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Bismillaahir rahmaanir rahiim. Al-hamdu lillah wasy-syukru 
lillah wash-shalaatu was-salaamu ‘alaa Rasuulillaah. Marhaban ya 
Ramadhan, umat Islam patut bersuka cita dengan datangnya bulan 
ramadhan, bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT. 
Bulan yang dimana ada malam yang lebih baik dari seribu bulan. 
Sungguh sangat luar biasa anugerah Allah subhanahu wata'ala 
untuk umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Dalam bulan Ramadhan umat Islam banyak dianjurkan untuk 
beramal ibadah, baik amal ibadah dalam bentuk seperti shalat dan 
puasa, maupun ibadah-ibadah yang terkait dengan dimensi sosial. 
Di antara ibadah yang punya dimensi sosial contohnya adalah 
Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Istilah ZIS sangat dikenal oleh 
masyarakat dalam kaitannya dengan ibadah maaliyah ini. Umat 
Islam yang merupakan mayoritas terbesar di Indonesia mempunyai 
potensi yang luar biasa dalam kaitannya dengan potensi ZIS. Kaitan 
dengan hal ini, intisari khutbah pada Mimbar Jum’at pada edisi ini 
mengangkat tema Potensi Zakat Untuk Membangun Kemandirian 
Umat Islam, yang disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Halim Sholeh, 
MA. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah sosial ini terutama di 
bulan Ramadhan yang penuh berkah, dimana pahala amal ibadah 
dilipatgandakan.

Masih dalam kaitan bulan Ramadhan kolom hikmah yang 
disampaikan oleh Syaikhuna H. Ahmad Mulyadi, SEI., mengangkat 
tema: Sukacita Bersama Ramadhan, apapun keadaan kita sekarang 
ini, sebagaimana di awal pengantar disampaikan bahwa marilah kita 
bergembira, bersyukur dengan kehadiran bulan Ramadhan.

Akhirnya sebagai penutup pengantar Mimbar Jum’at edisi kali ini, 
saya menginformasikan kepada seluruh Kaum Muslimin terutama 
yang berada di ibukota bahwa Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan 
kita telah dibuka untuk melayani jamaah yang akan beribadah 
selama bulan Ramadhan, namun tetap dengan menjalankan Protokol 
Kesehatan, untuk menghindari serta memutus penyebaran wabah 
Covid-19. Selamat membaca. (SPR)

PENGANTAR REDAKSI
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KHUTBAH JUM’AT

Potensi Zakat untuk Membangun
Kemandirian Umat Islam

Oleh : Dr. KH. Abdul Halim Sholeh, MM

(Intisari Khutbah Jum’at, 4 Ramadhan 1442 H / 16 April 2021 M)

Khutbah Pertama 

ل الَْحْمُد  ّٰ َ عَ الْ   بَّارل جَ الْ  ْيل ظل عَ هَّارلالْ القَ  دل احل وَ الْ  ِلل مَ ا فل مَ بل  مل ال رل ائل  الََّّ
ّيل اْلأ وَ  َ حَ بْ س ُ  هُ دُ ْحَ أأ   ارل ْسَ َخفل َ وَ  هُ ان َ َل  ََ اَل عَ ت َولَّ  الِّّلَعمل ت
هل الأ بَ َرعل كْ شُ  هُ رُ كُ شْ أأ وَ   رل طَ مْ ْلأ كَ   َل  نْ أأ  دُ هَشْ أأ   ارل يَ خْ ادل

 
  َلَ  ا

 
 لَّ ا

 ُ   الَففَّاُر ْيُ رل كَ الْ  َلُ  كَ يْ َشل َل  هُ دَ حْ وَ  اِّلٰ
مَّ   اللهُ رُ تاَ خْ مُ ى الْ فَ طَ ْص مُ الْ  ُلُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  دا  مَّ حَ نَّ مُ أأ  دُ هَشْ أأ وَ  

ْ ََ سَ ّلل وَ صَ  ل  أأ َل ََ وَ  د  مَّ حَ مُ  نَ دل ّيل  س َ َل ّّلل  ة  َل صَ  هل بل َصْ وَ  لل
َّ  امَ ادَ مَ  ْيَ مل زل َل تَ مُ  ْيَ مل ائل ا دَ م  َل سَ وَ  َ ُل وَ يْ الل َ  اَ مّ   أأ  ارُ الّنَّ :  دُ عْ ب
ل  ادَ بَ اعل يَ فَ    اِّلٰ

 
َّ , ا َ ا وْ قُ ت َ َل وَ  هل اتل قَ قَّ تُ حَ  اِّلٰ   نَّ تُ وْ مُ  ت

 
ْ أأ  وَ لَّ ا  ُتْ ن

ُ  الَ قَ   فَ نَ وْ مُ لل ْس مُ  َ  اِّلٰ ل بل  ذُ وْ عُ : أأ  ْيل رل كَ الْ  نل أ ٰ رْ قُ  الْ  فل اَل عَ ت  نَ مل  ِّلٰ
ل  مل ْس , بل ْيل جل الرَّ  انل طَ يْ الش َّ  ل ُّيَ اأأ يٰـ   ْيل حل الرَّ  نل ْحٰ الرَّ  اِّلٰ ا وْ نُ مَ أ ٰ  نَ يْ ااّلَّ

ْ أأ  ا أأ وَ  ُتْ بْ سَ ا كَ مَ  اتل بَ ّيل طَ  نْ ا مل وْ قُ فل ن مَّ َ نَ جْ رَ خْ مل  ضل رْ اْلأ  نَ مل  ُكْ ا ل
مُ َل وَ  لَّ أ ْن وْ تََيمَّ هل ا  ذل ُتْ بلئَاخل نُْه تُِّْفلُقْوَن َولَس ْ يَْث مل ا اخلَبل

َْلَُموا أ نَّ  َُّوافْيهل وا َ تُْفمل ْيد    اِّلٰ ٌّ َحل ل  لُ وْ سُ رَ  لَ قاَ   وَ  غَِنل  اِّلٰ
ُ  لَّ صَ  َل الَْيَمنل ْبنل َجَبل   اذل عَ مُ لل  ّلََّ سَ وَ  هل يْ لََ َ  اِّلٰ

 
َي بََعثَُه ا حل

َل أأْن 
 
ْئََتُْم فَاْدُعهُْم ا َذا جل

 
َتاب  فَا ا أأْهَل كل َتأِْتل قَْوم  ََّك س َ ن

 
ا

لَّ 
 
َلَ ا
 
ْن ُُهْ يَْشهَُدوا أأْن َل ا

 
ل فَا ا َرُسوُل اِلَّ د  ُ َوأأنَّ ُمَحمَّ اِلَّ
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Pada kesempatan khutbah kali ini tema yang akan disampakan 
“Potensi Zakat untuk membangun Kemandirian Umat 

Islam”. Sebelum membahas tentang potensi zakat di Indonesia, 
mari kita sejenak mengingat  kembali apa itu zakat. Zakat 
secara etimologi bermakna an-Nama (      ), (       ) yang arti-
nya berkembang, subur, bersih, suci. Secara terminologis, zakat 
merupakan aktivitas membayar, mengambil, mengumpulkan 
sebagian harta dari umat muslim yang telah memenuhi 
persyaratan untuk membayarnya dan diberikan kepada 
golongan-golongan tertentu.

Membayar zakat dapat membersihkan harta yang dimiliki, 
menyucikan jiwa  dari rasa tamak dan keserakahan, serta 
zakat juga menjadi pembantu  fakir miskin untuk melanjutkan 
kehidupan mereka. Zakat merupakan bentuk ibadah yang 
berdimensi kemanusiaan, sosial dan ekonomi, sekaligus  
berfungsi untuk meminimalisir  perbedaan jarak antara orang 

ل الَْحْمُد  ّٰ َ عَ الْ   بَّارل جَ الْ  ْيل ظل عَ هَّارلالْ القَ  دل احل وَ الْ  ِلل مَ ا فل مَ بل  مل ال رل ائل  الََّّ
ّيل اْلأ وَ  َ حَ بْ س ُ  هُ دُ ْحَ أأ   ارل ْسَ َخفل َ وَ  هُ ان َ َل  ََ اَل عَ ت َولَّ  الِّّلَعمل ت
هل الأ بَ َرعل كْ شُ  هُ رُ كُ شْ أأ وَ   رل طَ مْ ْلأ كَ   َل  نْ أأ  دُ هَشْ أأ   ارل يَ خْ ادل

 
  َلَ  ا

 
 لَّ ا

 ُ   الَففَّاُر ْيُ رل كَ الْ  َلُ  كَ يْ َشل َل  هُ دَ حْ وَ  اِّلٰ
مَّ   اللهُ رُ تاَ خْ مُ ى الْ فَ طَ ْص مُ الْ  ُلُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  دا  مَّ حَ نَّ مُ أأ  دُ هَشْ أأ وَ  

ْ ََ سَ ّلل وَ صَ  ل  أأ َل ََ وَ  د  مَّ حَ مُ  نَ دل ّيل  س َ َل ّّلل  ة  َل صَ  هل بل َصْ وَ  لل
َّ  امَ ادَ مَ  ْيَ مل زل َل تَ مُ  ْيَ مل ائل ا دَ م  َل سَ وَ  َ ُل وَ يْ الل َ  اَ مّ   أأ  ارُ الّنَّ :  دُ عْ ب
ل  ادَ بَ اعل يَ فَ    اِّلٰ

 
َّ , ا َ ا وْ قُ ت َ َل وَ  هل اتل قَ قَّ تُ حَ  اِّلٰ   نَّ تُ وْ مُ  ت

 
ْ أأ  وَ لَّ ا  ُتْ ن

ُ  الَ قَ   فَ نَ وْ مُ لل ْس مُ  َ  اِّلٰ ل بل  ذُ وْ عُ : أأ  ْيل رل كَ الْ  نل أ ٰ رْ قُ  الْ  فل اَل عَ ت  نَ مل  ِّلٰ
ل  مل ْس , بل ْيل جل الرَّ  انل طَ يْ الش َّ  ل ُّيَ اأأ يٰـ   ْيل حل الرَّ  نل ْحٰ الرَّ  اِّلٰ ا وْ نُ مَ أ ٰ  نَ يْ ااّلَّ

ْ أأ  ا أأ وَ  ُتْ بْ سَ ا كَ مَ  اتل بَ ّيل طَ  نْ ا مل وْ قُ فل ن مَّ َ نَ جْ رَ خْ مل  ضل رْ اْلأ  نَ مل  ُكْ ا ل
مُ َل وَ  لَّ أ ْن وْ تََيمَّ هل ا  ذل ُتْ بلئَاخل نُْه تُِّْفلُقْوَن َولَس ْ يَْث مل ا اخلَبل

َْلَُموا أ نَّ  َُّوافْيهل وا َ تُْفمل ْيد    اِّلٰ ٌّ َحل ل  لُ وْ سُ رَ  لَ قاَ   وَ  غَِنل  اِّلٰ
ُ  لَّ صَ  َل الَْيَمنل ْبنل َجَبل   اذل عَ مُ لل  ّلََّ سَ وَ  هل يْ لََ َ  اِّلٰ

 
َي بََعثَُه ا حل

َل أأْن 
 
ْئََتُْم فَاْدُعهُْم ا َذا جل

 
َتاب  فَا ا أأْهَل كل َتأِْتل قَْوم  ََّك س َ ن

 
ا

لَّ 
 
َلَ ا
 
ْن ُُهْ يَْشهَُدوا أأْن َل ا

 
ل فَا ا َرُسوُل اِلَّ د  ُ َوأأنَّ ُمَحمَّ اِلَّ

ْم ََخَْس  َ قَْد فََرَض ََلَْْيل ُُهْ أأنَّ اِلَّ ْ َ فَأأْخِبل أأَطاُعوا ََلَ بلَذَلل
ُُهْ  ْ َ فَأأْخِبل ْن ُُهْ أأَطاُعوا ََلَ بلَذَلل

 
َصلََوات  فل ُكّل يَْوم  َولَْيََل  فَا

 َ َ قَْد فََرَض ََل ُد َََل أأنَّ اِلَّ ْم فَُُتَ ل ْن أأْغِّلَياِئل ْم َصَدقَة  تُْؤَخُذ مل ْْيل
ْن ُُهْ أأَطاُعوْ 

 
ْم فَا ل َّقل فَُقَراِئل َ أأْمَواللهلْم َوات َك َوَكَراِئل َّيَّ

 
َ فَا ا ََلَ بلَذَلل

َجاب   ل حل َُّه لَيَْس بَيْنَُه َوبَْيَ اِلَّ ن
 
 َدْعَوَة الَْمْظلُومل فَا

َ عَ مَ  ل حَ الْ  اشل َ رَ  ةل عَ مْ جُ الْ  ةل َل َص  ةَ اََ َجَ  نَ يْ اضل ُ  ُكُ حل  اِّلٰ

 

 الامنء التطهري
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kaya dan orang miskin. Ibadah  yang murni berhubungan 
langsung kepada Allah, tidak akan sempurna ibadahnya, 
jika tidak di dukung dengan ibadah yang berdimensi sosial 
kemanusian, seperti ibadah puasa Ramadhan yang kita lakukan 
saat ini tidak sempurna sebelum ditunaikan  zakat fitrah yang 
merupakan kewajiban penyerta setelah diwajibkan puasa 
Ramadhan,  pada tahun yang sama yakni tahun  kedua Hijriyah 
(17 bulan setelah Nabi berada di Madinah) sebagaimana hadits 
yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

Hadits diatas memberikan isyarat betapa pentingnya ibadah 
maliyah (zakat fitrah) yang berdimensi sosial kemanusiaan dapat 
memberikan pengaruh signifikan terhadap ibadah ilahiyah 
yakni bisa mensucikan dosa-dosa orang yang beribadah, ibadah 
puasa merupakan ibadah ilahiyah murni, karena ibadah ini 
tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya, hanya Allah yang 
mengetahui  dan  membalasnya,                                            “ibadah 

Artinya : “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma beliau 
berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan 
zakat fitrah untuk membersihkan atau mensucikan orang 
yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dan 
perkataan kotor, serta memberi makan orang-orang miskin, 
maka siapa yang menunaikannya sebelum shalat ‘Ied maka 
itulah zakat yang diterima, sedang yang menunaikannya 
setelah shalat Ied maka itu sebagai bagian dari shadaqah”.

ه  ض   ر   اس  ب  ع   ن  اب   ن  ع   ه ع    الّلٰ ه  له و  سه ر   ض  ر  : " ف   ال  ا  ق  م  ن  ه  ّل  ص   الّلٰ  الّلٰ
, ي   اك  س  م  ل  ل   ة  م  ع  طه و   ثه ف  الر  و   و  غ  الل   ن  م   ائ   لص  ل   ة  ر  ه طه  ر  ط  ف  ال   ة  ك  ز   ّل   س  و   ه  ي  ل  ع  
اه  أ   ن  م  ف   اه  أ   ن  م  و   ل   و  به ق  م   ة  ك  ز   ي   ه ف   ة  ل  الص   ل  ب  ا ق  د   ي   ه ف   ة  ل  الص   د  ع  ا ب  د 

ه أ   اهه و  ر    ات  ق  د  الص   ن  م   ة  ق  د  ص   ه ح  ال   هه ح  ص   و   ة  اج  م   نه اب  و   د  اوه د   وب  اك 
 

 الصوم يل وأ ان أ جزي به
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puasa hanya untukKu dan Akulah yang membalasnya”, setiap 
orang yang melakukan ritual ibadah kepada Allah harapan 
utamanya adalah agar seluruh amalnya diterima oleh Allah dan 
mendapat ridha dan ampunanNya. Ridha dan ampunan Allah 
tidak bisa hanya melakukan ibadah ilahiyah (hablum minallah)  
saja tapi harus di iringi dengan ibadah sosial kemanusiaan 
(hablum minallah), hadits ini dengan jelas menyatakan, bahwa 
zakat membersikan dari perbuatan yang tidak ada gunanya 
dan perkataan kotor,  artinya setiap orang tidak ada yang bisa 
mengelak dari perbuatan dosa dan noda karenanya zakat fitrah 
inilah sebagai pembersih (cleaner) bagi muslim yang berpuasa 
dari kotoran dosa yang dilakukan, sehingga memudahkan 
puasanya dengan izin Allah sampai di hadapanNya. Setelah 
diwajibkannya zakat fithr satu bulan kemudian yakni bulan 
Syawwal tahun kedua Hijriyah menyusul diwajibkannya Zakat 
mal.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan para khalifah-
nya (Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dan Khalifah Umar 
ibn al-Khathab) bagaimana mereka mengelola zakat secara 
maksimal dan optimal untuk mengatasi kemiskinan. Rasulullah 
membentuk kepengurusan amil zakat bahkan sampai tingkat 
daerah, untuk menghimpun dan mengelola dana zakat agar dapat 
langsung diberikan kepada mustahiq secara adil dan merata.

Pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar, lebih 
menekankan kepada penegasan membayar zakat, karena pasca 
wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, banyak yang 
enggan membayar zakat, bahkan ada dintara mereka yang 
murtad, sehingga beliau Abu Bakar memerangi mereka. Bila 
tidak diperangi, maka ekonomi umat Islam seketika bisa runtuh, 
karena ekonomi merupakan pondasi keberlangsungan sistem 
masyarakat. Bila sistemnya runtuh, maka syiar dakwah pun juga 
akan sulit dilanjutkan.

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, harta zakat 
lebih dikelola secara rapi. Ada pencatatan administrasi, juga 
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pelembagaan Baitul Mal. Selain disalurkan langsung kepada 
mustahiq, dana zakat juga dikelola untuk mendukung 
pemberdayaan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan 
pendidikan, pemberian gaji kepada petugas pemerintah serta 
tentara perang, dan lain sebagainya. Pengelolaan zakat yang 
produktif terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dengan 
baik, dan mewujudkan kemandirian umat.

Potensi zakat di Indonesia dapat dikumpulkan dari tiga 
kelompok utama. Yaitu potensi zakat dari kelompok individu 
atau keluarga, potensi zakat dari perusahaan atau industri, 
dan hasil deposito dana zakat yang disimpan di bank. Sumber 
yang sangat besar dan luas, bila dipergunakan dengan sistem 
pengelolaan yang tepat, dapat menjadi solusi untuk membangun 
kemandirian umat Islam

Sebelum kita membahas bagaimana realisasi penyaluran 
zakat di negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar 
di dunia, kita berhitung-hitung terlebih dahulu secara kasar. 
Apabila dana zakat benar-benar terkumpul secara optimmal, 
maka akan terkumpul ratusan triliun.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk 
terbanyak ke-4 di dunia. Kementerian Dalam Negeri (Kemen-
dagri) menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga 
Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk 
Indonesia 2021).  Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam 
di Indonesia sebanyak 236.517.103 jiwa  atau 87,2% dari total 
jumlah penduduk negeri ini dan menjadi negara dengan populasi 
muslim terbesar di dunia, sedang jumlah penduduk miskin 
pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang. Jadi jumlah 
muslim kaya di Indonesia sekitar 209 juta, jika setiap orang 
mengeluarkan zakatnya Rp. 500,000,-  maka akan terkumpul 
dana zakat sekitar 104,5 triliun potensi yang sangat luar biasa.  
Perhitungan ini berdasarkan hasil pukul rata, seperti yang kita 

 الّلٰ   ك   ِح  ر   ةِ ع  م  ج  ال   ةِ ل  ص   ة  اع  ج    ن  ي  اِضِ ح  ال   اِش  ع  م  
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tahu bahwa setiap orang memiliki harta kekayaan yang berbeda. 
Boleh jadi ada yang memiliki nilai harta lebih banyak. Dana 
zakat sebesar 104,5 Triliun bukanlah jumlah yang sedikit. Bila 
dioptimalkan dengan baik, dapat membiayai penanggulangan 
kemiskinan dan mewujudkan kemandirian umat Islam.

Dari perhitungan data di atas dapat kita lihat, betapa besarnya 
potensi zakat yang dapat dikumpulkan. Dana zakat yang dapat 
dioptimalkan secara maksimal, tidak hanya diberikan secara 
cuma-cuma kepada kaum dhuafa, namun juga dapat digunakan 
untuk mendanai program-program peningkatan kualitas SDM 
seperti pendidikan dan kesehatan. 

Zakat yang dikelola dengan baik dan profesional tidak 
hanya membantu orang miskin melanjutkan hidup, tetapi juga 
dapat membantu mereka menemukan cara untuk keluar dari 
lingkaran kemiskinan sehingga mereka hidup dengan mandiri, 
dengan demikian jika umat islam yang akan membangun 
masjid, pondok pesantren, madrasah bahkan rumah sakit atau 
fasilitas kesehatan, tidak perlu lagi membuat proposal untuk 
minta bantuan kemana-mana cukup di dibiayai oleh dana zakat, 
dari umat untuk bangsa yang kuat, hal ini senada dengan pesan 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alahi wasallam kepada Mu’adz bin 
Jabal ketika akan diberangkatkan untuk berda’wah ke Yaman.

 الّلٰ   ك   ِح  ر   ةِ ع  م  ج  ال   ةِ ل  ص   ة  اع  ج    ن  ي  اِضِ ح  ال   اِش  ع  م  

 

ُ عَ  ِ َصَّله اَّلله هَك قَاَل َرُسوُل اَّلله ن
ِ
ََل الَْيَمِن ا

ِ
َ ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحنَي بََعثَُه ا لَْيِه َوَسَّله

ُ َوَأنه  َله اَّلله
ِ
ََلَ ا

ِ
ََل َأْن يَْشهَُدوا َأْن ََل ا

ِ
َذا ِجْئََتُْم فَاْدُعهُْم ا

ِ
َتأِِْت قَْوًما َأْهَل ِكَتاٍب فَا س َ

ْن ُُهْ َأَطاُعوا َلَ 
ِ
ِ فَا ًدا َرُسوُل اَّلله ْم  ُمَحمه َ قَْد فََرَض عَلَْْيِ ُُهْ َأنه اَّلله ِبَذِلَ فَأَْخِِبْ

َ قَْد  ُُهْ َأنه اَّلله ْن ُُهْ َأَطاُعوا َلَ ِبَذِلَ فَأَْخِِبْ
ِ
َس َصلََواٍت ِِف ُكلِ يَْوٍم َولَْيََلٍ فَا ََخْ

دُّ عَََّل فَُقرَ  ْم فَُُتَ ْم َصَدقًَة تُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِِئِ ْن ُُهْ َأَطاُعوا َلَ ِبَذِلَ فََرَض عَلَْْيِ
ِ
ْم فَا اِِئِ

ِ ِحَجاب   هُه لَيَْس بَيْنَُه َوبنَْيَ اَّلله ن
ِ
هِق َدْعَوَة الَْمْظلُوِم فَا َك َوَكَراِِئَ َأْمَواِلهِْم َوات َّيه

ِ
 فَا
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Dalam hadits ini memberi pelajaran kepada kita, bahwa 
dalam berda’wah harus melalui tahapan-tahapan, tidak boleh 
main perintah tapi harus dengan ajakan yang bijak, begitu indah 
ajaran yang diberikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad 
tidak menggunakan kalimat perintah tapi menggukan kalimat 
berita,mengambil zakat untuk kemaslahatan umat, dan 
melarang berbuat dzalim  karena orang yang teraniaya doanya 
pasti dikabulkan oleh Allah.                      

Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Penglolaan 
Zakat yang pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah 
no.14 tahun 2014 tidak mengatur kepada Muzakki, karena 
mengeluarkan zakat  dasarnya adalah iman, artinya orang mau 
mengeluarkan  zakat menunjukkan kebenaran imannya dan 
jujur terhadap dirinya karena dalam harta yang diamanatkan 

Artinya : “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu'anhuma ketika Beliau 
mengutusnya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan 
mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi 
mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada tuhan 
yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad 
adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu 
tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah 
mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari 
dan malamnya. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal 
itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan 
bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu 
dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari 
mereka. Jika mereka mentaati kamu dalam hal itu maka 
janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka 
dan takutlah terhadap do'anya orang yang terzhalimi 
karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang 
menghalangi) nya”.
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Allah kepada yang kaya ada hak orang lain yang wajib  
diserahkan kepadanya melalui zakat. Muzakki tidak diatur 
oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, karena sudah 
diatur oleh al-Qur'an maupun al-Hadits, sedang obyek zakat 
tidak terbatas pada harta yang diatur dalam fiqih klasik {yang 
mencakup hasil pertanian, (azzuru’, ats-tsimar), peternakan, 
(al-mawasyi) perdagangan (at-tijaarah), mas dan perak (adz-
dzhab wal fidhdhah) Tambang (ma’dan) harta qarun (rikaz)} 
tapi menjadi lebih luas dari itu sebagaimana di syaratkan oleh 
al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 :

Ayat diatas menunjukkan perintah Allah kepada orang-
orang yang beriman untuk  mengeluarkan zakat sebagian harta 
dari hasil usaha yang halal dan baik, akan sangat adil apa bila 
zakat pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para 
dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para 
dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi 
dan profesi lainnya, penetapan kewajiban zakat pada setiap 
harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan 

                          

                    

                         
 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yakni 

keluarkanlah zakatnya sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji”.
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dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-
komoditas tertentu saja yang konvensional, seperti petani 
yang kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus 
berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab tidak 
melihat untung atau rugi, karena dasar mereka adalah iman, dan 
syukurnya kepada Allah, mereka yakin, bahwa berysukur dapat 
melanggengkan nikmat dan anugerah Allah. Bagaimana dengan 
kita yang hidup di kota besar yang berpenghasilan tinggi tidak 
mau mengeluarkan zakat yang telah ditentukan oleh agama,  
jika  sekitar 209 juta muslim kaya sadar mengeluarkan zakatnya 
dengan benar, insya Allah kemandirian umat islam akan 
terwujud, tidak ada lagi peminta-minta baik individu maupun 
kolektif (organisasi) melalui proposalnya.

Dalam melakukan pengentasan kemiskinan, tidak cukup 
untuk memberikan dana bantuan tunai secara cuma-cuma 
kepada penduduk miskin. Perlu adanya peningkatan kualitas 
SDM melalui pendidikan dan kesehatan, agar mereka memiliki 
daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan diharapkan 
mampu hidup mandiri. 

Realisasi zakat di Indonesia selama ini kurang dioptimalkan 
dengan baik. Potensi zakat pada tahun 2021 diperkirakan 
mencapai sekitar 250 Triliun, namun yang tercatat di BAZNAS 
pada tahun 2020 hanya sekitar 10 Triliun. Rendahnya peng-
hasilan zakat menjadi indikator bahwa kaum muslimin di negri 
kita ini masih banyak yang kurang memahami peranan zakat 
untuk Membangun Kemandirian Umat Islam. Tidak sedikit pula 
para muzakki yang memilih untuk menyalurkan  zakatnya secara 
langsung kepada mustahik daripada ke lembaga zakat, melalui 
mimbar ini mudah-mudahan para muzakki dapat menyalurkan 
zakatnya melalui lembaga zakat, dan kepada pengurus Badan 
maupun lembaga zakat bekerja secara profesional, semoga Allah 
senantiasa melimpahkan rahmat dan barakahNya. r

 الّلٰ   ك   ِح  ر   ةِ ع  م  ج  ال   ةِ ل  ص   ة  اع  ج    ن  ي  اِضِ ح  ال   اِش  ع  م  
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ِ جِ الرَ  انِ ط  ي  الش َ  ن  مِ  ّلَلِ ِب ذ  و  ع  ا   ِ حِ الرَ  نِ ح   الرَ  اّلَلِ  مِ س  بِ  ي  ا  ي  نَم  ِ
ا

لَف ِة ق ل وُب  م   ؤ  ال م  ِ والعاِمِلْي   ع ل ْي  ا و  اِكْي  املس  اِء و  قات  ِلل ف ق ر  الَصد 
ًة  ِبي ِل هللِا واب ِن الَسِبي ِل  ف رِي ض  ِِف س  ال غ اِرِمْي   و  ِق اِب و  ِِف الر  و 

ٌ   ِمن  هللاِ  ِكي  ٌ ح  هللا  ع ِلي   و 

ِ ظِ ع  ال   نِ أ   ر  ق   ال  ِِف  ك   ل   و  ِل  اّلَل   ك  ر  ب     و  ِن ع  ف  ن  و   ي 
ِ
 ن  مِ  هِ ي  افِ م  بِ  ك   ّيَ ا

ِ كِ ح  ال   رِ ك  ال ِ و   ِت ّي  لأ ا   ٰ  ِل و  ق   ل  و  ق  أأ  ي   ز  و  ا ف  ي  ف   ه  و  ر  فِ غ  ت  اس   ا ف  ذ   
 ْي   بِ ائِ التَ  اة  ن   ّي  و   ن  ي  ِر فِ غ  ت  س   م  ال  

 Khutbah Kedua 

ّ  د  م  ح  ال   ّ ح  ال   نّ ي  دّ ى و  د  ه ل  ّب  ل   و  س  ر   ل  س  ر  ي أ  اَّلّ  لِّلَ  ه  ر  هّظ  ي  لّ  ق 
ّ م  ال   ه  ّر ك  و  ل  و   هّ ك  ّ  نّ ي   اد ّ ل  ع   ل   ل   ن  أ   د  ه ش  أ   ن  و  ك  ش    ال

 
  الَِل  لَ ا

ّ ل   ه  د  ح  و   اْد  مَ ح  م   نَ أ   د  هْ ش  أ  و   ي   بّ م  ال   ق  ح  ِّل  ال  ال م   ل    ك  ي  ش 
ع ّد ال   ص   ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ع   ل ّ و   ي   مّ اّدق  ال و   ل  ّل ّ  ع  س  الله َم ص 
 : د  ع  ا ب  مَ أ   ي   عّ ج   أ   هّ بّ ص   و   ّلّ  أ  ل  ع  و  د  مَ ح  م   ن  دّ ي ّ س   
ِّ ال  ع  ت   الَِل   ال  ق  ف   ّ ظّ ع  ال   نّ أ  ر  ق   ال       ي 

 
 ن  و  ل  ص  ي   ه  ت  ك  ئّ ل  م  و   الَِل   نَ ا

ْ:ْم  ي  لّ س  ا ت  و  م  ل ّ س  و   هّ ي  ل  ا  ع  و  ل  ا ص  و  ن  م  أ   ن  ي  ااَّلّ ّي   أ    ي  ّب  الََّ ل  ع   ا
 َ  ّلّ  أ   ل  ع  و    ي   لّ س  ر  م  ال   دّ ي ّ  س   ل  ع   ك  رّ ب  و   ّل ّ  س  و   ل ّ ص   مَ له ال
َ   ي   اّحّ الرَ  م  ح  ر   أ  ي   ك  تّ ح   ر  بّ  م  ه ع  ا م  َّ  ي  ل  ع  و   ي   عّ ج   أ   هّ ابّ ص   ا  و    مَ ه الل
 اءّ ي  ح  ال    اّت ن  مّ ؤ  م  ال  و   ي   نّ مّ ؤ  م  ال  و   اّت م  لّ س  م  ال  و   ي   مّ لّ س  م  ل  لّ  ر  فّ غ  ا
  اّت و  م  ال   و   م  ن   مّ 

 
َ ا ّ  ك  ن  اّض  ق   ي   اّت و  ع  ادَ  ب  ي  جّ م   ب  ي  ّر ق   ع  ي  س 

َ  ي  و   اّت اج  ح  ال   َ  اّت مَ هّم  ال   ّف    ّسن  ع  أ   مَ ه ْالل ّر و  م   ال   ا ّف ب ت َّ  اقّ ح 
ها   ن  أ  و   ك  ّ ّي اد   ّجر  َ   ةّ ر  خّ ال    اّب ذ  ع  و   يا  ن  ّمن  ّخز  ّسم  اق  ِّ  مَ له ال

ش   ن  ا مّ َّ  ل    ن  مّ و   ك  تّ ي  صّ ع  م   ي   ب  ا و  ن  ن  ي  ب   هّ بّ  ل  و  ا ت   م   ي ّتك  خ 
نَت ك  و  ِّبا   ا ت ب ل ّغ َّا  م   ك  تّ ع  طا   ن  ّبّه ع  م   ي   قّ ي  ال   ن  مّ ج  ّ اَّْ  ي  ل  ا ُت  و 
َّ ا ّبأ  م  و   يا  ن  اد   ب  ائّ ص  م   ي  ا أ  ا م  َوّتَّ  ق   و  ن  ارّ ص  ب  أ  ا و  َّ  اعّ س   ت ّع  ت نا  ح   ي 

ِ جِ الرَ  انِ ط  ي  الش َ  ن  مِ  ّلَلِ ِب ذ  و  ع  ا   ِ حِ الرَ  نِ ح   الرَ  اّلَلِ  مِ س  بِ  ي  ا  ي  نَم  ِ
ا

لَف ِة ق ل وُب  م   ؤ  ال م  ِ والعاِمِلْي   ع ل ْي  ا و  اِكْي  املس  اِء و  قات  ِلل ف ق ر  الَصد 
ًة  ِبي ِل هللِا واب ِن الَسِبي ِل  ف رِي ض  ِِف س  ال غ اِرِمْي   و  ِق اِب و  ِِف الر  و 

ٌ   ِمن  هللاِ  ِكي  ٌ ح  هللا  ع ِلي   و 

ِ ظِ ع  ال   نِ أ   ر  ق   ال  ِِف  ك   ل   و  ِل  اّلَل   ك  ر  ب     و  ِن ع  ف  ن  و   ي 
ِ
 ن  مِ  هِ ي  افِ م  بِ  ك   ّيَ ا

ِ كِ ح  ال   رِ ك  ال ِ و   ِت ّي  لأ ا   ٰ  ِل و  ق   ل  و  ق  أأ  ي   ز  و  ا ف  ي  ف   ه  و  ر  فِ غ  ت  اس   ا ف  ذ   
 ْي   بِ ائِ التَ  اة  ن   ّي  و   ن  ي  ِر فِ غ  ت  س   م  ال  

 



Mimbar Jumat No.1108/XXII/2112

ّ  د  م  ح  ال   ّ ح  ال   نّ ي  دّ ى و  د  ه ل  ّب  ل   و  س  ر   ل  س  ر  ي أ  اَّلّ  لِّلَ  ه  ر  هّظ  ي  لّ  ق 
ّ م  ال   ه  ّر ك  و  ل  و   هّ ك  ّ  نّ ي   اد ّ ل  ع   ل   ل   ن  أ   د  ه ش  أ   ن  و  ك  ش    ال

 
  الَِل  لَ ا

ّ ل   ه  د  ح  و   اْد  مَ ح  م   نَ أ   د  هْ ش  أ  و   ي   بّ م  ال   ق  ح  ِّل  ال  ال م   ل    ك  ي  ش 
ع ّد ال   ص   ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ع   ل ّ و   ي   مّ اّدق  ال و   ل  ّل ّ  ع  س  الله َم ص 
 : د  ع  ا ب  مَ أ   ي   عّ ج   أ   هّ بّ ص   و   ّلّ  أ  ل  ع  و  د  مَ ح  م   ن  دّ ي ّ س   
ِّ ال  ع  ت   الَِل   ال  ق  ف   ّ ظّ ع  ال   نّ أ  ر  ق   ال       ي 

 
 ن  و  ل  ص  ي   ه  ت  ك  ئّ ل  م  و   الَِل   نَ ا

ْ:ْم  ي  لّ س  ا ت  و  م  ل ّ س  و   هّ ي  ل  ا  ع  و  ل  ا ص  و  ن  م  أ   ن  ي  ااَّلّ ّي   أ    ي  ّب  الََّ ل  ع   ا
 َ  ّلّ  أ   ل  ع  و    ي   لّ س  ر  م  ال   دّ ي ّ  س   ل  ع   ك  رّ ب  و   ّل ّ  س  و   ل ّ ص   مَ له ال
َ   ي   اّحّ الرَ  م  ح  ر   أ  ي   ك  تّ ح   ر  بّ  م  ه ع  ا م  َّ  ي  ل  ع  و   ي   عّ ج   أ   هّ ابّ ص   ا  و    مَ ه الل
 اءّ ي  ح  ال    اّت ن  مّ ؤ  م  ال  و   ي   نّ مّ ؤ  م  ال  و   اّت م  لّ س  م  ال  و   ي   مّ لّ س  م  ل  لّ  ر  فّ غ  ا
  اّت و  م  ال   و   م  ن   مّ 

 
َ ا ّ  ك  ن  اّض  ق   ي   اّت و  ع  ادَ  ب  ي  جّ م   ب  ي  ّر ق   ع  ي  س 

َ  ي  و   اّت اج  ح  ال   َ  اّت مَ هّم  ال   ّف    ّسن  ع  أ   مَ ه ْالل ّر و  م   ال   ا ّف ب ت َّ  اقّ ح 
ها   ن  أ  و   ك  ّ ّي اد   ّجر  َ   ةّ ر  خّ ال    اّب ذ  ع  و   يا  ن  ّمن  ّخز  ّسم  اق  ِّ  مَ له ال

ش   ن  ا مّ َّ  ل    ن  مّ و   ك  تّ ي  صّ ع  م   ي   ب  ا و  ن  ن  ي  ب   هّ بّ  ل  و  ا ت   م   ي ّتك  خ 
نَت ك  و  ِّبا   ا ت ب ل ّغ َّا  م   ك  تّ ع  طا   ن  ّبّه ع  م   ي   قّ ي  ال   ن  مّ ج  ّ اَّْ  ي  ل  ا ُت  و 
َّ ا ّبأ  م  و   يا  ن  اد   ب  ائّ ص  م   ي  ا أ  ا م  َوّتَّ  ق   و  ن  ارّ ص  ب  أ  ا و  َّ  اعّ س   ت ّع  ت نا  ح   ي 
َ  ل   ع  ن  نَا ث أْر  مّ  ث  ارّ و  ال   ل   ع  اج  و   ن    ن  م   ل   ع  ن  ص   ان  ا و  َّ  م  ل   م 
اْه  َّّ  ب   ك  ا أ  ي  ن  اد   لّ ع  ت    ل  ا و  ن  نّ ي   دّ ا ّف ن  ت  ب  ي  صّ م   ل  ع  ت   ل   و  ان  اد  ع  
َ  عّ ل  و   ل  ب  ل ّْ ل  ا و  َّ  مّ ل  م  َّ   ت س  ن  ل  ع ل ي  ح    ي  ا م  َ  َّا  ر  ّ  ح  لّ ص  ا   مَ له ال  ع  ي  ج 
ّ ان  و   ي   مّ لّ س  م  ال   ةّ ل  و     ص 

 
  ك  ت  م  ّل ك ّ ع  ا  و   ي   مّ لّ س  م  ال  و   م  ل  س  ال 

 
 ل  ا

 انّ ل   ب  ر  ائّ س  و   ة  َّ  ئّ م  ط  ة  م  ن  مّ أ    ة  ل   ا ب  َّ  ت  ل   ب   ل  ع  اج  و   نّ ي  اد ّ  مّ و  ي  
  ة  ام  ع   ي   مّ لّ س  م  ال  

 
َ ا ُ  ّ ل  ع   ك  ن َ ر   ر  ي  دّ ق   ء  ش      اْي  ن   اد  ّف  َّا  تّ ا أ  ّ َّ  ب

 ة  ََّ ج  ا ال  َّ  ل  خّ د  أ  و   ارّ الََّ  ب  ذا  ا ع  ن  قّ و   ة  َّ  س   ح   ةّ ر  خّ ل   ا  ّف و   ة  َّ  س   ح  
ّ  د  م  ح  ال  و   ي   مّ ال  ع  ال   َب ر  ي   ار  فَ غ   ي   ز  ي  ّز ع   ي   ارّ ر  ب  ال    ع  م    ب ّ ر   لِّلَ
 .ي   مّ ال  ع  ال  
  الَِل   اد  ب  عّ 

 
 و   لّ د  ع  ل  ّب  ر  م  أْ ي   الَِل   نَ ا

 
 و   انّ س  ح  ال 

 
 ب  ر  ق  ي ال  ذّ  ءّ تا  ي  ا

َ ع  ل   ك   ظ  عّ ي   يّ غ  ب  ال  و   رّ ك  َّ  م  ال  و   اءّ ش  خ  ف  ال   نّ ى  ع  ن   ي  و    ن  و  ر  كَ ذ  ت   ك   ل
 ه  و  ل  أ  اس  و   ك   د  ّز ي   هّ مّ ع   نّ ل  ع   ه  و  ر  ك  اش  و   ك   ر  ك  ذ  ي   ي   ظّ ع  ال   وا الَِل  ر  ك  اذ  ف  
ّ و   ك   طّ ع  ي   ّلّ ض  ف   ن  مّ    ب   ك  أ   الَِل   ر  ك  ّل 
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Bulan Ramadhan telah tiba, bulan pendidikan  laksana 
universitas tempat penggemblengan para muminun dan 

para pencintanya. Ramadhan Syahru As-Shiyam, kehadirannya 
mewajibkan kita berpuasa sebulan penuh, melalui syariat puasa 
Allah subhanahu wata'ala menggembleng hamba-Nya yang 
beriman  untuk menjadi pribadi yang bertaqwa.

Jangan menyia-nyiakan Ramadhan yang penuh dengan 
berbagai kemuliaan, janganlah berpuasa hanya sekedar menahan 
lapar dan dahaga. Penjelasan menarik tentang pembagian tiga 
tingkatan orang yang menjalankan ibadah puasa menurut 
pendapat Imam Al-Ghazali oleh Bapak Zainut Tauhid (Wakil 
Menteri Agama RI):
1. Puasanya orang awam, yaitu puasa yang dimensinya ritual 

formal, ritual mencegah melakukan segala yang membatalkan 
seperti makan, minum, bersetubuh dengan pasangan sah.

2. Khusus, puasa yang tidak hanya ritual formal ditambah 
dengan spiritual, yaitu ditambah dengan puasa melalui panca 
inderanya sehingga melebihi golongan awam.

3. Sangat khusus, puasa tingkat ini dimensinya sampai pada 
tingkatan intelektual. Menahan lapar, dahaga, nafsu, panca 
indera, menghindari yang dilarang hati nurani. Akal pikiran 
juga ikut berpuasa. Pada akhirnya di sini pribadi dapat 
menemukan jati dirinya dan dapat mengenal Tuhannya.

Sukacita Bersama Ramadhan

HIKMAH

Oleh : Ahmad Mulyadi, SE.I

َّْمُه ّمنَا ُمَقبَّلا  ْ لَنَا َرَمَضاَن َوتََسل ىَل َرَمَضاَن َوَسِّلّ
ِ
 اللّهُمَّ َسّلّْمنَا ا

 Artinya : “Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan, 
sampaikanlah bulan Ramadhan kepada kami, dan terimalah 
amalan-amalan kami.”
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Sejauh manakah harapan kita di bulan Ramadhan tahun ini? 
mengingat semua waktu di Bulan Ramadhan adalah saat yang 
mustajab untuk berdoa. Doa-doa hamba akan dikabulkan oleh 
Allah subhanahu wata'ala. Dapat dikatakan Ramadhan adalah 
bulan do’a dan bulan penuh harapan, dikuatkan lagi dengan 
hadits dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah 
Shallallahu shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

Jika ibadah adalah suatu kewajiban bagi hamba-Nya maka 
jadikan sekaligus momentum untuk berkomunikasi dengan 
Sang Maha Pencipta. Hanya niat suci untuk memperbaiki 
dan mendulang pahala di bulan berlimpah pahala dengan 
menyempurnakan dan meningkatkan kualitas amal ibadah akan 
menjadi lebih bernilai dan penuh makna. 

Kerugian besar bila menjalankan ibadah apapun hanya 
melepas tanggung jawab sebagai rutinitas formal tanpa niat 
dan tujuan yang lebih khusus, bahkan lebih buruk lagi bila 
dianggap sebagai beban yang memberatkan dan menghalangi 
aktivitas di dunia. Iman, ilmu, dan amal menjadi satu kesatuan 
saling menyempurnakan. Ilmu dan pemahaman yang baik dan 
kaaffah akan menjadi dasar dan pendorong setiap individu  
meningkatkan kualitas ibadahnya, sehingga ibadahnya menjadi 
tidak sia-sia. “Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang 
paling konsisten meskipun sedikit” (hadits). Namun janganlah 
berpuas diri dan berhenti di satu capaian dan enggan untuk 
merangkak dan bergerak kecapaian yang lebih baik. Karena 

نَّ ِلل ِّٰه ِفى ُكل ِ يَْوٍم ِعْتَقاَء ِمَن إلنَّاِر ِفى َشهِْر َرَمَضاَن ,
ِ
 إ

َتِجْيُب لَهُ  نَّ ِلُكل ِ ُمْسِلٍم َدْعَوًة يَْدُعْو ِبهَا فَيَس ْ
ِ
 َوإ
 Artinya : “Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan 

Ramadhan, sampaikanlah bulan Ramadhan kepada kami, 
dan terimalah amalan-amalan kami.”
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Tgl/Bln

19 
April

20 
April

21 
April

22 
April

24 
April

25 
April

Narasumber

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA
KH. Misbahul Munir, Lc
 
Dr. H. Syamsul Ma'arif, 
MA
Drs. H. Sholeh Asri, MA

Dra. Hj. Dewi Andriyani

KH. Romli Jawahir,MA

Bahasan/ Materi

Bidayatul 
Hidayah 
Kitab 
Bulughulmarom 
Al-Ahkam

Tafsir Jalaalain

Kitab Shahih 
Al-Bukhari 
Al-Munir

wisata itu adalah saat kita pindah dan bergerak dari satu 
situasi/pekerjaan ke situasi/pekerjaan lain, sehingga tak terasa 
bahwa sudah banyak hal yang diperbuat dan diraih. Maka saat 
seseorang pasif dan stagnan, suatu saat bisa jadi ia menjadi 
bosan dengan kondisi dirinya sendiri. Perlu diingat bahwa air 
tergenang akan meyebabkan penyakit. 

Saatnya kita bergembira dan bersukacita bersama 
Ramadhan, akan menumbukan semangat dan optimisme baru 
sehingga dari Ramadhan dapat diraih kemuliaan, ampunan, 
dan limpahan pahala bersamanya, juga didalamnya diturunkan 
Al-Quran dan terdapat malam Lailatul Qadar ialah malam 
kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan. r (@Me’)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Kedudukan nama di dalam Al-Qur’an amat penting karena 
selain sarat dengan rahasia dan unsur pemberkahan 

(tabarruk) di dalamnya juga karena pemahaman dan 
penguasaan Nabi Adam tentang nama-nama itu membuat 
malaikat mengakui kehebatan manusia, sebagaimana di-
ungkapkan dalam ayat sebagai berikut :

“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 memang orang-orang yang benar!” (QS. 
Al-Baqarah [2] : 31). Setelah itu, para malaikat memberikan 
pengakuan akan keterbatasan dirinya dengan mengatakan : 
“Mereka menjawab: ‘Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami 
ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]:32). Setelah itu, Adam diminta 
memaparkan pemahamannya tentang nama-nama yang 
diajarkan langsung dari Allah subhanahu wata'ala, sebagaimana 
dijelaskan dalam ayat berikutnya : “Allah berfirman: ‘Hai Adam, 
beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.’ Maka 
setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda 
itu, Allah berfirman: ‘Bukankah sudah Kukatakan kepadamu, 
bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi 
dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 
sembunyikan?” (QS. Al-Baqarah [2] : 33). Ayat ini sebenarnya 
secara eksplisit mengatakan kelebihan manusia di depan para 

GORESAN IMAM BESAR

Teologi Nama dan Yang Dinamai  (6)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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malaikat, terutama setalah transformasi makna nama-nama itu.
Dari sini bisa kita pahami bahwa redaksi basmalah yang 

menjadi pengantar pada setiap surah, kecuali surah At-Taubah 
(9), memiliki arti penting. Seolah-olah Allah subhanahu wata'ala 
mengingatkan kita bahwa di dalam menjabarkan ayat demi 
ayat Al-Qur’an tidak boleh melenceng dari apa yang menjadi 
tema sentral Al-Qur’an, yaitu “Bismillahirrahmanirrahim”. Kita 
diingatkan untuk mengedepankan kualitas kepengasihan dan 
kepenyayangan di dalam menjalankan dan mengaplikasikan 
tuntutan Al-Qur’an.

Prof. Quraish Shihab pernah mengatakan bahwa ketidak- 
adaan basmalah di awal surah At-Taubah karena hampir 
semua isi surah ini bercerita tentang perang, menggambarkan 
kekerasan, dan tidak sejiwa dengan kualitas Maha Pengasih dan 
Maha Penyayang (ar-Rahman ar-Rahim) yang menjadi sifat 
utama-Nya. (Harian Republika, 26 Maret 2021 M/12 Sya’ban 
1442 H) r

 

Shubuh

04 : 38

04 : 38

04 : 37

04 : 37

04 : 37

Zhuhur

11 : 56

11 : 56

11 : 55

11 : 55

11 : 55

Ashar

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

Maghrib

17 : 54

17 : 54

17 : 53

17 : 53

17 : 53

‘Isya

19 : 04

19 : 03

19 : 03

19 : 02

19 : 02

Tanggal
  

17

18

19 - 20

21

22

Imsak

04 : 28

04 : 28

04 : 27

04 : 27

04 : 27

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku April 2021

JADWAL WAKTU SHALAT
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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 dan 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

09.00 - 
11.00

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 Agama, 
Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadroh, 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
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Qori Jum’at tanggal, 16 April 2021
Qadarasmadi Rasyid, S.Hum

Hari & Tanggal Penceramah

Senin, 19 April 2021 Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, MA
Selasa, 20 April 2021  Dr. KH. A. Juraidi, MA
Rabu, 21 April 2021  KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA
Kamis, 22 April 2021  Drs. KH. Moh. Adnan Harahap
Jum’at, 23 April 2021 Dr. H. Hidayat Nurwahid, MA
Sabtu, 24 April 2021  Drs. KH. Moh. Shohib Tahar, MA
Ahad, 25 April 2021 Prof. Dr. Sri Mulyati, MA

Penceramah Tarawih 

Hari & Tanggal Imam

H.M. Anshoruddin Ibrahim, M.Ag

H.A. Husni Ismail, M.Ag 

Drs. H. Muhasyim Abdul Majid, M.Ag

H.M. Salim Ghazali, SQ, S.Ud

H.A. Rofi’uddin Mahfudz, M.Ag

H. Martomo Malaing, SQ, MA

Drs. H. Hasanuddin Sinaga, MA

Senin, 19 April 2021

Selasa, 20 April 2021

Rabu, 21 April 2021

Kamis, 22 April 2021

Jum’at, 23 April 2021

Sabtu, 24 April 2021

Ahad, 25 April 2021

Imam Tarawih 
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Pemandu Tarawih  

Hari & Tanggal Pemandu

Senin, 19 April 2021

Selasa, 20 April 2021

Rabu, 21 April 2021

Kamis, 22 April 2021

Jum’at, 23 April 2021

Sabtu, 24 April 2021

Ahad, 25 April 2021

H. Muhdori AR, M.Pd.I

H. Saiful Anwar, S.Pd.I

H. Hasan Basri

Abdullah Sengkang, S.Ag

H. Ahmad Achwani, S.Ag

Qadarasmadi Rasyid, S.Hum

Ilham Mahmuddin, S.Pd.I

Penceramah Shubuh  

Selasa, 20 April 2021 KH. M Farid F. Saenong, MA, Ph.D

Rabu, 21 April 2021  Hj. Zuhriyah Yaqub, MM

Kamis, 22 April 2021  Drs. H. A. Dzulfatah Yasin, M.Ag

Jum’at, 23 April 2021 H.M. Salim Ghazali, SQ, S.Ud

Sabtu, 24 April 2021  KH. Abdurrahman Bustomi, MA

Ahad, 25 April 2021 H. Martomo Malaing, SQ, MA

Senin, 26 April 2021 KH. Nur Hayid, MM

  Hari & Tanggal Penceramah
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Nama Agama SemulaNo.

1.  Yo Nyan Liong  Budha
2.  Yohana Kristiani  Budha
3.  Cut Erna Yusnita  Katholik
4.  Abraham Dareine Doni Katholik
5.  Venny Greace  Kristen
6.  Vincent Gerald Forni  Atheis
7.  Christy Meidya Lius  Kristen
8.  Micky  Katholik

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

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 6 - 12  April 2021 :

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 :
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 9 April  2021, adalah untuk :
1. Almarhum Memet Slamet Tirta Atmaja bin Fulan, usia 76 

tahun. Wafat, 03 April 2021 di Jakarta
2. Almarhum Ustadz Fahrudin bin Memet Slamet Tirta Atmaja, 

usia 43 tahun. Wafat, 28 Maret 2021 di Jakarta
3. Almarhum Budi Wibowo bin H. Prabowo, usia 59 tahun. 

Wafat, 07 April 2021 di Karawang, Jawa Barat
4. Almarhum Asep Saepudin bin H. Momo, usia 42 tahun. Wafat, 

07 April 2021 di Cisolok Pelabuhan Ratu
5. Almarhum Mohamad Nur bin Arwan, usia 80 tahun. Wafat, 

08 April 2012 di Kemayoran, Jakarta Pusat
6. Almarhumah Siti Zainab bin H. Muhammad, usia 57 tahun. 

Wafat, 08 April 2021 di Parado, Nusa Tenggara Barat
7. Almarhumah Winarti Nur Endah binti Yanto Sunar, usia 35 

tahun. Wafat, 06 April 2021 di Tangerang.

َ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

ِ  َب و  ط   َ  حَ لَ ص  أ   ن  مَ    انَ ضَُمَ رَ  لَ ب  قَ  ه  سَ ف  ن
 
 
 
 

font 28 

“Keberuntungan bagi seseorang yang memperbaiki dirinya 
sebelum datangnya Ramadhan” (Amru bin Qais)
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Ibadah puasa di bulan suci Ramadhan diwajibkan kepada umat 
Islam berdasarkan firman Allah Taa'la : 

A. Ketentuan Puasa 

Yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari yang 
membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari 
disertai dengan niat.
1. Syarat wajib puasa adalah : 

a. Islam
b. Baligh (cukup umur)
c. Berakal (tidak gila)
d. Suci (bagi wanita, semisal dari haidl)
e. Kuat menjalankannya
f. Mengetahui waktu puasa

2. Rukun Puasa
a. Niat
b. menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan 

puasa

               

             
 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas 

kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa”  (QS. Al-Baqarah/2 : 183).

KOLOM RAMADHAN

BIMBINGAN PRAKTIS AMALIYAH 
RAMADHAN 1442 H MASJID ISTIQLAL
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 Waktu niat puasa Ramadhan (puasa wajib) dibaca pada 
malam hari hingga terbit fajar atau sebelum adzan subuh. 
Apabila niat puasa Ramadhan dibaca diluar waktu tersebut 
secara sengaja, maka ibadah puasa dianggap tidak sah.
Lafazh niat puasa Ramadhan :

3. Hal-hal yang membatalkan puasa
a. Memasukkan sesuatu ke dalam badan melalui rongga 

badan (makan, minum dll)
b. Jima’ (Berhubungan badan suami istri pada siang hari)
c. Muntah disengaja
d. Keluar mani dengan sengaja
e. Haid (menstruasi)
f. Nifas (keluarnya darah setelah melahirkan) 
g. Junun (gila/ hilang akal)
h. Murtad (keluar dari Islam)

4. Yang disunatkan bagi orang yang berpuasa adalah:
a. Mengakhirkan sahur 
b. Menyegerakan berbuka puasa bila telah waktunya
c. Meninggalkan kata-kata yang kotor (tidak bernilai)
d. I'tikaf di masjid terutama pada 10 hari terakhir dibulan 

Ramadhan
e. Memperbanyak baca Al-Qur'an
f. Memperbanyak sedekah / infak
g. Memperbanyak berbuat kebajikan
h. Memberi makan buka puasa

  َشهْرِ نََويُْت َصْوَم غٍَد َعْن َأَداِء فَْرِض 
نَةِ  َرَمَضانَ   الىتَعَ  ِللَّهِ  َهِذِه الس َّ

Artinya : “Aku niat berpuasa besok hari menunaikan 
fardhu bulan Ramadlan tahun ini karena Allah Ta'ala”.

(Nawaitu shauma ghadin ‘an adā’i fardhi syahri 
Ramadhāni hadzihis sanati lillâhi ta‘âlâ).
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5. Yang mendapat dispensasi/diperbolehkan tidak berpuasa:
a. Wanita hamil, jika sesuai dengan petunjuk dokter muslim 

membahayakan kehamilannya, dia harus mengganti pada 
hari yang lain atau membayar fidyah setiap hari yang 
ditinggalkan (tidak puasa)

b. Wanita yang sedang menyusui, sama halnya dengan 
wanita hamil.

c. Orang yang sedang musafir (bepergian jauh). Mereka 
harus mengganti puasa pada hari-hari lain di luar bulan 
Ramadhan seperti halnya wanita haid dan nifas.

d. Orang yang lanjut usia atau orang yang tidak kuat puasa, 
ia diharuskan membayar fidyah setiap hari / memberi 
makan satu orang miskin.

B.  Yang harus dikerjakan sebelum dan selama bulan Ramadhan
1. Mempersiapkan jasmani dan rohani (lahiriah maupun 

batiniyah) mental spiritual seperti membersihkan 
lingkungan, anggota badan dan hati sanubari dengan banyak 
minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama 
manusia.

2. Menyambut bulan Ramadhan dengan rasa senang karena 
akan banyak meraih kebajikan yang berlipat ganda.

3. Meluruskan niat yang tulus ikhlas untuk beribadah dan 
mengabdi kepada Allah SWT dalam segala hal karena hasil 
segala sesuatu yang diraih itu sesuai dengan niatnya. Hadits 
yang artinya: "Segala sesuatu tergantung niatnya dan ia akan 
meraih sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan” (HR. 
Bukhari Muslim). Dan AI Qur'an surat 15 AI-Hijr ayat 39¬-
40 menyatakan bahwa syaitan tidak akan berdaya untuk 
menggoda orang-orang yang tulus ikhlas.

4. Melakukan puasa dengan penuh kesabaran untuk melatih 
fisik serta mental dan Allah telah menjanjikan dalam AI-
Qur'an, artinya: "Orang-orang yang sabar akan mendapat 
imbalan pahala tanpa perhitungan"(QS. Az-Zumar 39 : 10)
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5. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, menghayati dan 
mengamalkan isi kandungannya sebagaimana Rasulullah 
SAW setiap bulan Ramadhan didatangi Malaikat Jibril untuk 
mengajarkan Al-Qur'anulkarim. Rasulullah SAW bersabda 
yang artinya: "Sesungguhnya orang yang jiwa dan otaknya 
kosong sama sekali dari Al-Qur'an, ia bagaikan rumah yang 
rapuh dan rusak" (HR. Bukhari).

6. Menyegerakan berbuka puasa bila waktunya sudah tiba, 
dan mengakhirkan sahur sesuai dengan waktunya. Sabda 
Rasulullah SAW yang artinya: "Maka sahurlah kamu walau 
dengan seteguk air, dan bersahurlah kamu karena dalam 
sahur terdapat keberkahan" (HR. Bukhari).

7. Memperbanyak sedekah melebihi bulan lainnya/banyak 
perhatian kepada fakir miskin/orang-orang lemah.

8. Menanti malam Lailatul Qadar yang mempunyai nilai lebih 
baik dari 1000 bulan beribadah (setara dengan 83 tahun) 
dengan cara i'tikaf di masjid, qiyamul lail, perbanyak dzikir 
dan do’a Lailatul Qadar ini merupakan bonus bagi umat Islam. 
Seperti sabda Rasulullah yang artinya: "Apabila memasuki 10 
akhir Ramadhan Rasulullah membangunkan keluarganya dan 
mengikat kencang sarungnya (tidak menggauli istrinya) dan 
mengisinya dengan qiamul lail" (HR. Bukhari).

C. Yang Harus Dihindari
1. Bermalas-malasan bekerja dengan alasan berpuasa, puasa 

tidak boleh menghambat produktifitas justru sebalilknya 
meningkatkan prestasi kerja.

2. Menghindari ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang 
tidak sopan untuk mencapai prestasi ibadah puasa, jadi bukan 
hanya sekedar lapar dan haus saja, akan tetapi semua anggota 
badan dan panca indranya berpuasa. Nabi bersabda, yang 
artinya: "Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan 
kotor dan perbuatan yang tidak baik maka tidak ada artinya 
ia meninggalkan makan dan minum menurut pandangan 
Allah" (HR.Bukhari)
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D. Keutamaan Ramadhan
Beberapa hadits tentang keutamaan Ramadhan :

2.

Artinya : "Siapa saja berpuasa Ramadhan dengan iman dan 
ihtisab (sadar), maka diampuni Allah dosa-dosanya yang 
terdahulu" (HR. Bukhari dan Muslim).

َم ِمْن َذنِْبهِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِايَْماًنا َواْحِتَساًبا   غُِفَر لَُه َماتََقدَّ

3. َماُم الَْعاِدُل َوَدْعَوُة 
ِ
ائُِم َحتَّى يُْفِطَر َوااْل ثَََلثٌَة الَ تَُردُّ َدْعَوتُهُُم الصَّ

َماِء  َُّه فَْوَق الَْغَماِم َويَْفتَُح لَهَا َأبَْواَب السَّ الَْمْظلُوِم يَْرفَُعهَا الل
ِتي  بُّ : َوِعزَّ َِّك َولَْو بَْعَد ِحين  َويَُقوُل الرَّ  .ََلَنُْصَرن

1.

Artinya : "Wahai manusia, bulan yang mulia (Ramadhan) 
telah menaungimu, bulan yang penuh keberkahan. Suatu 
bulan yang didalamnya terdapat suatu malam yang lebih 
berharga dari seribu bulan. Allah menjadikan puasanya suatu 
kewajiban (fardhu), sedangkan mengisi malamnya dengan 
kebajikan-kebajikan dan pengabdian merupakan thatahwwu 
(amal sunat) yang amat bernilai" (HR. Ibnu Khuzaimah).

ُّهَاالنَّاُس قَْد َأَظلَُّكْم َشهٌْر َعِظْيٌم ُمَباَرٌك َشهٌْر ِفْيِه لَْيلٌَة  يَآ  َاي
 َخيٌْر ِمْن َالِْف َشهٍْر : َشهٌْر َجَعَل الله ُِصَياَمُه فَرِيَْضة  

ع ا  َوِقيَاَم لَْيلَِتِه تََطوُّ

3. Menyiapkan makanan secara berlebihan untuk berbuka dan 
makan sahur terlalu banyak sehingga malas untuk beribadah 
karena perutnya berat dengan makanan dan minuman.

4. Berbuka puasa dengan makanan yang serba dingin karena 
hanya akan mengakibatkan terganggunya pencernaan, 
sebaliknya berbuka dengan air panas/ hangat dan yang manis 
serta memperhatikan tuntunan ilmu kesehatan.
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Artinya : “Ada tiga golongan manusia yang do’anya tidak akan 
ditolak : (1) Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, (2) 
pemimpin yang adil, dan (3) do’anya orang yang dizhalimi, 
Allah akan mengangkat doanya sampai di atas awan dan 
dibukakan pintu-pintu langit untuknya, dan Allah berfirman: 
‘Demi keagungan-Ku, Aku benar-benar akan menolongmu 
meskipun tidak serta merta” (HR. Tirmidzi).

4. يُن ، َوفُتَِّحْت َأبَُوإُب  َياطِّ َذإ َدَخَل َرَمَضاُن ُصف َِّدتِّ إلش َّ
ِ
إ

نَةِّ ،   َوغُل َِّقْت َأبَْوإُب إلنَّارِّ إلجَّ
 Artinya : "Ketika masuk bulan Ramadan maka syaitan-syaitan 

dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka 
ditutup” (HR. Bukhari dan Muslim).

Artinya : Allah SWT berfirman (dalam hadits qudsi): ‘‘Semua 
amal perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. 
Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan 
membalasnya" (HR. Bukhari).

5. اَم ـيَ ُكلُّ َعَمِل اْبِن َأَدَم لَُه ِاالَّ الِص  قَاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ :
َُّه ِلْي َوَأََن َأْجزِى ِبهِ  ن

ِ
 فَا

6.

Artinya : “Barang siapa memberi makan kepada orang yang 
berpuasa maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa 
itu tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya" 
(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

َر َصائًِما فَلَُه ِمثُْل َأْجرِِه ِمْن غَيِْر َأْن يَْنُقَص ِمْن   َمْن فَطَّ
ْيئ    ائِِم ش َ  َأْجِر الصَّ
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9.

Artinya: “Sedekah paling utama adalah sedekah di bulan 
Ramadhan.” (HR. At-Tirmidzi)

7. َدقَِة َصَدقٌَة فى َرَمَضاَن     َأفَْضُل الصَّ

Artinya : “Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. 
Yang pertama, ketika ia berbuka, dan kedua ia bertemu 
Tuhannya" (HR. Muslim)

8. ِّهِ  ائِِم فَْرَحتَاِن فَْرَحٌة ِعْنَدِفْطرِِه َوفَْرَحٌة ِعْنَدِلَقاِء َرِب  ِللصَّ

 ف ِ  َحاَجة   ه  ل  ل   َعَمَل ب ه  فَلَيَْس َوالْ  ْور  َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الز  
 َأْن يََدَع َطَعاَمُه َوَشَرابَهُ 

Artinya : "Barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah 
di bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala 
Allah, maka dosa-¬dosanya yang terdahulu diampuni" (Hadits 
Bukhari dari Ibnu Abbas).

10.

11.

َر َلُه َواْحِتَساب ا ُغفِ  انا  َمْن قَاَم َرَمَضاَن اِْيمَ 
َم ِمْن َذن  ِبهِ َما تَ َقدَّ

تَّاَمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ َأتْبَ  ال   َعُه س ِ  فََذِلَك  ِمْن َشوَّ
ْهرِ   ِصَياُم الدَّ

Artinya : "Siapa saja (selagi berpuasa) tidak meninggalkan 
kata-kata dusta dan melakukan yang demikian, tidak ada 
artinya di sisi Allah ia meninggalkan makan dan minum" 
(HR. Al-Bukhari).
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Artinya : "Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, lalu 
diikutinya dengan puasa enam hari bulan Syawal, maka 
itulah puasa sepanjang masa" (HR. Muslim).

Artinya : Dari Ibnu Abas, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci 
bagi yang puasa dari ucapan sia-sia dan kotor dan sebagai 
makanan bagi orang miskin” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, 
dan  Ad-Daraquthni).

12. ة  ُطهْرَ الِْفْطِر  اَل َرُسْوُل اللِه ص.م : َزَكاةُ قَ  َعْن اْبِن ُعَمرَ 
ائِِم َوَطْعَمة  ِللَْمَساِكيْنِ   ِللصَّ

E. Hikmah Diwajibkannya Puasa Bulan Ramadhan

1. Puasa menanamkan sifat kasih sayang kepada fakir miskin 
dan orang yang Iemah. Nabi Yusuf alaihis salam senang 
berpuasa, ketika beliau ditanya kenapa tuan senang lapar 
padahal kakayaan Negara ada di tangan tuan? Nabi Yusuf 
menjawab : "Saya senang lapar agar tidak lupa kepada orang 
yang kelaparan". 

2. Puasa akan mengantarkan pada kesehatan tubuh. 
 Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :   

3. Ramadhan adalah bulan barakah, peristiwa-peristiwa 
penting yang terjadi di bulan Ramadhan antara lain:
a. Turunnya AI-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam 

pada bulan Ramadhan 
b. Kemenangan umat Islam pada perang Badar juga terjadi 

pada bulan Ramadhan

Artinya: “Berpuasalah engkau akan sehat”

 اوْ ح  ُصْوُمْوا ِتصِ 
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F.  Zakat Fitrah

1. Zakat Fitrah adalah suatu ibadah yang diwajibkan sebagaimana 
sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang 
artinya: "Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah 
mewajibkan zakat fitrah" (HR. Bukhari Muslim). Zakat Fitrah 
adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat 
Islam laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun budak belian 
yang mempunyai kelebihan dan nafkah hidup yang wajar 
pada hari dan malam Idul Fitri. Zakat Fitrah yang harus 
dikeluarkan tersebut berupa bahan makanan pokok yang 
mengenyangkan sebanyak 3,5 liter atau 2,7 kg atau sebesar 
harga bahan makanan pokok tersebut untuk setiap jiwa. 

c. Penaklukan Kota Mekah 
d. Kemerdekaan RI jatuh pada bulan Ramadhan 
e. Penaklukan Andalusia
f. Dan keberkahan lain yang dapat dirasakan umat Islam 

baik itu lahiriyah maupun batiniyah
4. Menurut penelitian para ahli bahwa dalam bulan Ramadhan 

di negara-negara Islam, hasil produksi pabrik meningkat 
bukan sebaliknya.

5. Puasa sebagai benteng pertahanan pribadi muslim sesuai 
dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, yang artinya: 
"Puasa adalah perisai selagi tidak dicampur dengan dusta dan 
mengumpat serta mengadu domba" (HR. Ibnu Hazm).

6. Mencetak pribadi muslim yang jujur dan amanah. Jadi puasa 
merupakan pendidikan dan latihan kaum muslimin agar 
menjadi orang yang benar, jujur dan disiplin.

7. Menurut hasil riset Dr. Said Ramadhan dari Pakistan bahwa 
di dunia Islam tingkat kriminal menurun secara drastis pada 
bulan Ramadhan dibanding dengan bulan lainnya. 

8. Menyuburkan kekuatan jiwa kita dalam menghadapi ujian, 
menguatkan kehendak dan keinginan serta kemauan kuat 
yang membaja untuk hidup lebih baik di masa mendatang. 
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Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah boleh sejak awal 
Ramadhan sampai sebelum imam naik ke mimbar untuk 
berkhutbah pada shalat 'Idul Fitri. Zakat tersebut seyogianya 
diserahkan melalui amil zakat.

2. Yang berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal adalah: 
a. Fakir
b. Miskin 
c. Amil Zakat 
d. Muallaf yang masih lemah
e. Budak belian
f. Orang pailit bukan karena maksiat
g. Fisabilillah / kepentingan di jalan Allah (rumah sakit, 

jalan, masjid, dan lain-lain)
h. Ibnu Sabil (orang yang bepergian di jalan Allah)

3. Yang tidak boleh menerima zakat adalah :
 a. Anak cucu keluarga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

b. Sanak famili orang yang berzakat (bapak, kakek, istri, anak, 
cucu, dan lain-lain).

Setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan 
maka kita akhiri dengan berhari raya (shalat Idul Fitri) pada 1 
(satu) Syawal. Kita dianjurkan pada kesempatan tersebut untuk 
memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan berdzikir kepada Allah 
subhanahu wata'ala dimulai sejak terbenam matahari sampai 
dengan shalat 'Idul Fitri.

G. Lampiran Do'a

Do'a yang banyak dibaca Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam selama bulan Ramadhan :

Artinya : "Ya Allah kami mengharap ridha dan surga-Mu dan 
kami berlindung dari murka-Mu dan neraka".

1.  ِبَك ِمْن َسَخِطَك َوالنَّارِ  نَْسأَلَُك ِرَضاَك َوالَْجنََّة َونَُعْوذُ  َاللّهُمَّ ِاّنَّ 
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ََّك َعُفو  َالل    رِيُْم   كَ يَ  َكرِيٌْم تُِحبُّ الَْعْفَو فَاْعُف َعنَّا هُمَّ ِان
Artinya : "Ya Allah! Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun 
lagi Pemurah, senang pada ampunan maka ampunilah kami, 
wahai zat yang Maha Pemurah". 

Artinya: "Maha suci Engkau ya Tuhan kami, Tuhannya para 
Malaikat dan Ruh, Maha suci Engkau Tuhan yang memiliki 
kesucian. Tuhannya para Malaikat dan Ruh". 

Artinya : “Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, aku 
mohon pada-Mu surga dan aku berlindung dengan-Mu dari 
neraka". 

2. Menjelang / dekat berbuka, sangat baik bila dibaca :

ْوِس  ْبَحاَن الَْمِلِك الُْقدُّ ْوحِ س ُ ُّنَاَوَربُّ الَْماَلئَِكِة َوالرُّ ْوٌس َرب بُّْوٌح قُدُّ س ُ
ْوحِ    َربُّ الَْماَلئَِكِة َوالرُّ

 

َتْغِفُر الله ََاْسأَلَُك الَْجنََّة َوَأُعْوُذ ِبَك  َاْشهَُد َاْن ال ِالََه ِاالَّ الله َُاس ْ
 ِمَن النَّارِ 

 

Artinya: Ya Allah! Engkau Maha Pengampun, suka peng-
ampunan, maka ampunilah aku". 

ََّك َعُفوٌّ تُِحُب الَْعْفَو فَاْعُف َعنِىّ          َاللّهُمَّ ِان
 

Artinya : "Ya Allah! Aku berpusa hanya untuk-Mu dan kepada-
Mu aku beriman serta atas rezeki yang Engkau berikan aku 
berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Zat Penyayang dari segala 
yang penyayang". 

3. Do’a ketika berbuka puasa :
 َمنُْت َوعَلَى ِرْزِقَك َافَْطْرُت ِبَرْحَمِتَك اللّهُمَّ لََك ُصْمُت َوِبَك اَ 

اِحِميْنَ   ََي َاْرَحَم الرَّ
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Pelaksanaan Shalat tarawih 20 rakaat dengan 10 kali salam 
(2 rakaat per salam) dan Shalat Witir 3 rakaat dengan 2 kali 
salam (2 rakaat + 1 rakaat).

Dalam riwayat Imam Al-Bukhari :

KAIFIYAT TARAWIH

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Tarawih 
dan Witir di Masjid Istiqlal

َُّه قَاَل: َخَرْجُت َمَع ُعَمَر بِْن  ْحَمِن ْبِن َعْبٍد الَْقاِري ِ َأن َعْن َعْبِد الرَّ
اِب  َذا النَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلصالَْخطَّ

ِ
لَى الَْمْسِجِد فَا

ِ
َأْوَزاٌع  لَْيلًَة ِفي َرَمَضاَن ا

ْهطُ  ُجُل فَُيَصل ِي ِبَصََلِتِه الرَّ ُجُل ِلنَْفِسِه َويَُصل ِي الرَّ ِقُوَن يَُصل ِي الرَّ  ُمتََفر 
ن ِي َأَرى لَْو َجَمْعُت َهُؤََلِء عَلَى قَاِرٍئ َواِحٍد لََكاَن َأْمثََل 

ِ
فََقاَل ُعَمُر ا

َخَرْجُت َمَعُه لَْيلًَة ُأْخَرى  ثُمَّ َعَزَم فََجَمَعهُْم عَلَى ُأبَيي ِ ْبِن َكْعٍب ثُمَّ 
 .َوالنَّاُس يَُصلُّوَن ِبَصََلِة قَاِرئِهِْم قَاَل ُعَمُر ِنْعَم الِْبْدعَُة َهِذهِ 

Artinya : “Dari ‘Abdirrahman bin ‘Abdil Qari’, beliau berkata: 
‘Saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab radliyallahu 
‘anh ke masjid pada bulan Ramadhan. (Didapati dalam masjid 
tersebut) orang yang shalat tarawih berbeda-beda. Ada yang 
shalat sendiri-sendiri dan ada juga yang shalat berjamaah. Lalu 
Sayyidina Umar berkata: ‘Saya punya pendapat andai mereka aku 
kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus.” 
Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, 
yakni sahabat Ubay bin Ka’ab. Kemudian satu malam berikutnya, 
kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan 
shalat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Umar 
berkata, ‘Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini (shalat tarawih dengan 
berjamaah)” (HR Bukhari).
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Dalam riwayat Musnad ‘Ali bin Al-Ja’d :

Dalam riwayat Musnad ‘Ali bin Al-Ja’d :

A. Shalat Tarawih
Niat Shalat Tarawih :

اِب  ائِِب ْبِن يَزِيَد قَاَل: َكانُوا يَُقوُموَن عَلَى َعهِْد ُعَمَر ْبِن الَْخطَّ َعْن السَّ
َح َرِضَي ا للُه َعْنُه ِفي َشهِْر َرَمَضاَن ِبِعْشرِيَن َرْكَعًة )راه البيهقي َوَصحَّ

نَاَدُه النََّوِويُّ َوغَيُْرُه( س ْ
ِ
 ا

 Artinya : “Dari Saaib bin Yazid berkata: “para shohabat 
melaksanakan sholat (tarawih) pada masa Umar ra dibulan 
Ramadlan sebanyak 22 rakaat” HR. Al-Baihaqi).

ابن أ بيي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن  حدثنا علي أ ن
 ن  ي  ر  ش  ع  ب   ان  ض  م  ر   ر  ه  ي ش  ف   ر  م  ع   د  ه ى ع  ل  ع   ن  و  م  و  ق  ا ي  و  ان  يزيد قال : ك  

 و   ة  ع  ك  ر  
 
 أ ن  ر  ق  ال   ن  م   ن  ي  ئ  م  ـ ل ب    ن  و  ء  ر  ق  ي  ا ل  و  ان  ك   ن  ا

 Artinya : “Telah menceritakan kepada kami ‘Ali, bahwa Ibnu Abi 
Dzi’b dari Yazid bin Khoshifah dari As Saib bin Yazid, ia berkata, 
“Mereka melaksanakan qiyam lail di masa ‘Umar di bulan 
Ramadhan sebanyak 20 raka’at. Ketika itu mereka membaca 200 
ayat Al Qur’an.” (HR. ‘Ali bin Al-Ja’d dalam musnadnya, 1/413)

يْحِّ َرْكَعَتيْنَ  ََّراوِّ نََّة الت ْبلَةِّ َأَداء   ُأَصل ِّى س ُ َل الْقِّ َتْقبِّ   ُمس ْ

ا( لِّل ّٰهِّ تََعالَى َمام 
ِ
ا/ ا  )َمأُْمْوم 

Artinya : “Aku niat shalat sunnah tarawih dua rakaat 
dengan menghadap  kiblat  tunai  (sebagai ma’mum / 
sebagai imam) karena Allah Ta’ala”.
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NO KET Bacaan 

1 

P 

َّلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاصََّاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاَُّمَحم ٍدَّ...ََّّاَلل ُّٰهم َّ
ََّوَمْوالَنَاَُّمَحم دٍَّ

َّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم َّ
 ُكُمَّاللهََُّجَرَّأََّّٰجاِمَعًةََّّرَْكَعتَـْينَََّّصلُّْواَُّسن َةَّالتـ َراِوْيحَّ

P & J ََّّال َّاللهَُّإََِّهَّلَّّٰإَِّالََّاَلص اَلُة
Shalat Tarawih Ke-1 (pertama) : Rakaat 1 dan 2 

2 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه

Shalat Tarawih Ke-2 (kedua) : Rakaat 3 dan 4 

3 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه

Shalat Tarawih Ke-3 (kedua) : Rakaat 5 dan 6 

4 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه

Shalat Tarawih Ke-4 (keempat) : Rakaat 7 dan 8 

5 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه
َّ Shalat Tarawih Ke-5 (kelima) : Rakaat 9 dan 10َّ

6 

P َّ َّاَُّمَحم دٍََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَََّوَحِبْيِبَناََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم
P & J َّ َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيهَِّاَلل ُّٰهم

Shalat Tarawih Ke-6 (keenam) : Rakaat 11 dan 12 

Bacaan Pemandu dan Jamaah dalam Shalat Tarawih :



4 Ramadhan 1442 H / 16 April 2021 M 37

Catatan pada KET (Keterangan) =  P: Pemandu, J: Jama’ah.

11. Selanjutnya imam atau pemandu membaca Do'a Shalat 
Tarawih (Do’a Kamilin) berikut :

NO KET Bacaan 

1 

P 

َّلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاصََّاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاَُّمَحم ٍدَّ...ََّّاَلل ُّٰهم َّ
ََّوَمْوالَنَاَُّمَحم دٍَّ

َّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم َّ
 ُكُمَّاللهََُّجَرَّأََّّٰجاِمَعًةََّّرَْكَعتَـْينَََّّصلُّْواَُّسن َةَّالتـ َراِوْيحَّ

P & J ََّّال َّاللهَُّإََِّهَّلَّّٰإَِّالََّاَلص اَلُة
Shalat Tarawih Ke-1 (pertama) : Rakaat 1 dan 2 

2 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه

Shalat Tarawih Ke-2 (kedua) : Rakaat 3 dan 4 

3 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه

Shalat Tarawih Ke-3 (kedua) : Rakaat 5 dan 6 

4 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه

Shalat Tarawih Ke-4 (keempat) : Rakaat 7 dan 8 

5 

P ََِّّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــاَلل ُّٰهم ََّصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَب
P & J ََِّّاَلل ُّٰهم َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيه
َّ Shalat Tarawih Ke-5 (kelima) : Rakaat 9 dan 10َّ

6 

P َّ َّاَُّمَحم دٍََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَََّوَحِبْيِبَناََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم
P & J َّ َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيهَِّاَلل ُّٰهم

Shalat Tarawih Ke-6 (keenam) : Rakaat 11 dan 12 

7 

P َّ َّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم
P & J َّ َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيهَِّاَلل ُّٰهم

Shalat Tarawih Ke-7 (ketujuh) : Rakaat 13 dan 14 

8 

P َّ َّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم
P & J َّ ََّوبَارِْكََّعَلْيهَِّص لِ ََّوَسلِ ْمَّاَلل ُّٰهم

Shalat Tarawih Ke-8 (kedelapan) : Rakaat 15 dan 16 

9 

P َّ َّم دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم
P & J َّ َّص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيهَِّاَلل ُّٰهم

Salat Tarawih Ke-9 (ketujuh) : Rakaat 17 dan 18 

10 

P َّ م دٍََّوَحِبْيِبَناََّوَشِفْيِعَناََّوَمْوالَنَاَُّمحََّناـــي َِّــــَصلِ ََّعَلىََّسيِ ِدنَاََّونَبَِّاَلل ُّٰهم 
P & J َّ ص لِ ََّوَسلِ ْمََّوبَارِْكََّعَلْيهَِّاَلل ُّٰهم 

Shalat Tarawih Ke-10 (kesepuluh) : Rakaat 19 dan 20 
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 َكاِمِليْنَ ُدعَاُء 
اِليَْماِن َكاِمِليْنَ  اْجَعلْنَاَالل ّٰهُمَّ  اَلِة  ،ْينَ َوِلَفَرائِِضَك ُمَؤِد   ،ِِبْ َولِلصَّ

َكاِة فَاِعِليْنَ  ،َحاِفِظيْنَ  َِِك وَ  ،ِعْنَدَك َطاِلِبيْنَ  َوِلَما ،َوِللزَّ ِلَعْف
َّ  ،ِكيْنَ ى ُمتََمِس  َوِِبلْهُدَ  ،َراِجيْنَ  ِِ َوَعِن الل ف ِِ وَ  ،ُمْعرِِضيْنَ  ْغ
نَْيا  ،َوِبلَْقَضاِء َراِضيْنَ  ،ِخَرِة َراِغِبيْنَ َوف ِِ ْال ّٰ  ،َزاِهِدْينَ  الدُّ
اِء َوتَْحَت لِ  ،َوعَل َِ الَْباَلِء َصاِبرِْينَ  ،ْعَماِء َشاِكرِْينَ َوِِبلنَّ  َِ

َم الِْقيَاَمِة َسائِرِْينَ  ِْ َ ََّم ي ٍد َصلَّ ِ اللُه عَلَْيِه َوَسل ِي ِدََن ُمَحمَّ  ،س َ
ِض َواِرِدْينَ  ِْ ل َِ الَْح

ِ
 َوِمَن النَّارِ  ،َوف ِِ الَْجنَِّة َداِخِليْنَ  ،َوا

ٍر ِعيٍْن  ََنِجيْنَ  ِْ َوعَل َِ َسرِْيِراْلَكَراَمِة قَاِعِدْيَن َوِمْن ُح
 َ ِجيْنَ ُمت ْنُدٍس وَ  ،َزِو   ِوِمْن س ُ

ِ
َتبَْرٍق َوِديـَباجٍ ُمتَلَِب ِسيْنَ ا  ،س ْ

 ،َوِمْن لَبٍَن َوَعَسٍل ُمَصفَّيِْن َشاِرِبيْنَ  ،ِكِليْنَ أ ّٰ َوِمْن َطَعامِ الَْجنَِّة 
اٍب بِ  َِ َِّذْيَن َق َوَكأ  يْ َِبرِ أَ وَ  أَْك لَْيهِْم نَْعَم اللُه عَ أَ ٍس ِمْن َمِعيٍْن َمَع ال

يَْن َوالِص  ِمَن  اِلِحيْنَ النَِّبِيـ  هََداِء َوالصَّ يِْقيَْن َوالشُّ  َحُسنَ وَ  ،ِد 
 َالل ّٰهُمَّ  ،لَِك الَْفْضُل ِمَن اللِه َوَكف َِ ِِبللِه عَِلْيًماذّٰ  ،ْولَِئَك َرِفْيقًاأ  

َعَداِء  رِيَْفِة الُْمَباَرَكِة ِمَن السُّ َّْيلَِة الشَّ اْجَعلْنَا فِي َهِذِه الل
لِ  ِْ لَّ ِ اللُه َوصَ  ،ْشِقيَاِء الَْمْرُدْوِدْينَ ِمَن ْالَ  َواَلتَْجَعلْنَا ،يْنَ الَْمْقُب

ِي ِدََن مُ  ٍد وَ حَ عَل َِ س َ  ْرَحمَ أَ ِبَرْحَمتَِك يَ  ،ْجَمِعيْنَ أَ ِلِه َوَصْحِبِه أ ّٰ مَّ
اِحِميَْن َوالَْحْمُد ِلِ   .ِه َرِب  الَْعالَِميْنَ ل ّٰ الرَّ
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B. Shalat Witir
Usai do’a shalat tarawih (Do’a Kamilin) dilanjutkan bacaan 

pemandu berikut :

NO KET Bacaan 

1 

P  لهُ َجرَُكُم الأَصلُّْوا ُسنًَّة ِمَن اْلِوْتِر رَْكَعتَ ْيِن َجاِمَعًة  
P & J  لَّ اللهُ إِ ٰلَه إِ لَ اَلصَّاَلُة 

Shalat Witir Ke-1 (pertama), 2 (dua) rakaat : Rakaat ke1 dan 2 

2 

P  َِجرَُكُم اللهُ أٰ َجاِمَعًة  رَْكَعةً  َصلُّْوا ُسنََّة اْلِوْتر 
J  َلَّ اللهُ إِ ٰلَه إِ اَلصَّاَلُة ل 
P  ِد  َوَحِبْيِبَنا َوَشِفْيِعَنا َوَمْولَنَا ُمَحمَّ َنا   يِِّ     اَللُِّٰهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا َونَب 

P & J  ِاَللُِّٰهمَّ صَّلِّ َوَسلِّْم َوبَارِْك َعَلْيه 
Shalat Witir Ke-2 (kedua), 1 (satu) rakaat : Rakaat ke-3 

 Bacaan pemandu untuk shalat witir (satu raka’at) dengan qunut 
(tanggal 15 Ramadhan dan seterusnya) 

P  َِجرَُكُم اللهُ أٰ َجاِمَعًة  )َمَع اْلُقنُ ْوتِ ( رَْكَعةً  َصلُّْوا ُسنََّة اْلِوْتر 
J  َلَّ اللهُ إِ ٰلَه إِ اَلصَّاَلُة ل 

Shalat Witir Ke-2 (kedua), 1 (satu) rakaat dengan qunut : Rakaat ke-3 
 

C. Dzikir dan Do’a Setelah Shalat Witir
1. Dzikir setelah shalat witir

Imam membaca membaca dzikir berikut bersama jamaah 
(sebelum do’a shalat Witir) :



Mimbar Jumat No.1108/XXII/2140

2. Doa setelah shalat witir :

3. Niat Puasa Ramadhan
Setelah do’a shalat witir Imam melanjutkkan dengan 

memandu bacaan do’a niat puasa Ramadhan yang Iangsung 
diikuti oleh jama’ah sebagai berikut :

ْوِس  ْبَحاَن الَْمِلِك الُْقدُّ  ٣س ُ
ُّنَا ْوٌس َرب بُّْوٌح قُدُّ ْوحِ  س ُ  َوَربُّ الَْماَلئَِكِة َوالرُّ

نَْسأَلَُك ِايْ  امَ اللّهُمَّ ِاَّنَّ ا َونَْسأَلَُك قَلْباا اَّنا َدائِما اَونَْسأَلَُك ِعلْ  َخاِشعا عا ِِ ا ََّن  ما
ا ا َونَْسأَلَُك َخيْرا ا َونَْسأَلَُك ِديْناا قَِيّما ا َونَْسأَلَُك َكِثيْ  َونَْسأَلَُك َعَمالا َصاِلحا را

يََة  ِِ يَ الَْعْفَو َوالَْعا ِِ ْكَر عَلَى الْعَ  ةِ َونَْسأَلَُك تََماَم الَْعا يَ َونَْسأَلَُك الشُّ ِِ ِة ا
نَا ىَونَْسأَلَُك الِْغنَ  َـّ اَمنَا تََقبَّْل ِمنَّا َصاَل تَـنَا َوِصيَ  َعِن النّاِس اللّهُمَّ َرب

َعنَا َوتَضَ َوِقيَ  ْم تَْقِصيَْرََّن ََياَ رُّ اَمنَا َوتََخشُّ  َيَ  ،للهُ ََياَ  لهُ لَعنَا َوتََعبَُّدََّن َوتَِمّ
اِحِميْنَ  َّ   َاْرَحَم الرَّ ٍد َوعَلَى اِلِه َوصَ  َخيْرِ عَلَى الله ُ  ىَوَصل ِبِه حْ َخلِْقهِ ُمَحّمِ

َّ لِ  َاْجَمِعيَْن َوالَْحْمدُ   ِه َرِبّ الَْعالَِميْنَ ل

 

Artinya: “Aku niat berpuasa besok hari menunaikan fardhu 
bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta’ala”.

نَةِ  َاَدآ ِء فَْرِض َشهِْر َرَمَضانَ  نََويُْت َصْوَم غٍَد َعنْ  َّ لِ  هِذِه الس َّ َ  هِ ل ََ ت  ََعال

Selamat Menunaikan Ibadah Ramadhan 1442 H
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JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.45 - 07.30)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2. Tematik Tafsir Al Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 13.00 - 14.00)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3. Tasawuf, Membedah Kitab Al Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 13.00 - 14.00)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Ahmad	Lutfi	Fathullah,	MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh	al-Islami	wa	Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

6. Dialog Zhuhur (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
 Senin s.d. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan
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