Berita Dunia Islam
Muslim Amerika Tuntut adanya Sertifikat Halal
New York
The Islamic Food and Nutrition Council of America (Dewan Makanan dan Nutrisi Islam
Amerika) merupakan penerbit sertifikasi halal terbesar di Amerika Utara (Amerika Serikat dan
Kanada). Organisasi ini mengatakan bahwa permintaan adanya sertifikasi halal semakin
meningkat, dan saat ini telah menerbitkan sertifikasi halal atas 2000 perusahaan di seluruh dunia.
“Terdapat lebih dari 9 juta muslim di Amerika Utara. Pasar produk dengan sertifikasi halal
sangat besar,” kata ketua organisasi ini dalam situs resminya.
Warga Malaysia akan jadi Astronot Ruang Angkasa
Kuala Lumpur
Dua Astronot Malaysia pertama akan mendapat bimbingan yang akan
memungkinkannya melakukan salat di ruang angkasa, memakan makanan khusus ruang angkasa
sesuai dengan aturan Islam, direktur ruang angkasa Malaysia mengatakan.
Dua warga Malaysia, Sheikh Muszaphar Shukor dan Faiz Khaleed, akan meluncur ke
ruang angkasa dari Rusia untuk misi sains dalam proyek gabungan antara stasiun ruang angkasa
internasional Rusia dan Malaysia.
Kedua astronot itu merupakan finalis terbaik yang terpilih dari sekitar 10.000 calon.
Pusat Islam Baru di Swiss
Bern
Sebuah Islamic Center (pusat keislaman) akan dibangun di Bern, Swiss, dengan
perkiraan biaya U$ 66 juta.
Fasilitas yang akan dibangun mencakup masjid, gedung konferensi, museum dan hotel,
seperti dilaporkan sebuah koran Swiss. Proyek Islamic Center yang berlokasi di bagian utara
kota Bern ini akan diimplementasikan di atas tanah seluas 8.400 meter persegi.
Museum Islamic Center ini bertujuan untuk menampung peninggalan lama hasil karya
sastra dan seni yang menjadi ciri khas sejarah, seni dan budaya Islam.
Bank Islam Asia di Singapura
Singapura
Bank DBS baru saja meluncurkan “The Islamic Bank of Asia” (IB Asia) setelah
menerima persetujuan dari Otoritas Moneter Singapura. Pemegang saham pendiri IB Asia terdiri
dari mayoritas pemegang saham Bank DBS dan 22 investor Timur Tengah
yang tergabung dalam negara Dewan Kerja sama Teluk atau
Gulf Cooperation Council (GCC). (afs/berbagai sumber).
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Pendahuluan
keamanan dan ketertiban di masyarakatnya.

P

ondok Pesantren adalah merupakan
sistem pendidikan khas yang
mempunyai
tujuan
untuk
membentuk seorang Mukmin Muslim yang
senantiasa taat dalam melaksanakan perintah
agama serta menguasai ilmu tentang tata cara
dalam melaksanakan perintah agama tersebut.
Hal ini adalah sebagai perwujudan dalam upaya
menyempurnakan fitrah manusia sebagai hamba
Allah SWT di bumiNYA.
Pondok
Pesantren
juga
berusaha
untukencetak para peserta didiknya menjadi
insan yang mandiri, yang berguna dan
bermanfaat bagi masyarakat dan kelompoknya,
dimanapun dia berada, dan disektor apapun dia
berkarya dan bekerja. Hal ini juga berkaitan
dengan tugasnya sebagai pelaksana dan pencipta
kemakmuran di Bumi Allah, yang senantiasa
membuat kebaikan dan kemanfaatan bagi
ummat dan lingkungan disekitarnya.
Missi lain Pondok Pesantren adalah membentuk
manusia yang mampu berbuat kebajikan untuk
tujuan amar makruf dan nahi munkar. Sosok
yang diharapkan adalah sosok figur yang peka
terhadap apa yang terjadi di masyarakat, serta
mempunyai kemampuan dan kemauan untuk
merubah hal yang tidak baik di masyarakat
yang bersangkutan, sehingga tercipta keadilan,

Pendidikan Integral Pesantren
Pondok Pesantren adalah merupakan
sistem pendidikan yang mempunyai ciri khas
tersendiri. Pondok Pesantren menerapkan sistem
pendidikan yang integral yang memadukan
antara pendidikan dan pengajaran. Hal ini
berkenaan dengan pendidikan agama yang
merupakan ciri khas Pondok Pesantren. Berbeda
dengan pendidikan lain, pendidikan agama
membutuhkan suatu proses yang holistik yang
tidak
hanya
mengutamakan
transfer
pengetahuan, tapi lebih dari itu juga
menanamkan nilai-nilai agama tersebut dalam
perilaku sehari-hari, sehingga santri yang
bersangkutan bisa membiasakan diri dalam
kehidupan yang bernuansa keagamaan yang
kental.
Bersamaan dengan sifat ilmu agama yang
kompleks maka juga dibutuhkan suatu proses
yang panjang yang melibatkan interaksi yang
sangat inten antara santri sebagai orang yang
menginginkan
pendidikan
agama
yang
paripurna, dengan Kyai dan ustads sebagai orang
yang dipercayai santri sebagai orang yang
mampu mengantarkannya bertransformasi ke
dalam suatu identitas baru yang diidamkan
lingkungan tersebut.

"Sesungguhnya orang paling Mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu" (QS. Al- Hujuraat: 13)

