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Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil’alamiin berkat rahmat dan
kasih sayang Alloh SWT kepada kita semua
sehingga buletin DeGromiest perdana dapat hadir
dalam hangatnya kebersamaan. Sholawat dan
salam selalu tercurahkan kepada Rasululloh
Muhammad SAW, nabi panutan seluruh umat
manusia. Berkah tersendiri bagi sahabat muslim di
Groningen yang jauh dari tanah air namun tetap
bisa menjalin silaturahim. Nuansa keakraban yang
dijalin oleh sahabat DeGromiest menjadikan kita
serasa di Indonesia. Jumlah sahabat DeGromiest
tiap tahun semakin meningkat dengan hadirnya
penuntut ilmu, mencari pengalaman dan
memperluas silaturahim. Selain itu, sahabat
Indonesia yang telah bermukim tetap di Groningen
juga memberikan suasana tersendiri terhadap
eksistensi DeGromiest yang telah lahir sejak 2001
silam.

Dalam usia 17 tahun ini, DeGromiest ingin
menghadirkan buletin sebagai media dakwah dan
memberi kabar hangat dari negeri kincir angin.
Kami yakin seluruh sahabat yang tergabung di
DeGromiest sangat bersemangat memberikan
andil menebarkan kebaikan, berbagi pengalaman
dan memberi nasehat melalui buletin ini. Terima
kasih pada sahabat yang telah membantu dalam
pembuatan buletin ini. Kami selalu berusaha agar
buletin ini selalu tampil optimal. Kritik dan saran
selalu kami nantikan untuk perbaikan edisi yang
akan datang. Akhir kata, semoga buletin
DeGromiest selalu memberikan manfaat dan selalu
mendatangkan kebaikan bagi kita semua.

Wassalamualaikumwarrahmatullahi wabaraktuh,

Abdul Khairul Rizki Purba
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Khas

Tidak ada sesuatupun -- yang ada di semesta raya
ini – yang bisa persis seratus persen. Antar anak
kembar pun, pasti ada bedanya (setidaknya
waktu lahir). Antar negara dan komunitas, lebih
banyak lagi perbedaannya. Itulah yang disebut
dengan khas. Khas, menurut KBBI, artinya sifat
khusus yang tidak dimilki yang lain.

Demikian hal nya dengan DeGromiest. Di buletin
perdana kali ini, kita akan banyak berkenalan
dengan kegiatan khas komunitas ini. Mayoritas
kegiatan bahkan awalnya hanya berupa inisiatif
dalam jumlah kecil . Yang menarik, persatuan,
gotong royong, dan kekompakan internal
menjadi bahan bakar utama keberlangsungan
kegiatan ini. Sehingga meskipun berawal dari hal
kecil, ternyata ia berdampak besar.

Mungkin ada beberapa kegiatan yang sama, tapi
juga bisa jadi ada yang berbeda jika dibandingkan
dengan komunitas lain. Tapi itu bukan masalah.
Di telapak tangan kita pun, kelima jarinya tak ada
yang sama. Kesamaan mereka adalah diciptakan
oleh Yang Maha Baik, untuk tujuan yang baik,
itulah pemersatunya. Kita tak perlu menjadi
selalu sama kan untuk menjadi baik dan bisa
bersatu?

Wassalam,

Tim Redaksi
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Gerakan ini berawal dari keprihatinan atas banyaknya anak putus sekolah di
Indonesia. Beberapa mahasiswa Indonesia di Groningen berinisiatif untuk
menggalang dana meringankan beban sekolah bagi anak-anak tersebut. Melihat
manfaat yang nyata dirasakan penerima bantuan di Indonesia, ada semangat
membuat aksi ini menjadi sebuah gerakan yang lebih terorganisasi . Maka
terbentuklah organisasi Galiro pada Oktober 2005 dan saat itu Galiro langsung
memiliki rekening bank sendiri.

Seiring waktu, selain memfokuskan pada bantuan pendidikan, Galiro meluaskan
perannya pada program lainnya. Pada tahun ini, ada 2 program utama yakni rutin
dan non-rutin.

Program rutin terdiri dari
1. program bantuan pendidikan adik asuh untuk pelajar SD-SMA dari keluarga pra 

sejahtera di wilayah Tasikmalaya dan Martapura. Dana disalurkan untuk biaya 
SPP dan perlengkapan sekolah. 

2. program pengumpulan zakat/infaq/sedekah selama bulan ramadhan, 
3. dan program qurban.

Galiro merupakan singkatan dari 
“Gerakan Lima Euro”. Frase 
“Lima Euro” ini sebenarnya 

angka psikologis untuk 
menunjukan betapa mudahnya 
untuk berbagi. Sebuah nominal 

yang relatif kecil bagi para 
donatur di Belanda namun besar

manfaatnya bagi penerima
bantuan di Indonesia

 lahir pada Bulan Oktober 2005, dan
menjadi sebuah organisasi yang memiliki
rekening sendiri

 Akronim dari “Gerakan Lima Euro”, angka
psikologis untuk menunjukkan mudahnya
berbagi

 Awalnya hanya berupa program bantuan
dana Pendidikan, kemudian berkembang
jadi penyalur ZIS-Ramadhan, qurban, dan
bantuan sosial kemanusiaan.

 Nama baiknya sudah terpercaya di
Indonesia
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Untuk program ramadhan dan qurban, galiro
mempercayakan penyaluran dana yang
terkumpul melalui mitra galiro di Indonesia
seperti Rumah Zakat, Pos Keadilan Peduli Umat,
dan Aksi Cepat Tanggap.

Kegiatan non-rutin Galiro ini berupa promosi
program mitra yang mencakup aktivitas sosial
ataupun bantuan kemanusiaan seperti korban
bencana dan konflik perang.

Ditemui di kediamannya oleh tim Buletin De Gromiest, Kang Azis dan Kang Fajar,
pengurus Galiro tahun ini bercerita tentang amanah mengelola dana umat ini. Tak
disangka, gerakan yang awalnya hanya berupa inisiatif dari rasa empati para
mahasiswa di Groningen, kini berkembang pesat dan mengundang kepercayaan
dari banyak lembaga amal di Indonesia. Sebut saja Aksi Cepat Tanggap dan Rumah
Zakat yang telah tersohor namanya sebagai pengelola dana umat, juga bermitra
dengan Galiro.

Menurut Anda, bagaimana respon masyarakat Groningen terhadap program-
program yang diluncurkan Galiro?
Kang Azis (KA): Alhamdulillah masyarakat Indonesia di Groningen selalu merespon
positif dan cepat terhadap program-program yang kami miliki, baik program rutin
maupun non rutin. Semangat masyarakat disini sungguh luar biasa untuk
membantu sesama saudaranya yang membutuhkan di Indonesia.

Apa langkah-langkah yang dilakukan Galiro untuk meraih kepercayaan
masyarakat dan meningkatkan partisipasi pada program Galiro?
KA : Langkah yang pertama adalah transparansi . Seluruh deskripsi, proposal, dan
laporan program Galiro bisa diakses di website kami: www.galiro.degromiest.nl,
akun facebook, serta milis PPIG dan DeGromeiest. Untuk program ramadhan dan
qurban, kami juga menyampaikan laporan kami menjelang shalat ied dihadapan
masyarakat Indonesia di Groningen. Langkah lainnya, kami rutin melakukan
sosialisasi program-program kami baik secara lisan maupun tulisan. Diharapkan
dengan sosialisasi tersebut, partisipasi masyarakat dapat terus meningkat.
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Motivasi dalam mengemban amanah sebagai
pengurus Galiro?
KA: Di awal saya mengetahui Galiro, saya sangat
tertarik dengan program adik asuhnya.
Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya
yang terbatas, peran pendidikan sangat penting
dalam menaikan harkat dan martabat manusia.
Saya pribadi ingin berkontribusi dari hal yang

Suka duka menjadi pengurus Galiro?

KA: Sukanya banyak sekali . Selain terkait hal
yang sudah saya sampaikan diatas, Galiro juga
melatih saya dalam manajemen waktu ditengah
kegiatan akademis dan peran sebagai kepala
keluarga. Dari Galiro juga saya mengenal
banyak orang terutama para mitra Galiro

Bagaimana Galiro memberi dampak positif, misalnya dalam beramal dan sedekah?

KA: Sedekah terkait dengan keikhlasan kita untuk memberikan sebagian dari harta yang
kita miliki. Bisa jadi harta tersebut kita raih dengan pengorbanan pikiran, waktu, dan
tenaga yang tidak sedikit sehingga manusiawi jika kita sangat mencintai harta kita. Akan
tetapi, perlu disadari bahwa dalam harta tersebut juga terdapat hak orang lain yang
membutuhkan. Sedekah menjadi salah satu jalan bagaimana kita dapat berbagi dengan
sesama.
KF: Saya dan pengurus lainnya menjadi terlatih untuk semakin memperbaiki niat dan
memaksimalkan ikhtiar secara professional dalam melaksanakan amanah tersebut,
sebab amanah ini menyangkut titipan dari orang banyak

Galiro melatih saya untuk
senantiasa bersyukur, memiliki

kepekaan dan jiwa social 
terhadap sesame, bahwa di luar

sana masih banyak yang 
kondisinya tidak seberuntung

saya. (Kang Aziz)

Dengan menjadi pengurus
Galiro, membuka mata saya

bahwa dalam beramal dalam
masyarakat memerlukan usaha
dan koordinasi yang baik, tidak
hanya bermodalkan niat saja. 

(Kang Fajar)

sederhana, dari apa yang saya miliki baik itu waktu maupun materi. Terkadang saya
merasa sombong dengan segala nikmat yang Alloh SWT berikan dan merasa tidak cukup
dengan apa yang sudah diraih.

KF: Melatih manajemen waktu. Bagaimana saya bisa mengalokasikan waktu untuk
melaksanakan program-program Galiro. Beberapa programnya kadang cukup
menantang, sebab diadakan secara insidental dalam rentang waktu yang terbatas.
Misalnya pelaksanaan zakat fitrah, qurban idul Adha, dan program cepat tanggap
bencana alam di daerah tertentu. Jadi sejak awal sudah harus mulai bergerak dan
mengumumkan kepada masyarakat Indonesia di Groningen sejak awal sebelum tenggat
waktu

seperti para relawan adik asuh dan perwakilan lembaga-lembaga sosial di Indonesia.
Alhamdulil lah saya tidak merasakan duka selama menjadi pengurus Galiro.
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Apa harapan untuk Galiro?
KA: Saya berharap Galiro dapat terus mempertahankan program-program yang
sudah berjalan selama ini karena sudah jelas terasa manfaatnya. Semoga inovasi dan
pengembangan selalu dilakukan untuk program-program ini sehingga penerima
manfaat dari program tersebut semakin banyak.
KF: Dalam hal ini, Galiro sudah memiliki track record yang baik sejak dulu sehingga
lembaga bazis di Indonesia tidak asing lagi dengan nama Galiro. Bahkan ada
beberapa lembaga basis yang mengontak lebih dulu ke Galiro untuk bekerja sama
ketika mer eka miliki program-program tertentu. Semoga kepercayaan ini tetap
terjaga.

Tertarik menjadi donatur Galiro?

Donasi dapat dilakukan secara reguler per bulan ataupun insidental dengan
mengirimkan ke rekening atas nama Galiro (NL81INGB0001087096). Jangan lupa
konfirmasi di website Galiro. Informasi mengenai program bisa dilihat melalui kontak
berikut:
W. www.galiro.degromiest.nl
F. Galiro
M. PPIG dan DeGromiest

Narasumber:
- Azis Adharis
- Fajar Budi Prasetyo

Reporter:
- Sofa Dewi Alfian
- Monika Pury Oktora
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Artikel dan dokumentasi: Anisah Erika dan Amalina Ghaisani

Ada yang unik dengan Hari Minggu di Groningen. Apa yang menjadi pembeda? Pengajian
Anak lah yang membuat setiap akhir pekan berbeda dan berkesan di Groningen. Setiap
Hari Minggu pukul 11.00 CET, DeGroemist mengadakan program Pengajian Anak (Taman
Pendidikan Anak di Groningen). Pengajian Anak rutin diadakan setiap Hari Minggu, pukul
11.00 hingga 12.30, dilanjutkan dengan sholat dzuhur berjamaah. Apabila waktu Summer,
pengajian anak diadakan jam 12.00.

Kegiatan ini awalnya berupa gagasan sederhana dari Ibu Rini Nurintani dan Ibu Siti Rohmah
Suryaningsih (selaku inisiator) yang ingin tetap menciptakan lingkungan islami bagi anak-
anaknya meskipun tinggal di Belanda. Kedua penggagas tersebut adalah istri dari
mahasiswa program doktoral yang bersama anak-anaknya ikut menemani sang suami
menempuh pendidikan di sini. Bu Rini dan Bu Rohmah, begitu mereka akrab disapa,
mengawali kegiatan ini hanya dari anak-anak mereka; yakni Adi, Ifa, Ausi, dan Berli .
Kegiatan yang dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2013 itu kemudian terus berkembang
hingga makin banyak peminatnya.

Saat ini, santri yang mengikuti Pengajian Anak ini adalah anak-anak Indonesia yang tinggal
di Groningen, mulai dari umur 2 tahun. Karena usia yang beragam, maka kegiatan ini
dibagi dua kelas yaitu kelas PAUD untuk anak umur 2 - 6 tahun (buku materi Tilawati PAUD
- Tilawati 2) dan kelas Tilawati untuk anak 7 tahun ke atas (buku materi Tilawati 2 - Tilawati
6). Kegiatan ini diadakan di tempat para orangtua santri secara bergilir menyesuaikan
keluangan masing-masing keluarga. Sampai sekarang, untuk santri PAUD berjumlah 16
orang dan santri Tilawati berjumlah 8 orang

Kegiatan Mengaji Kelas Tilawati

Kegiatan Pengajian Anak dimulai
dengan membaca doa sebelum belajar,
surat Al Fatihah, surat An-Nas, surat Al-
Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Kautsar
dan Ayat Kursi bersama-sama.
Kemudian, dipisah antara kelas PAUD
dan kelas Tilawati dengan kegiatan dan
pengajar masing-masing. Setiap
pertemuan, selain belajar membaca
huruf hijaiayah, biasanya disisipkan
sedikit materi, tentunya dengan cara
yang menyenangkan dan juga dengan
lagu-lagu. Kami selalu nyanyikan lagu
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Bu Rini, salah satu
penggagas Pengajian Anak

Rukun Islam, lagu Nabi Muhammad, lagu tentang malaikat dan
lainnya. Setelah selesai, kegiatan ditutup dengan doa
senandung Al-Qur'an.

Bu Rini, yang kini masih aktif mengajar di Pengajian Anak,
bersyukur bahwa kegiatan positif ini terus berkembang seiring
waktu. “Alhamdulillah pengajian anak bisa bertahan sampai
sekarang, namun tidak sedikit juga kendala yang dihadapi oleh
kami (red. Ibu Rini dan Ibu Rohmah). Salah satu kendala pada
saat itu adalah bagaimana untuk mengajak keluarga Indonesia
lainnya ikut serta meramaikan kegiatan ini. Seiring berjalannya
waktu banyak keluarga Muslim Indonesia yang mulai
mengajak anak-anaknya untuk hadir dalam pengajian anak.”
Begitu kisahnya saat ditemui oleh tim Buletin DeGromiest di
tengah kesibukan mengajar anak-anak.

semangat dari pengajar dan santri baru untuk tetap konsisten menghidupkan kegiatan ini.
Selalu ada transfer ilmu yang terjadi setiap tahun. Alhamdulillah Bu Rini masih bisa
mengawal keberlangsungan pengajian anak dan mentransferkan ilmunya kepada pengajar
baru. Untuk memper mudah, pengajar baru biasanya merekam keberlangsungan pengajian
anak ini supaya masih tetap bisa menerapkan apa yang sudah ada sebelumnya dengan
memberikan perbaikan-perbaikan sehingga pengajian anak ini bisa lebih baik lagi.

***

Kebersamaan yang terjalin antara pengajar, 
santri, dan para orang tua

Silaturahim yang semakin terjalin antara para orang tua dan para santri merupakan
manfaat lain yang bisa didapatkan melalui pengajian anak ini. Selain itu, para santri pun
bisa belajar untuk mengendalikan emosi dan mengasah kecerdasan sosial saat berinteraksi
dengan kawan-kawannya. Hal ini juga yang memotivasi mereka untuk selalu hadir dalam
pengajian, seperti yang dirasakan Aira (5 tahun), salah satu santri PAUD. Selain
mendapatkan pelajaran mengaji, ia masih bisa mengikuti kegiatan lain seperti mewarnai
dan menempel stiker yang juga menarik perhatian, dan masih bersemangat dalam
menghafal Al-Qur’an.

Respon positif dan dukungan pun semakin
banyak dan nyata sehingga kegiatan pengajian
anak menjadi salah satu program tetap di
DeGromiest. Dan untuk memudahkan
penyebaran informasi mengenai tempat
pelaksanaan pengajian dan informasi lainnya
maka dibuatlah grup whatsapp pengajian anak
sejak tahun 2015.

Waktu terus bergulir, pengajar dan santri yang
datang silih berganti, tidak menurunkan
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Salah satu keluarga Muslim Indonesia 
yang mengikuti pengajian anak (kiri-

kanan: Biya, Ibu Ayu, dan Aira)

Oleh karena itu, para orang tua merasa bahwa
pengajian anak ini seperti oase yang dapat menjadi
salah satu sarana yang membantu orang tua dalam
memberikan tambahan pengetahuan dan
pendidikan agama Islam pada anak-anak. Dan
diharapkan anak-anak yang mengikuti pengajian ini
bisa selalu termotivasi untuk mau belajar,
mendalami, dan mengembangkan pengetahuannya
tentang agama Islam. Salah satu orangtua santri,
Ibu Ayu Nuzulia, orang tua dari Aira, menuturkan
pentingnya peran orangtua dalam pendidikan
agama anak. “Terutama ketika Islam menjadi
minoritas dan ketiadaan pendidikan agama di
sekolah”, begitu lanjutnya.

Keberjalanan pengajian anak sampai sekarang tidak lepas dari dukungan, motivasi, dan
semangat dari para orang tua, santri, dan pengajar, meskipun dengan segala keterbatasan
yang ada. Semua berharap semoga pengajian anak ini bisa mengajarkan santri lebih banyak
hal lagi, misalnya pendidikan moral sesuai ajaran Al-Qur’an dan hadits, sehingga kegiatan ini
bisa terus dirasakan manfaatnya, dipertahankan keberlangsungannya, dan semakin
berkembang. Aamiin.
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“”Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian

itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
(QS Al Jumu’ah: 9 -10)

Bagi laki laki muslim yang sudah baligh,
Salat Jumat merupakan sebuah kewajiban
agung selain melaksanakan sholat lima
waktu. Setiap Hari Jumat, muslim laki laki
berkumpul di masjid-masjid di seluruh
dunia untuk melaksanakan salat dua rokaat
secara berjamaah setelah mendengarkan
khutbah. Ritual ini merupakan sarana
untuk meningkatkan keimanan pada Allah
SWT.

Bagi kaum muslim yang bermukim di
negara dengan mayoritas penduduknya
beragama Islam, melaksanakan Salat Jumat
adalah hal yang mudah. Namun ketika kita
tinggal di negara Eropa banyak sekali
tantangan yang dihadapi. Misalnya, jadwal
salat yang bentrok dengan jam kuliah atau
jam kerja dan permasalahan terkait dengan
sulitnya mencari masjid untuk salat.

Tantangan demikian juga terjadi pada
warga muslim di Groningen. Melaksanakan
sholat Jumat di kota Groningen sebenarnya
bukan perkara yang sulit karena ada dua
masjid di Kota Groningen; yaitu Masjid
Selwerd dan Masjid Turki (Eyup Sultan
Camii Moskee). Namun, sayangnya
Khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab
untuk Masjid Selwerd dan menggunakan
bahasa Turki untuk Masjid Turki.

Kedua bahasa tersebut jarang dipahami
oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.
Akibatnya, Salat Jumat hanya hanya
merupakan ritual rutin saja tanpa bisa
dijadikan sarana untuk memahami pesan
khutbah untuk meningkatkan keimanan
dan ketakwaaan.

Selain itu, pertumbuhan jumlah muslim di
Groningen juga menjadi tantangan
tesendiri . Sejak tahun 2015, kedua masjid
tersebut tidak bisa menampung jamaah
yang semakin membludak ketika Salat
Jumat. Akhirnya banyak jamaah yang
harus mengerjakan Salat di halaman
masjid, atau di luar ruang salat yang
menjadi masalah apabila musim hujan
atau salju.

Pada tahun 2016, beberapa pengurus
DeGromiest memikirkan solusi alternatif
untuk mengatasi masalah tersebut.
Akhirnya, disepakati untuk mengadakan
Salat Jumat untuk warga muslim dari
Indonesia dan sekitarnya dengan
menggunakan khutbah berbahasa
Indonesia. Prose merealisasikan ide
tersebut bukan perkara yang mudah,
karena terkendala oleh anggaran dan
tempat. Menyewa tempat atau gedung
untuk Salat Jumat tidaklah murah karena
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Pelaksanaan Salat Jumat DeGromiest di Plutozaal. Searah jarum jam: khutbah
Jumat (Khatib: Abdurrahman Ali), jamaah saat melaksanakan salat, Khutbah Jumat

(Khatib: Dimas Kodri), jamaah mendengarkan khutbah, azan oleh muadzin
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Hasilnya, rencana ini didukung sebagian
besar mahasiswa muslim Indonesia di
Groningen. Akhirnya pada tanggal 27
Januari 2017, Salat Jumat bersama untuk
muslim Indonesia dengan khutbah
menggunakan bahasa Indonesia diadakan
untuk pertama kali di Plutozaal, Plutolaan
Groningen.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dua
minggu sekali , dan telah berjalan selama
lebih kurang setahun. Kini muslim
Indonesia telah mempunyai tempat Salat
Jumat yang berbahasa Indonesia dan
dekat dari universitas. Efek positif yang
tak disangka adalah, pengurus masjid
Turki menyampaikan apresiasinya
terhadap terlaksananya program ini.
Kenapa? Karena membantu memberikan
solusi terhadap over capacity masjid Turki.
Sehingga saat ini sholat Jumat bisa
dilaksanakan dengan lebih khusuk dan
lebih baik. Berita baik tersebut
disampaikan oleh Archi, seorang warga
negara Belanda keturunan Suriname, yang
juga mendukung terlaksananya program
ini.

Salat Jumat berbahasa Indonesia ini
dilakukan secara swadaya dan gotong
royong oleh sesama jamaah. Mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, persiapan
teknis, dan pengaturan jadwal khatib dan
imam. Kaum muslim Indonesia bersatu
demi terlaksananya ibadah yang agung ini.
Semoga semua pihak yang terlibat dalam
terlaksananya program ini dimudahkan
seluruh urusannya oleh Allah. Sebab Allah
akan menolong hamba-Nya yang saling
tolong-menolong dalam kebaikan.

Artikel dan Dokumentasi : Kuswanto

rata rata biaya sewa 100 euro per-paket.
Banyak pihak yang meragukan tentang
terlaksananya program tersebut.

Tidak menyerah terhadap kendala
tersebut, tim DeGromiest menghubungi
beberapa pihak untuk menjadi sponsor
pelaksanaan sholat Jumat. Akhirnya
pertolongan dari Allah datang melalui dua
orang pengurus yayasan di Belanda.
Yayasan tersebut memiliki gedung
pertemuan cukup luas untuk bisa dijadikan
sarana pelaksanaan Salat Jumat. Ternyata,
kedua pengurus yayasan tersebut adalah
sahabat sekaligus tetangga dari mahasiswa
PhD asal Indonesia, Bapak Kuswanto.

Tuan Moelder dan Tuan Hogeman, begitu
mereka akrab disapa, merupakan pengurus
Gedung Plutozal yang terletak di Plutolaan
329 Groningen. Kedua meneer tersebut
dengan senang hati menawarkan
tempatnya untuk dipakai melaksanakan
Salat Jumat dengan biaya yang cukup
murah. Usut punya usut, ternyata mereka
selama ini sangat terkesan dengan orang-
orang Indonesia yang sangat antusias
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
PPIG, termasuk kegiatan ritual agama
Islam. Keduanya ingin menunjukkan bahwa
orang Belanda terbuka terhadap Islam.
Selanjutnya seorang dermawan dari
Kepulauan Riau juga menyumbangkan
uangnya sebesar 100 euro sebagai
operasional awal. Seorang pelajar
Indonesia juga penuh semangat
meminjamkan sound system-nya dipakai
kegiatan Salat Jumat.

Pada akhir Desember 2016, panitia
perencana Salat Jumat mengadakan survey
terkait dukungan pelaksanaan program ini.
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Menjalankan salat sebagai kaum minoritas memang tidak seleluasa layaknya di kampung
halaman. Tapi bicara soal tempat salat, selain dua masjid yang masih dekat dengan area
kampus, universitas sendiri memberikan beberapa ruangan di gedung-gedung yang
tersebar di seantero RuG, Hanze Hoogeschool, dan UMCG. Berikut delapan spot salat
untuk mahasiswa muslim di Groningen:

1. Masjid Selwerd
Di kalangan komunitas Indonesia dikenal
dengan sebutan masjid Selwerd karena alamat
masjid ini yang berada di Park Selwerd 1, 9741
PJ Groningen. Teman-teman lain juga
menyebutnya sebagai masjid Maroko karena
dulu sebagian besar
Jamaahnya adalah warga keturunan Maroko.
Masjid ini adalah yang terdekat dari area
kampus Zernike, hanya 5-10 menit dengan

2. Masjid Turki
Disebut masjid Turki karena dikelola oleh
pemerintah Turki. Nama aslinya adalah Moskee
Eyüp Sultan Camii. Khutbah Jumat diberikan
dalam bahasa Turki. Jadwal salat sedikit berbeda
dengan Masjid Selwerd. Untuk salat Jumat biasa
azan dikumandangkan 15 sampai 30 menit lebih
awal dari masjid Selwerd. Lokasinya sendiri cocok
untuk mereka yang tinggal dekat centrum atau
sekolah di UMCG maupun kompleks kampus
Harmonie.

Teks dan Foto : M Nazmudin

bersepeda. Masjid yang dikelola oleh Stichting Moskee en Islamitisch Centrum Groningen
ini rutin melaksanakan salat Jumat yang dilaksanakan sekitar pukul 1saat Winter time dan
pukul 2 siang saat Summer time. Khutbah diberikan dalam bahasa Arab dan disarikan
dalam bahasa Belanda setelah salat Jumat. Melalui laman facebook ‘Moskee Groningen’
pihak pengelola masjid rutin mengumumkan jadwal salat bulanan dan info seputar puasa,
zakat, dan pelaksanaan salat Ied.
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3. Stilte Centrum UMCG
Ruangan ini digunakan untuk kegiatan ibadah
dan meditasi bagi semua agama. Secara alih
bahasa disebut juga dengan Silent center.
Tempat ini dapat digunakan bagi siapapun baik
keluarga pasien, mahasiswa, dan pegawai
untuk melakukan kegiatan peribadatan
termasuk salat. Letaknya berada di lantai 1
gedung yang tidak berjauhan dengan area
Fountein Patio UMCG. Tempat wudhu tidak
berjauhan dengan ruangan dan diistilahkan
sebagai Washing Facility.

4. Mushola Basement UMCG
Selain Stilte Centrum yang berada di area
rumah sakit, bagian kampus yang terdiri atas
fakultas kedokteran dan farmasi pun memiliki
satu ruangan yang dikhususkan sebagai tempat
salat. Mushola ini berada di lantai basement
gedung 3221 nomer -1.03. Washing facility
berada di lantai dasar berdekatan dengan
tempat salat.

5. Reflection Room Duisenberg
Gedung Duisenberg di kompleks kampus
Zernike juga punya ruangan khusus untuk
salat. Letaknya berada di lantai basement ke
arah area parkir bawah tanah gedung,
berdekatan dengan area Student Society.
Untuk berwudhu juga difasilitasi dengan
wastafel yang berada juga di ruangan tersebut.
Tempatnya relatif kecil, cukup untuk tiga
sampai empat orang untuk salat bersama.
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6. Reflection Room gedung Linnaeusborg
Satu lagi tempat salat di area Zernike. Letaknya berada di gedung hijau
Linnaeusborg tepatnya di area gedung 5171 nomer 0702. Dibuka sejak awal 2017,
ruangan ini mirip seperti stilte centrum UMCG yang diperuntukkan bagi semua
agama. Ruangan ini menjaga privasi dengan pintu kaca yang dibuat kabur disertai
dengan peralatan salat seperti mukena, sajadah, dan mushaf Al-Quran.

15

8. Hanzehogeschool di Zernike Campus
Hanzehogeschool juga memiliki reflection room loh. Lokasinya gedung Van Olst
Toren, lantai 1, ruang E1-06. Reflection room sangat terawat dan dilengkapi dengan
wastafel khusus untuk berwudhu di dalamnya. Tak perlu lagi susah-susah ke toilet
untuk ber wudhu. Selain itu, sajadah dan beberapa mushaf al-Quran juga tersedia.
Meski demikian, ruangan ini bukanlah ruangan khusus untuk menunaikan ibadah
salat, melainkan tempat tenang untuk semua agama.

Demikian tadi delapan spot di sekitar Groningen dan kampus Groningen yang dapat
dimanfaatkan. Jauh dari tempat salat terdekat terutama bagi teman-teman
mahasiswa yang belajar di kompleks Harmonie dan Perpustakaan UB? Masih ada
cara lain koq buat mensiasatinya. Bisa dengan menggunakan study room yang ada
di UB, melipir ke kantor kakak-kakak yang lagi sekolah PhD, atau juga mojok di spot-
spot sepi di sekitar gedung. Jadi dimanapun kita jangan sampe ga salat yaaa!

7. Gedung Nijenborgh di Zernike complex
Gedung Nijenborgh di Zernike complex
juga menyediakan ruangan khusus yang
bisa digunakan untuk salat. Letaknya di
gedung 5118 lantai 03 nomor 02.
Terdapat 2 karpet dan beberapa sajadah
yang terbentang di lantai. Beberapa
pasang mukenah dan mushaf al-Quran
kecil juga tersedia di dalam ruangan
tersebut. Kita dapat berwudhu di wastafel
di WC terdekat, letaknya lebih kurang 30

meter dari ruangan salat. Terdapat beberapa pasang sandal jepit di ruangan salat
yang bisa digunakan untuk pergi berwudhu.
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Bersama Tim 
Picturesque dalam
acara Indonesia 
Cultural Fashion 2016 
di Amsterdam 
(dok.pribadi)

Bersama Picturesque 
Production team (kiri-
kanan): Guido (agent 
partner), Dominique ( 
media relation), dan
Walter (technical 
support)

Inne bersama team 
work untuk fashion 
event. Terdiri dari (kiri-
kanan) agency partner, 
stylist, koreografer
(Othman),  PR,  dan
fotografer (Amrani) 
.(dok.pribadi)
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Akhir pekan lalu tepatnya pada hari
Sabtu tanggal 4 November 2017
bertempat di de Plutozaal Groningen,
DeGromiest kembali menggelar acara
silaturahmi untuk komunitas warga
muslim Indonesia di Groningen.
Kegiatan silaturahmi DeGromiest
biasanya dilaksanakan bersamaan
dengan momen-momen spesial . Para
warga berinisiatif membawa berbagai
macam makanan dan minuman untuk
disantap bersama menjadikan rasa
kebersamaan yang semakin erat.
Momen lepas sambut kepengurusan
DeGromiest untuk periode 2017/2018
menjadi tema utama kegiatan
silaturahmi pekan ini. Kajian bedah buku
berjudul “Islam, Sains, dan Kesehatan”
mengawali kegiatan ini sebagai sarana
untuk menambah wawasan keislaman
bagi warga DeGromiest.

Buku “Islam, Sains, dan Kesehatan” yang
ditulis oleh dr. MS Hakim dkk telah
mendapatkan antusiasme masyarakat
muslim Indonesia di belanda sejak
diterbitkan pada awal tahun 2017.
Penulis yang saat ini sedang menempuh
pendidikan doktoral di Erasmus Medical
Center Rotterdam berkesempatan
memberikan pemaparan tentang buku
yang ditulisnya untuk para warga
DeGromiest di Groningen setelah
sebelumnya juga telah dilakukan untuk
komunitas muslim di Enschede dan Den
Haag.

artikel: M. Nazmudin, dokumentasi : Fajar Budi Prasetyo

Pada kajian yang berlangsung sekitar
1.5 jam ini, dokter Hakim beliau akrab
disapa, memberikan penjelasan
mengenai bagaimana Islam
memberikan tuntunan kepada seorang
Muslim untuk bersikap terhadap klaim-
klaim pengobatan berlabel Islami,
termasuk berita-berita yang mencoba
menghubungkan ajaran Islam dengan
teori-teori tanpa dasar fakta yang kuat,
seperti propaganda segolongan
masyarakat muslim yang anti-vaksin.
Pemaparan ini mendapatkan
antusiasme dan apresiasi dari para
warga DeGromiest yang hadir pada
kegiatan silaturahmi ini. Kajian bedah
buku “Islam, Sains, dan Kesehatan” ini
dapat dilihat kembali pada laman
facebook DeGromiest (l ink:
https://www.facebook.com/degromie
st.groningens/videos/1139926012809
045/) .
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Selepas shalat ashar berjamaah dan sesi
ramah-tamah antar warga, kang Hegar
selaku panitia pemilihan ketua
DeGromiest 2017/2018 memandu
jalannya acara lepas-sambut ketua
DeGromiest dengan terlebih dahulu
menjelaskan proses pemilihan ketua
yang dilakukan pada bulan Oktober lalu.
Hasilnya, terpilih ketua DeGromiest
untuk periode 2017/2018 yaitu saudara
Abdul Khairul Rizki Purba atau akrab
disapa Mas Khairul. Dalam sambutan
pertamanya, rencana-rencana kegiatan
DeGromiest selama satu tahun ke depan
berikut penanggung jawab kegiatan dan
organisasi diperkenalkan. Diantara
rencana-rencana kegiatan tersebut
meliputi program DarlingKu (taDarus
keliLing plus Kultum), kegiatan shalat
Jumat, haji bersama, dan pengajian anak.
Diwacanakan pula ide untuk memiliki
pusat peribadatan mesjid untuk
komunitas muslim Indonesia di
Groningen. Pada kesempatan ini, mas
Khairul yang juga sedang menempuh
studi doktoralnya di UMCG mengajak
partisipasi para warga deGromiest untuk
menghidupkan kegiatan keagamaan
dalam wadah DeGromiest.

Kegiatan ditutup dengan kesan-pesan oleh
ketua DeGromiest periode lalu, mas Didin,
yang mengucapkan terima kasih kepada
seluruh kontribusi warga, khususnya para
penanggung jawab berbagai kegiatan
DeGromiest selama satu tahun silam.
Kepengurusan DeGromiest selanjutnya
diharapkan dapat lebih menghidupkan
kegiatan-kegiatan kajian dan peribadatan
Islam, serta merangkul lebih banyak warga
muslim Indonesia di Groningen dalam
berbagai kegiatan yang dijalankannya.
Kegiatan silaturahmi edisi Sertijab dan
Bedah Buku diakhiri pada pukul 16.30 dan
para warga yang hadir bergotong-royong
membersihkan kembali ruangan yang
digunakan sebelum pulang ke rumah
masing-masing.
Dokumentasi foto sertijab dan sambutan:
kang Fajar
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Baitullah (sumber: abhuk.com)

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah…” (QS Albaqarah: 196)

Para pembaca Buletin De Gromiest yang budiman, berikut ini kami sampaikan
informasi tentang biro perjalanan yang menyediakan jasa layanan haji dan
umroh.Mesikpun di tabel ini hanya disampaikan tentang informasi Haji, tidak
menutup kemungkinan mereka juga membuka jasa layanan Umroh. Kami harap
informasi ini bisa diakses oleh sebanyak-banyaknya kaum muslimin di Groningen,
bahkan di Belanda. Karena panggilan ke Baitullah adalah panggilan Ilahi kepada
seluruh hamba-Nya, di seluruh penjuru bumi Allah.
Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal pertama dalam
perjalanan spiritual Anda.

“… Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertakwalah kepada-Ku
hai orang-orang yang berakal.” (QS Al Baqarah: 197)

Teks: Mega Bagus Herlambang
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Agen travel dan

kontak

Biaya per orang* (kurs

euro, th 2018) 

Fasilitas Bahasa 

pengantar

Info lain 

Mili Gorus  Deposit 1000 eur 

sebelum keberangkatan

 Biaya haji ditentukan 

mendekati 

keberangkatan (4800 -

5000)

 Hotel makkah Madinah

 Turkish airlines

 Servis antar jemput bus dari 

dan ke penginapan

Turki dan 

Belanda

 Biaya pendaftaran akan dikembalikan jika

pembatalan dilakukan paling telat 3 minggu

sebelum pra pendaftaran.

 Calon jamaah yang membatalkan 2 bulan

sebelum keberangkatan akan dikenakan

biaya 300 € per orang

Ibnu Ghaldoun  Biaya dasar

 4500 (4 orang)

 4700 (3 orang)

 5500 (2 orang)

 Tiket PP

 Hotel berbintang di Makkah 

Madinah

 Termasuk biaya pelayanan

Maroko dan 

Belanda

 Dari Amsterdam ke Istanbul, baru ke 

Madinah

 Reservasi ke www.ibnghaldountravel.nl / 

info@ibnghaldountravel.nl

Celebrity Hajj  Biaya ditentukan 

mendekati 

keberangkatan

 Tiket PP

 Visa haji

 Akomodasi (breakfast+dinner)

 Hotel Madina (150 m)

 Hotel Makkah (50 m)

 Termasuk biaya travel guide + 

pelayanan di Mina

Belanda  Harus melakukan reservasi terlebih dahulu 

melalui web nya http://celebrityhajj.nl/hadj

Masjid 

Alhikmah 

Denhaag

Tahun 2018 tidak ada haji

Masjid 

Indonesia 

Rotterdam

Tahun 2018 tidak ada haji

Euromuslim 

Amsterdam ft  

Diwan Travel

 Deposit 2000 eur 

sebelum keberangkatan

 Biaya dasar

 4900 (4 orang)

 5300 (3 orang)

 5900 (2 orang)

 Biaya tambahan untuk 

pembimbing haji (50)

 Penerbangan PP

 Visa haji

 Akomodasi saat di hotel + 

arafah 

(breakfast+lunch+dinner)

 Movenpick hotel (Makkah)

 Sajja Hotel (Madinah)

 Tidak termasuk biaya kurban, 

vaksin, dan jasa pembimbing

selama di tanah suci

Indonesia 

dan Belanda

 Terdapat persiapan manasik 8 minggu

sebelum haji dan 4 minggu sebelum umroh

 Narahubung: s_badjuber@yahoo.com

Stichting 

Harameyn

 Biaya dasar

 4150 (5 orang)

 4300 (4 orang)

 4750 (3 orang)

 5200 (2 orang)

 Akomodasi saat di Hotel 

(breakfast + dinner)

 Akomodasi saat di Arafah 

adalah box makanan dan air 

minum

 Termasuk travel guide, field 

trip, zam-zam 5 l, gift package

 Penerbangan dengan Turkish 

Airlines

Turki dan 

Belanda

Amsterdam ke Jeddah, melalui Istanbul.

http://www.haremeynvakfi.com/

http://www.haremeynvakfi.com/inschrijfform

ulier

TABEL  INFO HAJI TAHUN 2018
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