
Q.S. Muhammad: 7

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan
meneguhkan kedudukanmu.
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Divisi: Komunitas Online 

Bulan: Oktober 2018

Alhamdulillah wa sholatu wa salamu ‘alaa Rasulillah 

Kegiatan utama di Divisi Komunitas Online Bimbingan 

Islam berupa pembagian materi reguler, materi tematik, nasehat 

singkat Bimbingan Islam, dan Kuis Evaluasi Pekanan berjalan 

dengan baik sesuai jadwal yang telah disusun. Materi reguler 

 yang dikaji selama bulan Oktober 2018 setiap senin, selasa, dan 

Rabu, ialah: 

 Pekan Pertama, Sahabat BIAS Gelombang 01 s/08 
melanjutkan pembahasan KitābAqidah Wasithiyah bersama 
Ustadzuna, Rizqo Kamil Ibrahim Lc, dan masuk pada 
Halaqoh ke 10-11-12 tentang Muqoddimah Iman kepada 
Malaikat, dan Kutub, dan Iman kepada Rasul, Hari Kiamat, 
dan Qodar. 

 Pekan kedua, meneruskan pembahasan Kitāb Asy Syamāil Al 
Muhammadiyyah Karya Imām At Tirmidzī, Sahabat BIAS 
Gelombang 01 s/d Gelombang 07 sampai pada hadits ke-7,8, 
dan 9. Sementara Sahabat BIAS Gelombang 08 membahas 
hadits  ke 3,4,5, dan 6 bersama Ustadz Ratno Lc - 
hafidhohulloh. 

 Pekan ketiga, Ustadz Riki Kaptamto Lc melanjutkan 
pembahasan Kitāb Bahjatu Qulubul Abrar. Sahabat BIAS 
Gelombang 01 s/d 07 membahas hadits 18 (tentang 
kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat kelak), hadits 19 
(tentang anjuran melihat kepada yang lebih di bawah untuk 
urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan agama dan 
akhirat), dan hadits 20 (tentang tidak sah-nya orang yang 
shalat tanpa bersuci terlebih dahulu). Pembahasan hadist ke-
15 (tentang memperlakukan/menempatkan seorang 
berdasarkan posisi mereka), hadits ke-16 (tentang larangan 
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untuk memberikan mudharat, baik ke diri sendiri dan orang 
lain), dan hadits ke-17 (tentang nasehat bertaqwa di manapun 
berada) telah dibahas bersama Sahabat BIAS Gelombang 08. 

 Pekan keempat, Sahabat BIAS Gelombang 08 melanjutkan 
pembahasan Kitāb Bahjatu Qulubul Abrar dan masuk ke 
hadits 18, 19, dan 20. Lalu, untuk me-refresh kembali tentang 
kewajiban menuntut ilmu syar’i, maka Sahabat BIAS 
Gelombang 01 s/d 07 membahas mukhtasar /ringkasan 
berupa risalah kecil Kewajiban Menuntut Ilmu buah karya 
Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al Ajurriy yang 
diringkas oleh DR Umar bin Muslih Al Husaini dalam lima 
halaqoh singkat. 

 Pekan kelima, melanjutkan pembahasan Kitab Matan Abu 
Syuja bersama Ustadz Fauzan Abdullah MA  dan masing-
masing Sahabat BIAS membahas sesuai capaian tiap 
gelombangnya. 

Program Nasehat Singkat Bimbingan Islam setiap hari 

Jum’at  selama bulan oktober 2018 dengan materi (i) Ciri 

Penghuni Neraka bersama Ustadz Abdullah Taslim MA, (ii) 

Kecemburuan Rasulullah bersama Ustadz Subkhan Khadafi Lc, 

(iii) Teman yang Istiqomah bersama Ustadz Ali Nur Lc. 

Selanjutnya, materi tematik selama bulan Shofar 1440 yang 

bertepatan dengan bulan Oktober 2018, kita sudah membahas 

tentang (i) Beberapa Kejadian di Bulan Shofar, dan (ii) Rabu 

Wekasan, Mitos atau fakta?, bersama Ustadz Ratno Lc 

Selanjutnya, kegiatan Kuis Evaluasi Pekanan 

Bimbingan Islam setiap kamis sampai dengan senin siang juga 

walhamdulillah terlaksana dengan baik. Hanya saja, belum 

semua Sahabat BIAS mau mengikuti kegiatan ini, padahal 

kegiatan Kuis Evaluasi Pekanan ini merupakan kegiatan yang 

sangat bermanfaat untuk memurojaah dan mengingat materi-
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materi ilmiyah yang telah dipelajari selama hari senin sampai 

dengan rabu. Oleh karena itu, peran Admin grup sangat sekali 

diperlukan, sehingga diharapkan lebih banyak lagi Sahabat 

BIAS yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Total peserta 

kuis selama bulan Oktober 2018, ialah berjumlah 2,387 peserta. 

Untuk kegiatan tanya jawab bersama Ustadz Rosyid Abu 

Rosyidah, Ustadz Abul Aswad Al Bayati, dan Team Tanya 

Jawab juga kembali dilanjutkan dengan total tanya jawab yang 

berhasil dĳawab sejumlah 188 soalan. Dari jumlah tersebut, 

sebagian sudah tayang di web https://bimbinganislam.com/

dan sebagian lainnya ada di channel telegram yang khusus 

diperuntukkan untuk admin untuk kemudian dibagikan ke 

Sahabat BIAS. Pertanyaan yang masuk beragam dari masalah 

aqidah, fiqih, problema rumah tangga, waris, muamalah dengan 

penguasa, dan lain sebagainya. Diharapkan Sahabat BIAS yang 

mempunyai soalan-soalan bisa disampaikan ke ustadz melalui 

Admin masing-masing grup. 

Insyaalloh, dalam waktu dekat, Bimbingan Islam akan 

kembali membuka pendaftaran Sahabat BIAS Gelombang 09 

pada bulan awal-awal Desember 2018. informasi pendaftaran 

akan disampaikan di Grup-Grup WhatsApp Bimbingan Islam, 

website, dan akun-akun sosial media Bimbingan Islam : 

Bimbinganislam.com | Follow TG, YT, IG, FB, TWITTER : 

Bimbingan Islam 

Kita berdoa semoga Alloh Ta’alaa senantiasa 

memperbaiki urusan agama, dunia, dan akhirat kita. 

Walhamdulillahirobbil ‘alamiin 
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Divisi: Syariah 

Bulan: Oktober 2018

Alhamdulillah terlaksananya sebagai kontributor website dan 

wikimuslim.or.id. Kajian online admin dan tanya jawab 

BiASQA alhamdulillah mulai lancar,dan gelombang 08 juga 

sudah mulai.

Divisi: BiAS TV 

Bulan: Oktober 2018

Alhamdulillah atas kehendak Allah telah terlaksana shot 

beberapa video pada bulan Oktober diantaranya: 

1. Kajian Umum 
2. Shot Konten Semarang bersama Ustadz Dr. Sufyan 

Baswedan, Lc., M.A 
3. Shot Daurah Kitab bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, 

Lc., M.A 

Divisi: Pendidikan 

Bulan: Oktober 2018

Ma’had Bimbingan Islam 

Pada bulan Oktober ini memasuki bulan ketiga kegiatan 

Mahad Bimbingan Islam. Seperti program pendidikan yang lain, 

pada umumnya akan dĳumpai penurunan jumlah santri yang 

masih istqamah. Hal ini disebabkan karena kejenuhan yang 

sering dialami oleh para penuntut ilmu dan kesibukan yang 

bertambah di sela-sela waktu belajarnya. Para santri yang tidak 
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pernah datang juga telah dihubungi oleh pengurus dan telah 

dikonfirmasi bahwa sebagian santri-santri tersebut tidak jadi 

ikut dalam program Mahad Bimbingan Islam ini. 

 Alhamdulillah telah dilaksanakan ujian tengah Mustawa 

I dan Mustawa III secara bersamaan pada tanggal 13 dan 14 

Oktober 2018 di Masjid Al-Muttaqin Karangmalang dan Masjid 

Al-Huda Kumpulrejo. Ujian ini dilakukan untuk mengevaluasi 

sejauh mana pemahaman santri terhadap materi yang 

disampaikan oleh Ustadz pengampu pelajaran reguler. 

Pelajaran Reguler :  

Setiap Sabtu & Ahad, pukul 15.45 - 17.15 WIB

 Alhamdulillah empat ustadz yang mengampu mata 

pelajaran reguler, masing-masing Ustadz Ihsan dan Ustadz 

Amrullah di Mustawa I serta Ustadz Romelan dan Ustadz 

Rosyid di Mustawa III semua berjalan lancar dan sesuai silabus 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dauroh Mustawa I 

 Pada bulan oktober ini, telah berlangsung satu kali 

dauroh yang ditujukan untuk santri Mustawa I yaitu pada hari 

Ahad, 28 Oktober 2018 di Masjid Al-Muqtashidin FE UII 

bersama Ustadz Ibnu Sutopo Yuono, M.Si Al-Hafidz dengan 

materi Tafsir Al-Fatihah Al-Mu'awwidzatain. Setelah dauroh 

pada hari itu juga dilaksanakan ujian untuk materi dauroh 

tersebut. 

KIBAR ( Kampus Ilmu Bahasa Arab ) 

 Pada bulan Oktober ini dibuka kembali program reguler 

Okt - Nov. Pada periode ini program reguler berubah sistem 

yang sebelumnya waktu belajarnya adalah hari senin dan kamis, 

sekarang menjadi sabtu dan ahad pagi. Hal ini karena sudah 
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banyak lembaga-lembaga lainnya yang mengadakan program 

yang sama pada hari-hari aktif bekerja (senin-jumat), sehingga 

program KIBAR diadakan pada hari sabtu dan ahad. 

 Pengampu Pelajaran pada periode Okt-Nov : Ustadz 

Nizar (Nahwu 1) di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo & Ustadz 

Alek (Nahwu 1) di Masjid Al-Muttaqin Karangmalang untuk 

Ikhwan dan Ustadzah Rahma (Nahwu 2) di Masjid Al-Ikhlas 

karangbendo & Ustadzah Desti (Nahwu 1) masjid Al-Iman 

Klebengan untuk Akhawat. 

Wisma Bimbingan Islam

 Pada bulan September ini program Wisma berjalan 

lancar, baik di Wisma Abu Bakar Ash-Shiddiq ataupun di Wisma 

Umar bin Khattab. Diantaranya setoran hafalan yang diampu 

oleh masing-masing Mudir Wisma (Ustadz Hasan Basri di 

Wisma Abu Bakar dan Ustadz Hasan Asari di Wisma Umar bin 

Khattab), pelajaran bahasa arab (Ustadz Zulfahmi di Wisma Abu 

Bakar dan Ustadz Hasan Asari di Wisma Umar bin Khattab), 

pelajaran tahsin yang dibagi ke dalam 3 kelas (Ustadz Yanuz, 

Ustadz Widi, Ustadz Abid), dan kajian rutin kamis malam 

bersama Ustadz Abul Aswad Al-Bayaty dan Ustadz Rosyid Abu 

Rosyidah secara bergantian. 

 Seiring berjalannya waktu, ada beberapa anak wisma 

yang terlihat futur dan tidak istiqamah dalam mengikuti 

program. Dari pengurus sudah memberikan motivasi khusus 

untuk para santri, namun dibutuhkan kontrol yang 

berkesinambungan dari Mudir selaku pengawas bagi para santri 

Wisma. 

AISHAH ( Akademi Shalihah )

 Partisipasi santri-santri Wisma dalam program-program 

pendidikan Bimbingan Islam layak mendapatkan apresiasi. 
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Seperti jadwal bantu-bantu menjadi panitia pada program 

Mahad Bimbingan Islam dan AISHAH setiap pekannya. 

Alhamdulillah santri dilatih untuk ikut membantu dakwah 

dengan cara menjadi panitia, secara tidak langsung mengajarkan 

mereka juga untuke berkoordinasi satu dengan yang lainnya. 

 Pada bulan Oktober ini memasuki bulan ketiga program 

AISHAH. Alhamdulillah kegiatan belajar secara umum berjalan 

lancar. Hanya saja terkadang ada miss komunikasi antara 

pengurus, Ustadz, dan peserta AISHAH. 

Divisi: Sosial Media dan Website 

Bulan: Oktober 2018

LAPORAN UPDATE WEBSITE 

BIMBINGAN ISLAM

Postingan website bimbingan islam terdiri dari beberapa 

postingan, berikut kami jelaskan beberapa postingan yang 

terdapat pada website bimbinganislam.com 

BiASQA

Bimbingan Islam Question (BiASQA) adalah tanya 

jawab yang soalnya bersumber dari member bias dan non 

member bias. 

Yang bersumber dari member bias adalah, member yang 

bergabung dengan grup whatsapp materi ataupun grup whatsapp 

sahabat bias, pertanyaan biasanya akan di ajukan member 

melalui pesan whatsapp. 

Sedangkan non member, akan menanyakan pertanyaan 

melalui website bimbinganislam.com, yang disitu sudah 

disediakan formulir tanya jawab website, akan tetapi untuk saat 

ini, formulir tanya jawab website tersebut masih, dikarenakan 

keterbatasan ustadz untuk menjawab. 
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Pertanyaan yang sudah di jawab oleh ustadz akan di 

posting ke website bimbingan islam dengan link 

https://bimbingan islam.com/category/konsultasi/

Artikel

Artikel Bimbinganislam.com bersumber dari tulisan 

para kontributor bimbinganislam.com, hingga saat ini, 

bimbinganislam.com memiliki 12 kontributor, tulisan 

kontributor akan di posting ke website BiAS yang beralamatkan 

di https://bimbinganislam.com/category/tausiyah/

Laporan Keuangan PSB (Peduli Sahabat BiAS) 

Laporan keuangan PSB adalah laporan keuangan yang 

berkaitan dengan penyaluran dana dari para muhsinin member 

BiAS, yang selanjutnya akan di distribusikan kepada member 

sahabat BiAS yang membutuhkan. 

Di dalam postingan website, Laporan keuangan PSB 

dibagi menjadi 2, yaitu Laporan Penyaluran dan Laporan Posisi 

Keuangan. Laporan keuangan peduli sahabat BiAS bisa anda 

lihat melalui link https://cintasedekah.org/ (untuk 

penyalurannya dan laporan posisi keuangannya)

Laporan Keuangan BiAS

Laporan keuangan BiAS adalah informasi berupa 

laporan keuangan perubahan dana Yayasan Pesantren Wisata Al-

Islam Bimbingan Islam yang setiap bulan sekali akan di update. 

Laporan keuangan BiAS ini bisa anda lihat melalui link 

https://bimbinganislam.com/laporan-keuangan-bias/
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Laporan Kegiatan BiAS 

Laporan kegiatan BiAS secara umum berisi reportase 

atau laporan kegiatan yang bersifat khusus yang diadakan oleh 

BiAS, seperti segala jenis pelatihan, pengadaan, forum khusus, 

ataupun kunjungan, dan kegiatan lainnya. 

Kabar BiAS 

Adapun Kabar BiAS berisi kabar terbaru secara umum 

yang diadakan oleh BiAS yang dirasa perlu untuk disampaikan 

kabar tersebut kepada public, baik untuk diketahui maupun 

diambil manfaat dari kabar tersebut. 

LAMPIRAN

Postingan website sehari kisaran 1 sampai 2 postingan, di 

antara postingan wajib adalah 1 buah artikel dan 1 buah TJ 

BiAQA, akan tetapi jika salah satunya tidak ada, maka hanya 

memposting 1 postingan saja per hari. 

Untuk Laporan Keuangan PSB, Penyaluran PSB, dan 

Laporan Keuangan BiAS bersifat temporeri. 

Berikut kami sajikan data jumlah postingan website 

Bimbingan Islam (BiAS) selama bulan Oktober Tahun 2018. 

TABEL POSTING WEBSITE  

BULAN OKTOBER 2018 

BiASQA 15

Artikel 9

Penyaluran PSB 0

Laporan Keuangan PSB 0

Laporan Keuangan BiAS 1

Laporan Kegiatan BiAS 1

Kabar BiAS 2

TOTAL 28 
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Untuk bulan Oktober ini, ada tambahan jenis postingan 

yaitu Laporan Kegiatan BiAS dan Kabar BiAS. Alhamdulillah 

‘ala kulli hal, total postingan selama bulan Oktober tahun 2018 

sebanyak dua puluh delapan postingan. Dan terlaksananya 

pembuatan image dakwah, share artikel harian sosmed, dan 

poster kajian. 

Divisi: BiAS Corp 

Bulan: Oktober 2018

 Alhamdulillah atas kehendak Allah telah terjual buku 

reguler, madu madinah, kurma,  dan kalender Hĳriyyah 1440. 

Penjualan kalender sekitar 20% di donasikan ke Palu dan 

sekitarnya. 

Divisi: Operasional Kantor 

Bulan: Oktober 2018 

Divisi Operasional Kantor beberapa program telah 

terlaksana seperti: 

1. Pembukuan Data Keuangan Bulan September yang Tersusun 

Sesuai Dengan Nota yang Terkumpul 

2. Pengadaan Konsumsi Rapat 

3. Maintenance Kebersihan Kantor yang Mana Telah 

Mengawasi, Mengarahkan,dan Mengecek Bagian Yang 

Dibersihkan 

4. Operasional Kantor ( Pengadaan Konsumsi Untuk Para Tamu 

dan Kebutuhan Harian Kantor ) 
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