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BANTUL, BERNAS -  Kelompok Bimbi
ngan Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah DIY, 
Minggu (171) kemarin, menyelenggarakan 
Manasik Haj i Klasikal pertama. Ini merupakan 
kelanjutan dari pra-manasik yang dilakukan di 
tingkat kabupaten-kota se-DIY.

Kegiatan ini diikuti oleh 817 calon jamaah 
haji tahun 2017 yang sudah masuk golongan 
“aman”, memenuhi serambi masjid KHADah- 
lan di Kampus Terpadu UMY (Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta) di Ring Road Barat. 
Manasik Klasikal ini juga diikuti sebagian kecil 
calon jamaah haji tahun 2018.

Kepada Harian Bernas, Ketua KBIH Ai
syiyah Dra Hj Sumirahatun Nawawi didampingi 
Ketua Alumni Bimbingan Ibadah Haji Drs H 
Suwardi menjelaskan, apabila nantinya ada 
tambahan kuota, diperkirakan jamaah haji 
yang tergabung dalam KBIH Aisyiyah bisa 
mendekati angka 1.000 orang.

Kepada calon jamaah haji, Ustad H Kamiran 
Qomar salah seorang pembimbing haji KBIH 
Aisyiyah, mengingatkan agar sejak awal jamaah 
memantapkan niat beribadah haji hanya karena 
Allah semata, bukan yang lain.

Dia juga mengingatkan, agar jamaah meng
hindarkan diri dari perbuatan syirik. Paling 
kecil dari syirik adalah riya atau sombong. Hal 
itu diharapkan^enar-benar harus dihindarkan.
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MANASIK HAJI -  Calon jamaah haji tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah, memenuhi 
serambi Masjid KHA Dahlan di Kamous Terpadu UMY, Minggu (1/1), guna mengikuti manasik haji klasikal.

Calon Jamaah Haji KBIH X /

Calon jamaah haji harus 
mempertebal takwa, karena 
sebaik-baik bekal melakukan 
ibadah haji adalah takwa. 
Menjaga diri juga sangat 
penting supaya tidak sampai 
tergel incir pada perbuatan atau 
lidah dan ucapan diri sendiri. 
Contohnya sudah banyak, dan 
hal itu harus dihindarkan.

Menurut H Kamiran, ada 
tiga hal yang harus dihindari 
saat menjalankan ibadah haji 
di tanah suci, yakni jangan 
berkata jorok atau saru. “Ja
ngan sampai sudah tahu ada 
larangan tetapi tetap dilang
gar,” kata dia.

Hindari pula saling ber
bantahan, karena hal-hal

yang tampaknya kecil itu bisa 
membuat ibadah hajinya tidak 
sempurna.

Kegiatan manasik haji 
klasikal dibuka oleh Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah yang 
diwakili Drs H Sukiman, seka
ligus ketua Badan Pembina 
Harian KBIH Aisyiyah.

Dalam sambutannya dia 
berharap, hendaknya calon 
jamaah haji benar-benar bisa 
memahami seluruh materi 
manasik haji yang diberikan 
oleh para pembicara.

Hal ini sangat penting 
karena berada di tanah suci 
yang berbeda'budaya, bahasa, 
cuaca dan lain-lain dalam 
waktu relatif lama sekitar 40

Sambungan dari halaman 9

hari, harus disiapkan secara 
mental, fisik, ilmu yang me
madai agar para jamaah bisa 
mandiri di tanah suci kelak.

Selain H Kamiran Qomar, 
para jamaah kemarin juga 
mendapatkan materi menge
nai tuntunan umrah dan haji 
oleh H Busrowi Abdulmanan 
S Ag serta Prof Dr H Yunahar 
Ilyas Lc mengenai akidah dan 
filosofi haji.

Untuk mematangkan per
siapan jamaah, masih akan 
dilakukan manasik klasikal 

. serupa sampai Minggu (29/1) 
mendatang. Dijadwalkan 
praktik manasik haji dilaku 
sanakan di pantai selatan.
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