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Sambutan Sesepuh FIAD UM Surabaya 

 

Alhamdulillah lebih dari setengah abad tepatnya tanggal 12 

september 1964, perjalanan FIAD, 55 tahun sudah fakultas 

Ilmu Agama Jurusan Dakwah ( FIAD ) Universitas 

Muhammadiyah Surabaya lahir dan berkiprah di bidang 

dakwah islamiyah, tetap eksis hingga dewasa ini. 

 

Eksistensinya tidak terlepas dari induknya yang 

melahirkannya,yakni kongres Nasional Majelis Tabligh 

Muhammadiyah pada saat itu di Surabaya, salah satu 

keputusannya adalah berdirinya FIAD UMSurabaya. 

 

Salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan FIAD 

sejak berdirinya yakni Lembaga Dakwah FIAD (LD-FIAD 

UMSurabaya).semula perasionalitas lembaga ini di tangani 

oleh mahasiswa angkatan pertama sebagai Assabiuunal 

Awwalun dibimbing oleh Bapak AM. Nur Salim, MA. 

(Almarhum Pimpinan FIAD pertama), kemudian dalam 

perkembangannya lembaga ini di amanatkan kepada para 

alumni FIAD mengingat bertambahnya alumni dan luasnya 

daerah operasionalnya,pernah terjalin kerjasama dengan 83 

masjid dan mushalla di Surabaya dan sekitarnya. 

 

Dalam menghadapi dinamika dan perubahan sosial atau 

mad’u, lembaga ini selalu bergerak dan bergerak sebagai anak 

Muhammadiyah,inovasi dan upaya lebih maju lagi menjadi 

perhatian untuk memantapkan barisan agar secara internal 

semakin eksis berkiprah menghadapi berbagai tantangan 

dakwah dan umat islam masa kini dan mendatang. 

 

Buku “Membangkitkan Semangat Lembaga Dakwah FIAD” 

merupakan karya alumni FIAD yang dapat dijadikan referensi 

dalam menganalisa perkembangan mad,u kita, Insya Allah 

bermanfaat terutama dalam peningkatkan kinerja dan 
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integritas yang bisa menghasilkan baik dalam segi kuantitas 

dan lebih lagi pada sisi kualitasnya. 

 

 

Surabaya,27 maret 2019 

Sesepuh FIAD UM Surabaya 

 

 

 

DR.H.HAMZAH TUALEKA, M.Ag 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segalah 

limpahan rahmad dan hidaya-Nya, akhirnya penulis dapat 

menerbitkan buku “Membangkitkan Semangat Lembaga 

Dakwah Fiad” dari kumpulan situs blogger internet. 

 

Buku yang telah tiba di tangan para pembaca budiman ini, 

semula dari kumpulan situs blongger internet tentang berita 

masalah lembaga dakwah fiad dan dalam islam, karena 

banyaknya para pembaca untuk di sajikan dalam bentuk buku, 

sebab di rasa banyak membantu para pembaca.bisa dapat 

menelaah atau memahami buku ini. 

 

Kemudian kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan 

dan menyiarkan uraian kami ini. Kami mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga. 

Demikian semoga buku Membangkitkan Semangat Lembaga 

Dakwah Fiad dari kumpulan situs blongger internet ini, 

bermanfaat bagi kita sekalian. Amin 

 

 

                                                                                         Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga dakwah mahasiswa atau biasa disebut Lembaga 

Dakwah Fiad korps mubaligh alumni Ushuluddin atau 

sekarang Study Agama – Agama UMSurabaya adalah sebuah 

organisasi kemahasiswaan intra kampus yang terdapat di tiap- 

tiap perguruan tinggi di Indonesia. Organisasi ini bergerak 

dengan Islam sebagai asasnya. Sebagian besar perguruan tinggi 

di Indonesia dapat dipastikan mempunyai Lembaga Dakwah 

Kampus. Pada tiap-tiap perguruan tinggi, nama LDK bisa 

berbeda-beda. Kadang mereka menyebut dirinya sebagai Sie 

Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah 

Kampus, Badan Kerohanian Islam, Lembaga Dakwah FIAD dan 

sebagainya. 

Aktivitas dakwah kampus merupakan tiang dari dakwah 

secara keseluruhan, puncak aktivitasnya, serta medan yang 

paling banyak hasil dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 

Hal tersebut dikarenakan dakwah kampus memiliki berbagai 

keistimewaan. Keistimewaan itu antara lain: 1. Kampus adalah 

tempat berkumpulnya para pemuda dalam jangka waktu yang 

lama, 2. Mahasiswa adalah kelompok pilihan di tengah 

masyarakat, 3. Kampus merupakan gudang ilmu dan penelitian, 

4. Dakwah kampus merupakan wadah paling srategis bagi 

pencetakan kader dan melahirkan pemimpin, 5. Kampus 

merupakan lingkungan yang terbuka dan bebas bagi berbagai 

bentuk pengembangan pemikiran, 6. Mahasiswa memiliki 

ruang interaksi dan mobilitas yang cukup luas baik vertikal 

(kaum professional dan elit birokrasi) maupun horizontal 

(pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum), 7. Mahasiswa 

adalah calon orang tua untuk massa depan bagi generasi 
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berikutnya 8.kumpulan para alumni mahasiswa hingga 

membentuk suatu lembaga dakwah Fiad 

Dikarenakan begitu pentingnya peranan dakwah kampus, 

maka dakwah kampus haruslah sukses dan berjalan dengan 

baik. Sukses atau tidaknya dakwah di suatu kampus ditentukan 

oleh adanya kualitas para aktivis dakwahnya. 

Sudah menjadi hukum alamiah bahwa suatu organisasi 

apapun termasuk organisasi dakwah di kampus pasti akan 

mengalami kehancuran atau kematian, dikarenakan tidak 

adanya regenerasi aktivis dakwah baru dan berkualitas yang 

akan melanjutkan estafet aktivitas dakwah di kampus tersebut. 

Universitas Muhammadiyah surabaya memiliki lembaga 

dakwah fiad  memiliki program kaderisasi yang memiliki 

tujuan untuk mencetak kader atau aktivis dakwah kampus 

yang berkepribadian Islam, berintegritas tinggi dan mampu 

membawa tongkat estafet dakwah khususnya di Kampus. Para 

kader dakwah atau aktivis dakwah FIAD inilah yang nantinya 

akan menentukan sukses atau gagalnya dalam melakukan 

kegiatan dakwah di kampus dan luar kampus, dan jika mereka 

sudah lulus kuliah di Unmuh mereka bisa menjadi aktivis 

dakwah di masyarakat secara umum. 

Untuk mensukseskan program kaderisasi 

tersebut,lembaga dakwah Fiad memiliki program pembinaan 

dan mentoring. Hasil dari program pembinaan dan mentoring 

benar – benar mampu mencetak kader dakwah yang 

berkualitas. Program pembinaan dan mentoring mampu 

membuat mahasiswa yang awalnya tidak memiliki kepribadian 

Islami menjadi memiliki kepribadian Islami (Syakhsiyah 

islamiyah). Buktinya adalah ketika di awal sebelum mengikuti 

program Pembinaan dan Mentoring mahasiswa Unmuh secara 

pengetahuan mengenai Islam, sebagian besar masih sangat 

dangkal, kecuali mereka yang dulunya sekolah di pesantren 
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yang memiliki Ilmu agama yang banyak. Setelah mengikuti 

kegiatan Pembinaan dan Mentoring akhirnya para mahasiswa  

khususnya mahasiswa baru mengetahui pengetahuan 

mengenai tauhid, Ibadah, pengetahuan mengenai adab 

pergaulan, tentang akhlak yang baik, tentang sejarah – sejarah 

Rosul dan Sahabat dsb. 

Tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, 

tetapi program pembinaan dan mentoring mampu merubah 

akhlak para calon – calon kader menjadi memiliki akhlak yang 

baik terutama dalam hal ibadah dan juga adab bergaul dengan 

sesama. Soal Ibadah para mahasiswa yang awalnya tidak 

sholat 5 waktu menjadi sholat 5 waktu, yang awalnya sholat 5 

waktu tidak berjamaah akhirnya sholat waktu secara 

berjamaah, dan yang awalnya tidak pernah membaca Al-Quran 

menjadi membaca Al-Quran setiap hari. Soal adab bergaul yang 

awalnya mereka pacaran, mereka ahirnya lewat persuasif dari 

para mentor mereka tidak berpacaran lagi, yang awalnya 

merokok menjadi tidak merokok lagi. 

Program Pembinaan dan Mentoring juga mampu 

menciptakan kader dengan kepribadian Da’i (Syakhsiyah da’i). 

Para mahasiswa yang awalnya tidak ada semangat berdakwah 

sama sekali, setelah mengikuti program pembinaan dan 

mentoring mereka menjadi memiliki semangat dakwah yang 

sangat tinggi, terutama dakwah di kampus baik berdakwah di 

luar kampus.Terbukti saat ini jumlah mahasiswa yang 

mendaftarkan diri untuk menjadi seorang mentor (aktivis 

dakwah) pada tahun ini banyak.Dan para mentor tersebut 

dalam melakukan dakwah benar – benar totalitas dalam hal 

pengorbanan. Bahkan menurut kesaksian Zubaidi yang 

menjadi salah seorang mentor menyatakan bahwa para mentor 

sudah biasa dan sering mengeluarkan uang sakunya untuk 

mentraktir makanan adik – adik mentoringnya agar ketika 

mentoring nyaman dan tidak kelaparan. Tidak hanya itu 
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bahkan Mas Zubaidi sendiri selaku salah satu mentor juga 

menjelaskan bahwa dirinya rela berkorban begadang 

mengerjakan tugas kuliahnya dikarenakan adik- adik 

mentoringnya tiba – tiba merubah jadwal mentoring. Para 

mentor lembaga dakwah fiad juga selalu bertanggung jawab 

terhadap adik – adik yang diberi mentoring, bahkan kalaupun 

semisal ada salah satu mente  yang tidak hadir ketika kegiatan 

mentoring maka nantinya kakak mentornya akan mencarinya 

dan akan menanyakan kenapa tidak hadir mentoring, dan jika 

ada masalah maka kakak mentor tersebut akan membantu 

untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan mengajaknya 

untuk mengikuti mentoring lagi. Selain itu, untuk menjaga agar 

adik – adik tetap mengikuti kegiatan mentoring, para mentor 

tersebut juga rela membantu adik – adiknya untuk 

menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapinya, masalah 

apapun itu, bahkan ketika ada yang kesusahan mengerjakan 

tugas kuliah maka diajari oleh kakak mentornya agar tidak 

kesusahan lagi dalam mengerjakan tugas. 

Para aktivis dakwah atau para mentor  tersebut juga 

memiliki ketelatenan yang sangat luar biasa dalam merubah 

akhlak dari adik – adik mentoring. Kakak – kakak mentor akan 

selalu mengingatkan dan memberi nasehat kepada adik – 

adiknya yang masih pacaran atau merokok untuk tidak 

pacaran atau merokok lagi secara perlahan dan terus menerus. 

Mentor juga dengan telaten mengontrol amalan ibadah adik – 

adik seperti sholat 5 waktu secara jamaah, membaca Al – 

Quran, Sholat Sunnah dan lain- lain setiap minggunya. 

Dari realitas - realitas tersebut kita bisa melihat bahwa 

para aktivis dakwah atau kader dakwah mahasiswa unmuh 

sangat antusias dalam melakukan dakwah bahkan rela 

berkorban agar bisa membuat adik – adik yang diberi 

mentoring menjadi kader dakwah yang berkualitas. 
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Dan program pembinaan dan mentoring tersebut mampu 

menciptakan kader dakwah yang memiliki kepribadian 

pemimpin (syakhsiyah qiyadah). Buktinya adalah dari seluruh 

mahasiswa baru mahasiswa muslim yang tersebar pada 

beberapa Jurusan, semua mahasiswa tersebut mampu dikelola 

dengan baik oleh para kader dakwah lembaga dakwah fiad 

dengan cara mengaktifkan kegiatan dakwah di masyarakat .Hal 

tersebut menunjukkan bahwa para kader dakwah yang 

memegang kepengurusan di LD-FIAD memiliki skill 

managerial dan kepemimpinan yang baik. 

 

B. APA ITU LEMBAGA DAKWAH FIAD 

Lembaga dakwah FIAD atau biasa kita sebut dengan korps 

mubaligh alumni Ushuluddin ( fakultas ilmu agama dakwah ) 

Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan suatu 

wadah gerakan dakwah islam di kalangan mahasiswa yang 

berpusat di kampus.segmentasi gerakan dakwahnya meliputi 

kampus, masyarakat umum,khutbah jumat di masjid atau di 

mushalah,ceramah agama,sholat tarawih ,pondok ramadhan, 

pelatihan  dan tutor di suatu instansi ke pemerintahan. 

Lembaga dakwah FIAD ini merupakan perwujudan formal 

dari gerakan dakwah islam yang di lakukan oleh para 

mahasiswa dan alumni ushuluddin yang merasa peduli dengan 

kondisi eksistensi islam di lingkungan sebuah kampus atau 

almamaternya, di samping mensyiarkan dakwah,lembaga ini 

juga ikut serta membentuk secara akademis proses belajar 

mengajar mata kuliah agama islam yang tercantum dalam 

kurikulum resmi kampus. 

Salah satu perwujudan nyata lembaga dakwah FIAD 

bekerja sama antara pihak Ta’mir Masjid se kota Surabaya 

semua itu adalah untuk meluaskan dakwah islamiyah, 
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didirikannya lembaga dakwah FIAD di kampus tak lain karena 

adanya kepentingan krusial yang harus segera di penuhi dalam 

upaya menegakkan eksistensi dakwah islam.di manapun 

itu,fungsi lembaga dakwah FIAD adalah menjadi wadah formal 

sebagai cara untuk mempermudah koordinasi gerakan 

dakwah. 

Dalam rangka peningkatan kompetensi dakwah dan 

pengabdian masyarakat maka lembaga dakwah FIAD 

mempersiapkan para ceramah dan tutor yang bergabung 

dalam lembaga dakwah yang terdiri dari beragam jenjang 

pendidikan mulai dari alumni yang menyandangkan gelar 

Akademik Sarjana ( S1, S2 ,S3 dan Kyai) semua ini adalah 

untuk memenuhi permintaan masyarakat luas. 

Pada bulan april tahun 2017 telah di lakukan pergantian 

ketua lembaga dakwah FIAD, kali ini ketua LD FIAD di ketua 

oleh seorang ketua baru pada periode 2017 – 2021, bakal di 

ketuai oleh, DRS. H. IMAM GHOZALI, MM. dia menggantikan 

DRS. BAMBANG SUNAN GIRI, M.Si. yang telah berakhir masa 

jabatannya.serah terima di lakukan pada hari selasa,tgl 21 

November 2017 pukul 20.00 Wib di masjid KH. Mas Mansur 

UMSurabaya, Sekretariat Lembaga Dakwah FIAD,Kampus 

UMSurabaya di Jl. Sutorejo no.59 Surabaya. Tlp. 

081134657602 

 

C. SERAH TERIMA LEMBAGA DAKWAH FIAD 

Pada bulan april tahun 2017, telah di lakukan pergantian 

ketua lembaga dakwah FIAD,kali ini ketua LD FIAD di ketuai 

oleh seorang ketua baru pada periode 2017 s/d 2021, bakal di 

ketuai oleh DRS.H IMAM GHOZALI, MM. dia menggantikan 

DRS.BAMBANG SUNAN GIRI, M.Si, yang telah berakhir masa 

jabatannya. 
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Seperti halnya pada serah terima ketua pada bulan april 

2017, Drs.H.Imam Ghozali, MM. sebelumnya juga telah 

koordinasi dengan kaprodi studi Agama FAI mempunyai 

komitmen bersama bahwa dalam rangka peningkatan 

kompetensi dakwah dan pengabdian masyarakat dan untuk 

mendukung lembaga dakwah FIAD. 

Kegiatan serah terima ketua lembaga dakwah FIAD di 

laksanakan di Masjid KH Mas Mansur UM Surabaya, selasa 

tanggal 18 April 2017, jam 20.00 Wib di pimpin langsung oleh 

Drs Wahid Tauleka, M.Pd.I ( selaku kaprodi studi Agama FAI 

) kegiatan tersebut di hadiri oleh ketua Pengurus Alumni FIAD 

( Drs. Ahmad Barir, M.Si ) dan di saksikan pengurus lembaga 

dakwah FIAD yang baru dan para mahasiswa studi Agama-

agama FAI. 

Dalam serah terima ini sangat sederhana karena yang di 

serahkan hanya buku yang isinya catatan masjid dan stempel, 

kita tahu bahwa lembaga dakwah FIAD uda lama hingga Ta,mir 

masjid se kota Surabaya bekerja sama dengan Lembaga 

dakwah FIAD, itu hampir ada 80 masjid, sekarang tinggal 40 

masjid,berarti kepercayaan ta,mir masjid dengan LD FIAD 

mulai berkurang untuk itu marilah dengan ghirah islam kita 

giatkan kembali untuk menyakinkan kepada ta,mir masjid se 

kota Surabaya dengan mengundang ta,mir untuk Audensi 

dengan lembaga dakwah FIAD. 

Maka selama ini kami selalu menekankan adanya 

komunikasi yang baik antara ketua lama dengan ketua baru 

sehingga bisa melanjutkan tongkat estafet dengan baik seperti 

melanjutkan program-program yang selama ini telah berjalan 

untuk itu agar tujuan lembaga dakwah FIAD dalam 

melaksanakan dakwah dan pengabdian masyarakat bisa 

berjalan dengan baik. Amin…… 
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D. SURAT KEPUTUSAN 

Tentang susunan pengurus lembaga dakwah 

FIAD,Universitas Muhammadiyah telah mengangkat nama – 

nama struktur lembaga dakwah FIAD prodi studi agama-

agama FAI UMSurabaya sebagaimana terlampir, 

Pengangkatan pengurus LD FIAD telah di tanda tangani 

oleh kaprodi studi Agama-agama FAI yaitu Bapak Drs.M.Wahid 

Nur Tualeka, M.Pd.I 

 

E. LAUNCHING VISI MISI dan PROGRAM LDFIAD 

Pengurus lembaga dakwah FIAD meluncurkan { launching 

) visi misi sekaligus peluncuran program lembaga dakwah fiad 

bersamaan pula dengan rapat periodik pengurus lembaga 

FIAD dan IKA-FIAD yang di adakan oleh ketua ld fiad di masjid 

KH Mas Mansur UMSurabaya, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 

2017,pukul, 20.00 Wib, visinya mengabdi kepada Allah SWT 

dengan membangun Ummat sedangkan misinya menggerakan 

dakwah islam di kalangan mahasiswa yang terpusat di kampus 

dan masyarakat,mendorong penegakan islam pada tingkat 

individu,keluarga dan masyarakat,menebar kemanfaatan dan 

pemberdayaan di bidang dakwah, sosial dan pendidikan 

masyarakat,membantu terwujudnya maksud dan tujuan 

muhammadiyah. program ini merupakan bentuk perhatian 

dan kepedulian pengurus lembaga dakwah Fiad dalam 

memberikan pelayanan kepada ta,mir masjid dan jamaah. 

Program lembaga dakwah fiad, 

1. Pengelolaan kajian rutin dan bahasa arab di sekitar 

kampus 

2. Mengkooardinir para muballigh dan muballighot 

alumni FIAD untuk di tugaskan khutbah jumat/idul 
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fitri dan pengajian umum kumpul setiap kamis malam 

jumat. 

3. Menerima permintaan khotib jumat atau pengajian 

umum bahkan menyiapkan guru untuk TPA/TPQ atau 

les mengaji bahkan Al-Islam. 

4. Penyebarluasan informasi kajian dakwah islam melalui 

pamflet dan bulletin maupun media internet. 

5. Peduli kaum dhuafah,beasiswa,sayang anak 

yatim,memberi santunan kesehatan masyarakat dan 

guru TPA/TPQ serta jum,at barakah. 

Lembaga dakwah punya tujuan, 

1. Meningkatkan ukhuwah islamiyah antara ketua Ta”mir 

masjid se kota Surabaya dengan lembaga dakwah FIAD. 

2. Membantu terwujudnya  mahasiswa /Alumni FIAD 

untuk bekerja sama dengan masjid se kota Surabaya. 

3. Meningkatkan pemahaman umat terhadap ilmu Agama 

serta ilmu bahasa arab yang menunjang untuknya. 

4. Menyebarkan ilmu terutama mengenai Aqidah yang 

benar serta hukum-hukum islam kepada segenap kaum 

mukmin. 

Kami atas nama ketua pengurus lembaga dakwah FIAD di 

jalan sutorejo no.,59 surabaya, mengucapkan al-hamdulillah 

dan terima kasih yang sebanyak- banyaknya kepada para 

Ta”mir Masjid dan alumni atas kepercayaan dan partisipasinya 

dalam memberikan dukungan demi majunya lembaga dakwah 

FIAD. Amin…… 
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BAB II 

MEMBANGKITKAN SEMANGAT MAHASISWA 

 

A. PEMBINAAN MAHASISWA FIAD SEBELUM SAFARI 

RAMADHAN 

 

Dulu namanya mahasiswa ushuluddin FIAD Universitas 

Muhammadiyah Surabaya sekarang uda berganti dengan 

jurusan studi Agama-agama FAI, sebelum menjelang ramadhan 

mahasiswa di bekali oleh para alumni fiad untuk pembinaan ( 

program makarim mahasiswa safari ramadhan ) persiapan 

pratikum dakwah ke daerah-daerah. pendidikan dan ke  

agamaan islam di luar kampus dalam bentuk pengajian 

kitab,membaca Al-Quran, muhadhoroh dan ceramah agama 

pembinaan ini telah di lakukan oleh ketua pengurus Alumni 

FIAD yaitu Bapak Ust Ahmad Barir dan Ust Ahmad 

Rosyidin, di Masjid KH Mas Mansur UMSurabaya pada hari 

Rabu tanggal 26 April 2017.jam 20.00 Wib. 

 

Para mahasiswa-mahasiswi sebelum di berangkatkan 

untuk safari ramadhan atau di kirim ke daerah-daerah maka  

kaprodi studi agama-agama Fai melaksanakan suatu darul 

arqom yang nantinya di serahkan ke lembaga dakwah FIAD 

dengan di koordinasikan , di pantau dan disupervisi oleh 

pengurus ketua alumni FIAD. Untuk melakukan darul arqom 

terlebih dahulu mengetes kemampuan para mahasiswa dalam 

membaca al-quran,bila bacaan al-Qurannya belum bagus,maka 

mereka terlebih dahulu memberikan materi belajar al-quran 

hingga fasih. 

Akan tetapi jika bacaan Al-Qurannya bagus, maka para 

lembaga dakwah FIAD memberikan pembinaan mahasiswa 

cara berdakwah dan memberikan pemahaman tentang 

keislaman,wawasan umum sehingga terbentuk mahasiswa 
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muslim yang kokoh dan militan.alhamdulillah lembaga dakwah 

FIAD memiliki Visi dan Misi dan tujuan yang sejalan dengan 

studi agama-agama FAI. Amiiin 

 

B. 10% HASIL CERAMAH HARUS DI INFAQKAN KE LD 

FIAD 

 

Setiap hari kamis malam jumat para Muballigh dan 

muballighot kumpul di ruangan lembaga dakwah untuk 

menerima tugas khutbah jumat di beberapa Masjid yang kerja 

sama dengan lembaga dakwah fiad ,tentunya para 

muballighnya banyak yang berasal dari Alumni Ushuluddin 

FIAD yang saat ini mulai banyak yang terkenal dalam arti 

memberikan ceramah ke masjid – masjid, masyarakat sampai 

ke instansi ke pemerintahan bahkan jam terbangnya sangat 

padat untuk memberikan ceramah, maka kami atas nama 

ketua pengurus lembaga dakwah FIAD memberi tahukan pada 

para muballigh dan muballighot yang merasa di besarkan 

dari lembaga dakwah fiad maka kami mohon untuk 

memberikan 10 % hasil ceramah yang harus di 

infaqkan,shodaqah jariyah atau donatur ke lembaga dakwah 

fiad atau korps muballigh ushuluddin. 

 

Maka lembaga dakwah Fiad memberi kemudahan bagi 

para Alumni  untuk berdonasi dengan memanfaatkan layanan 

Transfer ke rekening bank dapat melalui : Bank Mandiri 

Syariah Rek ,7108933393 a.n.Lembaga Dakwah FIAD. Atau 

ke Bank Mandiri Syariah Rek.7065403425  a.n. Imam 

Ghozali, kalau uda transfer mohon konfirmasi ke nomor Tlp. 

08113467602 ( pak Imam ), Untuk itu kami mengawali seluruh 

Alumni fiad untuk memberikan bantuan Uang melalui kami 

insya Allah Amanah jemput donasi, Semoga amal bapak /ibu 

para donatur semua di balas oleh Allah dengan balasan yang 

lebih baik. Aminn………. 
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C. MAHASISWA FIAD SIAP TERJUN KE DAERAH SELAMA 

BULAN RAMADHAN 

 

Mahasiswa Fiad sebelum terjun ke daerah selama bulan 

ramadhan ,lembaga dakwah fiad, bagian seksi pengkaderan 

memberikan pembekalan kepada para dai muda 

muhammadiyah di kemas dalam PMM, pelatihan mubaligh 

muda acara ini yang di selenggarakan oleh para mahasiswa 

studi Agama- Agama FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya 

berlangsung di pasuruan jawa timur hari jumat – minggu mulai 

tanggal 19 s/d 21 mei 2017. 

 

Dengan tema membangun generasi penerus bangsa yang 

berilmu berakhlak mulia,dan terampil dalam berdakwah 

menurut Ahmad Barir, bahwa pelatihan bertujuan agar para 

mahasiswa memiliki ketrampilan lebih sehingga ketika di 

terjunkan di tengah-tengah masyarakat selama bulan 

ramadhan betul-betul siap. 

 

Oleh karena itu seorang Dai harus memiliki keahlian agar 

mampu menerobos komunitas-komunitas yang ada di tengah-

tengah masyarakat itu, Para peserta pelatihan Dai muda ini 

akan diterjunkan ke daerah-daerah jawa timur untuk 

melakukan dakwah di bulan ramadhan.selama pelatihan tiga 

hari di pasuruan ketua lembaga dakwah Fiad, mengirim 

saudara Abdillah Rosidin, Ahmad Fuad dan Ahmad Gufron 

semuanya itu adalah bagian seksi pengkaderan LD FIAD, untuk 

memberikan pembekakalan kepada para mahasiswa FAI dan 

pembinaan mental. Maka setelah acara ini selesai ketua 

program studi Agama- Agama telah memberikan piagam 

kepada Pembina yang telah berperan aktif dalam memberikan 

pembinaan….Amin semoga para mahasiswa sukses ke daerah 

dalam rangka safari ramadhan. 
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D. PELEPASAN MAHASISWA FIAD 

 

Pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 06.30 Wib. Mahasiswa 

studi agama – agama FAI  Universitas Muhammadiyah 

Surabaya, telah di lepas oleh kepala prodi untuk melaksanakan 

pratikum Dakwah mahasiswa kader safari ramadhan atau 

makarim di kota jombang, Bawaen , 

 

Dalam pelaksanaan pratikum mahasiswa di bagi beberapa 

kelompok sehinggah di daerah ini para mahasiswa fiad akan 

menyampaikan ilmu yang di dapat pada saat kuliah di kelas 

sekarang mhs berada di daerah mereka akan mengisi 

pengajian, memimpin sholat teraweh secara berjamaah dan 

selama 15 hari, namun mahasiswa sebelum terjun ke daerah 

untuk memberikan pengajian pada jamaah maka mahasiswa di 

beri pembinaan atau pembekalan selama tiga hari di kota 

pasuruan. 

 

Selama pratikum di kota jombang para mahasiswa 

program studi agama – agama FAI sangat semangat sekali 

untuk menyampaikan ilmu atau kajian bahkan kegiatannya 

sangat padat sekali di antaranya mengajar anak2 atau 

TPQ,melaksanakan sholat teraweh secara berjamaah di lanjut 

dengan ceramah,member kuliah subuh dan tadarus bersama 

jamaah di masjid.Amin…. 
 

 

E. REUNI FIAD DAN REMBUK LD FIAD 

 

Pada hari ahad tanggal 16 juli 2017,pukul 09.00 s/d 

14.00,ketua alumni fiad bapak Drs Ahmad Barir,M.Si. telah 

mengadakan silaturrahim lintas angkatan fakultas ilmu agama 

dakwah Ushuluddin ( fiad) di laksanakan di angkringan 

matahari kenjeran, bertempat di SD Muhammadiyah 9, bahari 

sukolilo Surabaya,berdekatan dengan jembatan Suroboyo yang 



MEMBANGKITKAN SEMANGAT LEMBAGA DAKWAH FIAD 

15 
 

menjadi ekon warga kota Surabaya untuk tempat rekreasi atau 

refreshing sambil melihat pemandangan air mancur dan 

melihat terbitnya matahari. 

 

Dalam silaturrahim ini mengambil tema”PEREKAT 

PERSAUDARAAN MENUJU ISLAM YANG BERKEMAJUAN” 

yang memberi Tausyiyah Bapak KH MUNAWAR,M.Ag beliua 

juga alumni dari fiad. dia menyampaikan agar kita memberi 

maaf atas kesalahan orang lain agar supaya kita bisa menjadi 

orang yang mulia, sebagaimana di ceritakan atau ibroh Nabi 

Yusuf A.S, yang mengampuni kesalahan Saudara-saudara 

kandungnya yang sudah berbuat aniaya. 

 

Untuk rembuk juga membahas mengenai lembaga dakwah 

fiad, para alumni fiad di minta juga untuk mendukung lembaga 

dakwah fiad soalnya pada saat ldfiad di pimpinan bapak 

Bambang sunan giri,banyak sekali masjid yang mengundurkan 

diri dari ldfiad.maka sekarang kemimpinan yang baru ini yaitu 

Bapak Imam Ghozali, mari kita dukung supaya takmir masjid 

mau bekerjasama lagi dengan lembaga dakwah fiad,untuk itu 

ldfiad yang baru ini mau mengadakan sosialisasi atau 

silaturrohim lembaga dakwah fiad dengan takmir masjid se 

kota Surabaya, yang insya Allah akan di laksanakan hari ahad 

tanggal 20 Agustus 2017 bertempat di UMSurabaya 

jalan.sutorejo no.59 surabaya di lantai 6, pukul 08.00 s/d 12.00 

Wib. Semoga sukses… 

 

F. KOMENTAR BAPAK MULYONO Tentang LEMBAGA 

DAKWAH FIAD 

 

Lembaga dakwah fiad itu di bawah binaan program Studi 

Ushuluddin ( FIAD ) UMSurabaya, salah satu fungsinya untuk 

memberikan media pratek Mahasiswa dan menampung 

lulusan prodi Ushuluddin untuk berkiprah di masyarakat 

melalui kegiatan dakwah islam, dalam koordinasi dan 
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operasionalnya memang mandiri. Karena sudah lama berdiri 

dan memiliki system maupun kode etik sendiri, sehingga tidak 

menjadi bagian koordinasi dengan korps Mubaligh 

Muhammadiyah sebagai unit kegiatan Majilis Tabligh PDM 

kota Surabaya semoga keterangan ini menjawab nggih. 

 

G. LEMBAGA DAKWAH FIAD MEMBERI SANTUNAN 

ALMARHUM BAMBANG SG 

 

Inna Lillahi Wa inna ilaihi raji’un,telah meninggal dunia 

bapak Bambang Sunan Giri, dia Alumni FIAD dan juga 

mantan ketua PCM Pabean Cantian dan Mantan ketua Lembaga 

dakwah FIAD, meninggal pada hari Jumat,tanggal 20 Juli 2017, 

sekitar pukul 04.00 dini hari di rumah duka jalan kalimas baru 

wetan 3/8 surabaya. 

 

Pada hari kamis malam jumat sekitar jam, 19.00 wib,wakil 

ketua lembaga dakwah fiad yaitu Bapak Mahfud Siddiq, 

masih bersilaturrahim ke rumah duka,dan masih 

memperbicangkan tentang lembaga dakwah fiad,memang 

almarhum punya riwayat sakit jantung tapi semangat nya luar 

biasa tentang mengurus LDFiad demi majunya persyarikatan 

Muhammadiyah di bidang tabligh almarhum di kenal sebagai 

mubaligh dan tokoh muhammadiyah yang gigih bertabligh 

dengan semangat. 

 

Atas nama pengurus lembaga dakwah fiad yang baru yaitu 

Bapak Imam Ghozali, mengutus wakil ketua LDfiad yaitu 

Bapak mahfud siddiq,  mewakili segenap pengurus LDfiad, 

telah memberi atau menyerahkan  santunan kepada 

keluarga Al-marhum dan mohon kepada seluruh alumni fiad 

atau lapisan masyarakat untuk memaafkan segala 

kesalahannya selama hidupnya dan mohon di doakan husnul 

khatimah. almarhum di sholati di masjid Baitul Hakam, 

perum pelabuhan habis shalat jumatan lalu almarhum di 
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berangkatkan ke pemakaman Umum , pada hari jumat 20 Juli 

2017, jam 12.30 Wib, Semoga segala amalannya di terima di 

sisi Allah SWT………..Aminnnn 

 

H. MAHASISWA FIAD SIAP TEMPUR HABIS-HABISAN DI 

LAMONGAN 

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pratek dakwah di 

atas mimbar mahasiswa fakultas ilmu dan Dakwah (Fiad 

)/Study Agama-agama  Universitas Muhammadiyah Surabaya 

meberangkatkan seluruh mhs untuk melakukan safari dakwah 

selama ramadhan di kabupaten Lamongan,Bangkalan dan 

Bawean Gresik mulai berangkat tanggal 16 Mei 2018,rabu ( 

16/5/2018 ) lalu. 

 

Kepada contributor LDFIAD.CO. Habibie,Ust Imam 

Ghozali, menyampaikan program pratikum dakwah ini di 

wajibkan kepada seluruh mahasiswa FIAD tanpa 

terkecuali.Mahasiswa ini di latih langsung untuk berbicara 

diatas mimbar, agar mereka itu terlatih mentalnya, 

mempratekkan apa yang didapat dalam materi selama 

perkuliahan. 

 

Menurutnya, dakwah atau khutbah langsung kelapangan 

lebih susah daripada khutbah didalam kelas.Semuanya 

berlatih disini, semuanya belajar meningkatkan kompetensi 

dirinya, bagaimana mereka nanti akan berkeringat saat 

menyampaikan diatas mimbar,tapi inilah proses yang harus 

dihadapi oleh kader dakwah FIAD. Ucapnya penuh dengan 

semangat. 

 

Sedangkan menurut Ahmad Maliji,mahasiswa smt 4 ini 

menambahkan,sebetulnya ini merupakan momentum yang pas 

untuk melatih mental, berbicara didepan orang banyak.Saya 

sangat senang dan bersemangat mengikuti pratikum dakwah 
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FIAD ini,mahasiswa harus siap,siap materi,siap nurani,siap 

sapu tangan buat ngelap wajah ketika wajah berkeringat, 

ujarnya. 

 

Saya sudah siapkan buku-buku ceramah dan lainya di HP 

juga ada,tinggal dibaca,dipelajari pasti mudah menyampaikan, 

mudah-mudahan mahasiswa FIAD senantiasa diberi 

kemudahan dan kesehatan, tukas Maliji Mengakhiri 

wawancara.(habibie). 

 

I. LD FIAD DUKUNG Kegiatan DAD 

 

Pimpinan komisariat IMM Ushuluddin ( FIAD ) Universitas 

Muhammadiyah Surabaya,telah mengadakan kegiatan darul 

arqom dasar dipanti asuhan yatim ( PAY ) Muhammadiyah 

Cabang gedeg Mojokerto pada hari jumat – ahad, tanggal 

23/25 pebuari 2018, dalam kegiatan ini mengambil 

tema.”Membangun Nilai-nilai Trikompetensi Dasar 

sebagai kader Militan” 

 

Darul arqom dasar merupakan langkah awal bagi kader 

untuk mengenalkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baik 

dari segi historis maupun ideologi. Berbagai harapan dan 

gambaran ideal tentang IMM harus di transfer sehingga IMM 

sebagai gerakan kader selalu siap dalam menghadapi 

tantangan zaman yg senantiasa berubah dengan modal 

loyalitas yg senantiasa diharapkan dalam proses pengkaderan 

agar tercipta suatu pergerakan kader yang dapat terus 

mengawal IMM untuk memberi warna di kancah pergerakan 

Mahasiswa. 

 

Lembaga dakwah FIAD sangat mendukung sekali dengan 

di adakan darul arqom dasar yang pesertanya para mahasiswa 

Ushuluddin ( FIAD ) UMsurabaya karena dalam pelaksanaanya 

mempunyai tujuan di antara, membentuk kader yang taat 
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beribadah dan berakhlaqul karimah,membentuk kader yang 

kritis, vocal dan berpengetahuan keilmuan yang 

tinggi,membangun strategi gerakan dalam rangka terciptanya 

kader yang mampu menyatukan pola pikir dan dzikir dan 

wahana internalisasi nilai – nilai kekaderan yang berbasis ke-

Tuhanan kepada calon kader Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah. 
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BAB III 

MEMBANGKITKAN SEMANGAT TAKMIR MASJID 

 

A. LEMBAGA DAKWAH FIAD AUDENSI DENGAN TAKMIR 

MASJID SE KOTA SURABAYA  

 

Lembaga dakwah fakultas ilmu agama jurusan Dakwah 

(LDFIAD ) Universitas Muhammadiyah Surabaya telah 

mengadakan Silaturrahim dengan Ta’mir Masjid se kota 

Surabaya pada hari ahad,tanggal 20 Agustus 2017 di 

UMSurabaya Ged F.Lt.2 Ruang.203  jalan Sutorejo 59 surabaya, 

pukul 08 s/d 12 Wib Acara Audensi Ldfiad dengan takmir 

Masjid se kota Surabaya.acara ini di hadiri sekitar 100 takmir 

masjid. 

 

Program yang di tawarkan ke takmir masjid di 

antara,mengkoordinir para mubaligh dan mubalighot alumni 

fiad untuk di tugaskan khutbah jumat/idul fitri/idul adha dan 

kajian umum.Menerima permintaan khotib jumat atau 

pengajian umum bahkan menyiapkan guru untuk TPQ/TPA 

atau Les mengaji bahkan pendidikan Al-Islam,penyebarluasan 

informasi kajian dakwah islam melalui medsos,pamphlet dan 

bulletin maupun media internet dan menyatuni kaum dhuafah 

juga memberikan sankes kepada masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

Lembaga dakwah fiad bertujuan untuk meningkatkan 

ukhuwah islamiyah antara ketua takmir masjid se kota 

Surabaya dengan ldfiad,membantu terwujudnya mahasiswa 

atau alumni fiad untuk bekerja sama dengan takmir 

masjid,meningkatkan pemahaman umat terhadap ilmu agama 

serta ilmu bahasa arab yang menunjang 

untuknya,menyebarkan ilmu terutama mengenai Aqidah yang 

benar serta hokum islam kepada segenap kaum mukmin. 
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Dalam audensi banyak sekali usulan dari beberapa takmir 

masjid di antaranya yaitu program memakmurkan masjid 

sholat subuh berjamaah,gerakan sholat tahajud dan baca Al 

Quran,gerakan berhenti merokok, menabung di bank syariah, 

training takmir masjid dan strategi dakwah yang 

komprehensif,realitas,terstruktur dan tidak melanggar hukum 

akan tetapi menimbulkan efek yang dasyat. 

 

Alhamdulillah lembaga dakwah fiad telah mendapat 

penghargaan dari takmir masjid Baiturrahman tempurejo dan 

masjid Al-Muttaqin dari wonokusomo wetan berupa pialah 

kerena selama ini ldfiad telah membantu takmir untuk 

mencarikan mubaligh dari alumni fiad. 

 

B. BANYAK PERMINTAAN KHOTIB DI LDFIAD 

 

Lembaga dakwah fiad keberadaannya tanggal 12 

Desember 1964, lembaga dakwah di bentuk adalah 

sekumpulan para Korps mubaligh alumni lulusan fakultas ilmu 

agama jurusan dakwah ( Ushuluddin ),Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, LDFIAD ini membantu para takmir 

masjid se Surabaya, untuk membantu atau permintaan khotib 

jumat atau idul adha atau pengajian umum. 

 

Alhamdulillah ldfiad dengan manajemen baru ini banyak 

sekali takmir masjid se Surabaya meminta bantuan ke lembaga 

dakwah fiad untuk mengirim mubaligh.karena ldfiad sering 

promosi atau viral ke medsos, media Koran bahkan sampai di 

publikasikan ke TVRI jawa timur; contoh yang sering kami 

viralkan di medsos, yang bunyinya :”Ass, Wr.Wb. Kami atas 

nama Lembaga Dakwah FIAD. Untuk memenuhi Ta’mir 

Masjid penjenengan yang membutuhkan khotib jumat 

atau khotib idul adha, bisa melalui lembaga dakwah fiad, 

jika berkenan silahkan hubungi : WA.08978994471/ pak 

H.Imam Gh. 
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Kami akan siap untuk menugaskan mubaligh, terima 

kasih atas kerja samanya.” 

 

Dalam pelaksanaan hari raya idul adha 1438 H,pada jumat 

tanggal 1 september 2017 kemarin lembaga dakwah fiad 

kebanjiran order yaitu permintaan khotib idul adha atau 

khotib jumat secara mendadak, Alhamdulillah ldfiad bisa 

memenuhi semua soalnya stok mubaligh ldfiad banyak 

sekali.Contoh yg sering kita UPDATE,JADWAL LDFIAD 

SHOLAT IDUL ADHA 1438 H dan UPDATE, JADWAL LDFIAD 

SHOLAT JUMAT dan UPDATE AGENDA JADWAL KULIAH 

SUBUH DI MASJID AT TAUBAH. 

 

C. HIMBAUN PARA MUBALIGH LEMBAGA DAKWAH FIAD 

 

Monggo para Alumni Fiad atau Mahasiswa Fiad yang 

selama ini vakum tidak pernah ngisi khutbah jumat, mari 

bergabung dengan lembaga dakwah Fiad ( LDFIAD ) karena 

lembaga dakwah fiad sekarang sering kebanjiran order para 

takmir masjid se Surabaya sering untuk minta khotib ke 

LDFIAD pada saat hari jumat. Sedangkan para mubaligh Fiad 

sangat terbatas karena rata-rata mubaligh fiad uda banyak 

yang terjadwal secara pribadi di masjid-masjid. 

 

Untuk itu ketua lembaga dakwah fiad menghimbau para 

alumni fiad atau Mubaligh fiad untuk aktif khutbah atau 

memberi kajian umum,soalnya LDFIAD dengan manajemen 

baru ini banyak sekali takmir masjid meminta bantuan ke 

lembaga dakwah fiad untuk mengirim mubaligh karena ldfiad 

sering promosi atau viral ke medsos,media Koran bahkan 

sampai di publikasikan ke TVRI jawa timur. Soalnya 

permintaan khotib jumat rata – rata secara mendadak karena 

khotib berhalangan hadir maka yang di tuju adalah 

ldfiad,supaya permintaan masjid bisa terpenuhi monggo para 
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mubaligh fiad yang selama ini vakum mari bergabung dengan 

ldfiad. 

 

Demikianlah kerja samanya aku tunggu para mubaligh 

fiad,demi untuk berkemajuan lembaga dakwah Fiad, selamat 

bergabung……. 

 

D. LDFIAD KERJASAMA DENGAN CMM MALANG 

 

Pada hari jumat tanggal 28 juli 2017, ketua lembaga 

dakwah fiad korps mubaligh alumni ushuluddin ( fiad ) 

Universitas Muhammadiyah Surabaya bermaksud menjalin 

kerjasama untuk meluaskan dakwah islamiyah.sehingga 

bekerjasama dengan corps mubaligh malang ( CMM ) dalam 

bentuk khutbah jumat,ceramah agama, kuliah subuh, kuliah 

dhuhur selain itu ada islah atau perkumpulan para mubaligh 

antara ldfiad dan cmm dan juga pertukaran mubaligh, 

 

Jadi pernah Hotel Golden Tulip Holland Resort yang ada di 

jalan Cherry no. 10 Pander Menhells Batu malang, meminta 

mubaligh lembaga dakwah fiad untuk khotib jumat di Hotel 

Golden batu Malang. Maka tidak mungkin ldfiad akan 

mengirim  mubaligh ke malang karena jauh dari Surabaya 

maka ldfiad mencarikan mubaligh yang dekat dengan hotel 

batu. 

 

Alhamdulillah aku punya teman  yang namanya Ustadz 

Toha, dan kebetulan dia adalah ketua Corps Mubaligh Malang ( 

CMM ) maka dia mengajak kerjasama, akhirnya permintaan 

dari Hotel Golden untuk khotib jumat di ambilkan dari 

mubaligh CMM yang diutus untuk khutbah Ustadz 

DR.Ermanu Amrullah Karim,begitu juga sebaliknya apabila 

dari malang meminta mubaligh cmm untuk mengisi ke kota 

Surabaya, maka cmm tinggal kontak ke lembaga dakwah fiad ( 

LDFIAD ) untuk mengirim mubaligh ke Surabaya, hingga cmm 
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tidak  jauh-jauh mengirim mubaligh ke Surabaya.maka itulah 

gunanya kerjasama antara ldfiad dengan cmm Malang. 

 

Demikianlah Korps mubaligh  alumni Ushuluddin( FIAD ) 

Universitas Muhammadiyah Surabaya sekarang uda banyak di 

kenal dari kalangan masjid,kepemerintahan,perkantoran, 

rumah sakit,hotel ,bank dan lain-lain,bahkan sekarang lembaga 

dakwah fiad di minta untuk mengisi kajian rutin di Hotel 88 

surabaya,untuk itu para mubaligh fiad yang belum aktif 

silahkan aktif demi untuk berkemajuan ldfiad…selamat 

bergabung dengan ldfiad..semoga sukses dan jaya lembaga 

dakwah fiad… Amin 
 

E. USUL BUKAN USIL KE LDFIAD 

 

Ummat sangat membutuhkan juru dakwah baik dari ldfiad 

maupun dari KMM, sedangkan ladang dakwah di Surabaya 

sangatlah banyak dan luas baik di masjid, mushola, 

pendidikan, perusahaan, instansi , rumah sakit dan di hotel. 

Jika kita urusi dengan serius dan benar baik lewat silaturrahmi 

, via telpun maupun WA/ online saya yakin lembaga dakwah 

FIAD maupun KMM akan kewalahan, malah bahaya bila kita 

kehabisan stok Dai sebab akan di isi oleh orang- orang yang 

tidak paham tentang ilmu agama islam dengan benar. 

 

Karenanya para alumni fiad harus sering – sering 

mempromosikan fiad jangan sampe di lupakan agar 

masyarakat luas senang menjadi mahasiswa fiad,untuk itu 

monggo para mubaligh fiad maupun mubaligh KMM supaya 

saling ta,aruf dan jangan malah berebutan nanti kamu semua 

lemah, jangan saling ribut dan jangan merasa paling senior, 

merasa paling baik atau paling benar sendiri. Ingat pesan Nabi 

SAW : secuil tanah yang di ambil tanpa haknya akan mendapat 

adzabnya kelak di hari akhir. karenanya mari saling 
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menghormati jangan sikut-sikutan salinglah memperdayakan 

jangan saling menenggelamkan , salinglah memuji akan 

kelebihan  jangan saling mencari kekurangan, karena desas- 

desus ini kurang enak bila di dengar oleh orang di luar kita 

atau orang yang masih awam. 
 

F. LD-FIAD KERJASAMA  DENGAN  HOTEL GOLDEN 

 

Kurang lebih hampir satu tahun tepatnya bulan April 

2017,lembaga dakwah fiad korps mubaligh alumni Ushuluddin 

Universitas muhammadiyah Surabaya bekerja sama dengan 

Hotel Golden Tulip Holland Resort batu Malang jl. Cherry no. 

10 pander menhelis batu, hotel ini ada di belakang Jatim Park 2 

batu malang, 

 

Hotel Golden Tulip ini luas tanahnya dua hektar full 

bangunan hingga sarana dan prasarana sangat memuaskan di 

antaranya kolang renang untuk anak2 dan kolang renang 

Bapak2, edukasi tempat bermain anak,fietnis, tempat 

mushola/Masjid,tempat tenis,pokoknya hotel serba ada dan 

tempatnya sangat sejuk dan juga jauh dari keramain. 

 

Tujuan lembaga dakwah fiad untuk meluaskan dakwah 

islamiyah sehingga kita harus sering mempromosikan ldfiad 

baik melalui media cetak maupun elektronik atau medsos cari 

parner baik itu di Masjid,perkatoran,rumah sakit,instansi 

kepemerintahan,perhotelan,bahkan ldfiad pernah mengajukan 

surat ke hotel se Surabaya untuk kita ajak kerjasama dalam hal 

bental ( bimbingan mental ) untuk para pegawai dan 

karyawan. 

 

Selama ini hotel Golden Tulip untuk khotib jumat 

memintak mubaligh lembaga dakwah fiad tapi aku ambilkan 

dari CMM ( Corps Mubaligh Malang ) untuk itu mari para 

mubaligh fiad yang siap di tugaskan ke Hotel Golden batu 
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malang harus siap berangkat dan monggo para mubaligh fiad 

yang selama ini belum aktif silahkan sekarang aktif….demi 

untuk kemajuan lembaga dakwah fiad…selamat bergabung 

dengan ldfiad…semoga sukses dan Jaya LD FIAD…Aminnnnn 

 

G. HALAL BIHALAL LEMBAGA DAKWAH FIAD BERSAMA 

TAKMIR MASJID SE SURABAYA 

 

LDFIAD.CO.Lembaga dakwah Fiad Korps mubaligh alumni 

Ushuluddin Universitas muhammadiyah Surabaya,telah 

mengadakan halal bihalal/silaturrahim dengan takmir masjid 

se Surabaya karena masih dalam suasana bulan Syawal idul 

fitri 1439 H ini.yang telah di hadiri para takmir masjid se 

Surabaya juga para mubaligh alumni Fiad/studi Agama- 

agama. ( 8/7/18 ). 

 

Ust Dr.H Hamzah Tualeka, M.Ag, dalam tausiyahnya, 

mengajak para takmir yang hadir bahwa Halal 

bihalal/silaturrahim juga merupakan faktor yang dapat 

menjadi penyebab umur panjang dan banyak rizki, sabda Nabi 

saw. Barang siapa yang ingin di lapangkan rizkinya dan di 

panjangkan umurnya,maka hendaklah ia menyambung tali 

silaturrahim. (muttafaqun’alaihi) 

 

Sementara itu, ketua lembaga dakwah fiad ( LD-FIAD ) 

Drs.H.Imam Ghozali, MM. mengucapkan rasa terima kasih 

kepada para takmir masjid dan mubaligh alumni fiad yang 

hadir di acara halal bihalal yang rutin diadakan setiap tahun 

sekali,selama ini yang di lakukan lembaga dakwah fiad adalah 

melayani para takmir masjid yang membutuhkan khotib 

jumat,idul fitri,idul adha, kajian umum dan pengajian umum 

maka dengan di adakan halal bihalal adalah untuk mempererat 

persaudaraan/ukhuwah antara lembaga dakwah fiad dan 

takmir masjid se Surabaya. 
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Alhamdulillah dalam acara ini ratusan takmir masjid yang 

datang dan juga para mubaling alumni fiad  hadir semuanya itu 

adalah untuk menjalin persahabatan lebih akrab dan langgeng 

hingga tidak kapok datang lagi dalam silaturrahim/halal 

bihalal berikutnya,merasa bangga memiliki banyak saudara 

yang ramah bersahabatan dan merasa dihargai sebagai 

sahabat/saudara dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap 

sesama teman sekaligus dalam acara ini melauching kartu 

anggota korps mubaligh ldfiad. ujar Ust Imam ghozali 
 

 

H. TAKMIR MASJID MEMBERI PENGHARGAAN KE 

LEMBAGA DAKWAH FIAD 

 

LDFIAD.COM. Ratusan para takmir masjid se Surabaya 

telah hadir ke lembaga dakwah fiad Universitas 

Muhammadiyah Surabaya minggu (8/7/18). menggelar 

silaturrahmi/halal bihalal karena masih dalam suasana bulan 

syawal 1439 H. acara ini ada di UMsurabaya Gedung.Tower 

Tauhid, Lt. 9 Ruang 903. jl sutorejo 59 surabaya, selain di 

hadiri takmir juga para mubaligh lembaga dakwah fiad. 

 

Halal bihalal yang di selenggarakan oleh lembaga dakwah 

fiad ini, bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah 

antara takmir masjid bersama lembaga dakwah fiad untuk 

meningkatkan pemahaman umat terhadap ilmu agama serta 

ilmu bahasa arab yang menunjang untuknya, menyebarkan 

ilmu terutama mengenai aqidah yang benar serta hukum islam 

kepada segenap kaum mukmin. 

 

Lembaga dakwah fiad telah mendapat penghargaan dari 

dua takmir masjid yaitu masjid Al-Fath. Jl kalibokor 1/32b 

Surabaya dan masjid Ar-rohim, jl krukah lama 4/16 

surabaya, berupa tropy/piala karena selama ini lembaga 
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dakwah fiad telah membantu para takmir mencarikan 

mubaligh untuk khutbah jumat,kajian umum, 

 

Sementara itu, ketua takmir masjid Al-Fath bapak 

Rizal. mengucapkan rasa terima kasih kepada lembaga 

dakwah fiad dan para mubaligh selama ini kami merasa 

terbantu dengan adanya ldfiad begitu juga ketua takmir 

masjid Ar-Rohim bapak Edy Gunawan,kami bangga dengan 

adanya lembaga dakwah fiad Surabaya hingga untuk mengenai 

jadwal khotib jumat kami serahkan pada ldfiad,Alhamdulillah 

itulah kepercayaan takmir masjid kepada lembaga dakwah 

fiad. 
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BAB IV 

MEMBANGKITKAN SEMANGAT LEMBAGA DAKWAH FIAD 

 

A. LDFIAD MENERBITKAN BULETIN DAN KALENDER 

 

Lembaga dakwah fiad didirikan pada tanggal 12 

september 1964 di Surabaya, hingga desakan para alumni, 

takmir masjid dan pengurus LD-FIAD supaya menerbitkan 

bulletin dan kalender atau almanak. Alhamdulillah telah 

terbit bulletin fiad dan kalender fiad tahun 2018 dan 

rencananya akan di bagikan ke masjid,instansi 

kepemerintahan,rumah sakit,hotel dan lain- lain tentunya yang 

uda kerjasama dengan lembaga dakwah fiad UMSurabaya. 

 

Lembaga dakwah fiad adalah rumahnya para 

mubaligh=mubaligh sehingga rumah ini harus melayani pada 

masyarakat umum dan juga membantu takmir masjid 

pajenengan yang membutuhkan khotib jumat,idul fitri, idul 

adha dan kajian Umum bisa langsung japri LD-FIAD. 

 

LD FIAD sejak lahirnya selalu mengenalkan dan 

mengembangkan islam yang di fahami oleh Muhammadiyah 

jauh sebelum ada KMM, jadi harus tetap eksis enovasi,prestasi 

dan sukses itulah selalu yang di kembangkan oleh lembaga 

dakwah fiad sehingga sekarang masih berkembang terus dan 

berkemajuan,kepercayaan ke ldfiad semakin banyak. 

 

Lembaga dakwah fiad membutuhkan marketing satu, 

kalau bisa mahasiswa fiad dan nanti kita bayar soalnya akan 

menyebarkan bulletin dan kalender ke masjid-masjid dan 

memberi tahukan tentang mengenal lebih jauh apa itu LD-

FIAD, kerjanya hanya fleksibel monggo barang kali mahasiswa 

fiad ada yang berminat silahkan japri ldfiad. 
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Kalender udah terbit,dan bulletin sebentar lagi akan 

terbit. 

 

B. LD-FIAD AJAK GERAKAN SHOLAT TAHAJJUD 

 

Lembaga dakwah Fakutas Ilmu Agama Dakwah ( LD-FIAD 

) atau disebut korps mubaligh alumni Ushuluddin Universitas 

Muhammadiyah Surabaya ( UMS ) adalah mengajak gerakan 

sholat tahajjud pada masyarakat sebagaimana Firman Allah 

swt, yang artinya :” Dan pada sebahagian malam hari 

bershalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah 

tambahan bagimu, muda- mudahan Tuhan-mu 

mengangkat kamu ke tempat yang terpuji ( Q.S. Al-Isra’ : 

79 ). Jadi shalat malam yang juga di kenal dengan tahajud, 

Qiyaamullail, atau Qiyamu Ramadhan adalah shalat sunnah 

yang di perintahkan oleh Allah setelah adanya perintah 

menegakkan shalat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Itu 

artinya bahwa shalat malam memiliki kedudukan yang luar 

biasa setelah shalat wajib dibanding shalat sunnah lainnya, 

Maqaaman Mahmuudan. 

 

Keistimewaan shalat tahajjud di antaranya, 

mendatangkan kesehatan,menghapus dosa2 yang dilakukan 

siang hari,menghidarkannya dari kesepian dalam 

kubur,mengharumkan bau tubuh,menjaminkan baginya 

kebutuhan hidup,keselamatan dan kesenangan di dunia dan 

akhirat,wajahnya akan memancarkan cahaya keimanan,akan 

dipelihara oleh Allah dirinya dari segala macam 

marabahaya.ujar Imam Ghozali, ketua LD_FIAD senin 4/12 

 

Lanjut Imam,Pada setiap malam, Allah swt turun ke langit 

dunia. Ketika malam tinggal tersisa sepertiga terakhir, 

Sebagaimana Sabda Rasulullah, ‘’ Siapa yang berdoa kepada-

ku, lalu aku kabulkan doanya ? Siapa yang minta kepada-
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ku lalu aku kabulkan permintaanya ? Siapa yang minta 

ampunan kepada-ku,lalu aku ampuni dia ? ( HR. Muslim ). 

 

Tentu saja syaitan laknatullah tak akan tingggal diam 

melihat kesetiaan cinta sang hamba pada kholiqnya ini,sebab 

ia tahu bangkit di sepertiga malam untuk qiyamul lail adalah 

saat yang penuh ke ikhlasan dan keridhoan,sehingga ia dengan 

segala daya  upayanya mencegah setiap orang untuk bangkit  

dari tidurnya seperti yang di sabdakan Rasulullah saw, 

‘’Syaitan mengikat tengkuk leher setiap orang dari kalian 

jika ia tidur, dengan tiga ikatan, Syaitan menepuk setiap 

ikatan dengan berkata ( kepada orang  yang besangkutan 

) ‘’Engkau masih punya malam yang panjang, karena itu 

tidurlah ‘’ ( HR. Al Bukhari, Muslim, An Nasai, Ibnu Majah 

dan Imam Ahmad ).sambungnya. 

 

Untuk itu monggo ldfiad mengajak cepat bergegas 

saudaraku ….Ayo Bangun …Lepaskan semua 

ikatannya…dirikanlah sholat Tahajjud………… 

 

C. LD-FIAD AJAK GERAKAN BERHIJAB 

 

Masjid Baiturrahman mengajak warga surabaya untuk 

berhijab dan memberikan apa manfaatnya berhijab dengan 

penyebaran melalui seminar, selebaran, bulletin, medsos dan 

publikasi melalui media elektronik,pengajian dan media cetak. 

 

Dalam gerakan berhijab masyarakat warga Surabaya 

supaya paham mengenai tata cara menutup aurat yang benar 

sesuai alquran dan alhadist. Sebagaimana di sebutkan dalam 

alquran surat an-nur ayat : 31 yang artinya : Katakanlah 

kepada wanita yang beriman,hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya,kecuali yang ( biasa ) 
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Nampak dari padanya, dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kudung kedadanya,………..dst. 

 

Jilbab adalah kewajiban agama,baik si pemakai berhati 

baik maupun buruk,maka jilbab tetap wajib di kenakan oleh 

para wanita sesuai dengan ketentuan syariat, firman Allah swt 

. ( Q.S.Al-Ahzab : 59 ) yang artinya : Hai Nabi, katakanlah 

kepada istri-istrimu, anak2 perempuanmu dan istri2 

orang mukmin,hendaklah mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka 

lebih mudah untuk di kenal, karena itu mereka tidak di 

ganggu .Dan Allah adalah Maha pengampun lagi maha 

penyayang.: 

 

Jadi orang yang berjilbab termasuk obat hati yang akan 

ikut merangsang penyebuhan penyakit hati, sekaligus identitas 

muslimah yang jadi benteng dari segala gangguan,oleh karena 

itu lebih baik memakai jilbab dan berhati baik, dari pada  

berhati baik tanpa jilbab, apalagi berhati busuk tanpa berhijab.  

 

 Inilah ajakan Masjid Baiturrahman agar supaya warga 

masyarakat gerakan memakai berhijab……………….. 

 

D. MANEJEMEN AKAL DAN QOLBU 

 

Ketua lembaga dakwah fiad Drs.H Imam Ghozali, MM. 

telah memberi pencerahan atau pembinaan untuk 

menjernihkan pikiran dan meneguhkan keimanan dalam 

kajian rutin malam minggu ( Kuntum ), yang telah 

diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa studi Agama-

agama fakultas Agama islam UMS, pada hari sabtu, tanggal 9 

Desember 2017,pukul 19.00 wib ( bakda Isya’ ) di Masjid KH 

Mas Mansur UMSurabaya jl sutorejo 59 surabaya, dalam 

pembahasan manajemen akal dan kolbu. 
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Manajemen atau pengelolaan akal dan kolbu sama2 

bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna 

keduanya,sehingga keduanya dapat menuntun empunya akal 

dan hati kearah yang tujuannya baik. Keduanya ini memiliki 

kandungan positif dan negative. 

 

Akal yang positif akan selalu berfikir yang baik dan akan 

dapat menghantarkan manusia mengenali semua tanda2 

kekuasaan nya lewat segala yang di ciptakannya, sedangkan 

kolbu yang positif akan selalu dapat ketentraman, sabar, 

empati, kasih sayang dan bisa menghantarkan manusia 

mencapai kehadiratNya. 

 

Sekarang akal yang negative, mereka bisa menjadikan 

manusia menipu manusia yang lain,akal-akalan yang 

digunakan hanya untuk kesenangan dirinya, jika tidak 

digunakanpun ini akan menjadikan manusia di sebut gak 

punya otak,entah wujudnya itu merugikan atau mengganggu 

orang lain. Sedangkan hati yang negative adalah tempat 

bersarangnya dengki, iri ,hasut, kikir , sombong, dendam, 

amarah juga tempat2 selemah-lemahnya iman. Sifat negatifnya 

sudah tentu berlawanan dengan potensi positifnya, jadi 

disinilah saya kira pentingnya manajemen/pengelolaan 

Akal dan Qoilbu. 
 

E. LD FIAD MENGUTUS 5 ORANG UTK IKUT LDK PWM 

 

Program lembaga dakwah khusus pimpinan wilayah 

muhammadiyah jawa timur telah mengadakan perjalanan atau 

rihlah dakwah pelatihan Da’I khusus lembaga dakwah khusus ( 

Regional 5 )  turun ke bawah yaitu ke pimpinan daerah 

muhammadiyah kebetulan rihlah ini di lakukan di PDM kota 

Surabaya bertempat di auditorium mellenium bullding SDM 4 

Jl. Pucang anom 93 surabaya, pada hari ahad tanggal 24 

desember 2017, pukul  08.00 wib s/d 15.30 wib. 
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Dalam kegiatan rihlah ini diikuti oleh jajaran 

muhammadiyah di antaranya,segenap pimpinan lembaga 

dakwah khusus PDM kota Surabaya, Majelis Tabligh PCM se 

kota Surabaya, Pimpinan korp mubaligh muhammadiyah kota 

Surabaya, bidang dakwah ortom tingkat daerah kota Surabaya, 

lembaga dakwah FIAD dan lembaga dakwah kampus. 

 

Maka dalam kegiatan ini ketua lembaga dakwah Fiad telah 

mengutus anggota sebanyak 5 orang yaitu, Ust Imam Syafii, 

Ust Fauzan Hanny, Ust Syaifun Nur, Ust Setiyo Budi dan Ust 

Moh Usman Afandi,untuk mengikuti rihlah lembaga dakwah 

khusus pwm jatim,ingin melihat lebih dekat apa lembaga 

dakwah khusus,di antara program yang dilakukan LDK adalah 

untuk merumuskan pedoman dakwah bagi da.i di wilayah 

tertentu seperti lapas, lokalisasi dan daerah terpencil terluar 

dan tertinggal, mengajak da.i untuk meningkatkan perannya 

dalam berdakwah untuk terus membangun dan merawat 

kebhenekaan, memetakan kekuatan da,I di daerah terpencil. 

 

Mudah – mudahan kegiatan rihlah yang dilakukan 

lembaga dakwah khusus pimpinan wilayah muhammadiyah 

jawa timur, dapat bermanfaat dan bisa di trapkan di daerah 

terpencil dan tertinggal dan juga termasuk shaering dengan 

lembaga dakwah Fiad yang selama ini dilakukan oleh LDFIAD. 

Dan inilah foto para jawara ldfiad dan lembaga dakwah 

kampus .Amin….. 

 
F. PARTISIPASI LD-FIAD KE MAJLIS TABLIGH (pengajian 

sang pencerah) 

 

Lembaga dakwah fiad dalam pengajian ahad pagi sang 

pencerah telah ikut berpartisipasi dalam memasang Benner 

dengan ucapan “Ld-Fiad mengucapkan Selamat Datang Bapak 

Amin Rais” yang di adakan oleh Majelis Tabligh Daerah kota 
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Surabaya pada hari Ahad tanggal 28 Januari 2018, pukul 07.30 

Wib di halaman gedung SD Muhammadiyah 9 Sukolilo Bahari 

Surabaya sebagai penceramah Bapak.Prof.DR H.M.Amin Rais, 

MA. Sebagai bapak Reformasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Dalam ceramahnya Amin Rais, mengatakan bahwah 

orang-orang musrik,kafir, dholim, munafik,libralisme bersama 

agen perusak moral bangsa dengan gerakan narkoba, sabu2 

dan LGBT mereka tidak menyerah dengan  berbagai cara untuk 

memperjuangkan keberadaannya. 

 

Maka kita sebagai umat islam yang sering menyuarakan 

Takbir harus berani melawan kemungkaran dan menegakkan 

kebenaran (Amar Ma’ruf Nahi Mungkar ) juga kita harus 

berjuang dan berjihad fi sabililllah ini harus selalu di 

gelorakan,kosentrasi pada pembangunan sumber daya 

manusia melalui amal usaha muhammadiyah seperti di 

kampus-kampus 

 

G. LD-FIAD MEMBERI SANKES KE ALUMNI FIAD 

 

Nama Suadara Bapak Asmadi,S.Th.I, umur 50 tahun dia 

adalah alumni Fiad lulus tahun 2012, pekerjaan sehari-hari 

sebagai tukang tambal ban dan mubaligh sekarang kondisinya 

sedang sakit osteoporis dan empedu, berjalanya di bantu 

dengan alat jalan bentuk U.dia juga sebagai pengurus masjid 

baitut taqwa di jalan simokerto 4/16 surabaya.sekarang 

kondisinya hanya berbaring saja, alamatnya ada di jalan platuk 

buntu Surabaya. 

 

Maka lembaga dakwah fiad telah memberi santunan 

kesehatan ( Sankes ) kepada bapak Asmadi,S.Th.I.Pada hari 

jumat tanggal 23 maret 2018.malam sabtu sekitar jam, 19.00 

wib,Sekretaris lembaga dakwah fiad yaitu Bapak Fauzan 
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Hany,sedang kerumahnya dan bersilaturrahmi sekaligus 

menyerahkan uang santunan dari lembaga dakwah fiad untuk 

meringankan beban hidupnya, program ldfiad adalah peduli 

kaum dhuafah,biasiswa, sayang anak yatim dan memberi 

santunan kesehatan utamanya alumni fiad dan umumnya 

masyarakat umum. 

 

Atas nama pengurus lembaga dakwah fiad yaitu bapak 

Imam Ghozali, mengutus sekretaris ldfiad yaitu Bapak 

Fauzan Hany,  mewakili segenap pengurus LD-fiad, telah 

memberi atau menyerahkan  santunan kesehatan kepada 

keluarga Asmadi,S.Th.I dan mohon kepada seluruh alumni 

fiad atau lapisan masyarakat untuk meringankan beban selama 

hidupnya dan mohon doanya semoga cepat sembuh dan bisa 

beraktifitas kembali sebagai mubaligh atau penceramah, amin. 

 

H. LDFIAD IKUT PARTISIPASI KE LDK PWM 

 

Lembaga dakwah fiad ikut berperan mengambil strategi 

apa yang dilakukan oleh lembaga dakwah khusus pwm yaitu 

untuk pencegahan/stop penyalagunaan narkoba dan di Negara 

kita. 

 

Ketua lembaga dakwah khusus pwm Ust Moh Arifin, 

telah mengadakan acara up grading dai di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya Gedung G-6 pada hari Ahad, 6 Mei 

2018, pukul 8.00 s/d 16.00 wib, dalam materi yang di 

sampaikan oleh para tutor di antara yang hadir kepala BNN 

RI, komjen Pol.Heru Winarko, S.H. untuk pencegahan 

penyalagunaan narkoba, anak jalanan, gelandangan,pengemis 

dan korban narkoba, paparnya 

 

Lembaga dakwah fiad ( LDFIAD ) ikut berpartisipasi 

dalam berdakwah itu sifatnya tidak terbatas oleh ruang dan 

waktu maka dari itu pengurus ldfiad siap hadir selalu berada 
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di tengah- tengah masyarakat untuk memberikan 

pendampingan, pembinaan dan pencerahan, terutama untuk 

ikut serta mengurangi permasalahan penyalagunaan narkoba, 

penanganan anak jalanan, tuna susila, gelandangan,pengemis 

dan persoalan sosial lainnya.kata Imam Gh.sbg ketua ldfiad. 

 

Kata Imam Ghozali, ketua Lembaga dakwah fiad sangat 

membantu pada lembaga dakwah khusus pwm untuk 

menyampaikan lewat ceramah agama di atas mimbar pada 

saat jumat, mengajak mereka untuk menuju kebaikan dan 

berdakwah ke dalam komunitas seperti komunitas bonek, 

anak punk, moge dan berbagai komunitas lainnya. 

 

I. LEMBAGA DAKWAH FIAD LAUNCHING KARTU TANDA 

ANGGOTA KORPS MUBALIGH 

 

LDFIAD.CO. untuk mempererat silaturrahim antara takmir 

masjid se Surabaya dengan lembaga dakwah fiad maka ldfiad 

mengadakan halal bihalal dengan tema “Eratkan ukhuwah 

islamiyah di masa kini” di Gedung Tauhid Tower Lt.9 Ruang 

903. Universitas Muhammadiyah Surabaya di jalan Sutorejo 

no. 59 Surabaya. ahad,(8/7/18). 

 

Dalam kegiatan ini lembaga dakwah fiad Melauching 

Kartu Tanda Anggota Korps Mubaligh, kartu ini akan di 

berikan pada mubaligh yang bergabung dengan ldfiad 

tentunya kartu ini adalah sebagai bukti mereka itu betul – 

betul anggota korps mubaligh fiad. Untuk ketentuan pemegang 

KTA ini memiliki komitmen dengan dakwah Islamiyah dan 

kartu ini tidak boleh dipindah tangankan, kartu tanda anggota 

tidak berlaku apabila yang bersangkutan di nyatakan keluar 

dari lembaga dakwah fiad. menurut Imam Ghozali selaku ketua 

ldfiad. 
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Selain itu lembaga dakwah fiad juga menerbitkan 

bulletin,kalender yang di bagikan ke masjid – masjid yang telah 

bekerjasama dengan ldfiad.ini adalah upaya penyebaran 

lembaga dakwah fiad melalui berbagai media TVRI jawa timur, 

Koran memorandum,Koran jawa post,media sosial dan berita 

ldfiad bisa dilihat di website.fiadsurabaya.net.hingga sampai 

sekarang ldfiad bisa go public sampai luar kota 

seperti,lamongan, malang ,gresik , jombang,probolinggo dan 

pandaan pasuruan.ujarnya 

 

Halal bihalal/silaturrahmi lembaga dakwah fiad di akhiri 

dengan lauching kartu tanda anggota korps mubaligh ldfiad 

dan pemberian penghargaan oleh masjid Ar-Rahim jl.krukah 

lama 4/16 sby dan masjid Al-Fath jl.kalibokor 1/32b Surabaya 

kepada ldfiad.tambahnya 

 

J. BUKA BERSAMA DENGAN PENGURUS LDFIAD 

 

Lembaga dakwah fiad di bulan ramadhan 1439 H,banyak 

sekali permintaan untuk imam khotib sholat taraweh dan 

ceramah kuliah subuh di berbagai masjid se Surabaya,  

 

Hingga ketua ldfiad mengajak para pengurus untuk rapat 

dan berbuka bersama pelaksanaan rapat pada hari kamis 

tanggal 24 Mei 2018, pukul 15.30 wib tempat di angkringan 

matahari SD Muhammadiyah 9 Bahari kenjeran sukolilo, 

agenda yang di bahas yaitu halal bi halal lembaga dakwah fiad 

dengan takmir masjid se Surabaya. 

 

Halal bi halal akan di laksanakan pada hari Ahad tanggal 

08 Juli 2018, pukul 09.00 wib tempat di UMsurabaya Ged G.Lt 

6. Jl Sutorejo 59 Surabaya, pembicara Ust Drs.H.M Subai 

Taslim,M.Pd.I dari Depag Kota Surabaya juga Alumni Fiad ) 

demikian Undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya di 

ucapkan terima kasih. 
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BAB V 

MEMBANGKITKAN SEMANGAT KORPS MUBALIGH LDFIAD 

 

A. MUHARRAM KITA JADIKAN SEBAGAI MOMENTUM 

UNTUK EVALUASI DIRI 

 

Tidak terasa tahun baru hijrah atau tahun baru islam telah 

muncul kembali memasuki bulan muharram, menandai 

datangnya kembali tahun yang baru, kali ini memasuki tahun 

baru hijrah tanggal 15 nopember 2012 M ( 1 muharram 1434 

H ) berarti umur kita sudah berkurang setahun lagi, jikalau di 

hitung sejak tahun hijrah yang lalu,tetapi sebagian banyak dari 

kita ini tidak merasa kurangnya umur itu, dari hari ke hari 

akhirnya menjadi seminggu, sebulan lalu setahun dan akhirnya 

sampailah kita pada detik terakhir dari kehidupan di dunia ini 

yakni ajal kematian, amat berbahagialah orang yang sewaktu 

di datangi ajalnya itu sudah banyak amal sholehnya, tetapi 

sebaliknya amat rugi sekali orang yang tidak bersedia 

bepergian jauh yaitu kea lam akhirat, karena tidak mempunyai 

amalan yang sholeh atau masih amat sedikit sekali, padahal 

segala macam amalan dilakukan seorang manusia di dunia ini, 

pasti akan diketahui catatatnya baik atau buruk sebagaimana 

Firman Allah SWT. Yang artinya : “Maka barang siapa yang 

mengerjakan seberat timbangan semut kecil yang berupa 

kebaikan, ia akan mengetahuinya dan barang siapa yang 

mengerjakan seberat timbangan semut kecil yang berupa 

keburukan, iapun akan mengetahuinya pula :” ( Q.S. 

Azzilzaal : ayat 7 – 8 ). 

 

Tahun baru hijrah akan berbeda dengan tahun baru 

Masehi yang di sambut dengan penuh semarak adanya 

kembang api, meniup trompet, petasan, hiburan, dan juga 

banyak manusia meramaikan jalan raya sehingga nunggu jam 

00-00 dan lain-lain.semua masyarakat untuk menyaksikan 
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pergantian tahun baru Masehi, lain hal dengan tahun baru 

hijrah tidak perlu di sambut dengan kemeriahan pesta, namun 

demikian sangat penting jika tahun baru hijrah di jadikan 

sebagai momentum untuk merenungkan kembali kondisi 

masyarakat kota saat ini. 

 

Tidak lain karena peristiwa hijrah Nabi saw dari kota 

Makkah ke kota Madinah memang kejadian itu sangat penting 

sekali sehingga di zaman kholifah Umar bin khothob lalu di 

tetapkan sebagai hitungan permulaan tahun, sebetulnya lebih 

mengambarkan momentum perubahan masyarakat ketimbang 

perubahan secara individual,hijrah Nabi saw tidak lain 

merupakan peristiwa yang menandai perubahan masyarakat 

jahiliyah saat itu menjadi masyarakat islam, inilah makna 

terpenting dari peristiwa hijrah Nabi saw. Sebagaimana di 

sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj : 58 -59 . Yang Artinya : 

“ Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian 

mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan 

memberikan kepada mereka rezki yang baik ( surga ) Dan 

sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki, 

sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam 

suatu tempat ( surga ) yang mereka menyukainya.Dan 

sesungguhnya Allah Maha mengethui lagi Maha 

penyantun.” 

 

Dalam arti luas hijrah berarti segala upaya dan gerakan 

untuk menjauhi segala perbuatan yang buruk, jahat dan keji. Di 

sebutkan dalam al-quran surat al-baqarah ayat 218. Yang 

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman,orang-

orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka 

itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah maha 

pengampun lagi maha penyayang.” Maka dengan semangat 

gerakan hijrah tidak pernah selesai atau berhenti, dan menjadi 

kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah swt. 
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Rasulullah saw pernah berhijrah ke Negara thoif untuk 

menghendaki tekanan dan ancaman kaum musrykin quraisy 

terhadap da’wah yang di lakukan beliau, para sahabat pernah 

di perintahkan berhijrah ke habasyah sampai dua gelombang 

untuk menghendari pemurtadan karena kekejaman kaum 

quraisy terhadap kaum muslimin di kota Makkah, dan hijrah 

Rasulullah saw ke kota Madinah adalah momen penting demi 

untuk peningkatan da’wah dan mempertahankan keimanan 

serta membangun masyarakat yang kemudian menjadi bangsa 

yang beradap dan disegani oleh seluruh penduduk bumi. 

 

Oleh karena itu momen dan semangat hijrah merupakan 

gerakan dan dinamika da’wah yang harus dilakukan untuk 

mewujudkan bangsa yang beradap di atas dasar iman tauhid 

dan syariat Allah swt, sehingga tercapai “ Baldatun 

Thayyibatun wa Rabbun Ghofur “ negeri yang bersih dari 

segala bentuk kejahatan di bawah pengampun Tuhan, dengan 

demikian jelas gerakan hijrah adalah gerakan kemanusiaan 

yang mulia bagi kemanusiaan dan dihadapan Allah swt. Secara 

bahasa hijrah berarti berpindah tempat adapun secara syar’I 

para fuqoha mendefinisikan hijrah sebagai keluar dari darul 

kufur menuju darul islam dalam definisi ini adalah suatu 

wilayah yang menerapkan syariat islam secara total dalam 

segala aspek kehidupan dan yang keamanannya berada di 

tangan kaum muslim, sebaliknya darul kufur adalah wilayah 

yang tidak menerapkan syariat islam dan kemanannya bukan 

di tangan kaum muslim sekalipun mayoritas penduduknya 

beragama islam definisi semacam ini diambil dari fakta hijrah 

Nabi saw, sendiri dari kota Makkah yang saat itu merupakan 

darul kufur ke Madinah yang kemudian menjadi darul islam. 

 

Peristiwa hijrah paling tidak memberikan makna sebagai 

berikut : 

a. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan antara islam 

dan kekufuran serta antara darul islam dan darul kufur 
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paling tidak demikianlah menurut Umar bin Al-

khathab ketika beliau menyatakan hijrah itu 

memisahkan antara kebenaran dan kebatilan (HR.Ibnu 

Hajar). 

b. Tonggak berdirinya daulah islamiyah Negara islam 

untuk pertama kalinya dalam hal ini,para ulama dan 

sejarawan islam telah sepakat bahwa kota Madinah 

setelah hijrah Nabi saw telah berubah dari sekedar 

sebuah kota menjadi sebuah Negara islam bahkan 

dengan struktur yang menurut Cendikiawan barat, 

Robert N.Bellah, terlalu modern untuk ukuran 

zamannya saat itu Nabi saw sendiri yang menjabat 

sebagai kepala negaranya. 

( Penulis adalah Dosen Agama Islam Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya) 

 

B. HATI ADALAH PENGGERAK PERBUATAN 

 

Jika ada bagian tubuh manusia yang paling besar 

bahayanya,paling kompleks dampaknya,paling halus 

masalahnya,paling sukar diperbaiki dan paling rumit 

keadaannya,maka itu adalah qalb (hati) demikian ungkap 

imam ghazali dalam kitab terakhirnya,Minhajul Abidin.tidak 

salah bila kata bijak mengatakan bahwa dalamnya laut bisa 

diketahui,dalamnya hati siapa yang tahu.Hati memang tidak 

tampak tetapi dia menjadi penentu watak,karakter,bahkan 

perbuatan seorang manusia. 

 

Hati itu adalah raja yang ditaati dan penguasa yang 

diikuti.Oleh karena itu jika hati hidup,maka baiklah perangai 

manusia.Tetapi jika hatinya rusak apalagi mati,maka amat 

buruklah amal perbuatannya.Jadi hati merupakan pusat 

perhatian Allah,maka tidaklah bisa dimengerti secara akal 

sehat bagaimana orang begitu suka merawat dan 

memperindah wajah dan fisiknya,sementara apa yang dilihat 
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oleh Allah dibiarkan kotor tidak terurus,sehingga hati itu rusak 

dan penuh dengan penyakit.Padahal mengabaikan hati sama 

dengan menutup cahaya ilahi. 

 

Allah SWT berfirman,”Dan adapun orang-orang yang di 

dalam hati mereka ada penyakit,maka dengan surat itu 

bertambah kekafiran mereka,di samping kekafirannya ( 

yang telah ada ) dan mereka mati dalam keadaan kafir,” 

(At-Taubah,ayat 125 ).Menjelaskan ayat tersebut,Ibnu Katsir 

dalam tafsirnya mengatakan bahwa keraguan orang-orang 

yang kafir (sakit hatinya) semakin bertambah dan 

bertumpuk.Tentu hal tersebut adalah bentuk kecelakaan 

mereka, karena sesuatu yang seharusnya menjadi petunjuk 

bagi  hati justru menjadi penyebab kesesatan dan kehancuran 

mereka,persis seperti ramuan yang salah,jika dimakan hanya 

akan menjadikan penyakit semakin parah.Demikianlah hati, 

jika tidak dirawat sehingga kotor,maka menjadi rusak lalu 

mati. 

 

Maka perbuatan orang itu berbekas pada hatinya,kalau 

orang berbuat baik,membuat hati bersih suci,dan kalau orang 

berbuat dosa membuat hatinya kotor,demikian setiap 

perbuatan manusia,sehingga kalau orang banyak berbuat 

dosa,hatinya sangat kotor,dan orang yang banyak berbuat baik 

hatinya menjadi bersih.karena hati merupakan penggerak 

perbuatan, seperti Sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya, 

“Ketahuilah,sesungguhnya dalam tiap-tiap badan ada 

segumpal darah,apabila ia baik maka perbuatan orang 

menjadi baik,dan apabila buruk perbuatan orang menjadi 

buruk, yaitu hati.” (HR.Bukhari Muslim). Jadi hati yang 

bersih akan mendorong orang berbuat baik,meskipun tidak 

diperintah orang lain.Dan hati yang kotor akan mendorong 

orang berbuat dosa meskipun tidak ada yang 

memerintah,sebagaimana disebutkan dalam Hadist yang 

Artinya,”Sesungguhnya Allah tidaklah menilai seseorang 
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dari bentuk jasmani kamu,dan tidak pula menilai rupa 

dan gaya kamu,tetapi Allah akan menilai hati dan amal 

perbuatan kamu,”(HR.Muslim dan Ibnu Majjah). 

 

Ada pula ucapan Sahabat,”Lihatlah yang 

dikatakan,jangan melihat siapa yang 

mengatakan,”.Maksudnya bahwa nasihat sahabat Ali bin Abi 

Thalib ini mengajak kita untuk lebih memperhatikan ucapan 

atau perbuatan seseorang sebagai teladan,bukan meniru 

orangnya.maksudnya miskipun ia orang besar,berpangkat atau 

kaya raya,tetapi jika perbuatannya buruk tidak perlu kita 

teru,sebaliknya kendati ia orang kecil miskin ataupun tidak 

mempunyai jabatan apa-apa namun kalau ucapan dan 

perbuatannya baik harus kita jadikan contoh, sebab didalam 

pandangan agama islam manusia dinilai paling mulia di 

hadapan Allah SWT, bukan karena pangkat atau 

kedudukannya melainkan karena ucapan perbuatan dan 

tingkah lakunya,Amin (penulis H.Imam Ghozali, Wakil Lazismu 

Kota Sby) 

                                                                                                                                                                          

Allah Berfirman dalam Al-quran surat Al-Hasyr ayat : 18-

19 (yang Artinya ),”Wahai ummat yang beriman 

bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya (disiapkan) 

untuk hari esuk (akhirat), dan bertaqwalah kepada 

Allah,sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan,dan janganlah kamu seperti orang-orang 

yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka 

lupa kepada diri mereka sendiri,mereka itulah orang-

orang yang Fasiq,” dapat kita jadikan alat untuk 

memperhatikan diri kita tentang perbuatan apa saja yang telah 

kita perbuat, Maka bersyukurlah pada Allah yang berkuasa 

membolak-balikkan hati hambah-Nya,sehingga ada kalanya 

hati manusia menjadi dekat dengan-Nya berkat bimbingan dan 
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Rahmat-Nya dan ada kalanya jauh darinya karena 

penyimpangan dan kemaksiatan yang dilakukan. 

 

Perbuatan hati,baik yang terpuji maupun perbuatan hati 

yang tercela yang direalisasikan oleh anggota tubuh/badan 

manusia yang berdasarkan pada Firman Allah dan Sabda 

Rasululllah manusia yang baik adalah manusia yang hidupnya 

bermanfaat bagi manusia lain,sebagaimana Nabi 

SAW,”KHOIRUNNAAS ANFA’UHUM LINNAAS,” diantara 

perbuatan manusia yang baik yang digerakan oleh Qolbun 

Salim, adalah menyenangkan orang lain, wajah yang selalu 

cerah ceria,wajah yang menyenangkan orang lain,jangan 

cemberut,senyum yang tulus, Rasulullah saw, selalu menyebar 

senyum karena senyum adalah shodaqoh,kata-kata yang 

santun danlembut,senang menyapa/mengucapkan 

salam,sopan bersikap dan penuh rasa hormat,penampilan yang 

menyenangkan dan rapi,maafkan kesalahan,silaturrahim akan 

putus,bila tidak saling memaafkan orang lain,Semoga kita 

dapat menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah swt, Amin… 

(Penulis adalah Dosen UPN “Veteran” Jatim Surabaya ) 

 

C. ADAKAH MAKHLUK SYAITAN ? 

 

Syaitan itu kata sifat yang bisa nempel pada manusia dan 

bisa nempel pada makhluk jin yang halus,tidak dapat di lihat 

oleh mata kepala biasa kecuali kalau Allah memperlihatkannya 

kepada manusia yang di kehendakinya seperti Rasul-rasul dan 

orang-orang yang sholeh orang ingin mengetahui jenis-jenis 

kuman yang tak dapat dilihat dengan mata,karena halus dan 

kecilnya maka orang boleh pergi kedokter buat melihatnya 

dan mengetahuinya karena dokter mempunyai alat buat 

melihatnya,mengenai syaitan kita harus meminta tolong 

kepada Allah kita dilindungi dari gangguannya dan godaannya. 
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Oleh sebab itu ,bila terjadi gangguan syaitan atau 

kesurupan hendaklah segera kita membaca Al-Quran dengan 

itu Insya Allah kita dapat perlindungan dari Allah SWT, ada 

yang sangat berbahaya dan gangguan atau kesurupan syaitan 

itu yaitu dia membikin orang pingsan,tidak sadarkan diri atau 

gila,dan kalau ada keperluannya yang sangat syaitan bisa bikin 

kelenger orang sampai ada yang mati karenanya.Cara ini 

didalam islam dinamakan Hamzun yaitu membikin kelenger 

gila atau pingsan sampai mati, ini cara yang sangat berbahaya 

kalau syaitan menjalankan godaannya terhadap manusia. 

 

Quran surat Jin ayat :6 yang artinya (dan 

bahwasanya ada beberapa orang laki-laki diantara 

manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-

laki diantara Jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka 

dosa dan kesalahan). Tidak dipungkiri bahwa sebagian 

masyarakat mempercayai adanya makhluk halus yang disebut 

Tuyul,untuk mengenal alam pertuyulan di bawah ini kami 

sajikan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah 

Tuyul.Mitos tuyul dipercaya memiliki kelebihan dan spesifikasi 

sebagai berikut : 

1. Sebagai pencuri uang,dalam jumlah tertentu,dipercaya 

tidak bisa mengambil uang yang dibendel (diikat karet 

atau distaples) 

2. Diperjual belikan,dukun dengan yang menginginkan 

kekayaan tanpa usaha, harga bisa mencapai 5-10 juta 

rupiah. 

3. Takut cermin,karena mengira bayangan yang Nampak 

adalah tuyul lain peliharaan pemilik uang. 

4. Suka digendong,sang majikan suka meletakkan kedua 

tanganya kebelakang (sedang mengendong 

tuyulnya),majikannya wanita karena tuyul butuh 

menetek. 
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Pandangan islam tentang makhluk halus,makhluk halus 

diakui keberadaannya dalam agama,sebagaimana firman Allah 

dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyaat ayat:56 yang artinya 

(dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada Ku). berdasar Al-Quran 

dan Hadist makhluk halus (Jin) memiliki spesifikasi : 

1. Tidak bisa dilihat,makhluk halus(jin)dan sebangsanya 

tidak bisa dilihat,bila ada yang pernah melihatnya itu 

bukan ujud sebenarnya,namun hanya bentuk jadian 

(Q.S.Al-A’raaf : 27 )  

2. Tidak bisa dipengang, (Q.S.Al-Hijr :27 ) 

3. Bisa memindah benda berat dalam tempo singkat,Jin 

mampu memindah benda berat (singgasana Nabi 

Sulaiman) dalam tempo super cepat! Jadi tidak usah 

heran bila ada benda bisa bergerak sendiri.(Q.S.An-

Naml : 39 ) 

 

Kesimpulan, Allah mencipta jin dengan berbagai macam 

jenisnya,diantaranya Ifrit,mungkin tuyul juga termasuk salah 

satunya. Namun apapun jenis dan macamnya,yang penting bila 

selalu menjaga keimanan (tidak musyrik) dan bertawakkal 

kepada Nya,Insya Allah akan selamat dalam lindungan-

Nya.(Q.S.An-Nahl : 99 ).Demikian beruntungnya bila selalu 

berpengang teguh pada tuntunan agama,sehinggga tidak takut 

dan tidak khawatir dan tidak pula terombang ambing 

kebingungan dalam menghadapi adanya makhluk 

Ghoib.Apabila sampai terjebak minta bantuan paranormal 

(dukun/orang pintar), yang bisa berakibat terperosok kedalam 

lembah kemusyikan !!!... 

 

Na’udzu billahi min dzaalik  (kami berlindung kepada 

Allah dari yang demikian itu) 

 

 

 



MEMBANGKITKAN SEMANGAT LEMBAGA DAKWAH FIAD 

 

50 
 

D. PERNIKAHAN/PERTUNANGAN 

 

Kita mengenal tetalen,dari kata tali, tali kita kenal sebagai 

pengikat,begitu juga dalam kata pertunangan ,mengikat kedua 

calon, sehingga tidak bebas menerima orang lain sebelum 

putusnya tetalen itu.. 

 

Makna khitbah adalah melamar, meminang atau 

pertunangan,sedangkan pertunangan itu sendiri adalah 

semacam upacara atau ritual tertentu yang merismikan bahwa 

suatu pasangan itu sepakat mau menikah nantinya. 

 

Apabilah khitbah itu di terima,maka barulah wanita itu 

menjadi wanita yang berstatus makhtubah yaitu wanita yang 

sudah di lamar,dipinang, di pertunangkan.Namun apabila 

khitbah itu tidak diterima,ditolak dengan halus,atau tidak 

dijawab sampai waktunya,sehingga statusnya mengantung, 

maka wanita itu tidak dikatakan sebagai wanita yang sudah 

dikhitbah. 

 

Kalau sudah makhtubah maka wanita itu tidak boleh 

menerima lamaran laki-laki lain.banyak orang keliru 

memahami, bahwa mentang-mentang sudah terjadi lamaran, 

seolah-olah sudah layaknya jadi suami istri.orang tua lantas 

membolehkan pasangan ini kemana-mana berduaan,bahkan 

tidak sedikit mereka yang sudah mendahalui melakukan 

percumbuan sampai perselingkuhan alias zina bersetubuh.s 

ayang sekali pandangan keliru ini kemudian dianggap 

biasa,seiring dengan masuknya gaya hidup hedonis dan 

permisif yang melanda umat islam. 

 

Selingkuh yg dalam kamus islam dikenal dengan zina.anda 

mungkin berkata,kami tidak melakukan,kami tidak 

berbuat,kami sekedar tertarik saling pandang berbicara curhat 

kami sekedar berteman akrab, jalan bareng, makan bareng, 
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saling mengunjungi, saling bergurau dan bercerita, 

saling…….dan seterusnya,kepada anda saya katakan,jika anda 

telah bersuami atau beistri maka itulah selingkuh. 

 

E. KHUTBAH JUM’AT 

 

Khutbah I (SETYADI RAHMAN) 

 

Al-Qur’an, Qarun, dan Likuifaksi Palu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamaah sidang Jum’at yang dimuliakan Allah. 

Al-Qur’an dikenal sebagai wahyu terakhir yang 

diturunkan untuk segenap umat manusia melalui Nabi 

Muhammad SAW  yang  berfungsi, antara lain, sebagai 

petunjuk bagi umat manusia untuk menempuh jalan yang 
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lurus. Karena Al-Qur'an merupakan wahyu terakhir bagi umat 

manusia, maka kita bisa memahami ketika Allah SWT 

menjadikannya sempurna dan merupakan mukjizat  terbesar 

di antara banyak mukjizat  yang pernah diberikan-Nya kepada 

para nabi dan rasul-Nya.  

 

Dalam sekilas pandang, Al-Qur'an memang  tidak 

kelihatan sebagai sebuah mukjizat, yang berbeda dengan 

mukjizat lainnya yang selalu menimbulkan kehebohan dan 

ketakjuban. Karena itu wajarlah jika banyak umat manusia, 

bahkan umat Islam sendiri yang masih awam, yang 

meremehkan kemukjizatan tersembunyi Al-Qur'an. 

Kemukjizatan Al-Qur'an baru tampak mewujud ketika 

didekati, ditelaah, dan dipelajari. Akhirnya, diketahuilah 

bahwa kemukjizatan Al-Qur'an terletak pada aspek 

kebahasaannya, aspek isyarat ilmiahnya, dan aspek 

pemberitaan ghaibnya. 

  

Ma 'asyiral Muslimin Rahimakumullah.  

Pada aspek pemberitaan ghaibnya, manusia terkagum-

kagum akan kebenaran informasinya, baik yang terkait dengan 

peristiwa di masa lampau maupun di masa mendatang. Berita 

tentang masa lampau yang sudah terbukti kebenarannya 

adalah ditemukannya Kota Iram, tempat tinggal Kaum `Ad; 

ditemukannya badan Fir'aun yang selamat setelah 

ditenggelamkan di Laut Merah; dan peristiwa yang terkait 

dengan Ashhabu l-Kahfi, yaitu tujuh pemuda dan seekor anjing 

yang tertidur dalam gua selama 300 tahun karena 

menghindari kezaliman penguasa pada zaman itu.  

 

Berita tentang masa lampau tidak seluruhnya bisa 

ditemukan. Bisa jadi suatu saat, manusia modern dengan 

teknologi canggih yang dikuasainya, akan menemukan dan 

membuktikan kebenaran kisah masa lampau yang 
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diinformasikan Al-Qur'an. Namun demikian hal itu tidak 

mengurangi akan kemukjizatan Al-Qur'an. 

 

Zumratal mukminin a 'azzakumullah.  

Salah satu kisah masa lampau yang belum ditemukan 

manusia adalah lokasi ditenggelamkannya Qarun ke dalam 

tanah oleh Allah SWT beserta seluruh harta kekayaan 

melimpah ruah yang dimilikinya. Qarun diazab Allah SWT 

seperti itu adalah karena kesombongannya yang mengklaim 

kekayaan yang dimilikinya semata-mata merupakan hasil 

usahanya dan berkat ilmu (keterampilan) yang dimilikinya. 

Dia telah mengabaikan dan menyisihkan peran Allah SWT 

sebagai Ar-Razzaq, Tuhan Yang Maha Memberi rezeki.  

 

Berita tentang Qarun dan cara Allah mengazabnya dapat 

ditemukan di dalam Al-Qur'an yang artinya: "Sesungguhnya 

Qarun termasuk kaum Musa, lalu ia berlaku aniaya terhadap 

mereka. Dan Kami anugerahkan kepadanva sebagian 

perbendaharaan harta yang kunci-kuncinva sungguh berat 

dipikul oleh sejumlah orang yang  kuat-kuat. (Ingatlah) ketika 

kaumnya berkata kepadanva: ‘Janganlah kamu sombong; 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong',” (Qs. Al-Qashash: 76).  

 

Tentang azab Allah SWT terhadap Qarun termaktub dalam 

firman-Nya berikut ini. 

 

 

 

 

Artinya: “Maka Kami benamkanlah Qarun beserta 

rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu 

golongan pun yang dapat menolongnya selain dari Allah, dan 

tiadalah ia termasuk otang-orang (yang dapat) membela 

(dirinya). “(Qs. Al-Qashash:81) 
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Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah. 

Didalam Al’Qur’an, kejadian penenggelaman Qarun 

kedalam tanah dikenal dengan istilah al-khasaf, yang dalam 

istilah modern mirip dengan fenomena alam yang disebut 

likuifaksi. Likuifaksi adalah berubahnya tanah (yang semula 

padat dan keras) menjadi cair sehingga menenggelamkan 

segala benda yang berada diatasnya. Likuifaksi menjadi hal 

yang paling menarik dalam peristiwa gempa-tsunami di Palu 

dan Donggala, Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 28 

September 2018 yang lalu. 

Menurut penginderaan citra satelit, likuifaksi telah 

mencairkan tanah seluas lebih dari 200 hektar di Sigi dan Palu, 

lalu menggerakkan dan melahap dengan cepat, serta 

menenggelamkan benda apa saja yang berada di atasnya, 

termasuk komplek bangunan perumahan beserta para 

penghuninya, hanaya dalam hitungan detik.  

 

Likuifaksi Palu menjadi fenomena bencana yang paling 

menakutkan dibandingkan dengan gempa-tsunami, disamping 

karena sulit mendeteksi dan mengantisipasinya, juga karena 

sulit menghindarinya kalau terjadi dan tidak meninggalkan 

jejak keberadaan korbannya. Likuifaksi menelan korbannya 

begitu saja kedalam perut bumi berikut segala benda yang 

bersamanya seperti rumah, mobil, dan lainnya. Tak terkecuali 

orang-orang shalih yang tinggal didalamnya. Ini merupakan 

bukti bahwa sunnatullah itu bersifat objektif (tidak pandang 

bulu). 

 

Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: 

“Apakah bumi akan ditenggelamkan sementara didalamnya 

ada orang-rang shalih?’ Beliau menjawab: “Jika penduduknya 

sudah banyak yang melakukan kefasikan dan kekejian.” (HR. 

Thabrani). 
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Khutbah Kedua   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamaah siding Jum’at yang diuliakan Allah. 

Marilah kita akhiri khutbah Jum’at ini dengan berdoa ke 

hadirat Allah SWT, dengan harapan semoga Allah SWT 

berkenan mengabulkan doa jita, antara lain, menjadikan kita 

sebagai hamba Allah yang tidak sombong dengan segala yang 

kita miliki, mengingat Allah SWT dapat menghukum kita tidak 

saja di akhirat kelak, bahkan ketika kita masih hidup di dunia 

sbagaimana yang telah dialami Qarun.  
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Drs. Setyadi Rahman, MPI. 

Guru Madsrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, 

Dosen STAIT Jogja, dan Anggota Majelis Tabligh PWM DIY. 
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Khutbah II (FADHLURRAHMAN) 

 

Waspada Pada Dunia Yang Melalaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah. 

Kita selaku umat Islam sudah selayaknya memanjatkan 

syukur kepada Allah, Dzat yang memang pantas kita mengucap 

syukur kepada-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap 

terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad shalallahu 

`alaihi wasallam, Melalui perantara beliaulah Islam semakin 

tersebar dan tidak pernah redup meskipu.n banyak golongan 

yang  ingin meredupkan cahaya-Nya.  

 

Allah berfirman dalam surat Al-Hadiid ayat 20: 

 

 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini 

hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan.  
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Dalarn tafsir as-Sa'di dijelaskan bahwa kata….……… 

mengandung makna semua bentuk kesenangan dunia yang 

berkaitan dengan badan. Sedangkan kata           memiliki arti 

semua bentuk kesenangan dunia yang berkaitan dengan 

kesenangan hati.  

 

Pada ayat lain Allah berfirman: 

 

 

 

 

 

 

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-

anakmu  melalaikan kamu dari  mengingat Allah. Barang siapa 

yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang 

merugi. (Al-Munafiqun [63]: 9) 

 

Pada ayat di atas, Allah memperingatkan kita semua 

bahwa jangan sampai harta dan anak yang kita miliki 

melalaikan diri kita untuk mengingat Allah. Melalaikan dalam 

shalat, membaca Al-Qur'an dan amal shalih lainnya.  

 

Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya: 

 

 

 

 

 

 

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah 

diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-

pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka 

bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, 
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Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu 

mereka terdiam berputus asa. (Qs Al-An’am ayat 44) 

 

Dalam ayat ini, Allah juga  memberikan rambu-rambu agar 

manusia berhati-hati dengan pintu kesenangan yang Allah 

buka untuk sebagian golongan. Karena bisa jadi harta yang 

Allah berikan kepada sebagian golongan itu hanya untuk ujian 

bagi mereka. Bahkan Allah akan menyiksa mereka dengan 

mendadak sehingga golongan itu terdiam dan berputus asa. 

Kemngkinan yang  lain adalah harta yang  Allah berikan 

kepada mereka adalah harta istidraj. Sebagaimana dalam 

hadits:  

 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba 

apa yang disukainya di dunia padahal dia berbuat maksiat, 

maka itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam membaca ayat (yang artinya-red): “Maka 

ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan 

kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu 

(kesenangan) untuk mereka. Sehingga ketika mereka 

bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, 

Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka 

terdiam putus asa (HR. Ahmad, IV/145) 
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Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah.  

Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 38 bahwa 

semua kesenangan yang ada dunia baik kendaraan, harta, 

kedudukan„ wanita, dan lain sebagainya tidak sebanding 

dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Hal ini sangat 

tergambar jelas dalam ayat ini. Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wa sallam juga mengingatkan kita bahwa dunia 

kenikmatannya sangat sedikit. Hanya seperti air yang ada pada 

jari yang dicelupkan ke dalam air kemudian diangkat. Jadi 

kesenangan dunia sangatlah sedikit dibandingkan dengan 

kesenangan akherat yang Allah janjikan bagi orang-orang yang 

bertakwa. Sebagaimana firman Allah: Dan bersegeralah kamu 

mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang 

Iuasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-

orang yang bertakwa. [Ali 'Imran/3:133] 

 

Ma 'asiral Muslimin Rahimukumullah.  

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

 

 

 

 

 

 

Dua senigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan 

kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus 

manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak 

agamanya (HR. At-Tarmidzi, no. 2376)  

 

Hadits ini memberikan isyarat bahwa orang yang sudah 

terlena dengan kesenangan dunia, maka agama sudah tidak 

berharga bagi dirinya. Bahkan rela menjual agama hanya 

untuk kesenangan dunia yang sesaat. Nauzubillah. 
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Khutbah Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah. 

Marilah kita akhiri khutbah Jum’at siang hari ini dengan 

berdoa ke hadirat Allah SWT, dengan penuh kekhusyukan dan 

ketundukan. Dan semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa 

kita, Amien  
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Fadhlurrahman, M.Pd. 

Wakil Direktur Bidang Kepondokan  

MBS Purworejo Jawa Tengah 

 

 



MEMBANGKITKAN SEMANGAT LEMBAGA DAKWAH FIAD 

63 
 

F. DAFTAR ANGGOTA LEMBAGA DAKWAH KORPS 

MUBALIGH ALUMNI FIAD 

NO NAMA MUBALIGH ALAMAT  
KONTAK 
PERSON 

1 DR.H.HAMZAH TUALEKA,M.Ag   81330709787 

2 DR.H.MAHSUN JAYADI,M.Ag   82244489784 

3 Drs.H.MARSONO ADNAN,M.Si     

4 DRS.H.NURCHOLIS HUDA, M.Si   81335698235 

5 Drs.H.HAMRI AL JAUHARI,M.Pd.I   81357262122 

6 Drs.H.MUNAWAR,M.Ag   85107070004 

7 Drs.H.SYAMSUN ALI,M.Ag   81332070459 

8 Drs.H .SYAUKANI ONG,M.Ag   81331474777 

9 Drs.H.M.SUBA'I TASLIM M.Pd.I   81337695356 

10 Drs.H.SAHID ISMA'IL,M.Ag     

11 Drs.H .ABDULLAH     

12 Drs.H.NAWAWI M.Ag   8123279919 

13 Drs.H.SYAMSI HASAN,M.Ag     

14 Drs.H.IKROMI,M.Ag     

15 Drs.H.ACHMAD BARIR M.Si   8330200895 

16 Drs.H.ACHMAD DAHLAN,MA   81357457427 

17 Drs.H.UMAR LAZIM,M.Si     

18 Drs.H.MOCH SYAFI'I   85745994447 

19 Drs.H.IMAM GHOZALI,MM   8113467602 

20 Drs.H.WAHYUDI INDRAJAYA     
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21 Drs.H ABD HASYIM,M.Pd.I     

22 Drs.H.ABD KARIM NAFSI M.Ag   81359021415 

23 DRS.H. MUSTAIN ROZAK, M.Ag   82245723310 

24 H ,MUHAMMAD ARIFIN M.Ag   81332344444 

25 Drs.ABDURRAHMAN,M.Pd.I   85655141745 

26 Drs.ROFIQ MUNAWI,M.Pd.I   81219786045 

27 Fathur Rahman, S.Ud     

28 Drs.H.ZAINUL AFFANDI,M.Si   8179364530 

29 Drs.H.ABD ROZAQ NAWAWI     

30 Drs.H.IMAM SUBARI   8179335710 

31 Drs H.ABD HAMID     

32 Drs.H.M ISKAQ,M.Pd.I   085257869500 

33 Drs.ISMA'IL ABBAS .S.Pd.I   085730451353 

34 Drs.M KAUMIN   81331248505 

35 Drs.H MASHADI     

36 Drs.H.CHOLID LAZIM   081330673312 

37 Drs.MIZAN LAZIM   85852212220 

38 Drs.H.TULUS SANYOTO     

39 DRS. ELLIYANTO, M.Pd.I   81232927764 

40 Drs.AMININ     

41 Drs.H.EDI PURNOMO   8155093106 

42 Drs.H.M THOHA   81330135459 

43 Drs.H.DATUK MARIJO   81392818666 
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44 Drs.H.MOCH MUHARI     

45 DRS.H. MOCH FUAD, M.Pd.I   81331044244 

46 Drs.H.SUKAMTO     

47 Drs.H.NURHADI     

48 Drs.H.M.YAMIN SAID     

49 M.JUMADI M.Ag   81331808833 

50 Abdul Wahid Rosyidin,MA     

51 
NUR WAHID TUALEKA 
S.Ag,M.Pd.I   81348821283 

52 Drs.ALAMIL HUDA MM   085645608600 

53 DRS.H. GHUFRON, M.Pd.I   81231193464 

54 DRS. MAHFUD SIDDIQ   85100455270 

55 DRS.ABD.ROZAQ, M.Pd.I   81357207157 

56 DRS.ACHMAD MUN HAMIR,   85101180641 

57 DRS.MOCH.SUNARKO, M.Si   82132164938 

58 DRS.ZAINUL ARIFIN   85235576889 

59 DRS.AINUR ROFIQ   85851200367 

60 DRS.ALI FAUZI, M.Pd.I   81330266671 

61 DRS.H.NAF AN MARWI,M.Ag   85713742274 

62 DRS.H.SALIM BASAWAT, M.Ag   8123106225 

63 DRS.M.SYAIFUN NUR   85895979946 

64 DRS.BAHRUN ABIDIN   85648809494 

65 IMAM SYAFI'I S.TH.I   081330796117 

66 FAHAD , S.Ag   085731424551 
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67 NURIL, S.Ag   085649248747 

68 SHOBIRIN, S.Ag   085331096009 

69 MUHAIMIN, S.Ag   08983821412 

70 GHUFRON, S,Ag     

71 MOCH YUSUF, S.Ag   085100858662 

72 AQIB DARMUJI, M.Ag   081330709884 

73 TAUFIQURRAHMAN, S.Ag   08993737721 

74 ROZY, S.Ag   085717513537 

75 ABDULLAH MAS'UD. S.Ag   085731300331 

76 MUSTAIEN,S.Ud   81938368960 

77 WINARTO S.Th.I   085850414747 

78 SUMARNO,S.Th.I   085733843735 

79 BARZA SETIAWAN S.Ud   085100437922 

80 SUWARNO , S.Ag   81938337929 

81 DRS.AHMAD SUDARJO, M.Ag   85880969489 

82 SAMSUL ARIFIN, S.Ag   83830160150 

83 DRS.H. IMAM WAHYUDI, M.Ag   85101988224 

84 DRS.AMAM MUAZZAM, M.Ag   85258416164 

85 NASIBE TALIBE, S.Thi   81216200156 

86 MOH USMAN AFANDI,SE.S.Ud   82332316030 

87 MOCH ARIFIN,M.Ag     

88 M. AINURROHIM, S.Ag   82131164745 

89 CHOIRUL ANAM,S.Ag. M.Pd.I   85102849419 
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90 FAUZAN HENNY, S.Ag   85100737798 

91 M.KHAIRUL ANAM,M,Pd,l     

92 SETIYO BUDI, S.Thi     

93 DRS. HUSNI     

 

G. DAFTAR NAMA-NAMA MASJID YANG BEKERJASAMA 

DENGAN LD FIAD 

1 
SHIRATAL 
MUSTAQIM JL.LEBAK ARUM 2/68 SURABAYA 

2 
MIFTAHUL 
JANNAH giri laya 6/21 SURABAYA 

3 AN-NUR JL.KAPTEN SYAFIRI BANGKALAN 

4 AR RAHMAN JL.GUBENG JAYA 8/25 SURABAYA 

5 SMP NEGRI 15 JL.KEDUNG COWEK 352 SURABAYA 

6 AL FATAH  
JL.SIMO KALANGAN BARAT 
TOL SURABAYA 

7 SMP NEGRI 11 JL.SAWAH PULO 1-3 SURABAYA 

8 SMP PRAJA MUKTI JL.KUPANG SEGUNTING 2/12 SURABAYA 

9 PONPES AL IDRUS JL.WARU GUNUNG PACET MOJOKERTO 

10 PEMUDA JL.SAMPOERNA 65 SURABAYA 

11 DARUSSALAM JL.PENGAMPON 4/9 SURABAYA 

12 
DAARUT TAUBAH 
(GARNISUN) JL.NGEMPLAK  SURABAYA 

13 AT TAQWA JL.ALUN ALUN BANGKALAN 

14 SMP NEGRI 19 JL.IR SOEKARNO MERR SURABAYA 

15 NURUL ISLAM JL.KALIJUDAN 204 SURABAYA 

16 NURUL IMAN JL.KALIJUDAN 202 SURABAYA 

NO NAMA MASJID ALAMAT  KOTA 
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17 SMP NEGRI 8 JL.BUNGURAN SURABAYA 

18 DAKWAH JL.blauran kidul 2/21 SURABAYA 

19 TAQWA JL.SIMOKERTO 3/25 SURABAYA 

20 TAQWA JL.KEDUNG RUKEM 4 B SURABAYA 

21 SMP YP 17 JL.RANDU no 17 SURABAYA 

22 SALMAN ALFARISI JL.SUTOREJO 11 SURABAYA 

23 BAITURRAHIM JL.SUTOREJO 112 SURABAYA 

24 BAITURRAHMAN JL.TEMPUREJO 2 SURABAYA 

25 AL MUTTAQIN JL.WONOKUSUMO WETAN 3 SURABAYA 

26 AL IKHLAS JL.KREBANGAN 8/24 SURABAYA 

27 AL MUTTAQIN JL.GRESIK (POM) SURABAYA 

28 SMP NEGRI 42 
JL.dupak rukun 63 PASAR 
LOAK SURABAYA 

29 NURUL HUDA JL.BANYU URIP 3 C/ SURABAYA 

30 FASKHO JL.KEPUTRAN PANJUNAN SURABAYA 

31 NUR A'LA JL.CILIWUNG 1/6 SURABAYA 

32 BAITUL KHOLIQ JL.TAMBAK WEDI BARU 5/33 SURABAYA 

33 AL AMIN JL.PLATUK GG LANGGAR 15 SURABAYA 

34 SAID AL HIKMAH JL.KEDUNG COWEK SURABAYA 

35 MUHAJIRIN JL.TELUK BONE BARU 11 SURABAYA 

36 MUHAJIRIN JL.TENGGUMUNG BARU 12/ SURABAYA 

37 AL IKHLAS 
JL.BABATAN PANTAI UTARA 
3/1 SURABAYA 

38 PADI WOJO JL.WONOREJO 2/ SURABAYA 

39 FATHURRAHMAN JL.PUCANG ANOM3/ SURABAYA 

40 FARMA WARTA JL.KAPASARI 1-3 SURABAYA 
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41 PLAMPITAN JL.PLAMPITAN 8/25 SURABAYA 

42 TAQWA JL.POGOT 1-3 SURABAYA 

43 REMAJA  JL.KALILOM LOR 3/1 SURABAYA 

44 ANNUR JL.KALISARI DAMEN SURABAYA 

45 AL IKHLAS JLWONOSARI WETAN 10/ SURABAYA 

46 AL AHZAR JL.MOJO IV/21 SURABAYA 

47 AHMAD YANI JL.SIDOYOSO 9/15 SURABAYA 

48 AL MUKMINUN 
JL.BULAK BANTENG WETAN 
14/1-5 SURABAYA 

49 AL JIHAD JL.TEMBOK GEDE 2/ SURABAYA 

50 AL MUKHLIS 
JL.TAMBAK WEDI SUROSO 
1/34 SURABAYA 

51 SMA  5 JL.KUSUMA BANGSA SURABAYA 

52 
AR RAHMAN 
(TENDA BIRU )   SURABAYA 

53 BAITUT TAQWA JL.PLATUK SURABAYA 

54 AYA SOFIA JL.KAPASAN 73-75 SURABAYA 

55 AL GHOFUR JL.GEMBONG 7/ SURABAYA 

56 AL-FURQON JL.KAPAS MADYA 3/13 SURABAYA 

57 AR-ROHIM JL.KRUKAH LAMA IV/16 SURABAYA 

58 BABUSSALAM JL. MULYOSARI SURABAYA 

59 MIRAJ JL.KOMPLEK AU KENJERAN SURABAYA 

60 AL-MUTTAQIN JL.MEMET KENJERAN AL SURABAYA 

61 GENTENG JL.GENTENG DURASIM.9 SURABAYA 

62 AL-HUDA JL.KERTAJAYA IV/52 SURABAYA 

63 ASSALAM JL NGURAI RAI PURA MAS SURABAYA 

64 WAHYU JL.RUNGKUT HARAPAN SURABAYA 
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45 AL-MADANI JL.PAKUWON SYTI SURABAYA 

66 AL-MASYITAH JL. WISMA PERMAI SURABAYA 

67 SMA  19 JL MERR SURABAYA 

68 MAHFUD JL. MULYOREJO TENGAH SURABAYA 

69 SYAIFUL NUR JL. RAYA MULYOREJO SURABAYA 

70 AL-IMAN JL.MULYOSARI TENGAH SURABAYA 

71 SHOLIHIN JL. SUKOLILO SURABAYA 

72 AHMAD YANI jl.tegal molyorejo baru 50 SURABAYA 

73 AL-MU,THI JL. NGLAMPIS SURABAYA 

74 HIDAYATULLAH Deltasari indah blok aj 13  sidoarjo 

75 Al-Ikhlas koreksari sidoarjo 

76 AL-FATH JL KALIBOKOR 1/32B SURABAYA 

77 AL- FATH JL.BRATANG BINANGUN 1/17 SURABAYA 

78 AN-NUR JL KALSARI DAMEN 45 SUEABAYA 

79 AL-MUSTOFA KENJERAN PANTAI LAMA 20 SURABAYA 

80 KH A DAHLAN 
KEDUNG TARUKAN BARU 
4/6 surabaya 

81 JAUHARA KUTOREJO PANDAAN BANGIL 

82 MUFIDAH KETINTANG 45 SURABAYA 

83 MERDEKA  SIDOTOPO DIPO LOR 2 SURABAYA 

84 AL MUTTAQIN MEMET KOMPLEK AL SURABAYA 

85 AL-MUKHLIS  BULAKSARI 33 SURABAYA 

86 AL-FURQON PLATUK DONOMULYO 6/9 surabaya 

87 AL-WAHYU RUNGKUT HARAPAN SURABAYA 

88 AL-HIKMAH TANJUNGSARI 2/51 SURABAYA 

89 AL-KAHFI KENDANGSARI GG LEBAR 55 SURABAYA 

90 DZIKRULLAH KUPANG KRAJAN 4/86 SURABAYA 

91 AT-TAUBAH DEMAK BARAT 1/39 SURABAYA 

92 AL-ISLAM 
KEPATIHAN MENGANTI 
GRESIK GRESIK 

93 AL-MA,UN 
WONOREJO TIMUR 130 
RUNGKUT SURABAYA 

94 SHOLIHIN SUKOLILO 6/9 SURABAYA 
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95 AS-SALAM PEMAMGGUMGAN 69 SURABAYA 

96 AL-HUDA  SIMOHILIR UTARA 6F/16 SURABAYA 

97 AL-HAKIM 
SIDOTOPO WETAN MULYO 
1/9 SURABAYA 

98 AT-TAQWA 
PONDOK BENOWO INDAH 
BLOK JJ 23 SURABAYA 

99 BUSTANUL HUDA KEDUNG SROKO 2/24 SURABAYA 

100 BIR ALI RATNA 14 SURABAYA 

 

H. SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA DAKWAH FIAD  

 

SUSUNAN PENGURUSAN LEMBAGA DAKWAH FIAD 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

JL.SUTOREJO NO.59 SURABAYA 

 
         Penanggung 

Jawab 
: Kaprodi Ushuluddin FAI UM Surabaya 

    

  

Ketua Pengurus ALUMNI FIAD 
 

    
 

         Penasehat : 1.Dr.H Hamzah Tualeka M.Ag 

     

  

2.Drs.H.Hamri AL Jauhari M.Pd.I 

    

  
3. Dra.Hj Nurhaidah Somad  

    
 

 
 

       Ketua : Imam Ghozali, MM. 
  

    Wakil Ketua I : Mahfud Sidik S.Ud 
 

     Wakil Ketua II : Imam Syafi’I S.Th.I 
 

     Sekretaris : Fauzan Henny S S.Ud 

     Wakil Sekretaris I : Moh Usman SE,S.Ud 

      Wakil Sekretaris 2 : M Syaifunnur S.Ud 

      Bendahara : Abd.Rozaq, S.Ag. M.Pd I 

     Wakil Bendahara  : Mustaien Spd S.Ud 

      
 

         H u m a s : 1.  M.Nasibe.S.Th.I 
 

     

  

2.  Barza Setiawan S.Ud 
 

    

  

3. Fathurrahman S.Ud 
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Pengkaderan : 1.Ust Setiyo Budi,S.Thi 

     

  

2. Samsul Arifin S.Ud 
 

    

  

3. M. Yusuf, S.Ud. 

 
 

    

  

4. Drs. Husni, M.Si. 

 
 

    Kajian Keilmuan : Salim Basawat, M.M 
 

     
  

Drs. Gufron, M.Ag 
 

     

  

Drs. Ahmad Fuad, MM. 
 

    Keputrian : 1. Dra.Hj. Huriati 
 

     

  

2. Dra.Muinatun 

 
 

    

  

3. Nur'aini, S.Ag. 

 
 

    

  

4. Wiwit, M.Pd.I 

 
 

    

  

5. Alifah Hikmawati, S.Th.I 
 

     

I. RESIKO SEORANG MUBALIGH FIAD 

 

LDFIAD.CO.para alumni fakultas ilmu agama dan Dakwah 

( Fiad ) /Studi Agama – Agama Universitas Muhammadiyah 

Surabaya. Yang bergabung dengan korps Mubaligh lembaga 

dakwah Fiad bila Ustadz dapat tugas dari LDFIAD harus 

dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab kalau bisa hadir 15 

menit sebelum acara di mulai. 

 

Ustadz Imam Ghozali, menyampaikan bahwa tugas yang di 

laksanakan oleh Mubaligh banyak sekali diantara memberi 

khutbah jumat,kuliah subuh,khutbah Taraweh,ceramah 

umum,kajian agama,khutbah idul fitri,idul adha dan tutor 

pondok romadhan di SD,SMP dan SMA dan lain- lain, bila 

dalam tugas itu tidak hadir maka mubaligh yang bersangkutan 

menanggung resiko. 

 

Karena telah mengecewakan para jamaah dan juga telah 

mencoreng nama baik lembaga dakwah Fiad atau menurunkan 

citra ldfiad maka yang bersangkutan kita beri peringatan, bila 

tidak hadir lagi maka mubalighnya kita panggil kalau masih 
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tidak hadir lagi baru lembaga dakwah Fiad mengeluarkan yang 

bersangkutan dari korps mubaligh itulah Resiko dari mubaligh. 

 

Selama ini ketua lembaga dakwah Fiad sering mendapat 

teguran bila khotibnya menyampaikan ceramah isinya tidak 

baik maupun bacaan alquranya kurang bagus maka ldfiad 

untuk menempatkan mubaligh ke masjid memang harus 

berhati-hati, karena para takmir sekarang cara menegur ke 

ldfiad itu melalui WA atau ke www.fiadsurabaya.net 
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MEMBANGKITKAN SEMANGAT LEMBAGA DAKWAH FIAD 

 

74 
 

 



MEMBANGKITKAN SEMANGAT LEMBAGA DAKWAH FIAD 

75 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. SUMBER TULISAN 

 

Sebagai bahan dan dasar penyusunan buku 

Membangkitkan Lembaga Dakwah Fiad dari kumpulan situs 

blogger internet fiadsurabaya.net ini antara lain penulis 

membahas, menelaah,meterjemah, menukil dan 

memperhatikan kegiatan dan beberapa majalah suara 

Muhammadiyah bulletin lembaga dakwah Fiad di bawah ini. 

1. Suara Muhammadiyah edisi 01 tqhun ke 104/bulan 

januari 2019. 

2. Bulletin lembaga dakwah Fiad,Edisi 05,tahun ke 1 bulan 

Agustus 2018.  

3. Website.fiadsurabaya.net 

4. Website.baiturrahmansby.blogspot.com 

5. Suara Muhammadiyah,Edisi 24 tahun ke 103 / bulan 

desember 2018. 

 

B. PENUTUP 

 

Rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

sepenuhnya hanya kehadirat Allah swt, Tuhan yang Maha 

pengasih lagi maha penyanyang, dengan terselesaikanya 

buku ini tenaga dan segala kemampuan yang ada pada 

diri penulis menyampaikan pengakuan adanya 

kekurangan bahkan kekeliruan, karena kemampuan yang 

ada pada diri penulis sangat terbatas, 

Hal ini wajar bagi tiap-tiap orang yang mempunyai 

kesalahan dan kekurangan, demikian pula terhadap 
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penulis buku kumpulan situs blongger internet ini, 

apabila ada kesalahan yang ada sangkut pautnya dengan 

dasar aqidah islam, mudah – mudahan Allah swt 

senantiasa berkenan memberi maghfiroh. Ampunan yang 

sebesar – besarnya. Amin 

 

 

                                                                                                                                 

Penulis 
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