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PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahimm, Alhamdulillah, 
wasshalatu wassalam ‘ala sayyidinaa Muhammadin

Pembaca setia Mimbar Jumat yang berbahagia. Segala puja-
puji bagi Allah Subhanahu wata'ala atas nikmat Iman-Islam 
mengiringi terbitan ini. Semangat keteladanan dan kepahlawanan 
hari pahlawan 10  November menyertai shalawat dan salam kepada 
Nabi inspirator perubahan dan kemajuan Nabi Muhammad 
shalallahu 'alaihi wa sallam.

Pembaca yang budiman, khuthbah Jum'at mengambil tema 
sistem pendidikan di pesantren yang menerapkan metode 
terbaik untuk mencetak Insan Kamil (manusia seutuhnya), 
dengan judul, "Peran Pesantren dalam Membangun Indonesia 
Maju". Dalam khutbah diantaranya disebutkan bahwa pesantren 
menyumbangkan para tokoh besar yang memiliki nasionalisme 
yang kuat, sehingga memiliki peran penting dalam perjuangan 
dan pembangunan Indonesia. Khutbah disampaikan oleh KH. 
M. Anang Rikza Masyhadi, Lc, MA. Pengasuh Pondok Pesantren 
Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah.

Mengiringi tema khutbah, Hikmah yang mengusung 
tema perjuangan seorang ulama dan tokoh besar Islam dalam 
menuntut ilmu. Judul yang diangkat, "Kisah Perjalanan Imam 
Syafi'i Menuntut Ilmu". Goresan Imam besar membidik kegelisan 
dalam judul, "Ketika  Agama Mengalami Desakralisasi". Beliau 
mengawali uraiannya dengan Islam adalah sistem nilai yang sarat 
dengan ajaran sakral. Nilai-nilainya bersumber dari Tuhan yang 
biasanya melalui kitab suci. Nilai-nilainya berisi ajaran tuntunan 
kehidupan yang harus diikuti. Tuhan menjanjikan surga bagi yang 
mengikutinya dan menjanjikan neraka bagi yang menentangnya.

Sementara Kajian Jum'at Hadist setiap Jumat Pekan ke-3 
mengangkat tema "Zikir dan Urgensinya Bagi Manusia," yang 
diulas oleh Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, M.A. Selamat 
menelaah dan menuai hikmah. (BUT) r  
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : KH. M. Anang Rikza Masyhadi, Lc, MA
(Pengasuh Pondok Pesantren Tazakka, Jawa Tengah)

(Intisari Khutbah Jum’at, 7 Rabi'ul Akhir 1443 H / 12 Nopember 2021 M)

Peran Pesantren 
Dalam Membangun Indonesia Maju

Khutbah Pertama 

ِِف اأَلْحَواِل  ِم احلَْمُد هلِل ُمَصر ِر اأَلَّيا ِ َواأَلوقَاِت ، َوُمَقدر
َماَواِت ، َوَجاِعِل النُّوِر  اعَاِت ، َخاِلِق اأَلْرِض َوالسا َوالسا
يعِ الَعَطاََّي َوالهَِباِت، َوَأْشُكُرُه  ُدُه تََعاََل عَََل ََجِ لَُماِت، َأْْحَ َوالظُّ

الا 
ِ
ََلَ ا
ِ
اِبَغاِت، َوَأْشهَُد َأن الا ا هللُا َوْحَدُه اَل  عَََل ِنَعِمِه السا

ِم  انَا عَََل اغِتنَاِم اأَلوقَاِت ، َوالاعِتَباِر ِِبأَلَّيا ََشِيَك ََلُ ، َحث
املـَاِضَياِت ، َوََنَاََن َعِن اأَلََس عَََل َما فَاَت ، َوَأْشهَُد َأنا 

ي ارتََقى َمَدارِ  ِ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ اَّلا نَا ُمَحما َدََن َونَِبيـا يرِ َج س َ
يعِ الََكئِنَاِت ، اللهم صل عَل  ا ِبَفْضـِِلِ عَََل ََجِ الََكَاالِت، َوََسَ
ِبِه، َوعَََل ُكرِ َمِن اهَتَدى  س يدَن وموالَن محمد َوعَََل أ َِلِ َوََصْ

  ِِبَْدِيِه ِمْن ُأوِِل الَفْضـِل َوالـَمْكُرْومَاِت 
ا بَْعُد، فَيَا ِعَباَد هللاِ  َ    :َأما اًل ِبَتْقَوى هللِا ُأوِصيُُكْ َون ْفِِس َأوا

ـُْؤِمَن يُوِقُن ِبأَنا َمِصرَي َحيَاِة  الَعِظمِي َوَطاَعِتِه، َواعلَُموا أَنا امل
َواِل َوالَفنَاِء، َوَأنا الُعُمَر ِفهيَا قَِصرير  ََل الزا ِ

نَيا ا  ادلُّ
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Alhamdulillah, syukur yang sebanyak-banyaknya marilah 
senantiasa kita pujikan kehadirat Allah subhanahu wata'ala, 

karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-
Nya, kita masih diberikan rizqi, umur panjang, dan masih dapat 
melaksanakan ibadah shalat Jum`at. Marilah kita meningkatkan 
ketaqwaan kita kepada Allah subhanahu wata'ala, ketaqwaan 
dalam arti yang sebenar-benarnya. Ketaqwaan yang mampu 
membekas di dalam diri kita, membiasakan dalam anggota tubuh 
agar senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, dalam 
hubungan hamba dengan Rabbnya (Hablumminallah), maupun 
hubungan kita sebagai makhluk sosial (Hamblumminannas). 

Hadirin, Sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. 
Ilmu memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam. 

Penekanan tentang pentingnya ilmu sangat jelas terlihat dalam 
al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Surat yang pertama kali turun, yaitu surat al-Alaq ayat 
1 - 5 menegaskan hal ini. 

Surat ini menekankan bahwa membaca merupakan sarana 
penting dalam usaha keilmuan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam 
tafsirnya :

Artinya : “(1) bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. (3) Bacalah, dan  Tuhanmulah  yang  Maha pemurah.  
(4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (5) Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
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نَْسان َخلْق عََل  ه  التَّْنِبيْ 
ِ
 عََلََّ  َأنْ  تََعاَل  َكَرمه ِمنْ  َوَأنَّ  عَلََقة ِمنْ  اْْل

نَْسان
ِ
َمه   فَه  فََشَّ  يَْعَلَ  لَمْ  َما اْْل وَ  ِِبلِْعَلِْ  َوَكرَّ ي الَْقْدر َوه  ِ  ِبهِ  ِاْمتَازَ  اَّلَّ
َّة َأب و  َوََتَرة اْْلَْذَهان ِف  يَك ون ََتَرة َوالِْعَلْ  الَْمََلئَِكة عََل  أ َدم الََْبِي

َِّسان ِف  يَك ون  ِِبلَْبنَانِ  اْلِكتَابَة ِف  يَك ون َوََتَرة الِل
Di dalam surat ini terkandung peringatan yang menggugah 

manusia kepada asal mula penciptaannya, yaitu dari 'alaqah. 
Ilmu itu adakalanya berada di hati, adakalanya berada di lisan, 
adakalanya pula berada di dalam tulisan tangan.

Salah satu warisan para ulama Nusantara terdahulu, dalam 
bidang keilmuan dan masih bisa kita nikmati hingga saat ini 
adalah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan 
yang mendidik hati, lisan, dan tangan. Pesantren adalah lembaga 
pendidikan yang khas dari Indonesia dan telah ada sejak abad 
15 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren 
merupakan lembaga pendidikan yang shalih li kulli zaman wa 
makan, tetap baik dan bertahan sepanjang waktu dan tempat. 

Beberapa keunggulan yang membuat pesantren masih 
bertahan sejak awal mula masuknya Islam hingga saat ini, bahkan 
semakin banyak di Indonesia, di antaranya adalah :
1. Sistem asrama yang membuat santri selalu dalam pengawasan 

guru selama 24 jam;
2. Hubungan lahir dan batin yang akrab antara santri dengan 

guru dikarenakan dalam satu lingkungan tempat tinggal;
3. Lulusan pesantren terdidik menjadi manusia yang siap 

memasuki segala macam lapangan pekerjaan;
4. Figur kyai sebagai pimpinan yang sederhana namun kuat dan 

mengakar;
5. Biaya pesantren yang relatif terjangkau bahkan bisa dikatakan 

lebih murah dari sekolah-sekolah pada umumnya.
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Sementara itu menurut KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, tiga hal 
yang membuat pesantren kokoh dan istiqamah adalah : pertama, 
nilai-nilai keislaman dan jiwa pendidikan pesantren. Kedua, 
asrama dengan disiplin tinggi yang mencakup tiga pendidikan 
langsung yaitu pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan 
pendidikan masyarakat. Ketiga, pesantren mengajarkan ilmu-
ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum. Dari tiga ini, pesantren 
mampu memproduksi manusia yang memilki kepribadian 
holistik (al-insan al-kamil).

Sumbangsih Pesantren dan santinya untuk negeri ini telah 
amat sangat banyak dan tak terhitung. Resolusi Jihad oleh KH. 
Hasyim Asy’ari adalah sebuah contoh sumbangsih yang membakar 
semangat dan jihad melawan penjajahan. Ki Hajar Dewantara 
yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional merupakan 
seorang santri. Jauh sebelum itu, Pangeran Diponegoro juga 
merupakan seorang santri dari KH. Hasan Besari. 

Pesantren menjadi benteng perlawanan terhadap penjajah. 
Kiai dan para santri bahu-membahu bersama-sama mengusir 
penjajah. Rasa nasionalisme yang tinggi ini muncul secara 
alami dalam pendidikan pesantren. Dimensi wathaniyah inilah 
yang menyebabkan para santri memiliki sifat nasionalisme dan 
patriotisme. Dengan inilah pembangunan Indonesia akan maju 
di tangan santri. 

Selain itu, KH. MA. Sahal Mahfudh pernah menjelaskan 
bahwa agama sebagai dasar dan asas pesantren dalam 
berpatisipasi dalam pembangunan nasional. Allah subhanahu 
wata'ala berfirman (QS. al-Baqarah ayat 30) : 
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Menurut beliau, manusia sebagai khalifah memiliki dua 
fungsi, yaitu ibadah individual dan ibadah sosial kemasyarkatan, 
yang keduanya bisa didapatkan langsung di dalam pengajaran 
di pesantren.  Faktor kedua yaitu dimensi kesejarahan. Dimensi 
ini berkaitan dengan keterkaitan pesantren sebagai lembaga 
pendidikan Islam dengan gejolak politik seperti penjajahan pada 
masa lalu. Faktor ketiga selain dimensi agama dan kesejarahan 
adalah faktor kultural. Faktor ulama dan pemimpin pesantren 
yang selalu berjuang dan berpikir dalam kemaslahatan umat 
demi kebaikan dan kepentingan negara Indonesia.

Selain hal di atas, pesantren juga memiliki sumbangsih yang 
besar dalam pengembangan ilmu dan pembangunan karakter 
dan akhlak. Manusia dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) 
golongan, sebagaimana Hujjatul Islam, Al-Ghazali mengutip 
perkataan al-Khalil Ibn Ahmad:

Manusia terbagi menjadi 4 (empat) golongan:
1. Seseorang yang tahu (berilmu), dan dia tahu kalau dirinya 

tahu, dialah orang berilmu, ikutilah dia;
2. Seseorang yang tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu, dia 

adalah orang yang tertidur, maka sadarkanlah dia
3. Seseorang yang tidak tahu dan tahu kalau dirinya tidak tahu dia 

adalah orang yang sedang mencari petunjuk, maka arahkanlah 
dia

ِ دَ َأْحَ  قَاَل الَْخِلْيُل ْبنُ  َ رْ أَ  الُ جَ : الر  َ  ل  جُ ، رَ ة  عَ ب َ ي أَ رِ دْ يََوَ  يْ رِ دْ ي  هُ ن
َََ ََرِ دْ ي ََ ِلَ ذَ ي فَ ََ مُ الِ عَ َََ ل  ُجََرَ ، وَ هُ وْ عُ بِ ات  فَ ََََل ي وَ رِ دْ ي  هُ ن ََي أَ رِ دْ  ي
 َ َ اَ  يرِ دْ يََي وَ رِ دْ  يَََل  ل  ُجَرَ ، وَ هُ وْ ظُ قِ يْ أَ فََ ِئ  نَ  ِلَ ذَ فََ يْ رِ دْ ي  َل  هُ ن
 َ َ َل  ل  جُ رَ ، وَ هُ وْ دُ شِ رْ أَ فَ  د  شِ تَْ ْس مُ  ِلَ ذَ ي فَ رِ دْ ي ي رِ دْ  يَََل ي وَ رِ دْ  ي
َ َل  هُ ن  أَ   هُ وْ ضُ فِ ارْ فَ  ل  اهِ جَ  ِلَ ذَ ي فَ رِ دْ  ي
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4. Seseorang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak 
tahu, dia adalah orang yang jahil, maka jauhilah dia.

Dari empat golongan tersebut, menurut al-Ghazali, golongan 
keempat merupakan jenis manusia yang paling buruk. Ini jenis 
manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu 
merasa memiliki ilmu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Manusia 
jenis seperti ini susah disadarkan, kalau diingatkan ia akan 
membantah sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Jenis 
manusia seperti ini, paling susah dicari kebaikannya. Karakter 
yang keempat inilah yang jarang ditemukan di pesantren karena 
pendidikan di pesantren senantiasa mendidik santrinya untuk 
bersikap rendah diri dan tahu diri. 

Selain itu, KH. Hasyim Asy’ari pernah berpesan dalam Adab 
Al-Alim wa Al-Muta’allim tentang urgensi ilmu dan adab. Kaidah 
tersebut berbunyi :

Tauhid mewajibkan wujudnya iman. Barangsiapa tidak 
beriman, maka dia tidak bertauhid; dan iman mewajibkan syariat, 
maka barangsiapa yang tidak ada syariat padanya, maka dia tidak 
memiliki iman dan tidak bertauhid; dan syariat mewajibkan 
adanya adab; maka barangsiapa yang tidak beradab maka (pada 
hakikatnya) tiada syariat, tiada iman, dan tiada tauhid padanya.

Pendidikan adab dan akhlak inilah yang menjadikan 
pesantren bukan hanya lembaga pendidikan semata, namun juga 
miniatur kehidupan yang didalamnya manusia belajar, bersosial, 
berlatih kemandirian dan mengasah ketrampilan, dan yang 

ْْو  ي   د  ي ْْح  و  الت     ب  ج 
إ
ْْي  ال  ْْ   ف   ان  م    ل   ل    د  ي ْْح  و  ت   ل   م 

إ
ْْي  ا  ،ل    ان  م 

 و  
إ
ْو  ي   ان  م  ي  ال  ْ  ب  ج  ْف   ة  ع  ي  الش   ْي  ش    ل      م    ل   ل    ة  ع 

إ
ْي  ا  ل  و   ل    ان  م 

ْْ و   ،ل    د  ي ْْْح  و  ت   ْْْو  ت   ة  ع  ي  الش  ْ ْْْ   ف   ب  د  لأ ا   ب  ج   ل   ل    ب  د  أأ  ل   م 
  ل  و   ل    ة  ع  ي  ش   

إ
 ل    د  ي  ح  و  ت   ل  و   ل    ان  م  ي  ا
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tak lupa adalah sebagai ladang pahala bagi semua yang terkait 
dengannya. Pada akhirnya pesantren menghasilkan manusia-
manusia yang siap berjuang dan membangun bangsa. 

KH. Hasan Abdullah Sahal pernah berkata “Pondok pesantren 
bukan hanya membina orang pintar, orang baik, akan tetapi juga 
untuk mendidik kader umat yang akan memberi peringatan bagi 
kaumnya, liyundziru qaumahum”. Kader umat inilah yang akan 
berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan 
datang. 

كا  را م  ِل  للاه  َبا لاكه آ نِ  ِف  وا ِ  المقهرم ِظيم افا . المعا ن ِن وا م  عا كه ِاِّيِ ا وا  ِمنا  ِفيمهِ  ِبما
ِت  كمرِ  ال ّيا اِلِ ِ  وا ِكيم تاقابَّلا . المحا م  ِمِنِ  للا وا ِمنمكه تاهه  وا َّهه  ِتالوا وا  ِان  هه
عه  ِميم ه  السَّ ِليم له . المعا ِل  آ قهوم ذا قاوم وا ها ِفره تاغم آ س م ا  للاا  وا ِظيم  ِلم  المعا

م  لاكه ائِرِ  وا ِلسا ا  وا ِلِميم سم اِت  الممه ِلما سم الممه ا  وا ِمِنيم ؤم الممه ِمنااِت  وا ؤم الممه  وا
هه  وم ِفره تاغم َّهه  فااس م ن وا  ا  ره  هه ه  المغافهوم ِحيم  الرَّ

Khutbah Kedua 

  ل  عَ  لله  د  م  ح  ال  
 
َح  ا َو   ،هه انه س  َي  فه و  ت   ل  عَ  ل    ر  ك  الش   ،هه انهَن  ته م  اه و   هه قه

  ل   ن  أ   د  ه ش  أ  و  
 
  ل   ا

 
َو   الل   لً ا ه  ل   ه  د  ح  َله  ًمَاي  ظه ع  ت   ل    ك  يَ ش   ،هه نه أ  ش 

 ل  عَ و   هه ي  ل  ع   للا   ل  ص   ،ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ع   ًدام  ح  م   ان  ي  به ن   ن  أ   د  ه ش  أ  و  
ه  ل ه  ا لل ه م  . ًداي  زه م   ًماي  له س  ت   ّل   س  و   هه ابه ص   أ  و   أ له ّل    ص  س  رهك   و  َب  ل   و   عَ 

ن   ده ي ه د   س   م  ح  ع ل   م  ه  و  ابههه  ا له ا ص   حه  و  ابهي  ص  ره  م   - للا   ف ات ق وا.  ال غ ر 
ب اد   ي   َأ   للا   ن  أ   او  م  ل  اع   ،ث   -للاه  عه ََبه  رك   م  َو   ةه ل  لص   ل  عَ  مه ل  الس 
ه ح  م   فه  ال  ق  ف   ،هه ي ه به ن   ه الت   ك  ن  : له ي  ن   

ه   الل    ا ئهك تَ  ل  م  َل ون   و  ل   ي ص   عَ 
ي ن   أ ُّي  ا ي   الن به ه  ن وا اذله ل وا أ م  هه  ص  وا ع ل ي  ل هم  س  ًما و  لهي   ل ه ص   م  ه الل   ت س 

نهي    اغ فهر   ا لل ه م   د  م  ح  م   ان  ي ه به ن   ل  ع   رهك  َب  و   ّل ه  س  و   مه ؤ  ا ه  لهل م  نَ  مه ؤ  ال م   و 
ي    لهمه س  ل م  ا ه  و  لهم  س  ال م  ا ه  و  يَ  َه  م   ا أل ح  ، مه ا ه َو  أل م  ا  ك   و   َ ن

 
َ    ا ي  ه  َس 

ي ب   ق رهي ب   جه ا ه  م  و  ع  ي   ادل  ا ه   و  َا ه  قَ  اج  ر   ال ح  افه غَ  و  ه  و   َ ن  اذل 
ئ ا ه  ي  طه ال خ  ن   الل ه م  .  و 

 
أ ل    ا ق   أ ن   ن س  ز  ً  ت ر  ن ا ُك  انً  مه قًا لهس  اده  ص 

ًرا، اكه ق ل ًبا ذ  ًعا و  اشه ًبا، خ  نهي  َع  لً  م  َالهًحا و  ًيَا، ص  اكه ل ًمَا ز  عه ًعَا و  فه  ن 
ًعا، افه انً  ر  ي م 
 
ا ًا و  اِسه بهتًا، ر  ي نًا َث  ي قه قًا و  اده الهًصَا، ص   انَ ق  ز  ار   م  ه َالل   خ 

ل لً  ًبا ح  ي ه ًعا، ط  اسه ا ي   و  ل له  ذ  امه  ال ج  ر  ك   
ال  .و 
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ب اد   ن  : للاه  عه  
ر   الل    ا له  ي أ م  د  ل ع  انه  َبه س  ح 

 
ال  يت َا ه  و 

 
ا ي و   ال ق َر     ذه

ي ه  ى  نه  و  ا ه  ع  ش  ن ك ره  ال ف ح  ال م  ال ب غ يه  و  ك    و  ظ  ك    ي عه لَ  ون   ل ع  ك ر   َ  .تَ 
ََ ََع  ال   للا   او  ر  ك  اذ  ف  ََ ي   ظه ََو   ،رك   ك  َ  ي  ََ ه  و  ر  ك  اش  ََع  نه  ل  ع  ََ هه مه  ،ك   زهد  ي 
ه و    ن  و  ع  ن  ص  ت   ام   ّل   ع  ي   للا  و   ،ب   ك  أ   للاه  ر  ك  ذل 

 

  ل  عَ  لله  د  م  ح  ال  
 
َح  ا َو   ،هه انه س  َي  فه و  ت   ل  عَ  ل    ر  ك  الش   ،هه انهَن  ته م  اه و   هه قه

  ل   ن  أ   د  ه ش  أ  و  
 
  ل   ا

 
َو   الل   لً ا ه  ل   ه  د  ح  َله  ًمَاي  ظه ع  ت   ل    ك  يَ ش   ،هه نه أ  ش 

 ل  عَ و   هه ي  ل  ع   للا   ل  ص   ،ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ع   ًدام  ح  م   ان  ي  به ن   ن  أ   د  ه ش  أ  و  
ه  ل ه  ا لل ه م  . ًداي  زه م   ًماي  له س  ت   ّل   س  و   هه ابه ص   أ  و   أ له ّل    ص  س  رهك   و  َب  ل   و   عَ 

ن   ده ي ه د   س   م  ح  ع ل   م  ه  و  ابههه  ا له ا ص   حه  و  ابهي  ص  ره  م   - للا   ف ات ق وا.  ال غ ر 
ب اد   ي   َأ   للا   ن  أ   او  م  ل  اع   ،ث   -للاه  عه ََبه  رك   م  َو   ةه ل  لص   ل  عَ  مه ل  الس 
ه ح  م   فه  ال  ق  ف   ،هه ي ه به ن   ه الت   ك  ن  : له ي  ن   

ه   الل    ا ئهك تَ  ل  م  َل ون   و  ل   ي ص   عَ 
ي ن   أ ُّي  ا ي   الن به ه  ن وا اذله ل وا أ م  هه  ص  وا ع ل ي  ل هم  س  ًما و  لهي   ل ه ص   م  ه الل   ت س 

نهي    اغ فهر   ا لل ه م   د  م  ح  م   ان  ي ه به ن   ل  ع   رهك  َب  و   ّل ه  س  و   مه ؤ  ا ه  لهل م  نَ  مه ؤ  ال م   و 
ي    لهمه س  ل م  ا ه  و  لهم  س  ال م  ا ه  و  يَ  َه  م   ا أل ح  ، مه ا ه َو  أل م  ا  ك   و   َ ن

 
َ    ا ي  ه  َس 

ي ب   ق رهي ب   جه ا ه  م  و  ع  ي   ادل  ا ه   و  َا ه  قَ  اج  ر   ال ح  افه غَ  و  ه  و   َ ن  اذل 
ئ ا ه  ي  طه ال خ  ن   الل ه م  .  و 

 
أ ل    ا ق   أ ن   ن س  ز  ً  ت ر  ن ا ُك  انً  مه قًا لهس  اده  ص 

ًرا، اكه ق ل ًبا ذ  ًعا و  اشه ًبا، خ  نهي  َع  لً  م  َالهًحا و  ًيَا، ص  اكه ل ًمَا ز  عه ًعَا و  فه  ن 
ًعا، افه انً  ر  ي م 
 
ا ًا و  اِسه بهتًا، ر  ي نًا َث  ي قه قًا و  اده الهًصَا، ص   انَ ق  ز  ار   م  ه َالل   خ 

ل لً  ًبا ح  ي ه ًعا، ط  اسه ا ي   و  ل له  ذ  امه  ال ج  ر  ك   
ال  .و 
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Ketika berguru di kota Makah Imam Syafi’i diperintahkan oleh 
gurunya, "wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah 

untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, 
semuanya sudah kuajarkan padamu". Imam syafi’i pun menuruti 
perintah sang guru dan beliau segera berpamitan dengan sang 
ibu. Berkatalah sang Ibu, "pergilah engkau menuntut ilmu di jalan 
Allah, kita akan bertemu nanti di akhirat". Maka Imam Syafi'i 
pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk mengajarkannya 
ilmu.

Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik. Tak 
butuh waktu lama, Imam Syafi'i langsung menyerap ilmu yang 
diajarkan Imam Malik sehingga semua orang terkagum-kagum 
dibuatnya. Termasuk sang guru yang pada saat itu merupakan 
ulama tertinggi di Madinah, Imam Syafi'i pun menjadi murid 
kesayangan Imam Malik.

Imam Syafii kemudian mengembara ke Iraq dan menimba 
ilmu di sana, beliau berguru kepada murid-muridnya Imam Abu 
Hanifah atau Imam Hanafi.

Meski sudah banyak menyerap ilmu di Irak, imam Syafi'i 
belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. 
Di Irak Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal 
sangat pintar dan tercerdas. Sehingga dalam waktu singkat ia 
sudah diminta untuk mengajar. Tak butuh waktu lama, ribuan 
murid pun berbondong-bondong datang untuk berguru padanya. 

Kisah Perjalanan Imam Syafi'i 
Menuntut Ilmu

HIKMAH

Oleh : Drs. H. A. Dzulfatah Yasin, MA
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Hingga ia pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh 
penjuru Irak hingga Hijaz.

Ibundanya imam Syafi’i pada setiap tahunnya juga 
melakukan ibadah haji, pada kesempatan tahun itupun sang ibu 
melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu sang ibu mengikuti kajian 
dari salah seorang ulama yang mana sang ulama tersebut sering 
mengucapkan nama imam Syafi'i. Mendengar ulama tersebut 
sering mengucapkan nama sang anak, setelah pengajian sang 
ibu pun menjumpai ulama tersebut. Sang ibu bertanya kepada 
sang ulama, wahai syekh siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-
Syafi’i? Sang ulama pun menjawab bahwa imam Syafi’i adalah 
gurunya di Irak.

Kemudian sang ibu dengan penasaran menanyakan lagi 
kepada sang ulama bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang 
manakah yang dimaksud? Ulama tersebut pun menjawab bahwa 
ia merupakan ulama besar yang berasal dari kota Makah. Sang Ibu 
pun terkejut mengetahui bahwa guru ulama tersebut merupakan 
anaknya. Kemudian sang ulama menyampaikan kepada ibunya 
imam Syafi’i bahwa ia ingin berpesan apa kepada sang anak? Sang 
ibu pun menjawab bahwa ia telah memperbolehkan sang anak 
untuk pulang ke rumahnya.

Sesampainya sang ulama tersebut di Irak ia langsung 
menyampaikan pesan tersebut kepada sang guru. Imam Syafi'i 
yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas untuk pulang 
ke Makah. Mendengar kabar sang imam ingin pulang penduduk 
Irak sangat sedih, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 
Ketika sang imam ingin pulang, masyarakat serta sang murid 
pun telah menyiapkan bekal kepada sang imam. Karena sang 
imam telah menjadi ulama besar di Irak ia pun menerima bekal 
yang sangat banyak, ratusan ekor unta telah diterimanya dari 
masyarakat dan muridnya di sana. Sesampainya sang imam di 
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Orang paling tertipu adalah: yang merendah di hadapan 
orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang 

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

(Imam Syafi'i rahimahumullah)

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

 
font 28 

Orang paling tertipu adalah: yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang 
mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak 
mengenalnya. 

 

pinggir kota Makah, ia pun memerintahkan sang murid untuk 
memberitahukan sang ibu bahwa anaknya telah berada di pinggir 
kota Makah. Sang ibu bertanya apakah yang ia bawa? Sang murid 
pun menjawab dengan bangga bahwa sang imam membawa 
ratusan ekor unta dan harta lainnya.

Mendengar itu sang ibu pun sangat marah dan ia tidak 
memperbolehkan sang anak untuk pulang. Dengan rasa 
bersalahnya sang murid kembali menjumpai sang guru dan 
menyampaikan bahwa sang

ibu marah dan tidak memperbolehkannya pulang. Mendengar 
berita itu sang imam sangat ketakutan dan menyuruh sang murid 
untuk mengumpulkan seluruh orang-orang miskin di kota 
Makah, kemudian ia memberikan seluruh harta yang ia bawa 
hingga yang tersisa hanya kitab-kitab dan ilmunya. Kemudian 
sang imam memerintahkan sang murid untuk memberitahu sang 
ibu tentang hal ini. Setelah mendengar kabar tersebut, sang ibu 
pun memperbolehkan sang imam untuk pulang. Semoga dari 
kisah tersebut dapat diambil hikmah untuk dijadikan pelajaran.r
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Islam adalah sistem nilai yang sarat dengan ajaran sakral. Nilai-
nilainya bersumber dari Tuhan yang biasanya melalui kitab 

suci. Nilai-nilainya berisi ajaran tuntunan kehidupan yang harus 
diikuti. Tuhan menjanjikan surga bagi yang mengikutinya dan 
menjanjikan neraka bagi yang menentangnya.

Ajaran agama bersifat sakral karena tuntunan langsung dari 
Tuhan. Berbeda dengan tuntunan yang merupakan produk 
kecerdasan manusia hanya bersifat luhur dan profan, tetapi tidak 
sampai sakral. Desakralisasi ajaran agama, sadar atau tidak sadar, 
akan berdampak pada kelestarian hidup alam semesta.

Setiap agama dapat dibedakan dengan ajaran yang bersumber 
langsung atau tidak langsung dari Tuhan melalui kitab suci-Nya. 
Islam mempunyai dua ajaran inti, yakni ajaran yang dasar dan 
ajaran non dasar. Ajaran dasar berisi akidah dan syariah yang 
mengatur prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia. Sedangkan 
ajaran nondasar lebih bersifat kelengkapan dan aksesori sebagai 
pengayaan dari ajaran dasar yang tertuang di dalam kitab suci. 
Ajaran-ajaran yang bersifat non dasar tidak sepenuhnya bisa 
disebut sakral karena diantaranya ada yang diadakan sendiri oleh 
manusia sebagai kelengkapan sistem ajaran. Biasanya diambil dari 
nilai-nilai kearifan lokal, misalnya tradisi perkawinan. Ajaran 
dasar perkawinan menurut syariat sangat simpel : Ada dua calon 
pengantin laki-laki dan perempuan, ada wali yang mengawinkan, 
ada dua orang saksi utama, ada mahar yang diperuntukkan kepada 
calon mempelai wanita, ada shigat perkawinan yang diucapkan 
oleh calon pengantin laki-laki.

Ajaran agama yang sakral ialah ajaran yang langsung secara 
tekstual ditemukan dasarnya di dalam kitab suci atau sabda nabi-

GORESAN IMAM BESAR

Ketika Agama Mengalami Desakralisasi 
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Nya. Contohnya, petunjuk Al-Qur’an atau hadis untuk melakukan 
berbagai kewajiban, seperti ibadah mahdhah, berlomba-lomba 
melakukan kebaikan dan menghindari larangan-Nya. Sedangkan, 
contoh ajaran yang dihubungkan dengan agama, tetapi tidak 
dianggap sakral ialah ajaran yang lahir sebagai kreasi penganutnya, 
seperti tradisi yang menyertai rukun dan syarat perkawinan. 
Perkawinannya sendiri sakral sebagaimana dilukiskan dalam Al 
Qur’an dengan perjanjian suci (mitsaqan galidhan). Akan tetapi, 
upacara lamaran dan variasi adat yang melekat pada upacara 
perkawinan hanya merupakan nilai profan, bukan nilai sakral.

Upaya untuk melakukan desakralisasi ajaran agama 
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Ada desakralisasi 
ajaran karena kepentingan politik, seperti menafikan simbol-
simbol agama untuk melindungi calon pemimpin di luar garis 
mainstream agama (Islam). Contohnya upaya sekelomok orang 
untuk memisahkan secara total antara urusan agama dan negara 
yang dalam Islam merupakan satu kesatuan atau sistem yang sulit 
dipisahkan dengan keseluruhan nilai-nilai Islam. Ada juga dengan 
kepentingan ekonomi, misalnya keengganan untuk membicarakan 
soal riba di dalam sebuah sistem perekonomian hanya karena 
ingin menyedot keuntungan lebih banyak. Ada kepentingan 
etnis, misalnya lebih mengedepankan kriteria etnis kedaerahan 
ketimbang nilai-nilai universal keagamaan hanya karena ingin 
mengunggulkan etinisitasnya. Yang lain karena demi kepentingan 
sains, maka cloning manusia nekat dilakukan, sementara urusan 
bodi manusia itu tabu dalam Islam.

Desakralisasi agama sama bahayanya dengan upaya 
sekelompok orang untuk melakukan sakralisasi nilai-nilai profan. 
Sesungguhnya sebuah nilai yang diperjuangkan bukan nilai 
sakral, melainkan diupayakan untuk disakralkan karena ada 
kepentingan tertentu. Tegasnya sakralisasi nilai-nilai non sakral 
sama bahayanya dengan desakralisasi nilai-nilai sakral. Wallahu 
alam. (Harian Republika, 15 Oktober 2021 M/8 Rabi’ul Awwal 
1443 H). r (DN)
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 َذَكرَ 

Pengertian Zikir
Kata “zikir” diartikan sebagai (1) pujian-pujian kepada Allah 

yang diucapkan berulang-ulang, dan (2) doa atau pujian-pujian 
berlagu (dilakukan pada perayaan maulid Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam).

Kata “zikir” dalam etimologi bahasa Arab, adalah bentuk 
dasar (masdar) dari kata kerja dzakara (       ) – yadzkuru (        ). 
Kata kerja bentuk pertama adalah bentuk lampau (past tense) 
yang berarti “telah mengingat”, sedangkan kata kerja bentuk 
kedua  adalah bentuk sekarang (present tense), yang berarti 
“sedang mengingat” atau “akan mengingat”. Kata “dzikir”, karena 
bentuk kata benda, berarti “mengingat, peringatan”. 

Kata zikir dalam bahasa Arab mengandung pengertian 
yang lebih luas. Pengertian-pengertian itu dapat dikemukakan 
sebagai berikut:

Zikir dan Urgensinya Bagi Manusia 
Oleh : Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, M.A.

KAJIAN JUMAT

 يَْذُكرُ 

No

1

2

3

4

5

6

7

Nama ulama

Ibn Manzhur

Ibn Ishaq

Abu Abbas

Ibn Faris

Ibrahim Mustafa 

Al-Thabarsi

Al-Maraghi 

Pengertian Zikir

Zikir berarti menjaga sesuatu dengan 
menyebut atau mengingatnya. Zikir 
juga berarti kemuliaan, shalat, dan doa.

Zikir berarti mengambil pelajaran

Zikir berarti membaca Al-Qur’an, 
bertasbih, berdoa, sukur, dan taat.

Zikir mempunyai dua arti: (1) 
mengingat sesuatu (lawan dari kata  
lupa), dan (2) Zikir berarti mengingat 
dengan lidah. Zikir juga berarti 
keluruhan, kedudukan yang tinggi, 
kemuliaan, atau kehormatan. 

Zikir berarti menjaga, memelihara, 
menghadirkan, nama yang baik, dan 
menyebut sesuatu dengan lisan setelah 
melupakannya.

Zikir berarti kehormatan, 
kemasyhuran, sesuatu yang terlintas 
dalam hati

Zikir berarti mengingat sesuatu
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No

1

2

3

4

5

6

7

Nama ulama

Ibn Manzhur

Ibn Ishaq

Abu Abbas

Ibn Faris

Ibrahim Mustafa 

Al-Thabarsi

Al-Maraghi 

Pengertian Zikir

Zikir berarti menjaga sesuatu dengan 
menyebut atau mengingatnya. Zikir 
juga berarti kemuliaan, shalat, dan doa.

Zikir berarti mengambil pelajaran

Zikir berarti membaca Al-Qur’an, 
bertasbih, berdoa, sukur, dan taat.

Zikir mempunyai dua arti: (1) 
mengingat sesuatu (lawan dari kata  
lupa), dan (2) Zikir berarti mengingat 
dengan lidah. Zikir juga berarti 
keluruhan, kedudukan yang tinggi, 
kemuliaan, atau kehormatan. 

Zikir berarti menjaga, memelihara, 
menghadirkan, nama yang baik, dan 
menyebut sesuatu dengan lisan setelah 
melupakannya.

Zikir berarti kehormatan, 
kemasyhuran, sesuatu yang terlintas 
dalam hati

Zikir berarti mengingat sesuatu

Ada pengertian yang lebih komprehensif lagi, yaitu yang 
dikemukakan di dalam Kitab Mu’jam Alfazh Al-Qur’an al-
Karim, bahwa zikir adalah:
1. Mengucapkan dan menyebut nama Allah serta 

menghadirkannya dalam hati dan ingatan. Ini boleh dikatakan 
zikir lisani dan zikir qalbi.

2. Mengingat nikmat Allah dengan menghadirkan Allah dalam 
kehidupan kita dengan menjalankan kewajiban sebagai 
hamba. Ini disebut zikir nikmat dan zikir amali.

3. Mengingat Allah dengan menghadirkan-Nya di dalam hati 
yang disertai dengan tadabbur, baik disertai dengan ucapan 
lisan maupun tidak. Ini disebut zikir sirri.

4. Allah mengingat hamba-Nya melalui pembalasan kebaikan 
kepada mereka dan mengangkat darajatnya.
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Perintah Zikir dan Keutamaannya dalam Al-Qur’an
Ada sejumlah ayat yang memerintahan untuk berzikir. Di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

Zikir mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ibadah. 
Keduanya tidak dapat dipisahkan. Zikir tidak dapat dipisahkan 
dari ibadah, dan ibadah tidak dapat dipisahkan dari zikir. Karena 
Zikir adalah bahagian dari ibadah kepada Allah subhanahu 
wata'ala. Dalam kegiatan ibadah apa pun pasti terdapat zikir. 
Contoh, salat, puasa, zakat, dan haji adalah ibadah. Di dalam 
salat, puasa, zakat, dan haji pasti terdapat zikir dan seseorang 
yang melakukan ibadah-ibadah tersebut pasti melakukan zikir.

Harus diingat bahwa ada orang yang salah paham tentang 
kaitan zikir dengan ibadah-ibadah itu. Mereka berkata bahwa 
zikir sama dengan ibadah, atau ibadah sama dengan zikir. 
Pengertian seperti ini sangatlah berbahaya, karena akan 
membawa kepada pengamalan yang salah. Pengertian seperti 
ini menimbulkan pengertian bahwa kalau seseorang sudah 
melakukan zikir tidak perlu lagi melakukan ibadah. Karena 
ibadah itu juga zikir.

Artinya : Berkata Zakariya: “Berilah aku suatu tanda (bahwa 
isteriku telah mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya 
bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia 
selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) 
Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu 
petang dan pagi hari” (QS. Ali Imran (3): 41).
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Dalam pengertian yang lebih umum, ibadah lebih bersifat 
fardu (perintah wajib), sedangkan zikir lebih bersifat anjuran 
(perintah sunat). Ibadah bagaikan akar dan batang bagi sebuah 
pohon, sedangkan zikir adalah bagaikan daun bagi pohon. 
Pohon yang tidak berakar dan berbatang pasti tidak akan dapat 
berdiri dengan tegak, sedangkan kalau tidak berdaun pasti tidak 
menyenangkan dan menyejukkan. Oleh sebab itu, zikir adalah 
bahagian dari ibadah dan setiap ibadah pasti mengandung zikir. 

Contoh-Contoh Kalimat Zikir
1. Fadhilah Membaca La ilaha illa Allah

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
Siapa yang mengucapkan La illaha illallah wahdahu laa 
syariikalah lahulmulku walahulhamdu wahuwa alaa kulli 
syaiin qadiir sebanyak 100 kali, maka pahala yang didapatnya 
sama dengan memerdekakan 10 orang budak, dicatat baginya 
100 kebajikan dan dihapus 100 kesalahan, serta ia terlindung 
dari godaan setan sepanjang hari hingga sore harinya. Tidak ada 
yang didapat oleh seseorang yang lebih baik daripada itu, kecuali 
ia melakukan yang lebih banyak daripada itu” (HR Bukhari).

ُ َعْنُه َأنه َرُسولَ  َ اَّلله ُ عَلَْيهي  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي ي َصَّله اَّلله اَّلله
ُ َوْحَدُه اَل ََشييَك ََلُ ََلُ الُْمْْلُ  اله اَّلله

ِ
ََلَ ا

ِ
َ قَاَل َمْن قَاَل اَل ا َوَسَّله

ٍة ََكنَْت  ائََة َمره يٌر ِفي يَْوٍم مي ٍء قَدي َوََلُ الَْحْمُد َوُهَو عَََّل ُكلي ََشْ
َيْت َعْنُه ََلُ عَْدَل َعْْشي ريقَاٍب َوُكتيبَْت ََلُ  نٍَة َوُمحي ائَُة َحس َ مي

َ َحَّته  ْيَطاني يَْوَمُه َذِلي ْن الش ه ْرًزا مي ئٍَة َوََكنَْت ََلُ حي لي ائَُة َسي مي
اله َأَحٌد ََعيَل َأْكََثَ 

ِ
ا َجاَء بيهي ا مه َ َولَْم يَأْتي َأَحٌد بيأَفَْضَل مي يُْمِسي

. )رواه البخاري( َ ْن َذِلي  مي
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2. Fadhilah Membaca Subhanallah 

3. Fadilah membaca Shalawat kepada Nabi

Penutup
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zikir adalah 

amal yang paling enteng dilakukan, tetapi sangat besar nilainya 
di mata Allah subhanahu wata'ala. Zikir mempunyai dampak 
yang besar bagi pelakunya, yaitu mendapatkan ketenangan 
batin dan ketenangan hati. Zikir adalah sebuah amal yang 
ganjarannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wata'ala. r

ُ عَلَْيهي  ي َصَّله اَّلله ُ َعْنُه َأنه َرُسوَل اَّلله َ اَّلله َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي
ٍة  ائََة َمره هي ِفي يَْوٍم مي َْمدي ي َوِبي ْبَحاَن اَّلله َ قَاَل َمْن قَاَل س ُ َوَسَّله

ْت َخَطايَ  ري  ُحطه ْْ ََدي اَْْب ََ  ََ ْْ ََْت مي ََ ْن 
ن
 )رواه اْبخاري(ُه َوا

 Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan 
subhanallahi wa bihamdih  sebanyak 100 kali sehari, maka 
segala dosa dihapuskan oleh Allah subhanahu wata'ala, meskipun 
dosanya sebanyak buih di laut” (HR Bukhari).

َ قَاَل َمْن  ُ عَلَْيهي َوَسَّلَّ ي َصَّلَّ اَّللَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ
ا ُ عَلَْيهي َعْْشً َدًة َصَّلَّ اَّللَّ  )رواه البخاري(. َصَّلَّ عَََلَّ َواحي

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Siapa yang berselawat (memohon keselamatan) bagiku, Allah 
akan memberikan 10 keselamatan kepadanya” (HR Bukhari).



Mimbar Jumat No.1135/XXIII/2120

Nama Agama SemulaNo.

1.  Christiana Mariaty 
 Da Melle Rohanra Kristen

2.  Michael David Beattie Kristen

3.  Andrew James Grandy Budha

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 4 - 9 November 2021 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

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

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

Narahubung : Bapak H. Budi Firmansyah, MM 
No HP/WA : 0856 9233 3688
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL



Mimbar Jumat No.1135/XXIII/2122

No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

13 Nov

14 Nov

15 Nov

16 Nov

17 Nov

18 Nov

Narasumber

KH. M. Nur Hayyid, 
MM 

Dra. Hj. Zahrotul 
Hayati 
 

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA

KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA

Dra. Hj. Dewi 
Andriyani

H.M. Mahdi, M.Ag  
 
 
 

Bahasan/ Materi

Ayyuhal Walad 

Uqudul Lujjain fi 
Bayani Huquqiz 
Zaujain 

Kasyful Ghawamidh 
fi Ilmil Faraidh 

Khuluqul Muslim

Kajian Wanita 
Muslimah Kitab 
Shahih Muslim bi 
Syarhin Nawawi

La Tahzan

 

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 5 November 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Achmad Masyhuri bin Masyhuri, usia 68 tahun.  

Wafat, di Jepara
2. Almarhum Rudhy Suharto bin Subarkah, usia 53 tahun. 

Wafat, 01 Nopember 2021 di Depok
3. Almarhum Bpk. Saiman bin Tomoredjo. Wafat, 25 September 

2021 di Jakarta Selatan
4. Almarhum Agus Riyanto, usia 59 tahun. Wafat, 03 Nopember 

2021 di Jakarta
5. Almarhum Ahmad Sunarya bin Ahmad Suparta, usia 68 

tahun. Wafat, 01 Nopember 2021 di Jakarta
6. Almarhum Tommy Tanujaya bin Bianto Tanujaya, usia 59 

tahun. Wafat, 31 Oktober 2021 di Yogyakarta
7. Almarhum Wijarnako Jasman, usia 50 tahun. Wafat, 04 

Nopember 2021 di Depok
8. Almarhumah Nenoh binti Wijaya, usia 80 tahun. Wafat, 25 

Oktober 2022 di Jakarta
9. Almarhumah Warti binti Wamid, usia 73 tahun. Wafat, 30 

Oktober 2021 di Jakarta
10. Almarhumah Nurhasanah binti Muhammad Thayeb M, usia 

65 tahun. Wafat, 29 Oktober 2021 di Jakarta
11. Almarhumah Komisah binti Sarna, usia 69 tahun. Wafat, 29 

Oktober 2021 di Pamulang, Tangsel
12. Almarhumah Wiwien Wiyanti binti Wiyono, usia 51 tahun.  

Wafat, 30 Mei 2021 di Depok.

َ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.1135/XXIII/2124

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
        11 04 : 06 11 : 40 15 : 00 17 : 51 19 : 04

     12 04 : 06 11 : 40 15 : 00 17 : 52 19 : 04

     13 04 : 06 11 : 40 15 : 01 17 : 52 19 : 04

     14 04 : 06 11 : 41 15 : 01 17 : 52 19 : 05

     15 04 : 06 11 : 41 15 : 02 17 : 53 19 : 05

     16 04 : 06 11 : 41 15 : 02 17 : 53 19 : 06

     17 04 : 06 11 : 41 15 : 03 17 : 53 19 : 06

     18 04 : 05 11 : 41 15 : 03 17 : 53 19 : 07

  

Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at

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

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku November 2021
JADWAL WAKTU SHALAT



Waktu Adzan : 11.40 WIB
Khatib  :  KH. Anang Rikza Masyhadi, Lc, MA 
Imam I   :  H. Ahmad Husni Ismail, M.Ag
Imam II  :  H. Ahmad Anshoruddin Ibrahim, SQ, M.Ag
Muadzin I  :  H. Hasan Basri
Muadzin II  :  H. Ahmad Achwani, S.Ag 
Qori  :  H. Ahmad Achwani, S.Ag
    (Maqro : QS. Al Baqarah ayat 203 - 204)

Shalawat dan Istighotsah : Pembacaan Yasin dan Maulid, 
Bersama Imam Besar, Para Imam dan Muadzin Masjid Istiqlal, 

Setiap Kamis Malam Jum’at Ba’da Shalat Maghrib 
di Lantai Utama Masjid Istiqlal, Jakarta



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


