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PENDAHULUAN 

Segala puji hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta‟ala, Rabb sekalian alam. Shalawat 

serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu „alaihi 

wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang istiqomah di atas 

manhaj Ahlus Sunnah wal Jama‟ah hingga hari Kiamat datang. 

Aqidah merupakan salah satu bagian terpenting dari ajaran Islam serta merupakan 

persoalan yang paling mendasar dalam agama Islam. Akan tetapi sangat disayangkan, pada 

saat ini, betapa banyak orang yang mengaku beragama Islam, tetapi mereka tidak memahami 

perkara aqidah secara benar seperti yang telah dipahami oleh Rasulullah dan generasi terbaik 

dari umat ini. Praktik kesyirikan pun dianggap sebagai sesuatu yang biasa bahkan sebagian 

menganggapnya sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Padahal Allah 

Ta’ala telah berfirman yang artinya, “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu 

dengan Allah (dalam beribadah) maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, 

dan tempat tinggalnya adalah neraka…” (QS. al-Ma’idah [5]: 72). Allah juga berfirman 

yang artinya, “Sungguh, jika kamu berbuat syirik, akan lenyaplah semua amalmu, dan kamu 

pasti akan tergolong orang yang merugi.” (QS. az-Zumar [39]: 65). 

Selain itu, berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin 

dalam perkara manhaj (metodologi dalam memahami agama) serta ibadah dan muamalah, 

turut memperburuk citra Islam, baik di mata kaum muslimin sendiri maupun orang kafir. 

Oleh karena itu, upaya untuk meluruskan kembali segala penyimpangan yang dilakukan oleh 

sebagian kaum muslimin menjadi hal yang wajib dilakukan serta memberikan pengajaran 

tentang jalan menggapai keselamatan yang hakiki sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-

Nya. 

Berdasarkan hal tersebut maka Forum Kajian Masyarakat (FKM) Gemolong 

berusaha untuk memfasilitasi bagi kaum muslimin untuk memahami hakikat keimana yang 

sesungguhnya dan manhaj yang benar melalui kegiatan Kajian Umum dengan tema “Ya 

Allah, Tunjukilah Aku Jalan Yang Lurus”.  

NAMA KEGIATAN 

Kajian Umum Tematik: “Ya Allah, Tunjukilah Aku Jalan Yang Lurus” 

LANDASAN 

Kegiatan ini diadakan dengan melandaskan pada: 

Firman Allah ta’ala (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepada-Nya dan janganlah kamu mati 

melainkan dalam keadaan sebagai muslim.” (Qs. Ali Imron: 102) 

Firman Allah ta’ala (yang artinya), “Saling tolong menolonglah kalian dalam 

kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan 

pelanggaran.” (Qs. al-Ma’idah: 3) 

Firman Allah ta’ala (yang artinya), “ Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus”. 

(QS Al fatihah:6) 
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Firman Allah ta’ala (yang artinya), “Katakanlah -wahai Muhammad-, Jika kalian 

mengaku mencintai Allah maka ikutilah aku.” (Qs. Ali Imron: 30) 

Sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, “Barang siapa yang dikehendaki menjadi 

baik oleh Allah maka ia akan dipahamkan dalam urusan agamanya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

Sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, “Barang siapa yang menunjukkan kepada 

kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang 

melakukannya.” (HR. Muslim) 

TUJUAN 

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan: 

1. Mempelajari ilmu syar’i. 

2. Mengajarkan kaum Muslimin tentang keutamaan dan faidah dari iman dan manhaj 

yang benar. 

3. Mendakwahkan tauhid kepada seluruh umat Islam . 

4. Mempererat jalinan ukhuwah islamiyah. 

5. Memakmurkan masjid dengan aktifitas ibadah. 

SASARAN 

Kegiatan ini diadakan dengan sasaran: 

Pelajar dan mahasiswa, tokoh agama dan pemerintahan serta masyarakat Muslim di 

Kab. Sragen pada khususnya, maupun kaum muslimin lainnya pada umumnya. 

BENTUK KEGIATAN 

Kegiatan ini terdiri dari kajian umum dan tanyajawab permasalahan keislaman. 

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Kegiatan insya Allah akan diselenggarakan pada: 

Hari/ tanggal : Ahad, 24 Januari 2010 

Waktu  : 08.00 s.d. 13.00 WIB 

Tempat : Masjid An Nur SMA N 1 Gemolong, Sragen 

Materi  : Ya Allah, Tunjukilah Aku Jalan Yang Lurus 

Pemateri : Ustadz Abu ‘Isa ( Pengajar Ma’had Ihya’ As-sunnah Tasikmalaya) 

 

SUSUNAN KEPANITIAAN 

 Terlampir 

ESTIMASI BIAYA 

Terlampir 
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PENUTUP 

Demikian proposal ini kami susun. Kami berharap kepada Allah untuk memberikan 

kekuatan dan kemudahan bagi kami dalam melaksanakannya. Dan semoga bantuan dan 

partisipasi dari berbagai pihak juga bisa mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan 

sebaik-baiknya.Namun, hanya kepada Allah-lah semestinya kita bergantung dan 

mengharapkan kemudahan. Semoga salawat dan keselamatan selalu terlimpah kepada Nabi 

Muhammad dan para pengikutnya yang setia. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. 

Proposal ini disahkan di Gemolong, 

Muharam 1431 H 
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Lampiran 1 

SUSUNAN KEPANITIAAN 

Penasihat  : Al Ustadz Hadid Saiful Islam  

(Pengajar Ma’had Imam Bukhari, Solo dan Pemimpin Redaksi 

Majalah Anak Islam WILDAN) 

Penanggungjawab : Joni Widodo 

Ketua Pelaksana : Suwardi 

Sekretaris  : Amirulhuda Romadhoni 

Bendahara  : Sriyanto 

Sie Acara  : Dani, Sriyanto 

Sie Humas  : Kurniawan 

Sie Dana Usaha : Mahfudz, Edi T.W. 

Sie Perlengkapan : Hartono, Mawardi 

Sie Konsumsi : Danang, Ari Wibowo 

Sie Transportasi : Sisnowo 

Sie Keamanan : Wiyono, Edi Dwi Susanto, Budi 

 

Informasi Panitia: Abu Zaid Amirulhuda Romadhoni (08999499464) 
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Lampiran 2 

ESTIMASI BIAYA 

A. PEMASUKAN 

Kas       = Rp    300.000,- 

Donatur       = Rp  2.400.000,-  

     Total   = Rp 2.700.000,- 

B. PENGELUARAN 

Kesekretariatan      = Rp    100.000,- 

Publikasi       = Rp    400.000,- 

Akomodasi dan Transportasi Pemateri   = Rp  1.000.000,- 

Konsumsi Pemateri dan Panitia    = Rp    500.000,- 

Sewa Sound system     = Rp    500.000,- 

Transportasi dan Komunikasi    = Rp    200.000,- 

     Total   = Rp 2.700.000,- 

 

 

KETENTUAN DONASI: 

 Donasi dapat ditransfer ke rekening Bank Muamalat  nomor rekening 

9200777099 atas nama Suwardi. 

 Setelah Melakukan transfer mohon konfirmasi ke: Suwardi (085729662716) 

dengan menyebutkan nama, alamat, dan nominal yang ditransfer serta tanggal 

transfer. Atas partisipasinya kami mengucapkan terima kasih, Jazakumullahu 

khoiron katsiro. 

    


