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[ g y r aCALHAJ KBIH AI9YIYAH TERBANYAK SEJAK 25 TAHUN

BANTUL (KR) - Menunaikan ibadah haji terma
suk ibadah yang berat, tidak seperti menjalani ibadah 
lain, karena harus siap mental, siap fisik, siap materi 
dan kesiapan lainnya, sehingga jauh sebelumnya perlu 
persiapan matang.

Hal tersebut disampaikan 
Ketua Pimpinan Wilayah Mu
hammadiyah Jawa Tengah, 
Drs H Tafsir MAg ketika 
memberikan tausiyah kepada 
1052 jemaah calon haji (calhaj) 
dari Kelompok Bimbingan Iba
dah Haji (KBIH) Aisyiyah se- 
DIY pada acara Mangayu- 
bagyafCilperangkatan Jemaah 
Haji tahun 1438 H /2017 M, di
Masjid KH 
Kampus; U' 
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kun haji, sesuai I 
ngan tuntunan yang pernah 
diberikan kepada pembimbing, 
jangan mempunyai tujuan yang

lain," pesan Drs H ̂ Tafsir.
Hadir dalam acira tersebut, 

Wakil Kepala Kanwil Kemenag 
DIY, Drs H Rosyid, Ketua PWM 
DIY Drs H Gita Danu Pranoto, 
Direktur PT^Surya Citra Ma
dani, Drs H jtam iran Khomar 
serta semugjfcetua PDM dan 
PDAseDlY. >

Sekum PV$ Forkum KBI 
DIY, Suwandi i  DS men; 

kan, fungsi 'RBIH d; 
^elenggpraan ibadah 

i mitra kerja pemerim 
‘i wujud partisipasi ma- 
at dan merupakan ba- 

tak terpisahkan dari sis
tem penyeleggara ibadah haji. 
KBIH melakukan bimbingan di 
tanah air, pendampingan da
lam perjalanan dari tanah air

me

iaitl0mbingan di tanah suci. 
Hal tferseb
d;
Hal tersebut diatur dalam SK 
Dirjen PHU Kementeriari Aga- 
ma'Nomor D/799 Tahun 2013, 
tentang Pedoman Operasional 
KBIH.

Karena itu, agar Calon je
maah haji dapat menjalankan

naji a a n  KJSU1 AutyiyuKse j 

rukun jsaji yang benar,! 
Aisyiy^jselalu mempersiap
kan pep|oimbing untuk men
dampingi calon jemaah haji pa
da saat manasik dan pada saat 
di tanah Sud Mekah dan Madi
nah, dengan cara pembekalan 
kepada pembimbing rombong-
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■nepm a pengarahan.

an dan ketua regu sebagai b«i- 
tuk keseriusan melayanrfle- 
maah haji di Tanah Sud. Jum
lah calon haji KBHI Aisyiyah se 
DIY tahun ini sebanyak 1052 
orang, merupakan jumlah ter
banyak sejak 25 tahun didiri
kan KBIH Aisyiyah. (Jdm)-a
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