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Lamp : 1 Bundel

Assalamu’alaikum Wr Wb
Dengan
hormat
Bahwa dalam rangka memupuk semangat dakwah para pemuda dan pemudi di wilayah Ibukota Jakarta ini,
dirasakan sangat penting untuk meningkatkan
menin
dengan pemantapan pengenalan Amalan yang dilakukan
Rasulullah SAW secara intensif, guna pembentukan pribadi muslim yang mempunyai tar
target yang dijanjikan
Alloh SWT adalah menjadi pribadi yang bertaqwa
bertaqwa.
Untuk mendukung kegiatan tersebut kami m
mengharapkan bantuan serta support dari seluruh ikhwan
coordinator Wilayah sekalian dalam
alam rangka mengsukseskan kegiatan Dauroh Ramadhan tersebut. Adapun
jenis bantuan serta supporting yang dimaksud adalah dalam bentuk tempat penyelenggaraan
penyelenggaraan, koordinasi
peserta, kerjasama dengan pihak DKM setempat dan hal lainnya sehingga acara Dauroh tersebut dapat
berjalan lancar sesuai harapan bersama
bersama.
Demikianlah laporan Dauroh Ramadhan 1435H yang kami buat ini, agar menjadi perhatian serta perbaiakan
dan kelanjutan Dauroh-dauroh
dauroh berikutnya.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Hormat Kami,

MAJELIS RASULLAH SAW
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A. LATAR BELAKANG
Pemuda adalah sosok manusia yang mempunyai semangat- semangat yang tinggi dalam pergaulan
dan mencari jati diri mereka, oleh karena itu semangat- semangat ini haruslah diarahkan kepada bentuk
kegiatan- kegiatan yang dapat mengarahkan mereka kepada kebaikan dan nilai- nilai positif yang dapat
membawa dampak positif bagi mereka sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu dengan
moment bulan suci Ramadhan ini sangat tepat untuk dilakukannya penyampaian ilmu pengetahuan
mengenai Pelaksanaan PUASA RAMADHAN agar mencapai pribadi yang bertaqwa kepada Allah SWT.
Kami terpanggil untuk ikut serta dalam kegiatan ini dimana pelaksanaan “Dauroj Ramadhan 1435 H”
ini akan melakukan pendekatan dengan cara menanamkan pemahaman secara intensif “FIQIH RAMADHAN
sesuai Syareat Rasulullah SAW” dan meningkatkan semangat kekeluargaan diantara pemuda muslimiin
khusunya di bulan yang suci ini .
Dalam pelaksanaan Dauroh Ramadhan tersebut kami akan mengundang jamaah khususnya narasumber yang
sudah pakar dalam bidangnya yang pada kesempatannya nanti akan memberikan penjelasan serta kajiankajian dengan literatur- literatur yang dapat dipertanggung jawabkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan ini adalah, memberikan penjelasan secara luas dan komprehensif tentang :
1. Perintah Puasa
2. Dalil Rukun Puasa
3. Rukun Puasa
4. Waktu Imsak/Mulai Puasa
5. Hikmah dan Manfaat Puasa
6. Tingkatan Manusia dalam Berpuasa
7. Keutamaan-keutamaan Puasa

Adapun tujuannya adalah :
1. Melakukan pembinaan pemuda
2. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan semangat berbagi
3. Membentuk pribadi yang dapat mencontoh kepribadian Rasulullah baik dalam kegiatan- kegiatan maupun
ibadah khususnya di bulan suci Ramadhan
4. Meningkatkan semangat dakwah bagi kaum muda khususnya di wilayah ibukota
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C. RENCANA KEGIATAN
Dalam kegiatan nanti kami merencanakan diantaranya :
1. Waktu dan Tempat

D. MASUKAN, SARAN SERTA KRITIK PELAKSANAAN DAUROH
1. Pembasan serta kajian yang di sampaikan sangat bagus dan diperlukan oleh para Jamaah
2. Penguasaan Materi serta penyampaian yang sangat sistematis dan mudah dimengerti
3. InsaAllah dapat di realisasikan dan di sosialisasikan di Lingkungan setempat
4. Sebaiknya diadakan setiap sebulan satu kali
5. Sebaiknya diadakan di beberapa wilayah yang masih kurang akan siraman rohani seperti ini
6. Acara Dauroh ini sebaiknya ada tindaklanjut sebagai program lanjutan supaya bisa lebih tepat sasaran
7. Diharapkan adanya program-program dakwah lainnya yang dapat menunjang kondisi saat ini
8. Menjalin kerjasama dengan majelis-majelis lainnya dalam gerakan dakwah
9. Menghadirkan tamu-tamu dari luar negeri diwaktu tertentu yang kebetulan sedang berada di
wilayah-wilayah acara Dauroh berlangsung.
10. Sebaiknya gerakan dakwah ini tidak khusus atau ekslusive oleh lembaga atau majelis-majelis tertentu
saja, namun sebaiknya terbuka jalinan kerjasama dengan lembaga atau majelis-majelis lainnya.
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11. Materi Dauroh sebaiknya dibuat lebih luas dan menyangkup ilmu pengetahuan umum lainnya namun
masih dalam koridor syareat seperti bidang IT, Usaha Kecil, hingga pengetahuan mengenai
penanggulangan serta kiat-kiat ancaman dari Narkoba.
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E. SUSUNAN PANITIA
Ketua:
o

Habib Ahmad Bin Novel Bin Salim bin Jindal

o

Habib Syafiq bin Ali Ridho BSA

o

Habib Ahmad bin Muhammad Alkaf

Sekretaris :
o

Chairul Anwar

Bendahara :
o

Seluruh Koordinator Wilayah

Seksi seksi :
o

Seluruh Koordinator Wilayah

F. PENUTUP
Demikian laporan Dauroh Ramadhan ini kami buat untuk mendapatkan dukungan baik moril maupun
materiil serta petunjuk selanjutnya, dalam rangka realisasi pelaksanaan . atas bantuan serta perhatian semua
pihak, kami atas nama Majelis Muwasholah Bainal Ulama Muslimin Indonesia mengucapkan ribuan terima
kasih. Wassalammualaikum Wr Wb.

Jakarta, 17 Juliu 2014
Hormat Kami,

Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan
Pelayan Ummat
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