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MAJALAH BERITA INDONESIA

SALAM
REDAKSI

P embaca! Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) telah 
menyerang manusia di muka bumi ini sejak Desember 2019 lalu, 
bermula di Wuhan, China. Covid-19 telah memaksa banyak peru-

bahan harus dilakukan oleh manusia demi mempertahankan kehidupan. 
Tidak hanya menyangkut segi kesehatan (medis), tetapi menyangkut 
perilaku terhadap lingkungan, kedisiplinan, kepedulian kepada kehidupan 
sosial, dan terutama terhadap orientasi ekonomi dunia.

Covid-19 mendominasi pemberitaan semua media dunia. Demikian 
pula majalah ini, kali ini, juga ‘dipenuhi’ berita Covid-19. Berita Utama 
menyoroti, bagaimana melawan Covid-19? Syaykh Al-Zaytun berinovasi 
memperkenalkan dan melaksanakan sebuah tatanan kehidupan baru 
dalam ‘memenangkan peperangan’ menghadapi pandemi (perang dunia) 
wabah Covid-19, yang dinamakan sebagai Orde Hidup Baru, akronim 
Orhiba. Syaykh juga melawan Covid-19 dengan No Corona. Al-Zaytun 
melakukan cara sigap menghadapi Covid-19 tersebut, sesuai standar 
WHO, yang tidak ‘terpikirkan’ di tempat lain. Juga diuraikan tentang 
‘sejarah singkat’ novel coronavirus. Yang lebih menarik adalah apa hik-
mah dan hikmat yang diambil para pemimpin dalam merespon Covid-19?  

Hikmah dan hikmat Covid-19 tersebut juga menjadi tema utama Lentera 
kali ini, yang disajikan menyelingi foto-foto progress pembangunan lantai 
dasar Masjid Rahmatan Lil Alamin (MRLA), sehingga dapat digunakan 
untuk Sholat Id 1 Syawal 1441 Hijriyah dengan hampir 10 ribu jamaah; 
Juga progress pembangunan Menara Pemuda Perdamaian MRLA, pro-
gress pembangunan Jammas dan konsolidasi lahan di Al-Zaytun; Juga 
progress pembangunan jalan utama baru Gerbang Al-Zaytun sepanjang 
3,5 kilometer dan lebar 8 meter yang diberi nama Jalan Menuju Masya-
rakat Sejahtera, disingkat Jalan Jammas. Di samping itu, Lentera juga 
mengungkap rahasia surat Al-Waqi’ah.

Hikmah dan hikmat Covid-19 yang berbarengan bulan suci Ramadhan 
juga mengisi Berita Kesehatan, mengganti asupan beras ke gandum utuh, 
dengan uraian kemanfaatannya. Al-Zaytun yang telah berhasil mengem-
bangkan penanaman gandum, sejak bulan puasa memakan gandum utuh 
yang nilai gizinya lebih lengkap, lebih lama kenyang dan lebih bermanfaat 
untuk kesihatan.

Kali ini beberapa rubrik tidak ditampilkan. Rubrik Berita Sejarah disa-
jikan sedikit lebih panjang tentang sejarah atau kisah masuknya Islam 
ke Tanah Batak. Ternyata, sejak abad 1 Hijriyah sudah ada jejak Islam di 
Barus, Tanah Batak, namun tampaknya belum bersifat misi.

Selamat membaca, semoga bermakna.
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VISI BERITA 

Hikmah Covid-19
Covid-19 telah menggemparkan dunia. Serdadu seperseribu debu Covid-19 
telah menyerbu hampir semua bangsa dan negara tanpa pilih bulu, baik 
negara berkembang maupun negara super power, baik secara ekonomi, 
persenjataan, bahkan ilmu kedokteran. Akankah Covid-19 mengubah dunia 
ke arah yang lebih manusiawi atau malah sebaliknya?

Bagaimana Indonesia mengambil hikmah 
dan hikmat dari serangan Covid-19 ini? 
Itulah pertanyaan pokok visi berita kali 
ini. Akankah Presiden, para pemimpin 

politik, para elit bangsa ini akan mengambil 
hikmah kembali ke nilai-nilai dasar yang dia-
manatkan para pendiri bangsa dalam Preambul 
dan Batang Tubuh UUD 1945 yang asli; Yang 
mengutamakan musyawarah mufakat, kemanu-
siaan yang adil dan beradab serta berkeadilan 
sosial? Atau akan semakin dalam terjebak da-
lam kerakusan kapitalisme, yang mendewakan 
pasar uang (nilai tukar) sebagai mesin uta-
ma ekonomi dan sebaliknya semakin 
meninggalkan ekonomi kerakyatan?

Covid-19 yang memaksa para 
pemimpin negara melakukan 
lockdown dan PSBB telah menun-
jukkan betapa rapuhnya ekonomi 
kapitalis bermesin utama pasar 
uang tersebut. Gerak ekonomi 
lumpuh, yang mengakibatkan 
para pemim pin cemas sehingga 
terlihat galau mengambil keputu-
san yang tepat untuk menghadapi 
Covid-19. Jika lockdown atau PSBB 
diberlakukan secara ketat dalam jangka 
waktu relatif lama, satu atau dua bulan saja, 
rakyat, terutama penerima upah pas-pasan, akan 
kesulitan dan kelaparan.

Situasinya akan berbeda jika Indonesia, sejak 
awal pembangunannya tidak menyimpang dari 
nilai-nilai dasar negara (Pancasila) dan ekonomi 
kerakyatan (UUD 1945), dimana mesin ekonomi 
berada di tangan rakyatnya sendiri, dengan 
kekuatannya sendiri, dengan kebersamaannya 
sendiri, dengan komunitas desanya sendiri. 
Lockdown dan PSBB akan dapat dilakukan tan-
pa diliputi kekuatiran yang menakutkan akan 
munculnya kelumpuhan ekonomi dan muncul-
nya kelaparan rakyat. Sebab rakyat sendirilah 
kekuatan ekonominya, yang berkeadilan sosial. 

Dalam kaitan ini, Syaykh Al-Zaytun Dr. AS Pan-

ji Gumilang berinovasi memperkenalkan dan 
melaksanakan sebuah tatanan kehidupan baru 
dalam ‘memenangkan peperangan’ menghadapi 
pandemi (perang dunia) wabah Covid-19, yang 
dinamakan sebagai Orde Hidup Baru, akronim 
Orhiba, dalam semua aspek kehidupan. Secara 
ekonomi, Syaykh menyebut Indonesia Raya 
memiliki sumber daya yang amat kaya; Tanah-
nya subur, kekayaan alam dan sumber-sumber 
mineralnya berlimpah. Indonesia mempunyai 
kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri di 
tengah peran-sertanya dalam persaingan global. 

Syaykh Panji Gumilang menekankan 
bahwa mesin ekonomi itu harus di-

gerakkan dari desa atau lingkungan 
di perkotaan. Setiap desa atau 

asosiasi beberapa desa harus 
dibangun menjadi Agropolitan 
Village atau Agropolitan City, 
yang mempunyai kekuatan 
ekonominya secara mandiri. 

Maka rakyat pedesaan mau-
pun perkotaan, tidak akan ber-

duyun-duyun menjadi pekerja 
penerima upah dari majikan peme-

gang kekuasaan ekonomi pasar uang.
Al-Zaytun sendiri membuktikan betapa 

ampuhnya ekonomi pedesaan (Agropolitan) 
tersebut. Jika pemerintah mau belajar, sebagai 
salah satu hikmah dari Covid-19 ini, bagaimana 
cara membangun sebuah lingkungan pedesaan 
menjadi Agropolitan City, datang dan belajar-
lah dari Al-Zaytun. Mereka bisa memproduk-
si sendiri berbagai kebutuhan pokok, punya 
pertanian dan peternakan, dan punya industri 
pengolahan sendiri, mulai dari beras, tahu-tem-
pe, roti, bahkan garam dan pabrik gula sendiri. 
Al-Zaytun juga mempunyai keanekaragaman 
makanan. Misalnya, pada bulan Ramadhan di 
masa Covid-19 ini, Al-Zaytun mengganti beras 
dengan gandum utuh hasil pertaniannya sendiri, 
yang nilai gizinya lebih baik. 

 ch. robin simanullang
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BERITA TERDEPAN

Juni, Masa Transisi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 30 Juni 2020. Bulan Juni ini menjadi 
masa transisi bagi masyarakat untuk berlatih menuju kenormalan baru setelah

menjalani PSBB sejak 10 April lalu.

A nies mengatakan, saat ini 
statusnya masih PSBB, 
tetapi merupakan masa 

transisi. Hal ini diputuskan kare-
na sebagian besar wilayah sudah 
hijau dan kuning, tetapi masih ada 
zona merah. Dalam masa transisi 
ini, kata Anies, kegiatan sosial 
ekonomi sudah bisa dilakukan 
secara bertahap dan ada batasan 
yang bakal diterapkan. “Periode 
ini menjadi periode transisi,” 
kata Anies dalam konferensi 
pers di Balai Kota Jakarta, Kamis 
(4/6/2020). “Masa transisi di-
mulai besok sampai selesai. Tidak 
disebutkan sampai kapan,” kata 
Anies, seraya menegaskan kepu-
tusan selanjutnya akan menye-
suaikan perkembangan.

Anies menyampaikan itu sambil 
menunjukkan gambar grafi k kasus 
positif Covid-19 secara keseluruh-
an di Indonesia, di luar Jakarta, 
dan di Jakarta. Dalam gambar, 
grafik kasus positif Covid-19 
tampak lebih rendah dibanding-
kan dengan kasus keseluruhan 
di Indonesia dan luar Jakarta. 
Berdasarkan grafi k, kata Anies, 
penyebaran virus corona tipe 2 
(SARS-CoV-2) di Jakarta mulai 
terkendali. Selain angka kasus 
positif, kasus kematian akibat 
Covid-19 di Jakarta juga mulai 
melandai. Grafi k angka kematian 
akibat Covid-19, berada di pun-
caknya pada pertengahan April. 
Namun, grafi k itu kini melandai. 
“Sekarang ini Jakarta amat ber-
beda dengan tren yang ada di 
seluruh Indonesia,” ucap Anies.

Menurut Anies, grafik kasus 
positif dan angka kematian aki-
bat Covid-19 di Jakarta melandai 
berkat kerja sama pemerintah dan 
kedisiplinan warga, mulai dari 

tetap di rumah , memakai masker, 
menjaga jarak, mencuci tangan, 
dan disiplin melaksanakan pro-
tokol kesehatan. Adapun, jumlah 
kasus positif Covid-19 di Jakarta 
mencapai 8.037 pasien per Senin 
siang (8/6). Dari jumlah tersebut, 
3.205 orang dinyatakan telah 
sembuh dan 538 orang meninggal 
dunia. Sedangkan, 1.448 pasien 
masih menjalani perawatan di 
rumah sakit dan 2.846 orang 
melakukan isolasi mandiri di 
rumah. Kasus Covid-19 pertama 
kali terdeteksi di Jakarta pada 3 
Maret 2020, dan terus mening-
kat, hingga Pemprov DKI Jakarta 
memutuskan PSBB pada 10 April, 
setelah sebelumnya sudah lebih 
dulu mengimbau perusahaan un-
tuk menerapkan work from home 
dan belajar di rumah bagi para 
pengajar dan pelajar. Sementara 
berdasarkan data pemerintah 
hingga Senin (8/6/2020) pukul 
12.00 WIB, jumlah pasien posi-
tif Covid-19 seluruh Indonesia 

sebanyak 32.033 orang, 10.904 
orang sembuh dan meninggal 
1.883 orang.

DKI Jakarta merupakan provin-
si pertama yang menerapkan 
PSBB karena dianggap sebagai 
episentrum penyebaran virus co-
rona. DKI tercatat telah menerap-
kan empat tahap PSBB. Tahap 
pertama PSBB berlaku selama dua 
pekan, yaitu 10-23 April 2020. 
Kemudian tahap kedua 23 April 
hingga 21 Mei 2020. Selanjut-
nya Anies memperpanjang PSBB 
tahap ketiga hingga 4 Juni. Tahap 
keempat, 4 hingga 30 Juni 2020 
sebagai PSBB masa transisi menu-
ju kenormalan baru.

Sebelumnya, Wakil Gubernur 
DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 
mengatakan DKI akan menerap-
kan pembatasan sosial berskala 
lokal untuk mengejar efektivitas 
PSBB di 62 RW yang masih ber-
status merah karena penyeba-
ran Covid-19. Riza mengatakan 
Pemprov DKI akan memperketat 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria
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BERITA TERDEPAN
pembatasan gerak masyarakat 
di seluruh RW tersebut agar bisa 
segera bebas dari pandemi corona. 

Anies tengah merancang pro-
tokol aktivitas masyarakat da-
lam menjalani new normal atau 
tatanan kehidupan baru di tengah 
pandemi virus corona. Protokol 
ini akan diterapkan usai pelaksa-
naan PSBB di Jakarta berakhir. Ia 
pun ingin memastikan kesiapan 
semua fasilitas kesehatan di ibu 
kota menjelang persiapan new 
normal. Termasuk persiapan 
tenaga medis untuk menunjang 
kenormalan baru.

Berdamai dengan Covid-19
Sebelumnya, Presiden Joko 

Widodo mengutip Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) tentang 
hidup berdampingan dengan 
pandemi Covid-19. Dia meminta 
masyarakat Indonesia berdamai 
dengan virus corona selama belum 
ditemukan vaksin, namun bukan 
berarti menyerah, tapi bentuk dari 
penyesuaian diri.

WHO menyatakan bahwa kita 
harus hidup berdampingan de-
ngan Covid-19. Mengapa? Karena 
ada potensi bahwa virus ini tidak 
akan segera menghilang dan tetap 
ada di tengah masyarakat,” tulis 
Jokowi dalam akun Twitter res-
minya yang dikutip Berita Indo-
nesia, Sabtu (16/5/2020). Jokowi 
mwngatakan berdamai dengan 
corona, menjadi titik awal dari ke-
hidupan baru. Masyarakat diminta 
menjalani kehidupan sambil me-
nerapkan protokol kesehatan dan 
pencegahan corona secara ketat. 

Sebelumnya pemerintah te-
lah mewacanakan pelonggaran 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB). Mulai dari pembukaan 
kembali transportasi umum hing-
ga izin bekerja untuk warga 45 ta-
hun ke bawah, yang mengundang 
berbagai pandangan pro-kontra 
sebab angka penularan corona 
belum pada tahap terkendali. 
Sementara, Jokowi sendiri dalam 
pernyataannya di Istana Merdeka, 
Jakarta, Jumat (15/5) telah me-
ngatakan: “Kebutuhan kita sudah 

pasti berubah untuk mengatasi 
risiko wabah ini. Itu keniscayaan, 
itulah yang oleh banyak orang 
disebut sebagai new normal atau 
tatanan kehidupan baru.” 

Pernyataan Presiden itu muncul 
setelah Direktur Eksekutif Pro-
gram Kedaruratan WHO Michael 
Ryan dalam konferensi pers virtu-
al, Rabu (13/5) mengatakan pen-
ting untuk membahas ini, virus 
(corona) dapat menjadi endemi 
virus lain di komunitas kita dan 
virus ini kemungkinan tidak akan 
pernah pergi. Kendati demiki-
an, kata Ryan, penduduk dapat 
beradaptasi di tengah kehadiran 
virus itu. Ia mencontohkan virus 
HIV yang saat ini masih menjadi 
endemi di tengah masyarakat. Da-
lam hal ini, masyarakat akhirnya 
mengetahui cara mencegah penu-
larannya. WHO melihat kemung-
kinan virus corona akan berada di 
muka bumi untuk jangka waktu 
yang lama. Bahkan, penerapan 
pembatasan sosial di sejumlah 
negara diprediksi tak akan mam-
pu menghentikan penyebaran 
sepenuhnya.

Sementara, Achmad Yurianto, 
Juru bicara pemerintah untuk 
penanganan Covid-19, menjelas-
kan soal hidup berdamai de-
ngan virus corona, sebagaimana 
diserukan Presiden Joko Wido-
do. Menurut Yuri, hidup damai 
dengan virus corona artinya ber-
adaptasi dengan pola hidup baru 
dengan menjalankan protokol 
kesehatan secara ketat. “Berdamai 
bukan menyerah, tapi kita harus 
beradaptasi untuk mengubah pola 
hidup kita dengan menjalankan 
protokol kesehatan yang ketat, 
benar, disiplin,” kata Yuri dalam 
konferensi pers dari Graha BNPB, 
Jakarta, Sabtu (16/5/2020). 

Yuri mengutip laporan WHO, 
yang menyatakan virus corona 
tidak akan hilang dalam sekejap. 
Maka, sangat penting mengubah 
perilaku diri demi menjaga kese-
hatan. “Ini permasalahan yang 
akan menimpa seluruh negara. 
Maka, saatnya kita sekarang 
mengubah perilaku kita untuk 

hidup dalam kondisi bumi yang 
masih terancam dengan kondisi 
Covid-19,” ucapnya. Yuri menya-
takan bahwa pemerintah terus 
melakukan tes dan penelusuran 
kasus Covid-19 secara masif. Dia 
menegaskan, pemerintah mengu-
payakan penanganan terbaik.

Sementara itu, WHO (13/5) 
melaporkan kondisi kesehatan 
dunia saat ini dimana harapan 
hidup lebih lama dan hidup lebih 
sehat tetapi Covid-19 mengancam 
untuk membuang kemajuan. Di 
seluruh dunia, pandemi Covid-19 
menyebabkan kematian yang 
signifikan, mengganggu mata 
pencaharian, dan mengancam 
kemajuan kesehatan baru-baru 
ini dan kemajuan menuju tujuan 
pembangunan global yang disorot 
dalam Statistik Kesehatan Dunia 
2020 yang diterbitkan WHO hari 
ini. “Berita baiknya adalah orang-
orang di seluruh dunia hidup 
lebih lama dan hidup lebih sehat. 
Berita buruknya adalah tingkat 
kemajuannya terlalu lambat untuk 
memenuhi Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dan selanjutnya 
akan dibuang keluar jalur oleh 
Covid-19,” kata Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Dirjen WHO.

“Pandemi menyoroti kebu-
tuhan mendesak bagi semua 
negara untuk berinvestasi dalam 
sistem kese hatan yang kuat dan 
pe rawatan kesehatan primer, 
sebagai pertahanan terbaik ter-
hadap wabah seperti Covid-19, 
dan terhadap banyak ancaman 
kesehatan lain yang dihadapi di 
seluruh du nia setiap hari. Sistem 
kesehatan dan keamanan kese-
hatan adalah dua sisi dari mata 
uang yang sama,” katanya. Dia 
mengungkapkan Statistik Kese-
hatan Dunia WHO menunjukkan 
harapan hi dup dan harapan hidup 
sehat te lah meningkat, tetapi tidak 
merata. Negara-negara berpeng-
hasilan rendah, harapan hidup 
naik 21% atau 11 tahun antara 
tahun 2000 dan 2016 (diband-
ingkan dengan peningkatan 4% 
atau 3 tahun di negara-negara 
berpenghasilan tinggi).  hs
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 ORHIBA
ORDE HIDUP BARU
Oleh Syaykh Al-Zaytun Dr. AS Panji Gumilang, MP

Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gu-
milang, MP berinovasi memperkenalkan dan melak-
sanakan sebuah tatanan kehidupan baru dalam 
‘memenangkan peperangan’ menghadapi pandemi 
(perang dunia) wabah Covid-19, yang dinamakan 
sebagai Orde Hidup Baru, akronim Orhiba. Suatu 
orde, protokol dan sistem kaifiyah hidup baru. “Bu-
kan New Normal System. Karena dalam normal baru 
bukan kehidupannya yang diperbaharui. Kita me-
nata, bukan normal baru, bukan kehidupan normal 
baru; tapi yang kita tata adalah Orde Hidup Baru. 
Hidup ini suatu karunia dan hak asasi yang paling 
utama, maka hidup inilah yang harus ditata dalam 
menangani wabah yang seperti ini,” jelas Syaykh 
Panji Gumilang.

Di Pondok Pesantren Modern, Kampus Agropolitan 
City Ma’had Al-Zaytun, pandemi Covid-19 diha-
dapi dengan penuh hikmah dan hikmat dengan 
kepekaan dan ketajaman intuisi dan kreativitas 

inovasi penataan Orde Hidup Baru yang lebih memaknai 
kehidupan sebagai karunia Illahi dan hak asasi agung ma-
nusia, dalam sebuah tatanan dan sistem sosial peradaban 
global (Global Solidarity), tanpa batas agama dan bangsa; 
yang dalam menghadapi Covid-19 mengacu pada protokol 
WHO dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 
dalam Alquran. “Kita tidak mengenal apa agama satu bang-
sa, apa agama seseorang? Yang kita kenal adalah manusia 
memiliki hak asasi yang paling utama yaitu kehidupan dan 
kehidupan itulah kemanusiaan, yang oleh Indonesia disebut 
kemanusiaan yang adil dan beradab,” Syaykh menegaskan.

Hal tersebut dikemukakan Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdus-
salam Rasyidi Panji Gumilang, MP, dalam Khutbah Idul Fitri 1 
Syawal 1441 H di Masjid Rahmatan Lil ‘Alamin Al-Zaytun-In-
donesia, 24 Mei 2020. Berikut selengkapnya:

Assalamu’alaikum Wr Wb, Bismillahirrahamnirrahim. 

Hadirin sidang shalat idulfi tri yang ber-
bahagia, hari ini hari Ahad tanggal 24 
Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan 
ghurrah Syawal 1441 Hijriah, kita melak-
sanakan shalat idul Fitri dalam kondisi 
dunia mengalami wabah, wabah yang 
tidak mengenal agama, tidak mengenal 
ras dan tidak mengenal negara kaya 
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atau negara miskin, tidak mengenal 
sasarannya orang kaya atau orang mis-
kin, orang pintar pandai ataupun orang 
yang tidak berkeupayaan kepandaian 
semuanya menghadapi wabah yang 
sama, Alba’sa’u wa dhorr’u wa zulziluu 
hatta yaqula rasul walladzina amanu 
ma’ahu mata nasrullah?

Di saat pernyataan mata nasrullah 
inilah, di saat hampir 99,9% manusia 
muslim meninggalkan masjid mushola 
dan tidak menjalankan sunnah Rasul 
shalat Ied berjamaah, nol koma sekian 
% kita tampil mata nasrullah? Dengan 
berdoa, mata nasrullah ini adalah doa 
karena wabah yang diderita maupun wa-
bah yang melanda umat manusia segala 
bangsa belum ditemukan obat nya maka 
obat yang paling tepat adalah kita berani 
menghadapi, waspada dalam mengha-
dapi, gigih dalam menghadapi wabah 
yang belum ditemukan obat dan vak-
sinnya. Kalau semua kita tiarap perin-
tah tuntunan sunnah adalah Sawwu 
shufufakum, luruskan barismu, lurus-

kan shoff mu, bukan rapatkan dalam meng hadapi ini dengan 
tampil fomo ikut-ikutan maka ditiaraplah kemanusiaan ini, 
maka yang didapat hanya kesedihan hanya keluhan-keluhan, 
oleh sebab itu saudara-saudara tema di dalam Idul Fitri kali 
ini adalah ORHIBA (Orde Hidup Baru).

 
Apa itu Orhiba?

Orde adalah protokol, orde adalah sistem, orde adalah 
kaifi yah, kita tidak menganut kepada apa yang didengung-
kan hari ini New Normal System. Kehidupan normal, orang 
Indonesia pernah mengenal zaman penjajahan dikatakan 
zaman normal, kalau itu akan dikembalikan lagi kehidupan 
normal baru maka tidak ada perkembangan apapun. Normal 
baru bukan kehidupannya yang diperbaharui. Kita menata, 
bukan normal baru, bukan kehidupan normal baru; tapi yang 
kita tata adalah Orde Hidup Baru. Hidup ini memang seperti 
ini dan ini karunia dan ini hak asasi yang paling utama, maka 
hidup inilah yang harus ditata dalam menangani wabah 
yang seperti ini. Kalau kita menata kehidupan keagamaan 
dengan gampang-gampangan maka kehidupan keagamaan 
tidak pernah ada Tajjdid, tidak ada barunya, tidak akan ada 
pembaharuan dalam beragama.

Mengapa kita berani seperti ini? Ini adalah usaha pembaha-
ruan, tengoklah shoff  kita, perintah tuntunan sunnah adalah 
Sawwu shufufakum, luruskan barismu, luruskan shoff  mu, 

Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, Khutbah Sholat Id 1 Syawal 1441 H: Orde Hidup Baru (Orhiba)



10 BERITAINDONESIA, Edisi 101

BERITA UTAMA

10

bukan rapatkan; Maka ini yang harus 
diperbaharui, hidup beragama dalam 
peribadatan seperti ini, harus diciptakan 
shoff  baru. Mampukah kita menciptakan 
shoff  baru seperti ini? Kalau masjid kita 
hanya 25 atau 50 kali 50, mustahil! Al 
Hayat, kita punya masjid persiapan 40 
kali 40 sudah tidak bisa mengikuti orde 
hidup baru dalam beribadah. Alham-
dulillah dalam masa seperti ini kita 
mulai mengisi kehidupan beribadah Idul 
Fitri 1441 ini di masjid yang boleh jadi 
mampu menata keaga maan khususnya 
peribadatan dalam bentuk hidup baru, 
orde hidup baru.

Menata orde hidup baru harus diper-
siapkan, kita mempersiapkan ini 20 ta-
hun, seakan-akan kita weruh sak durun-
ya winarah. Inilah kehidupan Orhiba, 
mengasah intuisi harus bisa membaca 
sekalipun tanpa dipelajari, intuisi diper-
tajam, sehingga kita mampu berinovasi. 
Inilah sebuah inovasi, sebuah masjid 
yang sekian luasnya yang pernah orang 
bertanya siapa yang mengisi ini? Tat-
kala 20 tahun yang lalu, Syaykh hanya 
menjawab para pelajar, para murid dan 
murod. Dalam bahasa sufi , murid dan 

para pembimbing dinamakan murod. Ternyata belum lama, 
lisan yang ditulis dalam scripta belum ada yang merobek 
bahwa Al-Zaytun membangun tempat yang untuk kesombong-
an, di tengah pesantren tapi masjidnya luas besar, itu orang 
yang intuisinya tumpul sehingga tidak mampu memberikan 
inovasi-inovasi; 20 tahun kita mampu. Dan di saat orang 
semua, orang beragama khususnya muslim, beramai-ramai 
takut ketinggalan zaman ikut menfatwakan jangan shalat di 
masjid, jangan shalat di masjid, jangan shalat di masjid.

Saudara-saudara inilah yang dikatakan oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Alquran. Kalau masjid 
yang tidak mencukupi untuk dijadikan kehidupan keagamaan 
yang Orhiba maka tetap tidak mungkin. Rosul mengatakan 
La masjidun ussisa ‘ala taqwa, inilah sebuah masjid yang 
didirikan dan dibangun di atas ketaqwaan. Taqwa dalam arti 
menghitung satu persatu bagaimana kalau diisi dengan jarak 
yang secara ilmiah, karena jarak itu penting, jarak itu penting. 
Di dalam Alquran yang disabdakan oleh Rasul melalui wahyu 
diungkapkan dalam surat Al-Mujadilah “Ya ayyuhalladzi-
na amanu idza qila lakum tafassahu fi l majalis, fafasahu. 
Inilah bentuk tafassahu fi lmajaalis, berlonggar-longgarlah di 
tempat majelis, baik itu majelis sholat, baik itu majelis untuk 
bermusyawarah dan lain-lain, tafassahu fi lmajaalis. Rosul 
menyampaikan itu kalau kita hitung tahun hijrah tahun 1441, 
ya sepanjang itu rasul mengatakan tafassahu fi l majalis. 

Mengapa Tinggalkan Masjid?
Mengapa kita tinggalkan masjid, bukan inovasi yang kita 

ORHIBA: Sholat Id 1 Syawal 1441 H di Masjid Rahmatan lil’Alamin, Al-Zaytun, protokol WHO
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buat? Oleh sebab itu, Indonesia dalam menata keagamaan 
jangan memperbanyak masjid yang sempit-sempit, yang tidak 
mampu menampung 40 orang dengan tafassahu fi l majaalis. 
Buatlah masjid kalau 40 orang minimal 40 x 3,24 M itu yang 
paling minimal sehingga 40 orang bisa masuk dengan jarak 
yang seperti ini yang tidak menularkan fl u, yang tidak menu-
larkan bengek, yang tidak menularkan bau jengkol, yang tidak 
menularkan bau pete dan bau abab, dibatasi oleh tafassahu 
tafassahu tafassahu. 

Kita menata ini, arsitek kita membuat jarak, jarak, jarak, 
sehingga pengukuran jarak yang kita miliki di dalam lantai 
masjid ini tinggal menambah 1,8 m, kita mundur 1,8 m kita 
kasih antara satu atau dua teghel. Ini adalah inovasi kita tidak 
menunggu instruksi-instruksi, apalagi menaati fatwa-fatwa 
yang tidak jelas, yang kurang inovasi dalam ber agama, yang 
merujuk pada tatanan-tatanan masa lalu, yang susah diseli-
diki kebenarannya. Kita berani berbuat seperti ini karena 
fi hi rijal masjid ini dihuni oleh manusia-manusia yang suci 
yuhibbun ayya thohharu; Bagaimana, karena ini protokol 
baru, protokol hidup baru yang disukai adalah rijal yuhibbun 
ayya thohharu. 

Betapa indahnya masyarakat bangsa-bangsa yang terkum-
pul di dalam WHO memberikan pedoman, memberikan pro-
tokol, bagaimana menghadapi ini bukan menutup masjid, tapi 
cuci tangan selalu. Orang muslim tidak ada yang kotor masuk 
masjid semua sudah mencuci tangan karena sebelum wudhu 
mencuci tangan terlebih dahulu, sebelum wudhu tamadud 
atau berkumur terlebih dahulu, sebelum wudhu istinsyak 

mencuci hidung terlebih dahulu, baru 
membasuh muka dengan tangan yang 
sudah dicuci, maka tidak mungkin vi-
rus-virus yang ada ini ikut nyampur ke 
muka, yang di situ ada sumber jalan ma-
suk virus ke dalam sasaran yang dituju. 

Orhiba dan Identitas kita
Allahu akbar Allahu akbar Allahu 

akbar. Saudara-saudara, physical 
distancing diatur oleh Rasulullah Saw 
dalam Alquran, kemudian thaharoh 
diatur tatkala masuk masjid, ini semua 
memadai Protokol WHO Protokol PBB 
memadai semua. Mengapa? Karena su-
dah ada inovasi-inovasi di dalam masjid 
ini. Oleh sebab itu saudara-saudara 
sekalian, Orhiba ini adalah memperta-
jam intuisi, mempertajam inovasi dan 
selanjutnya akan terjadi memiliki iden-
titas. Bangsa Indonesia sejak dari awal 
menanamkan sebuah identitas dengan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan 
satu sikap yang jelas, Indonesia Raya 
3 Stanza; Kemudian orang mengkha-
watirkan di dalam salat Ied di masjid 
ini akan bergerombol, memang pasti 
bergerombol kalau masjidnya terlalu 

ORHIBA: 10.000 Jamaah Sholat Id 1 Syawal 1441 H di empat dari enam lantai Masjid Rahmatan lil’Alamin, Al-Zaytun, protokol WHO
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kecil, lapangannya terlalu kecil, kemudian pasti nanti sila-
turahim dengan tangan, berjabatan tangan cium tangan; Itu 
tandanya belum memiliki inovasi.

Bangsa Indonesia yang punya identitas, memberikan ino-
vasi salam, salam apa yang diberikan oleh bangsa Indonesia. 
Mengapa kita tidak mengucapkan “Assalamualaikum Merde-
ka!” jauh lebih bagus daripada salaman di musim ini, musim 
corona ini: “Assalamualaikum Merdeka”, ucapan sekeras 
apapun karena kita physical distancing maka droplet kita 
tidak akan masuk dan kita telah memakai masker. Ini inovasi, 
Indonesia punya silaturrahim kita bertemu “Assalamualaikum 
Merdeka”. Alangkah hebatnya! Dan Orhiba ini kita mulai dan 
kita sudah mempraktekkan dikasih aksentuasi hari ini, kita 
kasih aksentuasi dengan mengucapkan Salam dan Merdeka, 
kurang apalagi.

Menata Asupan yang Memadai
Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini kita menata 

ulang asupan kita, sudah cukupkah kita makan dengan be-
ras yang putih? Karena semuanya tidak suka dengan beras 
brown rice, maka diteliti-diteliti ternyata para nabi yang 
mempertahankan hak asasinya kehidupannya mampu hidup 
dengan panjang waktu sehingga apa yang dilakukan dalam 
dakwah biasanya mencapai sasaran walaupun belum maksi-
mal. Makanan mereka adalah makanan yang punya sumber 

protein, sumber vitamin, sumber serat 
dan lain sebagainya maka kita mulai 
merubah makanan. Di dalam angket-an-
gket yang kita lakukan yang paling besar 
efeknya adalah setelah makan yang 
diubah ini, maka jam pelajaran sampai 
akhir pun tidak mengantuk, tatkala 
masih memakan beras jam kedua sudah 
mengantuk. 

Saudara-saudara, ini sebuah bukti kita 
berani berinovasi karena kita punya jiwa 
yang merdeka. Jiwa yang merdeka ini 
penting untuk mempertahankan hak 
hidup, hak asasi yang paling utama; 
Karena kita mempunyai pikiran yang 
merdeka: pikir yang merdeka inilah 
yang bisa merombak kehidupan dari 
yang statis menjadi terus bergerak maju, 
maju maju dan maju, baru, baru, baru 
dan baru, ini berpikir merdeka. Maka 
tatkala berpikir merdeka, kita akan 
dikaruniai ilmu yang merdeka, ilmu 
yang tidak terkotak-kotak, sehingga kita 
tidak mampu menyeberangi sesuatu 
yang kita takuti, tapi kita diberi kebera-
nian untuk itu.

Orhiba: Global Solidarity
Saudara-saudara, kehidupan Orhiba 

ini harus ditata dan dilakukan melalui 
pendidikan. Pendidikan, jangan pernah 
mengatakan pendidikan yang terbatas, 
orientasi pendidikan kita adalah Global 
Education yang punya ciri-ciri Global 
Thinking atau Internasional Thinking. 
Ini penting kalau kita punya thinking 
terbatas maka kita menjadi orang yang 
tidak toleran dalam banyak hal, yang 
ditoleransi hanya perbuatan-perbuatan 
yang kriminal. Kalau manusia yang pu-
nya Global Thinking maka dipadukan 
thinking-thinking di dunia internasional 
ini, dia akan ketemu toleransi terhadap 
kebenaran dan terhadap pertahanan 
hidup. 

Itu ciri daripada Global Education: 
yang pertama, Global Education; yang 
kedua adalah Global Solidarity atau 
Internasional Solidarity. Dapatkah kita 
membuktikan kita memiliki internasi-
onal solidarity kalau tidak mempunyai 
pertahanan fi sik yang kuat? Kalau tidak 
mempunyai ketahanan kehidupan yang 
kuat? Kalau tidak memiliki kemampuan 
ekonomi yang kuat? Itu solidarity in-

ORHIBA: Umi, putri dan cucu
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ternasional, solidaritas antarbangsa, 
sehingga kita tidak mengenal apa agama 
satu bangsa? Apa agama seseorang? 
Yang kita kenal adalah manusia memi-
liki hak asasi yang paling utama yaitu 
kehidupan dan kehidupan itulah yang 
namanya kemanusiaan. 

Saudara-saudara, ternyata bangsa 
Indonesia telah memiliki dasar kema-
nusiaan, malah diberikan aksentuasi 
kemanusiaannya seperti apa? Kema-
nusiaan yang adil dan kemanusiaan 
yang beradab. Kemanusiaan yang adil 
itu tidak memilah-milah bangsa, tidak 
memilah-milah siapa pendukung siapa, 
kalau sudah menjadi pemimpin bangsa 
adalah semuanya harus ditata, itu Orhi-
ba dan berperadaban. 

Potret Bangsa Hari Ini
Bangsa ini bisa dipotret tatkala meng-

hadapi ujian-ujian seperti ini, betapa 
potret yang karut marut tatkala meng-
hadapi ujian seperti ini. Orang tidak 
disiplin tampak dengan jelas, orang 

yang tadinya cukup hidup menjadi turun bertambahlah fakir 
apalagi miskin, kemudian tidak beradab memberikan perto-
longannya, sedangkan ta’awanu itu dasarnya Alal birri tapi 
ini ta’awanu asal-asalan, maka banyak keluhan-keluhan; 
Inilah potret hari ini, potret bangsa hari ini. Maka kita di 
dalam sini tatkala bantuan sosial kita lakukan melalui zakat, 
zakat fi trah, kita tata dengan rapi, memanusiakan manusia 
yang berkemanusiaan ini. Memanusiakan manusia itu ada-
lah peradaban; Orang hari ini banyak menampilkan “Citra” 
sehingga siapa yang membagikan yang mestinya ada Amilin 
orang yang mempunyai jabatan tinggi ikut-ikut tampil sambil 
melempar-lempar itu bantuan. 

Saudara-saudara, kita memiliki anjing banyak, mungkin 
sampai hari ini sudah 75 kepala, kita memberikan makan itu 
dengan santun. Syaykh tatkala menguji makanan yang kita 
makan, anjing kita beri nasi, kita beri roti yang dari terigu, 
kita beri roti yang dari gandum utuh, nasi diendus sebentar 
dan dijilat, roti terigu putih ditinggalkan, begitu sampai ke-
pada roti gandum utuh berebut makan. Artinya mereka tahu! 
Makanya saudara-saudara, peradaban itu, hewan saja harus 
diperlakukan dengan peradaban, jangan sampai manusia 
dengan dalih membantu, tanpa peradaban memberikan nya. 
Tengoklah potret hari-hari di layar TV, betapa hebatnya 
manusia Indonesia memperebutkan bantuan-bantuan yang 
memang diperlukan tapi caranya sangat tidak terlalu pantas 

ORHIBA: Shoff Jamaah Putri Sholat Id 1 Syawal 1441 H di Masjid Rahmatan lil’Alamin, Al-Zaytun, physical distancing
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dipandang, belum Orhiba, harus dirombak, dirombak! 

Identitas, Persatuan Indonesia
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian baru kita akan 

mempunyai identitas. Identitas ini perlu, “Ya ayyuhannaas 
Inna khalaqnakum Min dzakari wa unsa waja’alnakum 
syuu’uban wa qabaaila”; Untuk berinteraksi harus punya 
kebangsaan, kebangsaan inilah identitas. Identitas, maka 
kita harus meyakini, kita harus mempertebal persatuan In-
donesia, inilah identitas Indonesia yang bersatu yang tidak 
membeda-bedakan partai dan tidak membeda-bedakan suku, 
tidak membeda-bedakan agama, yang ada hanya persatuan 
Indonesia; Tidak membedakan mayoritas dan minoritas 
semuanya harus bersatu dalam frame persatuan Indonesia, 
identitas menjadi perlu.

Kita, dengan identitas keindonesiaan ini akan tampil di 
dunia bila kita mempunyai pendidikan tadi dengan cara yang 
kedua sudah yang ketiga al wadh al alam. Internasional 
Setting, di saat seperti ini semua sekolah ditutup, belajar di 
rumah tanpa dikontrol oleh siapa pun, yang bisa, bisa, yang 
tidak bisa ya tetap tidak bisa; Tapi kita memiliki inovasi: kelas 
kita, kita ubah, yang tadinya 20 orang, kita anjurkan kurangi, 
kurangi, kurangi, kalau bisa 1 kelas itu dihuni hanya 10 orang 
yang ukuran kelas kita adalah 8 kali 12 M yang biasanya bisa 
dimuati 20 sampai 25 orang, sekarang harus dimuati oleh 
hanya 10 orang. Asrama pun seperti itu, hari ini dan ke depan 
harus sudah diubah, asrama jangan dihuni oleh 10 orang wa-
laupun ruangnya luas, paling banyak 5 orang, sehingga kita 
bisa berbuat banyak di dalam ruang asrama.

Pemakanan memenuhi unsur kesehatan, tempat istirahat 
memenuhi kesehatan, tempat sekolah memenuhi kesehatan. 
Oleh sebab itu kalau ini semua dilakukan maka ada istirahat 
belajar yang dipandu. Tahun ajaran baru, pembelajaran ja-
ngan lebih dari 4 hari, tapi maksimal, hari Jumat hari Sabtu 
hari Ahad kita tidak masuk kelas, tapi kita belajar di alam. Be-
lajar di alam, kita mencoba mengulang pembelajaran di alam 
menggunakan laptop, menggunakan komputer, ini sebuah 
inovasi, sehingga apa yang ada di sini bisa diserap oleh para 

murid dan bisa disampaikan oleh para 
murod, sehingga apa yang didedahkan 
ini, apa yang diekspos ini bisa dirasakan 
oleh seluruh penghuni. 

Ini upaya masuk pada ORHIBA. 
Ketahuilah bahwa manusia hidup ini 
selalu berhadapan dengan situasi yang 
mencekam, situasi kelaparan dari zaman 
dulu sampai sekarang dan kapan pun 
akan tampil, wabah terutama virus ti-
dak akan berhenti, kelaparan, perang; 
Tiga unsur inilah yang terus mendam-
pingi manusia. Oleh sebab itu, manusia 
dipesan oleh Rasulullah “alaykum 
anfusakum”. Hai orang-orang mukmin 
alaykum anfusakum, jaga dirimu baik-
baik, laa yadurrukum man dhola idzah 
tadaykum. Kamu tidak akan terganggu, 
jika kamu memegang prinsip-prinsip, 
protokol-protokol yang telah ditetap-
kan. Kemudian sebagai pemimpinnya 
Wahfidz janaahaka liman ittab’aka 
minal mu’minin. Seorang pemimpin 
harus mengayomi, sayapnya harus dia-
yomkan kepada seluruh umat nya yang 
mengikuti, yang memercayai. Orang 
tidak percaya tidak perlu diurus. Orang 
yang percaya urus baik-baik, jangan 
ada yang kelaparan, di kampus kita ini 
jangan sampai ada orang yang menga-
takan aku lapar! Kalau ada usul rotinya 
ditambah Syaykh, kita tambah. Apa 
susahnya menambah roti, yang susah 
adalah orang-orang yang busung lapar, 
mengobatinya susah. 

Inovasi ke Depan
Inovasi yang ke depan, roti itu di-

makan kalau dengan sayur lodeh itu 
tidak beradab. Jadi kalau sedang makan 
sayur lodeh singkirkan dulu rotinya. 
Makan roti itu adalah harus diimbangi 
oleh ikan; Kalau ikan, bukan ikan yang 
kecil-kecil, tapi ikan yang memiliki ome-
ga-3 yang tinggi, itulah ikan yang ber-
sumber dari laut dalam. Sebentar lagi, 
tanggal 2 atau 3 Syawal kita akan coba 
memakan ikan tuna yang telah datang.

Kalau ayam, daging sapi itu sudah bi-
asa, apalagi tempe. Tempe pun, Syaykh 
sudah mengadakan penelitian, tempe 
yang sedikit harum yang bisa dijadikan 
bumbu, juga Syaykh sudah menemukan, 
yang dinamakan “Tempe Dwitunggal” 
yaitu kedelai dan gandum disatukan 

ORHIBA: Shoff Jemaah Putri Sholat Id 1 Syawal 1441 H di Masjid Rahmatan 
lil’Alamin, Al-Zaytun-Indonesia, disokong disiplin jemaah
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menjadi tempe yang sangat lezat.
Selanjutnya, sebentar lagi kalau semua padupadan ini ter-

jadi, maka kalau habis makan roti minumnya yoghurt. Ini 
baru kita mempunyai ketahanan fi sik, mental dan mampu 
mengasah intuisi, mampu berinovasi dan mampu menam-
pakkan identitas keindonesiaan, karena pemakanannya jauh 
daripada pemakanan yang tidak memenuhi persyaratan 
hidup. Dan ini harus ditempuh, inilah Orhiba. Kalau Orhiba 
masih cemen-cemen bukan Orhiba, bukan baru, itu normal 
baru. Ukurannya bisa diukur seperti teghel ini 60 cm x 110 
cm atau 120 cm, itu normal baru, tadinya dari keramik seka-
rang dari marmer, dari granit, normal baru; Tapi kalau Orde 
Hidup Baru mengembang, mengembang dan mengembang. 
Dari sisi pembangunan dalam bulan Romadhon kita menyele-
saikan lantai 1 walau belum sempurna, Syawal lantai 2, bagian 
pembangunan siap 1 bulan lantai 2, bulan Dzulqo’dah lantai 
3, bulan Zulhijah lantai 4, maka 1 Muharram nanti mungkin 
lantai 5 lantai 6 itu belum selesai umpamanya, ya Cukuplah 
kita sudah pasang tiang-tiang yang perlu ditutup dan beber-
apa list plang yang perlu ditutup. Ini kita kerjakan bersama. 
Dalam ramadhan kita bisa kerja 24 jam, di saat orang-orang 
mem-phk-kan karyawan, di sini memberikan kesempatan 
kerja dengan protokol kesehatan yang jelas.

Syaykh bertanya pada saudara-saudara adakah hak sauda-
ra yang tidak diberikan? Gaji saudara yang tidak diberikan? 
Ada? Ya bagus kalau tidak ada, bahkan diberikan tambahan 
yang dinamakan kerja volunter, kerja di masa cuti minimal 
2 jam sehari. Ternyata banyak yang mengambil lebih dari 2 
jam. Ini membuktikan bahwa penataan itu lebih penting dan 
tidak gagap, andainya kita tidak menata dari awal menghadapi 
pandemi seperti ini pasti gagap. 

Lockdown dan Libur Satu Bulan
Sekarang ribuan pelajar, ribuan murid duduk bersama di 

sini, walaupun kalau ditanya tidak sedih? Tidak, tapi hati-
nya ingin pulang. Anak-anak mengatakan Lockdown. Inilah 
hikmah nak, lockdown tapi membawa arti besar bukan 

membawa sengsara besar, tidak ada 
yang protes. Mengapa? Karena ruangan 
dibuka bebas walaupun dibatasi, ini 
memerlukan persiapan lebih dini, seka-
rang kita mengambil hikmah pada hari 
ini. Indal imtihan yukromul mar’u aw 
yuhan. Tatkala ujian nilai manusia itu 
keluar, yang satu menjadi mulia, yang 
satu menjadi tidak mulia, kalaulah tidak 
dikatakan hina. Hari demi hari kita bisa 
menyelesaikan apa pun.

Kemudian yang terakhir, kita masih 
menutup diri, bahasa lainnya masih 
Lockdown. Pintu belum dibuka sampai 
nanti Jakarta sudah dibuka, Jawa Barat 
sudah dibuka, Banten sudah dibuka, 
Jawa Tengah sudah dibuka, Jawa Timur 
sudah dibuka, baru kita buka pintu be-
sar yang di depan itu dan anak-anakku 
boleh pulang dan karyawan pun boleh 
melihat rumahnya. 

Ada pertanyaan, bagaimana kalau 
lockdown-nya sampai bulan Juli? No 
Problema, nanti liburmu di bulan Agus-
tus. Ya, harus berani, mengapa? Karena 
kamu lockdown di sini tetap belajar, 
bukan main-main, kamu sudah kelas 
12 nak yang tadinya baru 11, sudah satu 
semester yang kamu pelajari gara-gara 
Lockdown; Maka kamu boleh nanti 
bulan Agustus umpamanya Juli masih 
ditutup di luar, Agustus kamu boleh 
yang lain baru unkluk-unkluk masuk, 
kamu sudah liburan. Bagaimana meng-
hitung liburnya? Tetap sebulan nak, 
libur kita tetap sebulan, 1 tahun 2 kali 
libur kali sebulan. Jadi untuk libur yang 
sekarang ini nanti diganti bulan depan, 
1 bulan tidak boleh lebih. Bagaimana 
dengan setelah libur, masuk sini harus 
dites semuanya, supaya bersih, Innal-
laha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul 
mutathohirin. Tuhan selalu suka orang 
yang mawas diri dan selalu suka orang 
yang mempertahankan kebersihan. Al-
lahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 
La ilaha illallah Allahu akbar Allahu 
Akbar Walillah Ilham. 

Mari kita tutup khotbah ini dengan 
berdoa... Dan sebagai shilaturrahim 
lebaran, sambutlah shilaturrahim dari 
Syaykh untuk kalian semua. Assala-
mu’alaikum, Merdeka.

ORHIBA: Shoff Sholat Id 1 Syawal 1441 H di Masjid Rahmatan lil’Alamin
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Lawan Covid-19
dengan No Corona

Tingkat  kecemasan dunia 
memun cak secara drastis (ti-
ba-tiba) dalam empat bulan 
terakhir. Pada awal Januari 

2020 lalu, siapa yang menduga akan 
terjadi guncangan dahsyat yang akan 
melanda hampir seluruh aspek ke-
hidupan manusia di bumi ini? Selain 
ancaman kematian yang mencemaskan 
dan menakutkan semua manusia di 
bumi, juga telah meruntuhkan ekonomi 
dunia, dan memaksa berbagai negara 
untuk melakukan lockdown, karantina 
wilayah, pembatasan jarak fisik dan 
sosial (physical and social distancing) 

Coronavirus atau virus korona SARS-CoV-2 yang mun-
cul pertama kali menyebabkan wabah pneumonia di 
kota Wuhan, China pada 12 Desember 2019, sehingga 
WHO menyebutnya COVID-19 (Coronavirus disease 
2019), dengan cepat menyebar ke berbagai negara 
mulai Januari 2020. Indonesia sendiri dianggap 
‘terlambat’ mendeteksi dan mengumumkan adanya 
kasus covid-19 pada 2 Maret 2020. Pandemi Covid-19 
ini telah menimbulkan kecemasan dunia terhebat 
sejak Perang Dunia ke-2 (1 Sep 1939 – 2 Sep 1945). 
Maka, Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang mengan-
jurkan jangan cemas dan lawan Corona dengan No 
Corona, sebagaimana diterapkan di Al-Zaytun.
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WHO, total kasus Covid-19 di dunia 
terkonfirmasi Senin (8/6/2020) se-
banyak 6.799.713 kasus, 397.388 orang 
meninggal dunia (5,8%), dan meliputi 
216 negara.

Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam 
Panji Gumilang, MP (Magister Perta-
nian), dalam dzikir Jum’at 20 Maret 
2020, di Masjid Al-Hayat Al-Zaytun 
memandang kecemasan, apalagi kece-
masan yang berlebihan, harus dihindari, 
jika ingin menang melawan serdadu 
Covid-19 tersebut. Dia mengatakan 
bahwa dalam situasi wabah Covid-19 
ini, banyak orang yang menghadapinya 
dengan kecemasan (C), tapi ada juga 
yang ogah-ogahan (O), ada juga yang 
semakin banyak merokok (R), makin 
mengonsumsi makanan olahan (O) dan 
banyak nongkrong dan ngobrol (N) dan 
memakan asupan yang kurang sehat (A). 
Itu semua berarti justru memfasilitasi 
penyebaran wabah virus corona terse-
but; Mempermudah bahkan mengun-
dang virus CORONA masuk ke dalam 
tubuh manusia itu sendiri, dengan cepat 
dan bisa mengakibatkan kematian. 

Syaykh Panji Gumilang menegaskan, 
maka virus Corona tersebut harus di-
lawan dengan No Corona; Tidak atau 
jangan Corona. Yakni: Pertama, No C 
(Jangan Cemas), kita jangan cemas. 
Apa cara supaya tidak cemas? Perkuat 
daya imunitas tubuh sendiri, antara lain 
dengan melakukan vaksin fl u. Mengapa 
vaksin fl u? Karena fl u inilah yang mem-
buat orang cemas. Ketika orang terkena 
fl u, daya tahan tubuhnya menurun. Dan 
itulah yang membuat semakin cemas. 
Karena daya tahan yang turun, menjadi 
celah jalan masuknya virus corona. Vak-
sin fl u memang bukan obat corona. Bah-
kan sampai saat ini belum ditemukan 
vaksinnya. Namun dengan vaksin fl u 
akan meningkatkan daya tahan tubuh 
seseorang. Yang akan menjadikannya 
lebih percaya diri dan tidak cemas. Keti-
dakcemasan inilah, yang secara psikolo-
gis, turut membantu meningkatkan daya 
tahan tubuh melawan corona.

Kedua, No O, Jangan Ogah-ogahan. 
Kita jangan ogah-ogahan. Jangan malas, 
cuek dan enggan melakukan sesuatu. 
Bangun pagi, lakukan olahraga kebuga-
ran kaki (OKeKe). Jalan sampai 20.000 

berskala besar. Lockdown maupun Pembatasan Sosial Ber-
skala Besar (PSBB) tersebut memaksa sekolah, kantor, pabrik 
dan kegiatan lainnya tutup atau membatasi kegiatannya. 
Sekolah dan bekerja dari rumah terpaksa dilakukan, bahkan 
beribadah (sholat) di masjid dan gereja dicegah, menjadi 
beribadah di rumah dan/atau beribadah bersama dari rumah 
dengan live streaming. Hotel-hotel tutup, pusat perbelanjaan 
tutup, transportasi dibatasi, mudik dilarang, buka puasa 
bersama pun dilarang. Suatu indikasi yang amat kuat, bah-
wa Covid-19 sangat mencemaskan dan menakutkan dunia.

Perang Dunia dalam bentuk lain tengah berlangsung: Ma-
nusia kontra pasukan serdadu Covid-19, berukuran sangat 
kecil sehingga tidak dapat terlihat secara kasat mata. Dunia 
modern pun dipaksa tiarap, cemas dan ketakutan. Maklum, 
karena dunia ilmu kedokteran pun belum bisa mengalahkan 
(belum menemukan vaksin atau obat antivirus korona gene-
rasi terbaru tersebut. Keangkuhan akal manusia benar-benar 
diuji. Berbagai negara yang selama ini disebut sebagai negara 
berteknologi maju, dipaksa tunduk mengisolasi diri dan harus 
melakukan perubahan secara fundamental, dengan penuh 
duka dan kecemasan. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang 
selama ini dipandang sebagai negara super power, masih da-
lam posisi takluk kepada serdadu Covid-19 dengan  1.886.794  
jiwa positif terserang dan 109.038 orang meninggal, sebagai 
angka kematian tertinggi, pada 8 Juni 2020. Menurut laman 

Syaykh Al-Zaytun: Lawan Covid-19 dengan No Corona



18 BERITAINDONESIA, Edisi 101

BERITA UTAMA

18

Keenam, No A, Jangan (jaga) Asupan. 
Jangan memasukkan asupan yang tidak 
diperlukan oleh tubuh. Karbohidrat, 
protein, vitamin harus ada. Sayuran dan 
buah-buahan harus cukup. Insha Allah 
bila corona dilawan dengan no corona, 
maka akan sehat. Tatkala badan kita 
sehat, saat kita berdo’a kepada Allah 
memohon dihindarkan dari wabah ini, 
do’a kita akan dikabulkan. Demikian 
Syaykh Panji Gumilang.

Rokok: Pernyataan WHO
WHO dalam pernyataannya 11 Mei 

2020 tentang penggunaan tembakau 
dan Covid-19, menyatakan merokok 
tembakau adalah faktor risiko yang 
diketahui untuk banyak infeksi perna-
pasan dan meningkatkan keparahan 
penyakit pernapasan. Sebuah tinjauan 
studi oleh para ahli kesehatan mas-
yarakat yang diadakan oleh WHO pada 
29 April 2020 menemukan bahwa pero-
kok lebih mungkin untuk mengembang-
kan penyakit parah dengan COVID-19, 
dibandingkan dengan non-perokok.

Covid-19 adalah penyakit menular 

langkah setiap hari. Untuk melancarkan asupan oksigen 
dalam darah. Jangan ogah-ogahan (malas, cuek dan enggan) 
melawan virus korona dengan giat melakukan sesuatu sesuai 
protokol yang ditetapkan pemerintah dan WHO.

Ketiga, No R, Jangan Rokok, jangan merokok. Dan jangan 
bergaul dengan perokok. Menghirup asap rokok dari perokok, 
lebih bahaya dari merokok itu sendiri. Serta segala turunan 
rokok. Karena rokok adalah jembatan emas bagi narkoba, 
yang secara perlahan akan membunuh diri sendiri dan pasti 
akan dipercepat oleh virus korona. Jadi, sekali lagi, jangan 
(hentikan) merokok.

Keempat, No O, Jangan Olahan, jangan makan makanan 
olahan. Hindari makanan olahan yang berminyak dan banyak 
gula. Kalau ingin minum minyak, minumlah minyak wijen, 
VCO, habatussaudah, yang bukan minyak olahan. Kalau 
olahan, contohnya soto betawi. Apalagi ditambah jerohan. 
Dan makanan lain yang bersantan. Serta sebagian besar 
makanan olahan pabrikan. Kalau mau minum, hindari minum 
gula kristal olahan, minumlah air tebu peras, atau makan 
buah-buahan yang manis.

Kelima, No N, Jangan Nongkrong, ngobrol rumpi. Jangan 
nongkrong ngobrol bareng apalagi berkerumun tanpa menja-
ga jarak (physical distancing dan social distancing), apalagi 
nongkrong dan ngobrol bergadang sampai pukul 12 malam. 
Hindari itu, sebab tubuh kita perlu istirahat, di samping 
penularan Covid-19 itu sangat rentan melalui percikan dari 
mulut ketika ngobrol dan bersin. 

Sholat Jum’at 20 Maret 2020 di Masjid Al-Hayat, Kampus Al-Zaytun, dengan disiplin tinggi jaga jarak fi sik (physical distancing)
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yang terutama menyerang paru-paru. 
Merokok merusak fungsi paru-paru 
sehingga membuat tubuh lebih sulit 
me lawan virus korona dan penyakit 
lainnya. Tembakau juga merupakan 
faktor risiko utama untuk penyakit 
tidak menular seperti penyakit kardio-
vaskular, kanker, penyakit pernapasan 
dan diabetes yang menempatkan orang 
dengan kondisi ini pada risiko lebih 
tinggi untuk mengembangkan penyakit 
parah ketika terkena COVID-19. Peneli-
tian yang tersedia menunjukkan bahwa 
perokok berisiko lebih tinggi terkena 
penyakit parah dan kematian.

WHO menyatakan bahwa tembakau 
membunuh lebih dari 8 juta orang di 
seluruh dunia setiap tahun. Lebih dari 
7 juta kematian ini berasal dari perokok 
langsung dan sekitar 1,2 juta disebabkan 
oleh bukan perokok yang terpapar asap 
rokok orang lain.

WHO terus mengevaluasi penelitian 
baru, termasuk penelitian yang me-
neliti hubungan antara penggunaan 
tembakau, penggunaan nikotin, dan 
Covid-19. WHO mendesak para peneliti, 
ilmuwan, dan media untuk berhati-hati 
dalam memperkuat klaim yang tidak 
terbukti bahwa tembakau atau nikotin 
dapat mengurangi risiko Covid-19. Saat 
ini tidak ada informasi yang cukup untuk 
mengkonfi rmasi kaitan antara tembakau 
atau nikotin dalam pencegahan atau 
pengobatan COVID-19. Maka, WHO 
merekomendasikan agar perokok segera 
mengambil langkah untuk berhenti 
merokok.

Sejahtera Psikologis
Sementara itu, ahli psikologi poli-

tik, Prof Hamdi Muluk mengatakan 
pandemi Covid-19 sudah berdampak 
multi-dimensi. Tak hanya persoalan 
kesehatan (medis), akan tetapi juga 
masalah sosial, ekonomi, budaya dan 
aspek psikologis. Dalam kondisi terse-
but, penataan aspek psikologi menjadi 
sangat penting dalam upaya melawan-
nya. Menurutnya, kalau seseorang tidak 
sejahtera secara psikologis, upaya mela-
wan virus korona tersebut akan terken-
dala karena perilaku tidak mendukung.

Hamdi di Media Center Gugus Tu-
gas Percepatan Penanganan Covid-19, 

Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
Jakarta, Minggu (10/5/2020) menjelaskan bagaimana as-
pek psikologi penting dalam kaitannya melawan Covid-19. 
Menurut Hamdi, kondisi psikologi berada pada dasar bagi 
seseorang dalam menghadapi goncangan yang ditimbulkan 
oleh Covid-19. “Selama ini mungkin orang tidak memahami 
bahwa kesejahteraan itu tidak tidak hanya secara ekonomi, 
fi sik tapi juga kesejahteraan psikologi atau phsycological well 
being. Secara umum memang tiga jenis kesejahteraan ini 
sa ling berkaitan. Dalam hal ini kondisi fi sik yang prima de-
ngan asupan gizi seimbang dapat berdampak kepada kondisi 
psikolo gis yang kuat juga. Kalau ekonomi kita tidak sejahtera 
maka bagaimana kita bisa makan. Fisik jika tidak sejahtera, 
maka berimbas juga pada psikologi. Sebaliknya, apabila 
seseorang mampu dalam segi ekonomi akan tetapi kondisi 
psikologisnya rapuh maka dapat memperlemah imunitas 
tubuh sehingga fi sik menjadi rentan,” jelas Hamdi.

Lebih lanjut Hamdi mengatakan walaupun seseorang berke-
cukupan secara ekonomi, kalau batin resah terus, gelisah 
kalau ketakutan, menjadi stres, depresi, kondisi psikologi 
memburuk dan kondisi fi sik memburuk dan nanti ujung-
ujung nya dirawat dan ekonomi terpengaruh juga. Oleh sebab 
itu penting bagi seseorang memiliki kesejahteraan psikologi 
yang bagus. “Sebab sudah jelas dalam beberapa riset bahwa 
psychological well being mempengaruhi tingkat imunitas 
seseorang. Imunitas ini kata kunci melawan pandemi. Jadi 
pandemi dampaknya tidak terlalu dahsyat kalau setiap orang 
(memiliki) imun, baik secara fi sik dan psikologi. Oleh karena 
itu perlu ditata bagaimana setiap orang memiliki psychologi-
cal well being,” kata Hamdi.

Prof. Hamdi Muluk: Lawan Covid-19 dengan sejahtera psikologis
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Cara Sigap Hadapi 
Covid-19 di Al-Zaytun
Syaykh Al-Zaytun, Dr. Abdussalam Rasyidi Panji 
Gumilang, MP. dengan sigap menerapkan beberapa 
kebijakan, di antaranya No Corona, untuk mencegah 
dan menghadapi serangan ‘pasukan corona’ SARS-
CoV-2 atau Covid-19 di Kampus Berasrama Al-Zaytun, 
yang berpenghuni lebih 10.000 orang.

A khir tahun 2019, dunia digemparkan dengan mun-
culnya wabah virus corona (covid-19, coronavirus 
disease 2019) di kota Wuhan, Provinsi Hubei, 
China. Seiring dengan mobilitas dan interaksi 

manusia lintas negara, virus ini pun menular dan menyebar 
ke berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. 

Mudah dan cepatnya persebaran dan penularan virus ko-
rona dari manusia ke manusia di berbagai tempat di seluruh 
dunia ini, mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 
pada hari Rabu, 11 Maret 2020 secara resmi mengumumkan 
virus korona (Covid-19) sebagai pandemik.

Menghadapi pandemik Covid-19, Syaykh Al-Zaytun, Abdus-
salam Rasyidi Panji Gumilang, mengambil langkah-langkah 

yang sigap dan bijak. Menurutnya, 
sangat diperlukan pemikiran cermat, 
terukur dan matang, dalam menentukan 
kebijakan bagi tidak kurang dari 10.000 
penghuni Al-Zaytun, yang terdiri dari 
para santri, guru, karyawan dan para 
eksponen yayasan.

Langkah awal yang dilakukan Syaykh 
Al-Zaytun adalah membentuk panitia 
Protokol Antisipasi (Penanganan) Ber-
bagai Perkembangan Sebaran Penyakit 
Menular Yang Disebabkan Oleh Penu-
laran Virus, Bakteri, dan Mikroba Lain-
nya di Kampus Al-Zaytun. Kepanitiaan 
ini mulai berlaku dan bertugas sejak hari 
Ahad, 16 Maret 2020.

Penanggungjawab Utama kepani-
tiaan tersebut langsung ditangani oleh 
Syaykh Al-Zaytun. Dengan menunjuk 
Ketua Pelaksana, yakni Ketua Yayasan 
Pesantren Indonesia, Imam Prawoto, 

Ustdz Abdul Halim menyambut kedatangan dr Daniel Steven dan Tim Medis RS Santo Borromius Bandung di Al-Zaytun
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S.E., M.B.A. Wakil Ketua Pelaksana, 
adalah Pimpinan Perkhidmatan Kesiha-
tan, dr. Dani Kadarisman, MARS, yang 
juga bertugas sebagai Juru Bicara. Serta 
Bidang Kerjasama; Abdul Halim S.Sos, 
M. Pertanian.

Kepanitiaan ini didukung oleh Pelak-
sana Harian, Bidang Liputan, dan Pani-
tia untuk Tiga Kegiatan, yang meliputi 
Vaksinasi Infl uenza, Pemeriksaan Suhu 
Tubuh Penghuni dan Penyemprotan 
Disinfektan Gedung-gedung di Ma’had 
Al-Zaytun.

Ketika pemerintah belum menunjuk-
kan sikap yang tegas, Syaykh Al-Zaytun 
Panji Gumilang, menoleh ke Protokol 

WHO, dan sikap pemerintah China yang mengunci pintu 
(lockdown) Wuhan supaya tidak boleh ada yang keluar untuk 
mencegah penyebaran dan tidak boleh ada masuk supaya 
jangan tertular; Lalu Syaykh Al-Zaytun segera mengambil 
sikap tegas juga segera me-lockdown Kampus Berasrama 
Al-Zaytun mengunci pintu masuk, kebalikan dari lockdown 
Wuhan yang mengunci pintu keluar supaya jangan tertular 
dan mengunci pintu masuk supaya jangan menularkan. 
Walisantri atau orang luar yang hendak masuk tidak boleh 
masuk tanpa melalui prosedur pemeriksaan kesehatan sesuai 
protokol WHO. Penghuni kampus pun tidak boleh keluar 
tanpa prosedur ketat.

Dengan demikian, jika di Jakarta atau daerah lain, sekolah 
diliburkan dan masjid dikosongkan untuk mencegah penu-
laran coronavirus, Al-Zaytun melakukan ‘sebaliknya’ dengan 
tidak meliburkan sekolah dan tidak mengosongkan masjid, 

Ustdz Iskandar Sayfulloh dan Ustdz Nurdin Abu Tsabit disuntik vaksin fl u memperkuat imunitas

Ustadz Abdul Halim dan Ustadz Ali Aminulloh disuntik vaksin fl u memperkuat daya tahan tubuh.
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melainkan ‘normal’ melakukan kegiatan belajar-mengajar 
dan melakukan sholat berjamaah di masjid seperti sediakala 
dengan penyesuaian pada protokol WHO: physical distanc-
ing maupun social distancing, menjaga jarak fi sik maupun 
jarak sosial. Kendatipun Syaykh sangat yakin bahwa Covid-19 
belum masuk ke Kampus Al-Zaytun. Menurut pengamatan 
Berita Indonesia, tindakan berani dan tepat seperti inilah 
yang tidak mampu dilakukan pemerintah ketika Presiden dan 
Menkes Terawan Agus Putranto merasa sangat yakin bahwa 
Indonesia belum dimasuki virus korona.

Kemudian, melalui sebuah ijtihad (pandangan) Syaykh 
Al-Zaytun, dalam dzikir Jum’at, 20 Maret 2020, Syaykh 
Al-Zaytun mengatakan bahwa dalam situasi wabah ini, banyak 
orang yang menghadapi dengan kecemasan. Maka Syaykh 
meminta seluruh civitas Al-Zaytun untuk “Jangan cemas”. 
Syaykh memberikan gambaran dengan memanjangkan 
CORONA yang diawali dengan huruf C: Cemas, namun kita 
jangan cemas. 

Vaksin Flu
Salah satu hal pemicu kecemasan adalah penyakit flu. 

Penyakit fl u (batuk, pilek) adalah merupakan “jembatan 
kecil” menyeberangnya virus apapun, termasuk korona, dari 
orang ke orang, maka Syaykh Al-Zaytun mengambil langkah 
untuk melaksanakan vaksin infl uenza bagi seluruh penghuni 
Al-Zaytun. “Seluruh penghuni ma’had harus divaksin fl u, 
bukan pengobatan tapi memelihara kesihatan,” tegas Syaykh 
Al-Zaytun dalam tausiyah dzikir Jumat (13/03/2020).

Supaya jangan cemas lakukan vaksin fl u. Ketika orang terke-
na fl u, daya tahan tubuhnya menurun. Dan itulah yang mem-
buat semakin cemas. Karena daya tahan yang turun, menjadi 
celah jalan masuknya virus corona. Vaksin fl u memang bukan 
obat korona. Bahkan sampai saat ini belum ditemukan vak-
sinnya. Namun dengan vaksin fl u akan meningkatkan daya 
tahan tubuh seseorang. Yang akan menjadikannya lebih per-
caya diri dan tidak cemas. Ketidakcemasan inilah, yang secara 
psikologis, turut membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Syaykh menjelaskan vaksin diawali dengan pemeriksaaan 
tensi darah dan scan suhu tubuh, setelah itu kalau ada hal-
hal yang mengkhawatirkan harus diobati dahulu, baru ada 
vaksinasi. “Virus ini ibarat ‘tentara corona’ yang tidak nam-

Para santri disuntik vaksin fl u memperkuat imunitas
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pak, hanya manusia yang memiliki daya 
tahan tubuh kuat yang dapat bertahan, 
maka kita berijtihad semua penghuni 
Al-Zaytun harus divaksin influenza,” 
jelas Syaykh Al Zaytun. 

Bekerjasama dengan RS. Santo Bor-
romeus Bandung, Mahad Al-Zaytun 
melaksanakan vaksin infl uenza terha-
dap seluruh penghuni Al-Zaytun, tidak 
kurang dari 10.000 orang. Pelaksa-
naan vaksin dimulai pada hari Selasa 
(17/03/2020). Dijadwalkan pelaksa-
naan vaksin perpekan tiga hari, yaitu 
hari Selasa, Rabu dan Jumat. Setiap hari 
bergilir sebanyak 300 peserta yang di 
vaksin. Vaksinasi dimulai pukul 08.00 
WIB hingga selesai.

Kepala Klinik Rawat Jalan dan Kepala 
Medical Chek up Rumah Sakit Santo 
Borromeus Bandung, Dokter Daniel 
Steven mengatakan bahwa jenis vaksin-
nya adalah vaksin infl uenza yang mem-
berikan kekebalan tubuh kepada orang 
yang telah divaksin. Sehingga, penyakit 
pneumonia akibat virus korona bisa 
dicegah dan ditahan sejak awal.

Pentingnya Daya Tahan Tubuh
Dalam wawancara dengan awak me-

dia analisnews.com, Syaykh Al-Zaytun 
menyampaikan: “Vaksin ini bukan 
diselenggarakan karena wabah, tapi 
untuk meningkatkan daya tahan tu-
buh seseorang. Kita meyakini virus 
fl u ini, menurut ilmu kesehatan, bisa 
melemahkan daya tahan tubuh. Kalau 
daya tahan tubuh lemah, segala penyakit 
akan mudah masuk. Maka untuk itu kita 
mewajibkan vaksin infl uenza ini. Vaksin 
diawali dengan pemeriksaaan tensi da-
rah dan scan suhu tubuh, setelah itu ka- Antri menunggu giliran vaksinasi fl u

Karyawan Al-Zaytun, saat disuntik vaksin
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lau ada hal-hal yang mengkhawatirkan 
harus diobati terlebih dahulu, baru ada 
vaksinasi. Virus ini ibarat ‘tentara coro-
na’ yang tidak nampak, hanya manusia 
yang memiliki daya tahan tubuh kuat 
yang dapat bertahan, maka kita berij-
tihad semua penghuni di sini divaksin 
infl uenza.”

“Jumlah peserta yang mengikuti vak-
sinasi ini kurang lebih sebanyak sepuluh 
ribu peserta. Siapa mereka? Yang ter-
penting adalah siswa, guru, pengurus 
yayasan, karyawan yang sehari-hari 
kerja di sini dan juga orang-orang luar 
yang bekerja di sini, juga tidak keting-
galan wali santri, sebab wali santri tidak 
dapat masuk ke kampus ini, kalau tidak 
dapat menunjukkan kartu vaksin. Kartu 
vaksin ini adalah bukti bahwa seseorang 
telah melakukan vaksin,” lanjut Syaykh 
Al-Zaytun.

Pihak RS. Santo Borromeus pun 
merespon dengan antusias mengenai 
kerjasama dengan pelaksanaan vaksin 
fl u tersebut. Dokter Christyana, Humas 
dan Pemasaran RS. Santo Borromeus, 
mengatakan bahwa pelaksanaan vaksin 
infl uenza di Pondok Pesantren Mahad 
Al-Zaytun ini sangat luar biasa. ”Kami 
mewakili pihak direksi mengucapkan 
terimakasih kepada pihak Al-Zaytun 

yang telah memercayakan kepada kami pelaksanaan vaksin 
ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik antara 
Al-Zaytun dengan RS. Santo Borromeus. Dan ini merupa-
kan kegiatan vaksinasi dengan jumlah peserta terbanyak,” 
jelasnya.

Dokter Daniel Steven, Kepala Klinik Rawat Jalan dan Kepala 
Medical Chek Up Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung, 
mengatakan bahwa jenis vaksinnya adalah vaksin infl uenza 
yang memberikan kekebalan tubuh kepada orang yang telah 
divaksin. “Jika kondisi tubuh sedang tidak bugar, maka vaksin 
ini menjaga kesehatan. Sehingga, penyakit pneumonia akibat 
virus corona bisa jauh dari tubuh dan dicegah sejak awal,” dr. 
Daniel Steven menerangkan.

Setelah C: cemas, kemudian O: ogah-ogahan. Maka kita 
jangan ogah-ogahan. Jangan malas. Bangun pagi, lakukan 
olahraga kebugaran kaki (OKeKe). Jalan sampai 20.000 
langkah. Untuk melancarkan asupan oksigen dalam darah. 
Kemudian R: Rokok, jangan merokok. Selanjutnya O: Olahan 
makanan. Hindari makanan olahan yang berminyak. Kemu-
dian N: Nongkrong, ngobrol. Jangan nongkrong ngobrol, 
apalagi sampai pukul 12 malam, karena badan kita perlu 
istirahat. Terakhir A: Asupan. Jangan memasukkan asupan 
yang tidak diperlukan oleh tubuh. 

Syaykh Al-Zaytun mengingatkan dan memerintahkan ke-
pada segenap civitas Al-Zaytun untuk senantiasa berdisiplin 
melaksanakan No Corona tersebut untuk menjaga kebugaran 
dan daya tahan tubuh sehingga mampu melawan Covid-19. 
Daya tahan tubuh itu dibentuk dengan makan dan minum 
yang cukup, dengan nilai kandungan asupan yang bagus. Di-
sertai dengan olahraga yang cukup, serta istirahat yang cukup. 

Istirahat tidur di malam hari, jangan kurang dari 6 jam, 

Syaykh Al-Zaytun, imam sholat Jum’at di masjid Al-Hayat, Al-Zaytun, dengan shaf berjarak dan para makmum (jama’ah) mengenakan 
masker. Sesuai dengan protokol WHO dalam menghadapi Covid-19.
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dari semestinya 8 jam. Dalam dzikir 
Jum’at tanggal 6 Maret 2020, Syaykh 
Al-Zaytun memerintahkan untuk men-
gatur ulang istirahat malam para santri 
di asrama. Dan memerintahkan kepada 
para penang gungjawab asrama, untuk 
memastikan bahwa pada pukul sembilan 
malam semua santri harus tidur, dari 
ketetapan sebelumnya pukul sepuluh.

Protokol WHO 
Selain dari pelaksanaan vaksin in-

fl uenza bagi seluruh penghuni Ma’had 
Al-Zaytun dan tetap menjaga daya 
tahan tubuh, Syaykh Al-Zaytun juga 
memerin tahkan dilaksanakannya pro-
tokol Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO - World Health Organization) 
dalam menghadapi wabah Covid-19.

Apa saja protokol tersebut? Yakni 
berdisiplin mengenakan masker, diuta-
makan saat berada di luar ruang. Di-
siplin menjaga jarak antar orang, yang 
dikenal dengan istilah social distancing, 
yang kemudian dipertegas oleh WHO 
menjadi physical distancing. Dan di-

Imam Prawoto, SE, MBA, Ketua Pelaksana 
Protokol Penanganan Covid-19 di Al-Zaytun 
memberikan arahan cara penggunaan alat ukur 
suhu badan (thermal scan)

Penggunaan thermal scan bagi penghuni Al-Zaytun

dr. Dani Kadarisman, Mars, memberikan briefi ng cara penggunaan thermal scan
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tambahkan lebih sering mencuci tangan 
dengan sabun.

Hal ini diterapkan di berbagai kegiatan 
keseharian di Al-Zaytun. Menjaga jarak 
saat para santri berjalan dari asrama 
menuju gedung pembelajaran atau ke 
masjid. Saat berada di kelas. Yang sem-
ula jumlah santri dalam satu kelas seluas 
8 x 12 meter, sejumlah 20 sampai de-
ngan 25 santri. Dilakukan penjarangan 
menjadi 10 santri. Sehingga jarak antar 
santri di kelas menjadi lebih lebar, sesuai 
dengan protokol yang ditetapkan.

Kemudian untuk menghindari keru-
munan, belanja keperluan santri di toko 
Al-Zaytun dilakukan secara kolektif. 
Santri tidak diizinkan untuk belanja 
sendiri-sendiri. Manajemen asrama 
yang mendata dan menghimpun daftar 
belanja keperluan para santri. Setelah 
itu, berkoordinasi dan bertransaksi 
de ngan pihak toko. Barang belanjaan 
dihantar oleh petugas toko ke ma sing-
masing asrama. Selanjutnya didistri-
busikan ke masing-masing santri yang 
memesan, melalui manajemen asrama. 

Demikian pula dalam pelaksanaan 
sholat Jum’at/berjama’ah di masjid. 
Sejak sholat Jum’at di Masjid Al-Hayat, 

Al-Zaytun, pada tanggal 20 Maret 2020, Syaykh Al-Zaytun 
menerapkan pengaturan shaf (barisan sholat) dengan shaf 
yang Syaykh sebut atas intervensi corona. Jama’ah shalat 
merentangkan tangan ke samping kiri kanan, dan depan 
belakang, hingga jarak yang tidak sampai bersentuh tangan 
saat direntang. 

Syaykh Al-Zaytun menegaskan bahwa cara pengaturan shaf 
seperti ini, tidak melanggar aturan manapun. Bahkan peme-
rintah Provinsi Jawa Barat, telah menerbitkan surat edaran 
yang mengatur pelaksanaan sholat Jum’at/berjama’ah di 
masjid, yang berkesesuaian dengan apa yang telah dilakukan 
di Al-Zaytun.

PSBB di Al-Zaytun
Mempertimbangkan situasi perkembangan virus covid-19 

di Indonesia, utamanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya 
(Jabodetabek), Syaykh Al-Zaytun menetapkan kebijakan 
untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
di Al-Zaytun, mengikuti keputusan pemerintah, saat peme-
rintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan PSBB sejak hari 
Jum’at, 10 April 2020. Al-Zaytun mengikuti PSBB Jakarta, 
mengingat Jakarta adalah merupakan episentrum persebaran 
virus covid-19.

Sehubungan dengan jumlah santri, mahasiswa, guru, dosen, 
eksponen, dan civitas lain yang begitu banyak di Ma’had 
Al-Zaytun, Syaykh Al-Zaytun memaknai isolasi dengan akti-
vitas harian tetap berjalan, namun tidak boleh keluar kampus. 
Sedangkan orang luar, tidak boleh masuk kampus. 

“Kalau kita liburkan atau disuruh pulang malah memberi 

Penyemprotan disinfektan di Kampus Al-Zaytun
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kesempatan macam-macam. Di sini 
tidak boleh libur, yang tadinya sekolah 
Tingkat Dasar biasanya Sabtu-Ahad 
pulang sekarang tidak boleh pulang, 
mengapa? Pulang-pergi-datang menjadi 
jembatan juga,” demikian penjelasan 
Syaykh Al-Zaytun.

“Kalau orang lain meliburkan karena 
memang tidak satu kampus, mengapa 
kampus-kampus lain meliburkan, kare-
na tidak mempunyai dormitory (asra-
ma), sedangkan di sini ada dormitory. 
Maka, tempat-tempat umpamanya tem-
pat ibadah shalat jamaah, itu kita bagi 
sekarang. Di selasar asrama. Asrama 
kita banyak selasarnya. Ternyata tat-
kala ada wabah seperti ini manfaat nya 
besar. Penghuni lantai satu di selasar 
lantai satu. Lantai dua, penghuninya di 
selasar lantai dua, lantai tiga di selasar 
lantai tiga, hingga lantai lima. Asrama 
ini muat lima ratus, ya seratus-seratus 
(per lantai) cukup.

Masjid juga begitu, tidak boleh kosong. 
Isi saja, jaraknya saja yang diperle-
bar. Jadi masjid tidak usah diisi oleh 
7.500, diisi dengan 300 saja. Jangan 
pernah mengosongkan masjid, apapun 
kejadian nya.

Di sinilah fasilitas mendukung. Di 
kampus kita ini fasilitas mendukung. 
7.500 penghuni Shalat Jumatnya di 
pecah-pecah menjadi 10. Jadi tinggal 
750. Umpama masih besar, dipecah lagi.

Kalau dipulangkan malah tidak aman. 
Belum tentu anak-anak kita ini tinggal 
di lingkaran Jalan Merdeka Jakarta. Di 
Jalan Merdeka mungkin aman karena 
banyak tentara yang jaga, bagaimana 
kalau tinggal di gang-gang kecil. Di sini 
gang besar semua. Olah raga tetap, se-
kolah tetap, cuma dijaga.

Dan semua sekolah, pagi disemprot 
disinfektan. Malam dibersihkan, pagi 
disemprot, kemudian detektor untuk 
suhu badan kita siapkan semua.

Jauh aman seperti itu dari pada 
disuruh pulang. Siapa yang mengawasi 
di rumah. Tidur, mereka jam sembilan 
malam harus tidur. Jam empat pagi 
bangun. Sudah bisa tidur 6 jam lebih. 
Bahkan tujuh jam. Cukup. Maka anak-
anak segar badannya.

Menghadapi covid-19 ini dasarnya 
adalah sehatkan badan kita, daya tahan 

kita, supaya punya daya tahan tinggi. Makan cukup. Kurang 
apa di sini. Kalau di sini dianggap sedang diisolasi, ya tiap 
hari begini. Pangan tiap hari cukup, karena menanam sendiri. 
Istirahat cukup, pangan cukup, tidak ada yang cari keluar. 
Orang kesulitan gula, kita buat gula sendiri. Orang kesulitan 
beras, kita menanam sendiri. Orang kesulitan daging, kita 
memelihara sapi. Orang kesulitan ikan, kita memelihara ikan. 
Apa susahnya,” demikian uraian detil Syaykh Al-Zaytun. Dan 
PSBB di Al-Zaytun dilakukan sampai kurun waktu yang belum 
ditentukan. Melihat bagaimana perkembangan situasi dan 
kondisi selanjutnya. 

Petugas penyemprotan disinfektan di Kampus Al-Zaytun

Rajin cuci tangan sesuai protokol WHO

 Latief WeHa | BERITAINDONESIA
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Bernd Sebastian Kamps Christian Hoff mann 
dalam Covid Reference 2020 menyebut 
umat manusia menghadapi penyakit 
yang tidak dikenal dan mengancam yang 

seringkali parah dan berakibat fatal. Sistem 
perawatan kesehatan kewalahan. Tidak 
ada pengobatan yang terbukti dan 
vaksin tidak akan segera terse-
dia. Situasi seperti itu belum ada 
sejak pandemi flu pada 1918.

Penularan virus Covid-19 
bergerak cepat. Apa yang be-
berapa minggu (bulan) yang 
lalu tampaknya merupakan 
hal yang mustahil - memak-
sakan dan menegakkan tinda-
kan karantina yang ketat dan 
mengisolasi jutaan orang - seka-
rang menjadi kenyataan di banyak 
negara. Orang-orang di seluruh du-
nia harus beradaptasi dan menciptakan 
gaya hidup baru dalam peristiwa yang 
paling mengganggu sejak Perang Dunia II.

Mengenal Coronavirus
Stuart G. Siddell dalam The Coronaviridae (1995) 

menyebut prototipe genus virus korona adalah vi-
rus bronkitis avian infectious. Nama “coronavirus” 
berasal dari penampakan partikel-partikel virus 
seperti korona matahari (corona = mahkota) dalam 
mikrograf elektron bernoda negatif. Sementara, pro-
totipe genus torovirus adalah Berne virus (BEV) dan 
nama “torovirus” berasal dari tubular melengkung 
(torus = cetakan cembung terendah di dasar kolom) 
morfologi struktur nukleokapsid. 

Para ahli telah memfokuskan penelitian pada 
peran produk gen esensial dan aksesori dalam siklus 
replikasi coronavirus dan analisis molekuler dari 

Novel Coronavirus 
Disease 2019

Disingkat Covid-19, telah menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia, sehingga 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakannya sebagai penyakit pandemi. Masih 
banyak yang tidak diketahui tentang virus ini. Sampai saat ini terdapat tujuh corona-
virus (HCoVs) yang telah diidentifikasi, dan yang belum banyak diketahui dan belum 

ditemukan obatnya adalah HCoVs ketujuh yakni SARS-CoV-2 atau Covid-19.

hubungan struktur-fungsi protein coronavirus. 
Namun demikian, masih ada kesenjangan besar 
dalam pengetahuan, misalnya, di bidang-bidang 
seperti genesis mRNA subgenomik coronavirus 

atau fungsi RNA polimerase yang bergantung 
pada RNA polimeronavirus.

Penyakit yang berhubungan de-
ngan koronavirus pertama yang 

dicatat adalah peritonitis in-
feksi pada kucing, pada awal 
1912. Penyakit-penyakit yang 
terkait dengan virus bronki-
tis menular, virus gastro-
enteritis yang menular, dan 
virus hepatitis babi semua-
nya diketahui sebelum tahun 

1950. Namun, baru terkon-
firmasi pada akhir 1960-an 

bahwa coronavirus menular 
kepada manusia, melalui fl u biasa, 

yang membawa virus ini menjadi 
perhatian para ahli virologi akademik. 

Kemajuan beberapa tahun berikutnya, dalam 
analisis molekuler imunogenisitas protein coro-
navirus atau identifi kasi reseptor coronavirus, 
telah memberikan dorongan untuk mempelajari 
patogenesis coronavirus, dan mulai mengungkap 
kompleksitas hubungan coronavirus-host.

Sejalan dengan studi tentang coronavirus, 
muncul wawasan mengelompokkannya dalam 
organisasi genom, strategi replikasi, dan urutan 
nukleotida dari dua kelompok virus lain, torovirus 
dan arterivirus, telah mengarah pada gagasan 
superfamili “mirip virus”. Gagasan ini, yang pada 
dasarnya didasarkan pada pandangan evolusi 
molekuler, pada tahun 1992, mengarah pada 
dimasukkannya torovirus sebagai genus kedua 
dalam Coronaviridae.
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Menurut Stuart G. Siddell, virus yang dikla-
sifi kasikan dalam Coronaviridae adalah yang me-
menuhi kriteria berikut: Pertama, Genom untai 
positif dan tidak terfragmentasi sekitar 30.000 
nukleotida. Genom mengandung gen RNA poli-
merase yang luar biasa besar (sekitar 
20.000 nukleotida), gen gliko-
protein permukaan besar, 
gen protein membran in-
tegral, dan gen protein 
nukleokapsid. Gen-gen 
ini diatur pada genom 
dalam urutan tertentu 
(dalam arah 5 ‘-> 3’) 
tetapi dapat diselingi 
dengan gen tambah-
an yang mengkode 
protein struktural atau 
nonstruktural lebih lan-
jut.

Kedua, sebuah virion 
envelope bearing proyeksi 
permukaan yang diucapkan. 
Proyeksi ini terdiri dari glikoprotein 
permukaan besar (Mr = -200 kDa) yang secara 
khas menunjukkan struktur koil-koil di terminal 
karboksi, setengah penahan membran. Ketiga, 
Protein membran integral (M r = -25 kDa). Pro-
tein ini secara khas memiliki tiga daerah bentang 
membran di setengah terminal amino. Keempat,  
seperangkat coterminal 3’ dari empat atau lebih 
mRNA subgenom intraseluler. Hanya kerang-
ka baca terbuka (ORF) yang terkandung dalam 
wilayah unik 5’ dari setiap mRNA (yaitu, wilayah 
yang tidak ditemukan dalam mRNA terkecil beri-
kutnya) yang dinyatakan sebagai protein. Kelima, 
Gen RNA polimerase terdiri dari dua ORF yang 
tumpang tindih. Ekspresi ORF hilir dimediasi oleh 
(-1) frameshifting ribosom.

Sementara, fi tur yang membedakan coronavirus 
dan torovirus adalah: 1) Ukuran protein nukleokap-
sid (M r = -60 kDa dan -18 kDa, masing-masing) 
dan bentuk struktur nukleokapsid heliks (mas-
ing-masing memanjang atau tubular); 2) Tidak 
adanya urutan pemimpin di ujung 5’ dari mRNA 
torovirus; 3) Dengan beberapa pengecualian ter-
batas, kurangnya kesamaan urutan dalam produk 
gen coronavirus dan torovirus. [Siddell, Stuart G. 
(Ed), 1995: The Coronaviridae, New York: Springer 
Science+Business Media, p.1-2]

Sementara itu, Chief Editors International Pul-
monologist’s Consensus on Covid-19, Dr. Tinku 
Joseph (India) dan Dr. Mohammed Ashkan Mos-
lehi (Iran) menyebut masih banyak yang tidak 
diketahui tentang virus ini. Maka para Pulmonolog 

dari berbagai negara yang terkena penyakit ini ber-
gandengan tangan untuk membingkai konsensus 
pada aspek pencegahan dan pengobatannya. Lalu, 
mereka mempersembahkan buku pegangan untuk 
setiap pekerja perawatan kesehatan yang telah 

berkontribusi besar dalam memera-
ngi penyakit mematikan ini. 

“Mari kita semua bergabung 
dan bertarung melawan 

Covid-19. Bersama kita 
bisa. Jangan pernah 
berhenti. Lakukan yang 
terbaik. Hari ini Anda 
adalah harapan sese-
orang dan pahlawan 
seseorang suatu hari. ” 

Dalam buku Inter-
national Pulmonolo-

gist’s Consensus on 
Covid-19, terbitan Ma-

ret 2020 itu disebutkan 
bahwa virus korona terdiri 

dari keluarga besar virus yang 
umum pada manusia dan juga hewan 

(unta, sapi, kucing, dan kelelawar). Ada tujuh jenis 
Coronavirus (HCoV), yakni: 1) 229E (alpha coro-
navirus); 2) NL63 (alpha coronavirus); 3) 0C43 
(beta coronavirus); 4) HKU1 (beta coronavirus); 5) 
MERS-CoV (beta coronavirus yang menyebabkan 
Sindrom Pernafasan Timur Tengah, atau MERS); 
6) SARS-CoV (beta coronavirus yang menyebab-
kan sindrom pernapasan akut, atau SARS); dan 7) 
SARS-CoV-2 (coronavirus baru yang menyebabkan 
penyakit coronavirus 2019, atau Covid-19).

Dijelaskan, kadang-kadang virus korona dari 
hewan menginfeksi manusia dan menyebar lebih 
jauh melalui penularan manusia ke manusia seper-
ti dengan MERS-CoV, SARS-CoV, dan sekarang 
dengan Covid-19 ini (Corona disease 2019). Virus-
corona yang menyebabkan syndrome pernafasan 
lebih akut ini awalnya disebut SARS-CoV-2; lalu 
disebut sebagai 2019-nCoV, dan WHO menyebut-
nya Covid-19.

Menjelang Desember 2019, virus corona baru 
ini diidentifi kasi sebagai penyebab infeksi saluran 
pernapasan atas dan bawah di Wuhan, sebuah 
kota di Provinsi Hubei, Cina. Virus ini menyebar 
dengan cepat, menghasilkan epidemi di seluruh 
China dan kemudian secara bertahap menyebar 
ke bagian lain dunia dalam proporsi pandemi. Ini 
telah mempengaruhi hampir setiap benua di dunia 
ini, kecuali Antartika. Pada bulan Februari 2020, 
Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan penyakit 
COVID-19, yang merupakan singkatan dari Corona 
disease 2019 (penyakit virus korona 2019).
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Periode inkubasi yang tepat tidak diketahui. 
Diperkirakan antara 2 hingga 14 hari setelah pa-
janan (peristiwa yang menimbulkan risiko penu-
laran), dengan sebagian besar kasus terjadi dalam 
5 hari setelah pajanan. Spektrum keparahan penya-
kit Covid-19 cenderung lebih parah pada populasi 
lansia atau pada pasien dengan masalah medis 
yang mendasarinya. Disimpulkan bahwa orang 
lanjut usia dengan komorbiditas lebih terpengaruh; 
Menyebar terutama melalui tetesan pernafasan; 
Gejala pneumonia adalah komplikasi yang paling 
umum; Kasus berat memiliki tingkat kematian 2,3 
hingga 5%; Saat ini tidak ada pengobatan standar 
atau vaksin yang tersedia untuk Covid-19; maka, 
penahanan dan pencegahan adalah pilihan terbaik.

Penularan Coronavirus
Penularan coronavirus kemungkinan bisa terjadi 

pada: seseorang yang menguji virus di laboratori-
um; Seseorang yang tinggal di rumah yang sama 
dengan kasus Covid-19; Seseorang yang memiliki 
kontak fi sik langsung dengan kasus Covid-19 (mis. 
berjabatan tangan); Seseorang yang memiliki kon-
tak langsung tanpa kondom dengan sekresi infeksi 
Covid-19 (mis. sedang batuk, menyentuh tisu ker-
tas bekas dengan tangan kosong); Seseorang yang 
pernah melakukan kontak langsung dengan kasus 
Covid-19 dalam jarak 2 meter dan waktu >15 menit; 
Seseorang yang berada di lingkungan tertutup (mis. 
ruang kelas, ruang pertemuan, ruang tunggu rumah 
sakit, dll.) dengan kasus Covid-19 selama 15 menit 
atau lebih dan pada jarak kurang dari 2 meter; Petu-
gas kesehatan atau orang lain yang memberikan 
perawatan langsung untuk kasus Covid-19, atau 
pekerja laboratorium yang menangani spesimen 
dari kasus Covid-19 tanpa peralatan pelindung 
priba di yang direkomendasikan (APD) atau de-

ngan kemungkinan pelanggaran APD; Kontak di 
pesawat atau kendaraan yang duduk dalam dua 
kursi (ke arah mana pun) dari kasus Covid-19, 
teman perjalanan atau orang yang memberikan 
perawatan, dan anggota kru yang bertugas di 
bagian pesawat tempat kasus indeks duduk (jika 
beratnya gejala) atau pergerakan case menunjuk-
kan paparan yang lebih luas, penumpang yang 
duduk di seluruh bagian atau semua penumpang 
di pesawat dapat dianggap sebagai kontak dekat. 

Maka, pilihan terbaik adalah melakukan pence-
gahan melalui kontak tersebut di atas; hindari 
kontak tersebut di atas; jangan memberikan pera-
watan langsung tanpa alat pelindung diri yang 
tepat; hindari tetap tinggal di lingkungan yang 
sama dengan pasien Covid-19 (termasuk tempat 
kerja, ruang kelas, rumah tangga, pertemuan); 
hindari bepergian bersama dalam jarak dekat 
(1 m) dengan orang terinfeksi Covid-19 dalam 
segala jenis alat angkut dalam periode 14 hari 
setelah timbulnya gejala dalam kasus yang diper-
timbangkan.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan 
dalam NEJM oleh Sebastian Hoehl mengatakan 
bahwa pelepasan virus yang berpotensi menular 
dapat terjadi pada orang yang tidak demam dan 
tidak ada gejala atau hanya tanda-tanda kecil 
infeksi. Dan, virus Covid-19 dapat bertahan pada 
permukaan yang tidak hidup seperti logam, gelas 
atau plastik hingga 9 hari, tetapi dapat secara 
inaktivasi secara efi sien dengan prosedur desin-
feksi permukaan dengan etanol 62-71%, hidrogen 
peroksida 0,5% atau 0,1% natrium hipoklorit 
dalam 1 menit. Biosidal lainnya seperti 0,05-
0,2% benzalkonium klorida atau 0,02% chlorhexi 
dine digluconate, kurang efektif. Oleh karena itu 
desinfeksi terminal penting bahkan setelah pasien 

DISIPLIN: Menjaga jarak dan memakai masker di lingkungan asrama santri Kampus Al-Zaytun

Sejak laporan pertama ka-
sus dari Wuhan, pada akhir 
2019, lebih dari 80.000 kasus 
Covid-19 telah dilaporkan 
di China; termasuk semua 
kasus yang dikonfi rmasi labo-
ratorium serta kasus yang 
didiagnosis secara klinis di 
Provinsi Hubei. Lalu, pening-
katan jumlah kasus juga telah 
dilaporkan di negara-negara 
lain di semua benua kecuali 
Antartika. Tingkat kasus baru 
di luar China telah melampaui 
tingkat di Cina yang menye-
babkan organisasi kesehatan 
dunia (WHO) menyatakan 
Covid-19 sebagai pandemi.
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dipulangkan.
Tindakan pencegahan lainnya adalah menggu-

nakan sarung tangan, masker, pelindung wajah 
(terutama petugas kesehatan, terbuat dari plastik 
bening dan memberikan visibilitas yang baik untuk 
pemakainya dan pasien).

Jarak Sosial
Novel coronavirus disebarkan oleh orang-orang 

yang terinfeksi virus masuk melalui kontak dengan 
orang-orang yang tidak terinfeksi. Semakin banyak 
seseorang kontak dengan orang yang terinfeksi, 
semakin besar kemungkinan dia tertular infeksi. 
Penjajaran sosial adalah tindakan pengendalian 
infeksi yang dapat diambil oleh pemerintah atau 
pejabat kesehatan masyarakat untuk menghen-
tikan atau memperlambat penyebaran penyakit 
yang sangat menular ini.

Selain langkah-langkah sosial jarak yang diambil 
oleh pemerintah, kita sendiri (setiap orang) dapat 
memilih untuk mengurangi paparan fi sik kepada 
orang-orang yang berpotensi sakit, misalnya: Men-
coba opsi untuk bekerja dari rumah jika pekerjaan 
Anda memungkinkan; Menghindari pertemuan 
publik yang besar seperti acara olahraga. Atau situ-
asi di mana Anda mungkin berhubungan dengan 
kerumunan orang, misalnya di pusat perbelanjaan 
yang sibuk; Upayakan berinteraksi dengan orang-
orang melalui panggilan telepon/video, bukan 
secara langsung. Jenis langkah ini mungkin men-
jadi penghalang bagi kehidupan normal. Namun 
tujuannya adalah bahwa ini akan menjadi langkah 
jangka pendek (notforever!). Risiko pandemi ada-
lah bahwa penyebaran awal begitu cepat sehingga 
melebihi layanan kesehatan. Tujuan utama negara 
mana pun adalah menghindari hal itu, dan men-
jaga jarak sosial dapat membantu.

Selain itu, dalam International Pulmonologist’s 
Consensus on Covid-19 disebut bahwa Centers for 
Disease Control (CDC - Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit) juga merekomendasikan 
untuk mencuci tangan secara teratur dengan 
sabun dan air mengalir setidaknya selama 20 
detik. Prioritaskan mencuci sebelum makan dan 
setelahnya. Mencuci tangan secara rutin dan 
mengeringkannya, pada kasus ekstrem yang dapat 
membuat mereka rentan terhadap infeksi, maka 
untuk mengurangi ini, gunakan pelembab berbasis 
gliserin secara teratur dengan mekanisme pompa 
atau pemerasan. CDC juga merekomendasikan 
bahwa jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan 
pembersih tangan berbasis alkohol dengan setida-
knya 60% alkohol. Biarkan hingga udara kering.

Selain itu, mengingat seberapa sering kita meng-
gunakan ponsel kita, maka menjadi prioritas logis 

selalu membersihkannya. Gunakan tisu antibakteri 
atau penyeka alkohol (biasanya alkohol 70%) untuk 
membersihkan ponsel Anda dan barang-barang 
lainnya adalah pilihan yang baik. Jika tisu antibak-
teri dapat membunuh virus fl u (H1N1) - itu pertanda 
baik mungkin juga dapat membunuh virus korona. 
Setelah selesai menyeka, biarkan sampai kering. 
Demikian pula sanitisasi barang lain yang sering 
disentuh, di antaranya: Keyboard dan mouse kom-
puter; Kunci rumah dan mobil; Botol air yang dapat 
digunakan kembali; Setir mobil; Kantong pakaian; 
Pegangan pintu.

Pastikan Sistem Imun Anda Sehat
Konsensus Pulmonolog Internasional tentang 

Covid-19 menyatakan hal yang sangat penting ada-
lah memastikan Sistem Imun Anda Sehat. Contoh 
tindakan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga 
sistem kekebalan tubuh yang sehat, antara lain: 
Tidur dan Berolahraga. Tidur: Dapatkan tidur 
berkualitas tinggi yang memadai. Bagi kebanyakan 
orang, ‘cukup’ berarti 7-8 jam. Bukan kebetulan 
bahwa “membakar lilin di kedua ujungnya” mening-
katkan risiko penyakit. Sebuah tinjauan literatur 
tahun 2004 menyimpulkan bahwa “kurang tidur 
memiliki dampak yang cukup besar pada respon 
imun” dan “harus dianggap sebagai bagian penting 
dari sistem kekebalan tubuh.”

Berolahraga: Berolahraga secara teratur, tetapi 
jangan berlebihan. Mengutip sebuah penelitian 
2007 tentang olahraga dan sistem kekebalan tubuh 
- “olahraga sedang tampaknya memberikan efek 
perlindungan, sedangkan olahraga berat berlebihan 
dapat mengakibatkan disfungsi kekebalan tubuh”.

Sementara, Gugus Tugas Percepatan Penanga-
nan Covid-19 Indonesia dalam pengantar edukasi 
laman resminya (https://covid19.go.id/edukasi/
pengantar) menyatakan bahwa dalam masa sulit ini, 
ingatlah setiap kita memiliki peran penting. Bersa-
ma-sama kita bisa melindungi diri dan melindungi 
sesama dan selamat dari wabah Covid-19. Kita bisa 
atasi wabah lebih cepat dengan aksi yang tepat. Apa 
yang bisa Anda lakukan?: 1) Ketahui informasi yang 
benar dan jangan terperangkap dalam hoaks dan 
informasi yang menyesatkan; 2) Tetap di rumah dan 
pahami cara mengurangi risiko Covid-19 dan hal 
yang perlu dilakukan jika orang tersayangi terkena 
Covid-19; 3) Dukung komunitas Anda. Sebarkan 
informasi atau link penting melalui Facebook, Ins-
tagram, Twitter dan Whatsapp. Bila Anda seorang 
pengusaha, tokoh masyarakat, LSM atau petugas 
kantor pemerintahan, print materi dan tempelkan 
di tempat-tempat umum.

 crs-hs-mh | BERITAINDONESIA
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Kemanusiaan dalam 
Orde Hidup Baru
Apa hikmah yang akan dipetik dunia dan Indonesia 
dari perjuangan ‘perang dunia’ melawan Covid-19? 
Pandemi Covid-19 menyerang semua bangsa tanpa 
diskriminasi ras, agama dan sebagainya. Apakah 
setiap orang, setiap bangsa dan negara akan lebih 
manusiawi atau sebaliknya? Covid-19 memberi per-
ingatan supaya dunia lebih manusia dan jangan lagi 
mendewakan pasar uang sebagai kekuatan ekonomi 
melainkan ekonomi rakyat berbasis komunitas desa 
yang lebih mengutamakan kehidupan bersama. 
Sehubungan dengan itu, khusus untuk Indonesia, 
Syaykh Al-Zaytun Dr. AS Panji Gumilang memperke-
nalkan Orde Hidup Baru disingkat ORHIBA.

Simon Mair menulis komentar dan analisis dalam rubrik 
Future BBC.com (31 Maret 2020) bertajuk Bagaimana 
coronavirus mengubah dunia? Mungkinkah perubahan 
besar dalam cara hidup kita diperkenalkan sebagai 

bagian dari perjuangan melawan Covid-19 yang membuka 
jalan bagi ekonomi yang lebih manusiawi? Dia menyebut ada 
beberapa kemungkinan masa depan, semuanya tergantung 

pada bagaimana pemerintah dan mas-
yarakat merespons terhadap coronavi-
rus dan dampak ekonominya. Ia ber-
harap semoga kita akan menggunakan 
krisis ini untuk membangun kembali, 
menghasilkan sesuatu yang lebih baik 
dan lebih manusiawi. Atau kita bisa 
meluncur ke sesuatu yang lebih buruk.

Dari perspektif ekonomi, Simon Mair 
menyebut ada empat kemungkinan 
respon menanggapi coronavirus pada 
masa depan yakni: 1) Kapitalisme negara 
yang kuat: respons terpusat, mempri-
oritaskan nilai tukar; 2) Barbarisme: 
respons terdesentralisasi, mempriori-
taskan nilai tukar; 3) Sosialisme negara 
radikal: respons terpusat, mempriori-
taskan perlindungan kehidupan; 4) 
Saling membantu, transformasi menjadi 
masyarakat besar yang dibangun di atas 
kekuatan bersama: respons terdesen-
tralisasi, memprioritaskan perlindungan 
kehidupan.

Lockdown dan social distancing 

Jaga jarak di Toko Al-Zaytun
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adalah cara yang ditempuh banyak 
pemimpin negara untuk menghadapi 
pandemi Covid-19. Lalu, lockdown 
dan social distancing tersebut mem-
beri tekanan pada ekonomi global. 
Tekanan ini telah menyebabkan be-
berapa pemimpin dunia melakukan 
pelonggaran tindakan penguncian 
dan pembatasan jarak sosial berskala 
besar. 

Ekonomi Kehidupan
Simon Mair mengutip ekonom 

James Meadway, bahwa respons 
Covid-19 yang tepat bukanlah ekonomi 
masa perang - dengan peningkatan 
produksi besar-besaran. Sebaliknya, 
kita membutuhkan ekonomi “an-
ti-perang”. Dan jika kita ingin lebih 
tahan terhadap pandemik di masa de-
pan (dan untuk menghindari perubah-
an iklim terburuk) kita membutuhkan 
sistem yang mampu mengurangi pro-
duksi dengan cara yang tidak berarti 
hilangnya mata pencaharian. Jadi, 
kata Simon, yang kita butuhkan ada-
lah pola pikir ekonomi yang berbeda. 
Kita cenderung menganggap ekonomi 
sebagai cara kita membeli dan menjual 
barang, terutama barang-barang kon-
sumsi. Tapi ini bukan ekonomi yang 
seharusnya. Pada intinya, ekonomi 
adalah cara kita memanfaatkan sum-
ber daya kita dan mengubahnya men-
jadi hal-hal yang perlu dalam hidup 
kita. Dilihat dari cara ini, kita dapat 
mulai melihat lebih banyak peluang 
untuk hidup secara berbeda yang me-
mungkinkan kita menghasilkan lebih 
sedikit barang tanpa meningkatkan 
kesengsaraan; tapi lebih berkeadilan 
sosial dan sekaligus untuk mengata-
si perubahan iklim. Sebab, semakin 
banyak yang kita hasilkan, semakin 
banyak gas rumah kaca yang kita 
keluar kan. Jadi, bagaimana mengu-
rangi jumlah barang sambil membuat 
orang tetap bekerja? Caranya, kita ha-
rus mengurangi ketergantungan orang 
pada upah untuk dapat hidup.

Selama ini, pasar dan nilai tukar 
telah dipandang sebagai cara terbaik 
untuk menjalankan ekonomi. Akibat-
nya, sistem publik semakin mendapat 
tekanan. Saat ini, Covid-19 telah mem-

beri pelajaran bahwa betapa salahnya kepercayaan kita ten-
tang pasar atau nilai tukar. Banyak pekerjaan bergaji terbaik 
hanya untuk memfasilitasi pertukaran: menghasilkan uang, 
tapi mereka tidak melayani tujuan yang lebih luas bagi 
masyarakat. Sementara itu, terjadi krisis dalam perawatan 
kesehatan dan sosial.

Covid-19 telah memaksa para pemimpin negara mem-
perlambat produksi. Tapi, mengapa banyak negara sangat 
tidak siap untuk memperlambat produksi? Jawabannya 
terletak pada laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
baru-baru ini: mereka tidak memiliki “pola pikir” yang tepat. 
Menurut Simon, Covid-19, kiranya menjadi penuntun prin-
sip ekonomi: Apakah kita menggunakan sumber daya kita 
untuk memaksimalkan pertukaran dan uang, atau apakah 
kita menggunakannya untuk memaksimalkan kehidupan?

Dari analisis Simon Mair tersebut, dalam konteks In-
donesia sesungguhnya sehari sejak awal Proklamasi 
Kemerdekaan, pada 18 Agustus 1945, sudah punya lima 
nilai-nilai dasar dan konstitusi yang memiliki kepekaan 
respons terdesentralisasi yang memprioritaskan perlindung-
an kehidupan: Kemanusiaan yang adil dan beradab; dan 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga 
disebut sosialisme Indonesia, yang bukan sosialisme negara 
radikal, apalagi bukan barbarisme dan kapitalisme negara 
yang kuat memprioritaskan nilai tukar; Yang oleh Syaykh 
Panji Gumilang diaplikasikan dalam protokol kehidupan 
baru, yakni Orde Hidup Baru, disingkat Orhiba.

Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang
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Orhiba itu Identitas Kita
Syaykh Panji Gumilang menjelaskan bahwa Orhiba itu 

adalah mempertajam intuisi, mempertajam inovasi dan 
selanjutnya akan terjadi memiliki identitas, dimana bangsa 
Indonesia sejak dari awal menanamkan sebuah identitas de-
ngan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan satu sikap yang 
jelas, Indonesia Raya 3 Stanza; Nilai-nilai Indonesia Raya itu 
diamanatkan dalam dasar negara dan UUD 1945 asli, yang 
antara lain, menganut ekonomi kerakyatan yang berperike-
manusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun 
hal itu menjadi terdegradasi setelah UUD 1945 diamandemen 
sampai empat kali dalam kurun waktu singkat (1999-2002), 
yang tidak hanya mengubah susunan lembaga-lembaga da-
lam sistem ketatanegaraan tetapi juga mengubah prinsip dan 
sistem sosial dan ekonomi secara fundamental, dari ekonomi 
kerakyatan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial 
bagi seluruh rakyat menjadi ekonomi kapitalis yang mende-
wakan investasi pasar uang dan nilai tukar. Menurut Syaykh 
Panji Gumilang, akibat perubahan yang salah kaprah ini, 
sangat terasa pada saat datangnya pandemi Covid-19, dimana 
masyarakat terutama pemerintah terlihat sangat cemas dan 
galau untuk mengambil keputusan. Sangat terlihat seperti 
tidak punya nyali mengambil tindakan lockdown atau social 
distanching yang ketat, karena takut tekanan ekonomi yang 
mendewakan pasar uang akan terhempas.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, jika Indonesia konsis-
ten dalam ekonomi kerakyatan yang berperikemanusiaan 
dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, tentu tidak akan 
ada ketakutan atas tekanan investor dan pasar uang (nilai 
tukar), karena ekonominya berbasis pada kekuatan rakyat 
di pedesaan maupun perkotaan. Syaykh mengatakan, jika 
Indonesia memiliki kekuatan ekonomi kerakyatan, sejak 
awal mula munculnya wabah coronavirus di Wuhan, China, 
pemerintah pasti punya nyali mengunci semua pintu masuk 
ke Indonesia dari masuknya lalulintas orang dari luar negeri. 
Tapi dalam sistem dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, 
pemerintah menjadi kikuk dan serba salah. Contohnya, baru 
saja PSBB diberlakukan dan banyak orang kurang menaati-
nya, pemerintah atas tekanan ekonomi sudah melakukan 
(mewacanakan) pelonggaran, padahal penularan Covid-19 
masih terus berlanjut.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, ekonomi kerakyatan yang 
diamanatkan dalam nilai-nilai dasar dan UUD 1945 yang 
asli itu adalah berbasis pada kekuatan ekonomi komunitas 
pedesa an dan perkotaan, dalam bentuk modern disebut 
Agropolitan berbasis desa atau beberapa desa dan/atau 
industri kecil (Industripolitan) di lingkungan di perkotaan. 
Setiap desa atau asosiasi beberapa desa di wilayah berdekatan 
membangun kekuatan ekonomi mandiri secara bersama-sa-
ma, sehingga tidak akan goyah akibat tekanan pasar uang, 
karena mereka mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan 
dasarnya sehari-hari. Di desa tidak hanya ada pertanian, 
perkebunan, perikanan dan peternakan, tetapi ada industri 
pengolahannya, dan industri kerajinan bahkan industri rakyat 
komponen produk teknologi.

Al-Zaytun Sebagai Model
Pengamatan Berita Indonesia, Al-Zay-

tun sendiri sejak awal berdiri menerap-
kan sistem ekomomi kerakyatan agro-
politan tersebut. Al-Zaytun memiliki 
kemandirian dan ketahanan pangan 
(beras, gandum, jagung, buah, daging 
berbagai jenis ternak, dsb) juga ke-
mandirian pabrik pengolahan (roti, 
gula, garam, dsb), juga industri mebel, 
dan berbagai keperluan konstruksi 
infrastruktur. Al-Zaytun adalah model 
ketahanan dan kemandirian ekonomi 
kerakyatan yang berperikemanusiaan 
dan berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat, atau yang disebut sebagian orang 
Ekonomi Pancasila. Jika pemerintah 
berkenan belajar, sebaiknya belajarlah 
dari (di) Al-Zaytun.

Menurut, Syaykh Panji Gumilang, 
untuk membangun ekonomi kerakyatan 
yang kuat tersebut, syarat utamanya 
adalah kembali melaksanakan nilai-
nilai dasar (Pancasila) dan kembalilah 
ke UUD 1945 yang asli, baik secara 
ekonomi, sistem kenegaraan maupun 
politik (demokrasi kerakyatan, musya-
warah mufakat).

Syaykh Panji Gumilang sering kali 
menyebut, menyebut kelima nilai dasar 
(Pancasila) dan amanat UUD 1945 itu, 
akan menjadi tidak bermakna, jika ti-
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dak menjadi pola pikir, sistem berpikir dan bertindak bagi 
bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah hidup 
dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Syaykh mengajak 
seluruh bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang majemuk, 
majemuk dalam kesukuan, keagamaan, ras dan golongan, 
untuk menyatu dalam kebangsaan, yakni Indonesia. Tidak ada 
yang lebih tinggi derajatnya kecuali yang hidupnya dapat lebih 
bermanfaat dan menyebarkan manfaat bagi kemaslahatan 
hidup bangsanya dan manusia pada umumnya.

Syaykh Al-Zaytun mengatakan betapa ampuhnya nilai-nilai 
dasar negara RI itu jika diterapkan sebagai landasan berpikir 
dan bertindak dalam bidang ekonomi. Dia memberi penjela-
san tentang nilai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 
suatu gambaran manusia sempurna, karenanya merupakan 
manusia universal, dalam kata lain “Insan Kamil” karena 
Tuhan menciptakan manusia dalam rupaNya (‘ala suratihi). 
Manusia universal memiliki sifat al adl (keadilan), dalam 
rangka menegakan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, 
walaupun akan merugikan dirinya sendiri, tidak berat sebe-
lah, tidak memihak. Kemanusiaan yang adil hanya berpihak 
kepada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. 

“Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemam-
puan untuk menyeimbangkan antara kemakmuran lahiriyah 
(ekonomi) dengan kehidupan ruhaniyah. Kemanusiaan yang 
adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi 
penerus yang mampu melihat lebih dari kepentingan diri 
sendiri serta memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan 
keadilan sosial masyarakatnya,” jelas Syaykh Panji Gumilang.

Demikian pula, lanjutnya, mewujudkan suatu keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tu-
juan dari cita-cita bernegara dan berbangsa, menyangkut 
keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati, perad-
aban, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, 

keadilan sosial dan kedamaian. “Itu 
semua bermakna mewujudkan keadaan 
masyarakat yang bersatu secara organik 
yang setiap anggotanya mempunyai 
kesempatan yang sama untuk tumbuh 
dan berkembang serta belajar hidup 
pada kemampuan aslinya. Dengan 
mewujudkan segala usa ha yang berarti 
yang diarahkan kepada potensi rakyat, 
memupuk perwatakan dan peningka-
tan kualitas rakyat, sehingga memiliki 
kemampuan ekonomi, pendirian dan 
moral yang tegas,” ujar Syaykh.

Mewujudkan keadilan sosial, juga ber-
arti mewujudkan azas masyarakat yang 
stabil yang ditumbuhkan oleh warga 
masyarakat itu sendiri, mengarah pada 
terciptanya suatu sistem teratur yang 
menyeluruh melalui penyempurnaan 
pribadi anggota masyarakat, sehing-
ga wujud suatu cara yang benar bagi 
setiap individu untuk membawa diri 
dan suatu cara yang benar untuk mem-
perlakukan orang lain dalam kerangka 
kemanusiaan dan keadilan sosial. Maka, 
Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang ber-
harap kiranya pemerintah dan segenap 
elemen bangsa Indonesia mengambil 
hikmah, belajar, dari serangan pandemi 
Covid-19, dengan menyatukan tekad 
menata kehidupan baru, sebagai Orde 
Kehidupan Baru (Order of New Life).

Kampus Agropolitan City Ma’had Al-Zaytun, Desa Sandrem, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia

 crs-wh | BERITAINDONESIA
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HIKMAH 
COVID 19 di 
AL ZAYTUN 
ORDE HIDUP BARU
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), 
makhluk super kecil, seperseribu debu, telah 
menjadi pasukan serdadu korona yang mena-
kutkan semua bangsa dan negara perkasa di 
dunia. Berbagai cara dan kemampuan dilaku-
kan untuk menghadapi pasukan korona yang 
tidak kelihatan kasat mata tersebut. Sebagian 
pemimpin arif-bijaksana dan futuristik me-
responnya dengan penuh hikmah dan hikmat. 
Salah seorang di antaranya, Syaykh Al-Zaytun 
Dr. Abdussalam Panji Gumilang, MP, menyika-
pinya dengan hikmah dan hikmat yang rah-
matan lil’alamin dengan menerapkan Orde 
Hidup Baru, disingkat ORHIBA.

Hikmah dan hikmat pemimpin itu dalam 
pandangan umum seolah kelihatannya 
datang dengan sendirinya dan tiba-tiba. 
Padahal hikmah dan hikmat itu diper-

oleh seseorang (pemimpin) pastilah merupakan 
output dari proses panjang. Hikmah artinya (KBBI) 
hik·mah/n 1 kebijaksanaan (dari Allah): kita memo-

hon hikmah dari Allah Swt.; 2 sakti; 
kesaktian: hikmah kata-kata; 3 arti 
atau makna yang dalam; manfaat: 
wejangan yang penuh hikmah; ber-
hikmah/ber·hik·mah/v 1 berguna; 
bermanfaat; 2 memiliki kesaktian 
(kekuatan gaib dan sebagainya); Pa-
danannya dalam pelaksanaan adalah 
hikmat/hik·mat/artinya n 1 kebijakan; 
kearifan; 2 kesaktian (kekuatan gaib).

Jadi, hikmah itu adalah kebijaksa-
naan dan kesaktian yang dimohon 
dan diperoleh dari Allah. Kata mo-
hon, memohon dan dimohon dengan 
jelas menunjukkan adanya proses. 
Memohon tidak hanya dalam kata 
doa, melainkan memohon melalui 
aktivitas kegiatan, melakukan sesuatu, 
secara berkesinambungan, sesuai 
dengan amanah dan kehendak Allah. 
Melalui proses aktivitas keseharian 
sesuai amanah Allah tersebut, seseo-
rang (pemimpin) memperoleh hikmah 
dan dengan hikmat dia mengeluarkan 
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Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, Imam Sholat Jumat, 1 Mei 2020

keputusan-ketutusan untuk 
menata kehidupan baru 
yang rahmatan lil alamin, 
yang menjadi rahmat bagi 
semesta alam.

Hikmah dan hikmat Orde 
Hidup Baru (Orhiba) yang 
rahmatan lil’alamin terse-
butlah yang menjadi ‘senja-
ta ampuh’ Ma’had Al-Zay-
tun (Kampus Al-Zaytun) 
di bawah pimpinan Syaykh 
Panji Gumilang dalam 

merespon, mengantisipasi, menghadapi dan menyikapi 
bagaimana selanjutnya (what next, future) Covid-19 yang 
tengah melanda dunia (pandemi) hari ini. Dalam banyak 
hal, kata Syaykh Panji Gumilang, kita belajar dari Covid-19, 
di antaranya dalam hal pendisiplinan diri, melakukan 
perubahan dan lebih giat melestarikan alam. Suatu sikap 
yang menunjukkan bahwa dia memiliki hikmah dan hikmat 
bukan hanya dalam hal melawan ‘serdadu virus’ Covid-19 
tersebut, tetapi juga belajar darinya; Karena hikmah itu 
adalah kebijaksanaan yang datangnya dari Allah.

Cobalah kita toleh sejenak ke belakang! Sejak awal 
mendirikan Al-Zaytun, Syaykh Al-Zaytun telah mempu-
nyai konsep sebagai Pondok Pesantren Modern (Kampus 
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Kampus dan Agropolitan City Al-Zaytun

Sholat Jum’at, dengan menjaga jarak (physical distancing) protokol WHO

Berasrama) pemuliaan lingkungan. Sebagaimana 
ditulis dalam buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi 
(ASI) dan buku Profi l Al-Zaytun bahwa kecintaan 
pada lingkungan di kampus ini tidak sekadar proses 
pelestarian lingkungan melainkan sebagai proses 
pemuliaan lingkungan yang diaplikasikan dalam 
aktivitas keseharian. Sejak awal, kampus yang 

dibangun di atas tanah ‘jelek’ dan 
gersang itu, diubah menjadi laksana 
lingkungan ‘Taman Eden’ yang sehat 
dan nyaman bagi semua makhluk 
hidup. Berbagai jenis pohon ditanam 
di tanah gersang tersebut, mulai dari 
pohon jati, eucalyptus, hingga pohon 
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tiin dan zaytun, yang dikembangkan 
secara ilmiah dalam laboratorium 
kultur jaringan.

Manajemen air pun diterapkan 
mulai dari sumur serapan di setiap 
gedung, pengaturan saluran penyaring 
air limbah, reservoir dan waduk yang 
dibangun pada ketinggian tertentu 
dengan sistem pompa. Air yang su-
dah dibersihkan dan air hujan yang 
melimpah dipompa masuk waduk, 
yang pada waktu dibutuhkan dapat 
disalurkan ke seluruh kawasan kam-
pus. Sehingga musim hujan dimaknai 
sebagai Panen Air, yang di tempat 
lain sering menjadi bencana banjir. 
Bahkan kemudian semakin disem-
purnakan dengan membangun Puspa 
Kencana dan Tirta Kencana Masjid 
Rahmatan Lil Alamin (Pustir MRLA) 
yang akan menjadi sumber air dan pe-
lestarian lingkungan yang sustainable. 

Sehingga tanah gersang itu, kini 
telah berubah menjadi tanah subur, 
sejuk, sehat, nyaman dan indah bagi 
semua makhluk hidup, mulai dari 
berbagai jenis tanaman, hewan, ikan 
di air dan burung di udara, bahkan 
telah menjadi paradise bagi jutaan 
burung, dan tentu saja menjadi hunian 
nyaman dan sehat bagi makhluk ma-
nusia laksana Taman Eden. Di tengah 
‘Taman Eden’ itulah hari ini, berhik-
mah dan berhikmat menghadapi dan 
menyikapi Covid-19, dengan nyaman 

23 April 202023 April 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLAPROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLA

23 April 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLA
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dan tenteram melakukan aktivitas 
kesehariannya, dalam tatanan Orde 
Hidup Baru, di tengah suasana dunia 
di mana-mana dilanda kecemasan, 
ketakutan, kesakitan dan kematian. 
Itulah, arti dan makna hakiki dari 
kata hikmah dan hikmat, bukan hanya 
diucapkan, didefenisikan atau diajar-
kan, tetapi secara otentik dilakoni: 
ORHIBA, sebagai duplikasi Taman 
Eden temporer.

Taman Eden itu bukan hanya kenya-
manan dan keindahan alamnya, tetapi 
meliputi semua aspek kehidupan ma-
nusia, termasuk kehidupan lahiriah 
dalam pengertian sempit ketahanan 
pangan dan ketahanan ekonomi yang 
mengutamakan kehidupan. Konsep 
ini juga sejak awal sudah diterapkan 
dalam proses berkesinambungan di 
Kampus Al-Zaytun. Dengan ide besar 
‘Indonesia Harus Kuat’ yang dilaku-
kan (diawali) otentik di tempat kecil. 
Kampus bermotto ‘Pusat Pendidikan 
Pengembangan Budaya Toleransi 
dan Budaya Perdamaian’ ini memang 
selain di-setting sebagai laboratori-

25 April 202025 April 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLAPROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLA

27 April 202027 April 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLAPROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLA
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um toleransi dan perdamaian, juga 
sebagai laboratorium pembangunan 
Indonesia Harus Kuat. Indonesia harus 
kuat, yang setidaknya diawali dengan: 
Pendidikan dan kesehatan terlayani; 
Sandang-pangan tercukupi; Papan dan 
energi terpenuhi. Semua hal itu, saat 
ini, terwujud secara nyata dan mandiri 
di kampus pendidikan Islam modern 
ini. Sehingga tidak ada kebimbangan 
dan kecemasan, apalagi ketakutan 
melakukan penguncian pintu masuk 
dan keluar (lockdown), kapan saja, 
untuk menghadapi Covid-19, dalam 
sistem sosial Orde Hidup Baru.

Semua hikmah dan hikmat itu di-
peroleh melalui proses konsepsi pem-
bangunan holistik. Syaykh Al-Zaytun 
menyebut, pembangunan secara holis-
tik dan dinamis itu mencakup berbagai 
ruang interaksi: alam, manusia, sosial 
dan dunia, sebagai perubahan-peru-
bahan menuju perbaikan kondisi um-
mat manusia dan kehidupan lainnya. 
Karenanya holisme dan dinamisme 

Mei 2020Mei 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLAPROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLA
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Mei 2020Mei 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLAPROGRESS PEMBANGUNAN LANTAI MRLA

Mei 2020Mei 2020
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harus menjadi kerangka dasar visi 
pembangunan. Syaykh mengatakan: 
“Interaksi dengan ruang alam mak-
nanya, pembangunan harus mampu 
mewujudkan aliran keseimbangan 
ekologi. Alam telah ada jauh lebih 
lama daripada manusia. Alam sebagai 
sumber pelajaran mengenai holisme, 
dinamisme, dan keberlanjutan. Alam 
bersifat dasar, semua yang lain bergan-
tung kepadanya, alam dapat bertahan 
tanpa manusia. Manusia bergantung 
kepada alam, tapi alam tidak ber-
gantung kepada manusia. Manusia 
bahkan menghancurkan alam, se-
bagaimana ditunjukkan oleh krisis 
lingkungan hari ini, yang karenanya 
alam juga dapat menghancurkan diri 
manusia, di antaranya melalui pasu-
kan coronavirus yang menakutkan 
dunia saat ini. Nyaris semua pemimpin 
dunia, bahkan pemimpin negara yang 
disebut superpower, dengan ekonomi 
kapitalis (pasar uang) dan persenjata-
an nuklirnya, semua tertunduk.”

24 Mei 202024 Mei 2020
SHOLAT ID 1 SYAWAL 1441 HIJRIYAHSHOLAT ID 1 SYAWAL 1441 HIJRIYAH
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13 Maret 202013 Maret 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN MPPPROGRESS PEMBANGUNAN MPP

18 Maret 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN MPP

Apakah para pemimpin dunia, terutama pemimpin 
Republik Indonesia, akan memperoleh atau tidak 
memperoleh hikmah dan hikmat dari serangan 
Covid-19 ini? Tindakan mereka hari ini dan besok-lu-
sa, sejarah akan mencatatnya.

Sementara, Al-Zaytun telah mencatat sejarah 
hikmah dan hikmatnya dengan tindakan nyata 
sejak awal berdirinya; Karena hikmah dan hikmat 
itu diperoleh seseorang dari Allah melalui proses 
berkesinambungan, tidak instan. Maka ketika di 
tempat lain lockdown (penguncian wilayah) atau 
PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dibe r-

lakukan dengan meliburkan sekolah, 
menutup kantor, pusat perbelanjaan, 
bahkan melarang sholat berjamaah 
di masjid dan beribadah di gereja, 
Al-Zaytun dengan hikmah dan hikmat 
dapat terus melakukan kegiatannya, 
dengan tetap (arif-bijaksana) meme-
domani protokol WHO, dalam tatanan 
Orhiba; Di antaranya tentang jarak 
fi sik dan jarak sosial, pakai masker, 
dan rajin cuci tangan. Jika sebelumnya 
di ruang kelas ada 20 siswa dikurangi 
menjadi 10 siswa. Di beberapa tempat 
disediakan fasilitas cuci tangan. Juga 
dilakukan penyemprotan disinfektan. 
Bahkan dilakukan vaksinasi fl u untuk 
menambah imunitas. 

Shalat Jum’at dan Shalat Berjamaah, 
juga tetap dilaksanakan dengan ja-
rak diperlebar, paling tidak rentang 
tangan tidak bisa saling menyentuh, 
dengan ukuran panjang yang di-
gunakan adalah rentangan ‘tangan 
Jerman’. Kendati pun diyakini bahwa 
sampai saat ini tidak ada virus korona 
(covid-19) masuk ke Al-Zaytun, tetapi 
protokol WHO itu dengan disiplin 
tinggi dilaksanakan di Al-Zaytun. Itu 
disiplin Orhiba!

Di Al-Zaytun ada dua masjid yakni 
Masjid Al-Hayat berkapasitas normal 
7.000-8.000 jamaah, dan Masjid Rah-
matan Lil’Alamin (MRLA) enam lantai 
berkapasitas normal 150.000 jamaah. 
Selama ini dalam kegiatan sholat ber-
jamaah setiap hari dan sholat Jumat 
dilakukan di Masjid Al-Hayat. Lalu, 
karena Covid-19, dilakukan perubah-
an jarak, dan sholat Jumat tetap bisa 
dipertahankan di masjid. Di asrama 
sholat berjamaah juga bisa tetap 
dilaksanakan dengan memanfaatkan 
selasar yang lebar.

Selama ini, Masjid Rahmatan Lil’Al-
amin digunakan dalam kegiatan-ke-
giatan besar, seperti perayaan 1 Mu-
harram (1 Syuro) yang biasa dihadiri 
30-50-an ribu jamaah dan tamu yang 
datang dari berbagai penjuru Tanah 
Air dan luar negeri. Sehingga, se-
bagaimana diungkapkan Syaykh, 
sering orang bertanya, untuk apa 
dibangun masjid sebesar itu di sebuah 
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6 Mei 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN MPP
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pelosok desa. Sementara Syaykh Panji 
Gumilang mempunyai hikmatnya 
sendiri betapa pentingnya Masjid Be-
sar Rahmatan Lil’Alamin tersebut 
bukan saja untuk kegiatan-kegiatan 
keagamaan besar dan penting tapi un-
tuk kebutuhan mirid dan murod. Lalu, 
kemudian, Covid-19 datang mewabah 
di beberapa penjuru dunia. Hikmah 
dan hikmat mendirikan Masjid Besar 
Rahmatan lil’Alamin (MRLA) terse-
but memancarkan cahayanya keluar. 
Penggunaan MRA dimulakan pada 
Sholat Id 1 Syawal 1441 Hijriyah (24-
25 Mei 2020). Untuk itu, Syaykh pun 
berdiskusi dengan Tim Pembangunan 
yang tengah mem-finishing pema-
sangan lantai masjid dan ternyata 
bisa disanggupi dalam waktu relatif 
singkat. Sholat Id 1 Syawal 1441 Hi-
jriyah pun berlangsung dengan khid-
mat de ngan jamaah hampir 10 ribu 
memenuhi lantai 1 sampai 4 dengan 
jarak (shaf) sesuai protokol WHO. Ke-
disiplinan jemaah pun menunjukkan 

bahwa mereka ‘pantas’ sebagai tauladan penerapan Orde 
Hidup Baru.

Syaykh Panji Gumilang menjelaskan, ke depan, di lan-
tai dasar MRLA itu akan dipasang 10 ribu kursi berjarak 
2 meter (protokol WHO) dimana jamaah duduk saat 
sebelum sholat dan saat mendengar khutbah. Lalu saat 
sholat, jamaah memasang sajadahnya di samping kursi 
masing-masing. Sajadah itu dibawa oleh masing-masing, 
sebagai milik paling pribadi, layaknya pakaian dalam, yang 
tidak lazim dipinjam pakai orang lain. Dengan pengaturan 
itulah, MRLA digunakan pertama kali untuk Sholat Id, dan 
selanjutnya akan digunakan untuk sholat Jumat. Hikmah 
bahwa MRLA memang sudah dipersiapkan untuk sebuah 
perubahan yang lebih baik, Orde Hidup Baru. MRLA 
menjadi masjid pertama di dunia yang menyediakan kursi 
(tempat duduk) jamaah dengan tetap melaksanakan sho-
lat seperti disyaratkan. Sekali lagi: Itulah arti dan makna 
hikmah yakni kebijaksanaan (hikmat) yang datang dari 
Allah swt.

Masjid Rahmatan lil ‘Alamin dibangun di atas area selu-
as 6,5 hektare. Setiap dimensi masjid mempunyai makna 
fi losofi s. Bangunan masjidnya enam lantai berukuran 99 
x 99 meter, merefl eksikan asma al-husna. Masjid ber-
lantai enam, simbol dari arkan al-iman. Memiliki lima 
buah kubah: satu kubah besar yang dikelilingi oleh empat 
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PROGRESS PEMBANGUNAN JAMMAS

12 Desember 2019
PROGRESS PEMBANGUNAN JAMMAS

22 Desember 2019
PROGRESS PEMBANGUNAN JAMMAS

2 Januari 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN JAMMAS

kubah yang lebih kecil seperempat 
lingkaran. Empat kubah kecil itu 
merupakan simbol dari empat mazhab 
besar dunia: Hanafi , Maliki, Syafi ’i dan 
Hambali. Sedangkan kubah besarnya 
merupakan risalah Nabi Muhammad 
yang menaungi keempat mazhab tadi. 
Dan pada setiap puncak sudut masjid 
terdapat delapan kubah yang melam-
bangkan delapan penjuru mata angin 
sebagai simbol seluruh penjuru dunia. 

Di tengah-tengah bangunan masjid 
terdapat avoid (ruang yang tembus dari 
lantai satu hingga puncak cerukan ku-
bah utama) dengan ukuran 36×27 me-
ter yang langsung berhadapan de ngan 
mihrab masjid setinggi 15 meter. Pada 
sisi-sisi avoid itulah berdiri enam lantai 
masjid yang masing-masing setinggi 
7 meter. Pada setiap lantai dibuatkan 
dua lantai mezanin (masing-mas-
ing setinggi 3,5 meter) sehingga jika 
dihitung berdasarkan jumlah lantai 
mezanin maka masjid ini mempunyai 
12 lantai. Lantai mezanin ini diman-
faatkan untuk perkantor an, toilet dan 
ruang wudlu. Antar lantai mezanin 
dihubungkan dengan escalator. Untuk 
masuk ke lantai dasar masjid (dasar 
avoid) pengunjung bisa masuk dari em-
pat gerbang utama se tinggi 28,86 me-
ter dengan lebar 24,8 meter. Komplek 
masjid seluas 6,5 hek  tare ini dikelilingi 
oleh jalan utama masjid sepanjang 1 
km (masing-ma sing sisi sepanjang 250 
meter) dengan lebar jalan 12 meter. 

27 Januari 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN JAMMAS
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31 Maret 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN JAMMAS

Dan di empat sisi halaman masjid dihiasi 
dengan taman seluas 118,5 meter fi rkan.

Sebagai bagian dari pelataran MRLA, 
dibangun Taman Puspa Kencana dan 
Danau Tirta Kencana, disingkat PUSTIR 
(Puspa Tirta) Kencana berada persis 
di pelataran sebelah utara MRLA. Di 
se be lahnya dibangun Danau Tirta 
Kencana sepanjang satu kilometer, 
lebar 100 meter dan kedalaman antara 
7-10 meter. Sehingga dapat dilayari 
dengan perahu dan kapal boat kecil. 
Di sisi kanan-kiri ditanami berbagai 
jenis pepohonan. Di sebelah kanan 
dan kiri juga dibangun dua danau lebih 
pendek sebagai bagian dari Danau Tirta 
Kencana tersebut. Pustir Kencana itu 
multi fungsi. Selain sebagai bagian untuk 
memperindah pelataran masjid, juga 
berfungsi pemuliaan lingkungan dan 
penyimpanan air, danau pemeliharaan 
ikan, serta area rekreasi. Juga sebagai 
bagian dari Agropolitan City Al-Zaytun. 
Pembangunan Pustir Tirta Kencana 
MRLA ini masih terus berlanjut, yang 
progress-nya ditampilkan, menyelingi 
artikel ini, kali ini progress pembangu-
nan Menara Pemuda dan Perdamaian 
MRLA, progress pembangunan jalan 
dan jembatan Jammas (Jalan Menuju 
Masyarakat Sejahtera), yang memu-
dahkan akses keluar-masuk Kampus 
Al-Zaytun, serta konsolidasi lahan Agro-
politan City Al-Zaytun.

 crs | BERITAINDONESIA
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8 Februari 20208 Februari 2020
PROGRESS KONSOLIDASI LAHANPROGRESS KONSOLIDASI LAHAN
DELTA MASKUMAMBANGDELTA MASKUMAMBANG

18 Februari 2020
PROGRESS PEMBANGUNAN JAMMAS
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Truck Hino Ranger Baru

A l-Zaytun senantiasa menambah dan memper-
baharui armada alat beratnya. Seperti pada 27 
Desember 2019 lalu, telah hadir 3 unit truck Hino 
Ranger 500 BS. Tambahan tenaga baru untuk 

pembangunan di Al-Zaytun. Secara nilai ekonomis, membe-
li lebih efi sien daripada menyewa. Terutama untuk proyek 
pembangunan berskala besar dan berjangka panjang.

Kemandirian adalah spirit yang menyertai tiap gerak 
langkah pembangunan di Al-Zaytun. Maka dengan spirit 
itu pula, dalam pelaksanaan pembangunan di Al-Zay-
tun, keperluan alat-alat berat seperti excavator, loader, 
dumptruck, dan lain-lainnya, tidak pernah berpikir untuk 
menyewa. Melainkan harus punya, dengan cara membeli. 

Hal tersebut merupakan suatu wujud nyata nasihat yang 
sering dikemukakan Syaykh Al-Zaytun, DR. Abdussalam 
Rasyidi Panji Gumilang, M.Pertanian, di berbagai kesem-
patan kepada segenap santri dan civitas Al-Zaytun lainnya. 
“Jadilah orang mandiri, agar kamu bisa memilih apapun 
yang kamu suka. Jadilah yang berdiri di atas kaki sendiri, 
agar kamu bisa melangkah seperti yang kamu suka. Tanam-
kan pada jiwamu, bahwa hidup ini harus mandiri. Yang 
punya jiwa entrepreneurship. Punya jiwa untuk men-sup-
ply dirinya sendiri, memenuhi hajatnya sendiri. Setelah itu 
hajat orang lain dipikirkan dengan caranya,” kata Syaykh 
Panji Gumilang.

 yan haryadie | BERITAINDONESIA
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Mengungkap Rahasia 
Surat Al-Waqi’ah

Ada sebuah cerita menarik, di balik perjalanan 
panjang Syaykh Al-Zaytun, DR. AS. Panji Gu-
milang, M. Pertanian, beserta para sahabatnya, 
dalam mendirikan dan membangun Ma’had 
Al-Zaytun. Dari asal mula hamparan tanah 
gersang yang terbiarkan. Yang oleh penduduk 
sekitar diyakini, tanah tersebut tidak dapat di-
tanami pohon apa pun. Karena selain gersang, 
sulit air dan hanya mengandalkan air pada 
musim hujan, tanah di area Ma’had Al-Zaytun 
berdiri sekarang adalah tanah merah yang 
sangat keras. Susah untuk diolah.

Namun sekarang, setelah duapuluh tahun 
lebih Al-Zaytun dikelola, telah berubah 
menjadi area yang hijau. Penuh beragam 
pepohonan, beragam burung liar dan 

fauna lain yang betah tinggal di area Al-Zaytun. 
Hal pertama yang dilakukan dan diperintahkan 

Syaykh Al-Zaytun kepada para muwadzoh saat awal 
pembangunan Al-Zaytun adalah menanam berbagai 

macam jenis pohon. Prinsip beliau 
adalah: “Tiada hari tanpa menanam. 
Lebih baik menyesal menanam dari-
pada menyesal tidak menanam”.

Kini, ratusan ribu pohon jati, maho-
ni, eucalyptus, eboni, dan lain-lainnya, 
hingga asam jawa dan sawo sulton 
tumbuh subur dan tertata rapi me-
lingkupi area pendidikan Al-Zaytun. 
Bahkan tidak kurang dari 50 ribu po-
hon pisang berbagai jenis juga ditanam 
di Al-Zaytun.

Rupanya, apa yang wujud di Al-Zay-
tun sekarang, tidak lepas dari perjalan 
an masa kecil Syaykh Al-Zaytun. Dahu-
lu, alharhumah ibunda Syaykh, pada 
setiap malam Kamis selalu menyuruh 
Syaykh untuk membaca surat Al-
Waqi’ah. Surat ke 56 dalam Al-Qur’an, 
yang bermakna Hari Berbangkit/ 
Kiamat.

Saat Syaykh kala itu bertanya kepada 
ibunda, mengapa surat Al-Waqi’ah 
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yang dibaca? Ibunda Syaykh menjelas-
kan, supaya rizqinya lancar. Dan baru 
terasa sekarang, ternyata memang 
benar. Setelah berdirinya Al-Zaytun, 
memang  membawa rizqi yang banyak.

Bila dikaji di surat Al-Waqi’ah terse-
but, pada ayat 25 hingga 32 disebut-
kan: 

(Ayat 25) “Di sana mereka tidak 
mendengar percakapan yang sia-sia 
maupun yang menimbulkan dosa”, 
bermakna, apapun yang dilakukan 
dan dikerjakan di Al-Zaytun tidak ada 
yang sia-sia.

(Ayat 26) “tetapi mereka mende ngar 
ucapan salam”, bermakna ucapan 
selamat. Sebagaimana salam yang 
dibudayakan Syaykh Al-Zaytun, “As-
salaamualaykum, merdeka!!!”. Yang 
mengajak kepada keselamatan dengan 
memerdekakan ruh, memerdekakan 
fi kir dan memerdekakan ilmu. (Ayat 
27) “Dan golongan kanan, siapakah 
golongan kanan itu;” (Ayat 28) “(Mere-
ka) berada di antara pohon bidara yang 
tidak berduri.” Di Al-Zaytun sudah 
punya (bibit) pohon bidara, tinggal 
menunggu ditanam; (Ayat 29) “dan 
pohon pisang yang bersusun-susun”, 
di Al-Zaytun telah ditanam puluhan 
ribu pohon pisang berbagai jenis. 
Yang ditanam berjajar rapi. Menga-
pa pisang? Karena pisang adalah 
buah yang menyehatkan. Contohnya 
monyet. Yang hari-hari hanya makan 
pisang saja bisa sehat. Apalagi manusia 
yang mengkonsumsinya; 

(Ayat 30) “dan naungan yang ter-
bentang luas”, yang di Al-Zaytun be-
rupa naungan pohon yang luas. Selain 
naungan hijau yang menyejukkan, juga 
menghasilkan oksigen yang melimpah, 
yang bebas polusi. Yang menyihatkan 
bagi para penghuninya; (Ayat 31) “dan 
air yang mengalir terus-menerus”, di 
Al-Zaytun diwujudkan dengan mem-
buat palungan air, danau-danau untuk 
menampung dan mengelola air. Itulah 
realisasi dari do’a dan sholat istisqo’. 
Do’a memohon hujan. Kebanyakan 
orang melakukan sholat istisqo’ un-
tuk memohon diturunkan hujan dari 
la ngit, namun tidak menyiapkan tam-

pungannya. Maka yang terjadi adalah musibah banjir; (Ayat 
32) “dan buah-buahan yang banyak”, di Al-Zaytun banyak 
ditanam berbagai macam buah-buahan. Sebagai pelengkap 
asupan yang menyihatkan.

Demikianlah, karena sejak kecil Syaykh Al-Zaytun ter-
biasa disuruh ibunda untuk membaca surah Al-Waqi’ah, 
maka sekarang, semua ada di Al-Zaytun. Wallahua’lam 
bishawwab. 

 latief weha | BERITAINDONESIA

1) Kebun pisang di area Taman Puspa Kencana; 2) Santri berjalan di bawah 
naungan sawo sulton dan pohon jati
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Syaykh Al-Zaytun menyambut Kanwil DJP Jabar II Yoyok Satiotomo dan Kakan Pajak Indramayu Junanda Simamora

Ditanam, 2500 Pohon dari Kakanwil DJP Jabar II 

Sebanyak 2.500 bibit pohon kelengkeng 
dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Yoyok 
Satiotomo, secara simbolis ditanam di Kam-

pus Agropolitan Al-Zaytun diwakili oleh Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten In-
dramayu, Junanda Simamora, 23 Januari 2020.

Penanaman pohon itu berawal dari kunjungan 
Kakanwil DJP Jawa Barat II, Yoyok Satiotomo 
beserta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Indramayu, Junanda Simamora dan rombongan, 
13 Januari 2020. Mereka bersilaturrahim kepada 
Syaykh Al-Zaytun, DR. Abdussalam Rasyidi Panji 
Gumilang, M. Pertanian, selaku pimpinan lembaga 
pendidikan Al-Zaytun. Sebuah lembaga pendidikan 
yang dipandang memiliki kontribusi pajak yang be-
sar di Jawa Barat, khususnya Indramayu dan selalu 

disiplin dalam pembayarannya.
Dalam kesempatan itu pula, Syaykh 

Al-Zaytun didaulat untuk menyam-
paikan statement berupa ajakan 
kepada segenap lapisan masyarakat 
Kabupa ten Indramayu, baik itu ASN 
(Aparatur Sipil Negara), TNI, POLRI, 
para karyawan dan pengusaha untuk 
taat dan disiplin dalam pembayaran 
pajak. 

Statement Syaykh Al-Zaytun ini 
akan dijadikan sebagai iklan layanan 
masyarakat oleh Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kabupaten Indramayu. 
Dipilihnya Syaykh Al-Zaytun untuk 
menyampaikan ajakan taat pajak ke-
pada masyarakat Indramayu, karena 

Syaykh Al-Zaytun didampingi Kakan Pajak Indramayu Junanda Simamora memberi arahan sebelum menanam pohon.
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Syaykh dipandang sebagai sesepuh 
dan tokoh masyarakat di Jawa Barat, 
khususnya Indramayu, yang akan 
didengar dan diikuti apa yang menjadi 
pernyataan beliau.

Dalam silaturrahim itu, Syaykh 
Al-Zaytun mengajak Kanwil Yoyok 
Satiotomo, agar Dirjen Pajak turut 
berpartisipasi dalam kegiatan penana-
man pohon yang dilakukan Al-Zaytun 
dalam rangka menyambut hari mena-
nam sejuta pohon, yang diperingati 
pada 10 Januari 2020.

Ajakan tersebut disambut oleh 
Kanwil Yoyok Satiotomo, dengan 
menyanggupi menyumbang 2.500 
pokok pohon kelengkeng, untuk dita-
nam di Al-Zaytun. Penanaman pohon 
kelengkeng tersebut dilaksanakan 
sepuluh hari kemudian, yakni pada 
23 Januari 2020, dihadiri Junanda 
Simamora, Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kabupaten Indramayu 
beserta rombongan, mewakili Kanwil 
Yoyok Satiotomo. Sebelum mening-

galkan Al-Zaytun, Syaykh Al-Zaytun berkesempatan 
menga jak rombongan untuk meninjau pelaksanaan proyek 
konsolidasi lahan di sisi utara kampus Al-Zaytun. 

 juhasri hasan | BERITAINDONESIA

1. Kanwil DJP Jabar II Yoyok Satiotomo memberikan cendramata kepada Syaykh 
Al-Zaytun; 2. Ustadz Abdul Halim menghantar Kanwil Yoyok Satiotomo dan 
rombongan berkeliling kampus Al-Zaytun; 3. Syaykh memberikan arahan; dan 
4. Kakan Pajak Indramayu Junanda Simamora menanam pohon kelengkeng.
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Pamitan Kapolsek Gantar

K epala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Gantar, 
Indramayu, Ajun Komisaris Polisi (AKP) 
Saefullah, didampingi beberapa jajarannya 
mengikuti sholat Jum’at di masjid Al-Ha-

yat, Al-Zaytun, Jum’at (14/02/2020). Dalam dzikir 
Jum’at, selesai sholat, Syaykh Al-Zaytun menyam-
paikan bahwa Kapolsek Gantar hadir untuk berpam-
itan kepada para santri dan civitas Al-Zaytun. Syaykh 
Al-Zaytun kemudian memberikan kesempatan kepa-
da Kapolsek Gantar untuk berbicara di mimbar.

Dalam pernyataanya, AKP. Saefullah menyam-
paikan rasa syukur dan berterimakasih kepada Syaykh 
Al-Zaytun, telah diberi kesempatan untuk berbicara di 
hadapan para santri dan civitas akademika Al-Zaytun 
untuk berpamitan. Karena telah 4 tahun lebih bertu-
gas di Polsek Gantar, dan akan dipindah-tugaskan 
di tempat baru, yakni di Polsek Sindang, Indramayu.

AKP. Saefullah memohon ma’af kepada keluarga be-
sar Al-Zaytun atas segala khilaf dan kesalahan dirinya 
mahupun jajarannya, selama bertugas di Polsek Gan-
tar. Berterimakasih atas kerjasama yang baik antara 

Al-Zaytun dan Polsek Gantar selama 
dirinya bertugas, khususnya dalam 
hal keamanan. Serta memohon do’a 
restu atas pindah tugasnya di tempat 
yang baru.

Selesai sholat Jum’at, Kapolsek dan 
rombongan diterima Syaykh Al-Zay-
tun dan para eksponen yayasan di 
ruang badal imam masjid Al-Hayat. 
Sebelum berpamitan, AKP. Saefullah 
memberikan cindera mata kepada 
Syaykh Al-Zaytun. Dan sekali lagi 
memohon do’a restu dari Syaykh 
Al-Zaytun. 

 yan haryadie | BERITAINDONESIA

Cendramata Kapolsek kepada Syaykh Al-Zaytun

Kapolsek Gantar AKP Saefullah pamit kepada Syaykh Panji Gumilang dan kepada civitas akademi Al-Zaytun

Berbicang seusai Sholat Jumat
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Covid-19, Al-Zaytun Peduli 
Pewarna Indonesia

Pandemi Covid-19 menuntut kepedulian 
kepada sesama. Pondok Pesantren 
Al-Zaytun mewujudkan kepedulian 
tersebut dengan memberikan bantuan 

beras dan bahan pokok lainnya kepada bebe-
rapa pihak, di antaranya kepada para wartawan 
yang tergabung dalam Pewarna (Persatuan 
Wartawan Nasrani) Indonesia. Pesantren Al- 
Zaytun memberikan bantuan beras sebanyak 
lima kuintal yang terbagi ke dalam 50 karung. 
Penyerahan diserahkan oleh Karim yang me-
wakili Yayasan Pesantren Indonesia Al- Zay-
tun, yang diterima langsung oleh Ketua Umum 
Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono, Selasa 
(28/4/2020) di Kemanggisan Jakarta Barat.

Yusuf Mujiono mengatakan “Puji Syukur ke-
pada Tuhan di tengah bencana Covid-19 dimana 
wartawan Nasrani Indonesia secara ekonomi 
terdampak, ada kepedulian dari Syaykh Al-Zay-
tun Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang  

kepada wartawan Nasrani. “Semoga Al- Zaytun 
selalu diberkati Tuhan dan bertambah jaya,” 
ungkapnya.

Syaykh Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang 
pernah mendapatkan penghargaan sebagai to-
koh toleransi  Indonesia yang menjunjung tinggi 
kebhinekaan dan keberagaman dari Pewarna 
Indonesia pada tahun 2019 di Bandung Jawa 
Barat. Beberapa wartawan Pewarna Indonesia 
juga beberapa kali berkunjung ke Al-Zaytun 
dimana mereka mengaku mendapat kesan yang 
tak mudah dilupakan mulai dari kepemimpinan 
Syaykh yang kharismatik, memiliki wawasan 
pemikiran yang luas sehingga memberikan ba-
nyak pencerahan ketika berdiskusi dengannya. 
Demikian juga dengan bentuk fi sik bangunan 
Al- Zaytun yang megah di atas tanah 1.200  hek-
tar bukanlah perjuangan ringan tapi perjuangan 
panjang yang tangguh dan patut dibanggakan. 

 az | BERITAINDONESIA

Ketua Umum Pewarna Indonesia menerima bantuan Al-Zaytun Peduli Covid-19
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Covid-19: Revolusi Makan di Al-Zaytun

Nasi Diganti 
Gandum Utuh
Inspirasi Syaykh Al-Zaytun di musim COVID-19. Syaykh 
yang selalu berpikir bagaimana memperbaiki generasi 
mendatang yang piawai dalam ilmu dan fisik (Basthotan fil 
ilmi wal jismi), maka pada Ramadhan 1441 H ini, dengan 
diberlakukannya protokol pencegahan menyebarnya 
virus corona (Covid-19) di negeri kita, banyak orang yang 
prihatin, usaha yang tersendat sehingga menurunnya 
income harian yang menyebabkan kekurangan pangan, 
justru di Al-Zaytun Syaykh AS Panji Gumilang membuat 
satu revolusi makan, yakni dari makan nasi kepada makan 
Roti Gandum Utuh.

Dimulai dari bagaimana cara membudidayakan gandum, yang 
sampai saat ini bangsa indonesia merupakan konsumen tepung 
gandum terbesar di dunia (tepung terigu) namun belum ada petani 
yang menanam gandum, maka Syaykh memulainya. Alhamdu-

lillah, ternyata di tanah Al-Zaytun, gandum dapat tumbuh dengan baik, 
dari mulai berburu bibit, konsultasi kepada para pakar pertanian, Syaykh 

Al-Zaytun mulai menanam gandum 
juga sebagai wujud pengabdian 
ilmu yang didapat Syaykh sebagai 
seorang lulusan S2 Pertanian (Ma-
gister Pertanian), maka pantaslah 
kalau beliau diberi gelar “Ustdz 
Pertanian”. 

Dari hasil itulah Syaykh mulai 
eksperimen makan gandum, sela-
ma 4 bulan berturut turut makan 
roti gandum utuh yang dibuat dan 
diracik sendiri. Dirasakan adanya 
perubahan daya tahan tubuh yang 
meningkat, kenyang yang lebih 
lama, terasa di badan lebih enak, 
maka Syaykh yakin bila santri dibe-
rikan makan roti gandum utuh akan 
ada perubahan pada dirinya.

Dengan ijtihad yang tinggi dan 
sangat yakin, jika para santri yang 
pada masa pertumbuhan ini, 
makannya diganti dari makan nasi 
kepada makan roti gandum utuh 
dengan tidak mengurangi unsur 
makan yang lainnya seperti lauk, 
sayur dan buah, maka akan berubah 
menjadi generasi yang tumbuh lebih 
baik kecerdasannya (intelegensia) 
maupun perkembangan fisiknya, 
maka dimulailah revolusi makan, 
pada bulan Ramadhan 1441 H atau 
musim Corona ini.

Memang bagi kita yang biasa 
makan nasi lantas diganti dengan 
roti gandum utuh memerlukan 
penyesuaian, tapi hanya beberapa 
saat saja, untuk itu diadakan sosiali-

Syaykh meneliti gandum
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sasi dan cara makan roti gandum yang benar dan memberi pema-
haman tentang manfaat roti gandum utuh kepada seluruh civitas.

 Syaykh memberikan arahannnya baik dalam dzikir Jum’at mau-
pun pada bimbingan terpadu bagi santri, guru dan relawan Al-Zay-
tun untuk memulai makan roti gandum. Bahkan sosialisasi ini terus 
diadakan berupa diadakannya bimbingan cara makan Roti Gandum 
yang benar kepada santri mulai dari santi MI (SD), Tsana wiyah 

(SMP), santri Aliyah (MA) dan seluruh 
civitas Al-Zaytun yang dibimbing langsung 
Ketua Yayasan Pesantren Indonesia bp. 
Imam Prawoto SE, MBA dan kepala bagian 
Kesehatan Sekolah Ma’had Al-Zaytun dr. 
Dani Kadarisman MARS.

Syaykh Al-Zaytun juga sebagai pastry 
unggul yang meracik formula roti gandum 
utuh dan menyempurnakannya dengan 
menambah kacang tanah, biji wijen dan 
biji habatussauda, sehingga mempunyai 
kandungan gizi cukup yang dibutuhhkan 
di dalam tubuh manusia, baik pada usia 
dini yang diperlukan dalam perkembangan 
fisiknya maupun usia lanjut yang dalam 
mempertahankan kesehatan tubuh. 

Roti gandum yang dibuat di bakery 
Al-Zaytun untuk makan civitas Al-Zaytun 
yang hari ini dihuni 7.670 orang baik untuk 
buka puasa maupun sahur (masa lockdown). 
Berat perkeping roti rata-rata 130 gram. 
Kandungan Roti yang dibuat: a. Tepung gan-
dum utuh 80%; b. Tepung kacang tanah 5%; 
c. Biji wijen 3%; d. Biji Habatussauda 2%; e. 
Lain-lain (telur, susu, pengembang) 10 %.

Sehingga memenuhi standar kandungan 
gizi yang dibutuhkan tubuh seperti: a. Kadar 
natrium maksimum adalah 400 mg per 100 
gr produk; b. Nilai kalori maksimum adalah 
250 kilokalori per 100 gr produk; c. Nilai 
gizi akan sesuai dengan penyimpangan yang 
diizinkan menurut Peraturan Kesehatan 
Masyarakat (makanan) (nilai gizi), 5753 - 
1993.  az, af, ah 

Roti Gandum Utuh, produk utuh Al-Zaytun, mulai tanam sampai pengolahan

Gandum: Tanam sampai panen
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Mengapa Harus Makan 
Roti Gandum Utuh
Sejarah panjang manusia tidak lepas 
dari makanan. Tumbuh kembangnya 
manusia  atau berkembangnya 
kebudayaan manusia tidak lepas dari 
pemakanannya.

Semua para nabi makanan utamanya adalah 
gandum. Salah satu nabi yang dipilh Allah 
dalam mempopulerkan gandum adalah 
Nabi Yusuf. Beliau dipandaikan Allah da-

lam cara menyimpan gandum (manajemen pasca 
panen), mampu bertahan 7 tahun.

Nabi Yusuf bukan hanya dipandaikan dalam 
memenej pasca panen, tentu dimulai dari cara 
membudidayakan tanaman gandum yang baik 
sampai dapat menghasilkan yang maksimun, 
seperti yang tertuang dalam ajaran Ilahi QS :2/261 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui’.

Maka perhatikanlah (telitilah) tentang pe-
makananmu (QS 80/24) agar apa yang kita makan 
adalah makanan yang halal dan baik (QS 2/168) 

seperti uangkapan “You are what you eat”, dirimu adalah apa 
yang kamu makan. Artinya perkembangan manusia secara 
intelegensia maupun fi sik sangat dipengaruhi pemakanannya.

Dalam berbagai penelitian, gandum lebih baik dari makanan 
utama lainnya, misalnya nasi, atau makanan diversifi kasi lain, 
karena makan Roti Gandum utuh mempunyai kelebihan: 1. 
Kenyang lebih lama; 2. Kaya nutrisi; 3. Kalori lebih rendah; 
4. Dapat mencegah obesitas; 5. Dapat menurunkan risiko 
penyakit jantung, stroke dan diabetes.

Mari Kita Mengenal Gandum
Pada biji gandum terdapat 3 bagian: 1. Dedak/bekatul 

(bran); 2. Lembaga (Germ) atau nutfah atau kuman; 3. 
Endosperma. 

Apa perbedaan tepung gandum utuh dengan tepung gan-
dum? Tepung Gandum Utuh (Whole Wheat Bread) adalah 
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Perbandingan Gizi antara Gandum dan Nasi 
No. Jenis Gizi /100 gr Roti Gandum Utuh        Tepung  Terigu       Nasi Putih    Beras Coklat 
   (Whole Wheat Bread)        (Wheat Flour)        (White Rice) (Brown Rice)

1  Kalori (kcal)    247 kcal  364  kcal 130 kcal       110  kcal
2  Jumlah Lemak    3.4 g      1  g      0.3  g       0.9  g
3  Lemak jenuh    0.7 g  0.2  g  0.1  g       0.2  g
4  Lemak tak jenuh ganda  0.6 g  0.4  g  0.1  g       0.3  g
5  Lemak tak jenuh tunggal  1.6 g  0.1  g  0.1  g       0.3  g
6  Kolesterol    0 mg  0  mg  0 g       0  g
7  Natrium    400 mg  2  mg  1  mg       5  mg
8  Kalium    248 mg  107  mg       35  mg       43  mg
9  Jumlah Karbohidrat   41 g  76  g   28  g       23  g
10 Serat pangan    7 g  2.7  g   0.4  g       1.8  g
11 Gula     6 g  0.3  g  0.1  g       0.4  g
12 Protein    13 g  10  g  2.7  g       2.6  g
13 Vitamin A   3 IU  0 IU  0 IU       0 IU
14 Kalsium   107 mg  15  mg  10  mg       10  mg
15 Vitamin D   0 IU  0 IU  0 IU       0 IU
16 Vitamin B12   0 μg  0 μg  0 μg       0 μg
17 Vitamin C   0 mg  0 mg  0 mg       0 mg 
18 Zat besi   2.4 mg  1.2  mg  0.2  mg       0.4  mg
19 Vitamin B6   0.2 mg  0  mg  0.1  mg       0.1  mg
20 Magnesium   82 mg  22  mg  12  mg       43  mg
Sumber USDA

biji gandum utuh yang digiling/ditepung sehingga 
seluruh kan dungan gizi masih utuh, warnanya ke-
coklat-coklatan; Sementara, Tepung Gandum (Wheat 
Flour) adalah biji gandum yang telah dibuang bagian 
dedak dan lembaganya, hanya tinggal endosperma 
saja, maka warnanya putih dan halus lembut, namun 
bagian gizi yang terpenting telah hilang.

Bila tepung tersebut kita jadikan roti sebagai 
makanan kita dapati perbedaan antara Roti Putih, Roti 

Gandum dan Roti Gandum Utuh. Roti Putih: Biji-bijian 
terdiri dari tiga bagian: dedak padat serat, kuman/lem-
baga yang kaya nutrisi, dan endosperma bertepung. Roti 
putih terbuat dari biji gandum yang telah diproses untuk 
menghilangkan dedak dan kuman, hanya me nyisakan 
endosperma. Ini menghasilkan tekstur dan rasa yang 
lebih ringan - juga lebih sedikit nutrisi. 

Roti Gandum: Roti gandum tidak harus disamakan 
dengan roti gandum utuh. “Roti gandum hanya ber-

arti  produk dib-
uat menggunakan 
tepung terigu, yang 
me rupakan istilah 
lain untuk tepung 
putih halus.” 

R o t i  G a n d u m 
Utuh: Kata “utuh” 
sangat penting di 
sini, itu berarti bah-
wa dedak, kuman, 
dan endosperma 
dari biji gandum 
semuanya dibiarkan 
utuh. Roti seluruh-
nya terbuat dari 
biji gandum (bukan 
dicampur dengan 
biji-bijian lain). Ini 
adalah pilihan yang 
lebih sehat daripada 
roti gandum.

Disarikan dari 
berbagai sumber.  
az, af, ah
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Kunjungan Rektor UGJ Cirebon ke Al-Zaytun

Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si, Rektor Universitas 
Gunung Jati Cirebon, beserta rombongan, pada tang-
gal 5 Februari 2020 bersilaturrahim kepada Syaykh 
Al-Zaytun, DR. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang 

di Al-Zaytun. Rektor dan para Guru Besar UGJ tersebut ha-
dir untuk sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa baru 
program pasca sarjana UGJ, tahun akademik 2020-2021.

Antara Al-Zaytun dan UGJ memang telah menjalin kerjasa-
ma di bidang pendidikan. Para civitas Al-Zaytun, banyak yang 
menempuh pendidikan pasca sarjana di UGJ. Atau para alumni 
Al-Zaytun (fresh graduate) yang melanjutkan pendidikan strata 
S1 di Universitas Gunung Jati.

Dalam kesempatan kunjungan itu, Rektor beserta rombo-
ngan dihantar berkeliling oleh ustadz Abdul Halim dan para 
eksponen Yayasan Pesantren Indonesia, yang juga berkuliah 
pasca sarjana di UGJ.

Rektor UGJ sangat bersyukur dapat berkunjung ke Al-Zaytun. 
Dia menyatakan kekaguman terhadap sosok Syaykh Al-Zay-
tun. Menurut pandangannya, Syaykh Al-Zaytun adalah sosok 
hebat, visioner dan brilian. Hal itu dikemukakannya setelah 
melihat secara langsung lingkungan Al-Zaytun yang digagas 
oleh Syaykh. Yang merupakan karya luar biasa, direncanakan 
dan terintegrasi dengan sangat baik.

Melihat lingkungan pendidikan di Al-Zaytun dan segala daya 
dukungnya, berupa penyediaan segala kebutuhan para santri 
yang diproduksi oleh Al-Zaytun, bahkan ada yang dipasarkan 
keluar, ini merupakan sesuatu yang sangat menginspirasi. 
Kedepan, Rektor berharap, kerjasama antara UGJ dan Al-Zay-
tun dapat dikembangkan. Bukan hanya di bidang pendidikan, 
namun juga di bidang entrepreneurship yang dikembangkan 
di Al-Zaytun. 

1) Syaykh Al-Zaytun menerima cendramata dari Rektor 
UGJ; 2) Abdul Halim menjelaskan Indonesia Raya 3 
stanza di IAI-Al-Azis; 3) Rektor UGJ meninjau Kampus 
Al-Zaytun latief weha | BERITAINDONESIA
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Kisah Islam Masuk Tanah BatakKisah Islam Masuk Tanah Batak
Oleh: Ch. Robin Simanullang

Agama Islam sudah lebih dulu masuk ke Tanah Batak 
sebelum misionaris Kristen dan penjajah Belanda. 
Perihal kapan (waktu) dan siapa yang membawa ser-
ta metode penyebaran agama Islam yang bagaimana 
diterapkan ke Tanah Batak, ada banyak pendapat 
(teori). Di antaranya, Teori Barus (Pesisir Barat), Teori 
Perbatasan (Aceh), Teori Melayu (Pesisir Timur), dan 
yang paling menonjol adalah Teori Islamisasi (Padri, 
Minangkabau). Namun apapun metode penyeba-
rannya, Islam telah diterima sebagian orang Batak 
sebagai agama yang rahmatan lil’alamin (rahmat 
bagi semesta alam).

Pada saat orang Batak masih menganut keper-
cayaan leluhurnya kepada Mulajadi Nabolon 
yang direfleksikan dalam nilai-nilai adat dan 
sistem kekerabatannya, yang dari sudut pandang 

agama Islam dan Kristen dinilai sebagai kafi r dan ani-
misme atau Sipelebegu (penyembah hantu), orang Batak 
sendiri tidak mengenalnya sebagai agama atau aliran 
kepercayaan; Melainkan nilai-nilai adat yang menyatu 
dengan semua aktivitas kehidupannya yang bersifat 
religius (berkepercayaan, menyembah, mamele) kepada 
Debata Mulajadi Nabolon dan Sumangot (roh), orangtua 
dan nenek-moyangnya.

Kepercayaan adat yang melekat dalam aktivitas orang 
Batak tersebut menjadi faktor utama yang membuat orang 
Batak bertahan lama dan tidak mudah menerima penga-
ruh agama Islam (maupun Kristen), paling tidak sampai 
tahun 1820-an. Kendati orang Batak sudah berin teraksi 

dengan para pedagang Arab dan para tetangga yang su-
dah beragama Islam di perbatasan Aceh, Minangkabau 
dan Melayu, namun sangat sedikit yang mau menerima 
agama karena dimaknai harus melepas adat dan identitas 
kebatakannya.

Dari Hikayat Raja-raja Pasai dan batu nisan Sultan 
Malik as-Salih, tahun 1297, menunjukkan Islam sudah 
masuk ke Aceh, pada abad 13. Juga Sejarah Melayu 
menunjukkan Islam sudah masuk tahun 1612. Komunitas 
Muslim pertama di Indonesia adalah di pelabuhan Pasai 
di Sumatera bagian utara pada tahun 1290. Tapi orang 
Batak yang bertetangga dengan Aceh dan Melayu belum 
tersentuh Islam, sampai awal abad 19.

Johannes Kowal (1922) dalam Berichte uÌˆber Su-
matra bis zum beginn des 16 Jahrhunderts (Laporan 
tentang Sumatra hingga awal abad ke-16) menyebut 
bahwa laporan-laporan Arab tidak mengatakan apa-apa 
tentang agama penduduk Ramny (Sumatra) sampai abad 
ke-14. Ibn Batuta adalah orang pertama yang mengatakan 
bahwa penduduk pulau Dhaouah, yang identik dengan 
Ramny, sebagian mengaku Islam. Pada waktu kapan 
Islam memperoleh pengikut pertamanya di antara orang-
orang Sumatra tidak dapat ditentukan dengan tepat. 
Menurut kronik Melayu, Atjeh pertama kali dipimpin 
raja beragama Islam terjadi pada 1205. Namun, sampai 
sekitar tahun 1300, para pengaku kepercayaan Islam di 
Sumatra tampaknya tidak banyak. Menurut Marco Polo, 
yang mengunjungi Sumatra tidak lama sebelum akhir 
abad ke-13, hanya sebagian dari penduduk pesisir di 
Kesultanan Felech (Perlak) yang memeluk Islam. Baru 
pada awal abad ke-14, setelah “Sejarah Melayu” di bagian 

Perkampungan Batak tahun 1900 Perkampungan Batak tahun 1900 
Koleksi Nationaal Archief Netherland
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diketahui dengan pasti tentang hal ini. Bahasa Karo juga 
menunjukkan jejak pengaruh Muslim. Mereka mungkin 
telah memasuki Batak Karo melalui bahasa Melayu. Juga 
terlihat dari karakteristik mantra mulai dengan bismillah. 

Dalam pemerintahan Hindia Belanda, tanah Batak yang 
selama berabad-abad mampu bertahan dari gempuran 
perang suci Islam, baik dari utara (Aceh) maupun dari 
Selatan (Minangkabau), akhirnya mampu mengislamkan 
sebagian Tanah Batak. Gottfried Simon (1912) dalam The 
Progress and Arrest of Islam in Sumatra, menyebut: “Apa 
yang gagal dilakukan selama berabad-abad dengan Islam 
telah dicapai secara spontan dalam waktu kurang dari 
satu dekade di bawah perlindungan Pemerintah Kolonial.” 
(Gairdner, WHT, 1910: The Reproach of Islam, Third Edi-
tion, London: Church Missionary Society, p.294.)

Teori Barus
Sejak tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriyah, Islam 

sudah masuk ke labuhan Tanah Batak, Lobu Tua, Barus. 
Tetapi penyebaran agama Islam masih terbatas hanya dia-
nut para pedagang pendatang. Namun, diperkirakan satu-
dua orang Batak sudah mulai ada yang beragama Islam. 
Mereka ini lama kelamaan bahkan kehilangan identitas 
kebatakannya dengan mengganti nama dan menghilangkan 
marganya.

Kemudian, Lobu Tua lebih dikenal sebagai kota pelabu-
han bernama Barus, sebagai tempat pembelian (sumber) 
kapur barus, sudah disinggahi para penjelajah dan peda-
gang dari berbagai belahan dunia sejak sebelum abad 1, 
di antaranya pedagang dari Parsi, Mesir, Arab, dan Tamil 
India. Kejayaan kota tua Barus sebagai bandar niaga dunia 
dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius 
Ptolemaeus. Pada sekitar 150 Masehi, Ptolemaeus telah 
menyebut (merujuk) Sumatera Utara dan pulau-pulau 
sekitarnya sebagai Kepulauan Barus. 

Claude Guillot memaparkan bukti-bukti arkeologi bahwa 
sejak abad ke 6 Masehi, Barus sudah menjadi kawasan 
perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke 7 yang juga 
merupakan abad pertama Hijriah, pedagang-pedagang 
Arab mulai menjejakkan kakinya di pelabuhan Barus. Abad 

barat laut Sumatra, orang-orang Islam memiliki kegia-
tan misionaris (penyebar agama) yang berhasil dalam 
skala yang lebih besar. Pasuri, Lambri, Haru, Perlak 
dan Samadra berturut-turut dimenangkan oleh Islam. 
Raja Mara Silu dari Samadra dipanggil Malik setelah 
pertobatannya ul Saleh. Putranya Malik-ul-Zahair atau 
Malik-ul-Zaher tentu saja orang yang sama dengan Al-
malic Azzhahir, Sultan Somothrah, pada 1346. Karena 
itu, Almalic Azzhähir adalah putra raja Islam pertama 
di Samadra, yang pertobatannya pasti terjadi pada awal 
abad ke-14. (Kowal, Johannes, 1922: s.22-23).

Lebih lanjut Kowal mengatakan sekitar pertengahan 
abad ke-14, para penganut Islam di Sumatra sudah 
sangat banyak dan mendominasi terutama bagian barat 
laut pulau itu. 

Secara khusus, waktu dan metode penyebaran Islam 
ke Tanah Batak, yang paling menonjol, menurut Het 
Bataksch Instituut (Leiden), entri pertama adalah ke 
selatan Padang Lawas di Mandailing pada saat Padri 
(+ 1820 - 1830). Sekitar tahun 1850 Mandailing dan 
Angkola sebagian besar adalah Muslim: pada tahun 
1880 masih ada beberapa penyembah berhala di Padang 
Lawas; setelah 1890 dapat dianggap sebagai keseluruhan 
Muslim, kecuali untuk bebera pa gereja kecil Kristen. Het 
Bataksch Instituut mencatat, secara bertahap, Islam 
menembus wilayah Angkola utara: Batang Toru, Sibolga, 
Sipirok, Pahae dan dalam beberapa tahun kemudian 
bahkan sampai ke Silindung. Saat itu (1909), di Pahaë 
ada + 500 hingga 600 Muslim, di Silindung hanya be-
berapa keluarga. Di jalan dari Tarutung (Silindung) ke 
Pangaloan (Pahae) bahkan sudah ada masjid.

Ketika itu, Islam membuat beberapa kemajuan da-
lam sepuluh tahun terakhir (1809-1909) di beberapa 
wilayah rendah Karo Dusun (khususnya Langkat) dan 
di bagian Simeloengoen atau Si Baloengoen (Simalu-
ngun). Bahkan Dr. Hagen telah mengklaim bahwa ada 
waktu ketika Islam telah menembus ke jantung daerah 
Toba. Di Karo Gunung, orang Batak juga sudah memiliki 
pengetahuan tentang Islam, kemungkinan besar melalui 
kontak dengan Gayo dan Aceh, meskipun tidak dapat 

Makam Papan Tinggi, Makam Mahligai, Makam Syekh Mahdun, Makam Syekh Ibrahim Syah, Makam Tuan Ambar, Makam 
Tuan Syekh Badan Batu di Barus, Tanah Batak
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7, Islam sudah masuk di Barus. Terbukti ditemukannya 
Makam Papan Tinggi, Makam Mahligai, Makam Syekh 
Mahdun, Makam Syekh Ibrahim Syah, Makam Tuan 
Ambar, Makam Tuan Syekh Badan Batu di Barus. Di batu 
nisan Makam Mahligai tertulis Syekh Rukunuddin wafat 
tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriyah.

Jadi sejak tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriyah, 
Islam sudah masuk ke labuhan Tanah Batak, Lobu Tua, 
Barus. Tetapi penyebaran agama Islam masih terbatas 
hanya dianut para pedagang pendatang. Mohammad Said, 
mengacu catatan Ibn Khordahbeh tentang kedatangan 
orang Arab ke Barus, memperkirakan Islam sudah ma-
suk ke Tanah Batak melalui Barus sejak abad 9 M atau 2 
abad sejak agama Islam berkembang ke luar jazirah Arab. 
Paling tidak sejak abad 14, Barus telah menjadi salah satu 
pusat Islam yang pertama dan paling penting di Sumatra, 
seperti yang terbukti dengan makam-makam Islam yang 
masih terlihat. Dari Barus para pedagang Arab menye-
barkan Islam ke Singkel, Pakpak Dairi dan Tanah Karo.

Teori Perbatasan Aceh
Teori Perbatasan Aceh ini menggambarkan bagaimana 

proses masuknya agama Islam ke Tanah Batak (Tanah 
Pakpak Dairi dan dataran tinggi Tanah Karo) yang ber-
batasan dengan Aceh, serta pesisir pantai Barat, Singkel, 
Barus dan Sibolga.

Sejak Sultan Iskandar Muda (1607-1636) telah melebar-
kan kekuasaannya sekaligus mengusung dakwah Islam ke 
Tanah Batak. C.M. Pleyte Wzn menyebut sangat mungkin 
pada puncak kekuasaannya, kesultanan Aceh melebarkan 
kedaulatannya ke tanah Batak, dan mengirim para imam 
Muslim untuk mengislamkan orang Batak, jauh sebelum 
Padri. Faktanya bisa terlihat dalam pustaha, buku-buku 
magis orang Batak, ditemukan bahasa Arab yang kacau. 
Seperti awal tabas berikut: Poda ni tabas ni pagar adji 
malim ma inon. Ale datu, bitsumirla di rahoman di 
rahomin, dari ucapan salam bismi-llahi arrahman ar-
rahim yang terkenal. Namun, tulis C.M. Pleyte, setelah 
bertahun-tahun dari dunia Islam mereka kembali ke 
Paganisme, dan begitu banyak yang berhubungan dengan 
Islam telah dihapus dari ingatan mereka.

Dalam mendukung dalil ini, C.M. Pleyte mengemuka-
kan bahwa orang Batak Singkil (vulgo Singkel) di pantai 
barat dan penduduk Tanah Alas di pantai timur semuanya 

mengaku Islam dan menerima agama ini melalui orang-
orang Aceh. Dan hal ini memiliki pengaruh sedemikian 
rupa sehingga bahasa yang digunakan di daerah-daerah 
tersebut, aslinya Dairi dan bentuk dialek yang lebih tua, 
serta Karo, menyerap banyak kata-kata Aceh.

Kesultanan Aceh, antara lain juga mengirim suatu utu-
san yang dipimpin oleh Tuan Kita ke Tanah Karo. Namun 
Sultan Iskandar Muda belum berhasil ‘menjangkau’ Tanah 
Karo dan Pakpak Dairi. Sejak awal kedatangan Tuan Kita 
ke Tanah Karo telah dicurigai bahkan dimusuhi. Namun 
Tuan Kita berusaha menunjukkan dan membuktikan 
itikad baiknya untuk membantu masyarakat Karo, untuk 
menciptakan ketenangan dan ketentraman serta menga-
jarkan ilmu-ilmu yang berguna, sehingga perlahan-lahan 
masyarakat Karo dapat menerimanya dengan baik. Namun 
penerimaan tentang apa yang diajarkan Tuan Kita, ter-
batas sepanjang bermanfaat bagi orang Karo. Sementara 
mengenai agama Islam mereka tidak begitu saja mau 
berpindah keyakinan atau agama. 

Kemudian, penyebaran agama Islam di dataran tinggi 
Tanah Karo dan Pakpak Dairi terus diupayakan oleh para 
pendakwah dari Aceh, dengan cara peperangan, di antara-
nya pada abad 18 oleh Tengku Mohammad Amin dari 
Lingga Gayo yang di Tanah Karo dikenal dengan sebutan 
Tengku Sjech Lau Bahun, akan tetapi usaha tersebut tak 
berhasil, ditentang bahkan dia dibunuh. 

Penyebaran agama Islam di dataran tinggi Karo 
diperkirakan mulai membuahkan hasil walau dalam 
jumlah relatif kecil pada abad 19, antara lain oleh Tengku 
Muda dari Aceh melalui pendekatan kepada sebuah kaum 
keluarga Djuhar di Tiga Beringin, Tiga Binanga, hal ini 
terjadi setelah jalan ke Kutacane dibuka. Saat itu, orang-
orang Batak Karo yang ingin memperdalam ilmu kesak-
tian kepada Tengku Muda, disyaratkan harus lebih dulu 
memeluk agama Islam. Karena jika tidak, ilmu kesaktian 
orang Atjeh tersebut tidak akan dapat dimiliki. 

Penyebaran agama Islam di perbatasan Aceh tersebut 
juga dikemukakan dalam Het Bataksch Instituut 2/1909. 
Mengutip Westenberg, disebut di dataran tinggi Karo, 
orang memiliki pengetahuan tentang Islam, kemungkinan 
besar melalui kontak dengan Aceh dan Gayo, meskipun 
tidak diketahui dengan pasti bagaimana dan kapan hal itu 
terjadi. Namun diyakini komunikasi itu terjadi, antara lain 
terlihat dari Bahasa Karo juga menunjukkan jejak penga-
ruh Muslim. Kata-kata seperti: napbi, nabi; medjin (dari 
jin); ukoem, hukum dan banyak lagi lainnya. Hal ini juga 
terlihat dari do’a jampi-jampi Karo (dan Batak lain nya) 
dengan awal kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang 
dalam logat Karo berbunyi, bismillah hirahman dirohim. 

Penyebaran agama Islam di Pakpak Dairi juga dipe-
ngaruhi faktor perbatasan dengan Gayo dan Alas, Aceh. 
Salah satu yang menonjol adalah melalui peran Raja Koser 
Maha Gelar Pamahur, setelah mendapatkan pengajaran 
keagamaan Islam dari Tuanku H. Ibrahim dari Aceh. 

Teori Melayu
Teori Melayu penyebaran agama Islam kepada orang 

Batak terutama di pantai Timur Sumatera bagian Utara 
(Sumatera Timur), khususnya di kawasan dataran rendah 
(dusun) Tanah Karo dan Simalungun, terjadi melalui 
interaksi masyarakat Batak dengan masyarakat Melayu 
di daerah Langkat, Deli, Serdang dan Asahan yang sudah Beru Batak Karo tahun 1914. Foto Tassilo Adam, Tropen Museum
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mulai menganut agama Islam sejak abad 13. 
Orang Melayu telah melakukan kontak dengan dunia 

luar sejak lama, akibatnya, menurut S. Coolsma (1901) 
mereka terus-menerus berada di bawah pengaruh orang 
asing dan memiliki tingkat peradaban dan pembangunan 
tertentu. Sementara, tulis Coolsma, orang Batak, di sisi 
lain, lebih suka tinggal di pedalaman pegunungan, tidak 
mempertaruhkan nilai-nilai signifi kan tradisinya dengan 
orang lain, dan memiliki kecenderungan untuk menutup 
diri dari dunia luar.

Karena itu, menurut Coolsma, orang Batak jauh kurang 
terpengaruh oleh pengaruh asing daripada orang-orang 
Melayu, meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya men-
jaga diri dari pengaruh itu. Selama berabad-abad, orang-
orang Islam Melayu dan orang-orang Batak hidup ber-
dampingan. Walaupun orang Melayau melakukan berapa 
banyak upaya untuk memaksa orang Batak masuk Islam. 
Di kawasan ini suku bangsa Melayu dominan beragama 
Islam, sehingga sering pula disebut masuk Melayu berarti 
masuk Islam dan masuk Islam berarti masuk Melayu. 

Sementara, menurut tulisan dari beberapa pengamat 
sejarah Simalungun, Islam sudah masuk ke beberapa 
kerajaan Simalungun sejak abad ke-15, terutama melalui 
dukungan Sultan Malaka, Sultan Mansyur Sjah sejak 
sekitar 1450 dan ekspansi kesultanan Aceh ke Simalu ngun 
sejak 1539 dalam rangka penyebaran Islam. Tetapi penye-
baran yang lebih intensif baru terjadi sejak akhir abad 19 
awal abad 20, ketika Raja Siantar masuk Islam tahun 1901. 

Pada mulanya daratan pantai Timur Sumatera bagian 
Utara (Sumatera Timur) dihuni dan dikuasai suku bangsa 
Batak, hal ini terkonfi rmasi saat kejayaan kerajaan-ke-
rajaan Batak di kawasan itu (1300-1600-an) yakni Ke-
rajaan Nakur (Groeneveldt 1870), Kerajaan Aru (Tome 
Pires 1512-1515 dan Duarte Barbosa 1518) dan Kerajaan 
Tamiang (Tomé Pires 1512 dan Fernão Mendes Pinto 
1569), jauh sebelum kesultanan Deli, Serdang dan Langkat 
berdiri (1632). 

Namun ketiga kerajaan Batak tersebut juga menggam-
barkan bahwa orang Melayu (Islam) dan bahasa Melayu 
sudah dominan di tempat tersebut. Sebagaimana diceri-
takan Mendes Pinto tentang Raja Batak yang juga digelari 
Raja Timur Raya (Tamiang) saat mengirim surat kepada 
Pero de Faria sebagai kapten benteng Portugis di Malaka 
dalam bahasa Melayu, untuk menghadapi kesultanan Aceh 
yang memintanya masuk Islam, tapi Raja Batak tersebut 
menolak sehingga terjadi pertikaian atau perang.

Demikian pula kerajaan Nakur (Nagur, 1300-an) se-
bagaimana dideskripsikan Groeneveldt walau hanyalah 
sebuah kawasan kecil di pantai Timur berpenduduk 1.000 
jiwa, tapi mampu mengalahkan raja kerajaan besar yang 
menunjukkan bahwa Kerajaan Nakur adalah wujud maju 
dari Batak, sebuah suku yang sangat penting yang meng-
huni daratan pedalaman membentang sampai ke laut di 
pesisir Barat serta memelihara ternak babi, (Groeneveldt, 
W.P. 1870: h. 96-97) menunjukkan kerajaan Nakur tidak 
beragama Islam di tengah-tengah suku Melayu yang telah 
beragama Islam.

Namun Kerajaan Aru atau Haru (Batak Kingdom), apa-
kah berpusat di wilayah Deli (Winstedt), atau di muara 
Sungai Panai atau di dekat Belawan (Gilles), atau di muara 
Sungai Wampu, maupun sungai Barumun (Groeneveldt), 
baik dipimpin raja Batak dari Angkola-Mandailing mau-

pun raja Batak dari Tanah Karo, digambarkan pernah 
dipimpin seorang raja Batak yang muslim. 

Selain itu, salah satu ikon bagaimana eksistensi suku 
bangsa Batak di Medan (Sumatera Tiumur) adalah Guru 
Patimpus Sembiring Meliala/Sinambela yang diyakini 
dan ditetapkan sebagai pendiri kota Medan pada 1 Juli 
1590. 

John Anderson dalam bukunya (1826) menyebut 
penghuni utama tempat ini (Kampung Sunggal) adalah 
Battas (Batak), mereka tidak memiliki agama sama sekali 
dan sangat sedikit yang mau masuk Islam. Juga dikutip 
Daniel Perret (1995) dengan menyebut sebagai contoh, 
Kampung Sunggal yang oleh Anderson digolongkan se-
bagai kampung ‘Batak’, namun sudah menjadi kampung 
‘Melayu’ lima puluh tahun kemudian. [Mr 542/1872; lihat 
juga Brau de Saint Pol Lias, 1884, h.358]. (Groeneveldt, 
W.P. 1870: h. 94-95)

Kemudian Sumatera Timur sempat dikuasai Kerajaan 
Aceh dan Kesultanan Siak. Lalu penjajah Belanda mengu-
bah peta kekuasaan di wilayah itu. Pada 1 Februari 1858, 
Sultan Siak Tengku Ismail mengakui kekuasaan kolonial 
Belanda. Kemudian (1860), kekuasaan Tengku Ismail 
melebar kembali sampai kesultanan Langkat, Deli dan 
Serdang yang sejak 1854 telah dikuasai Aceh. Saat itu 
kesultanan Langkat mendekati Siak dengan harapan akan 
memperoleh dukungan Belanda untuk melepaskan diri 
dari kekuasaan Aceh. 

Lalu Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat pun meng-
akui kekuasaan Belanda. Setelah itu, pada tahun 1861, 
Kesultanan Deli secara resmi ditetapkan Belanda merde-
ka dari Siak maupun Aceh, agar Sultan Deli bebas untuk 
memberikan hak-hak penguasaan lahan kepada Belan-
da maupun perusahaan-perusahaan asing. Kolaborasi 
de ngan perusahaan Barat dan pemerintahan kolonial 
Hindia Belanda mengangkat pengaruh Kesultanan Deli. 
Saat itu pusat Kesultanan Deli dipindahkan dari Labuhan 
Deli ke kota Medan dimana Istana Maimun dan Masjid 
Al-Mashun (yang kemudian dikenal sebagai Masjid Raya 
Medan), mulai dibangun 26 Agustus 1888 dan selesai 18 
Mei 1891. 

Sementara di dataran tinggi Tanah Batak, Si 
Singamanga raja memilih menyatakan perang dengan 
Belanda (1878-1907) dan menolak tunduk sebagai Sultan 
Batak. Dalam rangka politik devide et impera Belanda pun 
memosisikan orang Batak sebagai kanibal, kasar dan tak 
beradab. Tanah pemukiman Batak pun dipecah tiga (sejak 
tahun 1837) yakni: 1) Wilayah Tanah Karo dan Simalu-
ngun dipisah menjadi masuk wilayah Gouvernement van 
Sumatra’s Oostkust (Gubernur Sumatera bagian Timur) 
berpusat di Medan; 2) Daerah yang direbut Belanda dari 
Kaum Padri dan Kaum Adat di Tapanuli Selatan (Angkola 
dan Mandailing) dan pesisir Sibolga, Barus dan Singkil, 
menjadi Residentie Tapanoeli en Onderhoorigheden, 
berkedudukan di Sibolga, di bawah pemerintahan 
Gubernur Sumatra Bagian Barat (Gouvernement van 
Sumatra’s Westkust) yang berkedudukan di Padang; 3) 
Daerah Tapanu li lainnya, Silindung, Humbang, Toba, Sa-
mosir dan Pakpak-Dairi (Pusat Tanah Batak) yang masih 
merdeka dan disebut Belanda sebagai De Onafhankelijke 
Batak-landen (Tanah Batak merdeka), yang oleh Jung-
huhn dideskripsikan sebagai wilayah yang dihuni oleh 
orang Batak tulen (door echte Bataks bewoond). 
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Begitu pula di daerah Asahan dan Labuhan Batu. 
Contoh paling menonjol adalah proses Islamisasi (Me-
layunisasi) orang Batak Toba yang bermukim di Asahan, 
pada masa Kesultanan Melayu Asahan yang berpusat di 
Tanjungbalai. Sebagaimana diuraikan Mailin mengutip 
petikan wawancaranya dengan Raja Chairil Anwar (Raja 
Atan, Ketua Forum Komunikasi Keluarga Besar Kesultan-
an Tanjungbalai Asahan), 6 April 2015, bahwa pada masa 
kesultanan itu, setiap orang yang ingin tinggal menetap 
dan memiliki tempat tinggal (tanah dan rumah) di kota 
Tanjungbalai harus masuk Melayu dan bermakna pula 
menjadi Muslim. Akhirnya mereka (orang Batak) harus 
meninggalkan adat budaya asalnya, kemudian memakai 
adat budaya Melayu dan masuk Islam. Mailin pun mem-
perkuatnya dengan mengutip pendapat Judith Nagata 
tentang Melayu dan Islam, yakni “It is almost impossible 
to think of Malay without reference to Islam”. Hal mana 
suku bangsa Melayu mempunyai falsafah hidup bahwa 
Melayu itu Islam. Sehingga sering disebut memeluk aga-
ma Islam sama dengan masuk Melayu dan sebaliknya.

Gottfried Simon dalam The Progress and Arrest of 
Islam in Sumatra (1912) juga menyebut orang Batak 
masuk Islam berarti mereka meninggalkan kebangsaan 
mereka. Bahwa orang Batak Muslim tidak lagi menyebut 
diri mereka orang Batak tetapi orang Melayu dianggap 
sebagai hasil pertobatan yang menyedihkan tetapi tidak 
terhindarkan. Maka di tengah masyarakat Melayu-Batak 
terkenal sebuah pantun: Bukan kampak sembarang 
kampak/ Tapi kampak pembelah kayu/ Bukan batak 
sembarang batak/ Tapi batak sudah jadi melayu. Pan-
tun tersebut dibalas dengan: Tidak masalah kampak 
membelah kayu/ Jadi masalah kalau kampak membe-
lah rotan/ Tidak masalah batak menjadi melayu/ Jadi 
masalah kalau batak lupa daratan.

Teori Islamisasi Padri
Kaum Paderi yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol 

berhasil mengislamkan daerah Tanah Batak Selatan 
(Angkola dan Mandailing) dengan kekerasan pedang, 
bahkan di beberapa tempat dengan tindakan yang sa-
ngat kejam dalam Perang Paderi. Namun tidak berhasil 
mengislamkan orang Batak di Tanah Batak Utara sebagai 

sebagai Centrum der Battalander, sebagai pusat asal orang 
Batak, tempat di mana budaya dan peradaban orang Batak 
berkembang paling sempurna (Junghuhn, Franz Wilhelm, 
1847: p.251).

Scharten menyebut Padri atau padre adalah kata 
Portugis yang berarti imam. Para anggota sekte itu juga 
disebut orang putih, orang berjubah putih. Sekte ini 
mungkin didirikan oleh beberapa jamaah haji yang telah 
menyaksikan reformasi kaum Wahabi di Arab. Berawal 
dari Pagaruyung, Sumatera Barat (1803). Tuanku Imam 
Bonjol bernama asli Muhammad Shahab (1772-1864), seo-
rang ulama dan pemimpin yang berjuang angkat senjata 
(Perang Paderi) menghadapi Kaum Adat Minangkabau 
(suku bangsanya sendiri) untuk menerapkan syariat 
Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah (Sunni), 
mazhab Hambali.

Kemudian melebarkan perjuangan misi ke Tanah Batak, 
di mulai dari perbatasan Mandailing, ke Angkola, lanjut ke 
Tanah Batak Utara (Silindung, Humbang dan Toba Hol-
bung). Invasi Paderi (Perang Sabil), yang dipimpin Tuanku 
Rao, ke Tanah Batak tahun 1816-1821, berlangsung sangat 
brutal dan keji membunuh ribuan orang-orang Batak, 
terutama di daerah Tanah Batak Utara, yang tidak mau 
dipaksa menganut agama Islam. Masyarakat Batak juga 
menyebutnya Silom Bonjol (Islam Bonjol), karena Kaum 
Paderi datang dari Bonjol, dipimpin Tuanku Imam Bonjol.

Perang Padri yang juga disebut Padritime dianggap 
sebagai entri pertama Islam ke Tanah Batak, diawali dari 
selatan Padang Lawas dan Mandailing. Setelah menduduki 
dan mengislamkan Angkola dan Mandailing (Tapanuli 
Selatan), Paderi melanjutkan penyerbuan ke Tanah 
Batak Utara, yakni Pahae, Silindung, Humbang dan Toba 
Holbung. Dr. Hagen telah mengklaim bahwa ada waktu 
ketika Islam telah menembus ke jantung Tanah Batak 
Toba, selain juga wilayah Tanah Karo dan Timur Danau 
Toba (Simalungun). 

Rumah-rumah dibakar, dan banyak penduduk ditawan 
dan dibunuh tanpa peduli apakah mereka wanita, anak-
anak atau orang tua yang tak berdaya. Ada yang matanya 
dicungkil dan mayat bergelimpangan menutupi jalan 
setapak, sehingga tidak mungkin lagi menguburnya 
dengan baik. Kebanyakan mereka yang selamat karena 

Kota Padang Sidempuan, Tanah Batak Selatan. Foto Anonim
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berhasil melarikan diri ke hutan. Akibatnya timbul wabah 
penyakit kolera yang menelan banyak korban, termasuk 
tentara pasukan Paderi sendiri. Wabah itu dianggap 
sebagai serangan begu antuk (hantu pembunuh), yang 
memaksa pimpinan Paderi memerintahkan pasukannya 
meninggalkan Tapanuli Utara. 

Kebrutalan dan kekejian Paderi ini merupakan suatu 
periode paling hitam dan gelap dalam sejarah orang 
Batak. Membuat situasi Tanah Batak menjadi mo rat-
marit. Menurut TBP Sihombing, dalam waktu yang cukup 
lama, hukum dan tata-krama yang mengatur masyarakat 
dalam zaman kejayaan bius-bius menjadi berantakan. 
Pendapat senada dikemukakan Bisuk Siahaan, dampak 
buruk perang Padri di Toba bukan saja secara materil, 
tetapi juga secara sosial dalam tata krama kehidupan 
masyarakat, termasuk terjadinya perubahan patik dohot 
uhum (peraturan dan hukum). Sebagai contoh, sebelum 
serbuan kaum Pidari (Paderi), orang Toba memiliki hu-
kum yang mengatur tatacara berperang yang tak boleh 
dilanggar, antara lain tidak boleh menyerang musuh 
malam hari, membakar rumah musuh, dan membunuh 
perempuan dan anak-anak. 

Jenderal TB Simatupang dalam bukunya Membuktikan 
Ketidakbenaran Suatu Mitos, mengemukakan bahwa 
dalam kurun waktu pendudukan oleh Padri, yang di 
Tapanuli Utara dikenal sebagai Hatiha Pidari yang di-
identikkan dengan penindasan oleh Agama Islam, telah 
mengobrak-abrik keadaan lama. 

Maka di Tanah Batak Utara, Zaman Bonjol hanyalah 
diingat sebagai pembawa malapetaka terbesar yang dise-
but ‘Tingki ni Pidari’. Scharten menarasikannya bahwa 
orang-orang Padri tidak berhasil membuat orang Batak 
menjadi orang Mohammedans. Segera setelah daerah 
Batak dihancurkan oleh Padri, Paganisme tua mulai bang-
kit kembali di antara orang Batak, dan bahkan beberapa 
yang telah masuk Islam karena kebutuhan kembali ke 
agama leluhur. 

Sementara, di Tanah Batak Selatan (Angkola dan Man-
dailing), Tuanku Rao dihargai sebagai panglima kavaleri 
Padri pembawa agama Islam (Perang Sabil) untuk meng-
hapus haholomon (kegelapan) zahiliyah dengan pedang, 
yang kemudian Zaman Bonjol itu disebut sebagai Masa ni 
Habontaron (Zaman Terang), yakni Islam yang rahmatan 
lil’alamin (rahmat bagi semesta alam).

Penerimaan orang-orang Batak di Angkola dan Mandai-
ling atas agama Islam, tak mutlak hanya karena keterpak-
saan (kalah perang), melainkan juga karena sejak abad 16 
(kapan persisnya tidak dapat ditentukan), sebagian kecil 
masyarakat Batak Angkola-Mandailing sudah ada yang 
beragama Islam dari interaksi sosial dan perdagangan 
dengan tetangga di pesisir Timur dan Minangkabau. 

Christine Dobbin merujuk Wilier, Battahsche Wetten, 
pp. 421 dan M. Joustra, Batakspiegel (2nd edn., Leiden, 
1926), p. 27, menyebut beberapa orang Batak sudah 
pasti masuk Islam sebelum invasi Padri. Menurut Lance 
Castles, hingga awal abad ke-19 pengaruh Islam di Tanah 
Batak masih sangat kecil. Bahkan, menurut Mangaraja 
Onggang Parlindungan, sebelum Padri, suku bangsa 
Batak sudah selama 300 tahun menolak agama Islam 
yang secara damai dibawa oleh para pedagang di Sing kil, 
Barus, Sorkam, sekitar Teluk Sibolga, Singkuang, Natal, 
Labuhan Bilik, serta Tanjung Balai. 

Perjuangan Padri merupakan misi Islamisasi yang 
paling signifi kan menjangkau orang-orang Batak. Se-
bagaimana dikemukakan Lance Castles, proses islamisasi 
baru menjadi masif dalam invasi kaum Padri (Pidari) di 
bawah pimpinan Imam Bonjol dari Minangkabau, dima-
na salah satu panglimanya, Tuanku Rao menyerbu dan 
mengislamkan Mandailing, daerah paling Selatan Tanah 
Batak. Selain memaksakan agama mereka, kaum Padri 
membakar dan merampok, merampas banyak budak 
dan memerintah dengan teror. Mangaraja Onggang juga 
mengemukakan, akhirnya pada tahun 1231 H (1816 M), 
penduduk Tanah Batak Selatan menerima agama Islam, 
yang oleh Tuanku Rao bersama tentara Padri ditanamkan 
dengan pedang. 

Kebangkitan Islam di Mandailing dan Angkola, 
kemung kinan motivasi ekonomi juga mempunyai pe-
ran yang lebih besar. Setidaknya dalam hubungannya 
dengan Sarëkat Islam. Joustra dalam Kronix 1913-1917 
menulis di Mandailing saat itu sudah memiliki sekitar 
8000 anggota Sarëkat Islam. Beberapa cabang didirikan 
di Natal, Padang Sidimpoean, Sibolga, Batang Toroe dan 
di Baroes. Pengaruh Islam di wilayah itu juga dirasakan 
lebih kuat dibanding kegiatan misionaris; Bahkan tidak 
hanya di daerah perbatasan seperti Sipirok dan Padangas 
Lawas Utara (resor Sipiongot), tetapi bahkan sampai ke 
Na Rumanah (Narumonda, Danau Toba) dan Siantar. 

Pengaruhnya semakin meluas, tatkala Batak di Man-
dailing yang telah berbaur dengan orang-orang Mi-
nangkabau, kemudian juga banyak pindah domisili ke 
Sumatera Timur, barbaur dengan orang-orang Melayu, 
Minangkabau, Aceh dan Jawa (eks kuli perkebunan), juga 
dengan orang Batak.

Lalu, lambat laun, terutama sejak permulaan ke-
merdekaan, muncul suatu keengganan di sebagian 
masyarakat Batak Mandailing jika digolongkan dengan 
sebutan Batak. Walaupun sesungguhnya, menurut Keu-
ning dalam Abdullah (1990:279), secara defi enitif dapat 
dikatakan keduanya pada awalnya adalah satu suku 
bangsa: Batak. Namun kemudian, perbedaan yang terjadi 
antara keduanya lebih banyak disebabkan perbedaan 
pengalaman historis serta jenis dan intensitas pengaruh 
lain yang berlainan, terutama faktor agama. Lalu, begi-
tulah betapa terkejutnya orang-orang Mandailing dengan 
kebatakan yang disematkan pada mereka. Maka dalam 
suasana ketidakpastian identitas ini terasa betapa pemu-
tusan dengan kelampauan yang pragmatis itu diperlukan 
saat mereka makin menekankan keislamannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari ada suatu kebiasaan 
ucapan bagi mereka yang sudah menganut Islam akan 
meninggalkan kebatakannya, dengan anggapan Batak 
identik dengan Batak Toba dan Kristen. Lama kelamaan 
sebutan Batak tidak lagi mereka cantumkan dalam iden-
titasnya, demikian juga marganya. Bahkan, sebagaimana 
dipaparkan Dr. Daulat Saragi, M.Sn, jika di Tapanuli 
Utara atau Toba masih ditabukan kawin dengan satu 
marga, lain halnya di Mandailing sudah ada yang tidak 
lagi menganggap tabu menikah dengan satu marga, mi-
salnya marga Regar diperbolehkan kawin dengan marga 
Regar juga. Dengan demikian, secara budaya (jatidiri) dia 
bukan Batak lagi.

 BERITAINDONESIA
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https://youtu.be/TUOVEgQfohQ

PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITHRI
01 SYAWAL 1441 H / 24 MEI 2020 M, AHAD

DI MASJID RAHMATAN LIL ‘ALAMIN AL-ZAYTUN, INDRAMAYU

DENGAN KHOTIB DAN IMAM:
SYAYKH ABDUSSALAM RASYIDI PANJI GUMILANG

KOMENTAR PEMIRSA YOUTUBE

SUARA PUBLIK
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Al-Zaytun, Menakjubkan!
Menakjubkan! Itulah benang merah yang terpancar dari ribuan ‘suara publik’ atau 
dimosia psifos (Yunani) yang menonton video di Youtube tentang pelaksanaan 
Sholat Idul Fithri 01 Syawal 1441 H/ 24 Mei 2020 M, Ahad di Masjid Rahmatan 
Lil ‘Alamin Al-Zaytun, Indramayu, dengan Khotib dan Imam Syaykh Abdussalam 
Rasyidi Panji Gumilang. 

Suara publik itu memancarkan pujian, kekagu-
man, kebanggaan, dan harapan, tentu juga 
menjadi cermin bagi siapa pun yang berhikmat. 
Sejumlah pemirsa, mengatakan begini:  

Sungguh luar biasa, bikin merinding bulu kuduk, di 
tempat lain kita tidak bisa melaksanakan kegiatan 
sholat tarawih, sholat berjamaah bahkan sholat idul 
Fitri juga tidak bisa, tapi di sini sungguh luar biasa. 
Pemimpinnya yang bersahaja dan amanah sehingga 
bisa membawa jajaran di bawahnya ikut serta dalam 
pengawasan dan pengendalian yang teratur. Bisa 
dijadikan rujukan dan contoh untuk semua pihak.... 
menakjubkan!” (Anam Alfi nza)

Al-Zaytun selalu punya cara tersendiri dalam 
menghadapi segala tantangan global yang saat ini 
dirasakan semua orang, sungguh luarbiasa Al-Zay-
tun selalu mampu menjawab segala tantangan 
yang ada, merinding rasanya, terasa kekhusukan 
dan kesakralan solat idul fi tri di Mahad Al-Zaytun. 
(pipit surya)

Luar biasa visi Syaykh Al Zaytun, seperti tahu 
sebelum kejadian, ngerti sak durunge winarah, 
bangun masjid yang besar siap ketika mengh-
adapi covid 19. (Sumadi Ridho)

Sungguh indah dan damai melihatnya, semoga 
dapat dijadikan tuntunan bagi para pemuka 
dan pemangku kebijakan di negeri tercinta ini 
dan bukan sekadar tontonan; Ingin turut mera-
sakan sholat berjamaah di sana. (advokat id)

Islam seperti ini yang seharusnya jadi rujukan. 
Maju terus Al-Zaytun. Semoga syekh, civitas 
akademika, santri-santri yang ada di sana se-
lalu dalam kesehatan amin. (Ian Nurpriana)

“Alhamdulillah.. diberi kesempatan oleh Allah 
swt untuk berada di sini dan mengikuti sholat 
pertama kali di masjid besar. Semoga kita selalu 
bisa mempersiapkan generasi penerus untuk 
terus membangun dan menjaga masjid besar 
ini dan seluruh yang ada di sekitarnya. Sangat 
bahagia dan haru. The fi rst time prayed at RLA. 
Very best architect. (Neni Terawati Visenna)

ORHIBA mengajak kita untuk Melek Hati, 
Melek Pikiran, dan Melek Pengetahuan. 
Kondisi menunjukkan kepada kita untuk 
melakukan perubahan dan ini ditunjukkan 
dan diajarkan oleh Syaykh kepada kita 
semua. (Heru Birowo)

“

“

“
“
“

“
“

Menakjubkan dan sangat inspiratif, terlalu 
banyak jika dipetik satu persatu; Simak komen-
tar ‘dimosia psifos ‘ otentik berikut ini:



SUARA PUBLIK 

[Type here] BERITAINDONESIA, Edisi 101 69 

 
1. Abd Hamid 

Alhamdulillah... nampak 
islam berjaya 💪 Sholat 
idul fitri 1441 H. di Masjid 
Rahmatan Lil Alamin yg 
amat megah, 
dilaksanakan dg 
mengikuti protokol WHO 
Jaya Al-Zaytun ...👏 Jaya 
Islam ....👏 Jaya 
Indonesia ....👏 

 

 
2. Caslan Cirebon 

Alhamdulillah,barokallah, 
Luar biasa Maz,di saat 
orang orang ketakutan 
mengadakan sholat Idhul 
Fitri di masa pandemik 
corona ,,tapi di al zaytun 
tetap mengadakan dg 
cara protokol who yg telah 
di tetapkan,(jaga jarak). 
Maju terus,dunia pasti 
melihat apa" yg telah 
dilakukan,, Allahu 
Akbar,Allahu Akbar , 
Allahu Akbar,wa 
lillahilham 

 

 
3. Bonnie Budiman 

Bismillaahirrohmaanirrohii
m Pelaksanaan Sholat 
'Ied berjama'ah Di masjid 
Rahmatan Lil 'Aalamiin 
Sesuai dengan protokol 
kesehatan standar WHO. 
Menjadi teladan bagi 
bangsa Indonesia dan 
Dunia. Memanusiakan 
manusia itu adalah 
Kemanusiaan untuk 
sebuah Peradaban baru... 
Walhamdulillaahirrobbil'aa
lamiin Salam Merdeka 
Ruh Ilmu Pikir 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 

 
4. Rahman Hidayat 

Disaat diluar sana 
meniadakan sholat iedul 
fitri, Di Al-zaytun BISA 
dgn protokol WHO, luar 
biasa.. 

 

 
5. Yosep Susana 

Alhamdulillah.... 

 

 
6. Anshorullah Aan 

Alhamdulillah barokallah 
luar biasa Al-Zaytun.. 
Takbir menggema di 
Masjid monumental 
Masjid Rahmtan 
Lil'Alamiin 

 

 
7. mbey girls 

Alhamdulillah 
..masyaAllah...kereen.... 

 

 
8. Ian Nurpriana 

Islam seperti ini yang 
seharusnya jadi 
rujukan..maju terus al 
zaytun..semoga 
syekh..civitas 
akademika..santri-santri 
yang ad di sana selalu 
dalam kesehatan amin.. 

 

 
9. neni terawati visenna 

Alhamdulillah.. diberi 
kesempatan oleh Allah 
swt untuk berada disini 
dan mengikuti sholat 
pertama Kali di masjid 
besar. Semoga kita selalu 
bisa mempersiapkan 
generasi penerus untuk 
terus membangun dan 
menjaga masjid besar ini 
dan seluruh yg ada 
disekitar nya. Sangat 
bahagia dan haru. The 
first time prayed at RLA. 
Very best architect. 

 

 
10. Heru Birowo 

Subhanallah Allahuakbar, 
ORHIBA mengajaka kita 
untuk Melek Hati, Meleh 
Fikiran, dan Melek 
Pengetahuan. Kondisi 
menunjukkan kepada kita 
untuk melakukan 
perubahan dan ini 
ditunjukkan dan diajarkan 
oleh Syaykh kepada kita 
semua. Alhamdulillah 

 

 
11. Nining Fadillah 

Subhaanalloh Allohu 
Akbar....masjid luar biasa 
dan contoh peradaban 
Islam luar biasa..... 

 

 
12. Sanip Amet 

Alhamdulilah 

 

 
13. Hasan Fairuz 

Subhaanalloh.....luar 
biasa.... 

 

 
14. Mira Dewi 

luar biasa... 

 

 
15. son haji 

Alhamdulillah...Merdeka!!! 

 

 
16. RUDIYANTO   

Alhamdulillah,... Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar... Ied 
Mubarak, do'a adalah 
senjatanya orang yang 
beriman... Menjadi 
contoh, Rahmat bagi 
semesta alam, tetap 
melaksanakan Ibadah 
secara Merdeka dengan 
mengikuti protokol 
kesehatan dunia,... di 
Masjid Rahmatan 
Lil'Alamiin... Ma'had Al 
Zaytun Indonesia, 
Subhanallah... 

 

 
17. saifullah qohari 

Subhanallah....Merdeka 
Pemikiran International 
Setting benar-benar 
dicontohkan oleh Syaykh 

dalam mengahadapi 
permasalahan dunia yg 
tdk mengenal 
bangsa,suku,rasa negara, 
orang kaya miskin, baik 
dalam sisi kesehatan dg 
standar protap WHO, 
Istiqomah laksanakan 
ibadah tuntunan Ilahi, 
Permakanan Inovatif, 
pendidikan Inovatif dll 
dalam pemaknaan Orde 
Hidup Baru (Orhiba) demi 
kejayaan Ibu Pertiwi 
sebagaimana tersirat 
dalam doa Indonesia 
Raya 3 Stanza dan Lagu 
Pondokku....kita Ittiba' utk 
Orhiba...Alhamdulillah 

 

 
18. Mochamad Iqbal 

Iqbal 

Alhamdulillah, ini yang 
benar, disiplin dalam 
melaksanakan protocol 
WHO. Memutus rantai 
penyebaran covid, 
semoga bisa menjadi 
contoh bagi bangsa 
Indonesia. 

 

 
19. Senen Isnainy 

Alhamdulillah... Mantab, 
barokallah Kiranya selalu 
dalam kberkahan dan 
dimudahkan dalam segala 
urusan nya Aamiin ya 
rabbal'alamiin Merdeka !!!! 

 

 
20. Sujali 

 اال اله ال  ...اكبر هللا اكبر هللا اكبر  هللا
 ...الحمد  و  اكبر  هللا  اكبر  وهللا  هللا

 

 
21. Heri Wardono 

Alhamdulillah,merdeka 
luar biasa ,maju terus dan 
sukses selalu . 

 

 
22. Suryadi Darmawan 

Alhamdulillah indahnya 
sekali melihat 
pemandangan shalat ieud 
berjamaah di masjid 

Rahmatan Lil Alamin. 
Salam dari Purwakararta 

 

 
23. Heri Wardono 

Alhamdulillah, merdeka, 
luar biasa, maju terus dan 
sukses selalu 

 

 
24. mujono jateng 

Alhamdulillah , sholat idul 
Fitri 1441 H di MAZ 
Indramayu di laksanakan 
di masjid RLA yang 
megah dan luas sesuai 
protokol kesehatan WHO 
. 

 
25. prihandono 

qomarudin 

Subhanallah 
walhamdulillah wala Illa 
ha ilallah Allahuakbar 
🙏👍👍👍 

 

 
26. Yudi Yes 

Ya Alloh,luar biasa 
semoga selalu dalam 
keberkahan dan dijaga 
oleh Alloh SWT amin 

 

 
27. Sholeh OCB TV 

Assalamu'alaikum ... 
Merdeka! 

 

 
28. Kardi Ir 

Subhanallah... 
Alhamdulillah.. 
Allahuakbar..   Kerennya 
Bangettt Isi khutbahnya 
mencerahkan dan 
memotivasi. Padamkan 
balik ya GAES 
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29. Edi Mulyadi 

Alhamdulillah, luar biasa 
Alhamdulillah. Merdeka 

 

 
30. Gsh foundation 

Setuju sekali terobosan 
orde hidup baru dengan 
kesiapan yang di siapkan 
jauh jauh hari barokalloh 

 

 
31. fajar sukatno 

Allohu Akbar, 
Subhanalloh Al Zaytun 
telah menjadi contoh 
dalam penerapan ajaran 
Ilahi secara utuh, 
Alhamdulillahirabil'alamin. 

 

 
32. dody nofa setiawan 

Alhamdulillah merd3ka 

 

 
33. Hakim Nazil 

Masya Allah...Luar biasa 
Masjid Rahmatan Lil 
Alamain tetap penuh dan 
mengikuti protokol 
kesehatan WHO dalam 
melaksanakan Sholat Ied 
Al Fitri 1441 H. Al Zaytun 
Is The Best 

 

 
34. uja ng 

Tidak ada duanya ...top 
markotop 

 

 
35. nur Kamila 

syaykh adalah Imam 
mahdi yg dijanjikan alloh 
🖤 ... yg 
mensejahterahkan 
umat.... 

 

 
36. Irsan 

Masya Allah, 
Alhamdulillah, Allahu 
Akbar 

 

 
37. Taopik N Jr 

bismilahhiromannirohim 
solat id yg di laksanakan 
di mesjid rahmatan 
lilalamin begitu tersusun 
dan rapi sunguh 
mengharukan.ini lah yg di 
namakan peradaban 
semoga bangsa ini bisa 
tersusun rapi 

 

 
38. Nsb Wibowo 

Alhamdulilahirobil alamin. 
Selamat datang 
ORHIBA.👍 

 

 
39. Wirda Firdausi 

Wirda Firdausi Binti Abu 
Tsabit Alhamdulillah.... 
Takjub, bangga dan 
berbahagia.... Dapat 
melaksanakan Shalat Ied 
Al-Fitri di Masjid 
Rahmatan Lil 'Alamin 
dengan menerapkan 
protokol Covid-19 yaitu 
physical distancing, 
penggunaan masker dan 
sangat tertib. 

 

 
40. zayn el mubarak 

Alhamdulillah udah jadi 
masjidnya.. 

 

 
41. Khusen Baru 

Ia the best tiada duanya... 

 

 

42. Fared Kamil 

Alhamdulillah 

 

 
43. Yekti Widodo 

luar biasa hanya ada di 
sini tempat yang aman 
untuk sholat ied 

 

 
44. Aep Saepulhayat 

AlohuAkbar inilah tanda 
kebesaran Alloh... 
RahmatanlilAlamiin... 

 

 
45. Suparin kumin 

SubhanAllah... Salam dari 
saya Alumni Santri 
Khusus dari Sabah.. 
2000-200 

 
46. Naufal Zenjuro 

Semoga menjadi 
kebaikan dan Inspirasi 
bagi Umat Islam bangsa 
Indonesia. 

 

 
47. Mustofa Anwar 

Subbhanallah satu-
satunya di dunia, coba 
tunjukkan di mana yg ada 
spt ini selain di AL-
ZAYTUN 

 

 
48. Cicih Nazwa 

Ya alloh kabulkan apa yg 
di mimpikan pesanteren 
alzaitun amiim ya robal 
alamin 

 

 
49. Melva Nabillah 

subhanallah ... ini 
masjidnya sangat besar 
dan indah 

 

 
50. rohani rohani 

Assalaamu,Alaikum. 
MERDEKA. SALAM, 
UNTUK 
KELUARGA,BESAR 
MAHAD AL SAYTUN. 

 

 
51. Ali Rusnadi 

INI baru yg luar biasa 
Pemimpin dunia akhirat, 
umara yg ulama👍👍👍 

 

 
52. Alidin Abdulfatah 

Sunhanalloh 
Walhamdulillah Allohu 
Akbar Luarr Biasa.. 

 

 
53. aria permana 

Masya allah... 
tabaraqallah.. 

 

 
54. Nyanjang Irwansyah 

Alhamdulillah 
Allahuakbar. Kami 
bangga kepada pimpinan 
pondok pesantren mahad 
Alzaytun.meskipun dalam 
keadaan covid tetap 
melaksanakan perintah 
Ilahi tanpa kendala. 
Rahmatan lil Alamin siap 
menampung jemaah 
ribuan orang 

 

 
55. Mugi Yono 

ini baru jiwa raga seorang 
pemimpin..subhanallohh... 
andai indonesia punya 
presiden se JENIUS ini 
pasti Indonesia JAYA... 
SEHAT selalu 
Syeh....amiin 

 

 
56. Akhmadi R 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar Subhanallah 
bangga menjadi bagian 
dari INDONESIA ini, 
Masjid terbesar di bumi 
tercinta sudah bisa 
dipergunakan semoga 
benar adanya rahmat bagi 
alam semesta, di bawah 
ke pemimpinan A. Panji 
Gumilang semoga 
Indonesia bisa 
menyebarkan generasi2 
yang toleran dan damai 
bagi umat manusia di 
alam ini Merdeka 
Indonesia Bisa Jaya 
Indonesia Bisa Mandiri 

 

 
57. a Mabrury 

Subhanallah Allaahu 
akbar luar biasa , patut 
dijadikan inspirasi bangsa 
Indonesia dan dunia 

 

 
58. Sriya ti 

Takbir... 

 

 
59. Indra Gunawan 

Merdeka untuk Dunia 

 

 
60. hernawan setia 

Subhanallah Sebuah 
lembaga pendidikan 
menunjukan karakteristik 
pendidikan yg tertata dg 
baik menjungjung tinggi 
ajaran illahi mematuhi 
aturan pemerintah 
menata dan menjaga 
anak didik dan 
lingkungannya dengan 
baik. 

 

 
61. Irgi Ahmad 

Hidup orhiba.....orde 
hidup baru...alzaytun 
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generasi terdidik pelopor 
hidup baru di tengah 
pandemi Corona ....terus 
maju bangun peradaban 
Islam 

 

 
62. Zul Hirzan Jainudin 

Alhamdulillah 

 

 
63. Harun Arasyid Gojek 

Subhanallooh..merdeka..
mantap...luar biasa.. 

 

 
64. Resmii Marttiiini 

Subhanallah 
Alhamdulillah.. 
Allahuakbar.. 

 

 
65. Ningsih Alsuarti 

Alhamdulillah. Maju terus 
Mahad Al Zatun untuk 
memberikan contoh yang 
baik kepada semua ,tak 
terasa ku menitikan air 

mata , dan teringat putri 
ku yang masih di sana. 

 

 
66. watini tini 

Subhanallah... Barakallah 
luar biasa... Indah 
masjidnya sangat rapi dan 
lurus shofnya isi 
ceramahnya.... 
Menyentuh jiwa 
mashaAllah👍👍👍 

 

 
67. abang nanang 

Wowww... Ini contoh yang 
sangat luar biasa untuk 
seluruh dunia... 

 

 
68. RDM Sentana 

Alhamdulillah...luar 
biasa,jd tambah 
semangat dan tersadar 
setelah menonton video 
ini 

 

 
69. Teguh Raharjo 

Rapinya mantap 

 

 
70. Samawat Humaidi 

Alhamdulillah luar biasa. 
Bersyukur Mahad Al-
Zaytun mampu 
melaksanakan shalat ied 
al-fitri 1441 H sesuai 
standar kesehatan WHO. 
Go ORHIBA... 

 

 
71. Ahid Siti 

Alhamdulillah, mengikuti 
standar WHO. Sukses 
Mahad Al-Zaytun. 

 

 
72. DIPA•01 •GAMING 

Masya Allah..luar biasa 
megah mesjidnya...dan yg 
terpenting masih bisa 
sholat IED FITRI dan 
sesuai Physical 
Distansing standar WHO.. 
Terasa betul 
lebarannya....😍😍😍 
Seandainya sy yg disana 
sungguh bahagia 
rasanya...😔 

 

 
73. Kasmira Putri 

Masya 
Allah,pemandangan yang 
menyejukan hati, semoga 
umat Islam selalu bersatu 

 

 
74. wawan suwarjono 

Subhanalloh 
walhamdulilah 
walailahaillallohuwalloohu
akbar,pelaksanaan id di 
zaytun demikian 
khidmad,mengikuti sunah 
rosul dan mengikuti 
protokol pmerintah yg ber 
inovasi . 

 

 
75. Alifah Fauziah 

Alhamdulillah.. Semoga 
solat Idul Adha bisa solat 
di sana. Suatu 
kebanggaan bisa hadir di 
masjid terbesar tersebut. 

 

 
76. Mai Mai Tea 

Alhamdulillah 

 

 
77. Adam Kalan 

Alhamdulillah... 
Merdeka.... Luar biasa.... 

 

 
78. Caskim Abi Zaqi 

Luarrr biasa 

 

 
79. Jaya Ni 

MasyaAllah tabaraqallah 
luar biasa 

 

 
80. mulyadi taufiq 

Alhamdulillah...rapih 
sekali shofnya, keren, 
doakan sahabat supaya 
sy bs segera memasuki 
Masjid yg fenomenal ini, 
dulu masuk k sana msh 
blm seperti ini 

 

 
81. muhammad hilmy 

asyam 

Alhamdulillah saya sangat 
terkesan sekali dengan 
apa yg dilakukan Mahad 
Al-zaytun, dg sikon 
seperti ini Alzaytun tetap 
mampu melaksanakan 
sholat Ied dg khidmat dan 
tentunya tetap berpegang 
pada aturan pemerintah 
yg berlaku dg physical 
distancing, sukses dan 
maju terus Alzaytu. 

 

 
82. Sumadi Ridho 

Syaykh Al Zaytun, Ngerti 
sak durunge winarah, 
terbukti mampu selalu 
menegakkan Ibadah 
berjamaah walau dlm 
kondisi covid 19, dengan 
memiliki masjid yang 
besar 
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83. Sumadi Ridho 

Luar biasa visi Syaykh Al 
Zaytun, seperti tahu 
sebelum kejadian, ngerti 
sak durunge winarah, 
bangun masjid yg besar 
siap ketika menghadapi 
covid 19. Pemahaman 
ilmu yg mumpung 
luruskan shof bukan 
rapatkan shof, semoga 
Syaykh sehat selalu 
Alhamdulillah 

 

 
84. Yudhi Anggoro 

Alhamdulillah, terus 
berkarya Al zaytun. 

 

 
85. AZMAN IYEENI 

Alhamdulillah..aminn 

 

 
86. Ismail Munawir 

Alhamdulilah Anak saya 
disitu walaupun tidak 
klihatan, 

 

 
87. Didi Kusnadi 

Alhamdulilla yaa Allah.. 
subhanallah.. Semoga 
saja kita selalu diberikan 
kekuatan.. kesehatan.. 
untuk teguh. Kokoh 
istiqomah atas bimbingan 
orang tua... Aamiinn 
YRA.. 

 

 
88. Affan Haidar 

Alhamdulilah Merdeka,,, 

 

 
89. lykoe pykoe 

Alhamdulillah Ya 
Allah...smoga Al Zaytun 

selalu dberkahi dan dijaga 
Allah🙏🙏 

 

 
90. naufal amaan 

Alhamdulillah Allahu 
Akbar Merdeka!!! 

 

 
91. advokat id 

Sungguh indah dan damai 
melihatnya semoga dapat 
dijadikan tuntunan bagi 
para pemuka & 
pemangku kebijakan di 
negeri tercinta ini & bukan 
sekedar tontonan, ingin 
turut merasakan sholat 
berjamaah di sana, 
alhamdulillaahirabbil 
alaamiin. 

 

 

 
92. novy fib 

Alhamdulillah smoga Al 
zaytun sentiasa 
dimuliakan dan diberkahi 
Allah SWT🙏🙏😍 

 

 
93. Pahrita Ningsih 

Subhanallaah masya 
Allah tabarakallah 
semoga kita bisa 
mencontohnya. 

 

 
94. MOHAMMAD AYIF 

Bersyukur kepada Allah 
dan YAB.SYHEKH AL -
ZAYTUN, yang telah 
melaksanakan dan 
mempertahankan "Nilai 
nilai kesempurnaan dalam 
beribadah kepada Tuhan 
Allah SWT " dalam situasi 
dan kondisi Pandemi 
Covid19, terutama 
Penyelamatan Generasi 
Bangsa, kedepan 
YAB.Syhekh mengajak 
kepada masyarakat untuk 
ORHIBA Orde Hidup 
Baru. 
Alhamdulillah👍👍👍 

 

 
95. Andra Ghaniya 

Masya Allah, sungguh 
luar biasa melihat shaf 
solat sangat tertata rapi 
pada pelaksanaan shalat 
Ied di Ma'had Al Zaitun, 
dengan selalu mengikuti 
semua protokol2 standar 
kesehatan WHO yg selalu 
diterapkan disana. Ini 
merupakan contoh dari 
kaum Peradaban yg patut 
dicontoh. Terimakasih 
untuk selalu menjadi 
contoh untuk kita semua. 

 

 
96. Nandang s 

Subhanalloh 
Walhamdulillah Allohu 
Akbar.... Luarrr biasa.... 
ORHIBA orde Hidup baru. 
Terus berikhtiar menata 
kehidupan yg lebih baik, 
bukan pasrah, terserah. 

 

 

 
97. Kusman Sabastian 

Alhamdulillaah...Baarokall
oh... Ketika diluaran sana 
rame rame untuk tidak 
melakukan Sholat 
I'ed,Alhamdulillaah di 
Mahad dilaksanakan 
dengan ribuan jamaah 
dan sesuai protokol 
WHO,. ALLOHUAKBAR. 

 

 
98. m.hidayatullah - 

KANGEN.. 

 

 
99. Muh Gimin 

(ORHIBA) Orde hidup 
baru... Peradaban 
,,,Dunia.... 

 

 
100. Ernita Spd08 

Allah memberikan tempat 
yang baik bg orang yang 

selalu berniat baik untuk 
menegakkan agama Allah 
Ya Allah berikanlah 
kebenaran itu 
menampilkan kebenaran 
Ya Allah berikan 
kebenaran selalu benar 
dan jauhkan kezholiman 
dati orang yg benar 

 

 
101. Amir Zaidy 

Alhamdulillah Sungguh 
luar biasa Semoga Masjid 
Rahmatan Lil Alamin 
pemimpin serta warga Al 
zaytun menginspirasikan 
seluruh umat manusia 

 

 
102. mohd akid kid 

Alhamdulillah. 

 

 
103. Noenik Herawaty 

Al Zaytun......is the best👍 

 

 
104. Feyfa Fahira 

Alhamdulillah,Alzaytun 
telah menjadi inspirasi 
pada dunia untuk 
beribadah,sukses selalu 
untuk Alzaytun 

 

 
105. Aida Ftria 

Alhamdulillah 

Subhanallah 
walhamdulillah... 

 

 
106. mohd roshidan 

majid 

Alhamdulillah Luarbiasa 
Tersusun dan terpelihara. 
OrderHidupBaru. 

 

 

107. Mustopa Opel 

Luar biasa jaya terus 
aljaitun Semoga syeh 
sehat selalu Hidup orhiba 

 

 
108. sasana kantanmaju 

alhamdulillah Begitu 
tersusun dan terjaga.  

 

 
109. Elsi Herawati 

Subhanallah... 
Alhamdulillah... Al Zaytun 
Luar Biasa 

 

 
110. arya duta 

Indonesia must be strong 
🇲🇨 
Alhamdulillahirabbil'alamii
n Rahmat untuk seluruh 
alam🕌 

 

 
111. Ahmad Saufi 

Subhanallah, 
Alhamdulillah, 
Allahuakbar. 

 

 
112. kalan ego 

Alhamdulillah merdeka 

 

 
113. Neneng Sukaesih 

Subhanalloh 
Alhamdulillah Terus maju 
maju dan maju Mahad Al 
Zaytun utk Indonesia 
Raya Merdeka🇮🇩🇮🇩🇮🇩 

 

 
114. Anam Alfinza 

Subhanallah sungguh luar 
biasa, bikin merinding 
bulu kuduk, di tempat lain 
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kita tidak bisa 
melaksanakan kegiatan 
sholat tarawih, sholat 
berjamaah bahkan sholat 
idul Fitri juga tidak bisa, 
tapi di sini sungguh luar 
biasa, selain pemimpin 
nya yang bersahaja dan 
amanah sehingga bisa 
membawa jajaran di 
bawahnya ikut serta 
dalam pengawasan dan 
pengendalian yang teratur 
. Bisa di jadikan rujukan 
dan contoh untuk semua 
pihak.... menakjubkan 

 

 
115. Sholikhin Likhin 

Alhamdullillah ... 

 

 
116. Jaya Santosa 

Masya Allah takjub luar 
biasa Peradaban Baru 
bangsa Indonesia. 

 

 
117. Nurlaila Lintang 

Ya Allah.... Begitu syahdu 
ya... 

 

 
118. Yarfa Wulansari 

MasyaAllah...Alhamdulilla
h luar biasa di tempat lain 
masjid tidak di pakai di 
sini tetap melaksanakan 
ibadah, terus berkarya 
dan terus mendekatkan 
diri kepada sang pencipta 
Allah Subhanahu 
Wata'ala, dengan tetap 
mengikuti aturan yang 
ada dan protokol WHO. 

 

 
119. dtech indo 

Allahuakbar... 

 

 
120. pipit surya 

MasyaAllah Alhamdulillah 
Al-zaytun selalu punya 
cara tersendiri dalam 
menghadapi segala 
tantangan global yang 
saat ini dirasakan semua 
orang, sungguh luarbiasa 
Al-zaytun selalu mampu 
menjawab segala 
tantangan yang ada,, 
merinding rasanya terasa 
kekhusuan dan 
kesakralan solat idul fitri 
di Mahad Al-zaytun 

 

 
121. Emilia Emilia 

Subhanallah maha suci 
Allah di tengah covit 
masjid Rahmatan 
lil'alamin melaksanakan 
sholat idhul pitri semoga 
ma'had Al zaytun tambah 
maju Aamiin 

 

 
122. Bams Hernawan 

Allahuakbar, ini adalah 
cikal bakal peradaban 
islam dan kehidupan 
dunia menuju kedamaian 
dan keadilan sosial bagi 
umat manusia. 
Seharusnya setiap 
pemimpin negara didunia 
ini datang dan berkunjung 
ke Al Zaytun untuk 
mengadopsi konsep 
penataan kehidupan 
Negaranya. 

 

 
123. Bahru Din 

Melaksanakan sholat Aidil 
Fitri di Ma'had Al zaitun 
sangat sangat luar biasa 
Semoga Al zaitun tambah 
maju dan berjaya aamiin 

 

 
124. teguh komara 

masyaalloh, selalu ada 
pencerahan pada setiap 
pidato beliau. 

 

 
125. Ahmad Kosasih 

Alhamdulillaah, inovasi 
dari intuisi Sang Mujadid.. 
yang menginspirasi 
Dunia.. The great 
expectations of Ma'had Al 
Zaytun for Indonesia 
forward...🤲🙏 

 

 
126. Maman Tarman 

Alhamdulillah, sungguh 
luar bisa pesantren 
Mahad Al Zaytun di 
tengah wabah yang 
sedang melanda, Sholat 
Idul Fitri 1441 H 
dilaksanakan berjemaah 
dengan standar protokol 
kesehatan.. 

 

 
127. Satria Ziko 

Alhamdulillah, contoh 
terbaik dari Al-zaytun buat 
semuanya. Mampu 
memberikan inovasi-
inovasi dlm menjawab 
permasalahan dgn Solusi 
CERDAS. Maju terus 
wahai pelopor-pelopor 
peradaban dgn ajaran 
illahi yg sangat mumpuni. 
Rahmatan lil'alamiin, 
Rahmat bagi seluruh 
manusia, mewujudkan 
Surga di dunia dgn karya 
nyata. Subhanalloh 

 

 
128. Wihastuti 

Muhartono 

MashaaAllah. ORHIBA 
(Orde Hidup Baru). 
Menata kehidupan baru 
dalam beribadah. 

 

 
129. azna official 

Alhamdulilah bagian 
dalam sudah rapih 
semoga semakin cepat 
selesai pembangunan 
masjid Rahmatan Lil 
Alamin 

 

 
130. Pario Putra 

Assalamualaikum 
merdeka...!!! Alzaytun 
memang sumber 
inspirasi,di masa 
pandemic covid-19 ini 
pada umumnya Masjid" 
pada di tutup,tapi di 
Alzaytun/di masjid 
Rahmatan Lil'alamiin 
dengan disiplin yg tinggi 
bisa melaksanakan sholat 
Ied dengan tetap 
mengikuti himbauan 
WHO, physical distancing. 
Walaupun dengan jumlah 
peserta/jama'ah ribuan 
orang, karena sudah 
terbiasa disiplin, tetap 
bisa tertib... Alhamdulillah. 

 

 
131. Mustolih Abi 

Salam Kreatif,mohon 
maaf lahir dan Batin 
Mantap. 

 

 
132. Mochamad Iqbal 

Aulia 

Alhamdulillah, sukses 
selalu Al-Zaytun 

 

 
133. camila heart 

Ya Allah, hilangkanlah 
pandemik corona dari 
muka bumi ini. Gantilah 
dominasi kekuasaan 
dunia saat ini dengan 
peradaban islam yg 
rahmatan lil alamin, 
bimbinglah kami untuk 
memperjuangkannya 
dengan cara yang Engkau 
ridhoi, aminn 

 

 
134. Shokib Anshori 

Subhaanalloh 
Walhamdulillah 
Walaailaahaillalloh 
Walloohu Akbar inspirasi 
untuk semua Rahmatan 
Lil'Aalamiin 

 

 
135. Dindin Rossi 

aslmkm merdeka 

 

 
136. ryu ananda 

Indonesia memiliki 
harapan baru, Indonesia 
optimis krna ada Alzaytun 
maka ada harapan 
peradaban baru yg jauh 
lbh baik di Indonesia. 

 

 
137. Sri Banon 

Waalaikum 
salam,,,merdeka... 
Subhanallah 
walhamdulillaahi wala Illa 
hailallah Allahu Akbar... 
Sungguh takjub disiplin 
tertib dan hidmat dalam 
pelaksanaanya walaupun 
lg pademi seperti saat ini 

 

 
138. Suryadi Huda 

Subhannallah 

 

 
139. Suparman03 

Parman 

Alhamdulillah, luar biasa, 
peradaban dunia akan 
lahir di sini (al zaytun) 
Indramayu, merdeka 

 

 
140. Aceng Cahyani 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar Indonesia 
kuat, Indonesia jaya, 
Indonesia,Abadi, 
Alhamdulillah 

 

 
141. Suparno Bos 

Subhanalloh, semoga 
tetap istiqomah mahad 
alzaytun, dalam 
melakukan perubahan 
baik, luar biasa, semoga 
syeh selala di berikan 
kesehatan yang pari 
purna, Amin 
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142. HANY HARTATY 

MasyaAllah... merinding.. 
saking terharu.. nangis 
aku ini. Maju terus Al-
Zaytun.. Awal dari sebuah 
peradaban baru dunia 
🙏😇😍❤ 

 

 
143. Isharyani Dasman 

R 

Alhamdulillah, sangat 
terharu melihat 
suasananya. Ditengah 
pandemi covid-19 dengan 
protokol who yg 
terjaga,tetap terlaksana 
semua kegiatan 
beribadahnya. Terima 
kasih banyak Syaikh atas 
kasih sayang & 
perhatiannya, smoga 
tetap diberikan kesehatan 
yg paripurna untuk beliau. 

 

 
144. Happy TanBan 

Tabaraqallah luarbiasa 
semoga makin besar dan 
kuatt smg berkah dan sllu 
dlm lindungan Allah 
swt🙏🙏 

 

 
145. Supono SAP 

Subhanallah.... Sebuah 
inspirasi dan solusi yang 
luar biasa, disaat orang 
lain kebingungan mencari 
solusi kondisi saat ini. 

 

 
146. utang Toni 

Subhaanallah... 
Walhamdulillah 
Walaailahaillallah 
Allaahuakbar. luar biasa. 
Tetap melaksanakan 
perintah Allah tanpa 
mengabaikan anjuran 
pemerintah. 

 

 
147. Nining Purwanti 

Subhanallah Al Zaitun 
luar biasa... 

 

 
148. Farida Palembang 

LUAR BIASA. 
Mencerminkan 
perencanaan dan 
kedisiplinan yang Luar 
biasa. 

 

 
149. Mayang Mustakim 

Alhamdulillah.. Masya 
Allah... Sebuah bukti 
inovasi yg dapat 
menjawab tantangan 
dunia. Mesjid RLA 
dibangun atas dasar 
ketakwaan kepada Allah 
semata, atas dasar visi 
yang besar, dapat kita 
lihat hari ini manfaatnya. 
Terus berinovasi, asah 
intuisi utk terus 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat, bangsa, dan 
negara. Hiduplah 
Indonesia Raya utk 
terciptanya Rahmatan Lil 
Alamiin.. 

 

 
150. bambang golden 

Ruar biasa, barisan rapi, 
bener benr suasana 
Lebaran, sound system 
mantab, tetap bisa 
melaksanakan Id Alfitri di 
tengah wabah corona 
sesuai protokol 
kesehatan, sukses selalu 

 

 
151. suparmadi alfi 

SUBHANALLAH 
WALHAMDULILLAH 
WALA ILAHA ILALLAH 
WALLAHU AKBAR 

 

 
152. Iwan Iwancemen 

Bagus banget tuh, Jadi 
pelopor, Barisan yg blm 
ada di mana2. Jama,ah 
dlm sholat yg sangat 
banyak . Slalu tampil 
beda. Sukses Alzaytun 

 

 

 
153. Anik Ygis 

Allahu Akbar, Allahu 
Akbar Allahu Akbar 
Masya Allah..... Inspirasi 
baru di masa oerde hidup 
baru... 

 

 
154. edisantosos313 

santoso 

Masya Allah , Allahu 
Akbar 3x Semoga 
menjadi inspirasi untuk 
dunia,..... 

 

 
155. Hirman Adiyanto 

Allahu akbar... Allahu 
akbar... Allahu akbar... 

 

 
156. dwi meonk 

Masya Allah tabarakallah 
semoga selalu dalam 
lindungan Allah dan 
istiqomah. Bisa jadi 
contoh untuk sesama.. 

 

 
157. Doni Riansah 

Masya Allah Sungguh 
dapat menjadi contoh 
bagi Bangsa Indonesia 
guna menuju kemajuan. 

 

 
158. Dui Legowo 

Subhanllahu 
Alhamdulillah Allahu 
Akbar, ini adalah tanda2 
kebangkitan Islam dimuka 
bumi, yg selalu berinovasi 
sesuai jamannya, TAKBIR 

 

 
159. Ali Usman 

Allohuakbar.....haiiya alas 
sholah haiiya alal falah 

 

 
160. kodir Imam 

Alhamdulillah 

 

 
161. Sholihin Sholeh 

ALHAMDULILLAH,... 
ALHAMDULILLAH,... 
ALHAMDULILLAH,... 
ALLAHUAKBAR,... 
ALLAHUAKBAR,... 
ALLAHUAKBAR,...👍👍

👍💪💪💪 MAJU 
TERUUUS PANTANG 
MUNDUR...!!! 
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162. Dudung Dudung 

Ini Miracle.. Mesjid 
termegah dan terkeren 
sepanjang sejarah 
peradaban manusia,, 
kelak peradaban besar 
akan di mulai dari sini 
(Mahad Al Zaytun) 
..apalagi bisa 
menerapkan Lockdown 
Mandiri.,dan 
melaksanakan Sholat Ied 
dengan aman tampa ada 
kekkhawatiran yg 
berlebihan.. Luar Biasa... 
Sy Salut..super takjub.... 

 

 
163. ramses indriawan 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar Semakin 
dekat dan nyata 
pertolongan Allah.. 
Semakin dekat 
kemenanganNya Semoga 
seluruh Civitas 
Akademika Ma'had Al 
Zaytun senantiasa 
diberikan kesehatan 
paripurna menghadapi 
pandemi CoVid 19 ini 
sehingga bisa segera 
beraktivitas normal 
kembali, memberikan 
bukti nyata hasil karya 
yang fenomenal sebagai 
kebangkitan umat Islam 
bangsa Indonesia. 

 

 

 
164. Kirwan Ok 

seperti inilah contoh 
sholat berjamaah di hari 
raya dan sholat2 fardu 
lainnya yang benar di saat 
virus corona covid 19 
mengintai kita semua 
tidak pandang 
bulu.semoga kita semua 
di jauhkan dari virus 
corona ini AAMIIN 3X 
YRA 

 

 
165. Siti Ernawati 

Masa Alloh ,,, hanya 
Alzaytun yg mampu 
membangun islam yang 
beradab , Dinamis dan 
harmonis, Sesuai dengan 
ajaran rosululloh,, Al 

zaytun " Rahmatan lil 
Alamiin. Allohhuakbar 😇 
Merdeka✋ 

 

 
166. Rohidin Muhaimin 

Subhanallah 
walhamdulillaah 
walaailaaha 
illallah...sungguh rapih 
penuh dgn disiplin,,, 
Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu 
Akbar...🙏👍🤲❤ 

 

 
167. Maryoto Maryoto 

Sangat bangga punya 
pemimpin yang 
mempunyai misi dan 
visioner yang sangat 
bagus 

 

 
168. su marko 

Hebat banget perlu 
dicontoh Dan 
pimpinannya bisa 
dijadikan kepala Negara 
indonesia 

 

 
169. Endangtri Wahyuni 

MasyaAllah tabarakallah 
Kereen 

 

 
170. Dani Suhani 

Ass,,, Wr Wb 
merrrrdeka,,!!! Masya 
Allah amazing,, Inilah 
momen satu-satunya 
dalam sejarah,, shalat ied 
al Fitri dengan barisan yg 
lurus dan rapih disaat 
wabah pandémi covid 19 
masih berlangsung. Al-
zaytun Indonesia 1441h 
 الحمد 24,05,2020

 

 
171. Artati Tati 

Subhanallah 
,Alhamdulillah,Allahu 
Akbar, luar biasa,.mahad 
Alzaytun smg bs menjadi 
contoh umat muslim di 
dunia 

 

 
172. Nani Samania 

Subhanallah.. 
Alhamdulillah.. Ma'had 
merupakan tempat 
percontohan bagi 
segenap manusia baik di 
Indonesia atau pun di 
dunia 

 

 
173. Nendenmustika 

Fahmi 

Alhamdullilah merdeka 

 

 
174. roronoa zorro 

Assalamu'alaikum 
Merdeka ... Allah 
Akbar.....Subhanallah .... 
ditengah pandemi tetap 
bisa beribadah khusyuk 
dengan standart WHO 
...semoga bisa menjadi 
inspirasi untuk 
masyarakat luas....bravo 
Al Zaytun ... 

 

 
175. Khodi Syarif 

Alhamdulillah,, 
Subhanallah Luar biasa 
Masjid Rahmatan 
Lil'Alamin 

 

 
176. Danyal Ucok 

Subhanallah, maha suci 
Engkau ya Allah. 
keindahan Walyatalathaf 
pada penjelmaanNya. 
cacian itu pasti dari luar, 
yang pasti membuat kita 
semakin kuat atas 
kehendakNya. Salam 
Merdeka 

 

 
177. miss shooping 

Subhanalloh,, 
allohuakbar,,,bahagia dan 
terharu , smoga menjadi 
uswatun hasanah bagi 
seluruh umat manusia 
,menjadi tambah 
semangaat dan 
optimis,,,jaya lah MAZ 
dan jayalah indonesia 
raya 

 

 
178. Agen Properti 

Allahuakbar Allahuakbar 
Allahuakbar Gema takbir 
Idul Fitri 1 Syawal 1441 H 
berkumandang dengan 
jelas di Dalam Masjid 
Rahmatan Lil Alamiin 
untuk pertama kalinya. 
Sangat rapi shafnya 
mengikuti protokol 
Karantina Kesehatan 
Jaga Jarak Antar Jama'ah 

 

 
179. Sutati Tati 

Alhamdulilah...welcome 
Orde Hidup Baru dengan 
protokol WHO,Merdeka.... 

 

 
180. Karyani Zima 

Alhamdulillah Lanjutkan 

 

 
181. eni jayanti 

Subhanallah... 
Pemandangan yg sangat 
indah dan bikin merinding 
melihat shaff yg begitu 
rapi dan tetap mengikuti 
protokol kesehatan WHO 
dan saya bersyukur di 
Indonesia masih ada 
sosok seperti 
SAZ,pemikirannya yg 
begitu cemerlang,semoga 
SAZ selalu diberikan 
kesehatan paripurna dan 
semoga ini bisa menjadi 
contoh utk kita semua. 

 

 

182. Muzhoffaral Haqoni 

Alhamdulillah... Indonesia 
itu islam, islam itu 
Rahmatan Lil Alamin. 
Ma'had Al Zaytun telah 
memberikan contoh hal 
itu. Semoga sukses selalu 
Merdeka 🇲🇨 

 

 
183. Iis Aisyah 

MasyaAllah,,,TabrakaAlla
h Semoga Syaykh AS 
Panji Gumilang diberikan 
panjang umur dengan 
kesehatan 
paripurna,Alhamdulillah 

 

 
184. tampan ciponk 

Subhanalloh 
Pemimpinnya sangat 
revolusioner wajar 
menghasilkan karya-karya 
yg spektakuler 

 

 
185. syaeful amri 

Subhanallah...ini sesuatu 
yang luar biasa...di saat di 
luar tidak bisa 
melaksanakan sholat ied, 
tp al zaytun bisa dengan 
tetap memakai protokol 
WHO... 

 

 
186. Reca Bantal 

 ustad..Merdeka ..... 

 

 
187. Shinta Ramayanti 

Subhanallah alhamdulillah 
jd bangga melihat nya 
semoga Alzaytun makin 
jaya 

 

 
188. Pencake YT 

Subhanalloh jadi terharu 
masih ada di dunia ini 
yang menjalankan 
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sosholat id di masdid 
lanjutkan terus 
perjuanganya 

 

 
189. Haryanti Yanti 

Subhanallah... 
Alhamdulillah... Allahu 
Akbar... 

 

 
190. Hoirul Property 

Alhamdulillah 

 

 
191. Darma Yudha 

Mardianto 

Alhamdulillah MERDEKA 
! Wujud nyata Kalimatilah 
liillahi kalimatillah. 

 

 
192. Sugeng Sarmono 

Subhanallah 
Allahuakbar,.....perubaha
n yang luar biasa , penuh 
hikmah serta termotivasi 
dalam menyosomg 
peradaban dunoa 

 

 
193. Panji Alwan 

subhanallah..alhamdulilah
..allahuakbar... 

 

 
194. Dwi Astuti 

Subhanallah...alhamdulilla
h...luar biasa untuk Al 
Zaytun dalam kondisi 
pendemi ini bisa 
melahirkan 
ORHIBA,semoga bisa 
memberikan identitas 
untuk Indonesia. 

 

 
195. Rojikin Jikin 

Subhanalloh 

 

 
196. Yayasan Pundi 

Amal Bakti Negeri 

Subhanallah, Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar Terus 
Berkarya dan Ber inovasi 
Al Zaytun Selamat kan 
Generasi untuk Indonesia 
Raya 

 

 
197. Diatun Atun 

Subhanallah luarbiasa 
tidakada duanya di negri 
ini majulah terus untuk 
kemanusiaan 

 

 
198. Dian Maulidinar 

Masya Allah..pelaksanaan 
sholat Ied dengan tetap 
mematuhi protokol 
kesehatan di Masjid 
termegah 

 

 
199. Bisma Rahman Al 

Hakim 

Subhanallah 

 

 
200. Defri adi 

Assalamualaikum...merde
ka...Alhamdulillah satu 
kata untuk Al zaytun 
...luar biasa.....semoga 
bisa jadi contoh/inspirasi 
bagi masjid lain di 
indonesia.... 

 

 
201. Nur Istifadah 

Masyaa Allah, Allahu 
Akbar. Luar biasa. 

 

 

202. Siti Chamzah 

Bismillahirrahmanirrahim 
Dimasa pandemik covid. 
Mahad Al-zaytun tetap 
meramaikan masjid untuk 
melaksanakan sholat idul 
Fitri. Kita harus menjadi 
generasi OrHiBa. Jangan 
menjadi orang yang 
tertinggal. 

 

 
203. Arin Kirin 

Alhamdulillah.. merdeka !! 

 

 
204. Evi Sandra 

Subhanallah..Allahu 
Akbar 
berkumandang..sejatinya 
kekhusyuan ibadah hanya 
kepada Robb semesta 
sungguh nikmat yang 
nyata .. 

 

 
205. gold bridges 

Assalamualaikum. 
Merdeka. Order Hidup 
Baru. Al Zaytun terus 
maju melahir dan 
membangunkan 
manusiawi ke peringkat 
global dan menjadi 
teladan kepada seluruh 
umat manusia. Kami 
bangga menjadi donator 
untuk membangunkan 
peradaban dunia. 

 

 
206. Achmad Fauzi 

Subhaanallaah Allohu 
Akbar...ingin rasanya 
Sholat Ied di Masjid 
Rahmatan Lil'aalamin yg 
indah. 

 

 
207. Noorzully Septriana 

👍👍👍 

 

 

208. Junaedi Driver 

Subhanalloh 
walhamdulillah la lilah 
hailolloh allohu akbar 
ternyat msh ada yg 
mammpu tuk 
melaksanakan salat 

adulfitri 14  

209. Ali Murdani 
Simanjuntak 

Alhamdulillah barakallah, 
keren Indonesia punya 
masjid kelas dunia seperti 
ini 

 

 
210. walantaka serkot 

Alhamdulillah.. 

 

 
211. Hana Ramadhan 

Alhamdulillah... Smoga Al 
zaytun terus memberikan 
inspirasi inspirasi 
terhadap publik 

 

 
212. Narti Adnin 

Al Zaytun Is The 
Best👍👍💪💪 

 

 
213. Lukman Hakim 

Alhamdulillah, Covid 19 
bukan melarang solat 
berjamaah, hanya dengan 
cara yang baru 

 

 
214. Sri Minah Indayani 

Alhamdulillah,, semoga Al 
Zaytun terus memberikan 
contoh terbaiknya dgn 
karya2nya yg 
gemilang,menjadi 
kebanggaan bagi seluruh 
rakyat Indonesia dan jg 
dunia, aamiin ya 
Rabbalalamin 

 

 
215. rusmiati rusmi 

Subhanallah....semakin 
sukses dan Jaya selalu 
Alzaytun..... 

 

 
216. Rohana Ramadhan 

Masya Allah, sangat 
menginfirasi. 

 

 
217. Su Wanda 

Alhamdulillah Sangat Luar 
biasa, Indonesia akan 
selalu MERDEKA 🇮🇩 

 

 
218. Titi Lutfiah 

Subhanallah 

 

 
219. Ahmad Supriadi 

Subhanallah, 
Walhamdulillah, Allahu 
akbar,..pusat peradaban 
masa hadapan 

 

 
220. lukman hakim 

Alhamdulillah, orde hidup 
yang baru. 

 

 
221. Tatu Fariah 

Subahanna allah🙏☺😘 

 

 
222. suhaimi suhai 

Subhanallah 
walhamdulillah....Luar 
Biasa.. Alzaytun.. tetap 
terus Berkarya untuk 
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Indonesia khusunya dan 
Dunia umum-nya..... 

 

 
223. Ilyas Ilyasa 

Alhamdulillah...Anak²ku 
sebagai wakil kami 
Ortunya yg shalat di 
Masjid yg megah di Al 
Zaytun Indramayu 
Indonesia MRA..masa 
lockdown kami tidak bisa 
mengikuti shalat led di 
Ma'had ...demi kesehatan 
Civitas Maz kesehatan 
kita semua..Selamat Hari 
Raya Idul Fitri..mohon 
maaf lahir dan batin 
semua.. MERDEKA 

 

 
224. nurhasanah ai 

Suhanallah...Alhamdulilla
h pelaksanaan sholat 'Ied 
fitri berjama'ah di Masjid 
Rahmatan Lil 'Aalamiin , 
sesuai dengan protokol 
kesehatan standar WHO 
...AL ZAYTUN Best of the 
Best... 

 

 
225. Ratifa Sari 

Allahu Akbar, Al-Zaytun 
Luar biasa👍👍 

 

 
226. Ahmad Inayatullah 

Alhamdulillah Allahu 
akbar3 dan dimulakannya 
orhiba = orde hidup baru , 
akan nampak antara yg 
hak dan bathil dgn ajaran 
ilahi untuk semua 

 

 
227. Zen Rahman 

Setelah mendengarkan 
khutbah Iedul Fithri dari 
syeh Ma'had saya merasa 
bangga punya pemimpin 
yang visioner yang 
berwawasan jauh ke 
depan sehingga bisa 
mempersiapkan diri apa 
yang akan terjadi sepuluh 
tahun kedepan 

 

 
228. Purwanto Eko 

Alhamdulillah. Merdeka 
Sholat idul Fitri 1441 H di 
Ma'had Al zaytun 
ditengah pandemi yang 
membuat manusia serba 
ketakutan di tempat ini 
Indramayu melaksanakan 
nya dengan mengikuti 
protokol WHO. Disini ada 
perbedaan umumnya 
mesjid ditunggu untuk 
kegiatan keagamaan 
justru disini keagamaan 
yang merupakan perintah 
dari Tuhan dilaksanakan. 
Alhamdulillah Melihat 
contoh seperti ini 
seharusnya bisa 
mengambil contoh, bukan 
kegiatan dimesjid yang 
ditutup tapi buatlah mesjid 
yang besar sehingga 
melaksanakan 
keagamaan lancar dan 
protokol who dipenuhi. 

 

 
229. Rupiah Andromeda 

Alhamdulillah... Hanya 
orang yang berani dan 
berjiwa besar yang dapat 
melihat ke besaran 
Alzaitun dan ke megahan 
serta ke Agungan Mesjid 
Rahmatanl Lil Alamin 

 

 
230. Cici Samudera92 

Masha Allah Luar biasa 
pemandangannya 
AllahuAkbar 3x 

 

 
231. vianecho vian 

Dengan solat idulfiri apa 
koentarnya adanya covit 
sangat bagus dengan 
kedisiplina 

 

 
232. Rifati Nugraha 

Masya Allah, Allahu 
Akbar, kebesaran dan 
keagunganya Allah 
nampak jelas terlihat di 
sini, di tengah kondisi 
pandemi. isi pidatonya 
Syeh Panji penuh solusi 

dan inspirasi, Semoga Al 
Zaytun sukses dan 
berjaya 

 

 
233. Sahid Tebet 

Allohuakbar..Allohu 
akbar..Allohu 
akbar......Mantul 
Alzaytun... 

 

 
234. Berkah Cell 

Alhamdulillah.ya Allah 
luar biasa... Al.Zayrun 
yang terdepan 

 

 
235. Fajar Tiwi electrik 

Alhamdulillah sholatnya 
tertib sampe ke belakang 
belakang dan atas atas 
juga. 

 

 
236. Putri Azizah 

Subhanalloh 
walhamdulillah 
wallahuakbar.. 

 

 
237. Bang Yus 

Assalamu'alaikum 
Merdeka... Luruskan shaff 
bukan rapatkan shaff. 

 

 
238. Jack Scoters 

Allahuakbar Allahuakbar 
Allahuakbar semoga 
covid 19 segera berakhir 
dan semua yang ada di 
ponpes alzaytun sehat 
semua di berikan 
kelancaran dalam segala 
hal 

 

 
239. Sumi Yati 

Allhamdulilah 👍👍👍👍 

 

 
240. enjen zaelani 

Kebesaran dan 
kemuliaaMu yaa Robb, 
tak pernah luput dari 
manusia2 beriman yg 
selalu mengagungkanMu 
dgn menjalankan titah 
suci ajaran Mu.. Di masjid 
Rahmatan Lil 'Alamin 
inilah sunnah Rasul Mu 
tetap dpt dijalankan meski 
di tengah wabah dgn 
tetap mengikuti orotokoler 
kesehatan dr WHO. 
Barokallah... 

 

 
241. Muhamad Hakiki 

t Alhamdulillah, khutbah 
syakh luar biasa bagus 
sekali,kita memiliki 
pemimpin yang 
revolusioner, inspiratif 
selalu fresh ide" beliau 
selalu berbeda dengan 
kebanyakan orang diluar 
sana, tapi apa yg di 
lakukan syakh semua nya 
itu positif.justru di luar 
banyak PHK karyawanya 
di MAZ karyawan bekerja 
24 jam dan digaji lebih 
besar, ketika diluar sholat 
di mesjid dilarang, beliau 
tetap melaksanakan 
sholat dg protokol 
kesehatan WHO, 
pokoknya syekh luar 
biasa, semoga beliau 
selalu sehat paripurna, 
hidup ORHIBA, 
Alhamdulillah 

 

 
242. nurhayati dinkes 

Subhanallah. Meskipun 
Idul Fitri tahun ini berbeda 
karena ada pandemi 
covid 19 pelaksanaan 
Sholat Idul Fitri tetap 
berjalan sesuai protokol 
kesehatan di masjid 
Rahmatan Lil Alamin Doa 
terbaik untuk negeri ini. 
Semangat anak anak 
menuntut ilmu di Ma'had 
Al Zaytun👏 

 

 
243. Nurdin Akbar 

SUBHANALLAH sungguh 
luar biasa ALLAH AKBAR 
dan selamat HARI RAYA 
IDUL FITRI , MOHON 
MAAF LAHIR DAN BATIN 

 

 
244. sutihat sanukri 

Alhamdulillahirabbi'alamii
n. 

 

 
245. tia listiyanaputri 

Subhanallah...Alhamdulill
ah...Allahuakbar....semog
a masjid Rahmatan 
lilalamin segera 
selesai...🙏🙏 

 

 
246. Rina Rusdiana 

Alhamdulillah luar 
biasa..islam rahmatan 
lil'alamiin 

 

 
247. Linda Budiarni 

Subhanalloh, 
alhamdulillaah, wa laa 
ilaaha illalloh, Allohu 
akbar 

 

 
248. munadi putra 

Alhamdulillah luar biasa 
Diluar masjid kosong di 
Masjid Rahmatan Lil 
Alamiin ribuan Sholat Idul 
fitri 1441H 

 

 
249. Daryati yati 

Alhamdulillah 
Subhanallah Allahu Akbar 
Allahu Akbar Allahu Akbar 
Seorang pemimpin yg 
berfikir an jauh ke depan 
demi untuk beribadah 
kepadaNya dan strategi 
yang tepat dalam kondisi 
wabah seperti ini, beliau 
mampu mencari solusi 
demi untuk tetap bisa 



SUARA PUBLIK 

[78here]  BERITAINDONESIA, Edisi 101  - 

menjalankan ibadah 
kepada Allah SWT, di 
saat yang lain setengah 
mengabaikan 
perintahNya. Semoga 
Indonesia mampu berdiri 
di depan dalam 
memanusiakan hak asasi 
manusia Merdeka 

 

 
250. Muhamad Idrus 

Indonesia negriku 
tercinta. Alzaytun 
kebanggaanku. 

 

 
251. Carab Purwanto 

 Ini الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
kebanggaan kita bersama 
sebagai Bangsa 
Indonesia mampu 
mengejawantahkan 
perintah perintah Allah 
dan Rasulnya dalam 
segala zaman yang 
penuh tantangan disituasi 
era pandemi mampu 
melaksanakan perintah-
Nya dengan baik dan 
bijak. Ini juga 
menginspirasi kita 
sebagai bangsa untuk 
memulai Orde Hidup Baru 
(ORHIBA) dengan segala 
kemajuan dan tantangan 
melalui pola pikir dan 
sistemnya. Berbahagialah 
Bangsa Indonesia 
memiliki Al Zaytun yang 
terus Syi'ar kemanusiaan 
menuju peradaban. 
Terima kasih Al 
Zaytun...💝💝💝 والحمد 
 ...العلمين الرب 

 

 
252. Hanan Kurniawan 

Subhanallah, 
Alhamdulillah,pelaksanaa
n sholat Iedul Fitri sangat 
rapi dan berstandar WHO. 
dilanjutkan terus...jadi 
contoh yg baik. 

 

 
253. Iwan Gunawan 

Subahanallah 

 

 

254. Dede Saprudin 

Alhamdulillah,, apapun yg 
d berikan Allah kepada 
hamba nya, ketika d mulai 
dengan bismillah, di 
pimpin oleh seorang 
pimpinan yg istikhomah, 
berani dan konsisten d 
jalan NYA semua nya 
akan menjadi berkah, 
bukan menjadi masalah. 
Sekarang d contoh kan 
oleh SAZ, bahwa wabah 
yg sekarang sedang 
melanda dunia bukan d 
takuti, tapi hadapi dengan 
sebuah strategi dan 
keberanian yang d 
istilahkanya dengan istilah 
Orde Hidup Baru. Saya 
yakin SAZ terus 
melahirkan ide-ide yg 
sngat luar biasa baik nya 
buat kemanusian. 

 

 
255. Yayan Inawati 

Masya luar bisa rapih dan 
tertib 

 

 
256. Fakhri Abqory 

Allahuakbar,, 
Allahuakbar,,walillah 
illham..diiringi dengan 
suara takbir yang 
menggema di seluruh 
penjuru Dunia,Dan puji 
syukur kehadirat Allah 
SWT, dengan rasa takjub 
dan bangga luar 
biasa,melihat 
pelaksanaan,shalat Idul 
Fitri 1441 H di mesjid 
RLA.Shaff yang sangat 
rapi dan teratur yang 
sesuai protokol kesehatan 
WHO.Ibadah tetap 
berjalan sesuai perintah 
Allah SWT disaat 
keadaan pandemi Corona 
sekarang ini. 

 

 
257. Boy Jakarta 

Assalamuaikum "... 
Merdeka ".... Ini lah Islam 
yang akan memimpin 
dunia era mileinium dari 
🇮🇩 umat Muslim : lihat, 
dengar, ingat. 
Alhamdulilah. 

 

 

258. Rusta Tunga 

Masya Allah... 

Ini adalah perdana Sholat 
Ied Al Fitri di RLA 
sungguh menakjubkan 
melihat kerapihan barisan 
dlm sholat... 

 

 
259. Rendi Satria 

Alhamdulillah, di saat pro 
kontra kebijakan tengah 
wabah pandemi Covid-19, 
Al-Zaytun bisa mengambil 
inovasi dan jalan tengah 
dengan cara elegan, bisa 
dijadikan sebagai rujukan 
dan sumber inspirasi, 
bagaimana menyikapi 
shalat Ied dan kegiatan 
peribadatan, menyikapi 
sektor pendidikan dan 
kepedulian yang tinggi thd 
kesehatan dan kemajuan 
anak bangsa, salut Al-
Zaytun... 

 

 
260. Yanti Yanti 

Subhanallah, luar biasa 
pesantren Al zaytun bisa 
melaksanakan sholat ied 
sesuai protokol kesehatan 
Who,, u are the best of 
boarding school 👍 

 

 
261. Eka Muzalifah 

Bismillahirrahmanirrahiim 
Masya Alloh, Barokalloh... 
Sholat Ied Al Fitri di Al 
Zaytun, mengikuti S.O.P 
Physical Distancing..yg di 
anjurkan WHO. Tetap 
Laksanakan Perintah 
Allah, dan mengikuti 
anjuran Pemerintah. Ini 
menandakan Al Zaytun, 
mampu diatas Kondisi. 
Tidak Takut, namun juga 
tidak menyepelekan. 
Inilah ORHIBA. Orde 
Hidup Baru. Wabah 
mengarahkan kita untuk 
merubah tatanan 
kehidupan yang lebih 
baru...Saya sangat 
terkesan kepimpinan yang 
diterapkan di Al Zaytun... 
Senantiasa Al Zaytun 
Menjadi Contoh...dalam 
ajaran beragama dan 
Peradaban kemanusiaan. 
Sukses Mulya untuk Al 
Zaytun!!! 

 

 
262. Bara Niwara 

Sehat terus syekh, 
asalamualikum merdeka 

 

 
263. Sri Ernawati 

Masyaallah Allahu akbar 

 

 
264. Tahmil abung 

Alhamdulillah... sungguh 
luar biasa rapi shafnya 
bisa terisi dari lantai dasar 
hingga lantai 3 semoga 
masjidnya semakin Keren 
isi khutbah yang sangat 
memotivasi penuh 
pencerahan.. 
Merdekaaa🇮🇩🇮🇩 

 

 
265. Indro Pujiman 

alhamdulillah ,masjid yg di 
sangat megah , di 
indonesia semoga suatu 
hari nanti bisa melakukan 
shotat jamaah di sana. 

 

 
266. Riyato Iksan 

Subhanallah 
walhamdulilah.... Di 
suasana Pandemi covid 
19 Pesantren Al Zaytun 
tetap melaksanakan 
shalat Ied Di Masjid 
Rahmatan Lil Alamin yg 
sunguh megah dn luar 
bisa dengan mengikuti 
Protokol kesehatan keren 

 

 
267. Heri Setiawan 

Alhamdulillah . . . 
Alzaytun Rahmatan Lil 
Alamin . . . 😇😇 

 

 
268. Abdul Majid 

Alhamdulillah... Kita 
sebagai orang Indramayu 
sangat bangga adanya 
MAZ Dimasa 
pandemik,dimana masjid-
masjid di tutup,sedangkan 
di MAZ tetap di 
laksanakan sholat Ied 
dengan protokol 
hidupbaru,standar WHO, 
terimakasih Syehk. 

 

 
269. Sariah Sariah 

Luar biasa 

 

 
270. Marullah E.S 

Subhanallah.. 
Alhamdulillah sholat Ied di 
pondok pesantren 
AlZaytun terlaksana 
dengan tertib dan aman, 
sesuai dengan protokol 
WHO 

 

 
271. Khaidir Khand 

Subhanallah alhamdulillah 
Allahu Akbar Allahu Akbar 
Walilllaahilhamd, 

 

 
272. Asikin Bin adang 

Subhanallah 
Walhamdulillah 
Walailahailallah Wallahu 
Akbar. Masjid yg benar2 
Rahmatan lil'alamin 
peradaban Islam akan 
bangkit dari masjid 
ini.Merdeka 

 

 
273. Abdul Majid 

Masya Allah,barisannya 
sangat rapih dan 
lurus,inilah yang di 
namakan shwwuu 
sufufakum . 

 

 
274. Yasin Kebumen 
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Assalamualaikum 
MERDEKA Minal Aidin 
Wal Faidzin Semoga 
MRLA sebagai Barometer 
kembali memakmurkan 
masjid dalam situasi dan 
kondisi wabah corona 

 

 
275. AMANI CHANNEL 

Subhanallah... Mengikuti 
intruksi pemerintah ttg 
social distance tanpa 
mengesampingkan 
perintah Allah Swt.... 
Saluuuuttttt Al Zaytun 
👍👍👍👍 

 

 
276. Liena Hardiyanti 

Tahun yg berat di tengah 
pandemi, di saat banyk 
org kelaparan & tdk punya 
tempat tinggal, ribuan 
santri & seluruh civitas 
Mahad Al zaytun di beri 
tempat & makanan yg 
sehat.. Allhamdllh.. Santri 
berlebaran di pondok.. ttp 
bersemangat, sabar & ttp 
mengedepankan protokol 
kesehatan, Sungguh 
Mahad Al Zaytun 
pesantren yg istimewa.. 
smua atas Kehendak 
allah, Smoga smuany di 
beri kesehatan & 
keberkahan.. Amin 

 

 
277. Mamat Rahmat 

Alhamdulillah luar biasa 
subhanaloh tidak ada 
kata" lagi kecuali kata 
takjub dan kagum yang 
luar biasa merdeka 

 

 
278. Herlina Herlina 

Subhanallah 
Walhamdulillah, ditengah 
wabah COVID-19 Sholat 
Idul Fitri secara 
berjamaah tetap 
dilaksanakan di masjid 
Rahmatan lil Alamin 
sesuai protokol WHO. 

 

 

279. Margono Cheryl 

Inilah pemimpin/imam 
utusan Allah, Rahmatan 
Lil Alamin, pengemban 
amanah rasul-rasul yg 
telah dijanjikan dalam 
surah Al-Baqarah ayat 
151 sebagai jawaban atas 
do'a nabiyulloh Ibrahim 
A.S (Al-Baqarah-129). 
Figur Pemimpin yang bisa 
menghantar bangsa 
indonesia keluar dari 
keterpurukan melalui 
tatanan "ORde HIdup 
BAru". Pemimpin yang 
bisa menjawab semua 
tantangan zaman, terlebih 
lagi tantangan yang 
tengah dihadapi bangsa 
indonesia saat ini (krisis 
pangan, kesihatan & 
kepemimpinan). 

 

 
280. Mur Yati 

Assalamualaikum 
merdeka 🇮🇩🇮🇩 
Alhamdulillah masih bisa 
sholat idul Fitri 
didalam.masjid yg megah 
dan lantainya granit 
Semoga..Alzaytun tetap 
berjaya karya2nya 
ditunggu olh bangsamu 
Semoga Cita2mu segera 
terwujud sukses selalu utk 
Alzaytun ❤ 

 

 
281. Tom Coess JSM 

Subhanallah,,,... Allahu 
Akbar Allahu Akbar Allahu 
Akbar Walilahilham 
Alhamdulillah 

 

 
282. Saiful Kamal 

Semoga indonesia 
menjadi pilar dalam 
berpikir menuju orde 
hidup baru dalam 
pandemi . Alhamdulillah 

 

 
283. GamerForce HD 

Alhamdulillah. Rapih & 
Tertib 

 

 
284. Abdullah Driver 

Subhanallah, 
Alhamdulillahi 
robbil'aalamiin tetap maju 
dan berkesinambungan 

 

 
285. sahlani ar 

Allahu Akbar... Allahu 
Akbar... Allahu Akbar... 
Allahu Akbar, 
Walillahilhamdu Sungguh 
Takjub Melihatnya, disaat 
situasi Pandemi saat ini 
Al-Zaytun Dapat 
melaksanakan Shalat 'Ied 
Al-Fitri dgn jumlah 
jama'ah sebanyak 7000 
orang, dgn tetap 
memperhatikan 
Protokoler Kesehatan. Ini 
menjadi Pilot Project 
Dunia Islam yg cinta 
Perdamaian. Sukses Al-
Zaytun. Semoga Syaykh 
Al-Zaytun Sehat selalu 
sehingga terus dapat 
membimbing Para santri, 
Ustadz dan Eksponen. 
Aamiin Yaa 
Rabbal'alamiin 
Alhamdulillah... 

 

 
286. hufron sutomo 

subhanalloh, 
allohuakbar... 

 

 
287. Syifa Azzahra 

Sungguh perlu dicontoh 
sholat idul Fitri yang 
sesuai protokol who 

 

 
288. Agustika 

Rusnandar 

Luar biasa 

 

 
289. Lahmudin PEC 

Subhanallah 
walhamdulillahi 
Allahullahu Akbar 

 

 
290. Wahidin Pabu 

Bismillahirohmanirohiim. 
Setelah saya menyimak 
Tausyiah Idhul Fitri dari 
Syeakh Al Zaytun , 
banyak mendapatkan 
pelajaran yang sangat 
berharga terutama 
mengenai Gagasan 
Syeakh Al Zaytun yang 
selalu membawa 
perubahan yang Positif.. 
khususnya dalam 
menghadapi Pademi 
Wabah Virus Corona, 
Syeakh Al Zaytun 
membuat langkah yang 
terukur berdasarkan 
S.O.P WHO dan PBB 
bahwa kehidupan 
manusia harus membawa 
inovasi yang dapat 
bermanfaat untuk 
kemaslahatan manusia 
agar menjadi lebih baik 
dari segala aspek 
sehingga akan 
memberikan kemajuan 
untuk Bangsa dan Negara 
Indonesia yang kita 
Cintai.. Menyimak kata 
kata Syeakh Al Zaytun 
bahwa untuk membuat 
inovasi untuk 
kemaslahatan umat 
Manusia dari segala 
Aspek maka harus, 
Merdeka Ruh Merdeka 
Fikir Merdeka Ilmu 
Semoga semua Gagasan 
dan Maha Karya yang 
sedang dan yang akan 
dilakukan Oleh Syeakh Al 
Zaytun bersama para 
Sahabat nya untuk 
dipersembahkan kepada 
Bangsa dan Negara 
Indonesia Raya agar 
menjadi Negara yang 
Baldatun Toyibatun wa 
rofun Gofur.. 
Alhamdulillahirobilalamii. 

 

 
291. yanto yulio 

Itu didaerah mana yah... 

 

 
292. Suwito Sugito 

 Pada رّب العالمين   الحمد 
tarikh 1 Syawal 1441 H, 
syaih mengumumkan 
"ORHIBA" dengan kondisi 
jama'ah "Kal bun yanun 

marsus" yang punya 
identitas, yang punya 
intuisi, penuh inovasi. 
Merdeka. 

 

 
293. Raihan Rizal 

Pandemi.... mengajar kan 
kita untuk ORHIBA...Salut 
buat Syekh...luar 
biasa...berani tampil 
beda... 

 

 
294. Darsilah Dar 

Alhamdulillah. Allahu 
Akbar. Saya merasa 
bangga dan bersyukur. Di 
saat pandemi virus 
Corona di Ma'had Al 
Zaytun mampu 
melaksanakan sholat Ied 
sesuai dengan SOP. 
Semoga bisa menjadi 
contoh bagi umat Islam di 
seluruh dunia. Terus maju 
Al Al Zaytun. 

 

 
295. Susi Amih 

Alhamdulillah 

 

 
296. Mohd Firdaus Abd 

Shakor 

Maksudnya: “Luruskanlah 
saf-saf kamu, kerana 
sesungguhnya 
meluruskan saf itu 
termasuk kesempurnaan 
sembahyang”. (Hadis 
riwayat Muslim) :-syukur 
dalam risiko virus covid 
19, baru mengerti erti 
sabda rasulallah 
ini..alhamdulillah. 

 

 
297. Santika_Diska 

Diska Santika Dewi 
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Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar... Sungguh 
luar biasa... Sesuai 
dengan nama masjidnya, 
Rahmatan Lil A'lamiin, 
maka berasa pula 
rahmatnya untuk seluruh 
makhluk... Dari sini, saya 
menilai bahwa Al Zaytun 
adalah representasi dari 
Islam yg sebenarnya... 
Penuh toleransi, damai, 
berwibawa, mengayomi, 
namun tetap berpikir 
maju, bukan hanya 
dekade, puluh tahun, tapi 
memandang jauh ke 
depan ribuan tahun, 
millenium... Walaupun 
belum pernah datang ke 
Ma'had Al Zaytun, saya 
merasakan indahnya 
Islam dari tempat itu. 
Semoga Allah SWT 
senantiasa melimpahkan 
rahmat-Nya, kesehatan, 
keberkahan, dan 
memampukan Syaikh 
dalam memimpin... Masjid 
Rahmatan Lil A'lamiin, 
Dari Indonesia, untuk 
peradaban Dunia. 
Assalamualaikum, 
Merdeka💪💪🇮🇩🇮🇩🇮🇩 

 

 
298. Fahmi Sofwan 

Alhamdulillah, alzaytun 
luar biasa, semoga Allah 
SWT berikan keberkahan 
dan kesehatan kepada 
semua pengajar dan 
santri di sana🙏🙏 

 

 
299. suhaila rahman 

Syukur.. Alhamdullilah 
Allahuakbar.. 

 

 
300. Zulharmon jun 

Bagus di saat covid 19 
kita bisa melaksanakan 
sholat id dengan syaf 
yang rapi ,bi Menjadi 
contoh bagi yang di luar 
mahat al zaitun walaupun 
di saat covid 19 kita bisa 
melaksanakan sholat id 
dengan berjama'ah di 
masjid Rahmat lil alamin 

 

 
301. Taofik Ginanjar 

Subhanalloh.. Allohuakbar 
Allohuakbar Allohuakbar 
Merdeka 

 

 
302. kuswono kuswono 

Subhanallah..Allahu 
Akbarr.. Merdeka Ruh, 
Merdeka Pikir, Merdeka 
Ilmu 

 

 
303. Irfan Amrudin 

Alhamdulillah Masya Allah 
takjub ditengah pandemi 
Corona Al-zaytun mampu 
memberikan contoh yg 
baik . Di saat masjid2 di 
berbagai negara banyak 
yg ditutup Krn alasan 
covid-19. Al-zaytun 
berinovasi dgn tetap 
menjalankan sunnah 
sawwu sufuufakum 
luruskan barisannya. Dgn 
mereka ruh, merdeka fikir, 
mereka ilmu Al-zaytun 
mampu berinovasi 
menjawab berbagai 
permasalan kehidupan 
ditengah pandemi ini. Al-
zaytun untuk ibu Pertiwi, 
Indonesia 

 

 
304. Heri Rahman 

Ruar biasa Alzaytun 

 

 
305. Nurul ek smart 

Subahanallah , saff yg 
sngat rapi memberi 
pedoman dalam setiap 
ibadah . Alhamdulillah 

 

 
306. Bang Cangkoy 

Subhanallah 
Walhamdulillah Allah 
huakbar... Penomenal di 
Saat dunia tidak bisa 
Bergerak Untuk Momen 
yang bersejarah ini, inilah 
ORHIBA...Orde Hidup 
Baru yang Menjadi 
Tatanan Hidup Yg 
Berperadaban, ini 
Riel...Memenuhi syarat 
Protokol WHO Di Saat 
Wabah Covid19 
Indonesia Penomenal... 

 

 
307. Mariani Indriana 

Alhamdulillah , 
Allahuakbar , sungguh 
mulia pondok pesantren 
saat merayakan sholat ied 
di Al-zaytun , masjid yg 
besar dan muliaa bener" 
ter inspirasi untuk kita 
semua. MERDEKAA 
MERDEKAA 
MERDEKAA!. 

 

 
308. doni romdoni 

Subhanallah 
walhamdulillah Allohu 

Akbar,Syahk sangat luar 
biasa,kita memiliki 
pemimpin yang 
revolusioner,inspiratif dan 
inovatif, selalu fresh ide² 
beliau,selalu berbeda 
dengan kebanyakan 
orang diluar sana,tapi apa 
yang dilakukan syahk 
semua positif.Justru diluar 
sana banya memPHK 
karyawannya,di MAZ 
karyawan bekerja 24 jam 
dan di gaji lebih 
besar,ketika diluar sholat 
di mesjid dilarang,beliau 
tetap melaksanakan 
sholat di mesjid dengan 
protokol kesehatan 
WHO,pokoknya syahk 
luar biasa,semoga beliau 
selalu sehat 
paripurna,hidup 
OHIBA,Alhamdulillah . 

 

 
309. Januar Faried 

MasyaAllah... 
Pelaksanaan shalat ied yg 
mengikuti protokol 
kesehatan yg terlihat 
rapih. Salut dgn 
pelaksanaanya 👍 

 

 
310. Zen Rahman 

Luar biasa apa yg 
disampaikan kutbah 
sholat Iedul Fitri oleh syeh 
Ma'had menjadi suport 
dan dukungan sy semakin 
kuat sebagai motivasi 
Amin 

 

 
311. Nasum sukses9 

Alhamdulillah semoga 
Alloh senantiasa menjaga 
dan melindungi kt semua 
dan di jauhkan dari segala 
mala petaka bencana dan 
khianat. Semoga terus 
maju terus berjuang 
memgukir sejarah 
peradaban manusia 
menjadi ORHIBA. 

 

 
312. Ahmad Saifuddin 

Alhamdulillah semakin 
oke 
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313. Mira Sutawijaya 

Alhamdulillah subhanallah 
sholat ied tetap di 
laksanakn dengan 
melakukan protokol WHO 
salut..mesjidnya luar 
biasa megah ..suaranya 
menggelegar.. Ini adalah 
contoh kedepan di 
Indonesia harus bangun 
masjid besar..seperti di 
mahad AlZaytun 
aaminnn..😇😇😇 

 

 
314. Indra Sudjarwo 

Nikmat manalagi yang 
kita pungkiri institusi yang 
lain susah untuk 
melaksanakan disini bisa 
dilaksanakan atas 
kepemimpinan YAB 
Shyaik AS Panjigumilang 
berkat kedisiplinan yang 
ditrapkan beliau tentunya 
dengan mengindahkan 
protocoler WHO 
Wassalamualikum 
Merdeka 🇮🇩 

 

 
315. Nurcahyo Dwi 

Novianto 

Subhanallah.. 
Walhamdulillahirobbil'ala
miin.. Allahu akbar. 
Sungguh megah 
masjidnya. Design nya 
artistik. Ini yg disebut 
Rahmatan Lil 
Alamin🤗🤲🙏 

 

 
316. Moh Nur Faqih 

Alhamdulillah Semangat 
menuju perubahan 

 

 
317. Sri S 

Masya Allah...megah 
sekali Masjid Rahmatan 
Lil Alamin 

 

 

318. CHANNEL AAA 

Alhamdulillah Luar Biasa 
Syaykh MAZ, Sudah 
Mempersiapkan MRL 
untuk Indonesia.. Siap 
Untuk Menjadi ORHIBA.. 

 

 
319. Agustanti N 

fitriasari 

Masya Alloh, terharu 
aku... 

 

 
320. Neddy Kennediana 

Alhamdullilah...Subhanall
oh menyaksikan sholat 
iedul Fitri 1441 H yg 
dilaksanakan di Al Zaytun. 
Ditengah pandemi Covid 
19, Al Zaytun tetap 
mengadakan sholat ied 
berjamaah di masjid yg 
besar nan megah dan 
tetap sesuai dg protokol 
kesehatan yg ditetapkan 
oleh WHO. Khutbah 
Syaykh Al Zaytun dg tema 
ORHIBA menggambarkan 
sebuah visi global bahwa 
utk menghadapi segala 
tantangan kehidupan 
ini...INOVASI adalah 
kuncinya 

 

 
321. sultiyah Yayah 

Al zaitun pesantren yg 
bisa di hapapkan generasi 
penuh kebanggaan 

 

 
322. Eulis Latifah 

Assalamualaikum wr wb 
ya Alloh mesjid yang 
sangat megah yang 
bershof shof tertata 
teratur sedemikian rupa 
disiplin penuh lantunan 
takbir menggema sampai 
merinding hatiku 
mendengarnya terpaku 
,,terpana inilah contoh 
suri tauladan yang terbaik 
sunatullah yang berqur'an 

 

 
323. Maz Jhon 

Alhamdulillah, mantab 

 

 
324. Moh Ali G 

Mantab. 

 

 
325. Setyo Waluyo 

Alhamdulillah, maju terus 
Al-Zaytun. Memberi 
contoh kepada yang lain 
dalam hal kebaikan, 
uswatun hasanah. "Kamu 
adalah umat yang terbaik 
yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh 
kepada yang makruf dan 
mencegah dari yang 
mungkar dan beriman 
kepada Allah." (QS. Ali 
Imran: 110). 

 

 
326. aldi nofiyaldi 

Subhanallah, keberanian 
yg di berdasarkan Ilmu yg 
Merdeka. Erde Hidup 
Baru adalah suatu 
KENISCAYAAN.🇲🇨👌 

 

 
327. Syifaus sabilah 

MaaSyaaAllah.. 😍 

 

 
328. maulidah sophia 

sel sophia sel sel 

Subhanallah 
Alhamdulillah luar biasa 
Ma'had alzytun pusat 
pendidikan 
pengembangan budaya 
toleransi dan perdamaian. 
Alzaytun Terus berinovasi 
yang baik untuk 
kedepannya Alhamdulillah 
Merdeka roh Merdeka 
pikir Merdeka 
ilmu..👍💪🙏🙏 

 

 
329. rapiqa sari 

Subhanallah 
walhamdulillah, luar biasa 
susunan shaf shalatnya 
rapi, tetap khusuk 
menjalankan shalad ied 
ditengah pendemi.. 
Sukses trus buat Al-
zaytun... 

 

 
330. akmar akmar 

Alhamdulillah.... 

 

 
331. Baim H 

Lockdown membawa arti 
besar bukan membawa 
sengsara besar bagi yg 
bisa memahaminya.... 

 

 
332. Ismail Baharuddin 

Masyaallah...luar biasa... 
Subhanallah... semoga 
tetap istiqomah... 

 

 
333. Tirman Man 

Subhanallah sungguh 
sangat luar biasa 
,Indonesiaku terus maju 
,merdeka!!!! 

 

 
334. Evin Viani 

Subhanallah, 
walhamdulillaah 

 

 
335. Anwar Hidayat 

SubhanaAllah ... Perlu Di 
viralkan 

 

 
336. Arga Putra Perdana 

Bi'idznillah.. Sebuah 
pembelajaran bagi kita 
bersama, visi harus jauh 

ke depan, ini bukan 
sebuah hal yg instan, 
seperti yg beliau katakan, 
Al-Zaytun sudah 
mempersiapkan ini ±20 
tahun, atas izin Allah hari 
ini sudah bisa petik 
"buahnya", walaupun blm 
sempurna dan masih 
butuh banyak 
penyempurnaan, in syaa' 
Allah dgn OrHiBa segala 
bentuk penyempurnaan² 
itu akan seiring dan 
sejalan dgn visi beliau..     

 

 
337. yeni anggraini 

Subhanallah....merindingg
gggg 

 

 
338. rama andana 

Semoga titik ini menjadi 
peradaban islam untuk 
indonesia dan dunia 

 

 
339. Ischataeni Andriani 

Subhanallah,Al Zaytun 
selalu menciptakan 
inovasi in the best. 

 

 
340. FIYAH PROPERTI 

Subhannallah..... 
Merdeka.... beliau adalah 
sosok pemimpin yg di 
tunggu" oleh dunia, 
mampu memecahkan 
masalah yg dihadapin 
dunia ini, 

 

 
341. farah sofia 

masyaAllah.... 

 

 
342. sahirun mustofa 

Allah Akbar luar biasa 
Ma'had Al zaytun di 
kondisi covid-19 mampu 
menginformasi dunia 
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mampu mencondi contoh 
masjid masjid lain yg ada 
di dunia sesuai dengan 
namanya masjid 
Rahmatan Lil Alamin 
semoga Al zaytun terus 
maju dan jaya 

 

 
343. Rey Motley 

Subhanalloh 😭😭😭 

 

 
344. aryati wahidah 

Subhanalloh... 
Alhamdulillah... Allahu 
Akbar... MERDEKA... 

 

 
345. anto Anto 

Alhamdulillah 

 

 
346. Rina Bita 

Alhamdulillah semakin 
besar membangun untuk 
peradaban dunia.. 

 

 
347. Muhammad Haekal 

MasyaAllah... terharu 
melihatnya 

 

 
348. Oka Eri 

Subhanallah... Allahu 
Akbar...(7x) Merdeka....!!! 

 

 
349. Amil Hamzah 

Allahu Akbar, Allahu 
Akbar, Allahu Akbar.. La 
Ilaha Ilallahu Wallahu 
Akbar, Allahu Akbar, Wa 
Lillahil Hamd... 

 

 
350. darmayanti mutofik 

Alhamdulillaah dapat 
menjadi inspirasi bagi 
dunia,bersyukur 
berkesempatan 
menyekolahkan anak-
anakku di sana 

 

 
351. M Agus Susanto 

Allaahu Akbar 3x 
Walillaahi1lhamdu 
Perintah tuntunan Sunnah 
adalah sawwu 
sufuufakum (luruskan 
barisan) bukan rapatkan 
barisan. Maka kita 
laksanakan shalat 
berjamaah berjarak, 
bukan malah 
meninggalkannya. Luar 
Biasa... 👍 

 

 
352. Fakhrizal Spmi Aski 

Alhamdulillah.. Merdeka... 

 

 

353. Aryati Aryati 

Alhamdulillah...luar biasa 
Allahuakbar..Merdeka 

 

 
354. ziswap channel 

Mantab 

 

 
355. Suherman 

Suherman 

Alhamdulillah.. Masjid 
Rahmatan LiL Alamin 
sudah bisa di pakai untuk 
SHALAT IEDUL FITRI.. 
SEMOGA nanti saya Bisa 
SHALAT DI SANA 

 

 
356. IA Pro 

MashaAllah... Pemikiran 
visi,misi yang luar biasa... 
Bangga menjadi salah 
satunya. 
Bismillah..diistiqomahkan.
. Aaminn 

 

 

357. ALFUADI - 
alzikra_digiprint 

Inspirasi Untuk Indonesia 
Raya... Alhamdulillah 
Allahuakbar... 
Allahuakbar.... 
Allahuakbar... 
walillahilham 

 

 
358. Hendra Dewa 

Subhanallah Al Zaytun 
Terbaik sepanjang masa 
Amin ya robal'alamin 
👍👍 

 

 
359. robi fajar setiawan 

Bismillahirrahmanirrahim, 
pelaksanaan sholat id di 
Ma'had Al zaitun tahun 
2020 sesuai standar 
protokol psikal distansing, 
tertib rapih. Materi yang di 
sampaikan syech 
menambah wawasan, 
intinya OR HI BA orde 
hidup baru, luruskan 
barisan bukan rapatkan 
barisan.assalamualaikum 
merdeka.. 

 

 

360. Saepuloh property 

Takjub.... 

 

 
361. Kasih Miati 

Subhanallah, semoga 
bisa shalat berjamaah di 
Masjid Rahmatanlilalamiin 
yang Super Megah ini 

 

 
362. MUHAJIRIN Jirin 

Alhamdulillah seluruh 
dunia kita harus 
Meredeka. 

 

 
363. Sumardi Sumardi 

Subhanallah...Maha karya 
peradaban Islam yg Best 
of the best 

 

 
364. Jihan Hanif 

Subahanallah, semoga 
taun depan bisa 
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merasakan sholat ied di 
sna 

 

 
365. kandank rasendria 

farm 

Semoga menjadi tauladan 
bagi bangsa indonesia 
dan dunia. 

 

 
366. OedinTube Channel 

Subhanallah.... 

 

 
367. Dwi hartanto 

official 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar 

 

 
368. syaiful anwar 

Subhanallah...visi yang 
jelas..sistimatis dan tdk 
dibuatbuat berdasarkan 
Petunjuk yang jelas pula 

 

 
369. Tri Haryanto 

Alhamdulillah... Bersyukur 
kepada Allah SWT masjid 
yg besar dan indah sudah 
di pergunakan utk sholat 
berjamaah, mudah2an 
kejayaan islam di awali 
dari sini MAZ, 
alhamdulillah 

 

 
370. Zaky Dhiva 

❤❤❤ 

 

 
371. Supri Yadi 

Alhamdulillah.... 
merdeka....!! 

 

 
372. Novera Kresnawati 

Masya Allah... Sholat Idul 
Fitri di Mahad Al-Zaytun 
tetap dijalankan tanpa 
melupakan dua aturan. 1) 
Aturan Allah. 2) Aturan 
Pemerintah. Semoga 
diberkati oleh Allah swt. 

 

 
373. Faiz A. Abqori 

Alhamdulillah.... 
Allahuakbar, Allahuakbar, 
Allahuakbar Subhanallah, 
Al-Zaytun luar biasa telah 
mempersiapkan ORHIBA, 
dan tepat dalam 
penanganan pendemi, 
semoga menjadi contoh 
bg Dunia, khusus BG 
Indonesia Raya. Terus 
berinovasi dan beritunisi 
untuk Indonesia Raya 
Merdeka.... 

 

 
374. Bangbang Ukri 

Hanya satu kata 
dahsyat... Merdeka 

 

 
375. Rukis Vira 

Assalamualaykum.merde
ka subhanaloh ..mantap 
luar biasa sholat idul fitri 
di mahad Al zaytun walau 
sedang lg pandemi 
wabah..namun sangat di 
siplin mengikuti aturan 
badan kesehatan dunia 
WHO salut maju terus AL 
ZAYTUN 🇲🇨🇲🇨 

 

 
376. Emah Ema 

Subhanallah.. Al zaytun is 
the best Smoga Syekh 
slalu di berikan kesehatan 
yg paripurna.. 
alhamdulillah.. aamiin yaa 
robbal aalamiin.. 

 

 
377. Baim H 

Al islamu ya' lu wa la yu' 
la alaihi... Mahad Al-
Zaytun best of the best 

 

 
378. Ana Aulia 

alhamdulliah, mantap , 
semoga beliau selalu di 
beri kesehatan yg 
Paripurna. 

 

 
379. Daden Cahyadi 

Masyaalloh,subhanalloh 
,allohuakbar,.....mahad al 
zaytun sangat luar biasa.. 
..merdeka... 

 

 
380. Sumarni Marni 

Subhanallah 
Alhamdulillah Allahu 
akbar...Allahu 
akbar...Allahu akbar... Al 
zaytun patut menjadi 
inspirasi dunia 🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨 

 

 
381. Taib Musliman 

Subhanallah.. 
Allahuakbar.. 
Alhamdulillah.. 

 

 
382. Supardi Pardi 

Subhanallah sungguh luar 
biasa dalam kondisi 
pandemi covid 19 Ma'had 
Al Zaitun yang di pimpin 
oleh YAB SYECH ABDUL 
SALAM PANJI 
GUMILANG bisa 
melaksanakan sholat idul 
Fitri dengan standar 
internasional WHO, 
semoga bisa di contoh 
oleh umat Islam di 
Indonesia 

 

 
383. Gojek Driver 

Mantap 

 

 
384. een s 

Subhanallah..... 
Mengambil hikmah dari 
peristiwa yg terjadi, 
menumbuhkan nilai 
kemanusiaan yang adil 
dan beradab, 
menciptakan hidup gaya 
baru menuju manusia 
sehat dan kuat, motivasi 
yg sangat luar biasa apa 
yg sampaikan syaikh . 

 

 
385. Ahmad Saikhu 

Luar biasa INSPIRASI 
DUNIA 💪💪 

 

 
386. Tibyani Hadi 

Selalu menjadi uswah 
hasanah, untuk umat 
Islam Indonesia. Aamiin 

 

 
387. SUBEKTI Ali 

Alhamdulillah..menjadi 
contoh utk prmerintah RI 
bagaimana cara 
mengatasi covid. 

 

 
388. Astuti Tuti 

Alhamdulillaaahhh,,bisa 
jafi contoh 

 

 
389. Jamal Ludin 

Alhamdulillah, ORHIBA 
menunjukkan 
kemerdekaan fikir, ruh 
dan ilmu yang mampu 
berinovasi disetiap 
tantangan zaman. 

 

 
390. Hafizuddin D4 

Alhamdulillah, MRLA 
tempat ORHIBA dilancar 
dan dipraktikan kearah 
memberi solusi 
permasalahan 
kemanusiaan dan 
kesejahteraan Alam 
sehebat namanya... 
Merdeka Ruh, Fikir dan 
Ilmu. 

 

 
391. mutiah primadya 

Subhanallah 
walhamdulillah 
walaailaahaillallahu 
waallahuakbar. 
Barakallahu ma'had Al-
zaitun 😍😍 

 

 
392. Raviyanto Ahmad 

Alhamdulillah. MAZ selalu 
berinovasi dan 
membangun peradaban. 
Saat ini sistem baru yang 
diterapkan adalah 
ORHIBA atau orde hidup 
baru. 

 

 
393. Deni Sylistyo 

Allhamdullillah Syaikh Al 
Zaytun selalu 
menciptakan inovasi. 
ORHIBA orde hidup baru 
dgn melakukan protokol 
yg beradab, 
memanusiakan manusia. 
Selalu manjadi inspirasi 
indonesia & dunia. 
👏👏👏 

 

 
394. Kadir Ajah 

Subhanallah ... 
Allahuakbar 
,Allahuakbar,Allahuakbar 
Peradaban baru untuk 
semua 👍🙏🙏 

 

 
395. Adek Kakak 

Subhanallah tertib. Indah. 
Ikut protokol pemerintah. 
Luar biasa al zaitun... 
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396. fitra delita 

Subhanallah 
walhamdulillah ... Luar 
Biasa Masjid Rahmatan lil 
alamin tetap 
melaksanakan sholat Ied 
Al Fitri 1441 H dengan 
tetap mengikuti protokol 
kesehatan dari WHO... 
Masya Allah... 

 

 
397. Iim Ibrahim 

Subhanalloh. Semoga 
tetap istiqomah. Maju 
terus buat Al Zaitun. 

 

 
398. Serta Malem 

Tarigan 

Tarigan Alhamdulillah di 
MAZ melaksanakan 
sholat Iduk Fitri dengan 
mengikuti orotokol yg 
diberlakukak 
pemerintah,semoga ini 
menjadi contoh untuk yg 
lain memfungsikan masjid 
sebagaimana 
mestinya.MAZ memang 
luar biasa..👍 

 

 
399. Diani Widiyawati 

MasyaAllah.. Merdekaa!!! 
The Best 

 

 
400. maksud jelas 

The master of concept 

 

 
401. Istana Pangan 

Alhamdulillaah... 
Allaahuakbar... 

 

 
402. Dedi Zenfone2 

Alhamdulillah... Sy 
bangga jadi anak 
Indonesia karna punya 
Masjid Rahmatan 
Alamain, semoga awal 
bangkitnya Indonesia dan 
bangkitnya peradaban 
Islam Allahuakbar... 
Allahuakbar... 
Allahuakbar... 

 

 
403. Syaiful R 

Alllahuakabar,allaahuakb
ar,allahuakbar Wa lilla 
ilham. Alhamdulillah takbir 
menggema di Alzaytun 
untuk melaksanakan 
sholat Idul fitri di masjid 
Rahmatan Lil 
Alamin.aungguh luar 
biasa ide ide yg di 
terap.kan oleh syaykh 
alzaytun.smoga beliau 
selalu sehat paripurna 
.walaikum salam 
Merdeka. 

 

 
404. Epa Handayani 

Allahu Akbar... Allhu 
Akbar.. Allahu Akbar... 
Subhanallah wal 
Hamdulillah... 

 

 
405. Santi Ajja 

Subhanallah,walhamdulill
ah,,Allahuakbar,,,semoga 
selalu dalam perlindungan 
Allah SWt 

 

 
406. Pedi Hartono 

Mantap Luar biasa 
🙏🙏🙏🙏😍😍😍 

 

 
407. nandang - 

Subhanallah.....ini satu 
satunya masjid yg 
melaksanakan Shalat Idd 
sesuai protokoler WHO.... 

 

 
408. Imammuji Muji 

Alhamdulillah 
wasukurilah..Mahad Al 
Zaitun sebagai peradaban 
Rahmatan Lil Alamin 

 

 
409. Warno Suwarno 

Subhanallah,,Alhamdulilla
h,Allahu Akbar,,sangat 
rapi shaffnya,di pandang 
elok dilihat dari sudut 
mana aja,dalam kondisi 
sosial distancing saat ini 
,di Masjid Rahmatan Lil 
Alamin yg luas sehingga 
shalat Idul Fitri tetap bisa 
di lakukan berjamaah 
dengan standar protokol 
WHO,sungguh tempat yg 
mampu menampung 
semua jammah yg 
ada,luar biasa. Pemikiran 
syaikh yg sangat 
memperhatikan 
kesehatan dan makanan 
yg tinggi gizi kepada 
semua santri dan semua 
civitas yg ada di 
asrama,membuktikan 
bahwa syaikh sangat 
sayang kepada semuanya 

 

 
410. Asep Saepudin 

Alhamdulillah al Zaytun 
terdepan dengan 
mengikuti protokol WHO, 
jadi suri tauladan bagi 
seluruh penghuni 
bumi,terus...maju...maju...
dan maju.😇😘 

 

 
411. Mmh hani Casnia 

Subhanallah. Semoga 
tetap istiqamah. Maju 
terus untuk membangun 
Al Zaitun. Sangat. 

 

 
412. Budi Hendra 

Subhanallah, Ma'had 
alzaytun teruslah 
berkarya untuk peradaban 
dunia, karena kita bangsa 
indonesia yang kuat, 
merdeka 

 

 
413. Muji Lestari 

Al zaytun sumber 
inspirasi. Inspirasi dunia. 
Mari kita sampaikan berita 
besar ini kepada dunia. 

 

 
414. Yudi M 

Subhanallah 
Alhamdulillah 
Allahuakbar. Semoga Al 
Zaitun tetap menjadi 
sumber Inspirasi dan 
Motivasi serta menjadi 
Contoh yang terbaik bg 
umat di dunia. 

 

 
415. Hakiki aja 

tanggapan saya 
Alhamdulillah, khutbah 
syakh luar biasa bagus 
sekali,kita memiliki 
pemimpin yang 
revolusioner, inspiratif 
selalu fresh ide" beliau 
selalu berbeda dengan 
kebanyakan orang diluar 
sana, tapi apa yg di 
lakukan syakh semua 
positif.justru di luar 
banyak PHK karyawanya 
di MAZ karyawan bekerja 
24 jam dan digaji lebih 
besar, ketika diluar sholat 
di mesjid dilarang, beliau 
tetap melaksanakan 
sholat dg protokol 
kesehatan WHO, 
pokoknya syekh luar 
biasa, semoga beliau 
selalu sehat paripurna, 
hidup ORHIBA, 
Alhamdulillah  

 

 

 
416. Euis Sariah 

Subhanalloh...uswah luar 
biasa yg dilakukan terus 
menerus oleh Al 
Zaytun...merdeka. 

 

 
417. ridwan haeka 

Subhanallah semoga 
selalu Istiqomah 
walhamdulilah Alloh hu 
Akbar 3x 

 

 
418. muhamad makmur 

yahya 

Subhanalloh sangat 
terharu maju terus azaitun 
Alloh Akbar Alloh Akbar 
Alloh akbar 

 

 
419. Rusli Efendi 

Subhanallah .. meskipun 
dalam kondisi pandemi 
tetap menjalankan sholat 
eid 1441H. Dengan jaga 
jarak sesuai anjuran 
WHO. 

 

 
420. M Zhudi 

Merdeka.. Subhanallah.. 
Sungguh aktualitas 
meluaskan fikir, 
meluaskan ilmu dan 
meluaskan ruh dengan 
penerapan ajaran ilahi.. 
Cara pandang, dan 
penerapan solusi dlm 
menghadapi kondisi 
wabah yg marak saat ini 
Semoga kita tetap 
istiqomah... 

 

 
421. Fitria Yaningsih 

Allahu Akbar, 
alhamdulillah takjub sekali 
melihat Masjid Rahmatan 
Lilalamin yang besar dan 
megah, jamaah sholatnya 
pun rapi dan tertib. 

 

 
422. ambar Suwoyo 

Alhamdulillah mahad 
selalu terdepan. 

 

 
423. Ponpes Nurul Jadid 
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Ya Allah...semoga 
Alzaytun bisa 
menginspirasi, pelajaran 
semua ummat Manusia. 

 

 
424. Daryati yati 

Alhamdulillah 
Subhanallah Bangga nya 
ada di indonesia ini 
masjidnya semoga bisa 
membawa Rahmat dan 
kesejahteraan serta 
kemaslahatan umat 
manusia di dunia 

 

 
425. ipoel say 

Subhanallah, 
Alhamdulillah, Allah 
Akbar, Barokallah Orde 
Hidup Baru (ORHIBA) .... 
Al-Zaytun selalu 
berinovasi, berbuat, 
membangun untuk 
Indonesia Raya dan 
menjadi Uswah bagi 
Bangsa Indonesia dan 
Dunia Internasional 
Termasuk dimasa 
Pendemik Corona. Terima 
kasih AlmamaterKu 
Mahad Al-Zaytun. -zaytun  

 

 
426. Anton Rust 

ORHIBA uswah bagi 
negeri 

 

 
427. Faisal Faisal 

Subhanallah sngat 
terkesan sekali...dan 
bersyukur alhamdulillah 
dibawa kedalam satu 
kehidupan yang visioner 
dan jelas..terencana...dan 
terprogram..serta selalu 
hidup dengan adanya 
pembaruan2 yg penuh 
inovasi dan tak 
terduga...ini semua modal 
besar yg terus menjadi 
bahan keyakinan dan 
meyakinkkan utk terutama 
anak2 kami yang 
sekarang menjadi santri di 
mahad al zaytun...bahwa 
apa yang ada di mahad 
itu adalah hasil dari intuisi 
syekh 20 th yg lalu 
bahkan bisa jadi jauh 
sebelumnya adalah 
seperti sejarah 
berulang...di mana ada 
sejarah nabi Nuh yang 
membuat kapal besar di 
dataran tinggi atau 
gunung...yg akhirnya 
terbukti menyelamatkan 
generasi pelanjut umat 
manusia...hari ini dengan 
adanya wabah pandemik 
yang tak terduga syehk 
sudah 
mempersiapkannya jauh2 
hari...ini luar biasa...ilmu 
yang sangat tinggi yang di 
ajarkan langsung dan 
dapat di lihat dan 
dirasakkan serta 

dampaknya nyata..dan 
rasa syukur ini 
menambah semangat 
kami..terimakasih 
syeykh..sehat 
selalu..merdeka 

 

 
428. Sartono Sartono 

Mantep 

 

 
429. Karyani ss 

Subnallah...Klau didengar 
pidatonya syekh, 
...sungguh-sungguh ini, 
memberikan pelajaran yg 
luar biasa, excellent tk 
kebaikan ummat manusia 
seluruhnya. 

 

 
430. Darul Anwar 

Subhanallah. Pelaksana 
sholat perdana d masjid 
Rahmatan Lil Alamin yg di 
hadiri lebih dari 7000 
jamaah di laksanakan 
dengan hikmah, tak lupa 
sholat dengan mengikuti 
sesuai protokol WHO 
Sholat di Masjid terbesar 
se Asia tengara 

 

 
431. Mery Atriani 

Subhanallah... Merdeka 
Gema takbir di MRLA 
Duniapun bergetar dan 
alampun menyambut 
akan kemenangan.. 
Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar... 

 

 
432. Ramzi Fawaz 

Alhamdulillah 
hirobilalamin subhanallah 
Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar Merdeka 
Indonesia Raya semoga 
bisa menjadi pelopor bagi 
Rahmat alam semesta 
sehinga tercipta 
kehidupan kemanusiaan 
yang adil dan beradab 

 

 
433. luluk khumairoh 

Subhanalloh 
walhamdulillah 
walailahaillahu wallohu 
akbar...allohu akbar 
walillahilkham.... luar 
biasa...sholad idul fitri di 
masjid terbesar se Asia 
yaitu masjid Rahmatan lil 
alamin... 

 

 
434. Misnan Jaelani 

Alhamdulillah 👍👍👍 

 

 
435. petualangan 

babang 

Subhanallah MasyaAllah 
Tabarakallah.. Takjub 
ngeliyat kerapihan dalam 
solat dengan kondisi 
seperti ini.. Kereennnn 
zaytun 👍👍👍 

 

 
436. Titin Alrauf 

MasyaAllah indah d 
pandang tertib dan teratur 
ber shaf" smg berkah dan 
sehat semua yg ada d 
dlm nya...alhamdulillah 

 

 
437. Siti Nurjanah 

Subhanallah 
Alhamdulillah luaaaar 
biasa, dengan kondisi 
diluar tidak melaksanakan 
shlolat idhul Fitri disetiap 
masjid diseluruh dunia 
tapi Mahad Al Zaytun 
Melaksanakan dengan 
Sosial Pihysical 
Distancing dan Sesuai 
Protokol kesehatan WHO 
dan jaga jarak 

 

 
438. Titin Alrauf 

MasyaAllah indah d 
pandang tertib dan teratur 
ber shaf" smg berkah dan 
sehat semua yg ada d 
dlm nya...alhamdulillah 

 

 
439. Anton Rust 

Luruskan Shaf! maju 
bersama dengan ORHIBA 
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440. Arwin Syah 

Alhamdulillah 

 

 
441. Budi Yulianto 

Bismillahirrohmanirrohim.. 
Merdeka.. Merdeka.. 
Merdeka!!! 

 

 
442. rizkon arif 

Alhamdulilla Luar Biasa 
Indonesia Maju... 

 

 
443. Waslam Lam 

Alhamdulillah... Merdeka 

 

 
444. Naufal Zenjuro 

Subhanaulloh... 
Alhamdulillah... ALLAHU 
AKBAR... Semoga 
menjadi Inpirasi ANAK 
BANGSA. 

 

 
445. Hasan Nudin 

Alhamdulillah mardeka 
luwarbiasa semoga kita 
bisa ikut sholat idhu Fitri 
di tahun depan dengan 
tempat yang sangat 
bagus 

 

 
446. Mubarik Ahmad 

Tidak hanya sekedar 
NEW NORMAL, tapi 
Syakh sudah berfikir lebih 
jauh tentang tatanan 
hidup setelah "Pandemic 
Corona" selesai , yaitu : 
ORHIBA 

 

 
447. Eva Dhamayanti 

Subhanallah, 
walhamdulillah, 
walaillahaillaullah, 
waullahuakbar. Super 
sekali... Hasil karya maha 
hebat umat Islam 
Indonesia dan buah 
pemikiran pemimpin yang 
mendunia yang bisa 
mencarikan solusi bagi 
peribadatan umat islam di 
tengah pandemi yang 
mendunia saat ini 

 

 
448. Nur Mala 

Masyaallaah.. tetap 
melaksanakan sholat ied 
di masjid walau di masa 
pandemi, sesuai dengan 
protokol kesehatan WHO. 
Semoga menjadi uswah 
untuk semua dan semoga 
selalu dalam lindungan 
Allah SWT. 

 

 
449. Parwanto Parwanto 

Subhanallah...luar biasa 
AL-ZAYTUN selalu jadi 
yang 
terdepan,alhamdulillah🤲 
MERDEKA🇮🇩🇮🇩 

 

 
450. Imam Safei 

Alhamdullilah Masjid 
Rahmatan lil alamin 
terbesar sdh bisa 
digunakan oleh ribuan 
santri , eksponen ,dewan 
guru dsbnya . Dikala 
pandemi corona mesjid ini 
menerapkan standar yg 
diberlakukan oleh Who 
dimana masjid lain ditutup 
kita masih bisa 
melaksanakan kegiatan 
ibadah .....indonesia 
harus kuat , seorang 
pemimpin harus 
mempersiapkan pangan 
,sandang dan papan ini 
bukti bahwa pemimpin 
pondok pesantren telah 
mempersiapkannya 

 

 

451. Boeyoenx 
Xneoyeob 

Alhamdulillah sebuah 
contoh ketangguhan dan 
kematangan dalam 
membangun Indonesia 
Raya 

 

 
452. M.A.K Jaelani 

Subhanallahi 
walhamdulillah...Allahu 
akbar Puji syukur 
kehadirat Allah swt, krn 
mahad zaytun , dpt 
melaksanakan shalat 
idhul fitri sesuai protokol 
WHO dmn kebanyakan 
Muslim tdk dpt 
melaksanakannya ini 
dikarenakan Alzaytun 
memiliki masjid yg dpt 
menampung jamaah yg 
besar , walau 
pembangunannya blm 
rampung, protokol WHO 
dilaksanakan dmn jamaah 
menjaga jarak aman, 
physical distancing dan. 
Memakai masker. Syaikh 
alzaytun meminta kita utk 
merdeka ruh, pikir dan 
ilmu jgn kaku dan tumpul 
intuisi kita hrs visioner, 
pikir panjang kedepan. 
Utk asupan santri 
alzaytun..syaikh telah 
mengganti dari beras 
menjadi gandum, krn 
gandum adlh makanan 
para Nabi dan nilai 
gizinya lbh bnyk 
dibandingkan beras. Utk 
pasangan makan roti 
gandum, syaikh telah 
mengimpor ikan Tuna dari 
Maluku dmn ikan tuna 
bnyk mengandumg 
Omega 3 yg sgt baik utk 
perkembangan otak Utk 
kepulangan santri dlm 
memenuhi hak cutinya, 
maka menunggu PSBB 
dari daerah selesai... 
Walhamdulillah... 

 

 
453. Sutikno Braling 

Penerapan ibadah yg 
sesuai dgn situasi dan 
kondisi, Ini merupakan 
bid, ah hasanah yg perlu 
di syiarkan ke masyarakat 
luas, Alhamdulillaah 

 

 
454. arif septianto 

Berani menghadapi 
terobosan hidup orde 
baru dalam perubahan 
zaman sehingga 
menginspirasikan kita 
untuk selalu optimis. 
Orhiba kita bangun 
bersama kita ciptakan 
surga dunia. Merdeka 

 

 
455. Soleha Anel 

MasyaAllah Alhamdulillah 
luarbiasa, semoga 
menjadi inspirasi bagi 
semuanya. 

 

 
456. Bukata Bukata 

Walhamdulillah, 
Allahuakbar,luar biasa Al-
zaytun dengan ada nya 
pelaksanaan idul fitri 
berjalan aman dan lancarr 
, MERDEKA MERDEKA 
MERDEKA!. 

 

 
457. Farhan Ramadan 

Mantabbb luar biasa, ini lh 
sosok pemimpin yg di 
butuhkn, mampu 
memberikan solusi, bukan 
membatasi, AKU YESSS 

 

 
458. mohd azahari noor 

Bismillahirrohmaanirohim 
Alhamdulillah Merdeka 

 

 
459. Farhan Ramadan 

Alhmdulilh y' Allah, trnyata 
masih ada manusia yg 
memikirkan masa depan 
tampa meninggalkn 
sejarah, inilh, sosok 
pemimpin yg di harapkn 
bangsa nh, mempu 
memberikan solusi, bukan 
membatasi, 

 

 
460. Cecep Suganda 

Subhanallah...Alhamdulill
ah Pelaksanaan sholat 
iedul fitri 1 Syawal 1441 
H/2020 M d mesjid 
termegah di Asia 
Tenggara "Rahmatan lil 
'Aalamiin"Al Zaytun 
Indramayu 
indonesia..berstandar 
protokol WHO dan 
tuntunan sunah Rosul. 

 

 
461. Rosi Agustin 

Subhanallah... Al Zaytun 
is the best, Rahmat bagi 
seluruh alam... Sukses 
selalu Al Zaytun, we Love 
you 👍👍👍 
Alhamdulillahirobbil'Aalam
iin.. 

 

 
462. Adrian TPMI 

Awesome👍👍a 
pandemic did not prevent 
them from building 
civilization 

 

 
463. joni arman 

Alhamdulillah.. Luar 
Biasa.. Semoga kita bisa 
ikut Melaksanakan Shalat 
DiMasjid Rahamatan 
Lilalamin... 

 

 
464. sumartini ayu 

Allahuakbar...allahuakbar.
..allahuakbar walilla 
hilkham.ditengah pandemi 
Al-Zaytun melaksanakan 
sholat ied dengan 
khidmad.ditengah 
pandemi, 
Alhamdulillahirobbil'alami
n. 

 

 
465. Doni 

Edukidspreneur 

Assalamualaikum 
Merdeka... Selalu menjadi 
sumber inspirasi bagi kita 
semua dan seluruh umat 
di dunia dalam 
menyongsong 
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pembaharuan dengan 
menata orde hidup baru 
(ORHIBA) 
Alhamdulillahirrabbil'alaa
miin 

 

 
466. OZI AYUBI 

Subhanalloh Luar biasa 
sekali, kiranya Alzaytun 
segera menjadi acuan 
dunia 

 

 
467. Muhammad Rozali 

Subhanalloh Allahuakbar 

 

 
468. Heriyawan 

Heriyawan 

Alhamdulillah,,, 
subhanallah. Baru kali ini 
saya saksikan solat ied yg 
sangat spektakuler dlm 
situasi pandemi. Semoga 
menjadi contoh untuk 
semua muslim sedunia. 
Walhamdulilah. 

 

 
469. ARSADA INTERIOR 

Alhamdulillah Masjid 
Rahmatan Lil Alamin 
merupakan masjid yang 
tetap melaksanakan 
sholat idulfitri yg tetap 
melaksanakan sunah 
rosul dalam kondisi covid 
19 alhamdulillah merdeka 

 

 
470. satya budhi 

Alhamdulillah, setelah 
mendengarkan khutbah 
yg disampaikan syeh, 
disaat orang2 takut solat 
eid berjamaah di masjid, 
di alzaitun justru 
melaksanakan, dgn 
protokol kesehatan 
menurut standar who, 
menerapkan orhiba dalam 
pelaksanaannya 

 

 
471. arif efendi838 

Subhanallah 

 

 
472. Adhari Yuneldi 

Subhanallah 
alhmdulillah....Al Zaytun 
selalu menjadi contoh yg 
nyata demi membangun 
sebuah peradaban 
kemanusiaan untuk 
dunia.... 

 

 
473. Ahmad Jumeri 

jumeri 

Luar biasa ,nambah ilmu 
,buat kita dan bangsa kita 
dan dunia. 

 

 
474. Sis Wandi 

Luar Biasa Al-Zaitun 
ajaran Ilahiyah 
dilaksanakan dan anjuran 
pemerintah sesuai protap 
dgn standar WHO tetep 
dikerjakan, SUKSES 
SELALU AL-ZAITUN 
SEPANJANG MASA 

 

 
475. DAPUR YAMMIE 

MALIKA 

Masya Allah luar biasa 
nih, Alzaytun suatu 
tempat yg tertata baik dan 
teratur dan Rapih.....bisa 
dilihat dari Syaf nya yg 
Rapi....Sesuai banget 
dengan Standar WHO. 
Sungguh menjalankan 
Kemanusiaan yang Adil 
dan Beradab.... 

 

 
476. Kokom Komariah 

Alhamdulillah,,, 
subhanallah,,,merdeka 

 

 
477. kang_ restoe 

Subhanallah 
walhamdulillah... 
Luarbiasa 

 

 
478. Fartini Tini 

Dgn adanya intervensi 
covid 19 masa Allah Al 
zaytun , malah 
menunjukan kpd Dunia 
selalu dan terus berkarya 
menuju Indonesia Raya 
lebih tertata yg mengarah 
Orde Hidup Baru 
(ORHIBA) di Al zaytun 
menginspirasi umat 
Bangsa didunia 
khususnya umat Islam 
didunia memberikan 
intuisi2 dan inovasi baru 
menuju tertatanya 
manusia yg lebih beradab 
Anion .. 

 

 
479. Karsim Bae 

Subhanallah.... Luar biasa 
keren, 

 

 
480. Ahmad Jumeri 

jumeri 

Luar biasa ,nambah ilmu 
buat kita ,dan bisa buat 
inspirasi seluruh bangsa 
di Indonesia dan dunia. 

 

 
481. mieayam 

pombensin 

Luarrrrr 
Biasaaaa...Indonesia 
punya Masjid sebesar ini 
dalam lingkungan 
Pesantren..Alhamdulillah 

 

 
482. imam mashuri 

Subhanallah benar benar 
rahmatan lil Alaamiin, 
indonesia bangkit melalui 
Mahad Al Zaytun 

 

 
483. latifah fathania 

Subhanallah.... Allahhu 
Akbar 3x Alhamdulillah 
dapat terealisasikan 
peradaban Islam di muka 
bumi Allah Aamiin 

 

 
484. Reza Pribadi 

Alhamdulillah, welcome to 
Orde Hidup 
Baru(OrHiBa), Allahu 
akbar! 

 

 
485. Ericka Sanjaya 

Jd contoh yang 
baik....semua bisa d atur 

 

 
486. Hafidz Dudin 

Subhanallah 
Walhamdulillah Allah 
huakbar... Sangat 
Menakjubkan Masjid 
Rahmatan Lil Alamin 🇮🇩🇮🇩 

 

 
487. Entun Royana 

Subhanallah 
walhamdulillah 
walaailaahaillallah 
Allahuakbar Merdeka✋ 

 

 
488. adikus Chanel 

Subhanallah, suatu 
sistem yg patut dicontoh,, 

 

 
489. Romi Maysari 

Subhanaullah... 
Alhamdulillah... 
Alhamdulillah... 
Allahuakbar.... Masjid 
Rahmatan Lilalamiin 

emang The Best Is The 
Best... 

 

 
490. Mawarni Mawar 

Alhamdulillah patut di 
contoh buat seluruh umat 
manusia.. Pesantren 
mahad Alzaitun 

 

 
491. Maz zay 

Alhamdulillah Barokallah 
semoga sukses selalu 
menyertai kita semua... Al 
Zaytun selalu 
memberikan contoh 
sekaligus inspirasi dan 
teladan bagi kita 
semuanya 

 

 
492. BlazBlue Gaming 

Alhadulillahirobbil'alamin 
Allohu Akbar !!! 

 

 
493. Caskim Abi Zaqi 

Alhamdulillah luar biasa.. 

 

 
494. Alfia nur fadilah 

Alhamdulillah, allahu 
Akbar.. Allahu akbar.. 
Allahu Akbar.. semoga ini 
semua menjadi inspirasi 
bagi kita semua dan 
contoh kemanusiaan yang 
adil dan beradab. ajaran 
yang sangat relavan.. 
pelaksanaan sholat yang 
dilakukan sesuai dengan 
kondisinya. Merdeka!!🇮🇩🇮🇩 

 

 
495. Iswanto Bin Tarmo 

Masha allah...luar biasa 
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496. Sanusi Uci 

Alhamdulillah dalam masa 
pandemi skrg ini, Mahad 
AlZaytun dapat 
melaksanakan sholat Idul 
Fitri 1441 H dengan 
khidmat dan sesuai 
standar protokol WHO, 
semoga ini dapat 
dijadikan contoh di 
wilayah Indonesia 
khususnya dan dinegara 
lain pada umumnya. 

 

 
497. Adhwa Waffa 

Bismillah Subhanallah 
Merdeka💪💪 

 

 
498. Achmad Taufik 

Subhanallah... Sungguh 
fenomenal dan contoh 
luar biasa buat bangsa 
indonesia maupun dunia 
ditengah situasi corona, 
namun aktifitas tetap 
berjalan.. 

 

 
499. Basuki Ikhwani 

Alhamdulillah. Ya Allah 
Izinkan hamba bisa ikut 
sholat berjamah di sana. 
Aamiin 

 

 
500. M.Rochan 

Alhamdulillah... Semoga 
Al-zaytun semakin cepat 
menjadi yg terdepan 
untuk mengatasi segala 
persoalan yg terjadi di 
Indonesia, Al-zaytun 
menjadi solusi untuk 
keselamatan kehidupan 
manusia dalam 
berbangsa dan 
bernegara, Mencetak 
kader² / manusia yg kuat, 
Mencetak ekonomi di 
awali dr pertanian yg 
unggul, Membangun 
kemanusiaan yg adil dan 
beradab, Al-zaytun terus 
berkarya untuk 
mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Semua yg 
dilakukan di Al-zaytun 
adalah contoh bagi umat 
manusia. Al-zaytun tetap 
jaya dan abadi. 

 

 
501. Nur Aca Cahya 

Assalamu'alaikum 
....merdeka!!! 
Maasyaallaah, laa 
quwwata illaa 
billaah......Syekh Mahad 
Alzaytun melahirkan 
ijtihad yang dapat 
dipertanggung jawabkan 
di tengah pandemi covid-
19 ini Tentunya dengan 
seluruh penghuni pondok 
mahad alzaytun yang 
Sami'na wa atho'na 
Wassalamu'alaikum 
...merdeka!!! 

 

 
502. Romlah Romlah 

Subhanalloh...Al Zaytun 
beserta pimpinan dan 
jajarannya selalu 
terdepan dalam 
menghadapi semua 
masalah bangsa.Selalu 
hadirkan solusi yg 
terbaik.U all the best 

 

 
503. muhammad haris 

Alhamdulillah senang 
rasanya melihat Masjid 
kebanggan Rahmatan Lil 
Alamin tampak indah dan 
dipenuhi jamaah Sholat 
Ied 1441 H dengan tetap 
menjaga jarak Physical 
Distancing, tetap 
melaksanakan Sholat 
Berjamaah dengan Cara 
Baru, tetap Meramaikan 
Masjid bukan 
meninggalkan Masjid. 
Memulai Orde Hidup Baru 
atau New Normal System 
dengan keadaan yang 
baru, Alhamdulillah 
Insyaallah semua 
diberikan Kesehatan dan 
Keselamatan 🙏    

 

 
504. Farhan Haqiqi 

Subhanallah walaupun 
hanya melihat videonya 
terasa ada didalam masjid 
Rahmatan lil lil'alamin 
nikmat dan hikmat. 

 

 
505. SPBU Modernland 

alhamdulillah 

 

 
506. Mas Ud 

Manya 
Allah...Subhanallah.. Al-
zaytun luar biasa.. 
Peradaban baru 
Indonesia 

 

 
507. asep Paridah 

Alhamdulillah, kebesaran 
Allah dan keagunganya, 
sudah di tampilkan di 
pondok Al zaitun, di 
pimpin Syeh Panji, yang 
visioner, dan mampu 
meyelsaikan masalah 
yang sedang dihadapi 
dan yang akan 
datang.Merdeka 

 

 
508. Iman Udin 

Saya Bangga dengan Al 
zaytun yg selalau 
memberikan contoh untuk 
Rahmatanlil'alamin.indone
sia bisa mardeka!! 

 

 
509. Dwi Rahma yeliza 

Subhanallah yaallah 
...luar biasa masjid nya 
luas sekali ... masjid yang 
Standar S,O,P nya sudah 
di tata sedemikian rupa 
...semoga semua 
kalangan bisa menikmati 
keindahan nya dan bisa di 
contoh di t4 kita Aamiin 
aamiin ya rabbal alamiin 
🤲 

 

 
510. al hidayat 

Subhanallah... 

 

 
511. Bambang Suswadi 

Bismillah Merdeka!!!! 

 

 
512. nanang supriatna 

Subhanallah 
wallhamdulillah Merdeka.. 
Sangat rapih disiplin dan 
kidmat... Luarbiasa 

 

 
513. tini nuryanti 

Subhanallah.. Sholat Iedul 
Fitri di Ma'had Al Zaytun 
merupakan contoh yang 
baik mengikuti Sunnah 
Rasul dan protokol WHO 
dan isi khutbah yang 
disampaikan menuju Orde 
Hidup Baru ...Merdeka 

 

 
514. Nur Hayati 

Subhanallah Allahu Akbar 
3× Al Zaytun best of the 
best sebagai uswah 
membangun peradaban 
dunia 

 

 
515. Pur Wanto 

Alhamdulillah... merdeka 
Allahuakbar Allahuakbar 
Allahuakbar walilahilham 
semoga menjadi inspirasi 
kita semua dlm 
pelaksanaan sholat Ied d 
mahad dengan tema 
ORIBA 

 

 
516. rojikin oji 

Subhanallah ini benar 
benar peradaban di setiap 
ada kesulitan pasti ada 
kemudahan inilah yang 
namanya mensukuri 
nikmat Tuhan 

 

 

517. Bowo Crv 

Alhamdulillah. 
Pelaksanaan solat Idul 
Fitri di MAZ tetap berjalan 
sesuai standar. Semoga 
keluarga besar Ma'had Al 
Zaytun diberikan 
kesehatan yg paripurna. 
Amin. Mohon maaf lahir 
dan batin 

 

 
518. Ridwan Siregar 

Alhamdulillah 

 

 
519. Dadang Sobari 

Subhanallah 
walhamdulillah 
walailahaillallohu allohu 
Akbar..👍👍👍 

 

 
520. Farhan Haqiqi 

Subhanallah wal 
Hamdulilah masjid 
Rahmatan lil 'alamin dan 
Masya Allah bikin 
merinding indah takjub 
dan menyentuh hati ini 
sangat diperlukan sebagai 
contoh tanpa mengurangi 
protokol sholat idul fitri di 
tengah Pandemi ini 

 

 
521. Jumaati Ati 

Subhaanallh, 
walhamduliillah, Allah 
Akbar..luar biasa.. 

 

 
522. Suhai Mi 

Alhamdulillah, 
Subhanallah... Di tengah 
Kondisi Negara yg sdg 
dilanda pamdemi Corona 
ini, Al zaytun tetap 
melaksanakan Sholat Ied 
Alfitri Berjamaah dgn 
mengikuti protokol WHO, 
jaga jarak. Ini suatu sikap 
yg di contohkan oleh Al 
zaytun kepada Indonesia 
Raya yg Merdeka. 
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523. Ruba Iah 

Masya Allah, 
Alhamdulillah masjid 
terbesar dengan jamaah 
terbanyak dan tetap 
mengikuti protokol covid 
19, harusnya menjadi 
tauladan bagi seluruh 
masjid yg ada di dunia, 
meskipun dimasa 
pandemi tidak harus 
meninggalkan syariat dan 
tidak pula mengabaikan 
orde/protokol/sistem. 
Jayalah Al Zaytun - 
ORHIBA 

 

 
524. Yadi Mulyadi 

Luar biasa,disaat orang" 
melaksanakan kegiatan 
ibadah di rumah 
saja,malah di al zaytun 
semua kegiatan ibadah 
dilakukan dimasjid tp 
tetap tdk lepas dari pada 
protokol 
WHO.Allahuakbar 

 

 
525. bekhi ztr 

Alhamdulillah.. Luar bisa 
apa yang di lakukan 
alzaitun.. Perlu untuk di 
contoh bagaimana sdh 
mempersiapkan semua 
dengan sangat baik.. 
Walaupun ditengah 
wabah.. Tetapi alzaitun 
mampu memberikan 
solusi.. Sesuai dengan 
protokol who.. Yang 
ternyata sesuai dengan 
perintah Al-Quran... 

 

 
526. Sanati Sanah 

Alhamdulillah saya 
bangga dengan Al zaytun 
yg selalu memberikan 
contoh 

 

 
527. Agus Win 

Alhamdulilah.. Sebuah 
pencerahan yang luar 
biasa bagi kami dan Insya 
Allah bagi masyarakat 
Indonesia dan dunia. 

Tentang Pemimpin bervisi 
jauh kedepan, memiliki 
intuisi yang tajam 
menyikapi sebuah 
masalah dengan berpikir, 
berkata dan berbuat 
global sehingga 
melahirkan langkah dan 
karya nyata yang mampu 
memberikan solusi-solusi 
inovatif dalam kehidupan 
berbangsa, beragama 
dengan tetap 
memperhatikan protokol2 
WHO. Semua itu wujud 
dari MERDEKA RUH, 
MERDEKA FIKIR DAN 
MERDEKA ILMU 
sehingga mampu 
mengaktualisasikan nilai 
dasar KEMANUSIAN 
YANG ADIL DAN 
BERADAB. Semoga 
mampu menginspirasi 
Masyarakat Indonesia 
dan Dunia. 

 

 
528. Sidikruwardi 

Ruwardi 

Bismillahirrahmanirrahim 
sholat Iedul Fitri 1441H di 
Alzaytun (masjid 
Rahmatan Lil alamin) 
berjalan dengan hikmat 
ditengah wabah Covid 19, 
sesuai protokol WHO 
Alhamdulillah 

 

 
529. Andie choey 

Assalamualaikum,,, 
Merdeka 🇮🇩. Alhamdulillah 

 

 
530. Wulan Rahmawati 

Subhannalloh 
Alhamdulillah,, sangat 
terharu sholat Idul Fitri 
bisa di laksanakan di 
mesjid Rahmatan lil 
Alamiin...👍🙏 

 

 
531. Muhamad Fajri 

Masya Allah...luar Biasa 
Al-zaytun 

 

 

532. Ade Suherman 

Subhanallah.. 
Pelaksanaan sholat Iedul 
Filtri di Mahad Al Zaytun 
luar biasa ,contoh yang 
baik ditata dengan apik 
mengikuti Sunah Rosul 
dan protokol 
WHO...Merdeka 

 

 
533. Mamat Rahmat 

Masya alloh luar biasa 
sekali,, bulan romadon 
taun ini,,, yg di laksanakn 
di mahad alzaitun,,, Di 
dalam alqur an surat 58: 
11,,,sekh menjelaskan 
bahwa kita membangun 
masjid jangan yg kecil 
kecil,,,buat lah masjid yg 
besar,, Masya alloh 
dengan kita membangun 
masjid yg sudah 20 
taunan,, baru taun ini bisa 
di pake untuk berjamaah 
solat idul pitri,,, Dan dulu 
sehk pernah ada yg 
nanya siapa yg akan 
mengisi mesjid yg besar,, 
bahkan yg terbesar se 
asia tenggara,,,,? jawab 
sekh para santri dan ,,, 
Inilah jawaban sehk 
kita,,,santri semunya 
melaksanakn solat idul 
pitri di masjid rohmatan,,,, 
Doa kita semuanya 
semoga saya di taun 
selanjutnya bisa bersma 
sama dengan sekh ,, 
bejamaah solat idul pitri,, 
di mesjid rohmatan 
lilalamin,, Walhamdulilah 
Merdeka 

 

 
534. Siti Komariyah 

Subhanallah Al Zaytun 
patut di contoh 

 

 
535. JHADIS ARMADA 

Alhamdulillah, Luar biasa. 
Kiranya ORHIBA ini 
menjadi trand di masa kini 
dan masa depan, sebagai 
suatu innovation dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

 

 
536. Siti Komariyah 

Subhanallah Al Zaytun 
perlu di contoh untuk 
Dunia 

 

 
537. obama jr joker 

Allahuakbar... 
Allahuakbar. Subhallah. 
Luar biasa di tengah 
pademik masyarakat 
kebinguan ingin sholat 
berjamaah,Justru di 
Ma'had sangat 
menggembirakan 
pelaksanaan Sholat Idil 
Fitri 

 

 
538. Suparmi Aja 

Terima kasih syakh al 
zaytun mugo pimpinan RI 
damel masjid ageng lan 
angsal damel sembayang 
gawe protokol kesehatan 
go umat islam bangsa 
indonesia Alhamdulillah 

 

 
539. 

Wirantombmqkam
mmjjhhoijjngvj.z. . 
Wiranto 

Subhanallah,Wallhamdulil
lah,Walailahaillallah,Walla
huakbar. Sungguh apa 
yang di tunjukkan di 
Ma'had Al Zaytun,adalah 
hasil pemikiran yg 
visioner ,dan hasil 
kepemimpinan yang yg 
tegas dan berani.,yg 
didukung ketaatan dan 
kedisiplinan yg tinggi. 
Sukses mulia untuk 
seluruh civitas akademika 
Ma'had Al Zaytun,dan 
Menuju INDONESIA 
MUST BE STRONG. 
MERDEKA 

 

 
540. mar Kaban 

Alhamdulillah MasyaAllah 

 

 
541. Etih Ervan 

Masya Allah , , , luar 
biasa, semoga 

menjadikan inspiratif umat 
islam Dunia. Pelaksanaan 
sholat I'ed berjama'ah 
yang sangat rapih dan 
mengikuti protokol WHO, 
Merdeka Merdeka 
Merdeka Alhamdulillah 

 

 
542. Muh Zazin 

Luar biasa walaupun di 
Lockdown Mahad Al 
Zaytun kegiatan Sholat 
Iedul Fitri tetap 
dilaksanakan sesuai 
standar protokol WHO 

 

 
543. syifa paujiah_abs37 

Panjang umur untuk 
pemimpin yang 
visioner😊 

 

 
544. Hendra Peri 

Alhamdulillah, Al Zaytun 
untuk kemanusiaan yang 
adil dan beradap, 
Merdeka!!! 

 

 
545. muhammad Nurdin 

Alhamdulillah MAZ selalu 
tampil memberikan 
contoh terbaik untuk 
Indonesia Abadi 

 

 
546. Saeful Hidayat 

Subhanallah 
walhamdulillah 
Allahuakbar Di tengah-
tengah kondisi wabah yg 
sedang melanda,di saat 
hampir 90 persen orang 
meninggalkan 
majlis/masjid untuk sholat 
berjamah,namun Al 
Zaytun tetap 
melaksanakn sholat 
berjamaah sesuai 
protokol WHO.. 
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547. Khaliluna Siqot 

Walaukarihalmusyrikuuuu
n😭😭😭 

 

 
548. kamarul eddy 

baharom 

Alhamdulillah, sangat luar 
biasa, sholat dalam 
Masjid,Rahmatan lil 
Alamin, terus praktik 
WHO lagi, rapi sekali, 
Sususan saf nya 

 

 
549. Siti Masroh 

Subahannol wal 
hamdulillah. Di tengah 
kondisi Pandemi Syaykh 
tampil menjadi suri 
tauladan bagi bangsa 
Indonesia dan Dunia 
khususnya bagi Umat 
islam 

 

 
550. Mustakim 

Mustakim 

Perayaan IDHUL FITRI 
2020 Di Mahad Al Zaytun 
lengkap Takbiran,Sholat 
Doa Alhamdulillah 
MERDEKA Mahad Al 
Zaytun telah 
Melaksanakan Sholat 
Idhul Fitri 1441 H Sesuai 
Anjuran Pemerintah 
dengan Sosial Pihysical 
Distancing dan Protokol 
Kesehatan (WHO) dan 
Jaga jarak, dilain Sisi di 
Masjid Masjid Seluruh 
dunia melarang umat 
islam untuk Sholat Idhul 
Fitri di Masjid,Tapi 
diMahad Alzaytun,tetap 
Melaksanakan Sholat 
Idhul Fitri 1441 H dengan 
tempat yang sangat 
Memadai Dengan 
mengambil Tema 
ORHIBA, (Orang Hidup 
Baru)atau disebut dalam 
menata Agama dan 
Menata penddikan dan 
selalu Menjalin Solidaritas 
Antar Beragama. Dan 
menjalankan persatuan 
Indonesia, dan 
mempunyai Oleh oleh 
Roti gandum untuk orang 
tua wali santri ini sangat 
luar biasa disaat diluaran 
sana, pondok pondok 
memulangkan anak , 
anak didik nya tapi yang 
dilakukan Mahad Al 
Zaytun Justru melokdonw 

atau mengarantina 
diri,yang didalem tidak 
bisa keluar yang didalem 
pun tidak bisa keluar 
Mustaqim 

 

 
551. subari royhan 

Alhamdulillah, contoh 
kongkrit yang sangat 
ispiratif dengan semangat 
pembaharuan, yang 
BERANI dan PANTANG 
MENYERAH. 

 

 
552. Ramli Rean 

Alhamdulillah,keindahan 
surga yang di ciptakan 
karya anak bangsa 
Indonesia. Hasil 
kemerdekaan ruh,pikir 
dan ilmu. Allahu Akbar ! 
Allahu Akbar ! Allahu 
Akbar ! 

 

 
553. Nana Supriatna 

Alhamdulillah mesjid kita 
sudah hampir selesai dan 
sudah d mulai dengan 
shalat idul Fitri.. semoga 
menjadi contoh bagi 
masjid2 yang ada di dunia 
ini.. 

 

 
554. Daman Kurnia45 

Alhamdulillah hrba 
dengan kebesaran allah 
subhanawu wataa'la dan 
kepiawain sekh YAB 
abdusalam rasidi panji 
gumilang dalam 
memimpin dan mengelola 
pondok pesantren dan 
pendukung nya maka 
terciptalah kemegahan 
citra umat islam dunia di 
mulai dari titik islam yg di 
indonesia khususnya 
ma'had alzaytun dari 
sinilah alhamdulillah telah 
memprsembahkan 
pencerahan perubahan 
menuju orde hidup baru 
yg mana dengan adanya 
wabah yg hari ini melanda 
dunia menjadi tolak ukur 
untuk merubah segalanya 
maka terciptalah hidup yg 
penuh toleransi dan 
damai yg penuh dgn 
kesejahteraan sehingga 

hidup ini bukan beban 
akan tetapi hidup ini 
adalah anugrah dan 
rahmat dari yag maha 
kuasa atas segala 
sesuatu ya'ni allah 
subhanawu wataa'la 
alhamdulillah hirobbil 
a'lamiiin merdeka !!! 

 

 
555. Yuni Handayani 

Bismillah,, pelaksanaan 
shalat ied yg sesuai 
standart WHO,, 
mengajarkan kita utk 
memasuki orde hidup 
baru yg merdeka pikir, 
merdeka ruh dan 
merdeka ilmu,,, Merdeka 

 

 
556. Cengkareng Timur 

Allahu akbar allahuakbar 
allahuakbar. Perlu layar 
besar untuk view Saat 
khutbah. Megah sekali 

 

 
557. Supardi Supardi 

Alhamdulillah Sangat 
Sempurna Dan luar biasa, 
Di Masjid Rahmatan 
lilalamin Melaksanakan 
Sholat Id Al Fitri 
Berjama'ah dengan 
Protokol WHO, Sukses 
terus MAZ dan Semangat 
terus Para santri/ santri 
wati 

 

 
558. Sigit Umbara 

Alhamdulillah, 
pelaksanaan sholat Idul 
Fitri di Masjid Rahmatan 
Lil Alamin terlaksana 
dengan aman dengan 
menerapkan protokol 
WHO. Pesan yang di 
disampaikan Beliau dalam 
khutbah mengenai Orde 
Hidup Baru, semoga kita 
semua bisa 
melaksanakannya demi 
terwujudnya do'a kita 
dalam Indonesia Raya 3 
Stanza berbekal 
Kemerdekaan Ruh, Pikir 
dan Ilmu 

 

 
559. nusantara kautsar 

Bismillahirahmannirohim..
.. Subhanallah,,, 
alhamdulillah sy ucapkan, 
marhaban ya ramadhan 
Taqabballah minna wa 
mingkum wa huallahu 
a'laik. Dmn semua umat 
kaum muslimin 
merayakan ied fitri dlm 
keadaan wabah virus, 
alhamdulillah di sini bisa 
melaksanan sesuai 
standar protokol WHO, 
semoga disini jadi 
tauladan/contoh 
pelaksanaan kehidupan 
hidup yg diajarkan allah ( 
ORHIBA ). Semangat n 
maju terus. Salam 
Merdeka🙏🙏 Ahmad 
saripudin n Keluarga 

 

 
560. Arief Mahdianto 

Subhanallah 
walhamdulillah wala Illa 
ha ilallah Allahuakbar 
🙏👍👍👍 

 

 
561. Fatmah Umie 

Subhanallah ... 

 

 
562. jah4az 

Assalamualaikum 
warahmatullahi 
wabaratuh🙋 merdeka💪 

 

 
563. Jojo Samijo 

Subhanallah semoga kita 
terus Istiqomah dan 
semoga syekh di berikan 
umur yg panjang dan kita 
semua di berikan 
kesehatan yg paripurna 
dan di berikan umur yg 
panjang juga 
walhamdulillah 
merdeka🤲🤲 

 

 

564. Muhamad Alif 

Alhamdulillah syakh telah 
mencontoh kan pada 
dunia , sholat ID dalam 
situasi pandemik yg 
mengikuti standar WHO, 
kita harus melaksanakan 
protokol new normal, 
Senatiasa cepat di 
temukan vaksin nya dan 
umat manusia kembali 
kedalam keadaan 
normal.. Amin... 

 

 
565. Jaenudin Udin 

Subhsnallah.. 
Allahuakbar3x Luar biasa 
...sholat ied berjamaaj dlm 
jumlah yg besar  uh 
inovatif... Al zaytun is the 
best 

 

 
566. lola agusmita 

Masya Allah tabarakallah, 
kenapa MUI tidak 
menerapkan protokol ini? 
Bismillah jadi contoh buat 
semua 

 

 
567. pebrianto anto 

Alhamdulillah..Masjid milik 
kita , milik Indonesia , 
milik umat manusia dunia. 

 

 
568. Nursiah Binti Parsit 

Alhamdulillah. Merdeka 
pikir, merdeka ruh, 
merdeka ruh menciptakan 
ORHIBA Orde Hidup 
Baru. Good job al zaytun. 

 

 
569. Nida Sofie 

Alhamdulillah, 
Pelaksanaan sholat Ied 
Fitri di MRLA hikmad 
menggunakan aturan 
WHO & pemerintah. 
Masjid megah bisa 
menampung ribuan 
jamaah, dgn sound 
system yg bagus suara 
jernih &:jelas terdengar. 
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570. Zulpa Salma 

Subhanallah,.. 
Mendengar suaranya 
gema takbir dan bacaan 
shalat syaikh, serasa 
merinding bulu kuduku 
dicampur haru dan 
bangga, ya Allah 
lindungilah dan 
sehatkanlah syaikh al 
zaytun. .."merdeka".. 

 

 
571. Sri Endarwini 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar 
Waillailham..... 
Sausufufakum... Luruskan 
barisan Lurusan shaf 
Ditengah wabah 
Pesantren Al Zaztun 
melaksanakan ORHIBA ( 
Orde Hidup Baru ) 
dengan mempertajam 
intuisi, dan inovasi 
sehingga manusia 
mempunyai identitas 
sebagai bangsa Indonesia 
Merdeka..... 

 

 

 
572. Sumardi Sumardi 

Subhanallah..... Al zaytun 
of the best... 

 

 
573. Arief Mahdianto 

Alhamdulillah 

 

 
574. toha ismail 

Subhanallah.. Luar biasa 
Ma'had Al-Zaytun di 
tengah pandemi tetap 
melaksanakan sholat ied 
fitri sesuai protokol WHO. 
Inilah bentuk menata 
kehidupan manusia yg 
adil dan beradab. 
Terwujud toleransi dan 
perdamaian. 

 

 
575. ugas gmp 

Bismillahirrohmanirrohim 
Subhanalloh , 
Alhamdulillah Allohu 
Akbar Pelaksanaan 
Sholat Id Fitri d Masjid 
Rahmatan lil Alamin 
sangat menajubkan 
mengikuti protokol WHO 
.inilah contoh yg nyata d 
saat musibah Covid 19 
bisa melaksanakan dg 

tertib merupakan Orde 
Hidup Baru 

 

 
576. Farhan Hanif 

Alhamdulillah, hikmah dari 
wabah Corona 
menghasilkan Ide dan 
inovasi besar dan baru 
yakbi ORHIBA. 

 

 
577. Bejo Suparjo 

Menangis mendengar 
syekh alzaitun ceramah. 
Semoga diberikan 
kesehattan supaya bisa 
melanjutkan semua cita2 
Alzaitun. Amin yarobal 
Alamin. 

 

 
578. Rafli Hanif 

Subhanalloh.. Luar biasa.. 
ORHIBA semoga 
dicontoh oleh bangsa 
bangsa lain di seluruh 
penjuru dunia.. 
Alhamdulillah.. 

 

 

579. Andi Ilham 

Senangnya yah, bisa 
sholat berjamaah dengan 
7000an jamaah 
lainnya@Al zaytun...Luar 
Biasa Al zaytun, Sholat 
jumat dan idul fitri tetap 
dilaksanakan... Baru tau 
saya arti dari وا ُصفُوفَُكْم   َسوُّ

فُوِف ِمنْ   إِقَاَمِة  فَإِنَّ تَْسِويَةَ الصُّ
 Luruskanlah“ .الصَّالَةِ 
barisan kalian, karena 
pelurusan barisan 
merupakan bagian dari 
penegakkan shalat. Tidak 
ada kata Rapatkan 
barisan...brarti rapat 
barisan itu sesuai kondisi 
yah 

 

 
580. Rusdi Diannor 

Alhamdulillaahi 
Rabbil'aalamiin... Allah 
Swt telah membuktikan 
janjinya yaitu, barang 
siapa bersyukur terhadap 
nikmat yang diberikan 
Nya, maka akan dilipat 
ganda kan.Nikmat iman, 
islam, ikhsan.hidup 
berkehidupan dengan 
menggunakan petunjuk 
Allah yaitu Alquran 
dengan disiplin tinggi. Jika 
sebaliknya, maka rasakan 
lah azab yang pedih. 
Sebagai contoh, saya beli 
motor merek honda, 
pastinya diberikan buku 
petunjuk penggunaan dan 
perawatan nya.jika saya 
tidak memakai petunjuk 
tersebut, pastinya motor 

saya cepat rusak dan 
tidak bisa bertahan lama. 
Saya melihat alzaytun 
sangat disiplin 
menggunakan petunjuk 
yang Allah turun kan yaitu 
alquran. Walaupun sering 
di pitnah dan di Serang 
bertubi-tubi, yaitu 
mengajarkan aliran sesat 
bahkan dibilang sarang 
teroris. Tapi alzaytun 
terus istikomah dan 
konsisten dengan 
petunjuk Allah . maka 
wajar jika Allah 
memberikan berkah yaitu 
intuisi dan inovasi yang 
paten... kepada syekh 
alzaytun dan jajaran 
nya.begitu juga dengan 
negara kita Indonesia, 
sudah punya jati diri 
bangsa yang tertulis 
dalam lirik lagu Indonesia 
Raya 3 stanza,malah 1 
stanza saja yang 
pakai.punya UUD 1945 
malah di 
amendemen.akibatnya 
muncul pejabat 2 negara 
yang tidak ahli di 
bidangnya dan melakukan 
tindak pidana 
korupsi...akhirnya rakyat 
banyak ikut merasakan 
akibatnya".Saya 
mencintai 
Indonesia...ayo2 pejabat 
dan aparat NKRI jadikan 
alzaytun sebagai program 
percontohan untuk 
Indonesia jaya dan 
bermartabat.salam dari 
banjarmasin Merdeka 

 

 
581. Cibaduyut brang 

breng brong 
gembrot 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar laa Illa ha 
ilallahu Wallahu Akbar 
Allahu Akbar wa 
lillahilham Masya Allah 
bangga bahagia sekaligus 
terharu melihat 
mendengar fenomena ini 
bersyukur bs menjadi 
bagian yang ada didalam 
nya walopun tdk bs ikut 
shalat Ied berjamaah 
disana tp hati fikiran dan 
jiwaku ada disana 
bersama sama 
merayakan Iedul Fitri 
1441H 
Alhamdulillah....💖😎🇮🇩 

 

 
582. adiansyah ishaka 

Bismillah... Kita memasuki 
Orhiba mewujudkan HAM 
yaitu Kemanusiaan yang 
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Adil & Beradab 
Alhamdulillah... 

 

 
583. iman budiman 

Assalamualaikum... 
Merdeka. 🇲🇨 
Alhamdulillah Puji dan 
syukur kehadirat Allah 
SWT Ma'had Al Zaytun 
Bisa melaksanakan 
Shalat Ied di Masjid 
Rahmatan Lil Al-Amin 
dalam situasi Wabah 
Covid-19 dan berjalan 
dengan mengikuti 
_Phisical Distancing_, 
toharoh yang semua 
sudah di atur dalam Al 
Qur'an semua sesuai 
Protokol WHO, dengan 
ORHIBA Indonesa 
memiliki indentitas yang 
terkandung dalam Lagu 
Indonesia tiga Stanza. 
Walhamdulilah.... 

 

 
584. Nia Nia 

MasyaAllah... 
Alhamdulillah... Al Zaytun 
selalu memberikan 
inovasi dalam pandemik 
di saat ini  

 

 
585. Didik Gusnady 

Bismillahirrohmanirrohim..
.sy sebagai walisantri dari 
anak sy. Sangat kagum 
melihat perkembangan 
masjid Rahmatan lil 
alamin ini. Apalagi di 
tahun ini. Sdh bisa di 
pakai utk sholat ied dul 
fitri 1441 H. Dan tata cara 
nya pun mengikuti 
standart Kesehatan WHO. 
Sungguh sangat disiplin 
sekali pesantren Al 
zaytun. God blees utk Al 
zaytun.👍 

 

 
586. ElfarizKi Cha 

Subhanallah semoga 
lancar truss apa yg d ingin 
kan oleh ma'had ... 
Terbaik lah pokoknya 

 

 
587. Dedi Sugara 

Alhamdulillah 

 

 
588. Siti Muyasaroh 

Masyaallah tabarokallah 

 

 
589. lasim cilacap 

Masya Alloh walaupun di 
tengah wabah virus covid 
19 civitas di Alzaytun 
tetap melaksanakan 
sholat iedul fitri namun 
tetap mengikuti sop yang 
di perintah kan oleh 
WHO. Ini dapat 
menginspirasi bagi umat 
islam di dunia. Semangat 
terus untuk berbuat 
kebaikan dan selalu 
berinovasi dalam hidup 
ini. 

 

 
590. Safani Jambi 

Allah huakbar... Allah 
huakbar... Allah huakbar 
Alhamdulillah masjid 
Rahmatan Lil Alamin bisa 
melaksanakan solat idul 
Fitri...dgn kondisi covid & 
mengikuti protokol 
pemerintah dgn jmh 
jamaah berapapun juga... 

 

 
591. rahmat syah 

Spektakuler..👍 

 

 
592. Ya ya 

Allahu akbar allahu akbar 
allahu akbar subhanallah 
walhamdulilah waalailah 
wallahu akbar pesantren 
al zaitun memang yang 
terbaik di dunia yang akan 
melahirkan generasi yang 
siap memimpin dunia dan 
yang pertama di 
indonesia yang 
menghasilkan produk 

organik yang 
menyehatkan tubuh dan 
nantinya indonesia akan 
sehat dan menjadi negara 
yang terkuat di dunia 
amiin 

 

 
593. Ummu Azmi Sabila 

Alhamdulillah. Visi dan 
solusi brilian 

 

 
594. Tajudin Tajudin 

Subhanallah 
walhamdulillah......ALLAH
U AKBAR ALLAHU 
AKBAR ALLAHU AKBAR 

 

 
595. Suntoro Bule 

Allahu akbar allahu akbar. 
Allahu akbar 
walillailham... subhanalloh 
kampus alzaytun yg 
bertaraf internasional.. 
sangat beruntung anak sy 
sekolah di alzaytun.. 
semoga alzaytun menjadi 
contoh tuk semua 
pesantren.. alhamdulillah 

 

 
596. Lidia Hastuti 

Subhanallah... 
Alhamdulillah..merd ka..🇮🇩 

 

 
597. Mohamad Nadih 

Subhanallah, 
walhamdulilah wa 
lailahailallah wallahu 
akbar 

 

 
598. Muhamad Aji Qorib 

Masyallah luar biasa tertib 
,rapih dan sukses semoga 
kelak bisa menjadi uswah 
yang baik untuk bangsa 
dan negara Indonesia dan 
seluruh umat di seluruh 
penjuru dunia. Kemudian 

doa kami semoga setelah 
kepemimpinan syeh nanti 
bisa mendapatkan 
generasi pemimpin 
baik.amanah sayang 
pada rakyatnya dan 
berwibawa yang tatanan 
bangsa ini lebih maju 
,adil,sejahtera dan 
berimbang.kuncinya itu 
disiplin yang tlah di 
contohkan syeh. 

 

 
599. Con Clet 

Masya Allah...hanya kara 
ini yg bisa terucap dan 
bergulir airmata karena 
dimana2 tutup Masjid tapi 
Allah tunjukkan 
kebesaranNya bahwa 
Islam tak kan pernah 
kalah. Allahu Akbar.. 
Allahu Akbar... 

 

 
600. sakini 

Subhanallah sungguh 
menakjubkan ditengah 
wabah tetap dijalankan 
sholat idul fitri.shaaf nya 
wow keren kaya di 
madinah.pantas jd contoh 
smua umat muslim 
sedunia 

 

 
601. MOH DUlyamin 

Semoga target 
pemasangan granit lantai 
empat pada bulan 
Dzulhijjah terlampaui, 
alhamdulillah 

 

 
602. muhamad sani 

Allahuakbar Allahuakbar 
Allahuakbar Walillahilham 
Subhanallah 
Walhamdulillah 
walaailaahaillalah 
wallahuakbar MahasucI 
Allah yang telah 
menganugrahkan 
karunianya kepada orang 
orang yang lurus untuk 
menata kehidupan 
Manusia yang adil dan 
beradab, dan semoga 
Alzaytun menjadi contoh 
kepada lainnya Dan 
semoga Syah As Panji 
Gumilang selalu diberikan 

kesehatan yang paripurna 
Walhamdulillah 

 

 

 
603. Haddy Kurniawan 

Alhamdulillah....  

 

 
604. Musatdak Imus 

Alhamdulillah Merdeka 
ruh Merdeka fikir 
Merdeka.ilmu 
Walhamdulilah 

 

 
605. Ajang Suhaya 

Subhanalloh 
walhamdulillah wala illaha 
ilalloh wallohu 
Akbar....pemandangan 
sholat ied yg indah di 
dalam mesjid Rahmatan 
Lil Al-Amin yg begitu 
megah. Semangat 
"ORHIBA" 

 

 
606. ZainulFanani Yes 

LUAR BIASA 

 

 
607. Abdul Hadi 

Pemimpin yg sangat 
visioner,bisa menyatukan 
semua golongan di 
Indonesia,Alhamdulillah. 

 

 
608. sarinah sari 

Allahuakbar Allahuakbar 
Allahuakbar Walillah 
ilham Subhanallah 
walhamdulillah 
walaailahailllallah 
wallahuakbar Sungguh 
besar karunia Allah SWT 
yang telah diberikan 
kepada orang orang yang 
Lurus Semoga Al zaytun 
menjadi Awalul dalam 
membangun manusia 
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yang adil dan beradab 
dan menjadi contoh 
kepada yg lainnya Sehat 
selalu untuk Syah As 
Panji Gumilang 

 

 

 
609. Hernawan Hidayah 

Alhamdulillah berinovasi 
dalam beribadah dalam 
kondisi pemdemi covid 

 

  
610. AL-MUNAWWARAH 

Ngawi 

BAROKALLAH 
BAROKALLAH 
BAROKALLAH 

 

 
611. Indo Nesia 

Alhamdulillah....MERDEK
A !!!! 

 

 
612. Ery Indriati 

Semoga Al Zaytun selalu 
istiqomah di jalan Allah. 
Love 

 

 
613. yayuk gangsarwati 

Subhanallah....Al zaytun 
rumah kita..aku Rindu 
berkunjung kesitu.... 

 

 
614. Radikal Utama 

Subhanallah.. Inovasi2 
baru sangat diperlukan 
utk kemajuan Indonesia. 
Syaikh Al Zaytun 
mengajak kita semua utk 
selalu cerdas dalam 
menyikapi kondisi. Ohirba 
merupakan momen yang 
akan membawa 
perubahan2 Indonesia 
masa depan. Baik itu 
pangan, kesehatan, 
pendidikan dan perilaku 
manusianya utk menjadi 

lebih baik... Terima kasih 
Syaikh.. Alhamdulillah.. 
Merdeka 

 

 

 
615. muhidin mbe 

Allahuakbar.. 
Allahuakbar.. 
Allahuakbar.. Luar Biasa.. 
Alhamdulillah.. 

 

 
616. BEGAL SQUAD 

SQUAD 

Subhanallah 
walhamdulillah 
Allahuakbar... 

 

 
617. Arixiloid 

Alhamdulillah bisa juga 
dengarkan ceramah Ied al 
fitri di masa Covid dengan 
penuh hikmah semoga 
Virus Orhiba bisa 
menularkan kebaikan bagi 
semua dan menjadi 
uswatun hassanah bagi 
semuanya 🙏 

 

 
618. Mohammad Candra 

assalamu'alaikum 
merdeka. subhanalloh 
merinding melihat dan 
memdengarnya. luar 
biasa seperti ada oase di 
tengah padang pasir. 
seperti ada secercah 
cahaya di dalam 
kegelapan. di saat orang 
panik dan tau 
kedepannya mau hidup 
seperti apa dengan 
adanya virus corona. tapi 
di mahad tidak ada 
kecemasan, tetapi 
optimistis yang luar biasa. 

 

 
619. Dimas Aji2011 

 Masya حيم  الر حمن  الر هللا  بسم 
Alloh... Al Zaytun Ta'at 
pada Alloh,& patuh 
terhadap aturan 
Pemerintah, juga standar 
Protokol Kesehatan 

WHO. Di bawah 
kepemimpinan Syaykh AS 
Panji Gumilang, mampu 
menjadi Simbol Perilaku 
Manusia Yang 
Berperadaban. Dan terus 
Menjadikan Masa Depan 
Bangsa Indonesia 
Semakin Gemilang. Saya 
Bangga ada Al Zaytun di 
Indonesia. Saya dukung 
sebagai warga Negara 
Indonesia, Excellent!!! 
Bravo Al Zaytun!!  هللا  الحمد 

 

 
620. Ana Shafira 

Alhamdulillah sangat 
baikk👍👍👍👍 

 

 
621. Nahwa Mar'a 

Asalmualaikum merdeka 
kami merasakan terharu 
merasa kagum dengan 
mengadakan solat id pitri 
dimaz hebat berjamaah 
terus jangan henti jadilah 
contoh walhamdulilah 

 

 
622. mukti zakaria 

Subhanallah, 
tabarakllah...... Terus 
maju.. 

 

 
623. dindin fahrudin 

Alhamdulillah, 
pelaksanaan shalat Idul 
Fitri di MAZ merupakan 
satu bentuk , bahwa 
selalu ada hikmah dibalik 
setiap urusan. Berfikir 
merdeka, bersikap 
merdeka dan berlaku 
merdeka. Wujud bangsa 
mandiri. 

 

 
624. Imam Setiawan 

Bismillahirrahmanirrahim 
Pelaksanaan shalat Ied Al 
Fitri di Masjid Rahmatan 
Lil Alamin, Kampus, 
Ma'had Al-Zaytun, 
Indramayu, Indonesia 
merupakan sesuatu yang 

luar biasa 
membanggakan. Ketika 
yang lain memilih untuk 
tidak melaksanakan 
shalat Ied berjamaah, 
dengan berbagai alasan 
dan pertimbangan. 
Sebuah kehebatan 
inovasi yang dilakukan 
oleh seorang pemimpin 
yang cerdas yang gagah 
berani, Syaykh Al Zaytun 
mampu mempertahankan 
perintah-perintah agama, 
dengan tetap mengikuti 
aturan aturan pemerintah 
baik baik aturan tingkat 
nasional PSBB, mulai 
social distancing, psical 
distancing dan lain 
sebagainya, juga 
mengikuti peraturan yang 
telah disepakati dunia, 
yakni dalam hal ini adalah 
protokol WHO. 
Alhamdulillahirabbila'alam
in 

 

 
625. Fahmi Fahmi 

Subhanallah... 
Walhamdulillah... Allahu 
akbar.... Jaya Al zaytun 

 

 
626. Zerli Aulia 

Subhanallah 
Alhamdulillah Allahuakbar 
Luar biasa..👍👍👍 
Dahsyat..💪💪💪 
Semoga Allah selalu 
memberikan kesuksesan 
untuk program program 
Alzaytun yang Rahmatan 
Lil alamin...🙏 

 

 

 
627. Nursal Nursalzein 

Subhanallah ,, semoga 
apa yg di lakukan mahad 
al zaytun dapat membuka 
pola pikir pembuat 
kebijakan di indonesia 
agar berani mengambil 
keputusan tidak 
meninggalkan tempat 
ibadah.. 

 

 
628. Yasimin Jambi 

Alhamdulillah Luar biasa 
alzaytun Maju terus 

MAZ..untuk masa depan 
yang gemilang🇮🇩 

 

 
629. Mahbudin Budin 

Alhamdulillah... 
Subhanallah... 
Allahuakbar... Luarbiasa.. 
Melihatnya Saja Sangat 
Bangga Banget Apa lagi 
bisa diantara mereka... 
Semoga km bs kesana 
lagi... Semoga vandemik 
ini cepat berlalu... 

 

 

 
630. Sugi Sugie 

ALLAH akbar 3x... 
Alzaitun sedang 
membangun peradaban 
yang sesungguhnya, 
berkarya untuk bangsa 
Indonesia dan Dunia.. 
Alhamdulillah 

 

 
631. Noorzully Septriana 

Masya Allah... merinding.. 

 

 
632. Triani Almahyra 

Subhanallah.... Dalam 
keadaan pandemi saat 
masjid masjid lain 
menutup untuk 
melaksanakan sholat Ied,, 
justru di Al Zaytun 
melaksanakan dg tertib 
sesuai protokol WHO.. 
Semoga Al Zaytun bisa 
menjadi contoh bagi 
lembaga pendidikan lain 
dan masjid² yang di 
luaran... Al Zaytun 
Terbaik dari yang 
Terbaik... 

 

 
633. Mujiono Edi 

Subhanallah 
walhamdulillah.. Semoga 
benar benar menjadi 
rahmat bagi alam 
semesta.. sebagai 
pelopor perdamaian 
dunia. 
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634. wahyudi A.R 

Alhamdulillah..., Allahu 
akbar.. Allahu akbar... 
Allahu akbar.. 
Walillahil..hamd..,semoga 
syakh dan keluarga besar 
civitas mahad senantiasa 
mendapatkan keberkahan 
dan 
kejayaan...,Alhamdulillah.. 

 

 
635. PRODUK PT BEST 

Alhamdulillahi Rabbil 
'Aalamiin.....shalat idul fitri 
1441 H disaat covid 19 
Mahad Al Zaytun tetap 
berjalan lancar dan aman 
sesuai protokol....Ini 
sangat Luar biasa 
sebagai inspirasisi umat 
islam.....Tetap 
Menjalankan Sunah Rasul 
berjamaah....semoga Doa 
kita semua cepat di 
kabulkan Allah 
SWT....Indonesia Ba 
gkit,maju Jaya ,sejahtera 
.......Mohon Maaf Lahir 
dan Bathin...salam kenal 
salam Silahturahim sy 
Wahyudin...Semoga 
Dengan silaturahim 
membawa keberkahan 
kebahagiaan 
kesejahteraan dan 
kesuksesan untuk kita 
semua.....aamiin 
08128389389 
 

 
636. Sapri Yadi 

Alhamdulillah barakallah 
Allahuakbar Allahuakbar 
Ma'had Alzaytun 
menjawab kondisi 
sekarang dengan Bijak 
sesuai dengan Al-Qur'an 
dan Sunnah ,semoga 
menjadi percontohan 
yang baik buat semua 
kalangan... Merdeka...... 

 

 
637. Ratna Ningsih 

Alhamdulillah.. Al zaytun 
memang Rahmatan 
lil'alamin untuk semua.. 
🤲 

 

 
638. Jaeni Mende 

Subhanalloh 
walhamdulillah 
walailahaillalloh 
wallohuakbar walahaola 
walaakuwwata illabillah 
.luar biasa tak"jub 
merinding ini kuwwasa 
ilahi serta bingbinggannya 
dehingga bisa tercipta 
seperti yg kitalihat diluar 
nalar ini mu'jizat ilahi 
subhanalloh subhanalloh 
subhanalloh 

 

 
639. Hermawan Bintang 

masya allah mahad al 
zaytun tmpt paling aman 
saat pandemi covid-19 
msh bisa shalat idul fitri 
berjamaah sesuai ptrokol 
kesehatan who. sy yg 
tinggal di jakarta aja tdk 
bisa shalat jama'ah. 
bahkan seluruh indonesia 
tdk bisa melaksanakan 
shalat jum'at, tarawih & 
idul fitri. kl ada yg shalat 
jama'ah saat ada virus 
corona itu nekat. di 
pesantren al zaytun ini 
hrsnya bisa jd contoh to 
jakarta & seluruh wilayah 
indonesia bagaimana 
menangani virus corona 
yg tepat tnp ada yg positif 
maupun yg meninggal. 
satu kata hebat! dr 
sumber2 data2 yg sy 
peroleh tentang 
pemikiran, visi, misi & 
pidato pemimpin seluruh 
negara dunia tdk ada 
pemimpin yg sehebat 
syayh al zaytun Dr. AS. 
Panji Gumilang. semoga 
al zaytun makin jaya & 
tampil menjadi pusat 
peradaban umat islam di 
dunia. krn dunia 
khususnya umat islam 
krisis seorang pemimpin 
spt baginda besar 
muhammad rosulullah 
a.s. sy jg mengucapkan 
assalamu'aikum merdeka! 

 

 
640. rika erawati 

Masyallah...Tabarakallah, 
pusat budaya toleransi 
dan perdamaian dengan 
ORHIBA menata 
peradaban dunia 

 

 
641. EFENDI SETYADI 

Allah Akbar, Allah Akbar, 
Allah Akbar... 
Subhanallah 

 

 
642. Eka Anggraini 

Subhanallah,maju terus 
tanpa mendengarkan 
komentar 
manusia...kebangkitan 
Islam yg ditunggu2 hanya 
akan hadir 
disini💪💪😇👍👍 

 

 
643. indra kriswanto 

Alhamdulillah... 
Luarbiasa... Sholat Ied 
berjamaah di Masjid 
Rahmatan Lil 'Alamin 
yang begitu 
menakjubkan.. 
Menggugah Jiwa 
Menyelaras Rasa akan 
makna Islam yang 
sesungguhnya... Sebuah 
pelaksanaan yg sarat 
akan rencana mulai dari 
sarana hingga kaidah 
sehingga tak satupun 
protokol yang terlewati 
baik protokol Ilahiyah 
maupun insaniyah... 
Sebuah mahakarya 
pemikiran utuh dari sosok 
pemimpin yang visioner 
dan berwawasan global 
Maju terus AlZaytun,, 
MERDEKA 🇲🇨🇲🇨🇲🇨 

 

 
644. Bapak Sukoco 

Peradaban islam baru 
semoga masjid masjid 
diseluruh dunia bisa 
mengikuti nya Allahu 
akbar. 

 

 
645. Aprian Sy 

Contoh orde hidup baru 
dlm pelaksanaan shalat 
berjamaah krn dpt 
memberikan ketenangan 
bagi jamaah, khususnya 
di masa pandemik ini. 
Semoga mnjadi uswah 

bagi mesjid² yg lain 
sehingga pelaksanaan 
shalat berjamaah dapat 
terus berjalan dgn 
khidmat, MAZ is the best 
👍 

 

 
646. Piroh Piroh 

Subhanallah 
Alhamdulillah 
Allahuakbar.. 
Allahuakbar.. Allahuakbar 

 

 
647. Nur Fatoni 

Alhamdulillah.. 

 

 
648. Sur Yati 

Alhamdulillah....Masya 
Allah, peradaban 
dunia🤩Al zaytun always 
be the best on the world 
👍👍 

 

 
649. Supriyatno Yatno 

ORHIBA (ORDE HIDUP 
BARU) Al-Zaytun 
senatiasa menjadi 
inspirasi dalam setiap 
langkah dan karyanya. 
Terimakasih corona. 

 

 
650. Insan Kamil 

Subhanallah 

 

 
651. Ngarepot 

ngarengkenek 
jeung si cepot 

Luar biasa Mesjid yang 
bukan saja megah, tetapi 
makmur jamaahnya 

 

 

652. Santi Agustina 

Alhamdulillah 
..Subhanallah.. 

 

 
653. Lia Sriwati Waluya 

Masya Alloh... Dua puluh 
tahun sudah dipersiapkan 
untuk dilaksanakan 
sekarang sesuai dengan 
kondisi global yang Alloh 
SWT. kehendaki. Semoga 
usaha Orde Hidup Baru 
yg ditata segenap vicitas 
Mahad Al Zaitun ada dala 
ridho dan lindungan Alloh 
SWT.... Alhamdulillah 

 

 
654. Rohiyah Iyoh 

Subhanallah luar biasa 
Alhamdulillah merdeka 
👍👍 

 

 
655. Syahdan Amir 

haqiqi 

Subhanalloh,luar biasa 

 

 
656. little world 

Subhanallah 
walhamdulillah. Mahad 
Aalzaytun senantiasa 
memberikan contoh yang 
baik. 🙏🙏🙏 

 

 
657. saepudin YAMU'TI 

Alhamdulillah merdeka... 

 

 
658. Eryanto Rizal 

Al zaytun sambut Orde 
Hidup Baru 

 

 
659. Suratmin Progress 
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Assalamu'alaikum 
MERDEKA.....!!!🇲🇨🇲🇨🇲🇨 
Semoga menjadi Inspirasi 
bagi umat Islam Bangsa 
Indonesià dan Dunia, 
Luarrrr Biasa هللا .......اكبر هللا 
 اكبر  هللا........اكبر

 

 
660. Sarah Aini 

Subhanallah pelaksanaan 
solat idul fitri di masjid 
Rahmatan Lil Aalamiin, 
peradaban dan kejayaan 
Islam semakin bangkit 
dan diharapkan Mahad Al 
Zaytun dapat menjadi 
pusat peradaban Islam di 
dunia👍👍👍 

 

 
661. Muhammad Ali 

imron 

Subhaanalloh...isi 
khotbah yang sangat 
bagus sekali. Dgn 
merdeka ruh, merdeka 
fikir, merdeka ilmu, syekh 
laksana seorang 
Mujtahid/Mujaddid abad 
ini. Tidak terkondisikan 
oleh keadaan tapi mampu 
mengkondisikan keadaan. 
Alhamdulillah..Merdeka!!! 

 

 
662. supriyadi yadi 

Subhanallah Allahu akbar 
3x 

 

 
663. Kasbullah1 

Alhamdulilah................set
idaknya harapan bahwa 
negri ini masih ada 
masyarakat yang 
menerapkan disiplin tinggi 
sesuai intruksi 

 

 
664. Binti Mukaromah 

Sholat berjamaah dengan 
berjarak mematuhi 
perintah dari pemerintah 
jadi tidak harus tidak 
sholat.... Masjid yang 
begitu megah luas para 
jamaah yang sopan,rapih, 

berpakaian jas semua 
😍😍  Patut jadi 
contoh kerapihan 
kedisiplinan .....tidak 
mudah bisa mengatur sof 
yg sapi sedemikian rupa 
jamaah semua taat 

 

 
665. CIPTA PAKAR 

UTAMA 

masya allah,,,, 

 

 
666. Herma Musda 

Subhanallah 
Alhamdulillah 

 

 
667. Kusna Fadhil 

Masyaa Allah.. Al Zaytun 
menjadi contoh untuk 
dunia 🌐 

 

 
668. Mahmudin Udin 

Alhamdulillah semoga 
walaupun dalam keadaan 
kondisi seperti ini tidak di 
jadikan alasan untuk tidak 
melaksanakan shalat idul 
fitri ..salut untuk MAHAD 
AL-ZAITUN luar biasa 
semoga menjadi figur 
umat islam keseluruh 
dunia..karna perintah ini 
telah di tetap kan oleh 
sang pencipta ALLAH 
SWT..  itulah yang 
berpegan teguh kepada 
agama Allah SWT yang 
telah di tetap kan-NYA.. 
semoga beliau dan 
pengikut nya dilindungi 
oleh Allah SWT..Amiiiiin 

 

 
669. tasrajut yellow 

Subqanalloh.... rapi dan 
modern pasti berdisiplin . 
harus jadi contoh utk 
masyrakat Indonesia dan 
dunia. 

 

 
670. Schaefulloch Al 

Idrus 

Baarakallaah fii ummati 
Muhammad SAW 

 

 
671. briliano_ printing 

Semoga Islam yg beradad 
akan tercipta dari Mahad 
Alzaytu, Sehat paripurna 
buat Syeck Al Zaytun dan 
kita semua.. Alhamdulillah 

 

 
672. Muchtar Fatwa 

Tauladan terbaik. 

 

 
673. Ahrom Hidayat 

Alhamdulillah ... semoga 
bisa menginspirasi 
masyarakat, khususnya 
umat muslim yg ada di 
Indonesia maupun di 
dunia 

 

 
674. khiar najmi 

Alhamdulillah...MAZ telah 
menjawab tantangan 
dunia,dengan 
melaksanakan salat ied 
sesuai protokol dari 
WHO.Merdeka 

 

 
675. D'nish 

Subhanallah 
walhamdulillah 
walaaillahaillallah 
Allahuakbar Merdeka 

 

 
676. MUHAMMAD 

HASAN 

Alhamdulillah, segala puji 
bagi Allah, Al Zaytun 
melakukan, mengajarkan 

dan memberikan contoh 
cara cantik, indah dan 
menarik mengatasi 
pandemik, slogan 
ORHIBA. Orde Hidup 
Baru. 🤲 

 

 
677. Agus Sugiarto 

Alhamdulillah Luar biasa 
👍💯♥ 

 

 
678. Gani Ismail 

Subhanaloh 
walhandulillah walailaha 
ilalloh 

 

 
679. USEP SAEPULOH 

Alhamdulillah Al Zaytun 
selalu yang terdepan 
menginspirasi Kehidupan 
baru orde hidup baru ( 
ORHIBA) ditengah2 
pandemik Covid 

 
680. Syifa Baru 

Masya Allah 

 

 
681. Fauzi Ahmad 

PUSAT PENDIDIKAN 
PENGEMBANGAN 
BUDAYA TOLERANSI 
DAN PERDAMAIAN🙏 

 

 
682. Rusyadi Yadi 

Alhamdulillahhirobil'alami
n. Merdeka . Semoga al 
zaytun makin maju & lebih 
baik . 

 

 
683. Subarkah ghp Nisa 

Hanya satu didunia ini yg 
bisa melaksanakan sholat 
Aidil Fitri dengan jumlah 

jamaah terbanyak,dan 
dngan standar kesehatan 
ada di Indonesia,yg tidak 
bnyk orang yg tau bahwa 
itu ada di 
Indramayu,maka patutlah 
kita bangga bahwa kita 
ada diindonesia,bahkan 
menjadi bagian penting 
dalam sejarah 
kebangkitan Islam yg 
ternyata ada 
diindonesia,inilah yg 
dimksd rosul sayakunu 
yazharul Islam filardhi 
Syarqi, 

 

 
684. Bahru Din 

Subhanallah sangat luar 
biasa 

 

 
685. Robeto Koba 

Materi khutbah yang 
sangat berkelas dan 
visioner. Dunia Islam saat 
ini memang sangat 
kurang dengan hal 
pembaharuan. Umumnya 
kebanyakan berbicara 
retorik dan teoritis saja 
belum sampai tahap 
pengaplikasian. Namun 
Syaykh Al Zaytun telah 
merubah pandangan itu 
semua dengan segala 
karya nyata yang telah di 
wujudkan nya secara 
bersama. Al-Qur'an bukan 
hanya teori saja namun 
harus di bumikan dalam 
dunia nyata dan itu telah 
dilaksanakan di Al Zaytun. 
Alhamdulillah. 

 

 
686. Sawet Asad 

Semoga terus 
berkembang dan bisa 
sebagai contoh untuk 
masjid yg lain nya 

 

 
687. hafiz bahar 

Assalamualaikum. 
Merdeka. Alhamdulillah, 
kita mesti berani 
berinovasi dan 
mempunyai fikiran yang 
merdeka untuk 
menempuh sesuatu yang 
kita takuti. Hanya jiwa 
yang merdeka dapat 
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mempertahankan hak 
kehidupan dan asasi 
manusia. Pendekatan 
yang dibawa oleh Al-
Zaytun yakni ORHIBA, 
menata order hidup baru 
menjadikan kita berani 
mengambil jalan yang 
orang lain tidak mampu 
lakukan. Al-Zaytun satu-
satunya institusi melahir 
dan membangunkan 
manusiawi untuk masa 
depan berlandaskan 
sunnah Rasul dan ajaran 
Ilahi. Semoga terus maju, 
maju dan maju dipersada 
dunia dan menjadi ikutan 
kepada umat manusia. 
Wali Santri Malaysia 

 

 
688. Ali Rosidi 

MasyaAlloh Allohu Akbar 
Allohu Akbar Allohu Akbar 
Laa Haula wala Quwwata 
illa billah...Merdeka! 

 

 
689. Ismet Hakim 

Subhanalloh peradaban 
orde hidup baru dimulai 
dari Masjid ini kedepan 
bangsa lndonesia dan 
dunia harus 
menerapannya demi 
kelangsungan perdaban 
itu sendiri MERDEKA ! 

 

 
690. Agus Lukman 

Subhanallah... Alzaytun 
selalu menjadi teladan 
yang baik , semoga akan 
terus menjadi pelopor 
kebaikan dalam segala 
aspek kehidupan , 
Alhamdulillah Amin...🤲 

 

 
691. raihaand 2010 

....AJIBBB...MANTULLL...

. DISIPLIN 
PROTOKOLER nya... 
MANTAP... Cerminan 
MANUSIA yang 
BERADAB, tata cara 
berpakaiannya 
memanusiakan manusia 
KHUTBAH nya... 
MAKNYUS... INKLUSIF 
dan INOVATIF, 
berpandangan kedepan - 
jauh memandang demi 

sebuah perubahan 
melalui pembangunan 
Salut... Takjub...ingin ikut 
Merajut Biar ikut kekinian 
ah.... 
ASSALAMUALAIKUM... 
MERDEKA... 👋 

 

 

 
692. Yenni Z 

Alhamdulillah... 

 

 
693. ardi jowo 

Subhanallah mantab, 
tempat yang tepat untuk 
mendidik generasi 
penerus bangsa 
Indonesia 

 

 
694. Koswara AliBasya 

Alhamdulillah... 
merdeka....hidup ORHIBA 

 

 
695. Mohd Sukardi 

Alhamdulillah, merdeka³ 

 

 
696. Agus Aneka 

Service 

Alhamdulillah.....semoga 
segala apa yg di 
contohkan di Al-Zaytun di 
tiru dan di 
implementasikan oleh 
para pemimpin di seluruh 
dunia,karena itu makna 
dari nama mesjid itu 
sendiri (RAHMATAN LIL 
ALAMIN) 

 

 
697. Abdul Wahid 

Allahu Akbar, Allahu 
Akbar, Allahu 
Akbar...perwujudan dari 
Rahmatan Lil 'alamin ( 
Rahmat Bagi Semesta 
Alam ) ada di Masjid 

Rahmatan Lil 'alamin 
yang terletak di areal 
kompleks pondok 
pesantren Al - Zaytun , 
Gantar, Indramayu. Di 
saat seluruh dunia 
sedang berkabung dan 
panik dg situasi yg 
berkembang saat ini tapi 
di Al Zaytun semua baik 
baik saja. Itu di karena 
ponpes ini memakai 
manajemen ilahiah..dan 
sunggug sungguh 
menerapkan ajaran Ilahi 
dalam setiap gerak dan 
nafasnya... 

 

 
698. jaelani rosyid 

Alhamdulillah ... 
mengesankan. 

 

 
699. Amat Soleh 

Allaahuakbar, protokol 
yang bagus dan 
mengagumkan , bisa jadi 
sumber referensi untuk 
masyarakat 

 

 
700. crystal graphia 

🇮🇩🎈High Quality ,, 👍 
mantullll,,,,, 🤩😍😊 
"_SUBHANALLAH_" 
Salam ERDEKA 🙏 
ALLAHUAKBAR 3x 🙏 

 

 
701. fuadrizalyazid 

MasyaAllah.. Mahad AL-
ZAYTUN sungguh luar 
biasa dan berkwalitas. 
Semoga diberi kesehatan 
selalu Syeikh Panji 
Gumilang beserta para 
guru dan santri. Semoga 
saya bisa merasakan 
Sholat di Masjid 
Rahmatan Lil'alamiin 

 

 
702. La Juridin 

Alhamdulillah.. syaykh Al 
zaytun seorang pemimpin 
yg brilian dan visioner,dg 
adanya korona bukan 

berarti tidak shalat di 
masjid,dg mengikuti 
protokol WHO dan 
ORHIBA itulah sebuah 
kebijaksanaan,, Indonesia 
butuh pemimpin seperti 
syaykh AS Panji 
Gumilang, yg cerdas, 
amanah,jujur,dapat 
dipercaya, menyampaikan 
dg jln yg benar,, 
pemimpin yg berada di 
jalur tuntunan Al Qur'an 
dan Sunnah 
Rasulullah...Memanusiak
an 
manusia....,..Assalamualai
kum.. Merdekaaaa 

 

 
703. Asroni Wijaya 

Bismillahirrmanirrahim,as
salamualaikum Merdeka! 
subhanallah, luar biasa. 
Syeikh memberikan 
konsep peradaban 
kontemporer dengan tidak 
mengurangi nilai - nilai 
syar'i nya, meskipun 
dalam kondisi darurat 
covid, pembangunan 
tetap berjalan, kesehatan 
dan keselamatan civitas 
Ma'had Al-Zaytun 
prioritas, protokol di 
dalam Alquran, protokol 
WHO, protokol 
pemerintah semua 
dijalankan dengan baik, 
harmonisasi dalam segala 
bidang.semoga bangsa 
Indonesia menjadi bangsa 
yang berperadapan maju 
dengan memanusiakan 
manusia yan adil dan 
beradab, sejahtera, 
makmur. ya Allah ya rab 
telah Engkau 
anugerahkan pemimpin 
yang Bastotan fil Ilmi 
Waljizmi yang berinovasi 
berdasarkan keilmuan, 
sehatkan dengan 
kesehatan yg paripurna, 
panjang kan umur. beliau 
dan lindungi lah ya rab 
dari segala marabahaya, 
aamii ya rabbal 'alamiin. 

 

 
704. Richanah Yusuf 

Subhanallah.. masjid 
yang megah. Melihat 
sholat Ied di Al-zaytun, 
seperti mimpi yang 
menjadi kenyataan. 
Seluruh orang di dunia 
khususnya Indonesia, 
yang ingin bisa mengikuti 
sholat Ied Fitri seperti 
biasanya. Indonesia kuat 
tangguh. Indonesia 
jangan terserah. Do'a 

terbaik untuk bangsa ku 
Indonesia. 😍😍 

 

 
705. CHANEL FILM 

COMEDY ACTION 
PADANG LAWAS 

Allah telah memilih sang 
imam Shayhk ASPG 
sbgai nakhoda mahad 
Al'zaytun, utk menata 
dunia ini ke arah yg lbh 
baik dlm masa ORHIBA 
ini 

 

 
706. CHANEL FILM 

COMEDY ACTION 
PADANG LAWAS 

Subhanalloh.. Mahad 
Al'zaytun ttp mlksanakan 
sholat idulfitri scra 
berzama'ah di mesjid 
RML, sy terharu sang 
imam Shayhk bgt 
fasihnya dlm melafalkan 
bacaan suroh nya, salut 
buat Shayhk.. 

 

 
707. Zuki Zuki 

Orde hidup baru syukur 
alhamdulillah..al zaytun 
sentiasa membuat 
sesuatu yg terbaik untuk 
semua MERDEKA! 

 

 
708. Basha Basir 

Alhamdulillah.. Semoga Al 
Zaytun maju dan berjaya 
serta menjadi 
kebanggaan setiap umat 
Islam Dunia.... 

 

 
709. Rohimah 89 

Subhanallah sukses 
selalu alzaytun, Allahu 
Akbar 3x, merdeka 🇮🇩 

 

 
710. Jae Lsh 
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Alhamdulillah selalu 
tampil lebih baik dalam 
mensikapi sebuah 
persoalan...jaya sukses 
mulia 

 

 
711. nugroho sulistyo 

Alhamdulillah Lembaran 
di tengah wabah di 
mahad Al zaytun masih 
bisa melaksanakan sholat 
Ied Al Fitri berjamaah dan 
mendengar khutbah 
syaykh tentang Orhiba 
tetang pola ibadah di 
kondisi wabah maupun 
pola asupan pemakana 
menjadi terus semangat 
meyongsong masa depan 

 

 
712. Jun Nel 

Kondisi diAlzaytun 
menjadi bukti 
nyata,apabila bergerak 
sesuai petunjuk Alqur'an 
hasilnya Luarbiasa,sangat 
siap menghadapi ujian 
apa saja bentuknya,dikala 
dunia tiarap karena 
wabah,Alzaytun berdiri 
gagah berani terus 
membangun bangsa 
ini,Terimakasih Syaykh 
Alzaytun 

 

 
713. maput fals 

Masya Alloh luar biasa 
keren.barisan yang 
sangat rapi sesuai 
protokol WHO jaga 
jarak.lanjutkan 👍 

 

 
714. Haerudin Bambang 

Alhamdulillah ya Allah 
Merdeka 💪 🥰🤗 

 

 
715. kiswandi rassidiq 

Alhamdulillah... wujud 
Karya nyata, rahmat bagi 
alam semesta "ORHIBA" 
Orde Hidup Baru, 
membangun negara... 
membangun dunia... 
membangun budaya... 
ajaran ilahi untuk semua 

 

 
716. Nurhayati Jarudin 

Subhaanallaah...... 
Ditengah pandemi masih 
bisa menjalankan ibadah 

sholat iedul fitri sesuai 
dengan protokol WHO 

 

 
717. rizki muhammad 

Subhanallah 
Alhamdulillah mesjid yg 
Benar2 Rahmatan 
lil'alamin peradaban islam 
akan bangkit dari mesjid 
ini. 

 

 
718. Incubator 

Production 

Alhamdulillah ya Allah 
🥰🤗 

 

 
719. aulia Kodir 

Subhanallah ,Lockdown 
membawa arti besar ,Al 
Zaytun Best of the best 
,yang menginspirasikan 
untuk kita semua agar 
berani,mawas diri menuju 
perubahan zaman Orde 
Hidup Baru . Semoga kita 
semua tetap sangat dan 
lstiqomah . 

 

 
720. Budi Man 

Subhanallah 
walhamdulillah 
walailahaillalohuwallohua
kbar Mahad mempelopori 
hidup ORHIBA..dikala di 
luar masjid pada di tutup 
Mahad tetap 
melaksanakan Sholat di 
Masjid dengan standar 
WHO..dan sarana nya 
mendukung.. Pola makan 
santri sudah di rubah utk 
asupan makan yang 
baik.... Semoga Syaykh 
beserta jajaran nya di 
berikan kesehatan yang 
paripurna..kita selalu 
istiqomah.. MAZ 
isthebest.. 

 

 
721. Panji Alfath 

Subhaanallaah, Allahu 
Akbar...Al-Zaitun itu 
sesuatu banget, penuh 
inovatif dan inspiratif, 
patut di contoh. 

 

 
722. Rum Rumini 

Subhannallah Allahu 
Akbar Al- Zaytun selalu yg 
terbaik dan selalu yg 

terbaik I like al-Zaytun , 
Al- Zaytun selalu 
memberikan ispirasi pd 
dunia untuk selalu maju 
menuju kemakmuran 
bangsa. Salam Al-Zaytun. 
Merrrdeka 

 

 
723. wardoyo wiknyo 

sumarto 

ِحيم بِْســــــــــــــــــِم هللا ْحَمِن اارَّ  الرَّ
Assalamualaikum 
Merdeka ! Kesan saya 
terhadap Khutbah Ied Al 
Fitri Syaykh Al Zaitun : - 
Syaykh Luar biasa 
pemikirannya, 
inovasinya,intuisinya.sam
pai-sampai banyak orang 
baru menyadari 20 tahun 
kemudian. - Menghadapi 
wabah harus 
*berani,teliti,waspada dan 
berdo'a tanpa 
henti*.Jangan tiarap ( 
berdiam diri ).berdiam diri 
hanya menghasilkan 
kesedihan dan keluhan. - 
ORHIBA itu menjalankan 
sunnah Rosul ( 
penjelasannya sudah 
detail ).Intinya harus 
ditata dengan pendidikan 
yang Global 
Thinking,Global 
Solidarity,dan Global 
Setting 
Wassalamualaikum wm 
wb Wardoyo 🙏 

 

 
724. irvano simatupang 

Alhamdulillah...dengan 
berfikir dan berjiwa besar 
kita dapat menata ke arah 
hidup baru, ORHIBA... 
menuju masa depan 
Gemilang.... 
Alhamdulillah... Allohu 
Akbar...3x 

 

 
725. Rudiana Subagja 

Subhanallah mesjidnya 
Besar sekali, itu 
mimbarnya megah , 
sesuai dengan namanya 
Rahmatan Lil ala min 
,semoga banyak terlahir 
pemimpin dan tokoh2 
islam disini ,jaya 
Sejahtera  
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726. Su Warti 

Subhanallah....Allahualkb
ar....Allahuakbar 

 

 
727. Hary Toni 

Alhamdulillah .. ,Al Zaytun 
jangan Pernah berhenti 
utk Membangun 
indonesia Raya menuju 
Orde Hidup Baru 
(ORHIBA) menuju 
kehidupan indonesia 
Raya terwujudnya 
Sebuah Bangsa yg tertata 
lebih Beradab 🤲🤲Amiin  

 

 
728. riyadi dody 

Subhanallah....Masjid yg 
aangat megah satu²nya di 
Indonesia. Dan 
alhamdulillah, kita diajak 
menuju ORHIBA orde 
hidub baru oleh 
seseorang yg Visionaris, 
membangun Indonesia 
dengan tatanan yg saat 
ini sedang kita 
persiapkan.🙏🙏🙏 

 

 
729. aulia Kodir 

Subhanallah Lockdown 
membawa arti besar,...Al 
Zaitun Best of the 
best..yang 
menginspirasikan untuk 
kita semua agar 
berani,mawas diri,menuju 
perubahan zaman Orde 
Hidup Baru ...Bismillah 
semoga kita semua tetap 
semangat dan lstiqomah 
...merdeka 

 

 
730. mukhdhor palal 

Alhamdulillah ...... 
Subhanallah... Allah Allah 
Allah hu Akbar....... Potret 
Islam yg sanggar islami 
..Indonesia harus kuat Al 
Zaytun terus berjaya.. 

 

 
731. Pabu tikusnya SDH 

pd tau 11 

Kita harus pertajam " 
intuisi" 

 

 
732. yuni marises 

Subhanallah mesjid nya 
megah dan indah, yg 
shalat nya bershaf rapih 
dan berjarak sesuai 
PSBB  

 

 
733. Yati Rahayu 

Subhanallah..sungguh 
syayhk MAZ pimpinan 
yang luar biasa 

 

 
734. yuni marises 

Subhanallah , Masjidnya 
megah dan indah sekali 
serta shaf sholatnya rapi 

 

 
735. Zarah Fazirah 

MasyaAllah 

 

 
736. SAS Propertindo 

Subhanallah.. Allahu 
akbar.. Allahu Akbar... 
Allahu akbar... Inilah 
uswtun hasanah fil ardi.. 
Di Era pandemi korona 
Mahad Alzaitun 
memberikan contoh dan 
solusi ibadah dan hidup 
sesuai dgn petunjuk 
AlQuran dan protokol 
WHO. Orhiba adalah 
keniscayaan yang harus 
dijalani. Dan AlZaytun 
sudah mempelopori 
dalam segala bidang. 
Terus berkarya 
membangun peradaban 
dunia. Untuk Indonesia 
dan seluruh umat 
manusia. Baktimu sudah 
dinanti Berjayalah Mahad 
AlZayrun. 
Alhamdulillahirobbil'aalam
iin. 

 

 
737. Khairul Hamizan 

Alhamdullillah masih 
terdapat tempat yang 
melaksanakan menurut 
kehendak Allah.contoh 
bagaimana ancaman 
covid diuruskan. Semoga 
MAZ menjadi contoh bagi 
seluruh umat islam di 
dunia ini. 

 

 
738. Hendro Wibowo 

Subhanallah...disaat 
masjid masjid lain tidak 
mengadakan sholat ied 
atau bahkan sholat tanpa 
mengindahkan protokol 
kesihatan, di Al Zaytun 
masih bisa sholat ied, 
dengan protokol 
kesihatan. Khutbahnya 
sangat optimis, disaat 
orang orang sedang 
pesimis dengan wabah 
covid-19.  َِّرب ِ َّ ْلعَالَِمْين ا  اْلَحْمُد   

 

 
739. aulia Kodir 

Subhanallah ,Lockdown 
membawa arti besar ....Al 
zaytun Best of the 
best...yg 
menginspirasikan untuk 
kita semua agar ,mawas 
diri ,menuju perubahanA 
zaman Orde Hidup Baru 
....semoga kita semua 
tetap semangat dan 
lstiqomah...merdeka 

 

 
740. Suntoro Bule 

Subhanalloh.. 
alhandulillah.. allahu 
akbar .. allahu akbar.. 

 

 
741. Suhendra Hedra 

Assalamualaikum 
MERDEKA 🙏 
Alhamdulillah ,,, suatu 
peradaban yg harus di 
contoh, Ma'had alzaitun 
sumber inpirasi 
peradaban masa kini 
👍MERDEKA.... 

 

 
742. Whinda Heryawan 

Masya Allah.... Masjidnya 
sangat indah dan shaff 
sangat rapi. Tetap 
beribadah dengan 
berpedoman standart 
WHO. Barakallah 
segenap civitas Alzaytun 

 

 
743. Sabrina Ayu 

Wong INDRAMAYU 
Bangga.. nemen.. yuhh... 
VIRALKAN !!! 

 

 
744. Sodikin Bari 

alhamdulillah indonesia 
harus kuaaaat 
meeerdekaaaaaaa....... 

 

 
745. Muhammad Ridwan 

Bismillahirrahmaniirahim 
Segala puji bagi Allah 
SWT. Semoga YAB. 
Syaykh Alzaytun selalu 
diberikan kesehatan. 
Dengan Merdeka ilmu, 
pikir, dan ruh, segala 
tantangan yang ada bisa 
di hadapi. MERDEKA 

 

 
746. Muhammad Nur 

Alhamdulillah... Al Zaytun 
menjadi Uswatun 
Hasanah dan terdepan 
dalam menata peradaban 
baru Sukses selalu untuk 
Al Zaitun 👍 

 

 
747. FRJ Paloh 

MashaAllah... sangat luar 
biasa disiplin yang 
diterapkan di Al Zaytun... 
Alhamdulillah 

 

 

 
748. Oktiawan Setiya 

Budi 

Hanya Bisa 
takjub....pelaksanaan 
begitu lancar, di Masjid 
Rahmatan Lil Alamin yang 
luar biasa 

 

 
749. Dede Jaenudin 

Jaenudin 

Subhanalloh....luar biasa 

 

 
750. Pabu tikusnya SDH 

pd tau 11 

Al hamdulillah , 
Allahuakbar , Merdeka,!! 

 

 
751. yaniz alhakim 

Subhanallah 
Tabarakallah.. disaat 
yang lain tidak ada sholat 
berjamaah dan idul 
Fitri..di Ma'had Al zaitun 
dilaksanakan sesuai 
dengan protokol covid.. 
pemikiran syekh sangat 
luar biasa , membangun 
peradaban.. 

 

 
752. edy ibrahim 

Subhanallah..Alhamdulilla
h Wabah corona 
membawah berkah dalam 
kehidupan khususnya di 
MAZ terciptanya ORHIBA 
semoga ORHIBA di MAZ 
menjadi titik 
pembaharuan peradaban 
bagi Umat Manusia dan 
beragama secara 
keseluruhan 

 

 
753. Dian Eko 

Masya Allah...luar biasa... 
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754. nano feryansyah 

Subhanallah... Al Zaytun 
mnjdi panutan bagi 
semua umat 

 

 
755. Aghra N. Fithry 

Maju terus Al-Zaytun... 

 

 
756. Agung Mr.D 

Merinding.. Bergetar.. 
Ingin rasanya saya ikutv 
sholat bersama syaykh.. 
Sahabat saya yang 
putranya santri disanapun 
belum bisa kesana karens 
mssih PSBB. Beliau cerita 
: Tadi saya shalat Ied 
imamnya Syaykh, si 
rakaat pertama di ayat 
ayat terakhir syakyh 
terdengar terbata bata 
(seperti sedih) , saya juga 
shalat sempet keluar air 
mata, Seperti biasa surat 
yg di baca surat asshaf. 
Bener bener 
menceritakan tentang 
sebuah Perjalanan Hidup 
yang realita.. Sysykh 
mengajak kita untuk 
punya intuisi, visioner, 
maju dan modern serta 
Merdeka Jiwa (Ruh, Ilmu 
& Pikir) Insya Allah 
Istiqomah.. Sehat 
Paripurna selalu buat 
syaykh Panji Gumilang.. 
Dan seluruh jamaah 
AlZaytun. Alhamdulillah.. 
MERDEKA!!! 

 

 
757. Parichin Ikhin 

Alhamdulillah.......luar 
biasa... Alzaytun 
melaksanakan sholat idul 
fitri 1441 H dgn konsep 
protokol WHO/PBB ...ini 
satu2 nya masjid yg 
melaksanakan konsep 
dunia tsb pd masa 
pandemi ini... Smoga ini 
akan menjadi inspirasi yg 
berkelanjutan sampai 
masa hadapan..... Salam 
MERDEKA........... 

 

 

758. Nia Niatun 

Subkhanallah,,Maha 
Besar Allah,,semoga kita 
selalu Istiqomah,, 
Merdeka !! 

 

 
759. Edy Mulyadi 

Saya pikir sawwu 
shuhufakum itu rapatkan 
barisan ternyata artinya 
luruskan barisan. Syakh 
pantas jadi suri tauladan 
bagi umat islam yg hari ini 
makah dan madina di 
tutup tapi Indonesia Raya 
di Masjid Rahmatan 
Lil'alamin tetap di buka. 
Subhanallah patut 
dicontoh bagi semesta 
alam 

 

 
760. Sapri Zon 

 zaytun luar bisa. 
Merdeka 

 

 
761. Kibar Foundation 

subhanallah..Maha suci 
Allah dengan segala 
KuasaNya..semoga Al 
zayitun senantiasa dalam 
ke amanan ke damaian 
dengan semangat OrHiBa 
..amin 

 

 
762. Arum Fabian 

Masya Allah..tertib sekali 
shalatnya...di masa 
pandemik seperti ini 
Shalatnya tetap jaga 
jarak..sharian liat orng2 
shalat tapi shafnya tetap 
rapat..luar biasa al 
zaytun... 

 

 
763. Chest 'Ry 

Subhanallah.. takjub, 
semoga bisa menjadi suri 
tauladan bagi seluruh 
umat.. 

 

 
764. Tri Sutrisno 

Asswrwb,merdeka.. 
ORHIBA..Luar 
biasa,,,sbuah pandangan 
yg jauh kedepan yg mmp 
mnunjukkan identitas diri 
dan kebangsaan 
,,wsswrwb ,merdeka. 

 

 
765. Mantap Variasi 

Alhamdulillah barokallah 
Allahuakbar Al Zaytun 
contoh terbaik untuk 
dunia menuju 
orhiba..salam sejahtera.. 

 

 
766. Sumardi 

Muhammad 

merdeka 

 

 
767. yadi mulyadi 

Alhamdulillah Dalam 
kondisi pandemi corona 
mahad al zaytun bisa 
melaksanakan sholat ed 
fitri Barisan yg rapi, ini 
merupakan contoh 
protokoler covid 19. 
MERDEKA 

 

 
768. fshafiq36 

Alhamdulillah. Sungguh 
bagus solat eid di mrla. 
Semoga norma baru jadi 
teladan kepada semua 
masjid2 di dunia. Semoga 
kita dididik beterusan. 
Terbaik azzaytun. 

 

 

 
769. Benjamin Budijanto 

Alhamdulillah.pelaksanaa
n sholat idul fitri di 
laksanakan untuk 
pertama kalinya di masjid 
rahmatan lil alamin sesuai 
standar WHO.Masjid yang 
mengajak untuk 

bertoleransi dan 
membawa perdamaian 
dunia. 

 

 
770. Helmi Fauziah 

Alhamdulillah.......Allahu 
Akbar.... Dan Tuhan mu 
agungkanlah. Al Mudatsir 
:  

 
771. Mokhamad ibrahim 

Alhamdulillah 
Subhanallah 
walhamdulillah 
walillahilhamdu, ORHIBA 
menuju tatanan Islam 
Baru yang maju,beradab 
dan sesuai dengan 
budaya lokal dan dengan 
global thinking,global 
tolerance dan global 
setting 

 

 
772. zam roni 

MasyaAllah, luar biasa, 
banyakan orang berpikir 
bertahan dan 
mempertahan yg sudah 
ada, ini Al Zaytun 
berinovasi berbuat dan 
membuat sesuatu yg baru 
dan terus baru untuk 
kemajuan bangsa. 
Semoga bisa istiqomah 
dan menjadi contoh. 

 

 
773. hilmi baharum 

Alhamdulilah 

 

 
774. Jamal Adzani 

Subhanallah 
Walhamdulillah 

 

 
775. Safran 69 

Alhamdulillah...Al Zaytun 
sudah mencontohkan 
bagaimana menghadapai 
masalah yg mendunia 
saat ini tanpa mengurangi 

nilai tanggung jawab baik 
pada sang pencipta 
maupun pada sesama 
manusia...Maju terus Al 
Zaytun ...sebagai 
pencerahan untuk dunia... 

 

 
776. alat ukur 

Orhiba harus tetap 
semangat.. Allahuakbar.. 
MERDEKA 

 

 
777. Ali Pikri 

Subhanalloh yang sistim 
begini yg bisa 
mengangkat peradaban 
Islam.semoga alzaytun 
tetap Istikomah. 

 

 
778. Yamin Kosasih 

Subhanalllah 
Walhamdulillah Sangat 
luar Biasa Merpakam 
Kebanggaan Bangsa 
Indonesia yang Bisa 
Meciptakan Ide 
Cemerlang Walau Kondisi 
Covid 19 Namun tetap 
Bisa Melaksanakan 
Shalat Id Berjamaah Di 
Masjid dengan penuh 
khidmat yg di laksanakan 
di Masjid . 

 

 
779. Ettiel Tia 

Semoga ini bisa menjadi 
contoh bagi indonesia 

 

 
780. Abdul Rosad 

Subhanallah.... Merdeka, 
Alhamdulillah ORHIBA, 
orde hidup baru, sangat 
terinspirasi dan semangat 
kedepan menghadapi 
dunia masa kini 

 

 
781. Gunawan Pujianto 
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Subhanallah Allah Akbar, 
dibalik wabah covid 19 yg 
meluluhkan lantakkan 
semua energi baik fisik 
maupun psikologis di 
ujung nan jauh sana ada 
peradaban baru yg 
memunculkan rasa 
optimistis me, untuk 
kemanusiaan yg adil dan 
beradap dan persatuan 
Indonesia. 

 

 
782. Kadut 

subhanallah Orhiba 
konsepnya bagus inovatif 
dan bisa jadi contoh yg 
baik utk indonesia,tapi 
sayang klo konsep ini 
cuma talking2 aja dan jadi 
santapan kalangan 
pribadi,viralkan dan 
implementasikan,jangan 
kalah sama konten2 
mukbang dan prank2 
sampah yg viral itu.sekali 
lagi implementasikan di 
luar sana Bkn di dlm, 
Indonesia harus 
diselamatkan merdeka!!!! 

 

 
783. mujiyah 73 

ِحيم بِْســــــــــــــــــِم هللا ْحَمِن اارَّ  الرَّ
Kesan kesan saya 
terhadap kkutbah sayayh 
sholat Ied Al Fitri 24 Mei 
2020 sayayhk tentang 
Orde Hidup Baru/Orhiba 
adalah..kita harus bangga 
punya pimpinan yang 
Visioner, yang punya 
inovasi yang dinamis, di 
masa pandemi sekarang 
ini pimpinan kita 
mengambil langkah yang 
tepat dengan menerapkan 
Lockdown, 
mengedepankan akal 
bukan perasaan, karena 
kita tau Corona cepat 
menular untuk itu para 
santri belum boleh libur 
semester. Apa yang di 
terapkan syayhk tentang 
ORHIBA sudah tepat, 
dengan menjaga jarak 
dalam saff sholat, ini 
sebuah inovasi baru dan 
harus di pertahankan. Itu 
karena kita di intervesi 
oleh Corona. Melawan 
Corona salah satunya 
meningkatkan daya tahan 
tubuh. Syayhk telah 
mengganti nasi dengan 
gandum untuk makan 
santri, guru, dan 
eksponen. Kita tau 
gandum mempunyai 
kandungan protein yang 
tinggi. Dan sudah di 
persiapkan juga aneka 

tanaman buah di Ma'had 
Al-Zaytun. Itu semua 
untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh. Untuk 
mendukung ORHIBA, 
Syayhk mempercepat 
pembangunan Masjid 
Rahmatan Lil Alamin, 
langkah ini sudah tepat, 
karena saff sholat yang 
berjarak memerlukan 
tempat yang luas. Dan 
apa yang sudah di 
kerjakan syayhk kita 
selalu support. 1. Tempat 
yang tertata dan itu 
disiapkan sejak lama dan 
bukan instan. 2. Aneka 
inovasi pangan yang 
dengan penelitian yang 
seksama dan 
berkelanjutan. 3. Yang 
diisi oleh Manusia yang 
beradab dan berjalan 
sesuai rel yang 
ditetapkan. 4. Didukung 
koperasi yang mantap. 5. 
Saya yakin bin pasti 
menjulang dan tak ter 
bendung melesat sang 
penyelamat bumi. 
Asalamualaikum 
Merdeka! (Mujiyah) 

 

 
784. ahmad safii 

Subhanalloh masya Alloh 
megah sekali semoga al 
zaitun menjadi contoh 
kehudupan masa depan 
maju dan berjzya 
Alhmdulilah 

 

 
785. Rijal Rijal 

Alhamdulillah.. Di tengah 
suasana COVID 19. Al 
Zaytun dapat 
melaksanakan Sholat idul 
fitri dengan lancar dan 
mengikuti protokol 
Kesehatan oleh WHO. 
semoga wabah ini dapat 
segera berakhir. Maju 
terus untuk AZ. Untuk 
Peradaban yang lebih 
baik. 

 

 
786. violena agatha 

Alhamdulillah .. Masya 
Allah terharu liat 
pelaksanaan sholat i'd di 
masjid rahmatan Lil Al-
Amin 🥺 

 

 
787. Eri Herdiansyah 

Alhamdulillah ... al Zaytun 
sumber inspirasi, 
berinovasi menapaki 
ajaran ilahi ... Dari al 
Zaytun untuk Indonesia 
Raya dan dunia 

 

 
788. AT 7 

Subhanallah, 
Alhamdulillah. 

 

 
789. Hartini Tini 

SUBHANALLAH..... Luar 
biasa ,di luar Mahad 
aktifitas hampir berhenti , 
namun di Ma'had Al 
Zaytun tetap berjalan 
seperti biasa. Dengan 
mengikuti protokol WHO, 
semua kegiatan 
berjalan.....ALHAMDULIL
LAH 

 

 
790. Sun Aryo 

Alhamdulillah Sangat 
Menginspirasi dan 
Sebagai suri teladan yg 
Baik. 

 

 
791. K Purwantoro 

ِحيم بِْســــــــــــــــــِم هللا ْحَمِن اارَّ  الرَّ
Kesan kesan saya 
terhadap kkutbah sayayh 
sholat Ied Al Fitri 24 Mei 
2020 sayayhk tentang 
Orde Hidup Baru/Orhiba 
adalah..kita harus bangga 
punya pimpinan yang 
Visioner, yang punya 
inovasi yang dinamis, di 
masa pandemi sekarang 
ini pimpinan kita 
mengambil langkah yang 
tepat dengan menerapkan 
Lockdown, 
mengedepankan akal 
bukan perasaan, karena 
kita tau Corona cepat 
menular untuk itu para 
santri belum boleh libur 
semester. Apa yang di 
terapkan syayhk tentang 
ORHIBA sudah tepat, 
dengan menjaga jarak 

dalam saff sholat, ini 
sebuah inovasi baru dan 
harus di pertahankan. Itu 
karena kita di intervesi 
oleh Corona. Melawan 
Corona salah satunya 
meningkatkan daya tahan 
tubuh. Syayhk telah 
mengganti nasi dengan 
gandum untuk makan 
santri, guru, dan 
eksponen. Kita tau 
gandum mempunyai 
kandungan protein yang 
tinggi. Dan sudah di 
persiapkan juga aneka 
tanaman buah di Ma'had 
Al-Zaytun. Itu semua 
untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh. Untuk 
mendukung ORHIBA, 
Syayhk mempercepat 
pembangunan Masjid 
Rahmatan Lil Alamin, 
langkah ini sudah tepat, 
karena saff sholat yang 
berjarak memerlukan 
tempat yang luas. Dan 
apa yang sudah di 
kerjakan syayhk kita 
selalu support. 1. Tempat 
yang tertata dan itu 
disiapkan sejak lama dan 
bukan instan. 2. Aneka 
inovasi pangan yang 
dengan penelitian yang 
seksama dan 
berkelanjutan. 3. Yang 
diisi oleh Manusia yang 
beradab dan berjalan 
sesuai rel yang 
ditetapkan. 4. Didukung 
koperasi yang mantap. 5. 
Saya yakin bin pasti 
menjulang dan tak ter 
bendung melesat sang 
penyelamat bumi. 
Asalamualaikum 
Merdeka! (K Purwantoro) 

 

 
792. rijal faiq al ulwaan 

Assalamu'alaikum 
WR/WB, MERDEKA! 
Dalam menghadapi 
pandemi ini syaykh AS 
Pandji Gumilang telah 
menunjukkan 
bahwasannya yg berubah 
bukan kehidupan normal 
kita menjadi yg baru 
namun Orde Hidup Baru 
(ORHIBA) yaitu 
bagaimana kita dalam 
menyikapi wabah yg 
menyerang dengan hal-
hal yg positif. Tidak hanya 
itu, syaykh juga 
menegaskan untuk tidak 
mempersempit ilmu 
pengetahuan kita tentang 
unsur- unsur dalam Al- 
Qur'an, kita harus bisa 
untuk mengambil hal yg 
positif dari wabah yang 
menyerang ini selagi 
mencari jalan, bagaimana 
kita dapat menangani 
masalah tanpa masalah. 

Beliau juga menunjukkan 
sifat memanusiakan 
manusia tapi tidak 
menghewankan hewan, 
karena mereka pun juga 
makhluk hidup yg Allah 
Azza wajalla ciptakan. 
Oleh karena itu kita juga 
diharuskan untuk 
memberikan kasih kita 
kepada hewan misal 
dengan cara memberikan 
mereka makanan secara 
baik dan teratur seperti yg 
dijadwalkan. Dalam 
ORHIBA ini saya 
mengharapkan semoga 
banyak inovasi baru yg 
dapat meluruskan dunia 
ini juga sekaligus 
memajukannya. Salam 
Sejahtera 
Wassalamu'alaikum 
WR/WB, MERDEKA! 

 

 
793. Nur Asiah 

Alhamdulillah Khutbah yg 
sangat membangun 
Semoga program 
program besarnya cepat 
selesai 

 

 
794. Samsung J7 Prime 

Alhamdulillah... 
Terimakasih Syaykh MAZ 
yg Luarrbiasaa visioner 
dan sangat 
menggambarkan 
kecintaan Beliau terhadap 
Indonesia Raya... 
Bismillah... Syaykh 
sekeluarga dan seluruh 
civitas MAZ selalu sehat 
paripurna dan selalu dlm 
perlindungan Allah SWT... 
Alhamdulillah...🤲🤲🤲 
Semoga 

 

 
795. Herdi S 

Alhamdulillah , Bismillah 
kita bisa melewati masa 
ini dan menjalankan 
Orhiba dengan optimis 
sesuai aturan .. 

 

 
796. Wondo Wondo 

Allahuakbar.... 
Allahuakbar.... 
Allahuakbar.... 
subhanallah ini lah 
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sejatinya bangsa 
Indonesia yang selalu 
dinamis dan mampu 
menjawab tantangan 
jaman sesuai ajaran ilahi. 
Alhamdulillahirabbilalamin
. merdeka!!! 

 

 
797. Mb.nasirul 3373 

Merinding banget, 
HIKMAH nya sangat 
menggetarkan 

 

 
798. Rizal Achmad 

Bismillahirrahmanirrahim.. 
semoga Al-zaitun menjadi 
pelopor untk 
membangkitkan 
peradaban islam yg 
Rahmatan Lil Alamin.. 
Alhamdulillah. 

 

 
799. Suprapto Suprapto 

Subhanallah... 
Alhamdulillah... 
Allahuakbar... Luar Biasa 
Al-Zaytun 

 

 
800. Sukarno Karno 

Al Zaytun sebagai Contoh 
yang baik, sebagai Pusat 
Pengembangan Budaya 
Toleransi dan Budaya 
Perdamaian, dalam 
menghadapi Pandemi, 
dari sistem Lockdown dan 
sholat Iedul Fitri pun 
berjalan sesuai standar 
WHO 

 

 
801. Mas Likha 

Alhamdulillah, sungguh 
Maha Karya yang luar 
biasa Maju dan maju teru 
Al Zaitun,..Allahu Akbar... 

 

 
802. Feriansyah Saputra 

Subhanallah Islam juga 
mengajarkan keindahan 
dan Kerapian shof yang 
rapih dalam menjalankan 
beribadah 

 

 
803. Hermaini Jbi 

Subhanallah 
Alhamdulillah Allahuakbar 
luar biasa semoga bisa 
selalu membawa 
kemaslahatan umat di 
dunia 

 

 
804. PROPERTI KAYA 

Alhamdulillah ,Bismillah 
kita bisa melalui segala 
ujian ini dan menjalankan 
Orhiba (orde Hidup Baru) 
dengan optimis 

 

 
805. Roffi 

Subhanallah 

 

 
806. Sri Suyamti 

Alhamdulillah...Masya 
Allah...inovasi yang luaar 
biasa 

 

 
807. SAMSUL HIDAYAT 

Luar biasa.. siap menuju 
orhiba orde hidup baru.. 
alhamdulillah.. 

 

 
808. gandung jumanto 

Alhamdulillah menjadi 
contoh untuk semua 

 

 
809. Trilas Prillona 

Masyaallah..Subhanallah.
. Semangat Al Zaytun 

slalu optimis, inovasi dan 
berubah ke Orde Hidup 
Baru (Orhiba) untuk 
peradaban yg lebih baik 
💪👍 

 

 
810. bakti mulya 

🙏🙏🙏,,,A'uudzubillahi
minasysyathoonirrojiim.....
Innaa sami'naa qur'aanan 
azaban... Yahdii ilaa 
Rusydi fa aamannaa bihii 
walannusyrika bi 
robbinnaa ahadan.... 
Menakjubkan....! Syekh 
Al-Zaytun,,,selalu mampu 
mengaplikasikan ajaran 
ilahi yang up to date dan 
progresif. Saya 
meyakini,,,,bahwa hal ini 
adalah buah dari 
penafsiran ajaran ilahi 
yang pas,,,, sebagaimana 
Nabi Muhammad dan 4 
Khalifah menafsirkan. 
Nabi Muhammad dan 4 
Khalifah menafsirkan Al-
Qur'an,tersirat dari beliau-
beliau mengkodifikasi 
atau mensistimatika Al-
Qur'an,yaitu dimulai dari 
Surat Al-Fatihah dan 
ditutup/disimpulkan oleh 
Surat An-Nas,tidak 
diawali dari ayat "iqroo' 
Bismi Robbika..."(Surat 
Al-Alaq ayat1) dan ditutup 
oleh ayat:"Al yauma 
akmaltu lakum...."(Surat 
Al-Maidah ayat3),,,,maka 
dengan tafsir dgn metode 
berfikir deduktif 
inilah,,,dulu Nabi 
Muhammad dan 4 
Khalifah mampu 
mengaplikasikan ajaran 
ilahi global dan 
kosmopolit yang selalu up 
to date dan maju kedepan 
pada jamannya....Saya 
berdo'a untuk Syekh; 
semoga selalu sehat dan 
panjang umur sehingga 
dapat membawa umat 
Islam selalu progresif 
menuju 
daarissalaam....🙏🙏🙏 

 

 
811. M. Irham Syahroni 

Alhamdulillah, Merdeka!!! 
Al zaytun sumber 
inspirasi. 

 

 
812. denirodendo77 

Alhamdulillah..Al Zaytun 
selalu mampu 
menghadapi segala 
tantangan dengan cerdas 
dan inovatif...menjadi 
inspirasi Dunia 

 

Sembunyikan an 

 
813. Lis Janah 

Alhamdulillah,,,,tetap 
semangat dan bersyukur 
di situasi dan kondisi apa 
pun alhamdulillah yg 
menjadi program tetap di 
jalankan.....merdeka 

 

 
814. arif mufarik 

Alhamdulillah Nikmat 
Tuhan manalagi yg kamu 
dustakan. 

 

 
815. Sudar Sono 

Maju terus MAZ..best is 
the best. 

 

 
816. ADHITEW 

CHANNEL 

Merdeka... Luar 
Biasaaa.... Subhanallloh... 
Allahuakbar.... 

 

 
817. Agus susanto 

Subhanalloh... Sungguh 
Luar Biasa... disaat 
semua dalam 
kebingungan disini penuh 
kepastian 👍👍👍 

 

 
818. Satorih rih 

Subhanallah.. 
Alhamdulillah.. Semoga Al 
zaitun sebagai inspirasi 
Dunia melaksanakan 
sholat id Al Fitri 1441 H di 
tengah wabah pandemi 
virus Corona (covid-19) 

tetap Terlaksa dengan 
baik begitu khidmat... 

 

 
819. sonny hendra 

setiawan 

Orde Hidup Baru ( 
ORHIBA) tepat sekali..! 

 

 
820. hanif hariyadi 

Alhamdulillah, merdeka. 

 

 
821. Faathir Shoffat 

Luar biasa..sangat 
inspiratif 

 

 
822. Suarto Jayaselalu 

Alhamdulillah , mengurus 
indonesia itu berat , 
biarkan al zaytun yg 
mengurusnya kalian tetep  

 

 
823. Garni Garni 

Subhanallah,semoga idul 
Fitri /idul adha bisa 
jamaah solat di masjid 
Rahmatan lilalamin 

 

 
824. Dini Rahmah 

alhamdulillah...sholat ied 
1441H di MAZ AL 
ZAYTUN tetap berjalan. 
ada yg berbeda sekali 
tahun ini, dari sound, 
masjid RLA dan dari 
posisi shaf yg di atur tapu 
tetap mengikuti protokol 
covid 19. 👍👍👍 

 

 
825. Rizki Pratomo 

Sunarwibowo 
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Subhanallah. Inilah 
bentuk menata 
kemanusiaan yang adil 
dan beradab. Orde Hidup 
Baru menata bagaimana 
tetap melaksanakan 
aktivitas dengan tetap 
mengikuti protokol 
kesehatan WHO. Masjid 
Rahmatan Lil Alamin, 
masjid yang luar biasa. 
Merdeka! 

 

 
826. Toto Rasta 

Alhamdulillah..sehat 
sejahtera smua penghuni 
mahad 

 

 
827. rumahparung 

Merdeka... 

 

 
828. Riani 

Wahyuningsih 

subhanallah, tetap 
istiqomah... 

 

 
829. sunarti Puloindah 

Alhamdulillah... Shalat 
Idul Fitri tetap 
dilaksanakan dengan 
lancar, dengan tetap 
mengindahkan protokol 
kesehatan. Sukses 
Maz💪💪💪 

 

 
830. Heri Rahman 

Syakh Seorang pemimpin 
yg berilmu pengetahuan 
luas dan berketerampilan 
tinggi dan selalu 
menciptakan ide2 dan 
gagasan besar. 

 

 
831. abdul munir 

SubhanaAllah, aplikasi Al-
Qur"an sdh di praktekkan 
di Masjid RLA dgn Orde 

Hidup baru, semoga bs 
menjadi contoh bwt yng di 
luar sana, bagaimana 
Memanusiakan Manusia 
contoh lah AL-Zaytun, 
Alhamdulillah 

 

 
832. Nani Hartati 

Luar biasa keren... Disaat 
orang lain gak sholat 
berjamaah di mesjid 
dialzaytun Terus 
melaksanakan dan 
meluruskan barisan, 
tenang, bahagia 
menyekolahkan anak 
disini Alzaytun hebat 
Merdeka !!! 

 

 
833. Endang supeli peli 

Subhanallah, 
pelaksanaan shalat 
iedulfitri dan penyampaian 
hutbah yg bikin 
menggetarkan jiwa, 
barisan shaf shalat yg 
begitu tertata, ini 
menunjukan bahwa 
kedisiplinan, ketaatan di 
kawasan pendidikan Al-
Zaitun ini sesuatu yg 
biasa, Protokol kesehatan 
WHO dan pemerintah 
benar2 di tegakan, ini 
benar2 sungguh luar 
biasa... 

 

 
834. Sumari Padi 

Alhamdulillah...Subhanall
ah sholat Ied al fitri tetap 
di laksanakan dgn 
mengikuti protokol WHO 
barisan teratur indah di 
Pandang inilah orhiba. 

 

 
835. Dwy Violet 

SubhanalLah...Alhamdulil
Lah...AlLahuAkbar...is the 
best ✊✊  

 

 
836. Dadang Nurjamal 

Sebagai masyarakat 
Indonesia, kami bangga 

dengan Alzaitun, selalu 
melebihi standar yang 
ada, selalu menjadi 
inspirasi Saatnya para 
pemimpin negara ini 
untuk memotong ego, 
berkonsultasi atas 
permasalahan negri ini 
sehingga negri ini 
memiliki peradaban yang 
baik, yang beradab, taat 
kepada robb / pengatur 
nya, berbaris rapi seperti 
jamaah disini. 
Alhamdulillahirobbil'aalam
iin... 

 

 
837. Bayu Himbawan 

Alhamdulillah Uswatun 
Hasanah patut dicontoh 
dan dilaksanakan dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

 
838. Rian Kohaping 

Subhanallah, Dengan 
tertata rapih, sesuai 
arahan pemerintah, sholat 
idul fitri 1441 H di mahad 
Alzaytun berlangsung 
dengan hidmat,,, 

 

 
839. Fauzi Ozzy 

"Subhanallah 
walhamdulillah wala ilaha 
illallah wallahu akbar" 

 

 
840. Sofyan Dahri 

Masjid yg luar biasa. Al 
zaytun luar biasa. 
Teruslah berkarya tuk 
menciptakan Rahmatan 
Lil A'lamin 

 

 
841. Mb.nasirul 3373 

Masyaallah ini keren 
banget,wajib menjadi 
kiblat buat keadaan yg 
serba bingung bahkan 
dalm ibadah 

 

 
842. Sifa Alfi Fajriah 

Alhamdulillah puji syukur 
kepada Allah bahwa YAB 
Syaikh Al Ma'had sehat 
wal Afiat dan tegar 
menghadapi dan 
membimbing kita ditengah 
tengah kondisi wabah 
dimana nilai nilai 
keagamaan sudah mulai 
paraniod dengan protokol 
WHO justru karena 
protokol tersebut bangsa 
Indonesia diajak untuk 
merubah Orde Hidup 
Baru (ORHIBA) Disaat 
orang ketakutan akan 
pandemi justru kita diajak 
harus menghadapi nya 
dengan menggunakan 
protokol tersebut. 
Alhamdulillah Tempat 
memang menjadi syarat 
yang utama untuk 
melakukan kehidupan 
yang beradap dan saya 
lihat satu satunya di dunia 
ini yang tempat nya 
memadai dan memenuhi 
syarat untuk menerap 
kehidupan ORHIBA 
Alhamdulillah 

 

 
843. Ranto Pae 

Subhanallah. 
Alhamdulillah. Merdeka 

 

 
844. Mimi Martini 

Subhanallah....mudah 
mudahan Allah segera 
menarik wabah covid 19 
dari negri ini....dan kami 
bisa beraktifitas seperti 
sediakala Shaft yg sangat 
indah... 

 

 
845. tasumi ceria 

Keren nih 

 

 
846. Nana Lusliana 

Assalamualaikum 
MERDEKA Hidup Mulia 
Mati Syahid Mari Kita 
Lanjukan Membangun 
Peradaban Indonesi 

Rahmatan Lil Alamin 
👍👍 Sehat Selalu Buat 
KITA Semuanya 
Bangunlah Badannya 
Bangunlah Jiwanya Untuk 
INDONESIA RAYA 👍👍 

 

 
847. Akidatul Fuji 

Subhanalloh Merdeka🇲🇨 

 

 
848. ahmad akhirudin 

Subhanallah 
walhamdulillah Puji 
syukur kepada allah, Luar 
biasa, INDAH NYA 
MASJID RAHMATAN LIL 
ALAMIN MAHAD AL 
ZAYTUN 

 

 
849. Mulyono fatah 

Alhamdulillah Sholat 
berjalan dgn khusuk 
....Khotbah yang luar 
biasa memberikan solusi 
di saat kondisi seperti 
ini,Merdeka .! 

 

 
850. Luckman Thea 

Subhanallah...Alzaytun 
cermin Peradaban 
Dunia...MERDEKA... 

 

 
851. BUDI ALFIAN 

Alhamdulillah, di tengah 
wabah Covid 19, Al 
Zaytun tetap bisa 
melaksanakan Ibadah 
dng lancar dengan 
menerapkan Protokol 
Kesehatan penanganan 
Covid 19 Mantap Al-
zaytun..... Maju terus 
membangun Negeri....! 

 

 
852. Omalistrik Mandiri 

Alhamdulillahitobilaalamii
n.... Merdeka... 
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853. Muhamad Soleh 

BISMILLAH...umat Islam 
butuh masjid yang sangat 
besar untuk 
melaksanakan body 
distancing....Al Zaitun 
punya.. 

 

 
854. Inel MciReach 

Masyaa Alloh Almamater 
ku,,💗💗 
Tabarokalloh,,,Merdeka,,,
Merdeka,,,!!!!‼ 

 

 
855. zidane alfatih 

Subhanallah bangga dan 
terharu,merinding jg,ya 
Allah berikan kesehatan 
yg paripurna kpn Syeh AS 
Panji Gumilang dan 
seluruh eksponen dan 
santri,yakin Indonesia 
semakin 
beradab💪💪Merdeka 

 

 
856. Sri Amy 

Subhanallah semoga 
menjadi inspirasi bagi 
bangsa ini 

 

 
857. eko purnomo 

Subhanallah Wal 
hamdulillah Al Zaytun 
melaksanakan sholat Idul 
Fitri 1441 H di laksanakan 
di masjid Rahmatan Lil 
Alamin secara berjamaah, 
walapun di tengah 
pandemi, dan tetap tidak 
melanggar ketentuan² 
kesehatan dari WHO, ini 
contoh dan pemandangan 
yg sangat luar biasa, maju 
terus Al Zaytun 

 

 
858. hilmi herlino 

Alhamdulillah,pelaksanaa
n sholat ied di masjid 
Rahmatan lil alamin 
sesuai protokol WHO 

 

 

859. Edi Prasetyo 

Sudah seharusnya dunia 
tahu tempat ini dengan 
segala ide besarnya. 
Yaitu dg cara like, 
subscribe and share.  

 

 
860. Pitri Susanti 

Subhanallah 
Walhamdulillah 
Walailahailallah Wallahu 
Akbar.. Masjid Rahmatan 
Lil Alamin yang megah 
se-asia tenggara mampu 
menjawab solusi wabah 
pandemi.. 🙏😊 

 

 
861. Sahurman Sahur 

Alhamdulillah Uswatun 
Hasanah 

 

 
862. Rusta Tunga 

Masya Allah... Ini adalah 
perdana Sholat Ied Al Fitri 
di RLA sungguh 
menakjubkan melihat 
kerapihan barisan dlm 
sholat... 

 

 
863. Noviyanti Asmara 

Subhanallah....walhamduli
llah....walailahaillallah.... 
Allahuakbar. Bersyukur sy 
sbg wali santri yg tlh 
menyekolahkan anak di 
pesantren al-Zaytun, 
semua hak tuk 
kesejahteraan manusia 
diterapkan disini, masa 
pandemi ini semua 
protokoler kesehatan dr 
WHO terus diterapkan 
semata-mata tuk menjaga 
kesehatan para santri 
beserta semua penghuni 
MAZ. The best  

 

 
864. Noti Name 

Subhanallah semoga 
mahad al zaitun selalu 
istiqomah....merdeka 
Mahad al zaitun is the 
best 

 

 
865. herdi sutoyo 

Alhamdulilah , Protokoler 
Kesehatan Dijalankan , 
Insya'allah Sehat 
paripurna , Selamat 

Semua KEREN , Berkah 
sll Aamiin 🙏🙏🙏 

 

 
866. Muhammad 

Syepudin 

Subhanalloh Allohuakbar 
Allohuakbar 
Allohuakbar..merdeka.. 

 

 
867. adi mulyono 

Hanya jiwa yg merdeka 
yg dapat beradaptasi 
dengan inovasi dan intuisi 
yang baik. Setelah 
pandemi ini, dunia akan 
memulai level peradaban 
yg lebih baik lagi. Baik 
pola hidup, pola makan 
serta pola pendidikan & 
ekonomi. Al Zaytun akan 
terus menjadi inspirasi 
bagi dunia dalam 
memasuki Orde Hidup 
Baru 

 

 
868. Sidiq Aja 

Kita harus bangga bahwa 
di di indonesia ada masjid 
yang begitu besar dan 
megah, sholat idul fitri di 
laksakan degan disilplin 
menjalakan protokol 
kesehatan .semoga bisa 
menjadi contoh 
/menginfirasi masyarakat 
seluruh indonesia 🇮🇩🇮🇩 

 

 
869. abu bakar 

Alzaytun adalah bukti 
ketika perintah Allah itu 
tetap harus dilaksanakan, 
apapun kondisinya. 
Bukan hukum yang 
disesuaikan dengan 
keadaan, tapi kita harus 
beradaptasi sehingga 
hukum dapat tetap 
dilaksanakan...merdeka ! 

 

 
870. Joni Asmara 

Alhamdulillah Sesuai 
protokol kesehatan Sehat 
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Paripurna buat 
semuanya. Merdeka.. 

 

 
871. alie abrar 

Subhanallah.....sangat 
luar biasa. Sebagai 
simbol kejayaan hidup 
berbangsa dan bernegara 

 

 
872. Darsini Dar 

AIIahu Akbar.. AIIahu 
Akbar.. AIiahu Akbar.. 
SubhaanaIIah AI Zaetun 
telah menjadi contoh 
dalam penerapan ajaran 
IIahi secara utuh 

 

 
873. wiratno faruq 

Assalamualaikum, 
merdeka....Alhamdulillah..
. Pencerahan yang luar 
biasa... 
Audio...mantap....Joosss 

 

 
874. mas reno 

Subhanallah inilah bentuk 
peradaban 
sesungguhnya, semoga 
bisa menjadi contoh di 
semua daerah 
menerapkan protokol 
social distancing dalam 
kondisi wabah seperti 
saat ini 👍 

 

 
875. Dantik Tri 

MasyaAllah....tabarokalla
h.. Jayalah selalu Al 
Zaytun.. semangat 
semua. Merdeka. 

 

 
876. BANI AL STAR 

Alhamdulillah,, MAHAD 
ALZAITUN,, luaar biasa 
bisa melaksanakan sholat 
idul fitri sesuai dengan 
protokol who,, dan 

mendengar khutbah 
SYEH ALZAITUN yang 
sangat luar biasa buat 
pembangunan 
peradaban..,, AL ZAYTUN 
IS THE BEST.. 

 

 
877. Rosmilah 

Sjihabudin 

Alhamdulillah...sy sebagai 
wali santri sangat 
takjub,melihat 
perkembangan masjid 
Rahmatan Lil alamin. 

 

 
878. Iqbal Hadisyahbana 

subhanallah , dlm kondisi 
wabah covid 19. MRLA 
mengadakan sholat Ied 
Fitri dgn tertib teratur 
ribuan jamaah tetap 
menggunakan, protokoler 
anjuran dr penerintah. 
dgn pengeras suara yg 
jernih dan jelas. 

 

 
879. Iwan Wahyudi 

Saya sangat takjub dan 
bangga melihat mesjid 
Rahmatan Lil Alaamiin 
yang sudah digunakan 
untuk sholat Idul Fitri. 
Khutbah idul Fitri yang 
disampaikan oleh Syaykh 
Al Zaytun juga sangat 
membangkitkan 
semangat saya untuk 
meningkatkan taqwa 
kepada Allah SWT. 

 

 
880. dasril jambak 

Subhanallah Al-Zaytun 
memang laur biasa, smg 
kita tetap istiqomah dlam 
membangun peradaban d 
Indonesia utk masa 
hadapan ini...👍👍👍 

 

 
881. Mie Ayam bakso 

Alhamdulillah..Baru 
pertama kali melihat 
shalat ied seperti ini 

dalam masjid yang sangat 
luarrr biasaaa..... 

 

 
882. nining darningsih 

AL-ZAYTUN is the best 
dalam segi apapun dan 
memang nyata sebagai 
AL-ZAYTUN sumber 
inspirasi (ASI),semoga 
sellau di berikan 
kesehatan paripurna buat 
syakh Ma'had alzaytun 
beserta kelurga 

 

 
883. slamet riyanto 

Subhanallah, Luar Biasa, 
Disiplin dan Rapih. Patut 
dicontoh, sdh mengikuti 
protokol WHO. Like this 

. 

 

 
884. Suparni Midah 

Subhanallah , semoga 
kita tetap 
istiqamah...semangat 

 

 
885. Mickey Mouse 

Alhamdulillah.. Allahu 
Akbar.. Bismillah 
menjadikan inspirasi 
masyarakat dan 
Dunia...🤲🙏 

 

 
886. Vicky Puspadini 

Maa sya allah 
tabarakallah, alhamdulilah 
moga kita selalu diberi 
kesehatan dan 
perlindungan oleh Allah 
swt. Tetap jaga jarak dan 
menjalankan ibadah 
sholat ied adalah hal yang 
luar biasa, berjalan tertib 
dan hikmat. Berkah selalu 
mahad al zaytun 🙏🙏 

 

 

 

887. Zainul Arifin 

Allahu akbar allahu akbar 
allahu. Sambil 
meneteskan air mata 
mendengar suara takbir 
yang sangat menggema. 
Meluluhlantakkan 
perasaan jiwa ini. Baru 
melihat pertama kali ini. 1 
perayaan idul Fitri yg 
sangat luar biasa. Dengan 
penampilan gaya masjid 
yang megah, sound 
sistem dgn suaranya yg 
tangguh. Sy rasa ini 
adalah perayaan yg 
paling spektakuler. 
Terlebih lagi ini adalah 
perayaan yg dijalankan 
oleh sebuah pesantren 
yaitu Al-Zaytun. Selamat 
dan sukses untuk Al-
Zaytun sebagai 
penggerak pesantren 
spirit but modern sistem. 
Alhamdulillah. 

 

 
888. Wahyu Qah 

Alhamdulillah barakallah, 
Semoga berkah bagi 
semua, 

 

 
889. Luki Handoko 

Maju terus Al-Zaytun... 

 

 
890. Dwi Retno 

Luar Biasa Al Zaytun 
tetap Optimis dalam 
kondisi Apapun Semoga 
Syeikh selalu diberikan 
kesehatan dan semoga 
Santrinya menjadi 
generasi penerus dalam 
mempertahankan nilai" 
kemanusiaan dan ke 
Indonesiaan Persatuan 
Indonesia Merdeka 

 

 
891. asep jamaludin 

Subhanallah, Al Zaytun 
keren.. 

 

 
892. Haryanto 

Subhanallah 
Alhamdulillah Allahu 
Akbar Sangat keren 

 

 
893. asep jamaludin 

Subhanallah, Al Zaytun 
keren.. 

 

 
894. asep jamaludin 

Subhanallah, Al Zaytun 
keren.. 

 

 
895. Ahmad Jumeri 

jumeri 

Alhamdulillah dpt ilmu 
,bisa untuk share ke yg 
lain ,Syakh Alzaitun is the 
best 

 

 
896. satiyono yono 

Subhanallah Allahuakbar 
Alhamdulillah 
pelaksanaan shalat 
Idulfitri di MAZ merupakan 
inovasi dalam kondisi 
wabah yang penuh 
perhitungan ORHIBA 
yang sudah dipersiapkan 
20 th yang lalu dan kita 
diajak oleh sheykh untuk 
berani merdeka dalam 
berpikir dan berilmu 
alhamdulillah 

 

 
897. Mickey Mouse 

Alhamdulillah..Allahu 
Akbar.. Bismillah menjadi 
inspirasi masyarakat 
bahkan Dunia..🤲🙏 

 

 
898. Mang Nduy 

Subhanallah.... 
Perwujudan Merdeka ruh, 
merdeka pikir dan 
merdeka ilmu... 
Alhamdulillah 
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899. mila kurniawati 

MasyaAllah Alhamdulillah 
tampilan hidup sehat 
syakh terlihat bgt dan 
fresh 🤲😭Allah beri 
selalu Sehat Paripurna 
dan panjangkan umur 
Syakh. Indonesia msh sgt 
membutuhkan beliau 

 

 
900. zanuar basri 

Al zaytun Luar biasa 👍 

 

 
901. Yeni Mulyeni 

Masya 
Allah...assalamualaikum 
merdeka... 

 

 
902. Andres Irawan 

Subhanallah Warbiyasah 
Mahad Al-Zaytun...👍😉 
Selalu punya Inovasi dan 
cara yg tepat untuk bisa di 
terima di kalangan 
masyarakat luas😍 Inilah 
yg di maksud :  RUH  
FIKIR  ILMU dengan tetap 
Mengikuti Protokol 
Kesehatan Standar WHO 
yg bisa di jadikan contoh 
dan Suritauladan bagi 
Seluruh Manusia yg ada 
di muka bumi ini untuk 
menunjukan Peradaban 
Dunia yg baik dan benar 
dgn tdk keluar dari Ajaran 
Ilahi... Walhamdulillah 
RA...💪👍😉 

 

 

 
903. Miyati Nati 

Alhamdulillah Ma'had Al 
Zaytun memang luar 
biasa, 

 

 
904. Rahmat Hidayat 

Alhamdulillah 🙏 

 

 
905. CecepKonsultan 

Blog 

Alhamdulillah pemikiran 
Syekh yg brilian dalam 
menghadapi kondisi 
pandemi dg cara hidup 
ORHIBA dapat menjadi 
solusi melawan pandemi 
dan terus bergerak 
menjalani kehidupan 
sehari-hari lebih 
semangat dan terus maju. 
Bisa kami aplikasikan. 
Jaya terus Al-Zaytun 

 

 
906. muhammad nizar 

shaari 

Alhamdulillah RA.. 
Tumpang gembira dan 
berbangga punya wakil dr 
keluarga kecil kami yg ikut 
serta Solat Eidulfihtri 
bersama Para Mukmin 
sejati. Kagum dan 
terkesan dengan isi 
khutbah yg di sampaikan 
YAB Sheikh Az-Zaytun 
serta merasa berbahagia 
dengan keindahan Masjid 
Rahmatan Lilalamin. 
Moga Allah terus 
kurniakan kesihatan yg 
baik buat seluruh civitas 
Maahad Az-Zaytun. 
Salam sayang dan rindu 
dari Malaysia. 

 

 
907. Dimas 

Harisetiagara 

Alhamdulillah. Pelaksaan 
solat ied 1 syawal 1441H 
yang pertama kali 
diadakan di Mesjid 
Rahmatan Lil Alamin. 
Syekh pd khutbah nya 
masih membahas 
pesoalan yg sama2 di 
hadapi dunia, yaitu 
pandemi Covid-19. 
Alhamdulillah sejak 
pertama kali arahan 
pemerintah utk Lockdown, 
Al zaytun langsung 
menerapkan nya dan msh 
berlangsung sampai 
sekarang. Pada 
pelaksaan solat ied tahun 
ini terlihat jelas protokol 
menghadapi pesoalan 
pandemi dijalankan 
dengan baik di Al zaytun. 
Orhiba (Orde Hidup Baru) 
New Normal System 

 

 
908. Ibnu Arifin 

Alhamdulillah ,,Gema 
Takbir yang 
menggetarkan jiwa 
berkumandang di Masjid 
Rahmatan Rahmatan 
Lil'alamiin, subhanallah 

 

 
909. Achmad Amirullah 

Alhamdulillah megahnya 
masjid Rahmatan Lil 
Alamin di Ma'had Al-
Zaytun 

 

 
910. Yakub Yakub 

Alhamdullillah inspirasi yg 
luar biasa ,contoh bagi 
umat manusia seluruh 
Dunia terutama utk 
indonesia 

 

 
911. firman firdiansyah 

Alhamdulillahirrobbilalami
en 

 

 
912. Ade Rusmana 

Luar biasa ide brilian 
menghadapi pandemi 

 

 
913. Nur Hidayat 

Subhanallah,Semoga 
terus semangat 
membangun suatu 
peradaban yang dikenang 
anak cucu 

 

 
914. Alpian Ardiansyah 

Al zaytun jaya 
selalu.Alhamdulillah 

 

 
915. Tuniyah Tuni 

Alhamdulillah Mahad Al 
Zaytun menjadi inspirasi 
menuju Orde Hidup Baru 
di tengah ketidak pastian 
semoga selalu diberikan 
kemudahan Alhamdulillah 

 

 
916. Karsim Witarsa 

Alhamdulillah semoga Al 
Zaytun tetap istiqamah 
dlm memberikan 
pencerahan kebenaran yg 
hakiki 

 

 
917. Aa Fajar 

Wow..takjub menyaksikan 
keindahan ibadah yang 
kereeen ditengah 
pandemi corona, semua 
keindahan itu tergabung 
dalam keselarasan antara 
pelaksana, pelaksanaan, 
dan masjid yang megah 
nan indah yang diikat 
dengan untaian khutbah 
ied yang menginspirasi 
agar kita menuju 
kehidupan yang adil dan 
beradab. Terimakasih 
inspirasinya dan 
terimakasih juga buat yg 
mendokumentasikan. 

 

 
918. Amar Mukthanadin 

Alhamdulillah indah 
banget 

 

 
919. Moch Yasin 

Assalamu'alaikum... 
MERDEKA...!!! Ide ide 
brilian dan pemikiran2 
Genius dn inovatif 
disampaikn oleh Syaiykh 
Al Zaytun... Patut 
dicontoh oleh slrh bangsa 
Indonesia bahkan dunia... 
ORHIBA...!!! 
Alhamdulillah... 👍👍👍 

 

 

 
920. Yuniarto Toto 

Alhamdulillah...di masa 
pandemi, tetap 
melaksanakan sholat Ied 
sesuai protokol WHO, 
Tetap 
membangun...Alhamdulill
ah LUAR BIASA... 

 

 
921. Fitria Karlina 

Subhanallah😊🙏😇 

 

 
922. Rokhimah Dziqrin 

Alhamdulillah begitu rapih 
sholat Iedul Fitri..di Masjid 
Rahmatan Lil Alamiin 
Mahad Al-Zaytun sangat 
menginspirasi..maju terus 
Al-Zaytun 

 

 
923. Ario P 

Alhamdulillah Terimakasih 
MAZ sudah 
mencontohkan secara 
nyata dan gamblang, 
Merdeka! 

 

 
924. Wastum Hidayat 

Alhamdulillah..gema 
takbir di gari raya idul fitri 
di Mahad Al zaytun.. 

 

 
925. Jamal Udin 

Alhamdulillah dlm kondisi 
Pendemi skr ini, Al Zaytun 
msh bisa melaksanakan 
sholat Idul Fitri 1441 H 
dng mengikuti standar 
kesehatan dr WHO, ini 
memberikan 
pembelajaran kpd bangsa 
Indonesia khususnya 
umat Islam... 
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926. Suroto Suroto 

Subhanallah luar biasa 
keren Al zaytun terus 
maju 

 

 
927. Jayadi Pru 

Subhanallah...masjidnya 
menjadikan kebanggaan 
untuk umat Islam 

 

 
928. Tatang Sunarji 

SubhanAllah... Sungguh 
Agung ciptaan MU. 
Melalui karya tangan 
tangan manusia beriman 
mewujudkan Islam yg 
Rahmatan Lilalamin,,, 
semoga menjadi inspirasi 
dunia, untuk seluruh 
mahluk di alam semata, 
Al Zaytun terus 
membangun untuk 
Dunia... " 

 

 
929. Suhari jos gandos 

Alhamdulillah Hirobbil 
'alamiin Subhanallah 
sangat di siplin. 

 

 
930. Mira Maryana 

Alhamdulillah, semangat 
Idul Fitri 

 

 
931. adek rasyad 

Alhamdulilllaahirabbil'aala
miin 🙏 

 

 
932. Wita 20584 

Alhamdulillah 
👍Subhannalloh👍 

 

 
933. Puji Pujiyati 

Subhanallah...luar biasa 
MAZ ,MAJU,SUKSES 
Terus utk Kemaslahatan 
umat di seluruh penjuru 
Dunia Kelak kedepannya 
bisa menjadi pelopor dan 
memimpin 
Dunia❤❤❤👍👍👍 

 

 
934. fauzi Muhtadin 

Subhanallah... 
Alhamdulillah luar biasa... 

 

 
935. wartono wartono 

Alhamdulillah sangat 
bagus utk menjadi 
inspirasi lembaga 
pendidikan lainya, 
ternyata di Pondok 
pesantren Alzaytun bisa 
melaksanakan proses 
pendidikan dan ibadah 
kpd allah tidak pernah 
berhenti dikarenakan ada 
wabah covid  

 

 
936. Anita Anen 

Subhanallah... Maha 
besar karya allah... 

 

 
937. Juliyan Dinaro 

Subhanallah 
walhamdulillah walaa 
ilahaillah Allahuakbar 
,fabbiyyi alaa irobbikuma 
Tukazzibba,benar-benar 
masjid yang nyaman ,asri 
dan sejuk ingin sekali 
solat di sini,dg Ridha 
Allah SWT akan menjadi 
kiblat untuk Seluruh Umat 
islam Di dunia ,Semoga 
orang yang mengikuti 
pejuangan dan perjalanan 
ini di beri kesehatan yang 
Paripurna Slalu dalam 
lindungan Allah 
SWT.Aamiin Allahumma 
aamiin 

 

 
938. Kadiman Karyo 

Alhamdulillah Luar biasa 
sholat Iedul Fitri Perdana 
di Masjid terbesar se Asia 
Tenggara mengawali 
peradaban 
ORHIBA.Medeka 

 

 
939. Ahmad Sukron 

Virus corona mempunyai 
banyak perubahan dalam 
kehidupan. Membuat kita 
lebih peduli dengan 
kesehatan dari semua sisi 

 

 
940. Yusup Supriyadi 

Subhanallah 
Walhamdulillah Allahu 
Akbar... Sangat takjub 
melihat pemandangan yg 
sangat indah ini, 
keagungan Masjid 
Rahmatan Lil'alamiin dan 
kerapihan para 
Jama'ahnya. Pemikiran 
Syekh yg sangat luar 
biasa, penuh inovasi dan 
inspirasi dalam 
membangun peradaban 
kemanusiaan. Mahad Al 
Zaytun sebagai Pusat 
Pendidikan dan 
Pengembangan Budaya 
Perdamaian semoga 
dapat menjadi Mercusuar 
bagi kebangkitan dan 
kemajuan Islam di masa 
hadapan. Selamat Datang 
ORHIBA (Orde Hidup 
Baru), Alhamdulillah.. 
semakin tercerahkan. 
Merdeka. 

 

 
941. Ujang Sutisna 

Allahu Akbar ... Allahu 
Akbar... Allahu Akbar... 
Wa lillahilhamd... Orhiba ( 
Orde Hidup Baru) 
mempertajam intuisi dan 
inovasi dalam 
mengembangkan 
kehidupan manusia yg 
memiliki identitas sebagai 
Bangsa Indonesia... 

 

 

 
942. Sahabat Balqis 

Alhamdulillah....terus 
semangat membangun 
generasi untuk Indoneaia 
Kuat dan Gemilang 

 

 
943. asep jamaludin 

Subhanallah, 
Alhamdulillah.. 

 

 
944. eli Fanti 

Subhanallaaah mewah 
megah masjidnya, 
bangga menjadi 
bagiannya, dimahad tetap 
solat ied berjamaah 
dengan protokol covid, 
sehat selalu syaikh, 
pendidik, segenap civitas 
mahad al zaytun, dan 
anak2 santriku.. 
menciptakan generasi 
hadapan gemilang untuk 
indonesia tercinta 
bersama mahad al 
zaytun, alhamdulillah.. 

 

 
945. Muhamad Salsabila 

Alhamdulillah, semakin 
memberikan contoh dan 
harapan bagi bangsa 
Indonesia 🙌👍👍 

 

 
946. Edy Mansyur 

Subhanallah Syaykh Al 
Zaytun seorang Pimpinan 
Pesantren yg memakai 
ajaran Illahi dgn 
memperhatikan makanan 
penghuni Ma'had dan 
kesehatannya serta cara 
berIbadahnya 

 

 
947. Teguh Adhi 

Alhamdulillah, Alzaytun 
masih bisa melaksanakan 
sholat Ied Al-Fitri di 
tengah pandemi Covid-19 

namun dengan protokol 
yang ketat sesuai 
ketentuan WHO 

 

 
948. Ela Nurlaila 

Subhanallah...sangat 
menginspirasi... Ma'had 
Alzaytun best of the best. 

 

 
949. Aris Solihin 

Allahu akbar...Allahu 
akbar... Allahu akbar!!! 

 

 
950. Ayu Diah 

Assalamualaikum.. 
Merdeka Luar biasa sekali 
melihat shalat ied di Sini.. 
Satu satunya masjid 
terbesar di dunia yg 
menyelenggarakan shalat 
ied dengam formasi baru 
dan wajib diikuti okeb 
masyarakat islam seluruh 
dunia... Subhanallah 
mendengarkan dan 
menonton nya sangat 
bangga dan kagum utk Al 
zaytun 

 

 
951. Moh Noor Faqieh 

Subhanallah 
Walhamdulillah Di tengah 
kegalauan bahkan 
keputus asaan Al Zaytun 
memberikan solusi dan 
pencerahan dalam 
menyongsong peradaban 
dan tatanan kehidupan 
baru yg lebih 
berperadaban Maju terus 
Al Zaytun 

 

 
952. Husen Muryadi 

Inovasi yg luar biasa, 
semoga kedepan bangsa 
Indonesia punya identitas 
dan menjadi yg besar dan 
punya peradaban yg 
membanggakan itulah 
wujud sejahtera 
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953. Sri Minarni 

Merdeka!!! Subhanalloh 
Alhamdulilah semoga 
semua d berikan 
kesehatan yg paripurna. 
.Alzaitun inspirasi kita 
semua 

 

 
954. Ok Deal Lets Do it 

alhamdulillah, masjid 
yang sangat megah di 
indonesia, dengan 
pemimpin yang sangat 
qur'ani dan penuh inovatif 
dalam menghadapi 
tantangan zaman, 
banggalah indonesia 
punya putra terbaik ini, 
semoga beliau tetap 
sehat dan selalu dalam 
lindunganNYA 

 

 
955. Dhamirachim 

Membumikan AQ utk RLA 

 

 
956. Sukemi Emi 

Subhanallah 

 

 
957. MDAA 

BAROKALLAH 

Alhamdulillahirobbilalamin 
Tetap melaksanakan 
Sholat Idul Fitri di Masa 
wabah pandemic dg 
melaksanakan standard 
WHO .. Sangat 
menginspirasi 

 

 
958. Mokh Nasir 

Alhamdulillah, 
subhanallah wal 
hamdulillah wala 
ilahaillah,wa allahu akbar. 
Merdeka . Dengan ide-ide 
yang positif hasil nya pun 
positif ,dan sudah d 
buktikan dgn di adakan 
salat idul fitri yang 

pertama d masjid 
Rahmatan lil Alamin ,dan 
mengikuti aturan yg ada 
karena kondisi adanya 
covid 19,ikuti protokol 
juga ikuti  ada orhiba 
(orde hidup baru) ,kami 
selalu bersyukur masih 
ada d zaman sekarang ini 
allah swt tuntun orang "yg 
d kekendaki termasuk 
syekh alzaytun dan 
sahabat yg bersama nya. 
Utk mewujudkan 
peradaban dunia. Amin . 

 

 
959. PJ Channel PJ 

Alhamdulilah....merinding 
takjub melihatnya 

 

 
960. Fani Sng 

Alhamdulillah 👍👍👍 

 

 
961. lucy kirei 

Alhamdulillahirrabbil 
'alamiin...Luar Biasa 
🤗😍😘 

 

 
962. Harwito Wito 

Alhamdulillah.... Al Zaytun 
pesantren yang selalu 
berinovasi mengikuti 
aturan Protokol WHO dan 
tetap melaksanakan 
sholat di mesjid... 
Bangga...Terharu....Kerre
n 

 

 
963. Sri Yatun 

Alhamdulillah merdeka 
Selalu berinovasi untuk 
membangun negeri 

 

 
964. Lukman Hakim 

Alhamdulillah... 

 

 
965. Fahri Ramadhan 

Alhamdulillah....begitu 
Luar biasa nya pempinan 
kt ngasih contoh yg Luar 
biasa tenta di siplin. Ygn 
harus kt jalan ni biar 
kedepan lebih baik...ok 

 

 
966. Lukman Hakim 

Alhamdulillah... 

 

 
967. Zulda Warman 

Alhamdulillah..luar biasa 

 

 
968. Idayuli Astuti 

Alhamdulillah.... Hiduplah 
utk jiwa yg MERDEKA I 
love AL Zaytun ... 

 

 
969. Nur azis Muslih 

Alhamdulillah, takjub. 
Sesuai dengan namanya 
Rahmatan Lil 'alamin 

 

 
970. SEPTA 

SUTADISASTRA 

Alhamdullilah...terbukti Al 
Zaytun selalu menjadi 
uswah atau role model 

bagi kehidupan ini. 
Dengan inovasi2 nya yg 
mampu menjawab segala 
tantangan. ORHIBA... 
kerenn 

 

 
971. Henda Rukmantara 

Sangat patuh pada 
protokol Covid... Al-zaytun 
untuk mendidik generasi 
masa hadapan... 
Alhamdulillah.. 

 

 
972. rakha alfathin 

Assalamualaikum 
Merdeka, bangga 
menyekolahkan anak 
anak di Al Zaytun, 
merdeka ruh merdeka fikir 
merdeka ilmu. The Best 
Of Boarding school 

 

 
973. Achmad Nurdin 

Subhanallah, sholat ied di 
al zaytun sdh sesuai 
protokol WHO di masa 
pandemi covid-19 saat ini. 
Ini bisa jadi contoh untuk 
lembaga islam yg lain. 
Dan isi hkutbah syekh al 
zaytun sangat 
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membangun......Viva 
Indonesia 

 

 
974. Gun Gum 

Assalamualaikum 
Merdeka.... Semoga 
secepatnya saya bisa 
sholat di Masjid 
Rahmatan Lil Alamin.. the 
one & only.. 

 

 
975. Tono Alfathin 

Allahuakbar, maju terus 
MAZ, demi masa 
hadapan yg lebih baik. 

 

 
976. yon triono 

Subhanalloh,, sungguh 
pemandangan yg 
menakjubkan, ini bisa 
menjadi inspirasi kita 
semua,jayalah selalu 
mahad Alzaytun.,,dari 
Putra Samudra kota 
Bahari 

 

 
977. Sugino Spdi 

Pemikiran dan inspirasi yg 
luar biasa untuk bangsa 
Indonesia dan juga Dunia. 

 

 
978. Anik Diyani 

Alhamdulillah... Al zaytun 
benar benar luar biasa. 
Sementara diluar sana 
sholat ied di tiadakan, Al 
Zaytun tetap 
melaksanakannya sesuai 
dengan protokoler dari 
WHO. 

 

 
979. Rohmawati 

Alawiyah 

Alhamdulillah...AllahuAkb
ar...AllahuAkbar...AllahuA
kbar....😍 

 

 
980. Sutardi 

Alhamdulillah Bangsa 
yang punya Identitas dan 
selalu berinovasi dalam 
kodisi pedemik bukan 
menahan namun terus 
menata dan membangun 
berstandar WHO ..dengan 
gerakan ORHIBA (Orde 
Hidup Baru) untuk 
Indonesia... 

 

 
981. muhammadong 

yamin 

peradaban manusia baru 
...orhiba,kereen 

 

 
982. Hari Kustanto 

Masjid Rahmatan lil 
alamin adalah masjid 
standard internasional 
akan menjadi standard 
masjid dunia yang akan 
datang yang bisa 
menyelesaikan sagala 
masalah kehidupan 
manusia 

 

 

 
983. Muh Gimin 

Alhamdulillah Mahad Al 
Zaytun luar biasa , 
semoga menjadi inspirasi 
dan motivasi seluruh 
bangsa Indonesia... 

 

 
984. iwan kurniawan 

Alhamdulillah, suri teladan 
yg baik. Maju terus Al 
zaytun👍 

 

 
985. Siti Tati 

Luar biasa mantap dapat 
menginspirasi untuk kita 
semua sip 

 

 
986. Nanang Adi Wijaya 

Alhamdulillah, sungguh 
luar biasa ketika Islam itu 
terpimpin, disiplin itu 
membuat pemandangan 
menjadi indah, Alzaytun 
Inspirasi Rahmatan 
lilalamin, salam merdeka 

 

 
987. Andi Purnawan 

Alhamdulillaah, Masih 
Ada Yang 
Memperjuangkan Untuk 
Umat Manusia Dimasa 
Depan Dengan ORHIBA 
Orde Hidup Baru 

 

 
988. tommy 

'Idul Fithri 1441 H Al-
Zaytun sebagai 
permulaan Orde Hidup 
Baru ! alhamdulillah.. 😎 

 

 
989. Mas Ting PP 

alhamdllh,, luar biasa 
megahnya... teruslah 
membangun, contoh yang 
baik untuk umat manusia.. 
Rahmatan Lil Alamin.. 

 

 

 
990. Naufal Hakim 

Alhamdulillah bersyukur 
Shalat Idul Fitri diikuti 
ribuan Jammaah, dengan 
Hikmah dan Tertib serta 
dengan mengikuti 
protokol WHO Untuk 
Pencegahan Pandemi 
Covid 19 dengan Jaga 
Jarak dan Memakai 
Masker, Inspirasi Sekali, 
Walhamdulillah, Merdeka! 

 

 
991. Rozikin 

Alhamdulillah, Saya 
bersyukur kepada Alloh, 
Syayk Al-Zaytun yang 
meliki Visi Rahmatan Lil 
Alamin menangani wabah 
Corona dengan bajik dan 
bijak, menjadi Uswah 
Hasanah bagi umat Islam 
bangsa Indonesia dan 
Dunia, Mentaati aturan 
Who dan mempersiapkan 
generasi penerus dengan 
berpegang pada Sunnah 
rosul. Langkanya Sangat 
bermanfaat bagi dunia 
pendidikan. 

 

 
992. ahmad waroehan 

Alhamdulillah... Kembali 
Ma'had Al Zaytun menjadi 
inspirator bagaimana 
menjalankan perintah 
Allah dengan tetap 
mengindahkan protokol 
kesehatan WHO, dengan 
ORHIBA= Orde Hidup 
Baru, Ditengah wabah 
yang sedang melanda 
Dunia Ma'had Al Zaytun 
terus membangun 
peradaban. 

 

 
993. Ismini 1234 

Alhamdulillah, luar biasa 
maju terus.. 

 

 
994. Edwin Darmatin 

Pemimpin yang sangat 
visioner dan berjiwa 
negarawan sejati Semoga 
para santrinya mensauri 
tauladani beliau 
MERDEKA 

 

 
995. Rika Achmad 

Al zaytun Uswah utk 
seluruh Alam Merdeka... 

 

 
996. Agus Saputra 

Subhanalloh 
Walhamdulillah.... 
Luarbiasa... mahad Al 
Zaytun, maju terus 

dengan inovasi-inovasi 
yang mencerahkan. 

 

 
997. Sardi Kertataruna 

Subqanalloh... Sangat 
menginspirasi dan harus 
dijadikan contoh . 

 

 
998. Addiin Syalom 

Alhamdulillah Islam yg 
Rahmatan Lil alamiin... 
🙏😇 

 

 
999. Luthfi Firdaus 

Alhamdulillahirrobil'alamii
n... 

 

 
1000. Muhamad Yusup 

Subhanallah luar biasa 

 

 
1001. Windah Maesaroh 

Subhanallah Luar Biasa 
Merdeka Merdeka I Love 
You Al Zaytun 

 

 
1002. Gojek Driver 

Alhamdulillah,begitu rapih 
dan tertata shof 
sholatnya,begitu juga 
dengan suara soundnya 
bening Indah dan rapih 
Islam itu 

 

 
1003. Ary Morelloz 

Alhamdulillah, Shalat Ied 
pertama di Masjid 
Rahmatan Lil Alamin yg 
sangat megah, semoga 
bisa hadir Shalat Iedul 
Adha mendatang🙌 
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1004. Udin Wahid 

Alhamdulillah, selalu 
menjadi inspirasi bagi kita 
semua, merdekaaa 

 

 
1005. Naufal Hakim 

Alhamdulillah Shalat Idul 
Fitri dengan Jammah 
Ribuan yang mengikuti 
shalat Idul Fitri 1441 H 
dan tertib Mengikuti 
Protokol WHO dengan 
jaga jarak dan Pakai 
Masker,Insipirasi 
Banget,Alhamdulillah👍

👍👍 

 

 
1006. Ati Sunarti 

Alhamdulillahirabbil'alamii
n 

 

 
1007. Harjono Fida 

Alhamdulillah..Merdeka..s
elalu menjadi aspirasi 
menuju tatanan 
berperadaban,selalu 
berinovasi untuk kejayaan 
,terus berkarya dan 
membangun negeri 

 

 
1008. Tri Retmiati 

Alhamdulillah Allahuakbar 
merasa bersyukur dan 
bangga sekali dengan 
alzaytun luar biasa... 
anak-anak saya bisa 
mengikuti sholat idul Fitri 
di masjid terbesar di Asia 
masjid RAHMATAN Lil Al-
Amin merdeka...!!! 

 

 
1009. Loper faris 

Sangat menginspirasi, 
motivasi, utk bangsa 
indondonesia 

 

 
1010. Tasri Jatnika 

Alhamdullilah...sudah 
menyiarkan momen ini. 
Wabah semakin 
mengajarkan kita 
bagaimana membangun 
peradaban ini dengan 
kesadaran akal dalam 
semangat kemerdekaan 
ruh dan ilmu. Terimakasih 
Mahad. 

 

 
1011. Adifa Mantap 

Subhanallah AlZaytun 
Maju terus pantang 
Mundur 

 

 
1012. ANNISA RIRIS 

SAPUTRI 

Masyaaa Allahhh... 
Tabarakallahhhhh 
😍😍😍 

 

 
1013. Suratmi Suratmi 

Sangat bagus & 
menginspirasi 

 

 
1014. Hendro Sulistiyo 

Sangat fenomenal dan 
menginspirasi dan jg bs 
menjadi sampel 
pelaksanaan ibadah 
sholat masa hadapan 
tanpa mengurangi nilai 
nilai fiqh ibadah yg ada 

 

 
1015. Ai Damayanti 

Alhamdulillah... Sangat 
Luar Biasa....Bangga dan 
Bahagia...tetap 
menjalankan sholat ied 
dengan protokol 
WHO...Contoh untuk 
bangsa di dunia 

 

 
1016. sri roshidayati 

Alhamdulillah barakallah 
AlZaytun luar biasa 

 

 
1017. Mamy Putry 

Subhanalloh... 
Kemegahan Masjid RLA 
sdh terbukti, Inilah 
peradzaban Umat Islam 
yg sesungguhnya, 
walhamdulillahirobbil 
'alamiin 

 

 
1018. queen keyziah 

emiira 

Alhamdulillah.. Nampak 
islam yg kuat.. Hebat.. 
Berjaya... Dengan 
pemimpin yg hebat dgn 
jamaah yg luar biasaa... 
Shaf yg indah dengan 
mesjid yg megah dan 
besar... Merinding 
menonton videonya.. Hal 
yang tdk bisa dilakukan 
diluar sini... 
Alhamdulillah.. Takjub 

 

 
1019. Hendro Gilang 

Alhamdulillah, menjadi 
uswah untuk semua 

 

 
1020. KANG MAS SUDI 

Subhanallah...... Semoga 
menjadikan inspiratif 
Umat Islam Dunia 
saatnya untuk meluruskan 
Shaff. 

 

 
1021. Asep Suherman 

Subhanallah... semoga 
kita tetap istiqomah, 
semangat...al zaytun best 
of the best... 

 

 
1022. Su hendar 

Alhamdulillah Masya Allah 
Allahuakbar 

 

 
1023. Iswoko Tj 

Alhamdulillah luar biasa 
indah sekali melihat 
pemandangan shalat idul 
Fitri berjamaah di masjid 
Rahmatan Lil Alamin. 
Salam dari Bogor 

 

 
1024. agung GIF 

Masya Allah, Masjid RLA 
yang sangat megah. 
Pelaksanaan Shalat Iedul 
Fitri 1441 H yang sangat 
rapih dan mengikuti 
protokol WHO. Merdeka 
Merdeka Merdeka 
Alhamdulillah 

 
1025. Fandy Wirian 

subhanalllah❤ 

 

 
1026. Abdul Haris 

Sungguh luar biasa, maha 
karya peradaban islam 
.ALLAHUAKBAR! 

 

 
1027. M.saipul ashar 

Saipul 

DENGAN MENYEBUT 
NAMA ALLAH YANG 
MAHA PEMURAH LAGI 
MAHA 
PENYAYANG..ALHAMDU
LILLAH... SEMOGA 
TUHAN ALLAH 
MEMBERKATI KITA 
SEMUA PUJITUHAN ... 
ORANG ORANG YANG 
BERIMAN MARI KITA 
TINGKATKAN 
PERSAUDARAAN DAN 
KEIMANAN KITA 
SEMOGA SEIKH 
PANJANG UMUR SEHAT 
SELALU DAN 
KARYANYA MENJADI 

BUKTI UNTUK UMMAD 
MANUSIA INDONESIA 
DAN JUGA 
DUNIA..'MAHAD 
ALZAYTUN JAYALAH 
ENGKAU KAMI BANGGA 
PADAMU JADILAH 
RAHMAT BUAT SEMUA 
UMMAD MANUSIA... 
WALHAMDULILLAH....🙏
🙏🙏🤝😊 

 

 
1028. Misz Sorahya 

Subhanallah.. 
Alhamdulillah..Allahuakba
r.. 

 

 
1029. Endang Suherman 

Alhamdulillah Syaykh 
Ma'had Al Zaitun 
memberikan 
pemikiran,pandangan dan 
gerakan yg menginspirasi 
kepada kita semua untuk 
selalu optimis berani 
menghadapi dlm suasana 
dan kondisi apapun untuk 
menghadapi perubahan 
zaman menuju orde hidup 
baru ( ORHIBA ) 

 

 
1030. Yatmini Umi 

Alhamdulillah...subhanalla
h khutbah iedul fitri yg 
sangat luar biasa dari 
syach Alzaytun.beliu 
menjelaskan dgn jelas 
dgn visioner, sangat 
memahami kondisi 
pandemi sekaligus 
memberikan 
solusinya.dlm menyikapi 
wabah covid 19 ini Kita 
hrs berani,teliti,waspada 
dan selalu Berdoa.kita 
masuk dgn tatanan Orde 
hidup baru(ORHIBA)yg 
memiliki identitas dlm lagu 
Indonesia Raya Tiga 
Stansa utk menata 
dunia....!! Hidup mahad 
Alzaytun tetap semangat 
& terus berkarya.karyamu 
sdg di tunggu dunia.. 
Alhamdulillah....Aamiin 
Kuwat,s 

 

 
1031. M Abdul Kodir 
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Subhanallah Mahad Al 
Zaytun Terus berkarya 
karena kita bangsa 
INDONESIA YANG 
KUAT, MERDEKA!!! 

 
1032. maz larno 

Alhamdulillah, sungguh 
luar biasa sholat Idul Fitri 
1441 H di Masjid 
Rahmatan Lil' Alamin 
Alzaytun ini, sungguh 
merubah bangsa ini 
menuju orde hidup baru 
dengan mengikuti 
protokol dri WHO. 

 

 
1033. Solikin Solikin 

Alhamdulillah ajaran yg 
sangat 
relevan..pelaksanaan 
sholat yg dilakukan sesuai 
dg kondisinya..joosst 
pokoke.. 

 

 
1034. sisi property 

Allhamdulillah bisa jadi 
inspirasi untuk bangsa 
bhkan dunia 

 

 
1035. Aristo Hary 

Wibowo 

Inilah pemimpin yg hakiki, 
mampu menjawab 
tantangan dgn menata 
kehidupan baru (Orhiba). 
Berfikir global dan visi 
jauh kedepan. Disaat 
diluar sulit melaksanakan 
shalat Ied, disini dgn 
tertatanya dapat 
melaksanakan shalat Ied. 
Kesimpulannya hidup 
harus ditata, dgn 
mempertajam intuisi 
sehingga sanggup 
berinovasi dalam 
menjalankan kehidupan 
yg merupakan hak asasi 
manusia atau peri 
kemanusiaan. Tks 

 

 
1036. Raja Shahril 

Alhamdulillah, Al-Zaytun 
menampilkan Orde 

(Protokol) Hidup Baru 
dalam beragama, 
berbangsa dan bernegara 
melalui Undang² 
Dasarnya; Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab. 
Memerdekakan Ruh, Fikir 
dan Ilmu dalam 
mempertajam intuisi untuk 
sentiasa berinovasi 
(tajdid) dalam memenuhi 
hak² kemanusiaan melalui 
pendidikan global. 
COVID-19, tentera Allah 
yang paling halus sebesar 
dzarrah dihantar bagi 
memerdekakan manusia 
agar terus terampil dalam 
memperkukuh persatuan 
Indonesia demi 
kemaslahatan ummat 
manusia. Wallahu a'lam... 

 

 
1037. Abdul Rauf 

Lemurian 

Alhamdulillah.. Merdeka!! 
Benar-benar menjadi 
Rahmat bagi seluruh 
alam, subhanallah.. 

 

 
1038. Daryo Sandi Harja 

Alhamdulillah 
Subhanalloh 
Alhamdulillah, Allahu 
akbar, Allahu akbar, 
Allahu akbar, Laa ila ha 
illallohu akbar, Allahu 
akbar walillahilham 
Inovasi ibadah dalam 
kondisi pandemi covid-19, 
tetap menang dengan 
tenang ditempat yang 
luas dan nyaman 
Khutbahnya isinya penuh 
makna tidak hanya 
mengulang teori dalam 
kalam illahi, tapi benar-
benar menjalankan dalam 
kehidupan, sehingga 
mampu menciptakan orde 
hidup baru ditengah 
merebaknya wabah covid-
19. Mampu beradaptasi 
dalam kondisi pandemi 
covid-19 ,ditempat lain 
para petinggi negeri 
membatasi, namun di 
mahad Al Zaytun mampu 
beradaptasi tanpa 
melanggar aturan, bahkan 
sesuai dengan ketentuan 
aturan dunia (social 
distancing),, sehingga 
tercipta rasa syukur atas 
nikmat ,ibadahpun tetap 
di masjid dengan tenang, 
rapi Ini benar-benar ied al 
fitri Indonesia Raya 
Selamat untuk bangsa 
Indonesia mempunyai 
mahad Al Zaytun 

 

 
1039. Sukardi Kardi 

Semoga menjadi contoh 
dalam menyikapi sebuah 
persoalan hidup di saat 
wabah seperti sekarang 
ini 

 

 
1040. Randhika Prastya 

Alhamdulillah. MAZ sdh 
merupakan suar untuk 
umat islam. Tidak harus 
sombong untuk menjadi 
uswah. 

 

 
1041. Mulyono Susastro 

Alhamdulillah....Alzaytun 
telah memberikan contoh 
kpd msykt luas bgmn 
megaplikasikan ajaran 
ilahi dgn baik dan 
berinovasi. Jaya Alzaytun. 

 

 
1042. Arie Parimin 

Alhamdulillah.., disinilah 
salah satu atau bahkan 
satu²nya tempat yang 
sukses menjawab 
tantangan zaman diera 
pandemi covid-19 dewasa 
ini. Tetap menjalankan 
sholat jum'at di masjid, 
pembelajaran tetap 
berjalan, takbir dan sholat 
eid di masjid terbesar di 
asia tenggara terlasana, 
semua sesuai protokol 
WHO. Semua civitas 
penghuni ma'had wajib 
vaksin influenza sebagai 
tameng pencegahan 
penyakit flu, karena sifat 
corona mendekati 
karakter influenza, seperti 
di sampaikan Syaykh 
"Tak Ada akar, Rotanpun 
jadi" Ketahanan pangan 
telahpun dipersiapkan 
jauh-jauh hari, tiada 
gejolak mengenai 
pemakanan ini. Bahkan 
revolusi asupan gizi 
dengan meninggalkan 
makan nasi di ganti 
dengan gandum utuh, ini 
semua didapat dari 
sebuah ijtima pimpinan Al 
Zaytun dalam menjawab 
pendemi. Semua ditata 
menuju ORHIBA (Orde 
Hidup Baru) Semoga kita 
semua dipandaikanNya 

 
1043. Faisal Nurrohman 

Alhamdulilah semoga 
menjadi infirasi bagi umat 
manusia 

 

 
1044. pratama 

yanarogyana 

Pemikiran visioner dari 
seorang tokoh pendidikan 
didlm menyikapi kondisi 
bangsa 
terkini..Alhamdulillah 

 

 
1045. endah katy 

wulandari 

MasyaAllah... 
tabarakallah... sangat 
menginspirasi👍😇 

 

 
1046. Fauzi Al Fauzi 

MasyaAllah tabaraqallah.. 
Inilah bukti peradaban 
baru Indonesia&dunia 
Bukti kebangkitan islam 

 

 
1047. Luthfi Yazid 

Alhamdulillah 

 

 
1048. Zefri Aulia 

Subhanallah 
Walhamdulillah 
allahuakbar Semoga 
selalu berkah dan selalu 
dalam lindungan Allah swt 

 
1049. fauzan andri 

Keren... Tempe Dwi 
Tunggal.. 

 

 

1050. Irwan Rusniawan 

Alhamdulilah. Semoga Al 
Zaytun menjadi 
Suritauladan bagi Bangsa 
Indonesia dan juga Dunia 
. 

 

 
1051. Md Arif Fabillah 

Mohd Nor 

Allahuakbar 3X....Luar 
biasa, Lengkap kehidupan 
dgn pengaturan yg bagus 
dan terlaksana.....doa 
akan terus berubah dan 
berkembang..Amien 

 

 
1052. Thecool Gadget 

Luar biasa pelaksanaan 
sholat Ied Al-Fitri didalam 
lingkungan yang 
terkontrol sehingga 
penghuni kampus dapat 
beraktifitas dengan rasa 
aman. Tetap 
mengedepankan physical 
distancing sesuai standar 
WHO. Alhamdulillah 
semoga bisa jadi ispirasi 
untuk bangsa Indonesia. 

 

 
1053. Fauzi Al Fauzi 

MasyaAllah tabaraqallah 
Takjub Bangga luar biasa 
Peradaban Baru 
Indonesia Harapan baru 
kemajuan bangsa 
indonesia Semakin cinta 
tanah air Inilah bukti 
imdonesia besar &kuat 
Semakin membuatku 
rindu ingin segera 
mengunjungi"tanah suci 
Indonesia" 

 
1054. Yayasan Amal 

Jariah Indonesia 

Alhamdulillah Luar Biasa, 
Indonesia Bisa... 

 

 
1055. Aan Diantin 

Subhanalloh 
Alhamdulillah Allohuakbar 
semoga Alloh 
mengabulkan hajat kita 
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1056. Suni Yati 

Subhanallah 

 

 
1057. Oni Asharri 

Rasyad 

Hadir 🙏🙏🙏 

 

 
1058. Dedi Wahyudi 

Alhamdulillah tempat yg 
sangat megah 
subhanallah 

 

 
1059. Karyani ss 

Alhamdulillah...cahaya-
Nya di atas cahaya. 
Semoga ini bisa menjadi 
uswah/contoh, Rahmat 
bagi semua. 

 

 
1060. Hafizha Rasyid 

Subhanallah 

 

 
1061. Dwi hariyanto 

Masya allah...merdeka🇲🇨 
Merinding lihatnya, smoga 
menjadi wasilah 
pemersatu bangsa 
Alhamdulillah 🇲🇨 

 

 
1062. Faisal Nurrohman 

Alhamdulillah semoga 
bisa menjaadi contoh bagi 
umat islam didunia 

 

 
1063. Wali Songo 

Subhanallah dzikir 
seorang pimpinan pondok 
yg luar biasa ... Patut 
ditiru oleh para pemimpin 
bangsa.. 

 

 
1064. Supadi Adi 

Alhamdulillah, allahu 
akbar smg ini semua nya 
sbg sumber inspirasi dan 
contoh untuk 
kemanusiaan yg adil dan 
beradab .merdekaaa 

 

 
1065. Sobat 

Membangun 

Sebuah pemikiran, 
pandangan dan gerakan 
yg menginspirasi kita 
semua utk selalu optimis, 
berani menghadapi 
perubahan zaman menuju 
Orde Hidup Baru 
(ORHIBA), 
Alhamdulillahirrabbil'alaa
miin 🤲 

 

 
1066. Ivan Rolandi 

Assalamualaikum 
merdeka 🇮🇩 Alhamdulillah, 
suatu peradaban baru 
dibangun ORHIBA, 
InsyaAllah kita melewati 
ini dengan aman dan 
selamat. 

 

 
1067. Channel Kang Ji 

Alhamdulillah.... dapat 
mengikuti merayakan hari 
raya idul Fitri di Ma'had Al 
Zaytun, walaupun lewat 
channel YouTube ini. Ini 
sangat baik sekali karena 
dapat informasi langsung 
dari sumbernya. 
Terimakasih atas 
informasinya Selamat hari 
raya idul Fitri 1441 H 
Taqoballohi Minna wa 
minkum taqobal ya Karim 
Mohon maaf lahir dan 
batin 

 

 

1068. Utuy Tatang 
sontani 

isi khutbah yang luar 
biasa dalam menjawab 
persoalan yg 
dihadapi.....mampu 
mengambil sikap dalam 
mengatasi permasalahan 

 

 
1069. yani rose20 

MasyaAllah.....ruarrr 
biasaa, ditengah pandemi 
tetap khusyuk beridul 
Fitri.inspiratif bngettt 

 
1070. Dhica Octora 

Al Zaytun untuk 
INDONESIA!! 

 

 
1071. dodi darmawan 

Alhamdulillah luarbiasa 
Ma'had mencontohkan 
orde Hidup Baru. Tetap 
sholat dalam masjid 
dengan berjarak. 
Mengikuti protokoler 
WHO. Apa apa yang 
dikerjakan di Ma'had akan 
menjadi inspirasi bagi 
semuanya. Alhamdulillah 

 

 
1072. KHOIRUL ANAM 

Alhamdulillah... Saat umat 
Islam banyak yg tidak 
bisa Sholat di masjid 
karena tidak bisa 
mengikuti Protokol Who. 
Al Zaytun tidak ada 
Halang dan Rintangan 
untuk dan bisa 
melaksanakan Sholat Ied 
Al Fitri didalam Masjid, dg 
tidak melanggar protokol 
Who... Alhamdulillah 
Barokalloh Al 
Zaytun🤗🤗🤗 

 

 
1073. Imam 

Subhanallah, Al Zaytun 
selalu punya cara dalam 
menghadapi tantangan 
global, apalagi sekarang 
kondisi pandemi tetap 
bisa sholat Ied Al Fitri 

1441H dengan tetap 
menerapkan disiplin 
protokol kesehatan WHO, 
semoga bisa dicontoh 
umat Islam lain nya di 
Indonesia bahkan dunia, 
Al Zaytun sumber 
inspirasi Alhamdulillah 🙏 

 

 
1074. Hudin Handoyo 

Subhanaallah terharu 
sekaligus pingin sholat d 
sana...tertib dan menjaga 
jarak 

 

 
1075. Usep Sujana 

Alhamdullilah mendidik 
semata mata beribadah 
kepada alloh 

 

 
1076. rjl manow 

Alhamdulillah 
Subhanallah.... ORHIBA 
mengajarkan banyak hal 
dalam kehidupan kita 
untuk ke hadapan yang 
lebih baik & 
berkualitas...menuju 
masyarakat berperadaban 

 

 
1077. Mohammad Imadi 

Alhamdulillah luar biasa 
megahnya masjid 
Rahmatan Lil Alamin 

 

 
1078. Andi Surachman 

Subhanallah.... Tuhan 
memberkati kita semua 
Indonesia Punya masjid 
Yg sangat luar biasa... 
Masjid terbesar se asia... 
Ya Allah... Tempatkanlah 
para bpk pembangunan 
masjid RLA ini Di tempat 
surgaMU ya Allah... I 
LOVE YOU FULL 
Al'zaytun indramayu 
Indonesia 

 

 
1079. Sugi Giono 

Alhamdulillah..merdeka!!! 

 

 
1080. asto agus 

Subhanallah, semoga 
bisa dicontoh dalam skala 
yang lebih besar....Allahu 
Akbar 

 

 
1081. Adi Solahuddin 

Alhamdulillah... 

 

 
1082. hadi priyotomo 

Pimpinan yang visioner, 
bersyukur anak2ku 
sekolah di sana... 

 

 
1083. Miftakhul Khoir 

Alhamdulillah, Alloh hu 
Akbar 

 

 
1084. fadillah mulyadi 

Alhamdulillah. 

 

 
1085. Rizaki Bakka 

Alhamdulillah. Semoga 
syiarnya terus berkibar 
dan memberikan contoh 
signifikan dalam.menata 
kehidupan, keagamaan 
dan korelasinya dengan 
peradaban. Salam sukses 
dari youtuber Bandung. 

 

 
1086. Meidhi Arliyati 
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Subhanalloh 
Walhamdulillah 
walailahaillalloh 
ALLOHUAKBAR.🙏🙏👍

👍 

 

 
1087. Aris Sudradjat 

Alhamdulillah, Mahad Al 
Zaytun menjadi standard 
dalam melaksanakan 
inovasi di musim Korona 
dgn hidup cara baru yg 
disebut OHIRBA serta 
berfikir merdeka dgn 
global education, dgn 
Kemanusiaan yg adil dan 
beradab 

 

 
1088. Panti Yatim Al 

Mu'thi 

Inilah contoh Tempat 
yang di ijinkan Tuhan 
untuk beribadah. 
Didalamnya adalah 
orang- orang yang 
bertaqwa, bersih, dan 
janganlah kamu 
beribadah di masjid yang 
penuh pertentangan dan 
perpecahan. 

 

 
1089. DPK PPNI Hasna 

Medika 

MasyaAlloh 😍... 

 

 
1090. widadi m. ghani 

Subhanalloh.. 
Mantab..luar biasa 
Alhamdulillah 

 

 
1091. Arip Purnama 

Alhamdulillah dalam 
kondisi apapun msh bsa 
melaksanakn sholat ied 

 

 
1092. babae wds 

Subhanallah 
walhamdullilah di tempat 
lain di larang tidak dengan 
al zaytun, semua berjalan 
dengan protokol yg luar 
biasa dan juga pola 
makannya yg super 
sekali, tidak ada di 
pesantren manapun. 

 

 
1093. Dina Kamila 

Subhanallah 
Walhamdulillah 
Allahuakbar ...terwujud 
toleransi pardamaian 
dunia 

 

 
1094. Ade L 

Alhamdulillahirobbil'alami
n, Banyak belajar dari 
Syakh Al-Zaytun 
mengenai kehidupan 
berbangsa , Bertoleransi 
bahkan Visi yang jauh 
kedepan . 

 

 
1095. Ahmad Rifai 

 Rasa العالمين الحمدللةرب 
syukur, bangga atas ide 
brilian YAB Syeykh Al 
Zaytun dengan kondisi 
lockdown justru makin 
pesat dalam membangun 
generasi bangsa 
Indonesia Subhanallah, 
walhamdulillah walaila ha 
illallah Allahu Akbar, 
Tidak ada kata tidak bisa 
bila semua berdisiplin, 
tegas dan bertanggung 
jawab.  العالمين  الحمدللةرب 

 

 
1096. Rozhan Anuar 

Subhanallah... Salam dari 
Malaysia... 

 

 
1097. Safriella Madania 

Subhanalloh 
Alhamdulillah 
Walaailaahaillallahuwalloh
uakbar Maha benar 
Engkau Ya Allah dengan 
segala FirmanMu 🤲 

 

 
1098. lodong ardi 

Alhamdulillah, 
subhanallah, cerminan 
dan gambaran 
peradaban, yag 
berdisoplin tinggi, 
Merdeka 

 

 
1099. Tsabita Bita 

Amazing.... Luar biasa 

 

 
1100. Siti Rahayu 

Alhamdulillah 
...subhanallah semoga 
menjadi inspirasi untuk 
semua rakyat Indonesia... 

 

 
1101. Tohari Bin Karta 

Alhamdulillah, solusi Utk 
kehidupan umat Islam 
dalam menjalankan 
aktivitas di Masjid masjid 

 

 
1102. Warsudi 

Alhamdulillah, 
Barokallah....luar biasa 

 

 
1103. Achmadi solmed 

Alhamdulillah...mesjid 
tidak kosong tetap 
melaksanaka sholad ied 
dgn protokol who fisical 
distancing. 

 

 
1104. Ali Rohman 

Alhamdulillah... Luar 
biasa maju terus 

 

 
1105. Mas depok 

Orhiba Ahamdulillah 
merdeka 

 

 
1106. Sri Rejeki 

Alhamdulillah 
Alhamdulillah 
Alhamdulillah Seperti 
berada di Masjid Tanah 
Suci 

 

 
1107. Siswati Ningsih 

Subhanallah.... 
walhamdulillah.... Allahu 
akbar.. masjid 
rahmatanlilalamiin masjid 
umat islam bangsa 
indonesia. Merdeka 

 

 
1108. Milaku 

Subhanallah, 
walhamdulillah, Laa Ilaha 
illallah, Allahu Akbar. 
Walau kondisi Pandemi 
Ma'had Al-Zaytun 
melaksanakan Sholat Ied 
dengan protokol 
Internasional. 'Luruskan 
barisan' bukan rapatkan 
barisan, berlapang 
lapang/berlonggar longgar 
dalam Majlis, menjadi 
Ilmu buat saya dan 
inovasi baru dalam 
kehidupan beragama, 
berbangsa dan 
bernegara... Terimakasih 
Syaykh AlZaytun beserta 
Ummi dan keluarga, yg 
selalu mengajak dan 
menyeru kepada 
kebaikan serta selalu 
memberikan motivasi dan 
inovasi dalam kehidupan 
masa kini. Semoga 
Indonesia berjaya dan 
menjadi pusat peradaban 
dunia, walhamdulillah 

 

 
1109. cari rumah impian 

Subhanallah anti 
mainsttream mamun 
beradab dan sesuai 
protokol ORHIBA semoga 
kita semua mampu terus 

bersama sama syaykh 
sebagai contoh satu satu 
nya bangsa yang maju 
beradab....alhamdulillah 
Handy Nst Jakarta pusat 

 

 
1110. djoyos gobyos 

Alhamdulillah... 
Subahanallah Islam juga 
mengajarkan keindahan 
dan kerapian shof yg rapi 
dalam menjalankan 
beribadah Merdekaaa!!!! 

 

 

 
1111. Romelan Hollents 

Alhamdulillaah.. Masjid 
Rahmatan lilalamin luar 
biasa👆👍👍🙏 

 

 
1112. Supriyono Aja 

Alhamdulillah.. Khotbah 
ID yg sangat luar biasa , 
dan ini patut di jadikan 
contoh buat Umat Islam 
Bangsa Indonesia 

 

 
1113. Tatang Tatang 

Alhamdulilah penjelasan 
dan jawaban yang 
sungguh sangat luar 
biasa terhadap situasi hari 
ini yang berdasar kepada 
ilmu sehingga alamiyah 
adanya sehat paripurna 
selalu Yab syakh Alzaytu 

 

 
1114. aneka kue rahmat 

Subhanallah 
walhamdulillah...sungguh 
merupakan wujud riel 
merdekanya 
ruh,merdekanya pikir dan 
merdeka ilmu dan dapat 
menjadi wasilah rahmat 
bagi semesta. 
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1115. ambiyak m.syaiful 

Barokalloh Taqobballohu 
minna wa Minkum 
Taqobbal ya Karim 

 

 
1116. bunda reni 

Allohuakbar... 

 

 
1117. Marisa Suwarno 

Alhamdulillah bisa jadi 
inspirasi di tempat tempat 
yang lain🙏 

 

 
1118. Muhammad 

Mustofa 

I LOVE AL ZAYTUN DO 
YOU LOVE AL 
ZAYTUN...? If You love 
Alzaytun.. Klik LIKE ...! 

 

 
1119. Sarwan Wawan 

Alhamdulillah... Luar 
biasa MAZ terus menata 
dan berbenah dari semua 
aspek ,hari ke hari bulan 
ke bulan semua di tata 
mulai disiplin, tata kelola 
semua ruang dan jumlah 
yg menghuni, 
permakanan dan nilai gizi 
dan masih banyak lagi yg 
sdg di kerjakan ...teruslah 
berjaya dan MERDEKA!!! 

 

 
1120. Tri' S.M 

Sebuah solusi atas 
polemik ibadah di tengah 
covid 19. Ibadah harus 
berani , karena ibadah 
adalah berdo'a. Berdo'a 
jangan takut karena 
berdo'a di perintah Tuhan. 

 

 
1121. Nur Hamidah 

Allahu Akbar... 
Subhanallah.. Semoga 

corona segera hilang.. 
Biar bisa segera 
berkunjung ke Mahad 

 

 
1122. Muhammad 

Muzaki 

Subhanallah, 
Alhamdulillah, Allahu 
Akbar... 

 

 
1123. Tarbiyah Qalbu TV 

Subhanallah mantap, 
pesantren yang sangat 
luar biasa. 

 

 
1124. Anton Prasetio 

Alhamdulillah, ber inovasi 
kunci majunya suatu 
bangsa, utk menjawab 
tantangan masa hadapan. 
Tks Syaykh . 

 

 
1125. Darsan Kamilla 

Alhamdulillah, Merdeka 
Sungguh lengkap materi 
dari Awal sampai selesai 
,,jelas Terarah dan Audio 
Visualnya Mantaap,,,, 

 

 
1126. Mr ganteng 

sukses 

Masya Alloh, megah nya 
masjid Rahmatan lil 
Alamiin, akan tercatat 
dalam sejarah peradaban 
umat manusia dimana di 
saat pandemi covid 19, 
bisa menjalankan perintah 
Alloh SWT sesuai 
protokol WHO.... Mumtaz 
Mahad Al Zaytun.... 

 

 
1127. Acep Hendar 

Alhamdulillaah,,, dengan 
jaga jarak jg masih bisa 
berjamaah di mesjid 

 

 
1128. gina arianti 

Saluuuttt Alzaytun layak 
jadi contoh... 

 

 
1129. Beti Rosmiati 

Subhanallah... Keren 

 

 
1130. NARC CHANNEL 

alhamdulillah ya Allah al 
zaytun makin maju makin 
sukses, keren bnget di 
saat pandemi Corona 
tetap bisa melaksanakan 
sholat iedul fitri dengan 
tetap mengikuti protokol 
WHO.  

 

 
1131. Diana Desiyanti 

Alhamdulillah.... 
subhanalloh....allohuakbar
.... 

 

 
1132. Rudi Suryadi 

Subhanalloh,..walhamdulil
lah,...walailahailalloh,...W
allahuakbar,.....Merdeka 

 

 
1133. NUR ALI 

Merdeka.. Ruh, Fikir, 
Ilmu... Allahuakbar... 
Allahuakbar... 
Allahuakbar... 

 

 
1134. Sugimin Purba 

Alhamdulillah.... Luar 
biasa, perlu dicontoh apa 
yang di lakukan di mahad 
Al-Zaytun, mampu 
memberikan ke amanan 
dan ke nyamanan bagi 
seluruh penghuninya... 

 

 
1135. Raihan Almuttaqin 

Subhanallah, 
walhamdulillah, Allahu 
Akbar 

 

 
1136. hanum87 

Ya Allah...Love You 
Allah...Terima kasih telah 
Engkau pilih aku bersama 
mrka di sana...Ya Allah 
terharu dan menangis 
surat As-
shaf...😥😭sehatkan 
teruz syakh dan semua 
jajarannya dan beri kami 
segera 
kemenangan...Merdeka...!
! Allah telah menetapkan: 
"Aku dan rasul-rasul-Ku 
pasti menang". 
Sesungguhnya Allah 
Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa.(QS: Al- Mujadila 
: 21) 

 

 
1137. RIDER VIDIK 

Alhamdulillah.... 
merdeka.... 

 

 
1138. Sandi on7 

Allahu Akbar Allahu Akbar 
Allahu Akbar ..... 
merinding melihatnya 
takjub masyaallah .. 
Mahad Alzaytun 
kebanggaan Indonesia 
kebanggaan dunia 

 

 
1139. Sejahtera Teknik 

Utama Service 

Masya Allah Alhamdulillah 
Gemma kumandang 
takbir nya senantiasa 
menggetarkan hati dan 
jiwa, alhamdulillah 🙏 

 

 
1140. kamelia agustini 

Masyaallah rapi dan 
tertibnya pelaksanaan 
sholat ied.. Mengikuti 
protokol kesehatan... 
Mantapp 

 

 
1141. Herdiyan M 

Amazing & Awesome❤ 

 

 
1142. hasyim as 

Subhanallah , Allahu 
Akbar Allahu Akbar Allahu 
Akbar 

 

 

 
1143. abdul malek 

malique 

Alhamdulillah. Merdeka! 

 

 
1144. Shifa Aulia 

Alhamdulillah, 
Allahuakbar 3x, luar biasa 

 

 
1145. Raja Kamarul 

Izham Raja Ismail 

Alhamdulillah. Terbaik 

 

 
1146. Avian Jizan 

Alhamdulillah.. ternayata 
tiada yg dapat menafikan 
kebesaran Allah. Dalam 
keadaan begini masih lagi 
ada yg boleh beribadah 
secara jemaah tapi masih 
lagi selamat. 

 

 
1147. syeni novianti 

Subhanallah, meleleh hati 
ku, terharu dimasa 
pandemi gini, Zaytun 
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tetap melaksanakan 
sholat ied, maju terus 
Alzaytun, sukses selalu 

 

 
1148. Ida Wati 

Alhamdulillah Allahu 
Akbar Allahu Akbar Allahu 
Akbar,subhallah...🤲🤲

🤲 

 

 
1149. Marlinda 

Bachrumsyah 

Alhamdulillaah ... 
speechless ... ada rasa 
haru, rasa bahagia, rasa 
syukur yang bercampur 
menjadi satu. 

 

 
1150. khusnul khotimah 

Masya Allah,,, 
Subhanallah 
walhamdulillah 😇, ingin 
segera sholat tahiyatul 
masjid di MRLA. 
Mudah2an segera 
terselesaikan untuk 
pemasangan granit di lt 2 
dst🙏. Juga 
pembangunan 
keseluruhan masjid 
Rahmatan Lil Aalamiin. 
Alhamdulillah 😇 

 

 
1151. agus sabani 

Alhamdulillah.. 
subhanallah, walhamdu 
lillaahi, walaa ilaaha illa 
Allah.. maha suci Allah 
dgn segala firman-Nya.... 
Mahadku luar biasa, 
semoga jadi contoh to 
NKRI.. 

 

 
1152. Abdul Azis 

Alhamdulillah 
MERDEKA..🇮🇩 

 

 
1153. neneng yuliani 

Allohu Akbar 

 

 
1154. ngadiman Adha 

MERDEKA 

 

 
1155. chudori Ukhi 

Walaikumsalam...merdek
a!! 

 

 
1156. Mohd shamsul 

nizam 

Alhamdulillah dengan izin 
dan mahunya Allah 
semua ini dapat 
berlangsung👍👍👍 
Merdeka!!! Merdeka!!! 
Merdeka!!! AL 
Zaytun👍👍👍 

 

 
1157. Supadi Adi 

Alhamdulillah ,allahu 
akbar merdekaa 

 
1158. Merlin Sevana 

Putra 

MasyaALLAH....kereeeen 
🙏🙏 

 

 
1159. Rna nana 

Alhamdulillah senangnya 
dalam hati anak" santri 
sudah merasakan sholat 
bersama di mesjid 
rahmatan Lil alamiin. 

ORHIBA menjadikan pola 
hidup berdisiplin dalam 
segala hal. Terimakasih 
ya Allah🥰 

 

1160. Amich Alhumami 

Eid Mubarak. 
Pemandangan yg 
menakjubkan pada pagi 
hari: 1 Syawal 1441 H. 
Kaum Muslimin 
menunaikan shalat Ied di 
Masjid Rahmatan Lil 
'Alamin, mengikuti 
protokol kesehatan WHO, 
jamaah mengatur shaf 
berjarak: rapih-teratur-
tertib. Sebuah orkestra 
spiritual, jamaah 
mengikuti imam berdiri 
tegak, bergerak ruku' dan 
sujud dg khusyu' dan 
syahdu.  Sambil meresapi 
suara merdu sang imam 
melantunkan ayat2 suci 
al-Quran, di kedalaman 
hati para jamaah 
bermunajat mengetuk 
pintu langit: memohon 
karunia Allah Swt agar 
Indonesia segera 
terbebas dari pandemi 
Covid-19, dan menjadi 
negeri makmur, adil, dan 
sejahtera. As Rumi says: 
"Only from the heart can 
you touch the sky." 

 

1161. Mashudi 

ْحَمِن    ِحْيـــــمبِْســــــــــــــِم هللاِ الرَّ الرَّ  

   السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 

Menjelang berakhirnya 
Bulan Suci Ramadhan, 
dengan segala 
kerendahan dan 
keikhlasan hati ijinkan 
Kami  sekeluarga 
menyampaikan "Selamat 
Hari Raya Idul Fitri, 1 
Syawal 1441 H" 

ُ ِمنَّا ّ  َوِصيَاَمُكْم,  َومْنُكْم ِصيَاَمنَا  تَقَبََّل 

تُْم بَِخْيٍر. اَللُّهمَّ اْجعَْلنَاُكلُّ َعاٍم َوأَنْ    
َوإِيَّاُكْم ِمَن العَاِءِدْيَن َوالفَاِءِزْيَن   
 َوالَمْقبُْوِلْيَن. 

Mohon maaf lahir bathin 
atas segala kekhilafan 
dan kesalahan kami, 

Semoga Allah SWT 
senantiasa memberikan 
kesehatan, umur yang 
barokah dan dapat 
bertemu lagi di bulan 
Ramadhan yang akan 
datang . Insya Allah, 
Aamiin, yaa 
Rabbal'alamiin.... 

 َو السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ  

 H. Mashudi & keluarga  

Alhamdulillah bisa 
menyimak Khutbahnya 
yang Mulia Syekh Panji 
Gumilang Pimpinan 
Ponpes Modern 
Kebanggaan masyarakat 
Indonesia…. Salam untuk 
beliau dan rekan” satpam, 
serta staf Minal Aidin 
Walfaidzin mohon maaf 
lahir dan bathin. Ponpes 
Al-Zaytun merupakan 
Ponpes yang memiliki 
Inovasi terdepan dalam 
menghadapi Pandemi 
wabah Virus Covid-19 
dan mampu melakukan 
ORHIBA dalam 
kehidupan Beragama dan 
Berbangsa….Subhanallah 
Walhamdulillah Wala 
Ilaha illallahu Allahu 
Akbar.  Kami sangat 
bersyukur Indramayu 
khususnya dan Indonesia 
secara Nasional memiliki 
Pondok Pesantren yang 
Masya Allah luar biasa....  

Peringatan 1 Syuro sejak 
thn 2017 hingga 2019 
Alhamdulillah saya selalu 
hadir bersama rekan" 
Anggota, disaat itu pula 
bersama Bpk H. Ihsan 
saya naik menara Masjid 
yang tinggi nya mencapai 
± 250 mtr.  

Alhamdulillah saya bisa 
melihat Tajubnya 
keindahan Alam dan 
Ponpes Al-Zaytun yang 
berdiri Super Megah🙏 



Buku Bacaan
Orang-Orang Bijak
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