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1, Vhu,ta Maiji,d, Rayu Putra'Joyi
...w tnggardium Iniosa !

BITKAN! Ini bukan di
Hoghwarts, sekolah
sihir tempat Harry Pofter
menuntut ilmu sehingga
tak perlu mengucapkan

- 
manfra sihir. Ini adalah
Masiid Raya Putra jaya di
Malaysia cukup ucapkan
,salam saja. i

,. , Beberapa waktu lalu,
.' sebelum iombongan
: - mahasiswa krdonesia yang
'' akan mengikuti program

PPL-KKN di Thailand
2016 akan menyeberangi
perbatasan Malaysia-
Thailand, kaml singgah di
Masjid Raya Putra Jaya ini
untuk ineniamak ibadah
salat dhuhur dan ashar.

Begitu menginjakkan kaki
di Masjid Raya Putra ]aya,
kami dib.u at teqperanjat
melihatbangunanmasjid
yang indah dan megah ini.

Bangunan menjulang
tinggi megah sekali me-
nyerupai menara. Bewarna

pastel bersih dengan corak
ukiran yang khas di setiap
pilamya.

Beberapa petugas yang
berada di depan pintu
gerbang masjid mengang-
surkan pakaian panjang
sembari berkata, "Miss,
jubah, jubah please".

Awalnya kami tak
mengerti sampai kami
melihat pemberitahuan
bahwa masjid ini
adalah wilayah
syar'i,jadr siapapun
yang memasukinya
harus menjaga
sopan santun dan
kesucian masjid.

Kendati demi-
kian, tidak hanya
umat Islam saja
yang dipersilakan
masukkedalam
Masjid RayaPutra

|aya ini. \Alsa tawan berba gai
bangsa dan negarajnga
bisa mmgunjungi masjid
dan menikmati kemegahan
serta keramahan masiid asal
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menjaga kepatutan dengan
menufup aurat.

Itu sebabnya petugas
menyodorkan jubah yang
menutup hingga semata
kaki untuk semua yang
akan memasuki masjid.

Mungkin karena
bangunan masjid yang
luar biasa indah, hingga
dijadikan salah satu des-
ti nasi wisata. Mengingat
masjid ini wilayah syar'i,
siapapun yang datang,
wajib memakai hijab dan
rok panjang.

Bagi yang berjilbab
tetapi tidak mengenakan
rol wajib memakai jubah
seperti yang saya pakai ini.
Unik bukan?
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