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KATA PENGANTAR 

 
Sadr Khuddamul Ahmadiyah, 
 
Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. 
 

Dalam khutbah Jumat yang disampaikan pada tanggal 
3 November 1989 di Mesjid Fadhl, London, Hadhrat 
Khalifatul Masih IV atba  telah menyatakan bahwa di masa 
yang akan datang, beliau sendiri yang akan mengawasi 
langsung semua Badan-badan, yaitu Majelis Ansharullah, 
Majelis Khuddamul Ahmadiyah dan Lajnah Imaillah, di 
seluruh dunia.  Semua badan ini bertanggung jawab kepada 
Hadhrat Khalifatul Masih dan untuk selanjutnya akan 
mendapat perintah langsung dari beliau.  Dengan demikian, 
ruang lingkup Badan-badan Pusat Markaziyah di Rabwah 
hanya terbatas untuk Pakistan saja. Pada tingkat nasional, 
para ketua dari badan-badan ini akan disebut sebagai 
“Sadr” (Presiden). 

Sesuai dengan perintah dari Hadhrat Khalifatul Masih 
IV atba di atas, sejak saat itu apapun perubahan yang 
dianggap perlu dalam Pedoman Dasar (Konstitusi) 
Khuddamul Ahmadiyah telah dilakukan dan sebuah salinan 
dari perubahan tersebut dikirim sebagai lampiran. Majelis 
Amila Nasional hendaknya segera menggunakan Pedoman 
Dasar (Konstitusi) ini dengan mengeluarkan suatu 
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pernyataan resmi dan selanjutnya diberlakukan pada 
kesempatan Majelis Syura Nasional Khuddamul Ahmadiyah. 

Jika dirasakan perlu adanya penyempurnaan dari 
Pedoman Dasar ini, maka hal tersebut dapat diajukan 
kepada Hadhrat Khalifatul Masih IV beserta dengan 
penjelasan yang diperlukan dan pertimbangan yang lengkap 
untuk perubahan yang dimaksud.  

Sejauh berkaitan dengan Candah Khuddamul 
Ahmadiyah, ketentuan yang ada masih tetap berlaku 
sampai Majelis Syura Majelis Khuddamul Ahmadiyah 
mengajukan perubahan dan mendapatkan persetujuan dari 
Hadhrat Khalifaul Masih. 

Semoga Allah SWT memberkati perubahan-
perubahan dalam sistem Badan-badan Jamaat ini dan 
semoga itu bermanfaat. 
 
Wassalam, 
 
 
HAMEEDULLAH 
Wakil-A’ala 
Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah 
 
 
Tembusan : Amir Jamaat Ahmadiyah  
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Amendemen Pedoman Dasar – 2011 

1. Poin 20 (a) – Muhtamim Muqami menggantikan Qaid 

2. Poin 54 (b,c) – Ada penambahan kalimat “dan tidak 
diizinkan untuk berpartisipasi atau memilih di pemilihan 
Majlis Khuddamul Ahmadiyah” 

Amendemen Pedoman Dasar – Maret 2013 

Poin 56 

Untuk Pemilihan Sadr, Majlis Syura harus mengajukan 
minimal empat dan maksimal tujuh nama calon ketika 
pemilihan. Majlis Syura masing-masing memiliki hak tiga 
suara untuk memilih tiga dari nama-nama tersebut. 

Amendemen Pedoman Dasar – Oktober 2013  

Kata “Muhtamim Muqami” menggantikan kata “Qaid 
Muqami” pada seluruh dokumen. 

Amendemen Pedoman Dasar – Maret 2015  

Perubahan pada terjemahan Bahasa Inggris untuk Janji 
Athfal. 

Amendemen Pedoman Dasar – September 2015  

Klausa 21, 32, 33, 34, 44 ( Lihat Adendum 1 untuk rincian) 

Amendemen Pedoman Dasar – Januari 2016  

Kata “Qaid Muqami” belum diganti menjadi “Muhtamim 
Muqami”. 

Amandemen Pedoman Dasar – Februari 2018 

Penjelasan Qaid Muqami (Lihat Poin 19, 29, 126) 

Perbaikan definisi Lae-hae Amal (halaman 10) 
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PEDOMAN DASAR 
MAJELIS KHUDDAMUL AHMADIYAH INDONESIA 

 
LEMBAGA DAN NAMA MAJELIS 

 
001. Nama organisasi ini adalah Majelis Khuddamul 

Ahmadiyah, Jamaat Ahmadiyah. 
002. Markas Jamaat Ahmadiyah harus selalu menjadi 

markas Majelis ini. Dia bekerja di bawah arahan dan 
petujuk Hadhrat Khalifatul Masih. 

 
MAKSUD DAN TUJUAN 
 
003. Melatih dan mendidik para anggotanya, termasuk 

Athfalul Ahmadiyah, –     dengan cara Islam sejati – 
untuk menanamkan dalam diri mereka kecintaan 
kepada Allah dan Hadhrat Khataman Nabiyyin 
Muhammad Mustafa s.a.w., jiwa pengabdian 
kepada Islam, negara dan umat manusia, dan 
berjuang untuk kesejahteraannya. 
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ATURAN DAN KETENTUAN MAJELIS KHUDDAMUL 
AHMADIYAH 
 
004. Majelis Khuddamul Ahmadiyah adalah semata-mata 

organisasi keagamaan dan sama sekali tidak 
berpolitik. 

005. Sesuai dengan ajaran Al Quran Karim, para anggota 
wajib tunduk pada hukum negaranya. 

006. Aturan ini dinamakan Pedoman Dasar Majelis 
Khuddamul Ahmadiyah Indonesia, Jamaat Ahmadiyah. 

007. Markas Nasional Majelis ini di Indonesia  harus selalu 
bertempat di mana Markas Jamaat  Ahmadiyah di 
Indonesia berada. 

008. Harus ada satu kantor untuk menjalankan kegiatan-
kegiatan Majelis. Staf dari kantor ini ditunjuk dengan 
persetujuan Sadr Majelis.  

009. Menjadi kewajiban dari para pengurus dan anggota 
Majelis ini untuk memahami dan menjalankan 
peraturan-peraturan ini. 

010. Majelis Amma Mulk memiliki wewenang untuk 
membuat perubahan dalam Pedoman Dasar ini 
melalui Majelis Syura. Perubahan-perubahan itu baru 
berlaku setelah ada persetujuan dari Hadhrat 
Khalifatul Masih atba. 

011.  Sekiranya diperlukan suatu penambahan atau 
penghapusan dalam Pedoman Dasar ini, suatu usulan 
khusus harus diajukan ke hadapan Majelis Syura 
untuk hal ini yang di dalamnya pasal aturan yang 
dimaksud secara khusus disebutkan beserta 
penambahan atau penghapusan yang dibutuhkan. 
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KEANGGOTAAN DAN HAL YANG TERKAIT 
 
012. Majelis membawahi tiga kelompok : 

a. Para anggota yang disebut Khuddam 
b. Athfal 
c. Murabiyyan Athfal 
 

Catatan :   Majelis Athfalul Ahmadiyah berjalan 
di bawah pengawasan Majelis 
Khuddamul Ahmadiyah. 

 
013. Setiap mubayi Ahmadi berusia dari 15 tahun sampai 

40 tahun merupakan khadim. 
 
KEWAJIBAN ANGGOTA 
 
014. Setiap anggota harus menaati segala petunjuk yang 

diberikan oleh Majelis Syura, Majalis Amila dan semua 
pengurus Majelis Khuddamul Ahmadiyah. 

015. Mereka berkewajiban mencukupi kebutuhan 
keuangan Majelis. 

016. Mereka harus secara rutin menjalankan Lae-hae 
Amal1 yang digariskan oleh Majelis. 

017. Apabila mereka tidak menjalankan kewajibannya 
kepada Majelis, mereka harus menerima dengan 
sepenuh hati apa pun bentuk perbaikan yang 
dikenakan kepada mereka. 

                                                 
1 Rencana Kegiatan yang dipublikasi setiap tahunnya oleh Majlis  
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MAJALIS2 
 
018. Majelis Khuddamul Ahmadiyah terdiri dari majelis-

majelis berikut : 
a. Majelis Amma       (Mulk/Nasional, Ilaqa/Wilayah, 

D’ila/Daerah, 
Muqami/Cabang, 
Halqa/Ranting) 

b. Majelis Amila        (Mulk/Nasional, Ilaqa/Wilayah, 
D’ila/Daerah, 
Muqami/Cabang, 
Halqa/Ranting) 

c. Majelis Syura 
 

MAJELIS AMMA 
 
019. Majelis Amma terdiri dari tingkatan sebagai berikut: 

a. Mulk/Nasional :  Majelis ini terdiri dari 
seluruh khuddam dalam 
suatu Negara 

b. Ilaqa/Wilayah : Majelis ini terdiri dari 
seluruh khuddam dalam 
suatu Wilayah  

c. Dil’a/Daerah : Majelis ini terdiri dari 
seluruh khuddam dalam 
suatu Daerah 

                                                 
2 Catatan : Majalis adalah bentuk jamak dari kata Majelis. Untuk 
selanjutnya di mana kata majalis digunakan, maka itu memiliki 
makna majelis-majelis. 
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d. Muqam/Cabang : Majelis ini terdiri dari 
seluruh khuddam dalam 
suatu Cabang 

e. Halqa/Ranting : Majelis ini terdiri dari 
seluruh khuddam dalam 
suatu Ranting 

Catatan : Muqam/Cabang menunjuk 
pada tempat di mana 
sebuah Jamaat Lokal 
berdiri. 

  Muqami menunjukkan 
tempat di mana Kantor 
Pusat Majlis Nasional 
berada 

 
MAJELIS AMILA 
 
020. a. Mulk/Nasional. Di bawah ini adalah para anggota 

majelis ini : 
1. Sadr 
2. Naib Sadr 
3. Mu’tamad 
4. Muhtamim Khidmat Khalq 
5. Muhtamim Talim 
6. Muhtamim Tarbiyat 
7. Muhtamim Mal 
8. Muhtamim Umumi 
9. Muhtamim Sehat Jasmani 
10. Muhtamim Wiqari Amal 
11. Muhtamim Sanat wa Tijarot 
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12. Muhtamim Tahrik Jadid 
13. Muhtamim Athfal 
14. Muhtamim Tabligh 
15. Muhtamim Tajnid 
16. Muhtamim Isyaat 
17. Muhtamim Tarbiyat Mubayin Baru 
18. Muhtamim Umur Tulaba 
19. Muhasib 
20. Muhtamim Muqami (Qaid Markaz) 
Catatan  : Di antara anggota yang disebut di 

atas, sekurang-kurangnya harus ada 
dua orang yang berpengetahuan 
baik mengenai Al Quran, Hadis, 
Bahasa Arab dan Literatur 
Ahmadiyah. 

 
b. Ilaqa/Wilayah  : Qaid Wilayah bisa menunjuk 

staf pengurus majelis amilanya 
sebagaimana yang diperlukan. 

c. Dil’a/Daerah : Qaid Daerah bisa menunjuk staf 
pengurus majelis amilanya 
sebagaimana yang diperlukan. 

d. Muqam/Cabang : Majelis ini terdiri dari Qaid 
Majelis, Naib Qaid/Para Naib 
Qaid, Mu’tamad Cabang, para 
Nazim, Muhasib dan para Zaim 
Ranting. 

e. Halqa/Ranting : Majelis ini terdiri dari Zaim, Naib 
Zaim, Mu’tamad Ranting, para 
Muhtazim dan para Saiq. 
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SYURA  
 
021. Majelis ini mewakili Majelis Nasional 
 
022. Majelis ini anggotanya terdiri dari : 

1. Pengurus Nasional/Pengurus Pusat 
2. Para Qaid Wilayah dan Qaid Daerah 
3. Perwakilan Cabang-cabang 
4. Anggota lain yang diundang oleh Sadr untuk 

musyawarah dengan persetujuan Amir Nasional 
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RAPAT-RAPAT 
(Rapat Umum dan Rapat Pengurus) 

 
Rapat Umum 
 
023. a. Nasional : Majelis ini mengadakan 

pertemuan setahun sekali.  
Sadr dapat mengadakan lebih 
dari sekali pertemuan sesuai 
dengan keperluan. 

 b. Wilayah/Daerah : Qaid Wilayah atau Qaid 
Daerah dapat mengadakan 
Rapat Umum dalam wilayah 
mereka sesuai dengan 
keperluan. 

 c. Cabang : Majelis ini mengadakan 
pertemuan paling kurang 
sekali dalam sebulan. 

 d. Ranting : Majelis ini mengadakan 
pertemuan paling kurang 
sekali dalam sebulan. 

 
Rapat Pengurus 
 
024. Sadr Majelis, Qaid Wilayah, Qaid Daerah, Qaid Cabang 

dan Zaim Ranting  dapat mengadakan rapat Majelis 
Amila mereka sebagaimana yang diperlukan. Kuorum 
untuk Rapat Majelis Amila adalah 1/3 (sepertiga) dari 
jumlah anggota pengurus. Jika rapat ditangguhkan 
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karena tidak tercapai kuorum, tidak diperlukan 
kuorum pada rapat selanjutnya. 

025. Kuorum dibutuhkan ¾ (tiga perempat) dari jumlah 
anggota Majelis Amila dalam rapat membahas usulan 
Majelis Syura dari Majelis di bawahnya untuk diterima 
atau ditolak. Bila pengajuan ditolak, maka 2/3 (dua 
pertiga) dari anggota yang hadir harus menyatakan 
penolakannya. 

 

KEWAJIBAN DAN WEWENANG 
 
Majelis Amma Nasional 
 
026. Majelis ini memilih Sadr melalui Majelis Syura. 
027. Majelis ini meminta Majelis Amila Nasional untuk 

menyampaikan laporan tahunan akan kegiatannya 
pada Majelis Syura, dan Majelis Syura berhak 
membahasnya untuk meningkatkannya. 

028. Semua anggota Majelis ini berkewajiban untuk 
mengikuti semua perintah dari Majelis Amila Nasional 
berkaitan dengan program yang telah disetujui dan 
mendukung sepenuhnya. 

 
Majelis Amma Cabang Dan Ranting 
 
029. Majelis ini memilih Qaid atau Zaim.   
 Jika Muqami (Pusat, poin 19) memiliki lebih dari satu 

Majlis, maka seorang Qaid harus dipilih untuk setiap 
Majlis di bawah Qaid Wilayah dan Qaid Wilayah 
Muqami akan disebut sebagai Muhtamim Muqami. 
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Jika Muqami (Pusat) hanya memiliki satu Majlis, maka 
tidak perlu ada pemilihan Qaid Muqami dan Qaid 
Muqami akan disebut sebagai Muhtamim Muqami; 
yang ditunjuk oleh Sadr; dan memiliki tugas dan 
wewenang yang sama seperti Qaid Muqam (Qaid 
Cabang) lainnya. 

 
Majelis Amila Nasional 
 
030. Majelis ini menyiapkan program untuk seluruh Majalis 

Khuddamul Ahmadiyah dengan mengacu kepada 
tujuan dan sasaran Pedoman Dasar, dan mengawasi 
agar semua majalis menjalankannya. 

031. Majelis ini menyiapkan Anggaran Penerimaan dan 
Pengeluaran Tahunan Majelis Nasional dan 
menyampaikannya kepada Majelis Syura untuk 
pengesahan. 

032. Majelis ini menyusun agenda Majelis Syura setelah 
meminta usulan-usulan dari majalis di bawahnya. 
Majelis ini juga mengatur agar agenda tersebut 
dicetak dan disampaikan kepada majalis tiga minggu 
sebelum Syura. 

033. Majelis Amila Nasional memiliki wewenang untuk 
menolak usulan-usulan yang diterima untuk Syura. 

034.  Majelis Amila Nasional menyampaikan kepada Majelis 
Syura usulan-usulan yang ditolak bersama dengan 
alasan penolakan, kecuali Sadr Majelis tidak 
memperkenankannya. Usulan yang ditolak tidak 
dibahas dalam Syura. Jika ada Majelis yang berkeras 
untuk mengangkat usulan yang ditolak pada Syura 
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tahun berikutnya, maka Majelis Amila Nasional 
menyampaikannya kepada Syura, kecuali jika Sadr  
Majelis tidak memperkenankannya. 

035. Pada saat Sadr dan Naib Sadr tidak berada di markas 
tanpa menunjuk seorang pejabat pelaksana, 
merupakan tugas Mu’tamad Nasional untuk segera 
mengadakan rapat Majelis Amila Nasional sehingga 
Majelis Amila Nasional dapat menunjuk salah seorang 
anggotanya sebagai Pejabat Sadr untuk sementara. 

036. Majelis Amila Nasional memiliki wewenang untuk 
mengadakan penyesuaian dalam anggaran yang 
sudah disahkan. 

 
Majelis Amila Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting 
 
037. Majalis ini – dalam lingkup kekuasaannya – memiliki 

kewajiban dan wewenang yang sama dengan yang 
dimiliki Majelis Amila Nasional dalam lingkup 
kekuasaanya yang lebih besar. 

 
SYURA 
 
038. Berdasarkan pada Pedoman Dasar, hanya Majelis 

Syura yang memiliki wewenang untuk menjalankan 
kekuasaan Majelis Amma. 

039. Sadr Majelis harus dipilih oleh Majelis Syura di bawah 
pimpinan petugas yang ditunjuk oleh Hadrat 
Khalifatul Masih Aba. 

040. Untuk setiap duapuluh orang atau bagian dari itu, 
dipilih seorang khadim untuk tiap majelis sebagai 
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wakil dalam Majelis Syura. Qaid Majelis secara 
otomatis menjadi anggota Syura, tetapi termasuk 
dalam jumlah wakil yang berhak dimiliki oleh Majelis 
tersebut. Sekiranya Qaid Majelis tidak dapat 
mengikuti Majelis Syura, seorang wakil pengganti 
harus dipilih juga, Qaid tersebut tidak bisa menunjuk 
seseorang menggantikannya. 

041. Dalam keadaan tertentu Majelis Syura memiliki 
wewenang untuk melimpahkan sebagian atau seluruh 
kekuasaannya pada Sub-Komite. 

042. Tidak seorang pun anggota sub-komite yang berhak 
memberikan suara atau berbicara dalam Syura yang 
menentang keputusan yang telah dibuat oleh sub-
komite tersebut, kecuali dia telah mendapat 
kesepakatan untuk mengangkat masalah tersebut 
dalam sub-komite. 

043. Seorang khadim yang menunggak candah khuddam 
tidak layak menjadi anggota Syura. 

044. (a) Segala hasil rekomendasi/keputusan Majlis Syura 
harus diserahkan kepada Hazrat Khalifatul Masih dan 
akan berlaku apabila Hazrat Khalifatul Masih sudah 
memberikan persetujuan. 
(b) Jika selama setahun Sadr Majlis harus mengubah 
keputusan Majlis Syura maka Sadr Majlis berhak 
melakukannya selama mendapat persetujuan dari 
Hazrat Khalifatul Masih. 
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ANGGOTA PENGURUS 
 
045. Di bawah ini adalah pengurus Majelis Khuddamul 

Ahmadiyah : 
  
 Tingkat Nasional : 

1. Sadr 
2. Naib Sadr 
3. Mu’tamad 
4. Muhtamim Khidmat Khalq 
5. Muhtamim Talim 
6. Muhtamim Tarbiyat 
7. Muhtamim Mal 
8. Muhtamim Umumi 
9. Muhtamim Sehat Jasmani 
10. Muhtamim Wiqari Amal 
11. Muhtamim Sanat wa Tijarot 
12. Muhtamim Tahrik Jadid 
13. Muhtamim Athfal 
14. Muhtamim Tabligh 
15. Muhtamim Tajnid 
16. Muhtamim Isyaat 
17. Muhtamim Mubayin Baru 
18. Muhtamim Umur Tulaba 
19. Muhasib 
20. Muhtamim Muqami (Qaid Markaz) * 
 
Jika diperlukan, dua Muawin Sadr bisa ditunjuk oleh 
Sadr Majelis untuk membantunya 
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 Tingkat Wilayah 
046. Qaid, Mu’tamad dan anggota Amila lainnya yang 

masing-masing disebut Nazim Wilayah. 
 

 Tingkat Daerah 
047. Qaid, Mu’tamad dan anggota Amila lainnya yang 

masing-masing disebut Nazim Daerah. 
 
Tingkat Cabang  
048. Qaid, Naib Qaid/Para Naib Qaid, Mu’tamad, Nazim 

Khidmat Khalq, Nazim Sehat Jasmani, Nazim Wiqari 
Amal, Nazim Sanat wa Tijarot, Nazim Tahrik Jadid, 
Nazim Athfal, Nazim Tabligh, Nazim Tajnid, Nazim 
Isyaat, Muhasib, Murabiyyan Athfal. Dalam hal lebih 
dari satu Naib Qaid dibutuhkan dalam beberapa 
Majelis, Sadr Majelis harus menetapkan jumlah Naib 
Qaid untuk Majelis tersebut.  

 
Tingkat Ranting 
049. Zaim, Naib Zaim, Mu’tamad, Muntazim Khidmat 

Khalq, Muntazim Talim, Muntazim Tarbiyat, 
Muntazim Mal, Muntazim Umumi, Muntazim Sehat 
Jasmani, Muntazim Wiqari Amal, Muntazim Sanat wa 
Tijarot, Muntazim Tahrik Jadid, Muntazim Tabligh, 
Muntazim Tajnid, Muntazim Isyaat, Muntazim athfal, 
Murabbi Athfal, Muhasib, Para Saiq. 
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PENGANGKATAN ANGGOTA PENGURUS 
 
Pengangkatan anggota pengurus dilaksanakan dengan : 

a. Pemilihan 
b. Penunjukan 

 
Pemilihan 
 
050. Sadr Majelis, Qaid Cabang dan Zaim Ranting diangkat 

melalui pemilihan. 
 
Penunjukan 
 
051. Pengurus Nasional/Pengurus Pusat, Qaid Wilayah dan 

Qaid Daerah ditunjuk oleh Sadr Majelis. Pengurus 
Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting secara berturut-
turut ditunjuk oleh Qaid Wilayah, Qaid Daerah, Qaid 
Cabang dan Zaim Ranting. 

052. Penunjukan pengurus ranting baru akan berlaku 
setelah ada persetujuan dari Qaid Cabang. 

053. Semua anggota pengurus yang ditunjuk dan dipilih, 
kecuali yang tercantum dalam pasal 52, dimintakan 
persetujuan dari Sadr Majelis. Tetapi persetujuan 
untuk Pengurus Nasional harus diajukan Sadr Majelis 
kepada Hadhrat Khalifatul Masih. 
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PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS 

 
Pemilihan Sadr Majlis. Saat periode kepemimpinan 
Sadr MKA akan berakhir, maka pemilihan Sadr Majlis 
harus diadakan kembali setelah mendapatkan 
persetujuan dari Hazrat Khalifatul Masih atba. 
Permohonan untuk mengutus pimpinan pemilihan 
Sadr Majlis harus dikirim ke beliau. 

 
054. Untuk pemilihan atau penunjukan seorang pengurus, 

harus memperhatikan hal-hal berikut : 
a. Dia senantiasa salat lima waktu setiap hari. 
b. Seorang Khadim yang memiliki tunggakan candah 

Majelis Khuddamul Ahmadiyah (Iuran Khuddam) 
lebih dari enam bulan, dan candah Ijtima 
Khuddam lebih dari setahun tidak memenuhi 
syarat untuk memegang jabatan apapun, dan 
tidak diizinkan untuk berpartisipasi atau memilih 
dalam pemilihan-pemilihan Majelis Khuddamul 
Ahmadiyah. 

c. Seorang Khadim yang memiliki tunggakan candah 
wajib (Candah Aam, Hissa Amad lebih dari enam 
bulan; dan Candah Jalsah Salanah lebih dari 
setahun) tidak memenuhi syarat untuk 
memegang jabatan apapun, dan tidak diizinkan 
untuk berpartisipasi atau memilih dalam 
pemilihan-pemilihan Majelis Khuddamul 
Ahmadiyah. 

d. Dia selalu mengamalkan tradisi Islam sepenuhnya, 
seperti memelihara janggut. Dalam keadaan 
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tertentu ijin harus dimintakan kepada Sadr 
Majelis. 
 

Catatan :  Diharapkan seluruh pengurus selalu 
berusaha mendirikan salat Tahajjud. 

 
 
Amendemen :   
 
Orang-orang di bawah ini tidak memenuhi syarat 
untuk memegang jabatan apa pun dalam Majelis : 
 
a. Seseorang yang menunggak Candah-candah wajib 

(yaitu Candah Aam, Candah Jalsah Salanah/Fonds 
Jalsah Salanah, Candah Hissa Amad/Candah 
Wasiyyat) selama enam bulan atau lebih. 

b. Seseorang yang mengabaikan sistem Jamaat Lokal 
dan berkeras mengirim Candah-nya langsung ke 
Markaz. 

c. Seseorang yang kepadanya Jamaat mengenakan 
tindakan disiplin, dan belum dua tahun setelah 
permohonan maafnya diterima. 

d. Seseorang yang Wasiyyat-nya dibatalkan oleh 
Sadr Anjuman Ahmadiyah karena tindakan disiplin 
atau karena tidak membayar Candah Wasiyyat. 

e. Seseorang yang pernah menggunakan uang 
Jamaat atau uang Badan untuk kepentingan 
pribadi. 
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(Instruksi Hadhrat Khalifatul Masih V atba, melalui 
Edaran Vakil-ul A’la Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah, 
tanggal 20 Desember 2003, No. T-5156/22 Desember 
2003) 
 

055. a. Diharapkan Sadr bertempat tinggal di dalam kota 
di mana Pusat Jamaat berada di negara tersebut. 

b. Untuk pemilihan Sadr Majelis, nama-nama yang 
diusulkan hanyalah khuddam yang umurnya tidak 
melebihi batas keanggotaan dalam Majelis saat 
mengakhiri periode Sadr sesuai dengan 
peraturan. 

 
Amendemen : 
a. Di akhir masa jabatan seorang Sadr Majelis 

Khuddamul Ahmadiyah, harus dimintakan 
persetujuan dari Hadhrat Khalifatul Masih untuk 
mengadakan pemilihan Sadr baru. 

b. Juga harus diajukan permohonan penunjukan 
orang yang akan memimpin Sidang Pemilihan. 
 

(Instruksi Hadhrat Khalifatul Masih V atba, melalui 
Asisten Sekretrais Pribadi Hadhrat Khalifatul Masih V, 
Seksi Khuddam, tanggal 3 November 2003)  
 

056. Untuk Pemilihan Sadr Majelis, Majlis Syura harus 
mengajukan minimal empat dan maksimal tujuh nama 
calon ketika pemilihan. Majlis Syura memilih tiga 
orang, sebab setiap anggota Syura memiliki hak tiga 
suara. 
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057. Nama-nama yang terpilih beserta jumlah suara yang 
mereka peroleh diajukan kepada Hadhrat Khalifatul 
Masih untuk persetujuan akhir. 

058. Selama Sidang Pemilihan diperkenankan untuk 
berbicara hal-hal yang baik tenang sang calon, namun 
sama sekali tidak diperkenankan berbicara 
menentang seseorang. 

059. Qaid Cabang dipilih setiap dua tahun. Orang yang 
sama tidak dapat dipilih lebih dari tiga kali berturut-
turut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari Sadr 
Nasional. 

060. Zaim Ranting dipilih setiap satu tahun. Nama yang 
sama tidak dapat dipilih lebih dari empat kali 
berturut-turut. 

061. Sadr Majelis harus dipilih untuk masa jabatan dua 
tahun. Orang yang sama tidak boleh dipilih lebih dari 
tiga kali masa jabatan berturut-turut. 

062. Khuddam yang mencapai usia empatpuluh tahun (40 
tahun) pada tahun yang berjalan yang berakhir pada 
31 Fatah (31 Desember), akan menjadi anggota 
Majelis Ansharullah pada 1 Sulh (1 Januari) tahun 
berikutnya. 

063. Penunjukan masa jabatan untuk Pengurus Nasional 
berlaku untuk satu tahun. 

064. Pemilihan Qaid-qaid Cabang diselenggarakan dari 
tanggal 15 Tabuk (15 September) sampai 1 Ikha (1 
Oktober). Pengurus baru akan memangku jabatan 
mulai 1 Nubuwwah (1 November) setelah 
pengesahan. 
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065. Pemilihan Zaim-zaim Ranting diselenggarakan dari 
tanggal 1 Nubuwwah (1 November) sampai 10 
Nubuwwah (10 November). 

066. Sadr Majelis memiliki wewenang untuk memutuskan 
wilayah mana yang membutuhkan seorang Qaid. 

067. Sebelum persetujuan diberikan untuk pemilihan atau 
penunjukan, pengurus yang lama tetap memangku 
jabatannya. 

068. Pemilihan Qaid Cabang diselenggarakan di bawah 
pimpinan wakil dari Pusat Nasional, Qaid Wilayah, 
Qaid Daerah, Amir Jamaat atau Ketua Jamaat, yang  
laporannya dikirimkan oleh Pimpinan Sidang tersebut 
kepada Sadr Majelis beserta keterangan darinya. 
Sekiranya lebih dari satu pejabat-pejabat di atas yang 
hadir, maka pejabat yang disebut lebih dahulu yang 
memimpin. 
Catatan  : Pemilihan tak dapat dipimpin oleh 

khadim yang namanya dapat dicalonkan 
dalam pemilihan tersebut. 

 
069. Kuorum untuk Pemilihan Qaid Cabang dan Zaim 

Ranting adalah 50% (setengah) dari jumlah anggota. 
Jika sidang pemilihan ditunda karena tidak tercapai 
kuorum, tidak diperlukan kuorum untuk sidang 
berikutnya. 

070. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka (seperti: 
mengangkat tangan). Tidak seorang pun anggota 
diperkenankan untuk menunjuk dirinya secara 
terbuka atau sebaliknya. Tentu saja diperkenankan 
untuk berbicara dengan seijin Ketua atau sidang 
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seperti yang tercantum dalam pasal 058. Juga setiap 
khadim harus menggunakan hak pilihnya. 

071. Dalam pemilihan dilarang keras memihak. 
072. Seorang khadim yang berpenghasilan tetap (bulanan) 

yang memiliki tunggakan wajib selama enam bulan (6 
bulan) atau lebih, atau seorang khadim yang 
berpenghasilan musiman yang memiliki tunggakan 
yang sama selama satu tahun atau lebih, yang sudah 
diperingatkan secara tertulis namun tidak juga 
membayar tunggakan serta tidak meminta ijin pada 
Markas Nasional  untuk membayarnya kemudian, 
maka dia tidak berhak memberikan suara dalam 
pemilihan apa pun yang diselenggarakan oleh Majelis. 

073. Pemilihan Zaim Ranting dipimpin oleh Qaid Cabang 
atau yang mewakilinya. 

074. Jika nama seseorang diajukan untuk jabatan tertentu 
dan ditolak oleh Sadr Majelis, maka nama tersebut 
tidak dapat diajukan lagi untuk pemilihan selama 
masa jabatan tersebut untuk jabatan yang sama. 
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TUGAS DAN WEWENANG  
PENGURUS NASIONAL  (PENGURUS PUSAT) 

 
Sadr 
 
075. Sadr Majelis mengawasi seluruh kegiatan Majelis 

Khuddamul Ahmadiyah. 
076. Sadr bertanggung jawab menjalankan program 

Majelis dengan sukses. 
077. Keputusan terakhir berkenaan dengan penjelasan dan 

penafsiran semua aturan Majelis berada di tangan 
Sadr Majelis. 

078. Rekening Majelis dikelola oleh Sadr bersama-sama 
dengan Muhtamim Mal. Sadr diperkenankan untuk 
mengijinkan Naib Sadr atau anggota pengurus yang 
lain untuk memberikan tanda tangan atas namanya. 

079. Jika meninggalkan tempat, Sadr menunjuk seseorang 
untuk menggantikannya yang persetujuannya 
dimintakan kepada Hadhrat Khalifatul Masih. Tetapi 
Pejabat Sadr tidak memiliki wewenang untuk 
mengubah atau membatalkan keputusan yang 
dikeluarkan oleh Sadr. Demikian pula, tidak ada 
seorang pun pejabat sementara yang memiliki 
wewenang untuk mengubah atau membatalkan 
keputusan-keputusan dari pejabat tetapnya. 

080. Sadr memiliki wewenang untuk menolak keputusan 
mayoritas dari Majelis manapun. Sekiranya Majelis 
yang bersangkutan berkeras, merupakan kewajiban 
Sadr untuk menyampaikan tuntutan Majelis tersebut 
bersama dengan pandangan Sadr sendiri kepada 
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Hadhrat Khalifatul Masih dalam jangka waktu satu 
minggu untuk keputusan akhir. 

081. Sadr Majelis memiliki wewenang untuk tidak 
menyetujui atau membatalkan pemilihan atau 
penunjukan seorang pengurus, dan menyarankan 
kepada Majelis yang bersangkutan untuk mengadakan 
pemilihan baru atau penunjukan baru. 

082. Sadr memiliki wewenang untuk menskors atau 
memberhentikan seorang pengurus tanpa 
memberitahukan alasannya. Seseorang bisa 
mengajukan pengaduan kepada Hadhrat Khalifatul 
Masih akan keputusan tersebut, tetapi tidak 
diperkenankan menggunakan jalur hukum lainnya 
atau Qada. 

083. Dalam keadaan khusus, Sadr Majelis memiliki 
wewenang – setelah mendapatkan persetujuan Amir 
Nasional – untuk mencabut hak pemilihan atau 
penunjukan dari satu Majelis atau seorang pengurus, 
dan menunjuk langsung pengurus yang bersangkutan. 

 
Naib Sadr 
 
084. Sekiranya Sadr tidak berada di Pusat Nasional, Naib 

Sadr menggantikan posisinya, kecuali Sadr menunjuk 
orang lain sebagai Pejabat Sadr. 

085. Kewajiban dan wewenang Naib Sadr adalah apa yang 
dilimpahkan kepadanya oleh Sadr Majelis. 

086. Sekiranya Sadr meninggal dunia, Naib Sadr memangku 
jabatan sebagai Sadr sampai pemilihan Sadr 
berikutnya, kecuali Hadhrat Khalifatul Masih 
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memberikan perintah lain berkenaan dengan hal 
tersebut. 

 
Muawin Sadr 
 
087. Tugas dan wewenang Muawin Sadr adalah yang 

didelegasikan kepadanya oleh Sadr Majelis. Di Majalis 
yang besar, jika diperlukan, Muawin Sadr mengurusi 
departemen Jaidad Majelis, tanggung jawabnya akan 
mencakup pelacakan semua properti dan 
perlengkapan Majelis Khuddamul Ahmadiyah di 
dalam negeri, terutama sarana-prasarana untuk Ijtima 
Nasional. 

 
Mu’tamad dan Muhtamims 
 
088. Mereka membimbing, mengeluarkan perintah dan 

mengawasi semua Majalis, Para Qaid, Para Zaim dan 
para anggota sesuai dengan bidang masing-masing. 
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Mu’tamad 
 
089. Mu’tamad melakukan surat-menyurat dengan semua 

Majelis Khuddamul Ahmadiyah di negara tersebut 
mengenai semua hal, atas instruksi Sadr. 

090. Dia mengawasi aktifitas Kantor Pusat Nasional, 
memelihara dan mengatur data dan arsip 
bertanggung jawab atas keamanannya. 

091. Dia mengesahkan kuitansi Kantor Nasional yang 
ditandatangani oleh Muhtamim yang bersangkutan. 

092. Dia mencatat notulen Rapat Majelis Amila dan 
menyampaikannya kepada Majelis dan para 
anggotanya. 

 
Muhtamim Khidmat Khalq 
 
093. Muhtamim Khidmat Khalq melakukan upaya 

pengkhidmatan semaksimal mungkin kepada orang-
orang miskin, orang-orang yang tak berdaya dan yang 
membutuhkan tanpa membedakan agama, 
kepercayaan, bentuk dan warna kulit. 

094. Dia selalu berupaya menghapuskan pengang-guran 
dan kemiskinan dalam masyarakat. 

 
Muhtamim  Talim 
 
095. Muhtamim melaksanakan rencana agar Jamaat 

mengenal pengetahuan ke-Islaman. 
096. Dia mengatur pendidikan bagi orang yang buta huruf. 
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097. Dia berusaha keras mendirikan perpustakaan di 
Majalis. 

098. Dia menerapkan rencana yang tepat untuk 
meningkatkan minat membaca dan meningkatkan 
standar pengetahuan dalam Jamaat. 

 
Muhtamim Tarbiyat 
 
099. Muhtamim Tarbiyat berusaha keras agar para anggota 

patuh pada ajaran Islam. Dia juga berusaha 
memperkenalkan mereka kepada akhlak dan sopan 
santun Islam. 

100. Dia membuat rencana yang tepat untuk pendidikan 
para pemuda. 

101. Dia terus melaksanakan program untuk menanamkan 
semangat kebangsaan dan keteguhan di kalangan 
anggota Jamaat. 

 
Muhtamim Mal 
 
102. Muhtamim Mal berusaha keras menjaga keadaan 

keuangan Majelis yang mantap. 
103. Dia bertanggung jawab terhadap pengumpulan 

candah dari semua Majalis. 
104. Dia mengelola rekening Majelis bersama dengan Sadr. 

Majelis Amila Nasional memutuskan dengan badan 
mana rekening Majelis hendaknya dibuka. 

105. Dia mengawasi masalah keuangan Majelis Nasional 
dan Majalis di bawahnya. 
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106. Dia mengatur penilaian terhadap Anggaran 
Pendapatan Tahunan dari semua majalis dan 
menyimpan datanya di kantor. 

 
Muhtamim Umumi 
 
107. Muhtamim Umumi menjalankan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya oleh Sadr Majelis. 
 
Muhtamim Sehat Jasmani 
 
108. Muhtamim Sehat Jasmani menyusun rencana 

berkaitan dengan kesehatan secara umum dan 
menyampaikan informasi penting berkaitan dengan 
hal ini kepada para anggota Jamaat. 

109. Dia berusaha keras untuk memperkenalkan berbagai 
olah raga dan latihan fisik di kalangan Jamaat. 

 
Muhtamim Wiqari Amal 
 
110. Muhtamim Wiqari Amal menekankan kepada anggota 

Jamaat akan mulianya bekerja dengan tangan sendiri, 
dan menanamkan hal ini dalam Jamaat. 

111. Dia mendorong Majalis untuk melibatkan diri mereka 
adlam kerja gotong royong dan mengeluarkan 
perintah umum berkaitan dengan hal ini. 
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Muhtamim Sanat wa Tijarot 
 
112. Muhtamim Sanat wa Tijarot mengupayakan agar di 

kalangan anggota Jamaat berkembang ketertarikan 
untuk mempelajari ketrampilan, kerajinan dan 
perdagangan. 

113. Dia mengajarkan khuddam paling kurang satu 
ketrampilan. 

 
Muhtamim Tahrik Jadid 
 
114. Dia berupaya sedapat mungkin agar semua maksud 

dan tujuan Tahrik Jadid berhasil. 
 
Muhtamim Athfal 
 
115. Muhtamim Athfal mengawasi semua urusan Majelis 

Athfalul Ahmadiyah. 
 
Muhtamim Tabligh 
 
116. Muhtamim Tabligh mengupayakan untuk melibatkan 

khuddam dalam Tabligh. 
 
Muhtamim Tajnid 
 
117. Muhtamim Tajnid menyimpan data semua anggota 

Majelis. 
118. Dia berusaha keras untuk mendirikan Majelis baru. 
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Muhtamim Isyaat 
 
119. Muhtamim Isyaat menyampaikan informasi kepada 

semua anggota Khuddamul Ahmadiyah tentang 
kegiatan Majelis. 

120. Dia berusaha keras agar para anggota memahami 
program-program Majelis beserta dengan tujuannya, 
dan menyampaikan informasi kepada masyarakat 
tentang kegiatannya yang menonjol. 

121. Dia mengatur publikasi buku-buku  dan berkala yang 
bermutu atas nama Majelis Khuddamul Ahmadiyah. 

 
Muhtamim Mubayin Baru3 
 
122. Muhtamim Mubayin Baru harus menyimpan data 

paling update dari seluruh Mubayin Baru Khuddam di 
Majelis. 

123. Muhtamim Mubayin Baru harus mengawasi semua 
urusan Mubayin Baru Khuddam di Majelis. 

 
Muhtamim Umur Tulaba 
 
124. Muhtamim Umur Tulaba harus menyimpan data 

paling update dari seluruh pelajar/mahasiswa 
Khuddam di Majelis. 

125. Muhtamim Umur Tulaba harus mengawasi semua 
urusan pelajar/mahasiswa Khuddam di Majelis. 

                                                 
3 Sepertinya ada kesalahan penulisan, seharusnya Muhtamim 

Tarbiyat Mubayin Baru 
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Muhtamim Muqami 
 
126. Qaid Wilayah Muqami akan (i) disebut sebagai 
Muhtamim Muqami, (ii) ditunjuk oleh Sadr; dan (iii) 
memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Qaid Ilaqa 
(Qaid Wilayah) lainnya. Jika Muqami (Pusat) hanya memiliki 
satu Majlis, maka tidak perlu ada pemilihan Qaid Muqami 
dan Qaid Muqami akan (i) disebut sebagai Muhtamim 
Muqami; (ii) ditunjuk oleh Sadr; dan (iii) memiliki tugas dan 
wewenang yang sama dengan Qaid Muqam (Qaid Cabang) 
lainnya. 
 
Muhasib 
 
127. Muhasib memeriksa pembukuan Majelis Nasional dan 

Majelis di bawahnya dan menjaga agar pembukuan 
tersebut dilaksanakan dengan seharusnya. 

128. Dia menandatangani kuitansi-kuitansi sesuai dengan 
peraturan. 

129. Dia mengawasi bahwa uang muka dan pinjaman yang 
diberikan diselesaikan tepat pada waktunya dan 
memeriksanya juga. 

130. Muhasib harus jadi anggota Majelis Amila. 
 
Qaid Wilayah dan Daerah 
 
131. Qaid Wilayah dan Qaid Daerah menjalankan tugas-

tugas di bawah ini dalam wilayah kekuasaannya : 
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a. Dia mengadakan kunjungan ke majelis dan 
membimbing serta mengawasi mereka berkaitan 
dengan pogram Nasional. 

b. Dia selalu menyampaikan informasi tentang 
kegiatan-kegiatan majalis dan memberikan saran-
saran yang bermanfaat. 

c. Dia mendirikan majalis baru. 
d. Dia berupaya keras untuk memperbaiki keadaan 

keuangan majelis dan membantu Majelis Nasional 
dalam hal ini. 

e. Dia mencari jalan keluar dan penyelesaian 
kesulitan-kesulitan yang ada. 

f. Dia mengadakan koordinasi antara semua majalis. 
 
132. Jika Qaid Wilayah/Qaid Daerah memandang perlu, dia 

memberikan rekomendasi kepada Sadr Majelis untuk 
menskors atau memecat pengurus-pengurus di 
bawahnya. 

133. Qaid Wilayah/Qaid Daerah memiliki wewenang untuk 
menskors atau memecat pengurus yang ditunjuk 
olehnya. Dia wajib memberitahukan Sadr Majelis akan 
skorsing tersebut dan harus mendapatkan 
persetujuan Sadr Majelis untuk hal pemecatan. 

134. Qaid Wilayah / Daerah mengawasi agar pemi-lihan 
Qaid-Qaid Cabang di wilayah / daerahnya 
diselenggarakan sesuai dengan waktunya. Jika hal ini 
tidak terlaksana, dia harus segera mengambil langkah 
cepat untuk menyempurna-kannya. 

135. Qaid Wilayah/Daerah memiliki wewenang untuk 
menunjuk seorang pejabat sementara jika dia 
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meninggalkan wilayah/daerahnya sampai limabelas 
hari (15 hari). Jika dia pergi lebih dari limabelas hari, 
dia harus mendapatkan persetujuan dari Sadr Majelis 
dalam menunjuk pejabat sementara. 

136. Qaid Wilayah/Daerah memiliki wewenang untuk 
mengadakan pemeriksaan terhadap suatu majelis 
kapan saja dia berkehendak. Jika dia menganggap 
perlu, dia dapat menulis penilaiannya dalam catatan 
majelis tersebut dan mengirimkan salinannya ke Pusat 
Nasional. 

137. Qaid Wilayah/Daerah memiliki wewenang 
mengadakan pertemuan dengan para Qaid dalam 
wilayah/daerah dan Majelis Amila/Majelis Amma 
mereka, jika dia menganggapnya perlu. 

138. Qaid Wilayah/Daerah memiliki wewenang untuk 
menolak pendapat mayoritas berkaitan dengan 
masalah wilayah/daerah. Tetapi jika ada satu Qaid 
mendesak, Qaid Wilayah/Daerah perlu 
menyampaikannya kepada Sadr Majelis dalam waktu 
paling lama limabelas hari (15 hari). 

 
Mu’tamad Wilayah/Daerah 
 
139. Dia melakukan semua surat menyurat di bawah 

perintah Qaid Wilayah/Daerah. Dia menyiapkan dan 
menjaga semua catatan dan data. Dia menjalankan 
pekerjaannya sesuai dengan tugas dan wewenang 
yang diberikan kepadanya. Dan dia mengirimkan 
kepada Markas Nasional laporan tahunan dari 
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kegiatan wilayah/ daerahnya dengan ditandatangani 
oleh Qaid yang bersangkutan. 
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TUGAS DAN WEWENANG 
 PENGURUS CABANG 

 
Qaid 

 
140. Qaid mengawasi semua urusan Majelis Cabang. 
141. Dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua 

perintah dari Pengurus Nasional. 
142. Dia memiliki wewenang untuk membuat keputusan 

berkaitan dengan penafsiran peraturan-peraturan 
Majelis Khuddamul Ahmadiyah. Seorang anggota 
memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Sadr 
atas keputusan ini dengan melalui Qaid tersebut. 

143. Kuitansi pengeluaran harus ditandatangani oleh 
Nazim Mal dan Qaid Cabang. 

144. Qaid memiliki wewenang untuk menolak keputusan 
mayoritas berkaitan dengan masalah cabang. Tetapi 
sekiranya Majelis Amila Cabang mendesak, Qaid harus 
menyampaikan hal tersebut kepada Sadr Majelis 
dalam jangka waktu satu minggu. 

145. Qaid memiliki wewenang untuk menskors atau 
memecat pengurus yang ditunjuk olehnya. Untuk 
pemecatan, dia menyampaikan hal tersebut kepada 
Sadr Majelis. Qaid tersebut hanya memiliki wewenang 
untuk menskors seorang pengurus yang dipilih dan 
Sadr Majelis harus diberitahu akan hal itu secepatnya. 
Dalam kedua hal tersebut, Sadr Majelis harus 
diberitahu dalam jangka waktu tiga hari. 

146. Jika diperlukan, Qaid memiliki wewenang untuk 
menunjuk salah seorang anggota Majelis Amilanya 
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sebagai Pejabat Qaid. Jika penunjukan itu melebihi 
waktu limabelas hari (15 hari), harus dimintakan 
persetujuan dari Markas Nasional. 

147. Qaid memiliki wewenang untuk memberikan 
persetujuan pengurus yang ditunjuk di tingkat ranting. 

 
Naib Qaid 
 
148. Tugas dan wewenang Naib Qaid adalah meliputi hal 

yang dilimpahkan kepadanya oleh Qaid. 
 
Mu’tamad Cabang 
 
149. Mu’tamad Cabang melaksanakan semua surat 

menyurat untuk semua hal yang berkaitan dengan 
Majelis di bawah perintah Qaid. Dia juga memelihara 
catatan mengenai semua keputusan, surat menyurat 
dan jalannya rapat Majelis Amila. 

150. Dia mengirimkan Laporan Bulanan yang 
ditandatangani oleh Qaid kepada Kantor Nasional 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Nazim Mal 
 
151. Nazim Mal, setelah formulir perkiraan anggaran diisi 

oleh para anggota, mengirimkannya ke Markas 
Nasional. Dia mengumpulkan cicilan perjanjian sampai 
tanggal 20 setiap bulan dan mengirimkan hak 
Nasional ke Markas Nasional. 

152. Dia menyampaikan kepada Qaid Cabang nama-nama 
khuddam yang berpenghasilan tetap bulanan yang 
tidak membayar perjanjian mereka selama tiga bulan, 
da mereka yang berpenghasilan musiman yang tidak 
membayar perjanjian mereka selama enam bulan. 

153. Dia membukukan pemasukan dan pengeluaran 
Majelis dengan baik dan benar. 

 
Nazim-nazim Lainnya 
 
154. Nazim-nazim Cabang lainnya memiliki tanggung jawab 

dan wewenang yang sama dalam lingkup mereka 
sebagaimana yang dimiliki Para Muhtamim Nasional 
dalam lingkup mereka yang lebih luas. 

 
Muhasib Cabang 
 
155. Muhasib Cabang memeriksa pembukuan Ranting-

ranting paling kurang sekali setiap tiga bulan dan 
melaporkan penyimpangan-penyimpangan kepada 
Qaid, dan tembusannya dia kirimkan ke Kantor 
Nasional. 
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Zaim Ranting dan Pengurus Ranting 
 
156. Di bawah perintah Qaid Cabang, tugas dan wewenang 

Zaim Ranting dan Para Muntazimin Ranting sama 
dengan yang dimiliki oleh Qaid Cabang dan Para 
Nazim. 
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ATURAN-ATURAN LAIN  
BERKENAAN DENGAN MAL 

 
157. Majelis Syura memiliki wewenang untuk menetapkan 

atau mengubah aturan tentang iuran wajib. 
158. Setiap Majelis mempersiapkan Anggaran Penerimaan 

Iuran mereka mengirimkannya ke Markas Nasional 
sesuai dengan waktunya. 

159. Majelis Amila Nasional memiliki wewenang untuk 
menetapkan iuran khusus – di luar yang wajib –, jika 
diperlukan, dengan sepengetahuan Amir Nasional. 

160. Tidak satu Majelis atau khadim pun yang memiliki 
wewenang untuk mengumpulkan suatu iuran di luar 
yang wajib, tanpa ijin dari Markas Nasional. 

161. Semua pembayaran diterima dengan menggunakan 
kuitansi yang dikeluarkan oleh Jamaat. 

162. Atas rekomendasi Qaid, Sadr memiliki wewenang 
untuk membebaskan seorang khadim yang tidak 
mampu dari kewajiban membayar Candah atau 
menurunkan persentasenya. 

163. Majelis Syura Khuddamul Ahmadiyah memiliki 
wewenang untuk menetapkan besarnya iuran. Dalam 
mengubah syarat-syarat, Majelis Syura memiliki 
wewenang untuk menetapkan hak dari Majalis 
Cabang, Daerah, Wilayah dan Nasional dari iuran 
Majelis Khuddamul Ahmadiyah.  
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164. Pada saat ini, candah Majelis Khuddamul Ahmadiyah 
dibagi sebagai berikut : 

 1. Majelis Cabang  30 % 
 2. Majelis Nasional  40 % 

 3. Cadangan Pusat  30 % 
 
Ukuran Perbaikan 
 
165. Sadr Majelis, Majalis Amila, Qaid Cabang dan Zaim 

Ranting memiliki wewenang untuk menetapkan 
kriteria perbaikan yang tepat untuk memperbaiki 
anggota atau Majalis di bawahnya. 



 
 

- 47 - 

MAJELIS ATHFALUL AHMADIYAH 
 
166. Majelis Athfalul Ahmadiyah berjalan di bawah 

pengawasan Majelis Khuddamul Ahmadiyah. 
167. Pejabat tertinggi dari Majelis Athfalul Ahmadiyah 

disebut Muhtamim Athfal dan merupakan anggota 
Majelis Amila Nasional Majelis Khuddamul 
Ahmadiyah. 

168. Majelis Athfalul Ahmadiyah Cabang merupakan 
bawahan Qaid Cabang. 

169. Setiap anak Ahmadi yang berusia 7 sampai 15 tahun 
adalah anggota Majelis Athfalul Ahmadiyah. Tetapi 
Athfal yang mencapai usia 15 tahun dalam tahun yang 
berjalan yang berakhir pada 31 Oktober, akan 
bergabung dengan Majelis Khuddamul Ahmadiyah di 
awal periode baru, yaitu tanggal 1 November. 

170. Para Qaid atau Zaim menunjuk para Murabbi untuk 
mengawasi dan mendidik Majelis Athfalul Ahmadiyah. 

171. Murabbi Athfal ditunjuk dari antara anggota Jamaat 
yang tulus, jujur dan terpercaya serta penuh kasih 
sayang, diutamakan dari para anggota Ansharullah. 

172. Maksud dan tujuan Majelis Athfalul Ahmadiyah 
adalah sama dengan Majelis Khuddamul Ahmadiyah. 

173. Muhtamim Athfal mendidik Athfalul Ahmadiyah 
dengan cara Islami, sebagai contoh : 
a. Dia mengajarkan kepada anggota athfal 

pengetahuan-pengetahuan dasar bekenaan 
dengan keagamaan, kebangsaan dan negara. 
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b. Dia menyusun jadwal yang tepat untuk olah raga 
dan latihan jasmani untuk kesehatan fisik pada 
anggota Athfal. 

c. Dia mengupayakan cara menjaga athfal dari 
pengaruh buruk lingkungan dan berusaha keras 
menanamkan akhlak yang sempurna kepada 
mereka. 

d. Dia menanamkan pada mereka untuk selalu taat 
pada waktu-waktu pendidikan. 

174. Besarnya iuran Athfalul Ahmadiyah ditetapkan 
dengan persetujuan Sadr Majelis. 

175. Iuran Athfalul Ahmadiyah diterima dengan 
menggunakan kuitansi yang dikeluarkan oleh Jamaat. 
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JANJI ATHFALUL AHMADIYAH 
 

Asyhadu alla ilaaha illallaah wahdahuu laa syariikalahu 
Wa asyhadu anna Muhammadan abduuhu wa Rasuuluhu 

(diucapkan tiga kali) 
 
 

Aku berjanji akan selalu siap sedia untuk berkhidmat pada 
Islam, Ahmadiyah, Bangsaku, dan Negeriku. Aku akan selalu 
berkata benar, Tidak akan mencaci, dan menyakiti siapapun. 
Dan Aku akan selalu berusaha untuk melaksanakan perintah 

Hadhrat Khalifatul Masih, InsyaAllah. 
 

Catatan : Athfal hendaknya menghafal dan 
mengulanginya tiga kali secara bersama-sama 
dalam pertemuan-pertemuan dan acara 
mereka. 
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JANJI KHADIM 
 

Asyhadu alla ilaaha illallaah wahdahuu laa syariikalahu 
Wa asyhadu anna Muhammadan abduuhu wa Rasuuluhu 

(diucapkan tiga kali) 
 

Aku berjanji setiap saat bersedia mengorbankan jiwa raga, 
harta, waktu dan kehormatanku untuk kepentingan 

Agama, Nusa dan Bangsa. 
Aku bersedia menghadapi segala pengorbanan untuk tetap 

berdirinya Khilafat Ahmadiyah 
Aku akan taat kepada segala keputusan yang ma’ruf dari 

Hadhrat Khalifah. 
Insya Allah. 
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Addendum 1 
Pedoman Dasar Majelis Khuddamul Ahmadiyah  

Amendemen – September 2015 
 

No. Aturan saat ini Aturan baru 

21 Majelis ini mewakili 
Majelis Nasional 
 

Majlis ini harus mewakili 
Majlis Nasional.  
Pertemuan Majlis Syura 
hanya dapat dilakukan 
dengan persetujuan 
Hadhrat Khalifatul Masih. 
 

32 Majelis ini menyusun 
agenda Majelis Syura 
setelah meminta 
usulan-usulan dari 
majalis di bawahnya. 
Majelis ini juga 
mengatur agar agenda 
tersebut dicetak dan 
disampaikan kepada 
majalis tiga minggu 
sebelum Syura. 
 

Majlis ini harus 
mempersiapkan agenda 
Majlis Syura setelah 
meminta usulan-usulan dari 
Majlis-majlis di bawahnya 
dan harus mendapatkan 
persetujuan akhir dari 
Hadhrat Khalifatul Masih 
sebelum menyampaikan 
agenda di Majlis Syura. 
Majlis ini juga harus 
mengupayakan agar agenda 
tercetak dan terkirim ke 
Majlis-majlis tiga minggu 
sebelum Syura. 
 
 
 



 
 

- 52 - 

33 Majelis Amila Nasional 
memiliki wewenang 
untuk menolak usulan-
usulan yang diterima 
untuk Syura. 
 

Majlis Amila Nasional 
memiliki kewenangan untuk 
menolak usulan-usulan yang 
diterima untuk Syura.  
Majlis Amila Nasional juga 
harus menyampaikan 
usulan-usulan yang ditolak 
tersebut ke Hadhrat 
Khalifatul Masih untuk 
persetujuan akhir. 
 

34 Majelis Amila Nasional 
menyampaikan kepada 
Majelis Syura usulan-
usulan yang ditolak 
bersama dengan 
alasan penolakan, 
kecuali Sadr Majelis 
tidak 
memperkenankannya. 
Usulan yang ditolak 
tidak dibahas dalam 
Syura. Jika ada Majelis 
yang berkeras untuk 
mengangkat usulan 
yang ditolak pada 
Syura tahun 
berikutnya, maka 
Majelis Amila Nasional 
menyampaikannya 

(a) Majlis Amila Nasional 
harus membacakan usulan-
usulan yang ditolak ke 
Majlis Syura berikut alasan-
alasan proposal tersebut 
ditolak, kecuali jika Hadhrat 
Khalifatul Masih tidak 
mengizinkan usulan 
tertentu dibacakan. Lebih 
jauh, usulan-usulan yang 
ditolak tidak boleh dibahas 
di Majlis Syura. 
(b) Sekali Majlis Syura 
mengambil suatu keputusan 
atas suatu usulan (agenda) 
maka ia tidak dapat 
disampaikan lagi di Majlis 
Syura untuk tiga tahun 
mendatang. Jika dirasa perlu 
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kepada Syura, kecuali 
jika Sadr  Majelis tidak 
memperkenankannya. 
 

untuk menyampaikan 
usulan itu sekali lagi di 
Syura, maka permohonan 
untuk meminta persetujuan 
harus disampaikan ke 
Hadhrat Khalifatul Masih 
berikut alasan-alasan 
penjelasannya. 
 

44 Jika selama tahun 
tersebut dipandang 
perlu mengubah 
keputusan tertentu 
yang dihasilkan oleh 
Syura, Sadr Majelis 
memiliki wewenang 
untuk melakukannya 
dengan persetujuan 
dari Khalifatul Masih. 
 

(a) Semua rekomendasi 
Majlis Syura harus dikirim ke 
Hadhrat Khalifatul Masih 
untuk persetujuan akhir dan 
akan berlaku efektif setelah 
persetujuan dari Hadhrat 
Khalifatul Masih. 
(b) Jika selama periode 
berjalan dirasa perlu untuk 
mengubah suatu keputusan 
Majlis Syura, maka Sadr 
Majlis akan memiliki 
kewenangan melakukannya 
dengan persetujuan dari 
Hadhrat Khalifatul Masih. 
 

 


