Data Buku Tamu

fathur rozi <amazing_coy@yahoo.co.id>
Alhamdulillah dengan adanya website ini syiar dan dakwah islam akan semakin luas di dunia
maya dan dengan tampilan yg menawan dan lengkap membuat ummat semakin betah
berlama-lama di website ini...
Syukrok.. Jazakumullah Khoiron Jaza...
-Achmad Musthofa Aly <almustafaly@yahoo.co.id>

Assalamualaikum wr. wb.

mohon informasi alamat dan no. tlp/HP Habib Muhsin Al Hamid dan Ust. Atoillah Wijayanto
syukron. Wassalamualaikum wr.wb

Jawaban :

Mahmudi

Walaikumsalam wr.wb

Ngapunten Gus, alamat persisnya Habib Muhsin Al Hamid saya tidak tahu. tapi ancer-ancernya
di Gangnya Habib Sholeh Bareng sebelum jembatan belok ke kiri no HP Nya 08123359315.
Untuk No flexinya ustad Atok Wijayanto 0341- 7641000. Alamatnya di Kasin belakang pos
polisi.
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Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
-Hubaib <nerutwong@gmail.com>

Afwan saya mau tanya kenapa setiap saya akses streaming madina fm kok statusx offline cuma
ada intro saja? padahal saya ingin mendengarkan siaranx lewat streaming karena jangkauan
madina fm tidak sampai ke daerah saya.Assalamualaikum Wr. Wb.

Jawaban :

Admin

Walaikumsalam wr.wb

Kami mohon maaf untuk ke tidak nyamanan hal tersebut, memang terkadang server kami
mengalami down. Dan kami sedang mengupayakan tahap perbaikan hal tersebut pada system,
Dan Insya Allah kedepanya hal tersebut akan terminimalis.

Terimakasih atas atensi saudara Hubaib,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
-ali sahroni <ali_sahroni@hotmail.com>
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
salam kenal,...
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sehubungan kami skrang lg membangun musholla , dan tentu sangat memerlukan arah qiblat
yg presisi dan mudah dipahami & diterapkan dilapangan. kami tertarik dg cara menentukan
qiblat menggunakan kalkulator Qiblat yg ada di website masjid jami kota malang, setelah dicoba
ternyata kami tetap memerlukan penjelasan lebih rinci. untuk itu bersama ini kami mohon info
lengkap kpd admin/tenaga ahli yg menulis hal tsb. ini alamat kami : Musholla Nurudzolaam, Kp
Bugel ds pringkasap Pabuaran kab. Subang Jawa Barat Nmr HP :
081321410878/087828451716
terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pengurus Musholla
M. Ali Sahroni

Jawaban :

Admin

Walaikumsalam wr.wb

Salam Kenal Juga sahabat muslimin.
karena kami lihat dari pertanyaanya terlalu luas / belum detil mananya yang kurang jelas,
silakan sahabat untuk membaca disini terlebih dahulu Menentukan Arah Kiblat dan Qibla
Locator
.
Untuk Penggunaan Kalkulatornya sebaiknya sahabat berkoordinasi dengan arsitek yang
membangun Musholla tersebut / yang mengerti tentang Bangunan karena diperlukan
perhitungan untuk mengetahui terlebih dahulu Panjang Shaff , Arah Sumbu Bangunan, dan
lain-lain (yang diperlukan untuk input kalkulator). Kemudian diperlukan ahli bangunan untuk
menerapkan hasil dari kalkulator tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
-Rusmanto <Mtsdarussholichin@yahoo.com>
Ada 2 versi Teks,latin semua dan ada arab
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Jawaban :

Admin

Terima kasih atas atensinya.
-Alfattah Mi <alfattah_mi@yahoo.co.id>

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami segenap guru MI Al Fattah Sukoanyar Wajak, bersedia menyalurkan daging qurban
kepada warga masyarakat sekitar madrasah dan wali murid, sebagaimana tahun 2009 dari
Masjid Muhajirin komplek ITN. Apabila tahun 2010 segenap Panitia Qurban Masjid Agung kota
Malang berkenan, kami siap menunggu informasinya.
Wassalamu,alaikum Wr.Wb.

Jawaban :

Admin

Walaikumsalam wr.wb

Terima kasih untuk atensinya, hal tersebut akan kami sampaikan ke bagian Panitia Qurban
-elang baskara <elang_baskara@yahoo.com>
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assalamualaikum
saya elang, saya mau tanya gelombang radionya kok hampir sma dengn gel radio kampus?
madina fm dluan pa yag ikut2an?
mksch
wasslamualaikum

Jawaban :

Admin

Walaikumsalam wr.wb

Itu Nama Radio kampusnya apa?Frekuensi yang dipakai radio kampus berapa?. Radio Masjid
Agung Jami’ Malang ber-frekuensi FM 99,8 sejak tahun 1999. untuk lebih jelasnya silakan baca
di KEBERADAAN RADIO MASJID AGUNG JAMI’ MALANG . Terimakasih atas atensinya.
-rachmad h <rachjaz@yahoo.co.id>
assalamu'alaikum.wr.wb.

semoga semoga Allah SWT. selalu membantu kita dalam menyelesaikan pembangunan masjid
agung Jami' di sebelah utara. amin
dengan kerendahan hati kami selaku jamaah masjid agung jami kota malang
memohon/dipertimbangkan akiranya adanya "Renovasi Pagar Depan Masid", mungkin
pagarnya di buat bentuk lipat bukan permanen. karena para jamaah ketika selesai sholat jumat
dll, harus antri panjang dan sandal banyak yang tidak karuan. mungkin dengan model pagar
lipat jalan keluar bisa lebih lebar. dan jamaah bisa lebih nyaman dalam beribadah. terima kasih.
wassalam.

jawaban :
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Admin

Walaikumsalam wr.wb

Terima kasih untuk atensinya, hal tersebut akan kami sampaikan.
-Faishol Azhari <faishol.azhari@syngenta.com>
Assalamuálikum Wr.Wb.
Salam kenal buat crew Madina FM masjid jami kota Malang,
Saya sering mendengarkan radio ini jika pas kebetulan lagi ke Malang. Saya sangat terkesan
dengan instrument pengiring acara dialog kalo ga salah itu lagunya Ya muhaiminu yaa
salaam2x..sallimna walmuslimiiin… bin nabii khoiril anaaaam…. Wa bi ummil mu’miniin… Tapi
hanya instrument biola saja. Bolehkah kami dikirimkan judul kaset/cd instrument tsb? Kami cari
diinternet ga nemu2.
Syukron katsiir atas tanggapannya.
NB.Apa benar salah satu penyiarnya ada yang bernama Taufiq Bachtiar? Alumni PP Gading?
Wassalaaam,
Faishol Azhari

jawaban :

Admin

Terima Kasih atas tanggapan dan apresiasinya, lebih detailnya silakan buka email saudara.
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-Joko Priyanto <joko@dwitunggal.co.id>

Dengan Hormat
Dengan ini saya kirim Lagu Religi MP3 256 dari Bingo Band berjudul
"Ampunilah Kami" dan Press relaesenya.. semoga bisa menambah stok lagu
religi di radio tercinta kita..
Regard`s
LintaSS Studio
( Management Artist & Recording )

jawaban :

Admin

Terima kasih untuk dukunganya dengan mengirim Lagu Religi Bingo Band.
-Hekso Atmojo <hekso962@yahoo.com>
sori lama gak cek fb, BTW sudah lancar semua?
kemarin pas nisfu sya'ban jumlah yg lagi online awalnya 50 trus pas yaasin jumlah meningkat
jadi 515 org akibatnya streaming jadi macet gak jalan mohon mungkin untuk bandwith speedy
diperbesar biar yang online pd saat moment2 penting tidak terganggu suwun.... ini hanya
usul....
(ini pesan yang masuk ke Facebook admin)
jawaban :
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Admin

Terima kasih sebelumnya untuk sahabat Hekso Atmojo atas saran-saran dan usul-usulnya,
untuk hal tersebut masih kami pertimbangkan dan ajukan ke pengurus Radio Madina FM.
Mudah-mudahan akan cepat dievaluasi.
-asmaniatus sholiha <nia_sholiha@yahoo.com>
assalamu'alaikum ini saya asmania dari buring kedungkandang malang,saya ingin mendengar
radio madinah fm setiap waktu dengan acara tausiyah2 dari dari para asatidz...soalnya saya
juga gak bisa mendengarkan madinah fm di rumah setiap saat dikarenakan kerja...semoga
dengan saran saya bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang selalu eksist di madinah
fm...amin yarobbal 'alamin
wassalamu'alaikum...

Jawaban :

Admin <admin@masjidjami.com>

Walaikumsalam wr.wb.
Terima kasih atas sarannya, untuk pendengar setia sahabat madina fm, sahabat-sahabat juga
bisa mendengarkan siaran radio madina fm dengan secara streaming / online, untuk pengajian
ba'da maghrib akan disiarkan ulang pada sore sekitar pukul 16.00 WIB. Dan untuk acara
mozaik islam atau dialog dengan nara sumber KH. Drs. Marzuki Mustamar, M.Ag (Ketua NU
Kota Malang), dr. H. Ahmad Subandi, M.Kes, Ust.Faris Khoirul Anam LC, dan Ustadz Drs. H.
Atok’illah Wijayanto bisa didengarkan ulang melalui menu rekaman dialog di website ini.
Wassalamualikum wr.wb
-Amrulloh Arif <arulll86@yahoo.com>
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As, Wr. Wb
salam kenal nama saya Amrulloh , Blitar
Kalau boleh saya maw bartanya alamat e-mailnya kh-drs-marzuki-mustamar-mag, ada sesuatu
hal yang mw saya tanyakan kepada beliau Berhubungan tentang beberapa dalil lengkap
tentang : tawasul , tabarok (ngalab barokah), ziarah kubur, karena kemarin sewaktu maudotun
hasanah di haul sheh subakir di blitar tgl 23-6-2010, kurang lengkap bahasannya untuk itu saya
mohon emailnya beliau untuk menanyakan dalil lengkap tentang masalah tersebut , karena di
daerah saya banyak pertentangan tentang masalah tersebut.
seblum dan sesedahnya saya mengucapkan beribu terima kasih
Wassalam Wr, Wb
Amrulloh
-Anas basori <anas_basori@yahoo.com>
Selamat atas terselenggaranya web site Masjid Jami' Malang, semoga menambah wawasan
dakwah ...
-ratna muslimah <muslimahratna@ymail.com>

Ass. wr. wb.
Di daerah kelurahan lowokwaru dan sekitarnya siaran madinah fm terganngu/tertumpuk oleh
radio siaran agama hindu. Akibatnya kami tidak dapat menikmati informasi dan tausyiah dari
masjid jami'malang. Kami tidak tau apakah radio tsb ada ijinnya atau tidak. Kalo kami
melaporkan harus kemana ?
Wassalam,
-aditmetropolis <aditmetropolis@yahoo.co.id>
minta alamat ustd. KH. AHMAD MUJAYYID
-Leli Laila Kusuma <laila_ks@yahoo.com>
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Assalamualaikum,
Saya adalah salah satu pengagum Alm.Kyai Badrus Salam.
Mohon bantuannya untuk mengirim foto beliau ke email saya laila_ks@yahoo.com
Terima kasih dan salam hormat buat para Kyai di Malang.
Wassalam,
Leli Laila Kusuma - Jakarta
-Ahmed Machfudh <ahmeddepag@yahoo.com>
Saya murid Kiyai Oesman yang beberapa tahun khidmat kepada beliau. Ada beberapa poin
penting dalam kegiatan beliau yang terlewatkan, di antaranya penggagas Majlisul Bahtsi wal
Muhadlaratud Diniyyah, majlis para kiyai di kota Malang yang membahas masalah fiqhiyyah
setiap malam Senin. Pesertanya banyak yang sudah wafat, yang masih adalah K.H. Achmad
Masduqi Machfudh dan Dahlan Thamrin. Selebihnya tidak saya ketahui. Bagaimana cara
menambahkan hal-hal yang penting tersebut? Putra beliau yang laki-laki waktu itu masih kecil,
sehingga hal yang terkait dengan al-Ma'had al-Aliy pun belum tahu betul, karena sebenarnya
sudah dilaksanakan oleh beliau yang kuliahnya menggunakan bahasa asing dan
mahasiswanya harus sudah sarjana muda (waktu itu). Sisi kasysyaf beliau juga belum nampak,
yang mungkin dapat dilengkapi informasinya antara lain oleh K.H. Masduqi Machfudh. Terima
kasih.
-Hud Bin Husen Md" <ami_hud@ymail.com >

assalamaulaikum,

Admin masjid jami saya mau saran untuk kode html radio masjid jami di
sebar luaskan agar para blogger dll bisa pasang radio madinah fm di berbagai blog
(agar pendengar madinah fm makin banyak)

trims, asalamualaikum
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-Fatchur Rozzy <f_rozzy@yahoo.com>
Alhamdulillah Dengan Website ini Saya Bisa Update Perkembangan Masjid Jami' Malang
... Karena Semenjak Saya Pindah Rumah Di Daerah Tumpang Yang Tidak terjangkau
gelombang siaran nya skrg saya Bisa Obati Kerinduan Saya Dengan Website ini
-syamsul <permatainsan@yahoo.com>
Bp. Mahmudi Editor, Yth.
Salam Sukses selalu buat segenap takmir, melalui web ini saya gebyarkan takbir sebagai
rasa syukur perkembangan teknologi di dalam lingkungan Nahdliyin centre.
Semua sudah amat sangat top baik, saya menilai, tinggal penyempurnaan tekstual tulisan
dalam web page, terus garis lurus susunan takmir dengan nama2 personal, serta bila boleh
buat counter guest yang masuk ke web page.
mungkin bisa tambahkan link twitter, face book, dan yang serupa lagi trend akhir ini, sprti
Suara surabaya ada facebook e-100. mungkin jami dengan facebook e-99.
terakhir, beri ruang iklan free, konsul religi dengan membuka syarat jadi member seperti sign
in pada yahoo.
Semoga Lancar dan aman, mohon koreksi tulisan yang ada pada teksnya biar dak terkesan
asal ngetik..
Mohon maaf lahir dan bathin, semoga Alloh SWT. meridhoi langkah kita bersama.
wasslm. -081-3300-66400-NAYFOS <nayfos_arema@yahoo.co.id>

ayas salut puol kepada nawak nawak merbot ( gimo, cak mek, budhi, priyadi, cakpri, cemeng,
shomad, mbak tutik, agus , anshori, ahsanul, habib ZEIN ) atas pengorbanan dan perjuangan
SAMPEYAN dlm memakmurkan masjid AGUNG KITA.selamat berjuang coy !utk mas mahmudi
& baktiar SALAM SATU JIWA AREMA INDONESIA.

11 / 11

