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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala. 
Alhamdulillah besyukur kita kepada Allah subhanahu wata'ala. 
Yang telah memberikan sehat wal'afiyat dan nikmat yang banyak, 
semoga kita selalu dinaungi rahmat kebaikan dan keberkahan 
Allah subhanahu wata'ala. Selalu bershalawat dengan membaca 
Allahuma shalli alaa sayyidina Muhammad.

Hakekat hidup orang yang beriman adalah mengharap 
keridhaan Allah subhanahu wata'ala. Melalui sajian Mimbar 
Jum'at yang rutin ini, banyak hal untuk semoga mengalir ilmu 
yang bermanfaat dan amal yang berkualitas, yang istimewa 
disuguhkan sebagaimana disampaikan Khatib Jum'at, yang mulya 
Dr. KH. Musyfiq Amrullah, Lc., M.Si. Beliau mengangkat tema 
penting yaitu "Peran Pesantren dalam Mencerdaskan Kehidupan 
Bangsa", tentu kita merasa penasaran, selamat membaca semoga 
kita bisa mengambil hikmahnya.

Walaupun Mimbar Jum'at ini sederhana namun tidak kalah 
pentingnya memberikan manfaat untuk pembaca terutama pada 
kolom Hikmah dengan mengangkat tema "Cerdas Mengikuti 
Sunnah" yang ditulis oleh guru kita KH. Abu Hurairah Abdul 
Salam, Lc, MA.

Kepada pembaca yang setia mengisi diri dengan ilmu dan 
bacaan yang berkualitas berkenan menyempatkan diri membaca 
Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA. Beliau memberikan makna yang mendalam akan 
mujahadah yang berkaitan dengan unsur batin atau qalbu dan 
lebih tinggi dari Jihad yang mengedepankan kekuatan fisik.

Selain yang disebutkan diatas ada juga informasi dan tulisan 
yang bermanfaat untuk kita. Demikian "selamat membaca". 
Wassalamu alaikum.r

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Bimillahi, walhamdulillah, wasshalatu wassalamu 

‘alaa habibina Rasulillahi, wa ba’du.
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 18 Rabiul Awal 1444 H / 14 Oktober 2022 M)

Peran Pesantren dalam 
Mencerdasakan Kehidupan Bangsa 

Oleh : Dr. KH. Musyfiq Amarullah, Lc, M.Si
(Pimpinan Pondok Pesantren at-Tawazun Kalijati Subang, Jawa Barat)

ن   ل  إمحْلد   إ  مُده ِلل ينهُ  َن  ، ُرهُ فل غْ ت  س ْ ن  و   ون س تعل يهل ْدل  وذُ ون عُ  ون س َت 
ْ أ   رل وْ ُشُ  نْ مل  ال  ع  ت   للل بل  نْ  ا،ن  الل ْع  أ   اتل ئ  ي ل س   نْ مل و   ان  س ل فُ ن هل ي ْ  م   دل

ُ  ل  ُمضل  ل  ف   للاُ  ُ  ي  ادل ه   ل  ف   يُْضلللْ  نْ م  و   ل   ل 
ل  ل   هُ د  حْ و   للاُ  ل  إل  ل   إل  ل   نْ أ   دُ ه شْ أ  و   ُ  ك  يْ ش   ن  أ   دُ ه شْ أ  و   ، ل 

ن  س    د   و   اب ن  يْ بل ح  و   ي ل
 
ن  م  إ  ُل وْ سُ ر  و   للال  دُ بْ ع   دإ  م  ح  مُ  ات ن  و  دْ قُ و   اام 

تُهو   ْفو  لْ  نْ مل  ص  هل خ  ل  قل لليلل ْ س  و   ل ل ص   أ للهم ، وخ   ،هل يْ ل  ع   كْ رل ب  و   ل ل
ْيُكْ  ُأْوصل ن ْفسل   إلُْمْسللُمْون   أ يه ا و  ى إلُْمْذنلب ةل  و  ، للال  بلت ْقو  ال   ت ع 

ْيثُ  ال   للاُ  ق ال   ح  ين   أ يه ا ي  : ت ع  ل نُوإ إَّل  ق   إِل    إت ُقوإ أ م   تُق اتلهل  ح 
ل   ل   ت ُموتُن   و 

 
أ نُْتْ  إ ْيُعْوهُ  إلُْمْسللُمْون   أ يه ا ف ات ُقْوهُ .  ُمْسللُمون   و  أ طل  و 

مي ا كُْ  فل ر  إْعل ُمْوإ بلهل  أ م  قُْوُه، أ ن ُكْ  و  ال   للاُ  ق ال  و    :  دُ عْ ب   ام  أ   ُمل   ت ع 
ۡۡنُۡم  ۡرق ٖة م ل ن ُك ل فل  ف ل ۡول  ن ف ر  مل

ٗۚ نُون  للي نفلُروْإ َك  ف ة  لُۡمۡؤمل
ن  أ  ا َك  م  ۞و 

هُ ُروْإ ق ۡوم  للُينذل ينل و  ل ل 
ا ئلف ٞة ل لي ت ف ق هُوْإ ِفل أ  ل هُۡم ط  ۡم ل ع  ل ۡۡيل  

ْإ إ ُعو  ج  إ ر  ذ   
ۡم إ

ُرون   ذ  ۡ   ١٢٢َي 
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Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya (QS. at-Taubah : 122).

Potensi manusia sebagai objek pendidikan
Manusia merupakan makhluk yang berpotensi untuk dididik 

secara baik dan berkesinambungan. Karena manusia diciptakan 
oleh Allah makhluk yang sempurna fi ahsani taqwim (              ) 
yang memiliki berbagai macam potensi yang siap diaktualisasikan  
dalam kehidupan seperti potensi perkembangan jasad, potensi 
perkembangan intelektual, potensi perkembangan sosial, potensi 
perkembangan moral-spritual, dan sebagainya. Yang diperlukan 
untuk menguasai dan mengembangkan kehidupan di dunia ini. 
Salah satu contoh dari potensi manusia adalah potensi intelektual. 
Allah berikan kepada Nabi Adam yang merupakan manusia 
pertama yang menunjukan kecerdasan luar biasa melebihi 
makhluk-makhluk lain, setelah mendapatkan pengajaran dari 
Allah subhanahu wata’ala. Seperti yang Allah firmankan dalam 
QS. al-Baqarah/2 ayat 31 :

 ( احسن تقومي )

                   

              

ن   ل  إمحْلد   إ  مُده ِلل ينهُ  َن  ، ُرهُ فل غْ ت  س ْ ن  و   ون س تعل يهل ْدل  وذُ ون عُ  ون س َت 
ْ أ   رل وْ ُشُ  نْ مل  ال  ع  ت   للل بل  نْ  ا،ن  الل ْع  أ   اتل ئ  ي ل س   نْ مل و   ان  س ل فُ ن هل ي ْ  م   دل

ُ  ل  ُمضل  ل  ف   للاُ  ُ  ي  ادل ه   ل  ف   يُْضلللْ  نْ م  و   ل   ل 
ل  ل   هُ د  حْ و   للاُ  ل  إل  ل   إل  ل   نْ أ   دُ ه شْ أ  و   ُ  ك  يْ ش   ن  أ   دُ ه شْ أ  و   ، ل 

ن  س    د   و   اب ن  يْ بل ح  و   ي ل
 
ن  م  إ  ُل وْ سُ ر  و   للال  دُ بْ ع   دإ  م  ح  مُ  ات ن  و  دْ قُ و   اام 

تُهو   ْفو  لْ  نْ مل  ص  هل خ  ل  قل لليلل ْ س  و   ل ل ص   أ للهم ، وخ   ،هل يْ ل  ع   كْ رل ب  و   ل ل
ْيُكْ  ُأْوصل ن ْفسل   إلُْمْسللُمْون   أ يه ا و  ى إلُْمْذنلب ةل  و  ، للال  بلت ْقو  ال   ت ع 

ْيثُ  ال   للاُ  ق ال   ح  ين   أ يه ا ي  : ت ع  ل نُوإ إَّل  ق   إِل    إت ُقوإ أ م   تُق اتلهل  ح 
ل   ل   ت ُموتُن   و 

 
أ نُْتْ  إ ْيُعْوهُ  إلُْمْسللُمْون   أ يه ا ف ات ُقْوهُ .  ُمْسللُمون   و  أ طل  و 

مي ا كُْ  فل ر  إْعل ُمْوإ بلهل  أ م  قُْوُه، أ ن ُكْ  و  ال   للاُ  ق ال  و    :  دُ عْ ب   ام  أ   ُمل   ت ع 
ۡۡنُۡم  ۡرق ٖة م ل ن ُك ل فل  ف ل ۡول  ن ف ر  مل

ٗۚ نُون  للي نفلُروْإ َك  ف ة  لُۡمۡؤمل
ن  أ  ا َك  م  ۞و 

هُ ُروْإ ق ۡوم  للُينذل ينل و  ل ل 
ا ئلف ٞة ل لي ت ف ق هُوْإ ِفل أ  ل هُۡم ط  ۡم ل ع  ل ۡۡيل  

ْإ إ ُعو  ج  إ ر  ذ   
ۡم إ

ُرون   ذ  ۡ   ١٢٢َي 
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Bahwa Pendidikan bagi anak merupakan tanggung jawab 
kita semua. Dimulai dari keluarga yang merupakan lembaga 
pendidikan pertama (al-madrasah al-ula), masyarakat, 
lembaga-lembaga pendidikan, hingga negara. Mendidik 
berarti membangun karakter untuk mempersiapkan sumber 
daya manusia yang unggul lahir dan batin yang mempunyai 
pengetahuan, keterampilan, dan akhlak mulia. Untuk membentuk 
sumber daya manusia ini tidak mudah tentunya, perlu adanya 
pendidikan yang bersifat berkelanjutan (longlife education).

 Pendidikan yang membimbing manusia sejak berinteraksi 
dengan lingkungannya hingga dia wafat. Islam sangat 
memberikan perhatian terhadap pendidikan karakter ini, agar 
kehidupan di dunia ini damai, sejahtera, bermartabat, dan 
membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk termasuk untuk 
kebahagiaan di dunia dan dia akhirat.  

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua 
Pondok pesantren mempunyai peran yang besar dalam 

mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agama, sebuah  
lembaga pendidikan yang keberadaannya jauh sebelum 
Indonesia merdeka. Pondok pesantren lahir berbarengan 
dengan sejarah awal dakwah Islam di Indonesia khususnya  di 
pulau Jawa. Ketika para pendakwah Islam yang terkenal dengan 

م ع  ال   ب  ل  ط  ا     د  ح   الل  لم ا   د  هُ مم ال   نم م   ل 

 
Artinya : “Tuntutlah ilmu dari buaian 
hingga ke kiang lahad” ( al-Hadits).

Artinya : “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 
(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya 
kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku 
nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang 
yang benar!” (QS. al-Baqrah/2 :31).



18 Rabiul Awal 1444 H / 14 Oktober 2022 M 5

Walisongo menyebarkan Islam di Nusantara ini sekitar pada abad 
15 M seperti  pondok pesantren al-Kahfi Somalangu, Kebumen. 
Pesantren ini berdiri  pada tahun 1475 yang didirikan oleh Syekh 
as-Sayyid Abdul Kahfi al-Hasani asal Hadramaut, Yaman. Pondok 
pesantren luhur Dondong Semarang yang berdiri pada sekitar 
412 tahun yang lalu, yang konon ini merupakan pesantren tertua 
di Jawa Tengah. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon 
yang berdiri pada tahun 1705. Didirikan oleh Syekh  Hasanuddin 
bin Abdul Latif, yang dikenal dengan Ki Jatira dan banyak lagi 
pesantren-pesantren yang lahir jauh sebelum Indonesia lahir. 
Hingga kini alhamdulillah pondok pesantren  tetap eksis  dan 
bahkan mampu  berkembang dan beradaptasi  dengan tantangan 
zaman. Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama RI 
bahwa pesantren di Indonesia hingga bulan Juli 2021 tercatat ada 
sekitar 32.2018 pesantren. Kaidah “al-Muhafadzat ‘ala al-qadim 
as-shalih wa al-akhdzu bi aljadidi al-aslah”.

Dalam Mukernas ke-5 RMI (Rabithah al-Ma’ahid al-
Islamiah) di Probolinggo pada tahun 1996, disebutkan ada tiga 
peran dan fungsi pesantren sesuai watak kemandirian dari visi 
emansipatorisnya. Pertama, sebagai lembaga pendidikan dan 
pengajaran agama Islam. Artinya, pesantren ikut bertanggung 
jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan 
sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan 
yang handal, serta dilandasi iman dan takwa yang kokoh. Kedua, 
sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiah. Artinya, 
pondok pesantren bertanggungjawab mensyiarkan agama Allah 
serta ikut berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan umat 
beragama serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama 

Artinya : “yaitu mempertahankan nilai-nilai ( ajaran) yang 
lama yang baik dan mengambil (mengadopsi) nilai-nilai 
(metode) yang baru yang lebih baik”.

م   حم ل  ص  ال    د  ي  د  ل  ب   ذم خ  ل  ا  و   ال  اْص   ي   د  ق   اْ  ل  ع   ةم ظ  اف  ح  ال

 

م   حم ل  ص  ال    د  ي  د  ل  ب   ذم خ  ل  ا  و   ال  اْص   ي   د  ق   اْ  ل  ع   ةم ظ  اف  ح  ال
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dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Ketiga, sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian 
masyarakat. Artinya, pesantren wajib mendarmabaktikan 
peran, fungsi, dan potensi emansipasi yang dimilikinya guna 
memperbaiki kehidupan serta memperkokoh pilar eksistensi 
masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, 
beradab, sejahtera, dan demokratis.

Peran pesantren dalam mencerdaskan bangsa melalui jalur
 tafaqquh fiddin

Pada awalnya para pendiri pesantren ini ketika mendirikan 
pesantren bertujuan adalah untuk mempersiapkan generasi 
untuk tafaqquh fiddin (memahami ilmu agama). Yang merupakan 
realisasi dari perintah Allah Qur'an Surat at-Taubah ayat 122. 
Seperti ayat yang khatib sampaikan dalam mukaddimah. 

Berdasarkan ayat ini bahwa dalam kehidupan masyarakat 
perlu adanya pembagian tugas dalam rangka memenuhi hajat 
umat secara komprehensif. Disamping diperlukannya adanya  
sekelompok masyarakat untuk terus menjaga pertahanan, 
keamanan dan  ketertiban dalam kehidupan  bernegara,  juga 
sangat diperlukan adanya kelompok  masyarakat, untuk belajar 
dan mengajar  guna  mencerdaskan masyarakat untuk memahami 
ajaran agamanya. Untuk itu kita sangat membutuhkan banyak 
lagi orang yang mau belajar dan mendalami ilmu agama sehingga 
bisa memproduksi generasi-genarisi yang expert yang mampu 
menjaga kerahmatan Islam dan membentengi fundamentalis 
Islam.

Penafsiran tentang tafaqquh fiddin oleh para mufassirin ini, 
sangatlah dihayati oleh para pengelola pesantren dan dijadikan 
dasar rujukan untuk mengembangkan kurikulum kepesantrenan 
untuk memenuhi  berbagai potensi yang Allah berikan kepada 
manusia agar terwujudnya generasi-generasi yang mempunyai 
sumber daya masyarakat yang handal  sekaligus untuk menjawab 
tantangan zaman.
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Perkembangan pondok pesantren masa kini
Kehidupan pesantren sekarang terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. terlebih setelah 
dibukanya kran reformasi, lembaga pendidikan yang yang 
berada di pondok pesantren ini terus berbenah diri agar terus 
mendapatkan kepercayaan yang lebih luas di masyarakat. 
dan agar pesantren tidak stagnan yang hanya diminati oleh 
sekelompok masyarakat tradisional saja tapi juga merambah ke 
masyarakat-masyarkat kota yang modern, juga tertarik kepada 
pondok pesantren. 

Apalagi  setelah pondok pesantren  mendapat pengakuan 
oleh pemerintah, pendidikan pesantren menjadi bagian dari 
sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam UU Sistem 
Pendidikan Nasional. Pondok pesantren tidak lagi dipandang 
sebagai pendidikan tradisional yang illegal, namun pesantren  
dikaui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang 
mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajiban dengan 
lembaga pendidikan formal lainnya. 

Pendidikan dalam kehidupan pesantren tentunya mempunyai 
beberapa keunggulan dibanding dengan lembaga pendidikan 
lainnya. Antara lain ;
1. Lingkungan pesantren  sangat mendukung untuk belajar.
2. Pembelajaran  berjalan 24 jam secara terintegrasi.
3. Penggunaan beberapa bahasa asing sebagai bahasa komunikasi.
4. Pembinaan akhlak secara kontinyu.
5. Monitoring kegiatan ibadah, pembelajaran dan keterampilan.
6. Figur kepemimpinan kiai sebagai pengasuh, dan pembimbing. 

 
Tantangan Pondok pesantren

Beberapa waktu lalu, ada kasus yang sangat “mengganggu” 
dengan melibatkan “kesakralan” institusi pesantren akibat ulah 
oknum pengasuh atau bahkan pemilik pondok pesantren. Di 
beberapa wilayah pesantren yang seharusnya menjadi tempat 
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yang aman bagi para santri, Hal ini menjadi tantangan bagi 
pesantren di masa kini dan akan datang. Pesantren adalah 
lembaga pendidikan yang ramah terhadap anak. Bahkan 
pemerintah sedang menggalakan program pesantren ramah anak 
sebagai usaha untuk menciptakan pesantren dan lingkungan 
sekitarnya agar dapat membuat anak nyaman, bersih, betah, 
khusyu’ beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi. 
Pesantren Ramah Anak, yaitu mengedepankan bentuk penerapan 
disiplin tanpa kekerasan melalui komunikasi dan mengajarkan 
tanggungjawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan 
lingkungan.

Setidaknya konsepsi pesantren ramah anak, harus terbangun 
dari indikator dengan persetujuan secara moral bagi kemaslahatan 
bersama. Diantaranya, kebijakan untuk berkomitmen terus 
mengembangkan lingkungan yang ramah, tenaga pendidik yang 
berkualitas, menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, 
kurikulum dengan materi yang sesuai terhadap kebutuhan dari 
santri. Selain itu kegiatan pembelajaran yang mampu mendukung 
potensi setiap santri, terkhusus dalam strategi pembelajaran yang 
bervariatif, serta komponen manajemen layanan.  Semua pihak 
harus berkolaborasi, saling terikat untuk mewujudkan pesantren 
ramah anak yang sesuai harapan. 

Tantangan yang kedua bagi pondok pesantren adalah 
tantangan terhadap media sosial. Pondok pesantren dalam 
era kekinian dituntut untuk terus mengadakan pembaharuan 
sehingga tetap relevan dengan kondisi kontemporer yang semakin 
modern, kompleks dan dinamis. Terlebih pada era digital saat 
ini, ketika hubungan antarmanusia telah melewati batas-batas 
teritorial negara dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, budaya, 
industri dan komunikasi.

Di sinilah, pondok pesantren dengan sifat keterbukaannya 
mau tidak mau, siap tidak siap, harus menerima pengalaman baru, 
pembaharuan berorientasi kekinian dan kemasadepanan, tanpa 
meninggalkan identitas utamanya sebagai lembaga pendidikan 
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keislaman. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang 
progresif menghadapi perkembangan globalisasi akan tetap 
survive dengan landasan keislaman, kemajuan modernisasi, dan 
dengan tetap menjaga kearifan budaya lokal. Inilah transformasi 
pendidikan (learning transformation) dalam menumbuh 
kembangkan pondok pesantren. Semua itu dalam rangka 
mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan selaras 
dengan perkembangan masyarakat global.

Hadirin sidang jum’at rahimakumullah
Kesimpulan yang dapat diambil dari khubah Jum’at kali 

ini adalah janganlah kita ragu untuk memasukan anak kita ke 
lingkungan pondok pesantren, karena sudah terbukti dalam 
sejarahnya bahwa pesantren melahirkan orang-orang hebat yang 
menjadi tokoh dalam bangsa ini dan hingga saat ini pesantren 
adalah tempat yang ramah untuk anak tumbuh berkembang 
dan mendapatkan pendidikan terutama untuk menghadapi 
tantangan-tantangan di era digital dan globalisasi saat ini 
menjadi bangsa yang cerdas sesuai dengan nilai-nilai keislaman 
dan kenegaraan.  

Pada akhirnya, kita tidak lupa pula untuk berdoa kepada 
Allah subhanahu wata'ala agar selalu memberikan kita anak 
yang shaleh-shalehah, anak-anak yang cerdas, dan menjadikan 
keturunan kita sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertaqwa.r 

كا  را م  ِل  للاه  َبا لاكه آ نِ  ِف  وا ِ  المقهرم ِظيم افاعاِن  المعا ن م  وا كه َّيا
ِ
ا ا وا ِت  ِمنا  ِفيمهِ  ِبما  امل َّيا

كمر ِ الذ ِ  وا ِكيم له  المحا ِل  َآقهوم ا قاوم ذا ِفره  ها تاغم ااس م ا  للاا  وا ِظيم لا  المعا ِليم م  ِل  المجا لاكه  وا
ائِرِ  ِلسا ا  وا ِلِميم سم ذِ  ِمنم  الممه نمب   كه هه  ذا وم تاغمِفره اهه  فااس م ن

ِ
وا  ا ره  هه لغافهوم ه  ام ِحيم  الرا
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Khutbah Kedua 

ي لَْم يَِِلْ َولَْم يُْوَلْ  ِ َمِد اَّلَّ  .الَْحْمُدهلِل الَْواِحِد اْْلََحِد الَْفْرِد الصَّ
ًدا َعْبُد هللِا َوَرُسْوَِلِ   َلَّ هللُا َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ

ِ
ََلَ ا

ِ
 .َأْشَهُد َأْن ََل ا

َا النَّاُس َونَْفِِس ِبَتْقَوى هللِا تََعاََل،  َا َوِصيَُّة هللاِ ُأْوِصْيُُكْ َأُّيه َّنَّ
ِ
 فَا

ِلنَي َواْْلآِخرِينَ  وَّ   تََعاََل ِلْْلَ
ْن تَتَُّقوا هللاَ 

ِ
آَمنُوا ا يَن أ ِ َا اَّلَّ َعْل لَُُكْ فُْرقَاًًن، َويَُكف ِْر َعْنُُكْ  ََيَأُّيه ََيْ

ئَاِتُُكْ، َويَْغِفْر لَُُكْ، َو هللاُ  َ  َسي ِ ْم ُذو الَْفْضِل الَْعِظمِي . فَقاَل تََعاََل َول
ْيَن  ِ َا اَّلَّ آ َأُّيه هوَن عَََل النَِّبِ  يَآ نَّ هللَا َوَماَلئَِكتَُه يَُصل

ِ
يََزْل قَائِاًل عَِلميًا: ا

ِي ِدًَن  ْ عَََل س َ َُّهمَّ َصِل  َوَسِِل  هْوا عَلَْيِه َوَسِل ُمْوا تَْسِلْيًما. َالل آَمنُْوا َصل أ
ٍد  ََكَ  ِي ِدًَن ُمَحمَّ آِل س َ ٍد َوعَََل أ ْبَراِهمْيَ  ُمحمَّ

ِ
ِي ِدًَن ا َّْيَت عَََل س َ َصل

ْيٌد َمِجْيٌد.  ََّك ََحِ ن
ِ
ْبَراِهمَي ِِف الَْعالَِمنْيَ ا

ِ
ِي ِدًَن ا آِل س َ  َوعَََل أ

ْيَن قََضْوا ِِبلَْحِق  َوََكنُْوا ِبِه  ِ اِشِدْيَن اَّلَّ َّهُمَّ َواْرَض َعِن الُْخلََفاِء الرَّ الل
اِب نَِبِي َك  يَْعِدلُوَن َأِِب بَْكٍر َوُُعَرَ  َوُعثَْماَن َوعَِلٍ  َوَعْن سائِِر َأْْصَ

ََل 
ِ
ْحَساٍن ا

ِ
ِعنْيَ َوَعِن التَّاِبِعنْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعنَي َوَمْن تَِبَعهُْم ِِب َأْْجَ

ْيِن.   يَْوِم اِل 
اِت َاَْلْحيَاِء َالل هُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَ 

َعَواِت َوََي قَاِِضَ  ْيٌع قَرِيٌْب ُمِجْيُب الَّ ََّك ََسِ ن
ِ
ِمْْنُْم َوْاَْلْمَواِت، ا

 الَْحاَجاِت 
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لَْيِه، 
ِ
َتْغِفُرَك ِمْن ُك ِ َذنٍْب تُبْنَا ِمنُْه ُُثَّ عُْدًَن ا ًنَّ نَس ْ

ِ
أ للهم ا

َِِّت َأنَْعْمَت ِبَ  َتْغِفُرَك ِمَن الن َِعِم ال َتِعنَّا ِبَا عََلَ َونَس ْ ا عَلَْينَا فَاس ْ
لَْيَك ِمْن ُك ِ َعهٍْد َعِهْدًَنُه ََلَ َولَْم نَُوِف ِ ِبِه. 

ِ
َمَعاِصْيَك. َونَُتْوُب ا

فَاللهم ََل تَْمنَْع ِبُذنُْوِبنَا فَْضََلَ َوَرَْحََتَك َوَمْغِفَرتََك ََي َأْرَحَم 
اُب  ََّك َأنَْت التَّوَّ ن

ِ
، ا نْيَ اَِحِ ِحمْيُ ِللَْخاِطِئنْيَ الرَّ عََل الُْمْذِنِبنْيَ َوالرَّ

ْكَرامِ 
ِ
، ََي َذالَْجاَلِل َواَْل  الُْمِنْيِبنْيَ

أ للهم اْرُزْقنَا َراَحَة الَْباِل، َوُطَمآِْنيْنََة الَْقلِْب، َوَسِكْينََة النَّْفِس، أ للهم 
ًَّة َاْخِرْج ُحبه الَْمَعاِِص ِمْن قُلُْوِبنَا،  أ للهم َأْخِرْج مِ  ِي ْن َأْصاَلِبنَا ُذر 

ََّك عَََل  ن
ِ
ْياًل، ا ا َْجِ لَْيَك َردًّ

ِ
ِسُن ِعَباَدتََك، َواْهِدًَن َوُرْدًَن ا َصاحِلًة ُُتْ

ٍء قَِدْيرٌ   ُك ِ ََشْ
ُبْوَن  س َ نَْيا َوُُهْ ََيْ ْن َضلَّ َسْعُُيُْم ِِف الَْحٰيوِة اله َعلْنَا ِممَّ أ للهم ََل ََتْ

ُنْونَ  س ِ ُْم َُيْ ْن َأْصلََح َما َأفَْسَدُه النَّاَس  َاَّنَّ ُصْنًعا. أ للهم اْجَعلْنَا ِممَّ
ْن َأْفَسَد َما َأْصلََحُه النَّاَس  َعلْنَا ِممَّ  َوََل ََتْ

يَْتاِء ِذي الُْقْرََب 
ِ
ْحَساِن َوا

ِ
نَّ هللَا يَآُْمُر ِِبلَْعْدِل َواَْل

ِ
ِعَباَد هللِا , ا

َكِر َوالَْبْغِي يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن َويَْْنَى  َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمنْ 
فَاْذُكُرْوا هللَا الَْعِظمْيَ الَْجِلْيَل يَْذُكْرُُكْ َواْشُكُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَزِْدُُكْ 

اَلةَ  ْكُر هللاِ َأْكََبُ َوهللُا يَْعَِلُ َما تَْصنَُعْوَن َوَأِقِم الصَّ  َوََّلِ
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Ketika berbicara tentang sunnah, maka yang terlintas dalam 
pikiran adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, baik perbuatan, 
perkataan, maupun taqrirnya. Pengertian tersebutlah yang 
selama ini dipegang teguh oleh umat Islam dari zaman klasik 
hingga zaman modern. Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam, yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat 
Islam sebagai contoh teladan, berupa perkataan, perbuatan, 
tindakan dan persetujuan atas perbuatan orang lain (taqrir) 
oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam harus selalu dipahami 
secara dinamis dan hidup. 

Sunnah Nabi yang termuat dalam teks hadits banyak 
dijadikan rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an sebelum merujuk kepada kekuatan akal. Para mufassir 
menggali ajaran-ajaran sunnah nabi lebih dahulu untuk 
mengetahui makna dan tujuan al-Qur’an, karena perilaku 
dan perkataan nabi diyakini merupakan penjelasan dan 
penjabaran paling valid, tepat dan kridibel, terhadap ayat-
ayat al-Qur’an. Maksud al-Qur’an hanya dapat dipahami 
dengan bantuan sunnah, seperti riwayat tentang asbabun 
nuzul.

Sunnah berdiri sebagai penjelas maksud al-Qur’an 
penjamin makna al-Qur’an dan pelengkap perintah-perintah 
yang ada dalam al-Qur’an sehingga al-Qur’an tidak bisa 
dipahami tanpa sunnah, Qur’an tidak bisa mandiri tanpa 

HIKMAH

Cerdas Mengikuti Sunnah 
Oleh : H. Abu Hurairah Abd Salam Lc, MA
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sunnah. Misalnya al-Qur’an memberikan perintah-perintah 
umum, maka sunnah menjelaskan maksudnya secara 
spesifik. Sunnah juga memberikan informasi tambahan yang 
mutlak diperlukan dalam praktek peribadatan yang tidak 
ada dalam al-Qur’an. Karena itu muncul anggapan bahwa 
kebutuhan al-Qur’an terhadap sunnah lebih besar daripada 
kebutuhan sunnah terhadap al-Qur’an.

Ketika sunnah dipahami sebagai sebuah ijtihad Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam dalam menafsirkan dan 
menerapkan wahyu Allah subhanahu wata'ala dalam 
kehidupan beragama dan bermasyarakat, maka mengikuti 
sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjadi sebuah 
kekuatan besar dalam mendorong terciptanya dinamika 
kemajuan, inspirasi dan inovasi. Namun jika sunnah 
Nabi dipahami dan diterjemahkan secara harfiyah, maka 
sunnah Nabi akan terpasung dalam teks-teks klasik yang 
membelenggu kemajuan pola pikir umat Islam.  Oleh karena 
itu, pada kondisi dan situasi kekinian saat ini, sunnah Nabi 
tidak bisa lagi dipahami dan diterapkan secara tekstual dan 
terpaku pada bentuk produknya, tetapi harus dipahami 
dan diterapkan secara modern, kontekstual mengikuti 
metodologi dan substansinya. 

Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena 
kondisi sunnah yang memang berbeda dengan al-Qur’an, 
dengan demikian maka sunnah Nabi selalu terbuka untuk 
dikembangkan, dilengkapi bahkan dimodifikasi, sehingga 
penerapannya mudah dan ringan. Nah banyak orang yang 
sampai sekarang ini agak sedikit gamang, apakah semua 
sunnah nabi itu musti kita tiru? Apakah kita terikat dengan 
itu semua? Tentu yang paling logis jawabannya ya tidak, tidak 
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semua kehidupan nabi kita harus kerjakan, masa kita harus 
mohon maaf buang hajat di padang pasir? Terus istinja’nya 
pakai batu? Kan gak mungkin juga. Karena realitas yang ada 
di masa nabi dengan di masa sekarang kan sudah beda, mana 
ada nabi itu kalau minum pakai di masak dulu airnya kan 
tidak? Minum dengan air mineral sebagaimana yang kita 
lakukan sekarang.

Kita tentu tidak bisa mengcopy-paste semua kehidupan 
nabi di zaman sekarang ini apa adanya, harus dipilah mana 
yang itu sifatnya adalah memang itu tradisi, memang itu 
budaya memang itu teknologi yang ada di masa itu, kita 
maklumi dan mana yang sebenarnya kita gak terikat seperti 
masalah menu makanan kita tidak terikat, model baju, kan 
nabi bajunya bukan model koko pake peci hitam kan nabi 
tidak pernah pake peci putih, peci hitam, nabi tidak pakai 
peci, tidak pakai sarung juga dan kehidupan yang beliau 
lakukan dengan segala teknologinya ya teknologi yang 
dikenal di zaman itu, kita hanya bisa memaklumi saja.

Nah jangan kemudian kita ini ngawur, ketika kita mau 
merujuk pada nabi ternyata yang tidak perlu dirujuk malah 
dirujuk yang seharusnya dirujuk malah tidak dikerjakan, 
nah ini yang sering terjadi. Kalau masalah cinta nabi semua 
juga cinta, kalau bilang kita menjadikan Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan sebagai 
panutan sebagai nabi sebagai yang kita bela, kita semua 
sudah lulus, sudah selesai, tapi masalahnya bukan disitu, 
masalahnya dari mana atau yang sebelah mana kehidupan 
nabi itu yang musti kita pakai kita amalkan untuk kita hari 
ini dan itu semua ada analisanya tidak bisa asal copy-paste 
saja, itu ada analisanya. Wallahu ‘alam.r
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Kata “mujahadah” tidak lebih populer dibandingkan kata 
“jihad” atau “ijtihad”. Beberapa riwayat menyebutkan 

bahwa ijtihad lebih utama daripada jihad. Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda, “Goresan tinta para ulama lebih 
utama daripada tumpahan darah para syuhada.”

Namun, masih ada yang lebih utama dari ijtihad, yakni 
mujahadah. Mujahadah ialah perjuangan yang mengandalkan 
unsur batin atau kalbu. Seusai sebuah peperangan yang amat 
dahsyat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan 
kepada para sahabatnya, “Kita baru saja pulang dari peperangan 
yang kecil ke peperangan yang lebih besar.”

Lalu beliau menjelaskan bahwa peperangan terbesar ialah 
melawan diri sendiri, yakni melawan hawa nafsu. Dalam buku 
Ihya Ulum al-Din, Imam al-Gazali mengungkapkan, mujahadah 
satu jam lebih utama daripada beribadah (formalitas) setahun. 
Ini artinya, mujahadah merupakan puncak pengabdian 
seorang hamba kepada Tuhannya.

Jihad, ijtihad, dan mujahadah, berasal dari satu akar kata 
yang sama, yaitu jahada yang berarti bersungguh-sungguh. 
Jihad adalah perjuangan sungguh-sungguh secara fisik; ijtihad: 
perjuangan sungguh-sungguh melalui pikiran dan logika; 
dan mujahadah merupakan perjuangan sungguh-sungguh 
melalui kalbu. Bagi masyarakat awam, jihad itulah ibadah yang 
paling tinggi. Namun, dalam perspektif tasawuf, mujahadah 
menempati posisi yang lebih utama.

GORESAN IMAM BESAR

Mujahadah
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Mujahadah bisa mengantar manusia meraih predikat 
tertinggi, sebagai manusia paripurna (insan kamil). Dan ia 
merupakan kelanjutan dari jihad dan ijtihad. Seseorang yang 
mendambakan kualitas hidup paripurna tidak bisa hanya 
mengandalkan salah satu dari ketiga perjuangan tadi. Tetapi, 
ketiganya harus sinergi di dalam diri.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah contoh yang 
sempurna. Beliau dikenal sangat terampil dalam perjuangan 
fisik. Hal itu terbukti dengan keterlibatannya dalam beberapa 
peperangan. Dan beliau sendiri tampil sebagai panglima 
perang. Beliau juga seorang yang cerdas pikirannya, dan 
panjang tahajudnya.

Dalam konteks kekinian, komposisi ketiga unsur per-
juangan di atas sebaiknya diatur sesuai dengan kapasitas setiap 
orang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
Muslim terbaik (khaira ummah).

Seseorang yang hanya memiliki kemampuan fisik, maka 
jihad fisik baginya adalah perjuangan yang tepat. Bagi seorang 
ulama, jihad paling utama baginya ialah menulis secara 
produktif untuk mencerahkan dan mencerdaskan umat. 
Namun, untuk mujahadah, sesungguhnya dapat diakses 
setiap orang dari golongan manapun. Mari memopulerkan 
mujahadah di samping jihad dan ijtihad dalam masyarakat 
(Harian Republika, 23 September 2022 M/27 Shafar 1444 H)r(DN)

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
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KAJIAN JUM'AT PILIHAN 

Cobaan Bagi Orang yang Tidak Ingin 
Mendekatkan Dirinya kepada Allah SWT

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

Kita bersyukur, pada hari Jumat yang mulia, kita diberikan 
hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa hadir memenuhi 

undangan dan sekaligus merupakan kewajiban buat kita yaitu 
menghadiri atau melaksanakan shalat Jum’at berjamaah di Masjid 
kesayangan kita Masjid Istiqlal Jakarta. 

Hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Al-Hikam karya 
Ibnu ‘Athaillah Assakandary, kali ini kita akan membahas suatu 
bait yang sangat mulia, sangat indah tapi juga sekaligus sangat 
mendalam yaitu tentang cobaan bagi yang tidak mau mendekatkan 
dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Allah subhanahu wa ta'ala menumpahkan rahmat hidayahNya 
kepada umat manusia tapi sayang sekali masih banyak orang yang 
tidak sadar, tidak ingin memanfaatkan kesempatan dan peluang 
itu, maka itu di sini disebutkan : 

Barang siapa yang tidak menghadap atau mendekat kepada 
Allah subhanahu wa ta'ala, dengan adanya pemberian dari 
Allah yang Maha Lembut, maksudnya oleh adanya kasih sayang 
Allah  kepadanya dengan warna-warni kebaikanNya, maka Allah  
akan menguji kepada mereka dengan ujian yang bertubi-tubi, 
maksudnya, ujian dan musibah yang dimisalkan seperti rantai dan 
berputarnya terus menerus.

Artinya seseorang yang tidak mendekat kepada Allah, 
dengan halusnya kebaikan yang Allah berikan kepadanya maka 
ia akan diseret supaya mendekat dengan rantai cobaan.  Masha 

ب ل   ل م   من   ف اته  للاه  ع ل   ي ق  ط  انه  بهُمَل  س  ح  د   اْل  ل يهه  ُقيه له  اه سه َل  انه اْله  بهس  تهح   م 
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Allah apa maksudnya? barangsiapa yang tidak mau mengingat 
Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi lapang, maka yang 
bersangkutan itu akan dipaksa untuk segera mendekatkan dirinya 
kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan cobaan 
atau musibah bahkan bencana. 

Kalau seseorang berada di zona nyaman dan diundang untuk 
mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang tersebut 
menolak untuk mendekat, maka dia akan diseret dengan rantai 
musibah,maka penyesalan yang akan terjadi kepadanya, padahal 
dalam kondisi seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan 
mencurahkan nikmat karunia yang tidak ada bandingannya 
kepada sang hamba, tetapi hal itu malah kita sia-siakan dan kita 
tidak manfaatkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan 
menggantikan dengan rantai cobaan inilah yang perlu kita ingat 
dan menjadi pengingat kita bapak ibu sekalian.

Saya ulangi, siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan 
halusnya kebaikan yang diberikan kepadanya maka ia akan diseret 
supaya mendekat dengan rantai cobaan. Mari kita merenungi 
sejenak bahwa sekian lama kita mendapatkan kesehatan dari 
Allah tapi kita tidak pernah mau menggunakan untuk pergi salat 
berjamaah di Masjid, sekian banyak dan tak terhitung jumlahnya 
rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak manfaatkan 
untuk berbagi kepada anak yatim piatu, fakir miskin, pondok 
pesantren yang membutuhkan bantuan, bahkan bantuan ke masjid 
yang belum sempurna. Maka barangsiapa yang menyia-nyiakan 
kesempatan itu nanti akan diseret dengan rantai cobaan, nanti 
setelah jatuh pailit, bangkrut, disita semuanya, baru menyesali apa-
apa yang sebelumnya tidak ia lakukan seharusnyam lalu bertanya 
kepada diri sendiri,  kenapa dulu saya tidak melakukan sedekah? 
Kenapa saya tidak melakukan belanja untuk masa depanku ini 
yang dimaksudkan di dalam batin banyak contoh kan bapak 
orang yang diberikan umur yang panjang tapi digunakan untuk 
bersantai jarang sekali digunakan untuk berpartisipasi melakukan 
kebajikan-kebajikan setelah ia tua baru sadar.
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Seandainya aku memanfaatkan masa lampau yang begitu 
panjang untukku yang pasti pahalanya, yang  pasti amalnya sangat 
bagus sekarang, namun ketika sudah terkena sakit stroke baru dia 
sadar, Ya Allah kalau aku bisa sehat kembali aku pasti akan pergi 
ke masjid,  waktu ketika dia sehat bugar nggak pernah tuh nengok 
masjid, Jumat pun juga paling terlambat datang, dan paling cepat 
pulang, kenapa demikian? karena ia tidak mendapatkan hidayah 
keimanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 

Bersyukurlah bagi yang datang lebih awal pada shalat Jumat, 
ada hadis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang 
menjelaskan keutamaannya sebagai berikut :

Artinya : “Siapa saja yang berangkat shalat Jumat pada jam 
pertama, seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Siapa saja 
yang berangkat pada jam kedua, seakan-akan berkurban dengan 
seekor sapi. Siapa saja yang berangkat pada jam ketiga, seakan-akan 
berkurban dengan kambing bertanduk. Siapa saja yang berangkat 
pada jam keempat, seakan-akan menghadiahkan seekor ayam 
jantan. Siapa saja yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-
akan menghadiahkan sebutir telur. Setelah imam keluar, maka 
catatan amal sudah ditutup, qalam pencatat sudah dianggat, dan 
para malaikat berkumpul di minbar untuk mendengarklan zikir. 
Siapa saja yang datang setelah itu, maka ia datang hanya untuk 
memenuhi hak shalat dan tidak mendapatkan keutamaan apa-apa, 
(HR. al-Bukhari dan Muslim). (bersambung) r

اح   ن  م   ل   ر 
ِ
ة   ا اع ة   ف   ال ُجُمع  ل   السَّ ُو  ا اْل  َّم  َن ب   ف َك  ن ة   ق رَّ ن   ب د  م  اح   و  اع ة   ف   ر   السَّ

َّان ي ة   ا الث َّم  َن ب   ف َك  ة   ق رَّ ن   ب ق ر  م  اح   و  اع ة   ف   ر  َّال ث ة   السَّ ا الث َّم  َن ب   ف َك  ا ق رَّ ب ش  ن   ك   َأق ر 
ن   م  اح   و  اع ة   ف   ر  ة   السَّ اب ع  ا الرَّ َّم  َن ى ف َك  د  ة   َأه  اج  ج  ن   د  م  اح   و  اع ة   ف   ر   السَّ

ة   س  ام  ا ال خ  َّم  َن ى ف َك  د  ة   َأه  ا ب ي ض  ذ 
ِ
ج   ف ا ر  ام   خ  م 

ِ
ي ت   اْل  ُحُف  ُطو  ت   الصُّ ع  ُرف   و 

مُ  َق َل  ت   اْل  ع  ت م  اج  ئ ك ةُ  و  َل  ن د   ال م  ن ب    ع  ن   ال م  ُعو  ت م  ر   ي س   ك  ن   الذ  اء   ف م  د   ج  ل    ب ع   ذ 
ا َّم  ن

ِ
اء   ف ا قذ   ج  ة   ل ح  َل  ُ  ل ي س   الصَّ ن   ل  ل   م  ء   ال ف ض   َش  
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3
4
5
6
7
8

Kristen 
Non Agama
Katholik
Kristen
Non Agama
Budha
Kristen
Buddha

Maria Ulifa
Bok Ji Yong
Hendri
Agrevina R Manurung
Steven Singleton
Lee Chia Yao
Ben Yarwood
Souw Willyanto

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 3 - 10 Oktober  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

15 Okt

16 Okt

17 Okt

18 Okt

19 Okt

20 Okt

Narasumber

Dr. H.M. Yusuf 
Sidiq, MA  
 
KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA 
 
KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA 

Dr. Hj. Romlah 
Askar 

H. Budi Firmansyah, 
MM 

Bahasan/ Materi

Alfiqh Ala al-
Madzahib al-Arba’ati

Bidayatul Hidayah

Kasyful Ghowamidh 
Fi Ilmil Faraidh  

Khuluqul Muslim 
Ghayah 

Asbaabul Wuruud

Kasyful Gummah

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 7 Oktober 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum dan almarhumah korban kerusuhan Kanjuruhan, 

Malang, Jawa Timur
2.  Almarhum H.R. Soegiharto bin R. Martosoedarmo bin R. 

Martodiwiryo, usia 89 tahun. Wafat, 05 Oktober 2022 di 
Jakarta

3.  Almarhum Mujiono bin H. Juminen. KS, usia 68 tahun. 
Wafat, 04 Oktober 2022 di Curup, Bengkulu

4.  Almarhum H.M. Bakri bin Sabara, usia 61 tahun. Wafat, di 
Jakarta

5.  Almarhum dr. Iskandar bin Amran Muslimin, usia 75 tahun 
6.  Almarhum Suhanda bin Yahya, usia 61 tahun. Wafat, 06 

Oktober 2022 di Depok
7.  Almarhumah Sunarsih binti Wadi Utomo 
8. Almarhumah Maryani binti Abdul Manab, usia 71 tahun. 

Wafat, 29 September 2022 di Bangka
9. Almarhum Muhlisin bin Ahmad Supriyadi, usia 34 tahun. 

Wafat, 24 September 2022 di Tangerang
10. Almarhum Rachmanto bin Abdul Kadir Jaelani, usia 50 

tahun. Wafat, 02 September 2022 di Surabaya
11. Almarhum H. Djakaria bin H. Atjeng Soedarmo, usia 77 

tahun. Wafat, 15 September 2022 di Jakarta
12. Almarhum Jefry Achmad Subchan bin Komala Inayat 

Sobandi, usia 50 tahun. Wafat, 06 Oktober 2022 di Depok
13. Almarhumah Mbah Tinah binti Kromo Rajimin, usia 87 

tahun. Wafat, 03 Oktober 2022 di Kudus
14. Almarhumah Neneng Supriah binti Abdul Syakur, usia 72 

tahun. Wafat, 05 Oktober 2022 di Bogor.

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

14 Okt 04 : 16 11 : 42 14 : 46 17 : 49 18 : 58

15 Okt 04 : 16 11 : 42 14 : 47 17 : 49 18 : 58

16 Okt 04 : 15 11 : 42 14 : 47 17 : 49 18 : 58

17 Okt 04 : 15 11 : 42 14 : 48 17 : 49 18 : 58

18 Okt 04 : 14 11 : 41 14 : 48 17 : 49 18 : 58

19 Okt 04 : 14 11 : 41 14 : 49 17 : 49 18 : 58

20 Okt 04 : 13 11 : 41 14 : 49 17 : 49 18 : 58

14 Okt 04:16 11:42 14:46 17:49 18:58
15 Okt 04:16 11:42 14:47 17:49 18:58
16 Okt 04:15 11:42 14:47 17:49 18:58
17 Okt 04:15 11:42 14:48 17:49 18:58
18 Okt 04:14 11:41 14:48 17:49 18:58
19 Okt 04:14 11:41 14:49 17:49 18:58
20 Okt 04:13 11:41 14:49 17:49 18:58
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Peribadatan, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan 
Redaksi: H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA  Wakil  Pim. 
Redaksi: H. Djamalullail, M.Pd.I Sekretaris Redaksi: H. Ahmad 
Mulyadi, SE.I Wakil Sekretaris: Hendra Sofiyansyah, S.Sos 
Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah Yasin, 
M.Ag; Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, M.Pd; Budi Utomo, Lc, 
MA; Ibrahim Atho, S.Ag; Minhajul Afkar, SH.I; Nurul Fajriyah  
Bendahara: Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, 
S.Pd.I TU dan Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet 
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Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA melepas peserta Kirab Akbar Maulid dalam 
Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW  1444 H di Masjid Istiqlal, dalam 
rangkaian acara tersebut terlaksana Tabligh Akbar, Pentas Seni dan Budaya, 

juga Santunan bagi Anak Panti Asuhan pada Sabtu, 8 Okt 2022. 
Masjid Istiqlal bekerjasama dengan Baznas RI dan 

PT Unilever melalui brand Pepsodent.



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


