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PEMBERITAHUAN DAN HIMBAUAN 

A11/H-17/AR-SKP/XII/2021 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Pada saat ini kami ingin memberitahukan dan mengumumkan tentang Haul Ayahanda yang Ke 17 di 

tahun 2022 nanti, Dan hal lainnya. 

 

1. Karena adanya berbagai alasan serta pertimbangan lainnya, Kami dari Pihak keluarga dan Ahli waris 

KH. M. ZAINI BIN ABDUL GHANI menyepakati bahwa pada tahun 2022 acara HAUL KE-17 

YANG SEPERTI BIASA DITIADAKAN.  

 

Menurut kami keadaan yang seperti sekarang masih belum benar aman dan baik untuk melakukan 

kegiatan seperti biasa & dahulu. Kami tidak ingin terjadi penuhnya massa dan jemaah yang menjadi 

kerumunan besar dan menimbulkan hal kurang baik apalagi berhubungan dengan Ayahanda kami. 

Maka dari itu mari kita semua saling mengingatkan dan berusaha menjaga sikap serta perilaku untuk 

tidak melakukan sesuatu dan hal-hal yang bisa berdampak negatif dan kurang baik untuk sekitar dan 

banyak orang. 

 

Sekali lagi kami beritahukan acara Haul Guru Sekumpul yang ke-17 pada tahun 2022 nanti 

DITIADAKAN. 

 

2. Mengenai tempat Ziarah di KUBAH SEKUMPUL, keputusan kami masih sama seperti yang 

diberitahukan sebelumnya. TEMPAT ZIARAH MASIH BELUM DIBUKA SAMPAI WAKTU 

YANG BELUM DITENTUKAN. Dimohon untuk tidak memaksakan diri untuk datang dan 

melakukan pengumpulan jemaah karena Kubah masih ditutup. 

 

Dalam kesempatan ini pula Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas pemberitahuan ini. Dan ini 

Kami sampaikan diawal agar tidak ada lagi berita ataupun informasi yang tidak benar yang beredar di 

masyarakat.  

Dimohon pengertian dan kerjasamanya. Semoga semuanya dapat memaklumi. 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

Jangan percaya kabar atau berita hoax yang sering muncul yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Terima kasih atas perhatiannya. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Martapura, 05 Desember 2021 

Hormat kami 

Tertanda, 

 

H. MUHAMMAD AMIN BADALI 

H. AHMAD HAFI BADALI 
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