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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah, 
dengan kasih sayang-Nya kita masih diselimuti nikmatnya iman, 
islam, ihsan, dan sikap istiqamah dalam menempuh jalan yang 
lurus, yang Allah Subhanahu wata'ala ridhai. 

Pada penghujung Oktober, kita selalu menjumpai dua 
momentum terkait peran pemuda dalam keikutsertaannya 
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan turut menjaganya, 
di antaranya Hari Santri Nasional yang diperingati pada 
22 Oktober dan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. 
Mengingat bersejarahnya dua momentum perjuangan pemuda 
di atas, pada Mimbar Jumat edisi pekan ini kami berkesempatan 
membahas tema khutbah "Peran Santri dalam Perjuangan 
Kemerdekaan dan Membangun Kemandirian Bangsa" yang 
disampaikan oleh Kombes Pol (Pur) Drs. Zainuri Anwar, M.Ag.

Dalam Mimbar Jumat ini, Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. 
Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, juga membagikan dua tulisan 
hikmahnya, di antaranya "Hikmah di Balik Air Mata" yang dapat 
Anda temukan pada kolom Goresan Imam Besar, serta "Cobaan 
Bagi Orang yang Tidak Ingin Mendekatkan Dirinya Kepada 
Allah SWT" pada kolom Kajian Jumat Pilihan.

Melalui Mimbar Jumat edisi pekan ini, pembaca juga dapat 
membaca tulisan hikmah pada kolom yang tertera. Adapun pada 
lembar yang lain, kami sudah suguhkan informasi terkait jadwal 
kajian Dialog Zhuhur sepekan ke depan, info pelayanan ikrar 
shahadat dan program kegiatan lainnya di Masjid Istiqlal.

Selaku tim redaksi Mimbar Jum’at Masjid Istiqlal, kami 
mengucapkan terima kasih atas dukungan para pembaca setia 
selama ini, semoga informasi dan tulisan bermanfaat yang 
tertera ini dapat mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-
hari, selamat membaca. Wassalamu'alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh. (FAJR)r

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 
wasshalatu wassalamu ‘alaa habibina Rasulillahi, wa ba’du.
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 2 Rabiul Akhir 1444 H / 28 Oktober 2022 M)

Peran Santri dalam Perjuangan 
Kemerdekaan dan Membangun 

Kemandirian Bangsa 

Oleh : Kombes Pol (Pur) Drs. Zainuri Anwar, M.Ag

ى َأنَْعَم عَلَْينَا  ِ ْساَلِم, وَ َالَْحْمُد ِهلِل اَّلذ
ِ
يْـَماِن َوْاإل

ِ
َرََن ِبِنْعَمِة ْاإل نَوذ

َدايَِة الِْعْْلِ َوالُْقْرَأن.  ََلَ ِبُنْوِر التذْوِحْيِد َوِهَدايَِتنَا ِِبِ
ِ
َأْشهَُد َأْن لآ ا

َِحاِم,  ِخُرَها ِلَيْوِم الز  إلذ هللُا َوْحَدُه إَل ََشِيَْك ََلُ َشهَاَدًة َأدذ
ِ
ا

اِعى ِبَقْوَِلِ َوِفْعِِلِ َوَأْشهَُد َأنذ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ َادلذ َدََن ُمَحمذ ي ِ س َ
اَلم. ََل َداِر السذ ِ

ِي ِدََن َوَحِبيِبنَا  ا ْ َوََبِرْك عَََل س َ اللهُمذ َصِل  َوَسِْل 
ْ وََبِرْك عَََل  ًدا َأفَْضَل املَْخلُوقَاِت, الل هُمذ َصِل  َوَسِْل  ُمَحمذ

ِي ِدََن َوحَ  ِبِه َماَداَمِت س َ آَِلِ َوََصْ ٍد َوأ ِة َأْعُيِننَا ُمَحمذ ِبيِبنَا َوقُرذ
اعَاُت   .اَلْوقَاُت والسذ

ُدوا  , َوتََزوذ ا بَعُد : فَيَا ِعَباَد هللا ُأوِصيُُكْ َونَْفِِس ِبَتْقَوى اّلل  َأمذ
اِد التذْقَوى, فََقْد فَاَز املُْؤِمنُوَن املُتذُقونَ  نذ َخرَي الزذ قَاَل تََعاََل  فَا 

ين  ِ َا اَّل  ِجمِي ََيأ ُّيه يَطاِن الرذ ِ ِمَن الش ذ ِِف ِكَتاِبِه الَكِرمِي, َأُعوُذ َبّلل 
الَُُكْ َويَْغِفْر  ذُقوا هللا َوقُولُوا قَوإًل َسِديًدا. يُْصِلْح لَُُكْ َأْْعَ َءاَمنُوا ات

 .اَز فَْوًزا َعِظميًالَُُكْ ُذنُوبَُُكْ َوَمْن يُِطعِ هللَا َوَرُسوََلُ فََقْد فَ 
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Jamaah Jum'at yang dimuliakan Allah.
Pada kesempatan yang bahagia ini saya berwasiat kepada 

diri saya khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya, 
untuk senantiasa meningkatkan taqwa kita kepada Allah 
subhanahu wata'ala dengan sebenar-benarnya taqwa, yakni 
selalu melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala 
larangan-Nya. Sebab dengan dasar ketaqwaan ini segala sesuatu 
yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada 
dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah subhanahu wata'ala. 
Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Istiqlal ini dalam 
rangka melaksanakan shalat Jumat senantiasa mendapatkan 
ridha dari Allah subhanahu wata'ala. 

Hadirin, sidang Jum'at rahimakumullah.
Pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2022 bertepatan dengan 

tanggal 2 Rabiul akhir 1444 H, artinya, sepekan yang lalu kita 
baru saja melewati peringatan hari peristiwa heroik yaitu hari 
santri secara nasional dan satu hari yang lalu kita juga melewati 
satu bulan yang didalamnya ada peristiwa bersejarah yaitu 
lahirnya junjungan kita nabi besar Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Dua peristiwa ini adalah peristiwa yang sama-sama 
besar, yang satu mempengaruhi dan memotivasi yang lain. 

Kehadiran rasulullah yang diutus oleh Allah ke permukaan 
bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlaq, yakni 
membebaskan segala perbuatan tercela berupa penindasan dan 
kebiadaban masyarakat jahiliyah yang ada pada saat itu. Begitu 

ى َأنَْعَم عَلَْينَا  ِ ْساَلِم, وَ َالَْحْمُد ِهلِل اَّلذ
ِ
يْـَماِن َوْاإل

ِ
َرََن ِبِنْعَمِة ْاإل نَوذ

َدايَِة الِْعْْلِ َوالُْقْرَأن.  ََلَ ِبُنْوِر التذْوِحْيِد َوِهَدايَِتنَا ِِبِ
ِ
َأْشهَُد َأْن لآ ا

َِحاِم,  ِخُرَها ِلَيْوِم الز  إلذ هللُا َوْحَدُه إَل ََشِيَْك ََلُ َشهَاَدًة َأدذ
ِ
ا

اِعى ِبَقْوَِلِ َوِفْعِِلِ َوَأْشهَُد َأنذ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ َادلذ َدََن ُمَحمذ ي ِ س َ
اَلم. ََل َداِر السذ ِ

ِي ِدََن َوَحِبيِبنَا  ا ْ َوََبِرْك عَََل س َ اللهُمذ َصِل  َوَسِْل 
ْ وََبِرْك عَََل  ًدا َأفَْضَل املَْخلُوقَاِت, الل هُمذ َصِل  َوَسِْل  ُمَحمذ

ِي ِدََن َوحَ  ِبِه َماَداَمِت س َ آَِلِ َوََصْ ٍد َوأ ِة َأْعُيِننَا ُمَحمذ ِبيِبنَا َوقُرذ
اعَاُت   .اَلْوقَاُت والسذ

ُدوا  , َوتََزوذ ا بَعُد : فَيَا ِعَباَد هللا ُأوِصيُُكْ َونَْفِِس ِبَتْقَوى اّلل  َأمذ
اِد التذْقَوى, فََقْد فَاَز املُْؤِمنُوَن املُتذُقونَ  نذ َخرَي الزذ قَاَل تََعاََل  فَا 

ين  ِ َا اَّل  ِجمِي ََيأ ُّيه يَطاِن الرذ ِ ِمَن الش ذ ِِف ِكَتاِبِه الَكِرمِي, َأُعوُذ َبّلل 
الَُُكْ َويَْغِفْر  ذُقوا هللا َوقُولُوا قَوإًل َسِديًدا. يُْصِلْح لَُُكْ َأْْعَ َءاَمنُوا ات

 .اَز فَْوًزا َعِظميًالَُُكْ ُذنُوبَُُكْ َوَمْن يُِطعِ هللَا َوَرُسوََلُ فََقْد فَ 
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juga perjuangan santri adalah perjuangan yang membebaskan 
segala ketertindasan yang akan kembali dilakukan oleh para 
penjajah dan sekutunya. 

Peristiwa pejuangan santri dalam menghadapi dan mengusir 
kembalinya penjajah ke Indonesia, mengingatkan kita pada 
perjuangan rasulullah dalam perang Khoibar, perang yang 
menghalau pasukan yahudi bani nadhir dan sekutunya. Belajar 
dari Rasulullah dalam pertempuran Khoibar. Di Khoibar, yang 
jaraknya sekitar 150 KM dari Madinah terdapat masyarakat 
Yahudi dari bani Nadhir yang telah terusir dari Madinah, 
mereka selalu menyimpan dendam kepada ummat Islam, di sana 
mereka menysusun kekuatan dengan sekutu Yahudi lainya untuk 
menyerang ummat Islam di Madinah. 

Demi menjaga keutuhan, ketenangan dan kesejahteraan 
masyarakat dan wilayah Madinah, maka Rasululah bersama 
dengan pasukanya sebanyak 10.000 orang melakukan peperangan 
dengan Yahudi yang berjumlah 50.000 orang di Khoibar. Dalam 
peperangan itu beberapa kali pimpinan perang dari pihak 
Yahudi diganti karena terbunuh oleh pasukan Islam. Akhirnya 
peperangan dimenangkan oleh pihak muslim.  Kemenangan 
itu didorong oleh suatu keyakinan kuat bahwa jihad melawan 
kezholiman akan diberikan kemenangan oleh Allah. Allah 
berfirman dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 45 - 46 :  

                         

                      

                   
 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan 
sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdoa) 
agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya .....
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Begitu juga peperangan Surabaya adalah peperangan melawan 
penajajah yang sudah terusir dari negeri Indonesia, mereka dan 
sekutunya akan kembali ke Indonesia untuk menjajah. Sehingga, 
yang dilakoni oleh para kiyai dan santri dalam menghadapi 
sekutu, adalah peperangan yang amat sengit, karena ummat islam 
yang di dalamnya para kiyai dan santri, disamping jumlahnya 
sangat terbatas sekaligus perlengkapan dan peralatanpun sangat 
minim dan tradisional. Sementara pihak sekutu, jumlahnya 
cukup banyak dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. 
Tapi dengan semangat resolusi jihad melawan penjajah kafir, 
melawan kezholiman, didorong oleh keyakinan yang kuat, 
ternyata santri mampu melawan pasukan sekutu yang kuat itu 
dengan terbunuhnya dua jenderal terbaiknya dari pihak sekutu 
yaitu Jenderal Malaby dan Jenderal Robert Loder Symonds. 
Akhirnya kemenangan diraih oleh bangsa Indonesia, dalam hal 
ini para kiyai dan santri serta are-are Suroboyo.

Keberanian untuk menghadapi sekutu ini didorong 
oleh sebuah seruan yang kuat dari KH. Hasyim Asy’ari yang 
memfatwakan bahwa cinta pada tanah air adalah bagian dari 
iman (                         ), bahwa cinta tanah air adalah bagian 
dari iman. Maka dengan semanat motivasi iman inilah yang 
mampu mendorong para santri dengan peralatan bambu runcing 
apa adanya, tidak takut menghadapi pasukan sekutu yang 
persenjataanya lengkap dan modern. Sehingga keberanian itu 
membuahkan hasil yaitu kemenangan berada di pihak santri.

Oleh karena itu, Hari santri yang kita peringati kemarin, 
adalah hari yang memiliki makna sejarah yang sangat penting 
terutama dalam sejarah keberlangsungan kemerdekaan 
Indonesia. Peringatan itu merupakan bentuk pengakuan terhadap 
perjuangan kaum santri yang panjang, yang bahkan telah dimulai 

 حب الوطن من الامبان

..... dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu 
menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. 
Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”
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berabad-abad sebelum kata Indonesia dikenal oleh kalangan 
kaum pergerakan tahun 1920-an. 

Memperingati hari Santri berarti mencoba meneladani 
uswatun hasanah para ulama-pejuang kemerdekaan, para 
santri yang berjibaku meregang nyawa demi mempertahankan 
keutuhan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Peringatan hari santri yang kita laksanakan, dimaksudkan agar 
kita mampu menerjemahkan, menerapkan, dan mengaplikasikan 
ruhul-jihad para santri dalam menjawab tantangan bangsa saat 
ini dan tantangan masa depan. Karena itulah, melalui peringatan 
hari santri, dengan spirit Resolusi Jihad, kita, para santri, 
memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab tantangan 
zaman, dengan cara menggerakkan pembangunan bangsa yang 
lebih konprehensif dalam semua sisi kehidupan.

Hadirin, sidang Jum'at rahimakumullah.
Saat ini kita tidak lagi berada di era penjajahan fisik. Saat ini 

kita berada di zaman globalisasi. Yang oleh masyarakat politik 
disebutnya sebagai era pasca-hegemoni. Masyarakat ekonomi 
menyebutnya sebagai era neo-liberalisme. Masyarakat akademisi 
menyebutnya sebagai era post-truth. Masyarakat teknologi 
menyebutnya sebagai era revolusi industry 4.0. dan Masyarakat 
sosiologi menyebutnya sebagai era Generasi-Z. 

Apapun namanya, kita sekarang dihadapkan oleh berbagai 
tantangan baru, sekaligus peluang baru. Saat ini, wajah 
kebangsaan kita dihadapkan banyak tantangan, baik ideologi, 
politik, sosial maupun budaya serta masalah pertahanan bangsa 
yang akan menggeser budaya dan peradaban bangsa. 

Eksistensi pesantren berdasarkan UU Pesantren Nomor 
18 Tahun 2019 paling tidak memiliki tiga cakupan wilayah 
pengabdian dalam konteks pembangunan bangsa. Pertama 
adalah pendidikan, kedua dakwah, dan ketiga pemberdayaan.

"Dalam konteks menjalankan fungsinya sebagai lembaga 
pendidikan, dakwah dan pemberdayaan, pesantren dalam 
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konteks kekinian menghadapi tantangan besar. Beragam 
tantangan dan intensitas perubahan zaman, dalam posisi inilah 
santri dituntut mampu berkiprah untuk menghadapi tantangan 
tersebut, terutama menjadi garda terdepan dalam menguatkan 
nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, 
guna menjaga keutuhan dan kemandirian bangsa.

Sejarah mencatat bahwa pesantren adalah Lembaga yang 
sangat mandiri, terutama dalam mencetak pemikir-pemikir 
Islam, mencetak sumber daya manusia unggul dan menjadi 
kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat.

Di era sekarang yang sedang berkembang ini, guna 
penguatan kemandirian, maka pessantren harus mampu belajar 
dan mentranfers nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Kiyai Haji 
Samanhudi dalam mendirikan syarikat dagang Islam, yang 
bertujuan diantaranya adalah untuk mengembangkan jiwa 
dagang dan kesejahteraan serta mengembangkan pendidikan dan 
pengajaran bagi masyarakat pribumi (nama Indonesia waktu itu 
belum ada). 

Karena itu, dengan melihat berbagai tantangan sekaligus 
peluang, maka Pesantren harus lebih berani melakukan 
transformasi dengan memasukkan fungsi sosial ekonomi 
ke dalam program kegiatan pondok pesantren. Langkah ini 
mendorong terjadinya perubahan pengelolaan sistem manajerial 
kemandirian pesantren dari pesantren tradisional menuju 
pesantren moderen, serta menjadikan pesantren berkolaborasi 
terhadap entitas bisnis maupun kemajuan teknologi.

Tranformasi ekonomi ini diarahkan untuk mengembangkan 
jiwa dagang dan kesejahteraan serta mengembangkan pendidikan 
dan pengajaran bagi masyarakat santri untuk kemajuan dan 
kemandirian Indonesia. 

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 
mencatat, saat ini sudah banyak pesantren yang melakukan 
aktivitas bisnis guna menghidupi kegiatan pesantren sebagai 
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self financing pesantren yang bergerak secara mandiri. Praktik 
ekonomi pesantren tersebut sudah dibangun dengan manajerial 
yang baik dan terbukti berpengaruh terhadap kemajuan dan 
kemadirian pesantren. Bahkan menurut Dr. Waryono (Dir 
PDPONTREN), untuk mendorong kemajuan dan kemandirian 
ekonomi pesantren, Kemenag RI melalui Ditpdpontren telah 
memberikan dukungan melalui bantuan program Inkubasi Bisnis 
Pesantren.

Menurut Heri Yudiasyah, untuk mempercepat kemandirian 
pesantren, era sekarang ini adalah momentum yang tepat karena 
ada tiga siklus kehidupan sebagai pendukungnya. Pertama, siklus 
digital. Pandemi covid-19 memaksa disrupsi digital menjadi 
lebih cepat di Indonesia, aktivitas ekonomi, Pendidikan dan 
da’wah serta politik sebagian besar mulai beralih platform digital. 
Dalam masalah teknologi digital, kita patut bangga sudah banyak 
pesantren yang mengembangkan bidang teknologi, bahkan 
melakukan lomba dalam berbagai teknologi, dan santri bisa 
menjadi juara dalam lomba teknologi tersebut. 

Kedua, siklus usaha kecil menengah. Dunia usaha yang ada di 
lingkungan masyarakat sekitar pesantren sebagian besar adalah 
dari kalangan usaha kecil menengah. Bila terjadi kolaborasi 
pesantren dan usaha kecil menengah di sekitarnya, maka 
akselerasi pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat 
akan bisa terjadi lebih cepat.

Ketiga, siklus halal. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir 
ini ada peningkatan trend industri halal yang cukup tinggi. 
Tren seperti ini harus dijadikan peluang oleh Pesantren guna 
menjawab dan memnuhi tuntutan masyarakat.

Dari hal-hal di atas, kita akan melihat produk yang dihasilkan 
oleh santri berupa produk di bidang spiritual, produk di bidang 
sosial, produk di bidang teknologi,  produk di bidang teknologi 
informasi, produkt dalam bidang dakwah, dan bahkan produk 
dalam bidang kewirausahaan.

Maka, dengan siklus kehidupan tersebut, didukung 
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produktifitas santri dalam berbagai bidangnya, kebijakan 
kemandirian pesantren yang kita jadikan tonggak kemandirian 
bangsa akan berjalan dengan sukses yang dampaknya akan bisa 
dirasakan oleh dunia pesantren, masyarakat, bangsa dan negara 
Indonesia.

Semoga Allah membimbing kita semua untuk mampu 
mewujudkan semua harapan tersebut.r

نا  ْيهى مى ا فى ُُكْ بىما َّيا
ِ
ا ْ وا افاعاِنى ن ْْيى، وا ظى لاُُكْ ِفى الُْقْرآ نى الْعا ْ وا كا هللُا ِلى را َبا

ْيُع  مى اُه ُهوا السا ن ِ
تاُه ا وا نُُْكْ تىالا مى ّنِّ وا تاقابالا مى كىْْيى، وا ْكرى الْحا الىِّ تى وا ْال َّيا

 ، لىْْيُ .الْعا ْْيُ حى اُه ُهوا الْغاُفْوُر الرا ن ِ
تاْغُرْوُه ا ْ فااس ْ  َآقُْوُل قاْوِلى

 

ت ّدي  ل ْول  لْح  ا   ْ َن  ذا ّل ن ا كُ م  ا و  ذ  ه  َٰ اَن  لّ د  ي ه  ّ ّ اَّلذ  ْمُد لِّلٰه
 ُ اَن  الِٰله د  ّيك  أَْن ه  ُه ل  َش  ْحد  لذ هللُا و 

ِ
َل   ا . َأْشه ُد أ ْن لآ ا 

ْي ل  ن ِّبٰ  ّ ُسْوَُلُ اَّلذ ر  ْبُدُه و  ًدا ع  مذ َن  ُمح  ّيٰد  َأْشه ُد أ نذ س   ، و  ُ َل 
اّبهّ  َأْْص  ع َل  َأَّلّ و  ٍد و  مذ ْ ع َل  ن ّبّيٰن ا ُمح  ِّلٰ س  ّلٰ و  ذهُمذ ص  ُه. ا لل  بعد 
ا ب ْعُد ف ي ا َأُّيه ا  ّة. َأمذ َل  ي ْوّم الّقي ام 

ِ
اٍن ا ْحس 

ِ
هُْم ِّب ْن ت ّبع  م  و 

. ف ق ال   ى هللّا ف ق ْد ف از  الُْمتذُقْون  ن ْفِّسْ ّبت ْقو  النذاُس ُأْوّصْيُُكْ و 
هْون  ع َل  ا   ل ئّك ت ُه يُص  َل  م  نذ هللا  و 

ِ
: ا اَل  ، يهأَ ُّيه  هللُا ت ع  اَلنذِّبّٰ

ُّٰمْوا ت ْسّلْيًما ل هْوا ع ل ْيّه و  س  ل نُْوا ص  م  ْين  أ ه ّ   اَّلذ
ٰلّ ع َل   ذهُمذ ص  ّيّٰدَن  الل آّل  س   ع َل  أ ٍد و  مذ ّيّٰدَن  ُمح  ٍد كام  س   مذ ُمح 
ذْيت  ع َل   ل ّيّٰدَن  ص  آّل  س   اّهمي  وعَل أ ْبر  ّيّٰدَن  ا  ْبراّهمي ،  س   ا 
ّرْك ع َل   ِب  ّيّٰدَن  و  مذدٍ  س   آّل  ُمح  ع َل  أ ّيّٰدَن  و  ٍد َك   مُ  س   مذ  ح 
رْكت  ع َل   ّيّٰدَن  ِب  ع َل  أآل  س   اّهمي  و  ْبر  ّيّٰدَن  ا  براهمي يف  س   ا 

ّجيدٌ  يٌد م  ّ ذك  َح  ن     العال ّمني  ا 
ٰه ا    الْ لل الْ هُمذ اْغّفْر ّللُْمْؤّمّننْي  و  الْ ُمْؤّمن اّت و  اّت، ُمْسّلّمنْي  و  ُمْسّلم 

آّء  ء  ا ْلَْحيأ ِب  ْالو  ء  و  نذا ْالب َل  اّت. اللهُمذ اْدف ْع ع  ْال ْمو  ّمَْنُْم و 
ه ر   ا ظ  ن  م  ْامّلح  ّ و  ُسْوء  ْالّفَت  ن  و  ْامّلح  ل ّزل  و  الزذ والُقُرْون  و 

Khutbah Kedua 
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اّن  ائّّر ْالُبَْل  س  ًة و  آصذ يذا خأ نُْدوّنيْس ّ ِ
َن  ا ّ ْن ب َل  ن  ع  ا ب ط  م  ّمَْن ا و 

قًّا ُمْسّلّمنْي  عالْ  قذ ح  ذهُمذ َأّرَن  الْح  ال ّمنْي  الل بذ ْالع  ًة َي  ر  آمذ أ
ذن ا  ب اْرُزْقن ا اْجّتن اب ُه. ر  ّطًَل و  َأّرَن  الْب اّطل  ِب  ّٰب اع ُه و  اْرُزْقن ا ات و 
اب  النذاّر.  ّقن ا ع ذ  ن ًة و  س   ّة ح  ِّف ْالآّخر  ن ًة و  س   نْي ا ح  آّتنا  ِّف ادله أ

 ّ ْمُد لِّلٰه ا لْح  ْدّل و  لع  نذ هللا  ي أ ُمُر ِّبْ
ِ
هللّا، ا ل ّمنْي  ّعب اد  ٰبّ الْعه  ر 

ْاملُْنك ّر  آّء و  ّن ْالف ْحشأ ي َْن ى  ع  آّء ّذي ْالُقْرىب  و  يْتأ
ِ
ا اّن و  ْحس  ِ

ْال و 
ّظمْي   اْذُكُروا هللا  ْالع  ، و  كذُرْون  ذُُكْ ت ذ  ل ْالب ْغّي ي ّعُظُُكْ ل ع  و 

اْشكُ  ْ ي ْذُكْرُُكْ، و  ْكُر هللّا َأْكب  ّ َّل  ّمّه ي زّْدُُكْ، و   ُرْوُه ع َل  ّنع 

ت ّدي  ل ْول  لْح  ا   ْ َن  ذا ّل ن ا كُ م  ا و  ذ  ه  َٰ اَن  لّ د  ي ه  ّ ّ اَّلذ  ْمُد لِّلٰه
 ُ اَن  الِٰله د  ّيك  أَْن ه  ُه ل  َش  ْحد  لذ هللُا و 

ِ
َل   ا . َأْشه ُد أ ْن لآ ا 

ْي ل  ن ِّبٰ  ّ ُسْوَُلُ اَّلذ ر  ْبُدُه و  ًدا ع  مذ َن  ُمح  ّيٰد  َأْشه ُد أ نذ س   ، و  ُ َل 
اّبهّ  َأْْص  ع َل  َأَّلّ و  ٍد و  مذ ْ ع َل  ن ّبّيٰن ا ُمح  ِّلٰ س  ّلٰ و  ذهُمذ ص  ُه. ا لل  بعد 
ا ب ْعُد ف ي ا َأُّيه ا  ّة. َأمذ َل  ي ْوّم الّقي ام 

ِ
اٍن ا ْحس 

ِ
هُْم ِّب ْن ت ّبع  م  و 

. ف ق ال   ى هللّا ف ق ْد ف از  الُْمتذُقْون  ن ْفِّسْ ّبت ْقو  النذاُس ُأْوّصْيُُكْ و 
هْون  ع َل  ا   ل ئّك ت ُه يُص  َل  م  نذ هللا  و 

ِ
: ا اَل  ، يهأَ ُّيه  هللُا ت ع  اَلنذِّبّٰ

ُّٰمْوا ت ْسّلْيًما ل هْوا ع ل ْيّه و  س  ل نُْوا ص  م  ْين  أ ه ّ   اَّلذ
ٰلّ ع َل   ذهُمذ ص  ّيّٰدَن  الل آّل  س   ع َل  أ ٍد و  مذ ّيّٰدَن  ُمح  ٍد كام  س   مذ ُمح 
ذْيت  ع َل   ل ّيّٰدَن  ص  آّل  س   اّهمي  وعَل أ ْبر  ّيّٰدَن  ا  ْبراّهمي ،  س   ا 
ّرْك ع َل   ِب  ّيّٰدَن  و  مذدٍ  س   آّل  ُمح  ع َل  أ ّيّٰدَن  و  ٍد َك   مُ  س   مذ  ح 
رْكت  ع َل   ّيّٰدَن  ِب  ع َل  أآل  س   اّهمي  و  ْبر  ّيّٰدَن  ا  براهمي يف  س   ا 

ّجيدٌ  يٌد م  ّ ذك  َح  ن     العال ّمني  ا 
ٰه ا    الْ لل الْ هُمذ اْغّفْر ّللُْمْؤّمّننْي  و  الْ ُمْؤّمن اّت و  اّت، ُمْسّلّمنْي  و  ُمْسّلم 

آّء  ء  ا ْلَْحيأ ِب  ْالو  ء  و  نذا ْالب َل  اّت. اللهُمذ اْدف ْع ع  ْال ْمو  ّمَْنُْم و 
ه ر   ا ظ  ن  م  ْامّلح  ّ و  ُسْوء  ْالّفَت  ن  و  ْامّلح  ل ّزل  و  الزذ والُقُرْون  و 
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Ada suatu ilustrasi memberikan penyampaian dan pelajaran 
yang dapat kita petik, yaitu, pada suatu ketika terjadi Rapat 

Paripurna Kelompok Dewan Iblis, setelah rapat dibuka sang 
pimpinan menyampaikan pertanyaan kepada peserta rapat, apa 
saja kinerja yang telah berhasil kalian lakukan?

Satu diantara anggota menyampaikan jawaban; saya sudah 
menggoda si Fulan, yang tadinya rajin shalat, sekarang sudah 
malas shalat bahkan dia sudah meniggalkan shalat dengan 
sengaja, anggota yang lain menyampaikan; saya sudah menggoda 
si Fulan yang tadinya rajin mengaji kemudian mulai malas 
mengaji bahkan sekarang sudah tidak mau mengaji lagi, begitu 
seterusnya setiap perwakilan masing-masing menyampaikan 
laporan akan keberhasilannya menjerumuskan ummat manusia 
untuk melakukan perbuatan durhaka kepada TuhanNya.

Setelah semua anggota rapat menyampaikan semua 
keberhasilan atas kinerjanya, bukannya malah senang atau 
memuji, malah sebaliknya pimpinan Iblis ini malah marah besar 
kepada semua anggota rapat, bahwa semua apa yang kalian 
sampaikan itu adalah kegagalan besar, apabila manusia sudah 
tidak shalat tidak mengaji seharusnya sudah tidak usah digoda 
adalah sudah menjadi bagian dari kita.

Yang perlu kalian goda adalah Ulama, Ustad dan Kiyainya, 
buat dia Cinta Dunia Bermaksiat, hilang Amar Ma'ruf Nahi 
Mungkar, buat mereka Cinta Pangkat dan Kedudukan, Jauhkan 
mereka untuk membimbing Ummat kepada al-Qur'an dan 
Ibadah. Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

HIKMAH

Syaithan Itu Musuh Apa Teman? 
Oleh : Ust. Atho Ibrahim, S.Ag
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Nasehat al-Qur'an dari firman Allah di atas adalah menjadi 
peringatan yang amat penting bagi kita. Manusia adalah 
makhluk yang lemah mesti senantiasa memperkuat diri dengan 
Dzikir untuk selalu mengingat Allah memperbanyak Istigfar dan 
selalu memperbaharui imannya dengan banyak membaca Laa 
ilaha illa Allah serta membentengi diri dengan memperbanyak 
shalawat.

Ketika hidup kita sudah dilimpahkan keberkahan dan  
keridhaan Allah Subhanahu wata'ala, tidaklah mungkin ada 
celah dari lubang-lubang yang mengundang jasadiyah dan 
ruhaniyah kita untuk mengikuti sifat-sifat syaithaniyah yang 
bisa menggerogoti  kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa 
memelihara taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin. 
Wallahu a’lamu bisshawwab.r

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang 
halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh 
yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah/2: 168).

                   

            
 Artinya : “Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka 

perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya 
setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka 
menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala” 
(QS. Fathir/35 : 6).
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Dua ilmuwan pernah melakukan penelitian disertasi 
tentang air mata. Kedua peneliti tersebut berasal dari 

Jerman dan Amerika Serikat. Hasil penelitian kedua peneliti 
itu menyimpulkan bahwa air mata yang keluar karena terpercik 
bawang atau cabai berbeda dengan air mata yang mengalir 
karena kecewa dan sedih.

Air mata yang keluar karena terpercik bawang atau cabai 
ternyata tidak mengandung zat yang berbahaya. Sedangkan, air 
mata yang mengalir karena rasa kecewa atau sedih disimpulkan 
mengandung toksin atau racun. Kedua peneliti itu pun 
merekomendasikan agar orang-orang yang mengalami rasa 
kecewa dan sedih lebih baik menumpahkan air matanya. Sebab, 
jika air mata kesedihan atau kekecewaan itu tidak dikeluarkan, 
akan berdampak buruk bagi kesehatan lambung.

Menangis itu indah, sehat, dan simbol kejujuran. Pada saat 
yang tepat, menangislah sepuas-puasnya dan nikmatilah karena 
tidak selamanya orang bisa menangis. Orang-orang yang suka 
menangis sering kali dilabeli sebagai orang cengeng. Cengeng 
terhadap Sang Khaliq adalah positif dan cengeng terhadap 
makhluk adalah negatif.

Orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika 
terharu mengingat dan merindukan Tuhannya, air mata itu akan 
melicinkannya menembus surga. Air mata yang tumpah karena 
menangisi dosa masa-masa lalu akan memadamkan api neraka.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi, Ada mata yang diharamkan 
masuk neraka, yaitu mata yang tidak tidur semalaman dalam 
perjuangan fi sabilillah dan mata yang menangis karena takut 
kepada Allah.

GORESAN IMAM BESAR

Hikmah di Balik Air Mata
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Seorang sufi pernah mengatakan, jika seseorang tidak pernah 
menangis, dikhawatirkan hatinya gersang. Salah satu kebiasaan 
para sufi ialah menangis. Beberapa sufi mata dan mukanya 
menjadi cacat karena air mata yang selalu berderai.

“Tuhan memuji orang menangis. Dan, mereka menyungkurkan 
wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.” (QS. al-
Isra’ (17): 109). Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam juga 
pernah berpesan, “Jika kalian hendak selamat, jagalah lidahmu 
dan tangisilah dosa-dosamu.”

Ciri-ciri orang yang beruntung ialah ketika mereka hadir di 
bumi langsung menangis, sementara orang-orang di sekitarnya 
tertawa dengan penuh kegembiraan. Jika meninggal dunia ia 
tersenyum, sementara orang-orang di sekitarnya menangis 
karena sedih ditinggalkan.

Tampaknya, kita perlu membayangkan ketika nanti 
meninggal dunia, apakah akan lebih banyak orang mengiringi 
kepergian kita dengan tangis kesedihan atau dengan tawa 
kegembiraan.

Jika air mata kerinduan terhadap Tuhan tidak pernah lagi 
terurai, apalagi jika air mata selalu kering di atas tumpukan dosa 
dan maksiat, kita perlu segera melakukan introspeksi. Apakah 
mata kita sudah mulai bersahabat dengan surga atau neraka.r 
(Harian Republika, 7 Oktober 2022 M / 11 Rabiul Awwal 1444 H) 
(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 

Kajian Kitab Hikam :
Cobaan Bagi Orang Yang Tidak Mendekatkan 

Dirinya Kepada Allah SWT (Lanjutan)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasruddin Umar, MA
(Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta)

Kemudian, Ibn ‘Athoillah melanjutkan untaian hikmahnya:

Barangsiapa yang tidak mensyukuri nikmat berarti ia membuat 
jalan bagi hilangnya nikmat itu, Barang siapa yang mensyukurinya 
maka berarti ia telah melakukan proses pengakaran dengan 
mengikat nikmat tersebut pada dirinya,  artinya kalau ada orang 
tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wataa’la 
berikan terhadapnya, seperti diberikan umur panjang, diberikan 
kesehatan, diberikan harta kekayaan, tapi tidak memanfaatkan 
untuk kebaikan-kebaikan maka itu membiarkan nikmat itu pergi 
secepat-cepatnya dari dirinya sendiri, tapi Barang siapa yang 
mensyukuri nikmat itu artinya akan mempermanenkan nikmat 
itu mengakar pada dirinya sendiri.

Maka itu ada istilah, rezeki numpang lewat,  penyebabnya 
karena kita tidak mengikatnya dengan bersyukur,  Ibnu athaillah 
mengatakan ikatlah rahmat karunia Allah itu dengan cara 
mensyukurinya, Barang siapa yang tidak mengikat nikmat 
itu dengan syukur maka akan segera pergi nikmat itu dari 
dirinya, bagaimana caranya mengikat nikmat, rezeki, kebaikan,  

ُكر   لَم   َمن   َض  فََقد   الن  َعمَ  يَش  َقال هَا قَيََّدَها فََقد   َشَكَرَها َمن   وَ  ل َزَوال هَا تََعرَّ  ب ع 
 Artinya : “Siapa yang tidak mensyukuri ni‘mat, berarti sengaja 

membiarkan hilangnya ni‘mat tersebut. Sementara siapa yang 
mensyukurinya, berarti mengikatnya dengan erat.”
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kebahagiaan itu supaya permanen dalam diri kita ikatlah dengan 
syukur, Ini kata Ibnu Athoillah. 

Apa yang dimaksud dengan syukur bapak dan ibu? syukur 
itu bukan sekedar melafadzkan Tahmid Alhamdulillah, itu bukan 
syukur itu namanya Tahmid, apalagi yang diucapkan itu lain 
dengan apa yang ada di hatinya itu namanya Tamaddah, pernah 
saya jelaskan di tempat kita ini orang yang mensyukuri atau orang 
yang memuji di mulutnya tetapi tidak tembus di hatinya, maka 
itu namanya tamaddah, mulutnya komat-kamit memuji tetapi 
hatinya tidak, biasa-biasa aja maka itu tamaddah. Kalau hatinya 
memuji paralel dengan mulutnya juga memuji itu namanya 
Tahmid. Tahmid itu bukan syukur, kalau Tahmid itu belum 
berbagi kepada orang lain, hanya respon-respon spontanitas. 
Wahai kalian dipromosi, dijawan Alhamdulillah itu bukan 
syukur itu baru Tahmid nanti bapak-bapak ibu-ibu teman-teman 
saya traktir nanti di kantin ya kita sehabis salat Jumat makan di 
kantin aku yang traktir tidak mungkin promosi jabatan ini saya 
peroleh tanpa kerjasama kita yang baik sebetulnya yang paling 
layak mendapatkan ini bukan saya atau bukan hanya saya tapi 
kita semua tapi yang harus menduduki posisi itu hanya satu. 
Maka sebagai tanda syukur saya ajak teman-teman makan siang 
di kantin restoran itu baru bersyukur, kalau dipromosi hanya 
mengucap Alhamdulillah itu bukan syukur tapi kalau mengundang 
teman-teman yang berjasa untuk makan itu contoh orang yang 
bersyukur, diberikan rezeki Alhamdulillah itu bukan syukur itu 
Tahmid, tapi kalau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, 
jariyahnya, wakafnya, hibahnya, wasiatnya, ya mungkin juga ada 
semacam walimahannya, seperti pesta-pesta kecil ya, maka itulah 
yang disebut dengan syukur.

Bapak dan ibu sekalian, jadi syukur itu bukan hanya memuji 
dengan lisan tetapi ada action dengan berbagi kepada orang-
orang yang membutuhkan itu bersyukur, tapi syukur ini juga 
terbagi dua ada syukur dalam arti Standart, ada syukur dalam 
pengertian advance, jadi syukurnya itu benar-benar paling murni, 
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paling sejati itu bukan Syukur lagi namanya tapi itu namanya 
Syakur. Apa bedanya syukur dengan syakur pernah juga kita 
bahas, kalau syukur itu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah 
berikan, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, 
nikmat mata pencaharian yang stabil, nikmat anak sholeh yang 
banyak, semua anaknya sukses, nikmat istri yang sholehah atau 
suami yang tampan dan juga shaleh. Masya Allah, itu perlu 
kita syukuri dan mensyukuri nikmat-nikmat itu harus, karena 
kalau tidak mensyukurinya itu akan kabur atau akan diganti 
dengan musibah jadi syukur itu ialah mensyukuri nikmat Allah 
Subhanahu Wata’ala tapi kalau Syakur itu lebih dalam lagi bukan 
saja mensyukuri nikmat, karunia Allah tapi juga mensyukuri 
apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wata’ala, termasuk 
mensyukuri musibah,  kok musibah disyukuri iya hanya karena 
kita tidak tahu apa hikmah dibalik musibah itu maka kita tidak 
mensyukuri musibah itu.

Seandainya Allah membukakan secara transparan apa hikmah 
sebuah musibah, kecelakaan, penyakit, yang menyerang kita Apa 
hikmah sebuah fitnah, kritikan, ejekan, pasti kita akan mensyukuri 
musibah itu kenapa? karena ada hadis Rasulullah Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam : 

َا اّلَله  َرِضَ  عَائَِشةَ  َعن   جَ  َعْن  َّ  النَِبِِ  َزو  ل ِ  اّلَله  َصل ََّ  عَلَي  : قَالَل    َوَسل
وله  قَالَ  َّ  اّلَلِ  َرسه ََّ  عَلَي  ِ  اّلَله  َص ِصيَبة   ِمن   َما: َوَس َ  تهِصلب ه  مه ِّ ل س   ال مه
لَ 
ِ
َكةِ  َحَّت  َعن  ه  ِِبَا اّلَله  َكفَرَ  ا هَا الَشو   .يهَشاكه

 Artinya : “Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, istri Nabi, dia berkata 
bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang Muslim 
melainkan Allah akan menghapus (dosa orang itu) dengannya, 
bahkan duri yang menyakitinya sekalipun” (HR. Bukhari).
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Tidak muncul sebuah musibah yang menimpa seorang hamba 
melainkan musibah itu sebagai pencuci dosa masa lampau, 
musibah yang menimpa seseorang itu sebetulnya bentuk surat 
cinta Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk surat cinta Allah yang 
ditujukan kepada kekasihnya untuk menghapus dosa masa 
lampaunya, mungkin pernah melakukan dosa besar, dosa berat, 
tapi Allah kasihan dan sayang terhadapnya, jangan transit mencuci 
dosa di neraka lebih baik kami turunkan musibah untuk menyiksa 
kamu di dunia, menghapuskan seluruh dosa-dosa itu supaya nanti 
kamu tembus langsung masuk ke dalam surga.

Bahkan dalam hadis pernah kita sebutkan juga sehari kita 
dilanda penyakit demam akan diampuni dosa kita selama satu 
tahun, coba bayangkan setahun jangan-jangan kita berdoa supaya 
panjangkan demam saya selama  30 hari untuk menggulung 
dosa selama 30,  tahun jadi tidak pernah Allah menurunkan 
suatu musibah melainkan itu pencuci dosa masa lampau hadis 
lain tidak pernah turun sebuah musibah yang menimpa seorang 
atau satu kelompok walau sampai seperti duri yang menusuk 
telapak kaki seseorang, maka itu juga berfungsi sebagai pencuci 
dosa masa lampau. Jadi kalau Bapak Ibu di kena musibah Jangan 
menganggap, ini Tuhan tidak memihak kepada saya, itu surat 
cinta karena kalau orang tidak digubris ya tetap melakukan dosa 
tapi tidak pernah dijewer oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka 
itu nanti insya Allah akan diperlihatkan suatu bukti dari Tuhan 
Yang Maha Kuasa, ya diseret dalam keadaan sangat mengerikan 
na’udzubillah.

Jadi Bapak Ibu sekalian Jangan pernah salah paham terhadap 
apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala  berikan terhadap kita 
dalam bentuk musibah seperti fitnah contohnya, tidak pernah kita 
melakukan tapi kita difitnah, itu adalah suatu karunia yang paling 
besar kalau kita mau sadar seluruh dosa apa seluruh kebajikan orang 
yang memfitnah itu akan kita sedot nanti di hari kiamat saya kan tidak 
pernah melakukan kebajikan besar Kenapa sebesar ini pahala saya 
pahala yang pernah memfitnah kamu itu kamu sedot semuanya, ya 
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Allah coba makanya itu juga banyak orang yang pernah melakukan 
amal besar jumlahnya sangat besar tapi tidak dapat apa-apa di hari 
akhir mana pahalanya miliar-miliaran itu, hey ternyata kamu bawa 
ember bocor maksudnya, ketika anda dipuji orang lehernya naik, 
sehingga diumumkan ke mana-mana kebaikannya makin banyak 
orang memahami kebaikan-kebaikan kita apalagi kalau sengaja kita 
pamer-pamerkan itu Riya, yang akan mengkerdilkan pahala kita 
nanti di hari kiamat apalagi kalau kita pernah memfitnah orang 
memviralkan aib yang belum tentu kejadian, dan ikut juga ikut 
mem-viralkan maka seluruh kebajikan kita akan disedot oleh orang 
yang difitnah itu, hati-hati jangan sampai kita puasa Senin-Kamis, 
shalat tahajud, zakat, infaq, shadaqah dan seterusnya, menjadi 
ember ember bocor yang kita bawa semua pahalanya itu diambil 
orang lain yang pernah kita fitnah.

Sekiranya kita difitnah orang Jangan menjerit katakan 
Alhamdulillah untung bukan aku yang memfitnah Ya Allah, Kalau 
fitnahnya benar ampuni aku berarti aku yang salah, tapi kalau 
fitnahnya tidak benar tuduhannya, tidak benar, kritikannya tidak 
benar, ampuni dia Ya Allah ini lebih hebat lagi seperti pepatah “Air 
Tuba Dibalas Air Susu” baik banget ini dia mendoakan orang yang 
memfitnah dirinya, itulah orang yang disebut dengan as-Shabur.

Bapak Ibu sekalian, inilah pengantar memasuki shalat jumat 
semoga Bapak Ibu benar-benar hari ini mendapatkan berkah 
yang luar biasa besarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan 
insya Allah  kita menjalankan rangkaian shalat Jumat ini dengan 
penuh kekhusyukan, penuh tawakal kepada Allah Subhanahu 
wa ta'ala dan jangan lupa mari kita mendoakan kedua orang tua 
kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, guru-guru yang pernah 
berjasa kepada kita, siapapun juga company/perusahaan kantor 
tempat kita bekerja kita, juga doakan negeri kita yang tercinta 
ini, pun juga perlu kita doakan agar terbebas daripada krisis 
Global seperti sekarang ini, doa 40  orang ke atas itu akan diijabah 
oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian ditutup dengan bersama 
membaca Surat al-Fatihah. (Selesai)r
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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

29 Okt

30 Okt

31 Okt

01 Nov

02 Nov

03 Nov

Narasumber

KH. Romli Jawahir, 
MA   

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA

Dr. H. Syamsul 
Ma’arif, MA

Dr. H.M. Faisal 
Hamdani, MA 

H.M. Mahdi, M.Ag

Moch. Taufiqur-
rahman, MA
 

Bahasan/ Materi

Attafsir al-Munir fi al-
Aqidah wa Assyari’ah 
wa al-Manhaj

Riyadussholihin

Rowaiul Bayan fi 
Tafsiri Ayati Ahkamil 
Qur’an  

Kifayatul Akhyar 
- fi Halli Ghayatil-
Ikhtishar 

La Tahzan

Tijan ad-Daruri

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 21 Oktober 2022, adalah untuk :

1.  Almarhum Bpk. KH. Moch. Sobandi Truna Atmaja bin Truna 
Atmaja, usia 88 tahun. Wafat, 21 Oktober 2022 di Bandung

2.  Almarhum Drs. H. Alfi Syahrin, SH bin Abdullah, usia 57 
tahun. Wafat, 19 Oktober 2022 di Tangerang

3.  Almarhum Edward Tanjung bin Abdul Muis. Wafat, 8 
Oktober 2022 di Depok

4.  Almarhum Sadiyo bin Rejo Semito, usia 68 tahun. Wafat, 12 
Desember 2020 di Bekasi

5.  Almarhum Idris bin Kedeh, usia 59 tahun. Wafat, 14 Oktober 
2022 di Riau

6.  Almarhum Farid Nasrullah bin Acep Mahfudin, usia 25 
tahun. Wafat, 18 Oktober 2022 di Lenteng Agung Jak-Sel

7.  Almarhum H. Abdul Rouf bin H. Sya’ari, usia 87 tahun. 
Wafat, 30 September 2022 di Bekasi

8.  Almarhum H. Darsono Wijadi bin Idi Hadiwiria, usia 78 
tahun

9.  Almarhum H. Krisnawan Pribadi bin H. Wijadi Darsono, 
usia 56 tahun

10. Almarhum H. Andi Taha Sanang bin H. Sanang, usia 93 
tahun. Wafat, 7 Oktober 2022 di Makassar

11. Almarhum H. Idrus bin Nangtjik, usia 89 tahun. Wafat, 19 
Oktober 2022

12. Almarhum Muhamad Zein bin Adam, usia 88 tahun. Wafat, 
19 Oktober 2022 di Jakarta

َ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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13. Almarhum Sukartiko bin Sumpeno, usia 60 tahun. Wafat, 20 
Oktober 2022 di Jakarta

14. Almarhumah Oon Saonah binti Ucin Mukhsin, usia 55 
tahun. Wafat, 20 Oktober 2022 di Bekasi

15. Almarhumah Sariyah binti Mangun, usia 91 tahun. Wafat, 11 
Oktober 2022 di Magelang

16. Almarhumah Hj. Dina Arifani binti H. Mudjiono, usia 59 
tahun. Wafat, 15 September 2022 di Bandung

17. Almarhumah Nurlela binti Ramli, usia 39 tahun. Wafat, 15 
Oktober 2022 di Jakarta

18. Almarhumah Hj. Kartika binti Adang Iskandar, usia 85 tahun
19. Almarhumah Dr. Adhitya Maharani Devi binti H. Wijadi 

Darsono, usia 50 tahun
20. Almarhumah Endang Diah Surjani Agustini binti Soerjo 

Wirjohadipoetro, usia 73 tahun. Wafat, 10 Oktober 2022 di 
Jakarta

21. Almarhumah Kalisom binti Ibrahim. Wafat, 19 Oktober 2022 
di Bima.

Nama Agama SemulaNo.

1 Null Null

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)

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 20 - 26 Oktober  2022 :
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

28 Okt 04 : 10 11 : 40 14 : 53 17 : 49 19 : 00

29 Okt 04 : 10 11 : 40 14 : 53 17 : 49 19 : 00

30 Okt 04 : 09 11 : 40 14 : 54 17 : 49 19 : 00

31 Okt 04 : 09 11 : 40 14 : 54 17 : 49 19 : 00

01 Nov 04 : 09 11 : 40 14 : 55 17 : 49 19 : 00

02 Nov 04 : 08 11 : 40 14 : 55 17 : 49 19 : 01

03 Nov 04 : 08 11 : 40 14 : 56 17 : 50 19 : 01

28 Okt 04:10 11:40 14:53 17:49 19:00
29 Okt 04:10 11:40 14:53 17:49 19:00
30 Okt 04:09 11:40 14:54 17:49 19:00
31 Okt 04:09 11:40 14:54 17:49 19:00
01 Nov 04:09 11:40 14:55 17:49 19:00
02 Nov 04:08 11:40 14:55 17:49 19:01
03 Nov 04:08 11:40 14:56 17:50 19:01

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Oktober - November 2022

JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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



Marching Band Istiqlal mengukir prestasi Juara 1 
Colour Guard pada kejuaraan Raja Hamengku Buwono, 

21 - 23 Oktober 2022 di Yogyakarta



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


