوعَََل أ َِلِ َوَأْْصَ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ  عَََل س َ
َُّقوا هللَا َحقَّ تَُقاِتِه، َواْعلَُمْوا َأنَّ  َا النَّاُس، ِات ا بَْعُد، فَيَا َأُّيُّ َأمَّ

ِتِه ِبُقْدِسِه، َوقَاَل هللَا َأَمَرُُكْ ِبأَْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـَّنَّ ِبَمل ئِكَ 
ْيَن أ َمنُْوا  ِ َا اَّلَّ نَّ هللَا َوَمل ئَِكتَُه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّب ِ يَأ َأُّيُّ ِ

تََعاََل ا
ٍد  ِدََن ُمَحمَّ ي ِ َّهُمَّ َصل ِ عَََل س َ ُّْوا عَلَْيِه َوَسل ُِمْوا تَْسِلْيًما. الل َصل

َّهُمَّ َعِن َوعَََل َأنِْبيَأ ئَِك َوُرُسِِلَ َوَمل ئَِكتِ  ، َواْرَض الل ِبْْيَ َك الُْمَقرَّ
َر َوُعثَْماَن َوعَِل ٍ َوَعْن بَِقيَِّة  اِشِدْيَن َأِِبْ بَْكٍر َوُُعَ الُْخلََفاِء الرَّ
ََل يَْوِم 

ِ
ْحَساٍن ا

ِ
َحابَِة َوالتَّاِبِعْْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعْْيَ لَهُْم ِِب الصَّ

ْيِن، َواْرَض َعنَّا َمَعهُمْ  ِ . ادل  ْْيَ اِْحِ ِتَك ََيَأْرَحَم الرَّ  ِبَرْْحَ
َّهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلَماِت   الل

َعَواِت.  ْيٌع قَرِيٌْب َمِجْيُب ادلَّ ََّك ََسِ ن
ِ
اأَلْحيَأ ِء ِمْْنُْم َواأَلْمَواِت، ا

ْساَلَم َوالُْمْس 
ِ
َّهُمَّ َأِعزَّ اال َك َوالُْمّْشِِكْْيَ الل ْ ِلِمْْيَ َوَأِذلَّ الّش ِ

ِدْيَن الُْمْخِلِصْْيَ َواْخُذْل َمْن َخَذَل  َوانُُْصْ ِعَباَدَك الُْمَوح ِ
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Momentum Idul Fitri menjadi kesempatan besar bagi umat 
Islam (khususnya) untuk meningkatkan silaturahim. Bagi 

mereka yang berada di rantau, Idul Fitri menjadi kesempatan 
untuk pulang kampung halaman. Tujuan utamanya, tentu 
saja bersilaturahim dengan kedua orang tua, saudara, kerabat, 
tetangga, dan handai tolan.

Namun, dalam dunia tasawuf, pulang ke kampung halaman 
ialah kembali ke jati diri kita paling luhur setelah digodok dan 
ditempa selama sebulan penuh melalui Ramadhan (secara 
harfiah berarti : “membakar, menghanguskan”). Diharapkan 
dengan amaliah yang maksimum yang kita lakukan selama 
Ramadhan, senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu 
wata'ala sehingga pada saatnya kita juga akan memperoleh 
suasana bahagia di surga (QS. Thaha (20): 118-119).

Di Indonesia, silaturahim antar keluarga, teman, tetangga, 
relasi, dan lainnya yang digelar seusai Ramadhan umumnya 
disebut dengan istilah halal bihalal. Ini adalah produk asli 
Indonesia. Halal bihalal menjadi produk lokal (local product) 
dari silaturahim Indonesia. Namun, kini sudah menyebar 
hingga ke Malaysia, Brunei, dan Singapura.

Di Malaysia berawal dari perkebunan kelapa sawit yang 
di sana jutaan WNI bekerja. Setiap usai lebaran, mereka 
berpindah-pindah dari blok ke blok, biasanya berdasarkan asal 
daerah masing-masing. Lama kelamaan tradisi ini berlangsung 
di kota-kota yang semula hanya menjadi arena silaturahim 

GORESAN IMAM BESAR

Silaturahim dan Idul Fitri
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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antara sesama WNI. Kemudian, halal bihalal ini menjadi 
familier di Malaysia. Hal yang sama terjadi di Riyadh, Kuwait, 
dan Amerika Serikat.

Asal-usul halal bihalal ini bermula ketika anak-anak muda 
Masjid Kauman, Yogyakarta, sekitar Agustus 1945 kebingungan 
mencari tema karena terjadi dua peristiwa istimewa. Di satu 
sisi, perayaan Idul Fitri sebagai wujud kemerdekaan spiritual 
dan sisi lain baru saja dilakukan Proklamasi Kemerdekaan RI. 
Bagaimana supaya kedua peristiwa ini terangkum menjadi 
satu. Karena itu, diadakanlah sayembara kecil-kecilan untuk 
menemukan tema yang akan ditulis di dalam spanduk.

Salah seorang seniman mengusung tema halal bihalal, 
yang intinya saling memaafkan, saling merelakan, dan saling 
menghalalkan. Warga yang pernah dikucilkan masyarakat 
karena terlibat mata-mata Belanda atau pengkhianat bangsa, 
diserukan untuk dimaafkan.

Momentum Idul Fitri digunakan untuk menggalang 
persatuan dan kesatuan dalam mengisi kemerdekaan. Sejak 
itu, halal bihalal dilakukan di Jakarta yang pada mulanya berisi 
pesan kuat integrasi nasional. Jangan lagi ada dendam antara 
satu sama lain. Lapangkan dada dan hilangkan warna-warni 
lokal di hadapan kebesaran Allah subhanahu wata'ala.

Kini, halal bihalal menjadi istilah khas dan menjadi 
budaya Indonesia. Halal bihalal adalah bahasa Arab yang tidak 
diketahui maknanya oleh orang-orang Arab. Kalau halal minal 
haram mungkin bisa dipahami, tetapi ‘halal bihalal’ sebuah 
kata majemuk yang tidak lazim. Itulah keajaiban halal bihalal. 
Namun, apa pun namanya, silaturahim akan memberikan 
energi spiritual untuk lebih eksis bagi kita dalam menjalani 
kehidupan. Mari memupuk silaturahim (Harian Republika, 6 
Mei 2022 M/5 Syawal 1443 H). r(DN) 
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KAJIAN QABLA JUM'AT 

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Yang sama-sama kita hormati Takmir Masjid Istiqlal Jakarta, 

Inshaa Allah senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu 
ta'ala dan para jamaah shalat Jumat Masjid Istiqlal yang inshaa 
Allah senantiasa mendapatkan kesehatan dan keselamatan bagi 
kita semua. Izinkan dalam waktu beberapa menit kedepan, sambil 
menunggu waktu masuknya shalat Jumat, kami ingin berbagi 
kepada panjenengan semua yang terkait dengan memaknai 
kemuliaan Ramadhan serta bulan Syawal.

Tentu setelah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada 
Allah Subhanahu ta'ala dan shalawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam,  ada tiga hal barangkali yang kami ingin berbagi 
dengan panjenengan semua; yang pertama tidak ada perbedaan 
pandangan pendapat tentang kemuliaan Ramadhan, semua sepakat 
bahwa bulan Ramadhan  luar biasa, mulianya berkahnya, demikian 
dan seterusnya tetapi persoalan yang muncul kalau kita melakukan 
kontemplasi/ perenungan apakah kemuliaan Romadhon yang 
begitu luar biasa itu enggak ada melekat dan tersisa?  

Mari kita ibaratkan, apakah ada sisa pixel yang melekat pada diri 
kita sekarang setelah Ramadhan usai? dan Ketika kita melakukan 
mirroring atau pencerminan apakah masih melekat, selama bulan 
Ramadhan, dan tercermin pada diri kita setelah Ramadhan pergi? 
ambil saja di antara sekian kemuliaan, kehebatan Ramadhan itu satu 
segmen saja atau dalam bahasa teknik satu pixel saja dari ribuan 
pixel kemuliaan, keindahan Ramadhan yaitu kita ingin mengambil 
satu piksel saja yaitu pixel kedermawanan, apakah tercermin pixel 
kedermawanan tadi itu pasca Ramadhan? 

Memaknai Kemuliaan 
Ramadhan dan Syawwal

Oleh : Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA
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Kedermawanan ini menjadi sangat penting, Sebagaimana 
Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ;

Dari sisi teks sangat jelas, mengapa kita harus punya perilaku 
filantropis, perilaku kedermawan - dasarnya tadi itu, mengurai yang 
paling yang simpel yaitu dekat dengan manusia. Kalau kita punya 
tetangga yang pelitnya luar biasa maka kalau ada kesulitan apapun 
tetangga tadi itu tentu kita segan untuk membantunya karena 
jauh, kalau kita punya tetangga atau punya sahabat atau teman 
yang pelitnya luar biasa maka kita pun juga ada keengganan untuk 
bersamaan dengan mereka,  terasa nggak nyaman karena kita jauh 
dari manusia,  jauh dari manusia aja sudah tidak nyaman apalagi 
jauh dari yang punya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala, 
singkatnya paling mudah untuk ber dekat-dekatan dengan Allah, 
berdekat-dekatan dengan surga dan berdekatan dengan manusia 
dan berjauhan dengan neraka jahannam jadilah kita menjadi 
generasi yang filantropis generasi yang dermawan, tiada hari tanpa 
berziswaf, mengapa kita harus memiliki sifat yang suka berzakat, 
infak sedekah dan wakaf? 

Saya tidak membahas dari perspektif keagamaan, saya ingin 
membahas dari perspektif sosial bisnis? Jadi panjenengan semua bisa 
hadir di Istiqlal ini ada berapa orang yang punya kontribusi  yang 
sangat panjang sehingga bisa hadir di sini, tentu ada ribuan orang 
mulai dari yang ada di rumah, supir, yang jualan bensin sampai 

Artinya : “Orang yang dermawan (al-sakhi) itu dekat dengan 
Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari 
neraka. Sedangkan orang yang pelit (al-bakhil) itu jauh dari Allah, 
jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. 
Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah ketimbang ahli 
ibadah yang pelit'” (HR. Al-Tirmidzi dari Abu Hurairah).

ِ قَرِيٌب ِمْن الَْجنَِّة قَرِيٌب ِمْن النَّاِس بَِعيٌد  ِخيُّ قَرِيٌب ِمْن اَّللَّ السَّ
ِ بَِعيٌد ِمْن الَْجنَِّة بَِعيٌد ِمْن النَّاِس   ِمْن النَّاِر َوالَْبِخيُل بَِعيٌد ِمْن اَّللَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن عَاِلٍم  ََل اَّللَّ
ِ
يٌّ َأَحبُّ ا يلٍ َولََجاِهٌل ََسِ  ََبِ
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tukang parkir, mereka ini sekali lagi punya kontribusi terhadap 
kesuksesan kita bisa berada disini, dari itu saya mengelompokkan 
ada dua kelompok ada kelompok yang langsung (direct) dan yang 
tidak langsung (indirect) terhadap kelompok yang direct yang bagi 
mereka yang langsung Itu haknya sudah kita penuhi, Istri kita sudah 
kita kasih, supir sudah kita kasih gaji dan seterusnya.

Namun gimana ceritanya orang yang tidak langsung (indirect) 
punya kontribusi, padahal mereka pada dasarnya sama-sama 
punya saham atas keberhasilan kita ibarat perusahaan mereka itu 
pemegang saham atau pemilik saham ada yang sudah kita berikan 
hak-nya tapi ada yang belum kita berikan, yang sudah kita penuhi 
tapi juga ada hak-hak yang belum kita penuhi dalam Islam untuk 
yang belum kita penuhi tadi itu Itulah dikemas dalam bentuk ziswaf 
yaitu berzakat, infaq sedekah dan wakaf itu konteksnya adalah 
dalam rangka memenuhi hak-hak publik yang langsung maupun 
tidak langsung dimana memliki kontribusi terhadap kesuksesan 
kita hanya saja di dalam ziswaf tadi.

Dan yang kedua yaitu Apa bedanya zakat, infak, sedekah dan 
wakaf? Saya sering bertanya kepada teman-teman saya jawaban 
rata-ratanya adalah sama baiknya, kita berzakat atau kita berwakaf 
sama-sama baiknya padahal pertanyaan saya adalah apa bedanya 
bukan apa samanya? apa bedanya zakat, infak, sedekah dengan 
wakaf itu? ibarat kalau di perusahaan itu namanya opex (operational 
expenditure) atau biaya operasional, seperti dalam rumah tangga 
pun juga ada biaya operasional di perusahaan juga ada biaya 
operasional yaitu apa pendapatan yang kita dapatkan  dan kita 
belanjakan langsung habis. hanya biaya operasional dia tidak tahan 
lama karena biayanya pendapatan habis untuk operasional rumah 
tangga itu atau perusahaan itu kalau mau punya jangka panjang 
perusahaan maupun rumah tangga tadi itu dia harus punya satu slot 
anggaran untuk namanya capex (capital expenditure) yaitu belanja 
modal atau belanja investasi.

ZIS (zakat infak sedekah) itu kelompok OPEX sedangkan wakaf 
itu adalah kelompok APEX kelompok belanja modal, mana yang 
lebih  penting dua-duanya penting dua-duanya saling melengkapi 
dan saling menyempurnakan, dua-duanya sebut dengan Islamic 
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Artinya : “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah 
amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu 
yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shaleh” (HR. Muslim).

ْلا ِمنإ ثَََلثٍَة ِمنإ َصَدقٍَة 
ِ
ُُلُ إ إَساُن إنإَقَطَع ََعَ ن

ِ
َذإ َماَت إْلإ

ِ
 إ

ُعو َلُ  إتََفُع ِبِه َوَوََلٍ َصاِلٍح يَدإ ٍ يُن  َجاِريٍَة َوِعْلإ
 

Social Fund yang ini dikelola oleh kelas-kelas maupun nazir-nazir 
yaitu dana sosial. Perhatikan hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam di bawah ini :

Semua sudah paham betul betul bawa setelah nanti kita 
meninggal itu putus amal kita kecuali tiga perkara yaitu sedekah 
jariyah atau shadaqah jariyah, Imam nawawi menyampaikan 
makna waqaf yang kedua adalah  ilmu yang bermanfaat, dan ketiga  
anak yang shaleh yang mendoakan, menarik sekali struktur kalimat 
yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  
dalam hadits ini kenapa kok shadaqah jariyah itu disebutkan lebih 
dulu kenapa kok bukan anak yang shaleh yang mendoakan yang 
disebut pertama, luar biasa yang disampaikan Rasulullah apa yang 
disampaikan Rasulullah baik dari sisi struktur maupun makna itu 
punya rahasia tersendiri, kalau kita perhatikan dari tiga tadi itu 
menggunakan kata alif waw atau itu artinya adalah boleh salah satu 
bisa, yang menggunakan kata atau (or statement). 

Mengapa shadaqah jariyah yang lebih dahulu,  karena itu yang 
paling mudah faktornya hanya tergantung dari diri kita sendiri, 
begitu punya uang tinggal buka dompet sekian ratus ribu rupiah 
dengan bismillah saya keluarkan untuk sedekah sudah selesai, 
begitu sangat mudah atau zaman sekarang bisa menggunakan 
ini transfer dengan barcode termasuk di lembaga wakaf yang ada 
di Istiqlal ini, tinggal berapa nomor rekeningnya bisa berwakaf, 
teknik-teknik itu semata-mata tergantung pada diri kita sendiri, 
berbeda dengan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu 
rumit, sekolahnya panjang, belajarnya panjang,  ketergantungannya 
banyak dan seterusnya apalagi anak yang shaleh yang mendoakan 
ini ultimate goal-nya yang paling susah, sehingga sekali lagi saya 
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sungguh sangat berbahagia di masjid ini ada anak-anak kecil yang 
sudah belajar yang sudah terbiasa untuk masuk masjid itu luar biasa, 
itu adalah energi yang luar biasa untuk menyiapkan dia menjadi 
anak yang sholeh yang mendoakan,  tapi sekali lagi ini tidak mudah 
dan hampir pasti anak yang shaleh yang bisa mendoakan, pasti 
punya ilmu yang manfaat dan ilmu yang manfaat ini tidak mungkin 
bisa dikembangkan kalau tidak ada infrastrukturnya,  yaitu berupa  
shadaqah jariyah, dan hampir tidak mungkin anak yang soleh anak 
yang mendoakan tadi itu tidak bersedekah.

Silahkan perhatikan  QS. Al Munafiqun (63) ayat 10 :

Jadi ciri khas orang yang soleh itu adalah orang yang dermawan 
sehingga kiranya ada fulan dia baik tapi pelit itu tidak memenuhi 
syarat sebagai orang baik ,  baik itu adalah orang yang dermawan, 
orang-orang yang pelit atau bakhil itu puncaknya sampai kepada 
dirinya sendiri pun juga dia pelit pada dirinya sendiri sebagai contoh 
dia harus berobat dan untuk berobat itu harus ada biayanya, karena 
dia kikir tidak mau membayar untuk berobat  dirinya sendiri itulah 
puncak kepelitan, namun yang mahal sekali dari ketiga engines 
tadi itu yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 
yang shaleh  kesemuanya bukan sekedar investasi kekinian tetapi 
merupakan investasi kekinian dan kenantian. 

Demikain semoga dapat bermanfaat sehingga ada yang melekat 
pada diri kita dari kemuliaan Ramadhan yang telah meninggalkan 
kita. Wassalamuálaikum wr. wb. (HSA) r  

Artinya : “Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami 
berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang 
di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, 
sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu 
lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-
orang yang shaleh”.
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Nama Agama SemulaNo.

1.
2.
3.

Kristen
Non Agama
Katholik

Gratia Atanka Barus
Cassey Rian McCrimmon
Felix Antoine Morin

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 dengan Narahubung : 
Ust. Djamalullail (081314124444) dan Subhan (08128829 7714)

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). Narahubung : Bapak H. Budi 

Firmansyah, MM. No HP/WA : 0856 9233 3688

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 12 - 17 Mei 2022 :
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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

21 Mei

22 Mei

23 Mei

24 Mei

25 Mei

26 Mei

Narasumber

KH. Romli Jawahir, 
MA  
 
H. Ahmad Mulyadi, 
SE.I  
 
KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA
 
Dr. H. Syamsul 
Ma'arif, MA

 
Dra. Hj. Dewi 
Andriyani 
 
KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA 
 
 
 
 

Bahasan/ Materi

Tafsir Al-Munir  
 

Kitab 
Bulughulmarom

Kasyful Ghowamidh 
Fi Ilmil Faraidh

Rowaiul Bayan 
Fi Tafsiri Ayati 
Ahkamil Qur'an 
 
Fathul Mu'in  

Khuluqul Muslim 

 
 

  
 

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)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 13 Mei 2022, adalah untuk :
1. Almarhumah Dr. Hj. Khadijah Munir, MA (Dosen UIN 

Jakarta, Pengurus Himpunan Daiyah dan Majlis Taklim 
Muslimat NU). Wafat, 10 Mei 2022 di Brebes

2. Almarhumah Nyai Hj.Lily Khodijah Wahid binti KH. Wahid 
Hasyim. Wafat, 9 Mei 2022 di Jakarta

3. Almarhumah Muryati binti Maskun, usia 90 tahun. Wafat, 8 
Mei 2022 di Jakarta

4. Almarhumah Hj. Buriati binti H. Gholib, usia 57 tahun. 
Wafat, 06 Mei 2022 di Ciledug

5. Almarhumah Suminah binti Wongso Kasidin. Wafat, 25 
Februari 2022 di Pondok Gede

6. Almarhumah Sri Anteng binti Tayar. Wafat, 24 Maret 2022 di 
Surabaya

7. Almarhumah Sri Rahayu Dwi Lestari binti Edy Purwanto. 
Wafat, 25 April 2022 di Surabaya

8. Almarhumah Ibu Wawar binti KH. Engkat Sukatja, usia 60 
tahun. Wafat, 12 Mei 2022 di Cikakak Pel. Ratu

9. Almarhum H. Agus Saputra bin H. Sarbini, Usia 59 tahun. 
Wafat, 23 April 2022 di Bogor

10. Almarhum Rusmaldi, SH, MH bin Dawanie, usia 78 tahun. 
Wafat, di Jakarta

11. Almarhum Aditiawarman Muchtar bin Muchtar Sutan 
Amirrudin, usia 66 tahun. Wafat, di Jakarta

12. Almarhumah Haida Muthmainah Azzharah binti Dadan 
Ridwanuddin. Wafat, di Sukabumi.

َ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



Mimbar Jumat No.1162/XXIV/2224

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

20  04 : 35 11 : 53 15 : 14 17 : 47 18 : 59

21  04 : 35 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

22  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

23  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

24  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

25  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

26  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

20  04:35 05:51 06:20 11:53 15:14 17:47 18:59
21  04:35 05:52 06:20 11:53 15:14 17:47 19:00
22  04:36 05:52 06:20 11:53 15:14 17:47 19:00
23  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
24  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
25  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
26  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
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Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at
Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
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VISI DAN MISI MASJID ISTIQLAL

Visi :
Terwujudnya lembaga pemberdayaan umat yang menyuarakan moderasi Islam 
yang berwawasan  ke-indonesia-an dan global

Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan Ibadah yang sesuai syariah berhaluan 

ahlus sunah wal jama’ah
2. Meningkatkan sumber daya umat melalui pendidikan dan pelatihan yang 

berbasis ke-Indonesiaan dan global
3. Menerapkan pengelolaan masjid yang modern dan wawasan lingkungan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan kepedulian 

sosial
5. Menyelenggarakan manajemen masjid yang modern, akuntabel, amanah, 

dan Profesional (MANTAP).



PENDIDIKAN MULTI DIMENSI 
SEBAGAI PONDASI MENJADI KHALIFAH SEUTUHNYA

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


