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Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan
taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga buku Kumpulan
Khutbah Hari Besar Islam ini dapat kami sajikan kepada para
pembaca. Shalawat dan salam sernoga tetap dilimpahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,yang dengan
perantaraan perjuangan beliau kita dapat merasakan
nikmatnya hidup berlandaskan keirnanan. Semoga shalawat
dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, para
sahabat, dan orang yang meneruskan perjuangan beliau
hingga akhir zaman.

Kehadiran buku ini dimaksud untuk menambah
khasanah keilmuan dan memberikan referensi kepada para
mubaligh yang hendak melaksanakan tugas sebagai khatib.
Materi yang terdapat dalam buku ini merupakan kompilasi
dari khutbah-khutbah yang pemah disampaikan di Masjid
Istiqlal Jakarta oleh para cendekiawan, ulama dan guru besar
yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan adanya buku ini
diharapkan dapat menginspirasi para khotib dalam memilih
terna khutbah yang beragam pada pelaksanaan hari-hari besar
Islam, khususnya Idul Fitri dan Idul Adha.

Lebih dari itu, buku yang saudara baca ini diharapkan
mampu mendorong terciptanya dakwah yang moderat, yang
menyejukkan serta menjadikan Islam sebagai rahmatan lil
'alamin.

Ucapan Terimakasih kami sampaikan Kepada semua
pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.Semoga Allah

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

KATA PENGANTARI



Nopember 2012
~IJlN.l~Qj~ nerangan Agama Islam

SWTmemberikan imbalan pahala yang berlipatganda.

Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk
penyempurnaan buku ini.

Semoga keberadaan buku ini, memberikan manfaat
untuk semua.Amin



Alhamdulillah, Segala puji milik Allah SWT, Tuhan
yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya
kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan
kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan bagi para sahabat
dan pengikutnya dalam pengembangan masyarakat yang
penuh dengan kedamaian, kasih sayang, demokratis, dan
keadilan sosial.

Kami menyambut baik atas kehadiran buku kumpulan
khutbah Hari Besar Islam dan menyampaikan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada seluruh khatib yang telah
berkenan menuangkan ide dan pemikirannya pada kegiatan
hari besar Islam yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta.

Harapan kami tentunya keberadaan buku ini tidak
sebatas memperkaya khasanah pengetahuan kita, namun
juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi para khatib yang
akan memilih tema dalam pelaksanaan hari besar Islam
khususnya Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga kehadiran buku
ini, membawa manfaat bagi semua. Amin

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

KATA SAMBUTANI



ix

8. KH.Muchtar Natsir :
"Idul Fitri Manifestasi Ketaqwaan Sebagai Modal
Dasar Pembangunan Bangsa" 97

7. KH.Kosim Nurzeha :
"Meningkatkan Kualitas Akhlaq Masyarakat" 85

6. KH.Abd. RasyidAbdullah Syafi'ie:
"Nilai-Nilai Ibadah Puasa Membimbing Gerakan
Reformasi Nasional YangMurni dan Terarah" 73

5. Dr.H. Muslim Nasution, MA :
''Dengan Hikmah Idul Fitri Kita Tingkatkan Rasa
Solidaritas Sesama Umat Manusia" 59

45
DanKeumatan

4. Drs.H.Kurdi Mustafa MM :
"Membangun Solidaritas
Meningkatkan Kepedulian"

3. Prof Dr.H. Muhammad Ali, M.Pd,MA :
"Ibadah Shaum Mendidik Setiap Muslim Agar
Menjadi Rahmatan Lilalamin" 29

2. Prof Dr.H. Muhibbin, M.Ag:
"Ramadlan Mensucikan Jiwa dan Membangun
Masyarakat Unggul" 13

KHUTBAH HARI RAYA IDUL FITRI
1. Prof Dr.H. Said Agil HusinAl Munawar, MA:

"Idul Fitri Mengikis Segala Noda dan Dosa
Menjadikan dalam Kesucian" 3

DAFTARISII



x

8. Prof. Dr.H. M. Atho Mudzhar :
"Dengan Hikmah Idul Adha Kita Mantapkan
Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathoniyah" 213

201

7. Dr.H. Nasaruddin Umar,Ma :
"Dengan Hikmah Idul Adha Kita Tingkatkan
Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia
Baru"

6. Prof. Dr.H. M. Atho Mudzhar :
"Dengan Kemurnian Tauhid Kita Tebarkan Rasa
Persaudaraan dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Miskin" 187

5. Prof. Dr.H. Nasaruddin Umar,MA :
"Makna Idul Adha di Tengah Peristiwa Masyarakat" 173

4. Prof. Dr.H.Azyumardi Azra, MA :
"Berkurban Untuk Solidaritas Sosial Dalam
Mengatasi Krisis Multidimensi" 161

3. Prof. Dr. Ir. Muhammad Noeh, DEA :
"Menumbuhkan Budaya Keteladanan" 147

2. Prof (Emeritus) Dr.H. Halide:
"Dengan Semangat Ibadah Haji dan Qurban Kita
Bina Persatuan Bangsa" 129

KHUTBAH HARI RAYAIDUL ADHA
1. Prof. Dr.H. Abd A'la, MAg :

"Spirit Berkurban Untuk Negara: Menekan Egoisme,
Mengedepankan Kepentingan Bangsa dan Negara" 115



xi

253KHUTBAH TSANI

10.Prof.Dr.H. Syafiq A. Mughni, MA:
"DenganSernangatIdulAdhaKitaSukseskanPernilu 241
1997"

9. Prof. Dr.H.Ahmad Sukardja, SH,MA :
"Dengan Sernangat Idul Adha Kita Tingkatkan
Rasa Cinta TanahAir BangsaDan Negara Republik
Indonesia" 227





OLEH:

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

IDUL FITRI MENGIKIS SEGALA
NODA DAN DOSA

MENJADIKAN DALAM KESUCIAN
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Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka
sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan Ramadhan. Kita
belum tahu, apakah kita masih bertemu dengan Ramadhan
tahun mendatang. Yang pasti hari ini berada di hari Idul
Fitri, yakni hari yang sud, penuh barokah dan ampunan.
Dikatakan sud karena hari inikita telah berada dalam suasana
ampunan Allah, suci dari noda dan dosa. Kendati .itu semua
sangat tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbiatan

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia!
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Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA

IOUL FITRI MENGIKIS SEGALA NODA DAN OOSA
MENJADIKAN DALAM KESUCIAN



Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia!

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan
moral nurani, yakni al-akhlaqul karimah. Islam juga sangat
menekankan adanya kesadaran bagi pengikutnya, karena
dengan kesadaran itulah seorang muslim tidak lakan merasa
terpaksa dan tertekan dalam melaksanakan perintah Allah.
Keterpaksaan melaksanakan sesuatu, lazimnya tidak akan
memberi bekas yang mendalam bagi seseorang. Seakan-akan
gumpalan asap yang sirna diserap langit yang amat luas.
Dengan demikian nyatalah bahwa pada diri orang-orang yang
bertaqwa tersimpan sikap moral yang tinggi serta kesadaran
yang mendalam. Di dalam hubungan dengan ibadah puasa,
orang yang bertaqwa menunjukan sikap dan kesadaran
yang menembus pintu hati, sehingga ia berkeyakinan bahwa
dirinya tidak terlepas dari pandangan Allah. Ia yakin bahwa
Allah hadir dalam setiap gerak-gerik dan detik nafasnya.
Keyakinan ini akan terus bertambah kuat bagaimana firman
Allah dalam surat Baqarah ayat 186 :

kita kepada Allah selama Rarnadha. Sebelum larnanya kaum
muslirnin rnenahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan
rnakanan dan minuman, akan tetapi karena rnemenuhi
perintah Allah SWT. Melalui ibadah puasa kaum muslimin
menjalani latihan mental, untuk menguasai, mampu dan
mengenal diri, dan mampu mengendalikan serta rnenahan
diri dari tipu daya syaithoniyah. Kita melihat diri untuk
mampu meninggalkan sernua hal yang dapat merusak tata
pergaulan masyarakat harmoni dan juga sebagai kesernpatan
untuk meningkatkan taqwa dan tafakkur kepada zat yang
Maha Besar. Tegasnya dalarn bulan puasa itulah peluang
yang sangat besar bagi kaurn muslirnin untuk berusaha
meningkatkan dirinya rnenjadi insan rnuttaqin. Justru amat
merugilah rnereka yang tidak berkesernpatan menjalankan
ibadah puasa, meskipun secara fisik ia bisa melakukannya.



Allahu Akbar 3XWalillahi Hamid!

Kaum muslimin yang berbahagia!

Di hari yang sud dan fitrah ini rnarilah kita saling
memaafkan, karena memberi dan meminta maaf merupakan
sikapan yang di anjurka oleh Allah SWT. Sebab dengan
begitu, sikap dendam dan rasa marah dan dinetralisir oleh
masing-masing individu. Memang di akui bahwa tidak
semua dendan dan rnarah itu tirnbul akibat seseorang enggan
rnemberi dan merninta rnaaf, tetapi yang jelas sikap enggan

1<.uml'ufan 1<huf6a{, Ua"; 'Rfty gtfur'Fifri ttl

Pengertian ayat tersebut di atas rnenyatakan bahwa
Allah tidak rnelepaskan pandangan-Nya terhadap hamba
harnba-Nya, ia rnengabulkan perrnintaan harnba-hamba-Nya.
Para pakar tafsir rnengatakan bahwa yang dirnaksud dengan
"ibadi" (harnba-hambaku) dalarn ayat ini adalah hamba
harnba yang senantiasa rnengakui kesalahan, kekhilafan, darn
kealpaan yang penuh dilakukannya baik terhadap Allah SWT
sebagai penciptanya rnaupun kepada sesarna rnanusia.

Kesadaran akan kehadiran Allah inilah yang rnerupakan
surnber kekuatan dan ketahanan mental rnanusia yang
beragarna dari segala tipu daya dan bujuk rayu syaithon. [ika
sudah dernikian tentunya manusia akan terhindar dari segala
bentuk pekerjaan yang jahat dan sesat.

0~.) bl ~..u\ Or.) ~i ~} tJ~ r..Y ~.)~ I.!llL \~u
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Artinya : "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu
tentang Aku, maka jawablah bahwasannya Aku adalah dekat, Aku
mengabulkan permohonan orang yang berdo'a kepada-Ku. Maka
hendaklah mereka memenuhi periniah-Ku dan hendaklah mereka
beriman kepada-Ku agarmereka dapat petunjuk."

(



Allahu Akbar 3XWalillahil Hamid!

Sikap pemaaf Rasulullah SAW, juga diteladani oleh para
sahabatnya dan orang-orang yang shaleh, dalam hal sikap
pemaaf. Allah SWT berfirman :

o J ~ /. 0 '" 0 ,0-:.' s > 1\U lli\~ A 0\· ~ -: .\.A.l\~ .1..:1J\ <. 1:.t5J\~~ .~- '-' y c;r ~ '-' ~ ~ ,-,...
Artinya : "....dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan
memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang
berbuatkebajikan.II (QS, Ali Imran ayat 134).

m 1<.umfu{an 1<.huf6ah 'Nan'RftJa 'Jtiu( 'Fifri

memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam
dan marah seseorang. Selain itu sikap mudah memberi dan
meminta maaf merupakan salah satu eiri orang yang bertaqwa.
Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf
nilai kepribadiannya dan ketaqwaanya sangat luhur. Itulah
sebabnya sikap seperti itu, melekat pada diri para Nabi dan
Rasul Allah, para sahabat utama Nabi Muhammad SAW, para
ahli sufi dan orang-orang yang saleh. Syaidina Ali r.a pernah
berkata: bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang mulia,
sedagkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah SWT.

Sikap seperti itu misalnya ditunjukan oleh Nabi
Yusuf AS yang memaafkan saudara-saudaranya yang
dulu membuang beliau, bahkan memasukkannya ke
dalam sumur, sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi
Muhammad SAW yang memberi maaf kepada penduduk
Makkah yang dulu memusuhi dakwahnya, menyiksa dan
mengusirnya. Denga sikap inilah satu persatu penduduk
Makkah masuk Islam berbondong-bondong. Demikian pula
beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan
umatnya. Walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak
pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir
hayatnya beliau mengumumkan dihadapan para sahabatnya
bahwa beliau meminta maaf kepada para sahabatnya, siapa
siapa yang merasa disakiti atau tersinggung selama dalam
kemimpinannya.



Allahu Akbar 3XWalillahil Hamid!

Mengukur perbuatan jika hanya dengan pendapatnya
sendiri, maka yang bersangkutan akan selalu benar, oleh sebab
itu ukuran yang tepat untuk mengukur perbuatan seseorang
ialah Al-Qur'an, sebab dengan Al-Qur'an itulah seseorang itu
akan melihat secara adil terhadap dirinya sendiri, sehingga
terdapat kesalahan pada dirinya ia tidak akan segan-segan
mengakuinya dan meminta maaf kepada yang dirugikan.
Dengan kesadaran ini kita akan mudah mengakui keslahan
dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Dalam koreksi
kedalam Allah berfirman :
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Ayat tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang
bertaqwa, yang berarti memiliki sikap suka memberi dan
meminta maaf adalah termasuk sikap orang bertaqwa.

Namun yang masih kita perhatikan sekarang ini adalah
temyata masih banyak orang yang tidak mau meminta
maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Padahal jelas-jelas
kesalahan itu dilakukan olehnya. Sebaliknya, masih banyak
di antara kita yang enggan memberi maaf atas kesalahan
yang diperbuat orang lain, walaupun orang tersebut sudah
bertaubat dan meminta maaf atas kekhilafan dan kealpaanya.

Akibat enggan memberi dan meminta maaf, maka
sikap-sikap dendam, marah dan bend ada di masyarakat kita
itu, timbul akibat kengganan tersebut sulit dihilangkan pada
saatnya, sifat tersebut merusak tali persaudaraan. Keenganan
memberi dan meminta maa£ itu terjadi karena akibat rasa
dendam yang timbul dalam hati, rasa dendam itu timbul
dalam hati, rasa dendam itu kemudian melahirkan kemarahan
seseorang sulit untuk memberi maa£,bahkan lebih buruk lagi
jika timbul tindakan balas dendam. Tindakan balas dendam
inilah yang akhimya merugikan dan meresahkan masyrakat.
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Kaum muslimin yang berbahagia!

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
sikap mau memberi dan meminta maaf merupakan bukti
keluhuran pribadi seseorang dan salah satu ciri orang yang
bertaqwa sebagai implementasi dari pelaksanaan ibadah
puasa kita. Selanjutnya dengan sikap tersebut, maka rasa
dendam, bend dan permusuhan dapat dihilangkan, sehingga
kita semua pada hari Raya Idul Fitri ini berada dalam fitrah
dan kesucian lahir batin.

Semoga senantiasa Allah memaafkan kesalahan
kesalahan kita dan memberkahi kita semua. Amien.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap din memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwa kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan JI.
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OLEH:

PROF.DR. H. MUHIBBIN,MAG

RAMADLAN MENSUClKAN ]IWA
DAN MEMBANGUN

MAsYARAKAT UNGGUL
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Kaum muslimin dan muslimat jamaah shalat 'Id yang
berbahagia dan dimuliakan oleh Allah SWT.

Allahu akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung,
Allah Maha Mulia dan Maha segala-galanya. Segala puji
hanya pantas untuk Allah semata. Allahu Akbar. Pada hari
ini, hari yang agung, sud dan mulia, yakni Hari Raya Idul
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Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag

RAMADLAN MENSUCIKAN JIWA
DAN MEMBANGUN MASYARAKAT UNGGUL



Kaum muslimin jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah

Satu bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa
dengan segala romantikanya, tentu setelah menyelesaikan
tugas sud tersebut kita mempunyai harapan akan menjadi
manusia luhur, yakni manusia sud dan mempunyai sifat
terpuji. Kesucian tersebut diharapkan akan didapatkan dari
ampunan Allah SWT,karena kita sangat yakin bahwa dalam
menjalankan ibadah puasa kemarin itu telah kita lambari
dengan iman yang benar dan kokoh serta tidak ada satupun
tujuan dan pengharapan, melainkan hanya keridlaan Tuhan
semata. Keyakinan tersebut didasarkan kepada janji Nabi

Karena itu sekali lagi kita wajib bersyukur atas
kemurahan Allah SWT kepada kita, dan senantiasa berusaha
untuk meningkatkan kualitas taqwa yang kita miliki dengan
berusaha secara sungguh-sungguh melaksanakan perintah
Allah dan sekaligus menjauhkan diri dari larangan-Nya,
sehingga di hari yang fitri ini kita benar-benar menjadi
muttaqin sejati yang tulus ikhlas dan berbudi luhur sesuai
dengan identitas ketakwaan itu sendiri ..

Fithri, Allah SWT. menghalalkan makan dan minum serta
mengharamkan berpuasa bagi kita, kiranya amat sangat
terpuji apabila kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah
SWT. Karena Allah lah yang telah melimpahkan karunia
kenikmatan, taufiq, kasih sayang, pertolongan dan hidayah
Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita tetap istiqamah
dan mantap untuk memeluk dan mengembangkan ajaran
syariat Islam. Rasa syukur tersebut perlu terus kita tumbuh
kembangkan mengingat meskipun masalah dan tantangan
serta cobaan yang menghadang dihadapan kita masih banyak
dan bervariasi, namun Allah SWT masih tetap memberikan
kemudahan, kesehatan dan kekuatan iman, serta kasih sayang
kepada kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadlan tahun
1433 H. ini.



Artinya kita harus dapat mewujudkan katakwaan
tersebut dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari dan
dalarn setiap langkah serta perilaku kita bahkan dalam setiap
detak jantung dan nafas kita, karena sesungguhnya itulah
buah dari puasa yang kita laksanakan. Untuk itu dalam bulan
Syawwal ini kita harus tunjukkan kepada siapapun bahwa
puasa Ramadlan yang kita laksanakan itu benar-benar telah
memberikan dampak positif bagi kita.

if J...ul Js- ~w i~1 ~ ~~ iJ...ul ~i ~
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada
kalian uniuk berpuasa sebagimana telah juga diwajibkan kepada
umat sebelum kalian agar kalian menjadi taqwa.

~~if i1z L. .J ft 4L::.-1_, li~~ 0L.,a...j i~ if
Artinya ; Barang siapa yang menialankan puasa dengan didasari
oleh iman dan hanya berpengharapan serta ikhlas karena Allah,
maka seluruh dosanya akan diampuni olehAllah.

Disamping ampunan tersebut yang menjadikan kita
benar-benar fitri ialah keyakinan kita bahwa di hari nan
£itri ini kita juga telah menghiasi diri dengan berbagai sifat
terpuji yang memungkinkan kita akan dapat memerankan
diri sebagai pionir dalam membangun masyarakat madani,
sebuah masyarakat yang sadar dan taat terhadap segala
peraturan yang ada. Sebagaimanusia dengan sifat sifat terpuji
tersebut, kita harus membuktikan bahwa kita sesungguhnya
telah lulus diklat Ramadlan danmendapatkan serta mencapai
tujuan utama ibadah puasa itu sendiri, yakni ketakwaan yang
tinggi dan sempurna, seperti yang tertulis dengan jelas dalam
surat al-Baqarah ayat 183.

Muhammad SAW, yakni melalui sabda beliau:



Ustadz Ali Ahmad al-jurjawi dalam bukunya Hikmatut
tasyri' wa falsafatuh telah merumuskan berbagai hikmah
puasa yang sangat Iuar biasa dan menguntungkan bagi
umat manusia. Salah satu yang dapat disampaikan di sini
ialah bahwa dengan berpuasa akan diperoleh sifat-sifat baik
dan kasih kepada umat manusia, serta terjauhkan dari sifat
tercela. Puasa juga akan dapat menjemihkan pikiran dan hati
sehingga tidak akan terpengaruh kepada hal hal rendah dan
menyengsarakan.

Bahkan secara tegas Dr Hamid al-Hauli menyimpulkan
bahwa puasa itu dapat membentuk dua kekuatan pada
manusia yang menjalankannya, yakni kekuatan ruhiyyah dan
jasadiyah, atau kekuatan yang bersifat spirit dan kekuatan
yang bersifat jasmaniah. Sangat banyak argumentasi yang
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd

Jamaah shalat 'Id yang dimuliakan oleh Allah

Dengan demikian puasa yang kita Iakukan selama satu
bulan penuh tersebut akan dapat menjadikan kita taqwa
dengan segala sifat positif yang melekat di dalamnya. Karena
pada prinsipnya puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri
dari makan dan minum, melainkan juga menahan diri dari
segala sifat buruk dan nafsu yang hanya akan merendahkan
martabat kemanusiaan.

Kita harus buktikan bahwa sifat sifat positif sudah
benar-benar melekat dalam diri kita dan menghiasi setiap
langkah kita. Pendeknya saat ini kita harus tunjukkan bahwa
kita benar-benar telah menjadi manusia yang bertakwa yang
terhiasi oleh sifat-sifat terpuji, seperti taat hukum, sabar,
tabah, tangguh, berdisiplin tinggi, kreatif, mempunyai etos
kerja tinggi, peka terhadap lingkungan, berbudi pekerti baik,
santun, dan jauh dari sifat sombong suka pamer, hidup
hedonis, serta sifat jelek lainnya.



Jamaah shalat 'Id yang dimuliakan oleh Allah

Sementara itu meskipun pada saat inikondisi kita sudah
jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa tahun
yang lalu, tetapi kita hams yakin bahwa di negeri kita tercinta
inimasih ada bermacam persoalan yang harus mendapatkan
penanganan secara serius, yakni persoalan moralitas bangsa,
disamping persoalan kemiskinan, pengangguran dan
kebodohan. Persoalan moral di negeri ini temyata masih
sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, Banyak diantara
warga bangsa yang saat ini telah kehilangan karakter sebagai
warga bangsa yang santun, suka damai, suka menolong,
suka bermusyawarah dan lebih mengutamakan kepentingan
bersama, sehingga dengan hilangnya karakter tersebut,

~~ uJ:-I vL:..P if ~ rlL.,.:, YJ
Pendek kata puasa yang kita jalankan dengan

penuh keimanan dan kesungguhan serta keikhlasan, akan
dapat menumbuhkan berbagai sifat positif dan terpuji
serta menghilangkan berbagai sifat tercela. Sehingga
dengan berbagai sifat terpuji tersebut akan juga sekaligus
menjemihkan jiwa, hati dan pikiran kita dari sifat sifat rendah
dan merugikan.

disampaikan untuk mendukung kesimpulan tersebut,
karena sesungguhynya secara teoritik hal tersebut memang
disepakati olen para ahli. Hanya saja memang hams kita
akui bahwa tidak secara otomatis orang yang menjalankan
puasa tersebut akan menjadi sosok ideal yang diinginkan atau
menjadi muttaqin sejati.

ltulahkenapaNabi Muhammad sawjauhjauhhari telah
mengingatkan bahwa ada banyak umat yang menjalankan
puasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa apa terkecuali
hanyalah lapar dan dahaga.



Aku diutus (kepada umat manusia) untuk memperbaiki
dan menyempumakan budi pekerti atau akhlak,

[adi persoalan moral ini memang menjadi perhatian
utama Islam, karena dari akhlak itulah suatu bangs a akan
dapat maju dan berkembang, dan begitu pula sebaliknya,
bahwa suatu bangsa akan dapat hancur dan terpuruk juga
disebabkan oleh akhlak yang bobrok.

Kita semua tahu dan sangat paham bahwa Rasullulah
Muhammad SAWsendiri diutus oleh Allah SWTkepada umat
manusia ini dengan fungsi utamanya untuk menyelamatkan
dan memperbaiki akhlak umat manusia itu sendiri,
sebagimana yang beliau sampaikan:

mereka sangat mudah marah, mudah merusak, memfitnah,
berburuk sangka, berlaku anarkhis, dan tidak mau dinasehati.

Merebaknya kasus-kasus korupsi dinegeri kita
yang sempat terungkap akhir akhir ini juga semakin
memebelalakkan mata kita bahwa ternyata sebagian anak
bangsa dinegeri tercinta ini masih sakit secara moral.

Persoalan moral memang menjadi persoalan serius,
karena sesungguhnya kebesaran dan kekokohan suatu bangsa,
hakekatnya terletak pada akhlak dan moral bangsanya.
Selama moral suatu bangsa itu tinggi dan mulia serta terjaga
secara baik, maka bangsa tersebut akan tetap kokoh, disegani,
dan mulia dirnata bangsa lain, tetapi sebaliknya kalau akhlak
sudah tidak lagi diindahkan dan kerusakan telah merebak
dimana-mana, maka akan lemah dan bahkan hancurlah
bangsa tersebut.



Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd

Kaum muslimin Jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah

Disamping persoalan akhlak dan karakter bangsa
sebagaimana tersebut, kemiskinan dan pengangguran yang
masih tampak ada di hampir semua daerah, juga, menjadi
persoalan kita semua yang memerlukan penanganan serius
dan komprehensip. Meskipun usaha-usaha untuk mengatasi
dan mengentaskan mereka terus diupayakan, narnun
pemandangan semakin merebaknya pengemis jalanan dan
gelandangan di sudut-sudut kota, setidaknya menjadi bukti
dan sekaligus justifikasi bahwa persoalan kemiskinan dan
pengangguran temyata masih menjadi persoalan krusial dan
harus ditangani secara serius, bukan saja menjadi urusan
pememerintah sebagaimana diamanatkan oleh UUD kita,
tetapi juga oleh kita semua sebagai manusia-manusia beriman
dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap sesarna dan
lingkungan.

Sementara itu dipihak lain, meskipun anggaran
pendidikan sudah ditingkatkan hingga 20 % dari total
APBN, narnun dalam realisasinya di lapangan, ternyata
masih ada anak usia sekolah yang tidak dapat mengeyam dan
menikmati pendidikan dan terpaksa harus bekerja. Akibatnya
kebodohan masih harus terus berlangsung di negeri kita
tercinta ini. Kisah-kisah pilu menyangkut terpuruknya
anak-anak usia sekolah yang harus berjuang untuk mencari
ekonomi dan menjadi tulang punggung sebuah keluarga dan
sejenisnya ternyata terus silih berganti menghiasi mas media
kita. Itu semua tentu merupakan persoalan kita bersama yang
harus terus kita upayakan pemecahannya, terutama dalarn
merealisasikan program wajib belajar dan upaya menatap
masa depan yang lebih cerah.



Kaum muslimin Jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah
Persoalan-persoalan tersebut yang sampai saat ini masih

menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, kiranya akan
menjadi teratasi manakala kita dapat memerankan diri kita
sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Buah puasa Ramadlan tahun ini, yang menjemihkan jiwa, hati
dan pikiran tersebut, diharapkan akan mampu memberikan
kesadaran total kepada setiap muslim untuk kemudian dapat
memerankan diri masing-masing dalam upaya mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Hasil puasa yang berupa takwa seharusnya
meniscayakan kondisi ideal bagi setiap individu dalam
memerankan hidupnya di dunia, bukan saja untuk dirinya
sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan bangsanya. Sifat
sifat rnuttaqin yang melekat dalam diri seseorang, seperti
disiplin, etos kerja tinggi, kreatif, sabar dan tabah dalam
menghadapi persoalan, tidak mudah marah, berbudi luhur,
tidak sombong, tidak menyirnpan dendarn kepada siapapun,
tepo seliro dan suka musyawarah dan lainnya, akan dapat
mengantarkannya kepada suatukondisi yang mernungkinkan
setiap orang mendapatkan manfaat yang besar dari setiap
langkah dan kebijakan yang dibuatnya.

Pendeknya dengan kejernihan dan kesucian jiwa, hati
dan pikiran yang menjadi buah ketaqwaan itu sesungguhnya
kita dapat membangun masyarakat yang unggul dalam
berbagai hal. Unggul dalarn akhlak, unggul dalarn ilmu
pengetahuan dan teknologi, unggul dalarn spirit dan semangat
membangun, unggul dalam produktifitas, dan unggul dalam
segala yang positif dan bermanfaat.

Dengan pribadi pribadi unggul tersebut tentu
diharapkan akan dapat tersusun kekuatan untuk dapat
memerankan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan
sosial umat, termasuk bagaimana cara mengatasi bobroknya
moral, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dan berbagai
penyakit sosiallainnya.
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Sebagai wujud dari manusia unggul tersebut, tentu
berbagai sifat baik akan senantiasa menghiasi kesehariannya
seperti menghargai manusia lain, menghormati yang lebih tua
dan juga menyayangi yang lebih muda, menghormati tamu
yang datang, berlaku baik terhadap tetangga, memelihara
lingkungan, tidak merusak, tidak menyakiti pihak lain dan
lainnya. Dan bagi setiap orang yang bertakwa dan unggul
tersebut, Iebih-lebih yang barn saja mentas dari diklat
Ramadlan, tentunya akan dapat diharapkan menjadi pionir
dan teladan dalam hal perbaikan moral dan karakter bangsa.

Islam juga sangat peduli dan bahkan mewajibkan kepada
pemeluknya untuk terns mencari ilmu dalam rangkamengolah
bumi dengan baik menuju kedamaian, kemaslahatan, dan
keharmonisan sejati. Banyak teks-teks suci, baik al-Qur'an
maupun hadis Nabi SAW.yang mengisyaratkan tentang hal
ini. Bahkan sangat tidak pantas bagi manusia yang diberikan
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd

Kaum muslimin, jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah

Islam sangat jelas memerintahkan agar umatnya
menjadi manusia yang unggul dalam berbagai hal. Keungulan
tersebut ditunjukkan dengan senantiasa berlaku santun
kepada siapapun, baik yang sudah dikenal maupun yang
belum, bahkan banyak teks teks sud sangat mengecam perilau
anarkhis, kejam, dendam, berperangai buruk, dan berbagai
sifat jelek lainnya. Dan sebaliknya Islam sangat menganjurkan
kepada pemeluknya untuk menjadi pribadi ungggul yang
selalu berbuat baik dan dapat memberikan manfaat kepada
sesama dan lingkungan serta bangsanya.

Nabi Muammad SAW sendiri pernah mengatakan
bahwa sebaik-baik manusia ialah mereka yang dapat
memberikan manfaat bagi rnanusia lainnya.



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd

Kaum muslimin, Jamaah shalatId yang dimuliakan Allah

Sebagai bukti bahwa Islam sangat peduli terhadap
pengentasan kemiskinan dan persoalan persoalan sosial,
kiranya sangat patut untuk kita renungkan firman Allah SWT.
dalam surat al-Ma'un, yang berbunyi:

akal pikiran oleh Allah SWT, tetapi tidak menggunakannya
untuk mencari ilmu dan berpikir positif dalam upaya
kesejahteraan kehidupan umat manusia. Hanya orang-orang
yang pandai dan bijak atau manusia unggul sajalah yang akan
mendapatkan karunia Allah secara maksimal, bukan orang
orang bodoh, berperangai rendah, dan malas.

Islam juga sangat peduli dan menganjurkan
pemberantasan kemiskinan dan sangat membenci
pengangguran. Perintah Allah SWT. Untuk berzakat,
berderma, bersedekah, wakaf, dan lainnya menjadi bukti
bahwa Allah SWT sesungguhnya menghendaki agar umat
Islam selalu berusaha mencari karunia Allah yang digelar
di atas bumi dengan penuh ketulusan, yakni dengan
kesungguhan yang luar biasa sampai mendapatkannya. Dan
dengan karunia yang didapatkannya tersebut mereka akan
mampu menunaikan kewajiban zakat, mampu menolong
saudaranya yang lemah dan berkekurangan, serta dapat
menyantuni anak-anak yatim, sehingga tidak akan terlantar.

Pendeknya dengan melaksanakan kewajiban zakat dan
anjuran bersedekah, infak, wakaf dan amalan baik lainnya
tersebut sesungguhnya merupakan salah satu cara menuju
diwujudkannya kesejahteraan yang merata diantara umat
manusia.



Menurut Allah SWT. sebagaimana diisyaratkan dalam
ayat-ayat tersebut bahwa pendusta agama itu bukanlah hanya
semata orang-orang yang memang tidak percaya kepada
Tuhan, tidak beriman, dan kafir. Tetapi pendusta agama itu
ialah termasuk mereka yang secara lahir tampak beriman,
tetapi mereka membiarkan dan berlaku keras kepada anak
anak yatim dan tidak peduli terhadap nasib para fakir dan
miskin, tidak mau mengeluarkan zakat sebagai kewajiban
atas harta yang dimilikinya, tidak mau berbagi rizki dengan
sesama, bahkan mereka justru seringkali memamerkan
kekayaan yang dimilikinya, menyombongkan diri dan
lainnya. Sungguh mereka itulah yang dianggap sebagai
pembohong dan pecundang agama serta akan mendapatkan
hukuman yang berat dari Tuhan, walaupun mereka itu
melaksanakan shalat lima waktu, pergi hajji setiap tahun dan
bahkan berangkat umrah setiap bulan.

Pernyataan Allah SWT ini sungguh menyentuh nurani
kita, terutama setelah selesai menjalankan puasa selama satu
bulan dan mendapatkan predikat sebagai muttaqin serta
sekaligus mengajak kita untuk peduli kepada mereka yang
lemah, tertindas, terdhalimi, tergusur, dan tidak berdaya.
Mereka itulah yang harus menjadi prioritas perhatian kita,
dan bukan kepentingan pribadi, meskipun berbentuk ibadah,
seperti haji dan umrah.

Karena itu di hari kemenangan nan fitri dan mulia ini,
dimana ketakwaan yang dicerminkan dalam kesucian jiwa
serta terpaterinya sifat sifat terpuji dalam diri kita memegang

~~\ .. ~I iL,.1,
Tahukahkalian siapakahyang mendustakan agama itu, ialahmereka
yang kasar dan membiarkan anak yatim dan tidak menganjurkan
untuk memberi makan kepada orang miskin .. ,



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd

Kaum muslimin, jamaah shalat 'Id yang dimuliakan Allah

Rangkaian ketentuan Islam untuk berakhlak dan
berbudi luhur, untuk menuntut ilrnu demi kemaslahatan
umat manusia dan peduli terhadap sesama, baik dalam hal
menyantuni anak-anak jalanan, anak-anak yatim dan lainnya,
maupun dalam hal membantu mereka yang sedang dalam
kesulitan, ditambah lagi ajaran tentang larangan berbuat
dhalim, dan ancaman berat bagi pelanggaran norma dan
ketentuanAllah, sesungguhnya merupakan akhlak mulia yang
harus melekat dalam diri setiap muslim yang baik dan taqwa.
Karena dengan mengapresiasi dan memanifestasikan sifat
sifat mulia tersebut dalam kehidupan nyata, pada hakekatnya
seseorang telah melengkapi dan menghiasi dirinya dengan
akhlak mulia yang merupakan ciri bagi orang-orang yang
bertqwa.

Dengan merealisasikan ketentuan Islam pada kehid upan
kita, utamanya dengan menunaikan zakat bagi yang mampu
dan menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang
baik, tentu berbagai persoalan umat sebagaimana tersebut
akan sedikit demi sedikit bisa diatasi. Kita yakin bahwa ajaran
Islam dan juga seluruh aturan yang ada, sesungguhnya telah
dirancang sedernikian baik dan hebat, dan akan dapat
mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang unggul
serta mencapai kebahagiaan dan kemuliaan sejati dunia dan

peranan dan sekaligus mejadi driver kita, mari kita
renungkan dan sekaligus kita bulatkan tekad dan niat untuk
berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi sesama, terutama
mereka yang sangat mernbutuhkan uluran tangan kita. Kita
yakin bahwa hanya dengan berbuat seperti itulah kita akan
meraih kefitrahan, kesucian, kesejahteraan, kebahagiaan dan
kernuliaan sejati yang kita cari dan harapkan selama ini.



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd

Kaum muslim in, jamaah shalat "Id yang dimuliakan Allah
Pada akhimya marilah dengan kemuliaan taqwa yang

melekat dalam jiwa, hati, pikiran dan tindakan, kita berdo'a
kepada Allah SWT. Agar diberi petunjuk, kemampuan
dan kekuatan untuk dapat memerankan diri kita di tengah
tengah kehidupam umat, sebagai teladan dalam upaya-upaya
positif menuju kesejahteraan yang hakiki. Dengan peran
seperti itulah kita juga berharap akan dapat segera mengatasi
permasalahan yang menimpa umat dan mewujudkan
masyarakat unggul yang sepenuhnya menyadari posisinya
serta taat terhadap segala aturan yang ada, sekaligus dengan
rendah hati kita dijadikan sebagai orang mukmin yang taqwa,
tulus dan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

Sebelum mengakhiri khotbah tru saya perlu
mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita
lakukan untuk membangun masyarakat unggul dan juga
dalam rangka kesejahteraan bangsa ini adalah semata-mata
dalam upaya pengabdian kita kepada Tuhan, karena hanya
Tuhanlah sesungguhnya yang dapat mewujudkan semua
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akhirat, dengan catatan dilaksanakan secara konsisten dan
dikelola dengan baik.

Karena itu pada hari yang mulia dan penuh rahmat dan
berkah serta ampunan, serta dalam suasana memperingati
HUT kemerdekaan RI ini, mari kita bulatkan komitmen kita
untuk melaksanakan ajaran dan syari'at Islam dan seluruh
peraturan yang ada dengan benar dan sekaligus membuktikan
diri bahwa kita telah lulus dari diklat Ramadlan dengan nilai
cum laude. Mari buktikan bahwa kita bisa menjadi pelopor
dan pionir dalam pembentukan masyarakat unggul dan
berkualitas dengan berbekal ketaqwaan dan sifat sifat terpuji
yang menyertainya.

\
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keinginan kita. Untuk itu sekali lagi marilah kita berdoa
bersama dengan kesungguhan hati agar kita senantiasa
diberikan ketetapan iman dan peningkatan taqwa, diberikan
kesucian jiwa, hati dan pikiran, diberikan arnpunan, diberikan
karunia, serta diberikan kernarnpuan untuk rnengabdikan diri
kita secara tulus bagi kesejahteraan umat, bangsa dan Negara
yang sangat kita cintai ini.
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AGAR MENJADI RAHMATAN LILALAMIN
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Barang siapa yang menjalankan shaum di bulan Ramadhan dan
menjalankannya semaia-mata keranaberimandan ingin memperolek

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah

Pada pagi yang cerah ini kita semua yang hadir di mesjid
Istiqlal ini, sebagaimana seluruh kaum muslimin di seluruh
pelosok Nusantara dan kaum muslimin di seluruh dunia,
merayakan Idul Fitri. Bagi kita yang telah menjalankan shaum
secara penuh dibulan sud Ramadhan, dan melaksanakannya
bukan karena motivasi lain kecuali semata-mata karena iman
dan ingin memperoleh ridla Allah SWT, maka insya Allah,
Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu.
Rasulullah SAWbersabda :

Ma'aasyiral muslimien wal muslimat rahimakumullah

Pertama-tarna marilah kita memanjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia,
rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita,
yang tak akan pemah kita mampu menghitungnya sampai
kapanpun. Shalawat serta salam marl kita sanjungkan kepada
baginda Rasulullah Muhammad SAWbeserta keluarga, para
sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya melalui mimbar ini khatib mengajak kita
semua, khususnya diri khatib sendiri, untuk selalu bertaqwa
kepada Allah SWTdimanapun kita berada dan dalam keadaan
apapun kita. Taqwa adalah sebaik-baik bekal hidup yang akan
membawa kita meneapai kebahagiaan sejati di duma maupun
di akhirat.



Bulan Ramadhan tahun 1430 H ini telah mernberikan
kenangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Antara
lain, bulan puasa tahun ini diawali dengan suksesnya bangs a
Indonesia menyelesaikan hajat Nasional yaitu Legislatif dan
Pemilihan Presiden. Kita patut bersyukur bahwa pemilu telah
berjalan dengan aman dan damai menuju bangsa Indoneia
yang semakin sejahtera dan demokratis. Bangsa Indonesia
yang sebesar ini (sekitar 87%) penduduknya beragama
Islam hams menunjukkan kepada dunia bahwa agama yang
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Sernoga Allah SWT rnenerima arnal ibadah shaurn kita
semua, mengembalikan kita semua ke fithrah asli kejadian
kita, dan Dia pun menjadikan kita semua sebagai orang yang
berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Peristiwa
inikita rayakan setiap tahun dan semoga kita dalam keadaan
sehat wal'aHyat.Untuk menyempurnakan kebahagiaan irii,
khatib juga memohon maaf lahir dan batin kepada hadirin
sekalian, dan mengajak kita semua untuk meminta maaf dan
saling mernaafkan satu sama lain, baik lahir maupun batin,
atas segala kehilafan dan kesalahan serta kekeliruan yang
disengaja maupun tidak di sengaja.
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imbalan pahala dati Allah SWT, maka Allah mengampuni dosa
dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Imam al-Bukhuri dan
Muslim, Ahmad ibn Hambali Ibnu Majjah dari Abu Hurairan r.a).

Berkenaan dengan perayaan Idul Fithri 1430H, rnelalui
rnimbar yang rnulia ini, khatib ingin rnenyarnpaikan tahni'
atau ucapan selarnat kepada kita sernua :



Shaum ramadhan mengajarkan kita untuk mencapai
derajat taqwa. Derajat taqwa adalah tingkatan manusia
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Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil, bahuia: barangsiapa yang membunuh seorang manusia,
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapayang memelihara
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olandia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya. (QSAI-Maidah: 32)

Ramadhan kali ini juga telah memberi pelajaran bagi
kita, adanya bencana yang menimpa saudara-saudara kita di
pesisir selatan Jawa Barat, mulai daerah Tasikmalaya, Ciamis,
Sukabumi, Cianjur, Bandung dan sekitamya. Mari tingkatkan
kepedulian sosial kita untuk membantu meringankan beban
mereka yang terkena rnusibah, seraya kita berdo'a semoga
mereka sabar dan tabah menghadapinya.

dianut sebagian besar penduduk negeri ini, yakni Islam,
adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan penuh
kedamaian, Islam adalah agama yang merniliki misi untuk
menebarkan rahmat dan cinta kasih untuk seluruh umat
manusia (rahmatan lilalamin).

Dengan tegas Islam melarang segala perbuatan yang
menyebabkan kehancuran baik diri sendiri, maupun orang
lain. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,
seperti membunuh orang-orang yang tak berdosa. Firman
Allah:



Selanjutnya han ini adalah hari kemenangan yang
diraih setelah kita melawan haw a nafsu dengan menjalankan
perintahAllahSWT melaksanakanibadah shiyamu Ramadhan,
menjalankan shaum selama satu bulan penuh. Shiyam atau
puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadhan iriipada
hakekatnya bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga
dan dorongan pemenuhan kebutuhan seksual di siang hari
semata-mata, Perjuangan yang paling berat adalah berperang
melawan dorongan hawa nafsu yang selalu cenderung untuk
mengarah kepada hal-hal yang buruk.
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paripurna, dan mulia di sisi Allah SWT. Inna akramakum
'indalahi atqakum; sesungguhnya, manusia yang paling mulia
di sisi Allah adalah yang paling tinggi derajat taqwanya (QS.
Al-Hujurat: 13).Kita lihat, bagaimana seorang Bilal ibn Rabah,
seorang budak, orang Negro dari Afrika pada masa jahiliyah,
tiba-tiba menjadi seorang yang dikenang dan melegenda
dengan agama ajaran Islam. Kita lihat, bagaimana seorang
Salman al-Earisi. Ia datang dari Negara Persia, seorang
diri. Ia meninggalkan kampung halamannya, tempat dia
dilahirkan dan dibesarkan. Ia tinggalkan sanak keluarganya
yang dicintainya. Ia tinggalkan sahabat dan kerabatnya.
Ia tinggalkan harta kekayaannya yang melimpah. Tiba
tiba menjadi pribadi yang memiliki kedudukan yang tinggi
dalam Islam. Ia dibai'at oleh Rasulullah Saw sebagai ahl al-baii
(keluarga rasulullah Saw) Salman min ahl baiii, sabda Nabi.

Taqwa dapat dicapai bukan karena latar belakang
keturunan, bukan karena jabatan, bukan karena "turnpukan"
harta yang melimpah, bukan pula karena hadiah. Tapi
taqwa harus diperjuangkan. Taqwa harus dibina dengan
menyuburkan ibadah ritual dan ibadah sosial sekaligus.
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DanAku tidak membebaskandiriku (dari kesalahan),Sesungguhnya
nafeu itu selaiu menyuruh kepada keiahaian, kecuali nafsu yang
diber! rahmai oleh Tuhanku. Sesungguhnya 'Tuhanku Maha
Pengampun lagiMaha Penyayang.

Demikian firman Allah dalam Al-Qur'an surat Yusuf
ayat: 53.

Dorongan hawa nafsu yang muqaddimahnya adalah
tuntutan pemenuhan kebutuhan perut dan syahwat apabila
diikuti tanpa kendali akan menjrumuskan manusia ke dalam
perilaku yang nista, Diantara contohnya adalah perilaku
serakah, mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau
perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh syari'at Islam
dan/atau bertentangan dengan norma-norma serta aturan
aturan perundangan yang berlaku.

Bila kita perhatikan secara seksama, perbuatan
perbuatan seperti itu pada hakekatnya adalah mengikuti
dorongan-dorongan nafsu dan bujukan syetan yang harus
diperangi, bukan hanya dibulan sud Ramadhan tetapi
haruns diperangi setiap saat dalam kehidupan kita. Upaya
untuk melatih diri dalam melawan dorongan hawa nafsu
ini dilakukan dengan menjalankan shaum selama bulan
Ramadhan. Padaramadhan umat Islam dilatih untuk menahan
diri dari memenuhi kebutuhan hawa nafsu meskipun
hal semacam itu pada waktu-waktu lain halal dilakukan.
Contohnya adalah makan, minum, dan bergaul intim suami
istri yang sah menurut syari'at Islam pada waktu siang hari.

Alhamdulillah peperangan yang pada hakekatnya
merupaka latihan dan atau ikhtiar men-charge kembali
(recharging) kemampuan melawan hawa nafsu ini telah kita
laksanakan. Kita bersyukur karena telah memenangkan
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Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT

Ibadah shaum pada hakekatnya merupakan suatu
proses pendidikan, yakni upaya yang secara sengaja dilakukan
untuk mengubah perilaku setiap Muslim, sehingga menjadi
orang yang meningkat ketakwaannya. Shaum telah mendidik
setiap Muslim untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih
baik sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Melalui
ibadah shaum kita sebagai manusia yang memiliki nafsu dan
cenderung ingin selalu mengikuti hawa nafsu dilatih untuk
berubah menjadi manusia yang selalu berperilaku yang
sesuai dengan fithrah aslinya. Fitrah asli manusia adalah
cenderung taat dan mengikuti perintah dan aturan Allah
SWT. Melalui proses -pendidikan yang terkandung dalam
ibadah shaum diharapkan setipa muslim menjadi manusia
yang kehadirannya dimanapun dalam masyarakat yang
bersifat plural ini dapat memberi manfaat kepada sesama
dan menjadi rahmat bagi semesta alam (rahmatan lilalamin).

Islammengajarkan kepadakita bukanhanya jaran-ajaran
yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi juga
mengajarkan berbagai ajaran tentang nilai-nilai yang bersifat
universal. Diantara ajaran-ajaran Islam yang mempunyai
nilai universal adalah ajaran yang menekankan pentingnya
setiap muslim agar dia memberi manfaat kepada orang lain.
Dalam ajaran Islam, salah satu indikator keunggulan kualitas
seseorang adalah seberapa besar dia mampu memberi manfaat

'Kumpufan 'Khuf6ah 'l-fari '!<pya9riu( 'rim ffiJ

peperangan ini sehingga kita dapat kembali kepada fithra~
asli kita yaitu cenderung selalu taat kepada aturan da5
hukum-hukum Allah. Dengan kemenangan ini diharapkan
ketaqwaan kita meningkat, sehingga dalam menjalani
kehidupan hari-hari selanjutnya kita akan mampu menahan
dorongan nafsu dan bujuk rayu syetan yang mengarah kepada
perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan baik oleh syari'at
Islam maupun oleh hukum-hukum positif.
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Bahkan salah satu indikator orang beriman adalah

apabila melihat salah satu yang berpotensi membahayakan
orang lain dia harus berbuat untuk menyingkirkannya. Hal
ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang menyatakan

Artinya: Bertakwalah kepadaAllah dimanapun engkau berada,dan
segera lakukan kebajikan setelah engakau berbuat keburukan, dan
bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik.

Islam melarang pemeluknya untuk berbuat sesuatu
yang berbahaya dan membehayakan orang lain, sebagaimana
sabda Rasulullah Saw.
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Islam mengajarkan agama kita selalu bergaul dan
berbuat baik dengan manusia lain tanpa menghiraukan
agama, dan dari mana pun dia berasal; sebagaimana sabda
Rasulullah Saw.

Sebaik-baik manusia (Muslim) adalah orang yang paling (banyak)
memberi manfaai kepadamanusia.
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kepada orang lain. Artinya semakin besar seorang mampu
memberi manfaat kepada orang lain maka makin baik atau
makin unggul pula kualitas keberagamaannya. Rasulullah
SAW bersabda :



Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia!

Khatib mengajak segenap kaum Muslimin untuk meraih
hikmah terbesardariibadah yangtelahkitalaksanakan, merajut
kembali nilai-nilai universal ajaran Islam sebagai rahmatan
lilalamin dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan
berbangsa. Rasulullah SAW diutus membawa ajaran Islam,
tidak lain kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alamo
Firman Allah dalam QSAl-Anbiya (21)ayat 107
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Barangsiapa berbuat kebaikan dari laki-laki maupun perempuan
dan dia mukmin niscaya Kami akan menghidupkannya dengan
kehidupan yang baik, dan Kami memberi balasan kepada mereka
dengan pahalayang lebih baik dari apamereka kerjakan.
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Apabila menyingkirkan sesuatu yang berpotensi

menyelakakan orang lain merupaka indidkator bahwa orang
tersebut beriman, berarti bila tidak berbuat demikian, maka
keimanan orang tersebut patut dipertanyakan.

Di dalam Al-Qur'an surat Al Nahl, ayat 97, Allah SWT
berfirman:



Sesungguhnya aku mengutus engkau (Muhammad) untuk menjadi
rahmat bagi semesia alamo

Dalam ayat ini berarti ajaran-ajaran yang dibawa oleh
Rasulullah SAW adalah ajaran-ajaran yang bila dilaksanakan
dapat memberi rahmat bagi semesta Alam, karena kehadiran
Muslim dimanapun selalu memberi manfaat sebesar-besarnya
kepada orang lain dan ummat manusia,

Rahmatan li al-alamin, rahmat bagi semesta alamo Kata
"rahmat" menurut Imam al-Raghib al-Ashfahani dalam
karyanya: MujradadAlfaz al-Qur'an (h.347)mempunyai makna:
kelernbutan hati yang mengharuskan berbuat kebijakan
kepada yang dirahmati ( wa al-rahmai riqqai-un. taqtadhy al
lhsan ila al-marhum). Rahmat juga bermakna cinta kasih, yaitu
berarti agama Islam adalah agama cinta kasih.

Islam sebagai rahmat artinya Islam adalah jalan
keselamatan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan
bagi kehidupan manusia, baik di dunia inimaupun di akhirat
kelak. Dengan demikian pancaran rahmat yang dikeluarkan
Islam tidak hanya dirasakan kaum muslimin semata
melainkan juga dirasakan oleh mereka yang diluar Islam,
bahkan oleh alam semesta.

Melalui momentum iedul fithri ini mari kita tingkatkan
jati diri kita sebagai muslim yang senantiasa menebarkan
rahmat bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekeliling
kita. Rangkain ibadah Ramadhan yang diakhiri dengan
menunaikan zakat fithrah merupakan simbol adanya
kepedulian terhadap sesama yang telah dibangun juga
melalui ibadah puasa.

Ibadah puasa dan zakat fithrah dalam rangkaian ibadah
Ramadhan seperti halnya bacaan takbir dan ucapan salam
dalam rangkain ibadah shalat. Ibadah puasa kita tidak akan
dapat menembus langit manakala kita belum menunaikan
zakat fithrah, seperti juga halnya shalat tidak sah manakala



Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia!

Dalarn Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat hampir
selalu dipararelkan dengan perintah mendirikan shalat. Ini
mengajarkan kepada kita bahwa hubungan baik dengan
Tuhan senantiasa diletakkan dengan konteks hubungan
dengan sesama insan dengan penuh kepedulian. Bahkan
dalarn QS Al-Ma'mun ditegaskan bahwa orang yang mengaku
beragama tapi tidak merniliki kepedulian terhadap anak-anak
yatirn dan orang-orang miskin adalah para pendusta agama.
Firman Allah

tidak diakhiri dengan salam. Puasa dan takbir dalam shalat
adalah simbol hablum minallah, interaksi kita dengan Allah.
Sedangkan ucapan salam dan menunaikan zakat adalah simbol
hamlurn minannas, interaksi kita dengan sesama, bahkan
dengan alam sekitar. Dalarn Islam dua ikatan ini merupakan
satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Jadi, dua setengah kilogram beras yang dikeluarkan
sebagai zakat fithrah dan ucapan salam adalah simbol yang
didalamnya terdapat keharusan bagi setiap muslim untuk
menjalani interaksi sosial secara baik, dengan segenap
kepekaan dan kepeduliaan yang tinggi. Apalah arti dua
setengah kilogram beras zakat fithrah bagi seseorang yang
yang berpenghasil melimpah? Demikian pula salam yang
kita ucapkan rnengandung makna kedamaian bagi semesta
a1am. Disitu kita dituntut untuk mampu memaharni berbagai
hikmah dibalik ajaran Islam yang maha sempurna ini.



Kita akui bahwa aktualisasi Islam sebagai rahmatan
lilalamin masih mengahadapi sejumlah kendala, antara lain
karena keterbatasan pemahaman sebagian kita tentang Islam
itu sendiri. Sebagai umat Islam, oleh karen a keterbatasan
pendidikan, belum mampu memahami secara rind nilai
nilai universal dalam kerahmatan Islam sebagai agama yang
dipeluknya. Akibatnya, individu-individu muslim atau

Berdasar uraian ayat di atas jelas bahwa orang yang
tidak memiliki kepedulian terhadap sesama adalah pendusta
agama. Disini kita dituntut untuk lebih arif, bahwa perbuatan
menghardik anak yatim dan tidak peduli dengan fakir miskin
adalah simbol lemahnya tanggung jawab dan kepedulian
terhadap sesama. -

Al-Qur'an mengencam orang-orang yang tidak memiliki
kepedulian terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin
sebagai pendusta agama. Bagaimana halnya dengan yang
mengaku sebagai muslim tapi sepak terjangnya mengancam
masa depan bangsa ini? Bagaimana pula halnya mereka yang
mengaku muslim sejati tapi tidak merasa bersalah melakukan
perbuatan yang mencelakakan orang lain? Perilaku demikian
sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai asasi ajaran
Islam.

Di sinilah letak Islam sebagai rahmatan lilalamin. Ajaran
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan
Tuhan tapi juga hubungan antar sesama manusia bahkan
alamo

Artinya: Tahukak kamu (orang) yang mendusiakan agama? Inilah
orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan
memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang
orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam shalatnya,
orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan)
barang beragama.



sekelompok individu muslim hanya mengamalkan aspek
tertentu dari ajaran Islam yang mereka fahami. Pada saat yang
sarna, gerbuatan mereka itu sekaligus memberikan kesan
kepada/orang diluar mereka bahwa itulah Islam sebagaimana
yang 9ipraktikkan dalam pemahaman dan praktik mereka
itu. Di-sini terjadi reduksi terhadJlP makna Islam baik bagi
pemeluknya maupun ~i orang luar yang melihatnya.

Se1ain mengalami reduksi oleh ketidak pahaman
pemeluknya, Islam juga terkandung disimpangkan
pemahamannya sambil mengklaim itulah Islam. Dalam hal
ini Islam telah dibajak oleh sekelompok orang Islam sendiri
yang mengklaim kelompoknya sebagai muslim sejati. Pada
saat yang bersama kelompok-kelompok ini telah melakukan
perbuatan-perbuatan berupa tindak kekerasan yang jelas-jelas
melanggar prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dan ajaran
Islam yang paling mendasar.

Selain kedua hal tersebut, aktualisasi Islam sebagai
rahmatan lil alamin juga menghadapi kendala yang cukup
serius terkait dengan persoalan krisis identitas. Krisis
indentitas dan akhlak menjadi kendala tersendiri, akibat dari
penerapan ajaran Islam terbatas hanya pada simpul-simpul
formal sebagaimana disinggung di atas. Di satu sisi syi'ar
Islam semakin hari kelihatan semakin terang, tapi disisi lain
kemaksiatan serta berbagai penyimpangan yang dilakukan
kaum muslimin juga tetap berjalan.

Persoalan-persoalan di atas nampaknya erat kaitannya
dengan revitalisasi pendidikan agama bagi masyarakat
dan generasi kita. Kesadaran akan pentingnya pendidikan
agama bagi generasi kita adalah penting, tapi yang lebih
penting lagi adalah kesadaran akan peningkatan mutu
pendidikan agama itu sendiri. Keterbatasan keagamaan
harus segera diatasi dengan meningkatnya akses pendidikan



agama dana pendidikan keagamaan yang memadai. Dengan
memberikan bekal pemahaman keagamaan yang utuh, kita
dapat membentengi generasi kita dari penyirnpangan dalam
memahami doktrin-doktrin keagamaan yang berakibat fatal.

Puasa idul fitri tahun 1430 H ini hendaknya menjadi
momentum bagi kaum muslirnin dalam melakukan berbagai
upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam rahmatan
lilalamin, baik dalam kehidupan individu, maupun kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.
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Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah.

Segala sanjungan puji dan tahmid, menggema dalam
syiar kebesaran Ilahi. Seiring getaran sanubari yang pasrah
dalam damai, kita angungkan kaliamah Tauhid itu dengan
penuh hidmah. Dan kita merasakan betapa kemahabesaran
Allah, menaungi kita yang dlaif.

Wahai hamba yang beriman, sungguh ada rasa syukur
yang tak terhingga, karena alhamdulullah, kita semua masih
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Kaum muslimin rahimakumullah

Betapapun keadaan kita saat ini, insya Allah dihari yang
fitri ini setiap kita dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki.
Ada diantara kita menikmati Idul Fitri dalam suka cita,
lantaran dapat berkumpul dengan keluarga. Sementara itu,
adapula yang mendapati hari bahagia ini dalam kesendirian,
tidak bisa pulang kampung, tidak dapat bersimpuh di kaki
bunda kandung. Tiada lagi keluarga, karena ia sehatang kara.
Ia menikmati bahagia dalam kesendirian. Maka tidaklah
mengherankan, jika setiap lebaran tiba, jutaan saudara kita
melakukan mudik bagai simfoni titual, dijalani dengan suka
cita betapapun kondisinya. Mereka sangat ingin setahun sekali
membagi warta dan bahagia, bersama keluarga kampungnya.
Mereka sangat ingm, minimal dalam satu minggu dalam
setahun, menjadi diri yang berharga. Hati sucinya telah
mendorong mereka, untuk mencari bahagia dan memberi,
meskipun kehilangan tetapi teras a mendapatkan.

Hari-hari selama satu bulan, kita telah merajut sehelai
benag menjadi kain. Kita telah berusaha meningkatkan kadar
keimanan dan ketaqwaan kita melalui upaya peningkatan
kuantitas dan kualitas amal ibadah kita. Oleh karena itu
marilah kita berusaha agar rajutan yang telah menjadi kain
itu, tidak di urai kembali menjadi benang berserakan.

diberi kesempatan menemui kembali had suci, had fitri, hari
kembalinya kita semua menggapai kemenangan.

Oleh karena itu, mari kita sambut hari yang fitrah ini,
dengan penuh rasa syukur dan tadabbur, seraya menyeru dan
mengumandangkan kalimah takbir, taukhid, dan takhmid,
agar getaran hati kita membekas dalam sanubari. Cerna takbir
itu sungguh itu telah menimbulkan kerinduan kepada Sang
Khalik dan menghadirkan rasa sakinah yang amat mendalam
dalam hati kita.



Mencukupkan kaum dhuafa', sifakir dan simiskinbukan
hanya soal pemenuhan dan kebutuhan makan, sandang dan
papan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, pendidikan,
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"Cukupkanlah mereka terutama kaum dhuafa' pada hari ini dari
berkelilingmeminia-minia ".

Allhu Akbar 3XWalillahilhamd

Kaum muslim in yang berbahagia.

Momentum juhad di bulan sucu Ramadhan dan
kemenangan di hari fitri, haruslah dapat mematerikan sebuah
kesadaran barn bahwa manusia diciptakan Allah SWT,
menggambarkan misi kekhalifahan. Salah satu dari mist
kekhalifahan dalam konteks puasa dan Idul Fitri, esensinya
adalah: membangun solidariias keumatan, dan meningkatkan
kepedulian.

Itulah sebabnya ada perintah harian dari Rasul
menyambut Idul fitri dan bahkan sebuah teladan Nabi yang
harus diikuti. Perintah harian itu adalah:

"janganlah kiia menjadi seperti perempuan tua dalam ceriia lama,
yang menenun kain di pagi hari dan kemudian diurainya kembali
disenia hari" (An-Nahl : 92)

Begitulah ilustrasi Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92,
yang memberi gambaran tentang sikap mukmin yang tidak
istiqomah.



perasaan, ketidakadilan, dan POSISI termarjinalkan.
Mengentaskan kaum dhuafa' adalah tugas kekhalifhan,
bukan hanya tugas pemimpin formal. Maka janganlah kita
mengeksploitasi kaum dhuafa' untuk kepentingan ambisi
dan sensasi. Ada orang yang mencela dan menjelaskan orang
lain, lantaran tidak peduli dengan kaum dhuafa'. Temya
kepandaian mereka hanyalah sebatas mencela. Selama
satu bulan, setiap berbuka puasa tidak pernah sekalipun
bersama orang miskin, karena selalu berbuka puasa dihotel
berbintang, dan bahkan bisa jadi pula membayar zakat pun
tidak ia lakukan.

Sementara itu, bagaiman Rasul memberi teladan
langsung, tentang sebuah kepedulian. Ketika beliau menuju
tempat shalat, Rasul melihat anak kecil yang sedang
menyendiri, terpisah dari ternan-ternan yang lain. Si kecil
duduk termangu dengan pandangu sendu kearah ternan
sebayanya yang tengah beriang ria. Rasul menghampiri se
kecil itu dan menyapanya: mengapa ananda tidak bergabung
bersama ternan-ternan yang lain. Si kecillantas melihat Rasul
dengan kaca berkaca-kaca, suara lirih keluar dari mulutnya,
saya sendiri, karena tidak lagi punya ayah tempat meminta,
dan ibu tempat mengadu. Di had biasa si mungil itu tidaklah
begitu perasa, tetapi di hari raya, ia melihat ternan sebayanya
digandeng orang tuanya pergi shalat dengan ceria. Dapatlah
saudara bayangkan, betapa sedihnya anak sebatang kara
di had bahagia itu. Ia telah kehilangan segalanya. Rasul
kemudian membelai-belai rambutnya dan seraya menunduk
membisikan sesuatu ketelinganya. Berbinar mata si kecil,
tersenyum bibirnya, ia merasa bahagia meskipun belum
memperoleh baju baru dan mainannya. Ia merasa tidak akan
lagi kehilangan masa depannya. Rasul membisikan si kecil itu,
dengarlah tutur kasihnya: wahai ananda maukah engkau jika
Rasul menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu serta rumah
Rasul itu menjadi rumahmu.



"Candu kesenangan dan takut resiko"
Berbahagialah saudara yang di bulan ramadhan

dan bulan pemantapan (syawal) terus berusaha untuk
meningkatkan kualitas kesalehan individualnya. Allah dim
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Allahu Akbar 3XWalillahilhamd

Kaum Muslimin Rahimakumullah.

Dalam konteks hablumminallah, selam satu bulan
penuh, Allah telah memberikan kesempatan kepada kaum
muslimin untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas iman
dan taqwa, bahkan dilipatkan gandakan ganjarannya dan
dinilai sendiri olehAllah bagi siapa yang ikhlas melakukannya.
Apakah kesempatan itu sepenuhnya dapat kita manfaatkan?
Jawabnya, tidak semua diantara kita dapat memanfaatkan
kesempatan itu dengan baik. Siapakah mereka yang menyia
nyiakan kesempatan yang berharga itu. Antara lain adalah
mereka yang menyambut puasa dengan sangat terpaksa,
mereka yang hedonis dalam hidupnya, mereka yang terbiasa
melaksanakan agama hanya setengahnya,hanya dipinggiran
dan sekedar asesoris, tidak kaffah. Mereka oleh Rasul yang
dikatakan : terjangkit penyakit wahnun yaitu :

ltulah dua contoh kongkrit yang Rasullaukan. Memberi
teladan kepada kita bagaimana mempraktekkan. Tentulah
tidak sama cara melakukan dalam upaya membangun
solidaritas keumatan dan meningkatkan kepedulian.
Sernua itu sangat bergantung pada kesadaran atas posisi
dan kapasitas kita masing-masing. Ingatlah wahai kaum
muslimin, tingginya posisi dan besarnya kontribusi seseorang
bukan ukuran bagi Allah, tetapi kesadaran dan keikhlasan
itulah takarannya. Marilah kita berlomba-lomba menjadi
hamba yang mukhlisin.



Rasul-Nya sangat ingin kaum muslimin dalam kondisi dan
realitas seperti apapun, tetapi tidak pernah berputus asa
dari rahmat Allah, berusaha untuk menjadi manusia yang
khusnudzon dan optimis, harnba yang berakhlak mulia.

Dengan puasa dan Idul Fitri umat Islam dapat selalu
menghadirkan perilaku istiqomah dalam segala sesuatu. Di
mas a sempit dan keadaan yang bahaya, kepada Allah juga
mencari kekuatan dan pertoiongan. Sebaliknya di masa
lapang dan arnan, kepada-Nya juaga bersyukur nikmah itu
selalu dipanjatkan. Di saat daya pikir dan mental kena uji
bermacam-macam musibah, bahkan musykil dan berada
di luar nalar, kepada ajaran Allah juallah akhimya mencari
pedoman untuk pemecahannya. Mampu menghindari laku
syirik menhadapi ujian apapun. Karena kita amatyakin bahwa
Allah amat yakin dengan kita, Allah mengabulkan do'a kita,
bahkan Allah bergantung pada sangkaan kita.

Vitalitas ruhaniah yang demikian itu sangat perlu karena
sebagai manusia, kita mempunyai satu kecenderungan untuk
istidraj (rneluncur) dari rnaqarn utarna rnenuju maqam hina.

Dalarn satu gambaran, Allah SWT., rnelukiskan
bagaimana tingkah laku seseorang yang telah meluncur itu:

"Dan apabila kesusahan menimpa manusia, ia berdo'a memanggil
Kami, sambil berbaring atau duduk:aiau berdiri; maka tatkala Kami
hilangkan kesusahannya, ia berjalan (melenggak-Ienggok) seolah
olah ia tak pernah berdo'a (memanggil) Kami untuk: menghilangkan
kesusahan yang pernah menirnpanya... (Yunus : 12)

Bila ditimba bahaya atau kesulitan rnereka ingat kepada
Allah. Bila telah merasa arnan dan tenteram, dan merasa
sudah dapat berjalan sendiri, rnereka lalu istidraj. Meluncur
rnenjadi orang-orang yang melupakan dan rnelanggar aturan
Allah. Meluncur menjadi orang yang congkak dan sombong,
selalu rnenepuk dada dan rnernbanggakan jasa.

Orang yang tadinya sudah rela berkorban, derni
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Kaum muslimin rahimakumullah.

Bagairnan selanjutnya jihat untuk meraih kualitas
hablumminannas. Puasa dan Idul Fitri memang diharapkan
dapat meningkatkan peran keurnatan, peran sosial dan
peran kernasyrakatan kita. Lapar dan haus rnungkin jarang
kita rasakan, karena diantara kita terbiasa rnakan sebelurn
lapar, bahkan tidak berhenti sebelurn kekenyangan. Tetapi
tidak demikian halnya bagi orang-orang miskin dan kaum
dhuafa'. Mengembangkan amanah kekhalifahan dalam
konteks keumatan, amat bergantung pada posisi dan peran
kita masing-masing. Rasul mernbagi masyarakat menjadi
5 kelompok, yaitu: para ulama, atau eendikiawan, para
penguasa, para pengusaha, para pegawai atau karyawan, serta
masyarakat keeil. Lima kelornpok masyarakat itu masing
masinh harus dapat menegakkan satu sifat sebagai perilaku
yang mesti melekat dan menjadi pilar utama bagi yang
bersangkutan agar dapat menjalankan amanah kekhalifahan
dengan baik dan benar. Oleh Nabi, perilaku dan pilar utama
itu beliau sebut sebagai "hisan indah" .

Allahu Akbar 3XWalillahilhamd

kepentingan rnasyarakat dan bangsa, ditengah jalan rneluncur,
menjadi orang yang tak segan-segan, rnengorbankan
kepentingan rnasyarakat dan bangsa untuk kepentingan diri
sendiri dan golongannya. Orang yang tadinya jujur dan benar
serta rnenegakkan kejujuran dan kebenaran ditengah jalan,
rneluncur rnenjadi orang yang mau menang sendiri, walaupun
tidak benar. Orang yang tadinya adil dan rnenegakkan
keadilan, ditengah jalan bisa meluncur menjadi orang yang
dzalirn dan sewenang-wenang. Mereka telah berlalu Talbis
(rnencapuradukkan antara yang hak dan yang bathil antara
halal dan hararn).



Bagi para ulama, hisan indah untuk mereka adalah
"ilmu yang bermanfaat". Bagi penguasa indahnya adalah
"keadilan". Hisan indah bagi pengusaha adalah "kejujuran".
Para karyawan meski menghiasi dirinya dengan /Idisiplin dan
loyalitas" _ Sementara rakyat kecil hiasan indahnya adalah
"keikhlasan dalam ibadah dan do/a".

Rasul juaga mengingatkan untuk selalu berhati
hati terhadap hiasan buruk bagi kelimanya. Para ulama
mesti menjauhi sifat "hasad dan dengki". Para penguasa
harus menjauhi sifat "dzalim dan sewenang-wenang". Sifat
"khianat dan tidak dapat dipercaya" adalah hiasan buruk
bagi para pengusaha. Para karyawan mesti menghindari sifat
"membangkan", karena itu merupakan hiasan buruk bagi
mereka. Sementara itu ibadah dan do/a rakyat kecil tidak
boleh dihiasi sifat "riya".

Kaum muslimin, bagaitnanakah keadaan satu
bangsa, mana kala para alim ulamanya bersifat hasad, lebih
berorientasi pada kepentingan madzhab dari pada ummat.
Ulama menurut Rasul ditempatkan sebagai pewaris Nabi,
jika ulama sudah hasad, maka tausiyah dan fatwanya tidak
lagi cemar kepentingan sesaat. llmu adalah karunia llahi yang
diamanahkan kepada hamba-Nya sehingga ia disebut sebagai
ulul albab. Mereka ini bertanggung jawab untuk memelihara
dan mengembangkan kecerdasan umat, menebarkan dan
menyiarkannya, agar umat tidak jumud, beku pikiran, dan
terjebak pada khurofat.

Bagaimanakah nasib suatu bangsa, apabila pemegang
amanah kekuasaan, memandang kekuasaan hanya untuk
berkuasa. Terlebih jika kekuasaan itu hanya dianggap sebagai
kehormatan dan kebanggan semata. Bisa jadi kekuasaan
yang dipegangnya akan cenderung sewenag-wenang. Iblis
terus berusaha menancapkan bendera /I dzalim" disebelah
keadilan para penguasa. Kekuasaan adalah karunia Ilahi,
yang diamanatkan para penguasa untuk dijalankannya
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Harta tidak boleh ditumpuk hanya sekedar untuk
dihitung-hitung dan dipamerkan, apalagi sekedar gengsi
dan status simbol. Harta harus diproduktifkan. Masyarakat
berhak atas daya guna dari harta milik orang perseorangan.
Akan bertambah makmur meratalah pendapatan masyarakat,
apabila para pengusaha, pedagang dan hartawan menyadari
kelebihan harta yang ada pada mereka sebagai -amanat,
agar dimanfaatkan penuh dengan kejujuran, melalui infaq
fisabilillah, sehingga memberi berkah bagi kehidupan
masyarakat keseluruhan.

i)~G jJL::.JJ ~ ~~\ cJ)
,/dan dalam harta-harta mereka terkandung hak yang diakui dari
orang yang meminta (lantaran tak punya), dan dari yang bertangan
hampa, (meskipun paniang meminta)" (QS.Ads-Dzariat: 19).

dengan norma-norma yang digariskan oleh Allah yang Yang
Maha Kuasa, Maha Adil. Demikianlah amanah llahi kepada
para penguasa. Kekuasaan adalah untuk menegakkan hukum
dan keadilan, untuk memberi hak kepada siapa saja tanpa
diskriminasi. Jika amanah itu dilanggarkan maka kezaliman
yang akan menggantikannya.

Bagaimana keadaan suatu masyarakat, apabila ricuh
sudah merajalela, bila para pengusahanya sudah kehilangan
kejujuran atas usahanya. Harta bendanya hanya digunakan
untuk kehidupan hedonistik dengan semboyan siapa kaya
akan jaya, dan dapat mengatur siapa saja. Harta adalah
karunia yang diamanatkan Allah SWT., kepada si pemilim
untuk mengurusnya. Menyempurnakan amanat harta berarti
membelanjakannya sesuai dengan aturan dan norma agama.
Di dalamnya ada kewajiban infaq Fisabilillah, menafkahkan
harta pada jalanAllah. Dalamharta milik seseorangterkandung
hak angota-angota masyarakat yang tak berpunya.



Bagairnana nasib bangsa jika para karyawan tidak
disiplin dan tidaak loyal pada tugas, jika para karyawan
lebih sering mangkkir kerja, apalagi membangkang. Pastilah
produktifitas kerja menu run, pastilah suasana kantor tidak
kondusif. Puasa mendidik kita disiplin, tidak siapapun
mengetahui apakah kita puasa atau tidak, kecuali dari diri kita
sendiri, Allah dan malaikat pencatat. Loyalitas dan disiplin
hanya bermakna jika muncul dari hati nurani yang dilandasi
keikhlasan. Tanpa keikhlasan, loyalitas dan disiplin hanyalah
asesoris dengan banyak wajah. Kemunafikan merupakan
penyakit pertama yang muncul sebelum meningkat menjadi
pembangkangan. Mestilah saudara, siapapun yang merasa
menjadi karyawan dan pegawai, sebagai abdi masyarakat dan
abdi negara, hiasan indahnya tiada lain adalah loyalitas dan
disiplin.

Yang terakhir, bagairnana pula nasib bangsa, jika
rakyatnya tidak lagi ikhlas dalarn ibadah dan berdoa. Jika
tiya telah menjadi hiasan hidupnya. Berbahagialah saudara,
rakyat, dan bangsa kita yang mayoritas muslim adalah
rakyat yang sangat religius, rakyat yang setiap hari berdo'a
untuk kesejahteraan negaranya, rakyat yang setiap hari
dati surau, dan masjid, dari majlis taklirn dan majlis dzikir
selalu mendoakan para pemirnpinnya. ltulah sesungguhnya
kekuatan dahsyat bangsa kita.Karena rakyat selalu mengamini
dengan ikhlas, apapun yang dialaminya. Tentulah menjadi
kewajiban kita semua merengkuh mereka, sesuai kapasitas
dan posisi kita masing-masing, agar kita makin sejahtera.

ltulah lima kelompok masyarakat yang digambarkan
oleh Rasul, laksana wama wami bung a yang menghiasi
taman negeri. Dengan hiasan utamanya, mereka berhidmat
dan berkontribusi, sesuai kapasitas dan posisi. [ika kapasitas
'hablumminannas" dapat terus kita tingkatkan, insya Allah
negeri kita akan segera mencapai derajat dan maqom sejahera
bagi rakyat. Amin ya mujibassailin.



Allahumma ya Rakhman.

Selama satu bulan, kami telah berusaha menjadi hamba
yang senantiasa pasrah dan bersimpuh dalam maghfirah
Mu. Kamipun selalu ingin terus dalam rangkuhan kasih-Mu,
agar hidup kami senantiasa terjaga dari kesesatan. Janganlah
ya Allah, Engkau biarkan kami tanpa lindungan-Mu, meski
hanya sekejap.

Allahu Akbar 3XWalillahilhamd.

Akhirnya, untuk kesempumaan dan berkah shalat
'id dan khatbah Idul Fitri kali ini, marilah kita bermunajah
kepada Allah.

.(.5_,..al y}1 ~ 0~
"Dan memberi maaf itu lebih dekat pada taqwa".

Kaum muslimin sekalian.

Apabila shalat 'id ini telah selesai, marilah kita amalkan
akhlak mulai ahli dunia dan akhirat, untuk menyempurnakan
kepribadian kita. Pertarna, kita sebagai tali silaturrahmi, utarna
kepada mereka yang telah putus hubungan dengan kita. Jabat
tangan dan cium pipi kiri dan kanan dengan shohib adalah
biasa, tetapi melakukan hal yang sarna dengan mereka yang
telah putus hubungan adalah luar biasa. Kedua, memberi
kepada orang yang tdak pernah sekalipun memberi apa-apa
kepada kita. Marilah kita beri mereka, meskipun dengan
senyum dan sapa. Ketiga, berilah maaf, kepada mereka yang
mendzalimi kita. Konsep islam yang utama dan mulia adalah
memberi maaf, bukan minta maaf.

Allahu akbar 3Xwali11ahilhamid.



Rabbana atina fitdun-ya khasanah, wafil akhiroti khasanah,
waqina 'adzabannar.Walkhamdulillahirobbil'alamin.

Allahu akbar 3X toalillahilhamd. Wassalamu'alaikum
warahmatullahi uabarakatuh:

Allahumma ya Ghafar

Ampunilah kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua
orang tua kami, ampunilah kesalahan para pemimpin urnat
dan bangsa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi
Arnpun dan Maha Pengasih.

Allahumma ya Mujibas Sailin.
Banyak hajat dalam hati maupun yang terucap. Tidak

ada daya dan kekuatan kecuali atas kudrat-Mu. Engkau jualah
yang memberi jalan terang dan kemudahan. Kucurkan kasih
dan ridha-Mu, naungan dan birnbing-Mu untuk masalah
keluarga kami dan maslahat negeri kami. Dengan ridha-Mu
jualah Qodar yang telah Engkau tetapkan adalah jawaban atas
do'a permohonan karni.

Allahumma ya rakhim.

Ikhtiar dan tafaul karni merajut benang taqwa menjadi
sehelai kain, ingin kami pakai dalam rnelanjutkan rnusafir
kehidupan. Hidayah dan maunah-Mu jualah sumber
keabdian keselarnatan kami, Jauhkan dan bentengi kami dari
kemungkinan istidrij dalam hidup ini.



OLEH:
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DENGAN HIKMAH IDUL FITRI
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Pertama-tama marilah kita berserah diri dan bersyukur
ke hadirat Allah SWT, dengan Rahman dan Rahirn-Nya
telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat yang sangat banyak
sehingga kita dapat berada dalam kebahagiaan di pagi Idul
Fitri yang mulia ini. Di antara Rahmat-Nya tersebut kita telah
sampai kepada suatu hari yang amat mulia, yakni hari raya
Idul Fitri tahun 1422hijrah ini. Bersama umat Islam sedunia,
hari ini kita ikut menikarnti kegembiraan dan ketenangan
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Dr. H. Muslim Nasution, MA

DENGAN HIKMAH IDUL FITRI
KITA TINGKATKAN RASA SOLIDARITAS SESAMA

UMAT MANUSIA



Kata Idul Fitri bisa bermakna kembali kepada fitrah
atau kesucian, dan Idul Fitri adalah simbol kesuksesan, yakni
kesuksesan mensucikan diri dari berbagai sifat-sifat yang
tidak terpuji. Dengan kesucian jiwa, pikiran dan tingkah
laku orang yang berpuasa, maka akan bertambah indah dan
berseri kehidupannya, terhindar dari berbagai maksiat dan
kejahatan. Hatinya bersih, jiwanya damai, pikiran positif
dan cemerlang, rasa solida,ritasnya kuat, bersikap jujur, dan
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Artinya: "....dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan
hendaklah kamu mengagungka« Allah atas petunjuk-Nya yang
diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".

Hadirin Jama'ah Shalat 'Id Rahimakumullah,

Hari raya Idul Fitrimerupakan rentetan dari pelaksanaan
puasa Ramadhan yang telah dilaksanakan sebulan penuh
dengan berbagai amaliah dan al-akhirat, baik berupa shiam,
qiyam, infaq, shadaqah dan ibadah mulia lainnya. Aktifitas yang
kita laksanakan itu adalah sebuah implementasi dari Firman
Allah :

batin sebagai pertanda kita telah selesai menyelesaikan suatu
ujian berupa ibadah Ramadhan. Sebagaimana Iayaknya
sebuah ujian kita semua berharap agar termasuk pada
kelompok orang berhasil lulus dengan predikat tattaquun.
Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAWbeserta para keluarga dan sahabatnya
sekalian.



Hadirin jama'ah Idul Fitri yang berbahagia,

Pada tanggal 1 syawal ini urnat Islam diperintahkan
untuk menggembirakan orang lain, menebarkan rasa kasih
sayang, membantu orang-orang yang kesusahan sebagairnana
makna yang terkandung dalarn kewajiban membayar zakat
fitrah. Walaupun nilai materi zakat fitrah itu tidak begitu
besar, tetapi secara subtansial kewajiban itu sangatlah mulia.
Melalui ibadah zakat umat Islam diajak untuk tidak pelit,
bakhil, menikmati kekayaan alam yang berlimpah ruah
secara sendiri-sendiri. Islam membangu sifat peka terhadap
nasib dan kehidupan diseputar kehidupan kita. Umat Islam
dperintahkan untuk membahagiakan kaurn dhuafa', fakir
miskin, janda-janda, orang-orang terlantar dan mereka
mereka yang serba kekurangan, bahkan Islam memerintahkan
agar mau berkorban untuk membangun dan mengangkat
derajat kehidupan mereka, sebagaimana firman Allah SWT;
"Dan merek« mendahulukan kepentingan orang lain daripada
kepentingan merekasendiri...."

tangguh dalam mengahadapi berbagai hal yang melanda
hidupnya, karena selama bulan suci Ramadhan dilatih untuk
itu. Kesucian dalam arti yang luas, kesucian jiwa, perilaku,
pekerjaan, lingkungan, persahabatan, pergaulan dan berbagai
dimensi sosial kehidupan lainnya. Bila prinsip kesucian
itu betul-betul dihayati dan dilaksanakan dalarn berbagai
aspek kehidupan tentulah akan menimbulkan dampak
yang sangat positif. Sebaliknya perilaku yang kotor, yakni
yang tidak sesuai dengan etika dan aturan agama maupun
negara,rnisalnya, kekerasan,kecurangan, fitnah,perpecahan,
intimidasi, korupsi, kolusi dan nepotisme, tentu bisa dihindari.
Bila masing-masing kita menonjolkan dan mengedepankan
kesucian itu pasti berbagai hal yang mengancam kerukunan
hidup umat beragama, integrasi bangsa, krisis ekonomi dan
sebagainya dapat kita hindarkan.



Artinya : "Orang Islam dalang orang yang lidah dan tangnnya
untuk membahagiakanorang lain".

Usaha untuk membahagiakan orang lain bisa diawali
dengan adanya kepedulian kepada orang-orang yang berada

Hadirin yang berbahagia

Islam adalah agama "Rahmaian lil alamin" yakni
membahagian seluruh alamo Rahmatan 1il alamin dalam
konteks ini dalam suku, wilayah, agama dan negara. Seorang
yang muslim sayogianya mampu memposisikan diri sebagai
pemberi kebahagiaan kepada alam sekitamya, menyenangkan,
mesra dan peduli. Sehubung itu Rasulullah bersabda :

Rasulullah SAW telah membuktikan sebagaimana telah
tergambar dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW di
Madinah. Orang-orang Al-Anshar di Madinah dengan rasa
solidaritas sosial yang tinggi membantu, mengayomi dan
secara bersama memberikan perlin dung an kepada kaum
Muhajirin yang datang dari Makkah. Masyarakat Makkah
yang dibangun Rasulullah memperlakukan semua anggota
masyarakat sarna dan tidak mengenal kelompok minoriras,
apalagi memakai istilah "PAD" (Putra Ash Daerah). Bahkan
Rasulullah dapat diterima penduduk Madinah sebagai
pemimpin tertinggi negara Madinah ketika itu. Madinah
adalah sebuah masyarakat yang beragam etnis, suku, agama
dan kepercayaan. Sikap kehidupan yang seperti ini dalam
lintasan sejarah umat Islam bukan sesuatu yang bam, tetapi
telah dilaksanakan balasan abad silam. Sikap solidaritas,
kebebasan, persamaan dan keadilan menjadi pilar utama
membangun masyarakat madani, sesuatu masyarakat yang
memiliki peradaban yang tinggi.



Kemurahan dan perhatian Rasullah yang demikian
tinggi kepada orang lain, terutama orang-orang susah yang
membuat beliau tidak sempat membayar zakat mal. Harta
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Artinya : "Beliau paling pemurah pada bulan Ramadhan. "

disekitar kita. Islam tidak membenarkan seorang muslim
yang hanya hidup memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli
dengan orang lain, tidak menghiraukan alam sekitamya. Nabi
Muhammad SAW bersabda : "bukan golongan kita (muslim)
orang yang tidak memperdulikan kaum muslim lainnya. "

Salah satu ciri orang muslim yang sejati adalah orang
yang peduli kepada orang lain. Bagaimana ia memposisikan
dirinya bisa bermakna bagi orang lain. ltulah yang disebutkan
Rasulullah:

Artinya : "Orang yang paling baik adalah orang yang paling
berguna bagi orang lain. rr

Dalam realitas hidup tidak bisa dibantah bahwa
manusia berbagi ragam bentuknya, bermacam pula
situasinya. Tak sedikit diantara mereka orang-orang yang
dalam keadaan sulit kehidupannya. Pensyari'atan ibadah
zakat sebuah simbol Islam peduli kepada anggota masyarakat
kurang mampu. Pemberian zakat kepada kaum fakir dan
dhuafa', memberikan makna betapa kita diperintahkan untuk
membegai rizki yang kita peroleh kepada orang-orang yang
membutuhkan, membagi rasa kebahagiaan kepada mereka
yang sedang dilanda duka, meskipun dalam jumlah yang
tidak terlalu besar.

Ramadhan adalah bulan rahmat, Allah SWT sangat
pemurahnya pada bulan tersebut. Begitu pula Rasulullah,
sangant pemurah dibulan Ramadhan sebagaiman disebutkan
sebuah riwayat;



beliau tidak samapi menumpuk hingga batas nisab dan haul,
sebagai syarat wajib zakat mal. Sebagai pemimpin umat dan
negara Rasul tetap menjadi seorang yang serba sederhana.
Demikian tingginya kepedulian Rasulullah kepada orang
orang yang dalam kesulitan hidup.

Sebagai seorang pemimpin tertinggi dan berpengaruh,
Rasulullah tidak memanfaatkan amanah dan jabatannya untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Istilah ajian
mumpung sebagaiman sering muncul dalam masyarakat kita,
betul-betul tidak ditemukan dalam kemimpinan Rasulullah
dalam hidup berbangsa dan bernegara. Rasulullah menyadari
penganyom masyarakat, pemimpin, dan tempat pengaduan.
Karena itu Rasulullah konsisten rnenjalankan peran tersebut.

Memang, Islam mengajarkan kepada kita bahwa harta
yang dirniliki di dunia ini adalah amanah dan titipan dariAllah
SWT yang disana hak fakir miskin, anak yatim, para janda
janda dan orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan
sebagainya. Bila hak-hak itu tidak diberikan kepada meraka
pastilah perniliknya mendapat balasan siksa dari Allah SWT
sebagaiman ditegaskan Allah SWT ,; Dan orang-orang yang
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya
kejalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa
mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.

Berbagai siksaan kelak akan ditimpakan kepada orang
orang yang tidak mau menafkahkan hartanya kepada orang

/ lain, bahkan terkadang di dunia pun Allah telah mulai
menunjukkan siksaan tersebut, apakah rnisalnya dengan
perusahaanya yang pailit, tubuhnya yang ditimpa penyakit
dan rumah tangganya yang tidak bahagia dan sebagainya.
Sebaliknya orang-orang yang memberikan hak-hak orang lain
Allah akan memuliakannya, memberikan ganjaran pahala,
bukan hanya sorga di akhirat, tetapi beragai kesuksesan
di dunia ini, misalnya kesehatan dan umur yang panjang,
perusahaan yang maju dan berhasil, dan sebagainya. Yang



jelas orang penuh solidaritas kepada orang lain pasti disenangi
oleh orang-orang sekelilingnya.

Dalam konteks inilah pada hari yang berbahagia dan
penuh kemenangan ini, kami meminta perhatian kita untuk
mewujudkan solidaritas sosial kita dengan menyisihkan
sebagian harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita
yang sedang ditimpa kesusahan, kenestapan, kekurangan
makanan di daerah konflik di sebgaian wilayah nusantara,
dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana alamo
Tak terkecuali juga saudara-saudara kita yang tidak memiliki
temp at tinggal, anak jalanan, pengamen serta mereka-mereka
yang serba menderita dimanapun mereka berada.

Rasa solidaritas sosial dalam Islam tidak mengenal batas
wilayah, agama dan negara. Rasa solidaritas itu juga sepatut
kita sampaikan bagi saudara-saudara kita di Afganistan
yang sedang dilanda perang. Kebijakan pemerintah untuk
mengirimkan bantuan kemanusiaan sayogianya mendapat
dukungan umat Islam Indonesia. Solidaritas kepada
seseorang atau sebuah kelompok jangan sampai mengalahkan
pertimbangan pertimbangan rasional dan matang. Sikap
emosional karena alasan solidaritas jangan sampai lepas tanpa
kendali. Kendali yang dimaksud di sini adalah menyerahkan
sepenuhnya kebijakan terakhir kepada pemimpin negara kita
untuk menentukan sikap terbaik yang harus diambil. Dengan
memberikan kepercayaaan kepada pemerintah kita berharap
bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini terhindar dari
perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran, dan dalam konteks
hubungan antar umat beragama tidak eksklusif dalam
kehidupan beragama, sehingga terwujud masyarakat yang
rukun, damai dalam kebersamaan dan ketentraman. Sebagai
warga negara yang baik harus memberi kepercayaan dan
dukungan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita dalam
menyikapi persoalan yang ada, tanpa harus menghilangkan
sikap kritis dan idealisme.



Hadirin dan sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah.
Memecahkan problem bangsa dan kehidupan umat

Islam khususnya adalah "wajib ain II bagi kita semua.
Kewajiban itu tidak selayaknya ditimpakan kepada pundak
pemerintah saja, sehingga masyarakat umumnya banyak yang
berpangku tangan. Simbol kebersamaan dalarn melaksanakan
Idul Fitri ini, misalnya sama-sama bertakbir dan shalat
berjama'ah, sayogianya sebagai rnotivasi untuk saling bahu
mernbahu dalam rnenanggulangi berbaagai kehidupan sosial
kemasyarakatan saat ini. Jika semua kornponen melibatkan
diri dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara ini,
maka niscaya kernelut dan krisis bagaimanapun besamya,
insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi bangsa
Indonesia akan duduk sarna rendah dan berdiri sama tinggi
dengan bangsa-bangsa rnaju lainnya.
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Solidaritas kepada sesama manusia bukan han ya terbatas
dalam bentuk materi, tetapi juga bisa dilakukan dalam bentuk
non materi. Dalarn had is diriwayatkan; bahwa ada sahabat
yang rnengadukan halnya kepada Nabi Muhammad SAW.,
karena ia, tidak bisa menafkahkan hartanya sebagaimana
orang-orang yang kaya. Dia berkata : "Ya Rasul, enak jadi orang
kaya karena mereka bisa membeli sorga dengan kekayaannya. II
Rasul rnenjawab : bahwa masuk ke sorga bukanlah melalui
harta saja, sampai-sampai kata Nabi : "menyingkirkan duri dari
jalan yang dilalui orang pun menjadi sedekah bagimu. "

Dari peristiwa ini diketahui bahwa solidaritas kita
kepada orang lain bukan terbatas hanya pada pemberian harta
benda, tetapi dapat terbentuk amaliyah perbuatan, pemikiran,
do'a dan sebagainya. Solidaritas dalam bentuk tersebut
rnisalnya, menjaga keamanan, bekerja sungguh-sungguh, di
ternpat pekerjaan masing-masing menenangkan situasi dan
tidak menimbulkan kerusuhan, melawan kerusuhan dan
terorisme, meningkatkan kualitas pendidikan, arnal ma'ruf
nahi munkar dan sebagainya.



Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara mu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertaqwa. "

Perbedaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat,
berbangsa dan bemegara jangan dijadikan sumber konflik,
tetapi jadikan perbedaan itu sebagai sumber ta'aruf dan
sumber ma'rufbagi bangsa dan negara. Sebabkata "li ta'arafu"
di atas mengambil akar kata "a'rafa"yang sarna dengan
"ma'ruf". Jadi sebenarnya bukanlah hanya sekedar saling
memahami, mengenal, tetapi bisa lebih jauh dari itu yaitu
saling berbuat ma'ruf.

Kata kunci yang harus kita pegang adalah \
mempertahankan mengaktualisasikan persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia secara subtansial dan kultural
yang tumbuh dari budaya masyarakat secara alami, murni
dan ikhlas tanpa basa-basi.

Ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa harus
selalu kita waspadai secara terus menerus menjaga kesatuan
dan persatuan kehidupan berbangsa dan bemegara. Menjaga
kesatuan dan persatuan merupakan kewajiban universal
dalam ajaran agama, sebagaimana firman Allah SWT;
"berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama)Allah dan
janganlah kamu bercerai-berai.II

Islam mengakui adanya perbedaan dan keragaman
dalam berbangsa dan bernegara. Dalam waktu yang
bersamaan pula Islam menekankan agar perbedaan itu jangan
dijadikan sumber perpecahan dan perselisihan, apalagi
kepada peperangan dan pembunuhan. Firman Allah SWT;

). ). 0 {;/ ). 0.... t:i c;:i ,-s.~l{w~ ~ J ~ ~ <:"'LJ;,;,.~ I -;;o.\~ (""~ ~ ~ <:"'I-:'Qj;:"Li\ J 8\ 1-::"'.\ l.:Io: . ~ :_y- r ')tr~1'" .x r ~if ~-
l' ". S. ~".o J 0;' t:i .J

~<:"'~I .ill1 ..l.:>- • <: -::~("'i 01 e I....!~~r-- ". ". ~~~ ~ ~J ....



Persatuan dan kebersamaan adalah sangat kita
butuhkan, apalagi saat dimana negara dan bangsa kita yang
sedang mengahdapi berbagai krisis yang multidimensional.
Dengan menjaga kesatuan dan kebersamaan, problem dan
kesukaran yang dihadapi bisa kita selesaikan bersama-sama,
dan dengan itu akan lebih rnudah diselesaikan, lebih ringan
sebagaimana papatah lain mengatakan; "Ringan sama dijinjing,
beratsama dipikul." Negara kesatuan RI haruslah kita pelihara
keutuhannya, karena ia merupakan amanah para pendahulu
kita dan sekaligus sebagai identitas dan jati diri keberadaan
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Artinya: "....janganlah kamu berpecah belah, dan hendaklah kamu
berjamaah (bersatupadu). "

Hadirin Jamaah Idul Fitri Rahimakumullah,

Hari ini kita diperintahkan shalat berjamaah yakni
shalat Idul Fitri, sebelurn kita diperintahkan untuk bertakbir
bersama-sama, dan sebelum itu kita melakukan shalat
tarawih berjarnaah dan selalu juga dilakukan berbuka
bersama. Aktivitas berjamaah yang dilakukan seperti
ini merupakan pes an moral yang terdapat dalam ibadah
Ramadhan dan Idul Fitri. Selama sebulan dan hari ini, kita
drajak untuk rnernbangun [amaah, rnemelihara [amaah, dan
hidup berjamaah, yakni kebersamaan, betapa mulianya pesan
berjamaah inisebagaimana sabda Rasulullah;

Dengan adanya saling ta'aruf dan ma'ruf yang dilakukan
oleh berbagai pihak, tentu akan terjelma komunitas yang damai,
saling menghormati, saling membantu, dan memposisikan
orang lain sebagai patner, bukan sebagai rnusuh. Dengan
demikian berbagai hal yang menuju ketegangan sosial,
disintegrasi bangsa, perpecahan bisa dihindari.



Hal ini tentu sangat dibutuhkan oleh negara kita
yang sedang dilanda berbagai kemelut, terutama sektor
ekonomi dan keamanan. Krisis ekonomi dan keamanan telah
memporakporandakan berbagai seni kehidupan kita. Untuk
memperbaiki dan menanggulangi krisis tersebut dibutuhkan
kesungguhan dari semua pihak.

Ramadhan telah mengajarkan bagaimana mengusai
nafsu syahwat duniawi yang penuh ketamakan dan
keserakahan serta hidup yang serba materialistis, bahkan
sampai-sampai tidak menghiraukan halal dan haram. Dengan
Idul Fitri ini kita akan lebih giat dan bersungguh-sungguh
mencapai target kesuksesan dibidang ekonomi dan lainnya,
sekaligus kita akan lebih mampu menguasai na£su duniawi
yang cenderung serakah.

Kesalehan personal yang kita raih baru akan bemilai
bagi kehidupan sosial kemasyarakatan bila mana diiringi oleh
kesalehan sosial. Dengan kesalehan personal dan sosial, Insya
Alah akan terwujud masyarakat yang agamis, berperadaban
luhur, kebasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran agama.
Karena itu, semua agama seharusnya berbagi pada satu
tanggung jawab bersar yaitu mendorong terciptanya suatu
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Republik Indonesia. Persatuan dan kebersamaan ini pula
yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Idul Fitri merupakan lambang keberhasilan, kesuksesan
dan kebahagiaan. Dengan Idul Fitri kita diajak untuk
bergembira, berbahagia bahkan ada anjuran untuk memakai
pakaian yang baik dan baru. Demikian juga pekerjaan dan
berbagai aktifitas yang dilakukan haruslah membuahkan
kebahagiaan, bukan penderitaan. Kebahagiaan dan
kebersamaan biasanya diperoleh melalui perjuangan dan
pengorbanan, sebagaimana kesungguhan saat mengerjakan
puasa Ramadhan. Selama sebulan penuh kita dilatih untuk
menanamkan sikap besungguh-sungguh dalam mengerjakan
sesuatu.



Demikianlah uraian singkat khotbah ini semoga negara
Indonesia yang kita cintai senantiasa berada dalarn rahmat
dan kasih sayang Allah SWT,amino

Artinya: "Dan (Tuhan berfirman lagi); Sekiranya penduduk
negeri (negara) itu, beriman serta bertaqwa, tentulah kami akan
membuka kepada mereka keberkahan yang mencurah dari langit
dan menyembur dari bumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul
Kami), lalu kami timpakan kepadamereka azab dan siksa disebabkan
perbuatan mereka sendiri. "

masyarakat dan negara yang "baldaiun thayyibah wa rabbul
ghafur." Suatu masyarakat yang agamamis, berperadaban
luhur, cinta mencintai, saling kasih mengasihi sesama umat
rnanusia dan memiliki rasa solidaritas sesama kita. Untuk
meraih masyarakat yang dicita-citakan dimaksud, Allah telah
menegaskan dalam firman-Nya dalam suratAI-A'ra£: 96:
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K. H. Abd. Rasyid Abdullah Syafi'ie

NILAI-NILAI IBADAH PUASA MEMBIMBING
GERAKAN REFORMASI NASIONAL YANG MURNI

DANTERARAH



Orang-orang yang bertaqwa adalah orang-orang yang
mengagungkan Allah dengan senantiasa melaksanakan
perintah-perintah-Nya dan menjauhkan diri dari larangan
IaranagnNya dengan cara sebaik-baiknya. Dan orang-orang
yang berbuat baik, (muhsinum) adalah orang-orang yang
mengasihi seluruh ciptaan Allah, menghormati hak-hak
mereka dan santun dalam pergaulan bersama mereka.
Orang yang demikian sifat-sifatnya, niscaya akan selalu
memperoleh perlindungan, perhatian dan hid ayah dari
Allah SWT. Merekalah orang-orang yang beruntung karena
Allah SWT. Beserta mereka. Sebaliknya orang-orang yang
tidak memperoleh perhatian, lindungan dan tuntunanNya,
sungguh mereka merugi di dunia dan akhirat.

Yang artinya: /ISesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
bertaqwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. II

Kaum Muslimin, Rahimakumullah,

Allah SWT. Telah berfirman dalam AI-Qur'an Karim
Surat An-Nahl ayat 128,

Kaum Muslimin Rahimakumullah,

Allahu Akbar, Allahu Akbar, AllahuAkbar, Walillahihamdu,

Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Segala puji
kepunyaan Allah Rabbil'alamin. Gema takbir dan tahmit
berkumandang tiada henti karena menyambut datangnya
hari raya Idul Fitri yang penuh bahagia,



Kaum Muslimin yang berbahagia,

Pertanyaan tadi sangat penting sebagai bahan renungan
kita semua, sejauh mana puasa telah berpengaruh pada diri,
hidup dan kehidupan kita.

Jawaban dari pertanyan-pertanyaan tersebut tercermin
dalarn sikap dan perilaku kita.

Seorang tidak mungklairn ia telah rnemperoleh
pencerahan, kalau ia ternyata jenuh dengan suasana
Rarnadhan, rnenghitung hari demi hari rnengharap Rarnadhan

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Walillahilharndu,

Kaum Muslimin yang berbahagia,

Kini Rarnadhan telah berlalu rneninggalkan kita.
Sudahkah kita bertaqwa kepada Allah dan rnenunaikan
kewajiban kita dalarn bulan sud Ramadhan itu?

Sudahkah kita menghorrnati hak-hak orang lain dan
bergaul dengan mereka dengan santun dan ber-akhlakul
karirnah?

Puasa itu mencerahkan hati, meneguhkan diri,
rneneguhkan komitmen/keyakinan, rnengajarkan kita nilai
dari sebuah nikmat Allah dan menumbuhkan kepekaan sosial
dalarn diri kita. Sudahkan semua terwujud? Sudahkah hati
kita tercerahkan dengan sinar kebenaran? Mamapukah kita
mendisiplinkan diri, rneneguhkan keyakinan akan nilai-nilai
kebenaran yang kita rniliki?

Sudahkah kita menyadari betapa berharganya
sebuah nikmat Allah sehingga kita selalu terdorong untuk
rnensyukurinya? Adakah kepekaan sosial dan empati
terhadap penderitaan orang lain telah cukup berserni dihati
kita?



AllahuAkbar,AllahuAkbar,AllahuAkbar, Walillahilhamdu,

Kaum Musllimin yang berbahagia,

Kemarin adalah bulan perpisahan kita dengan bulan
Ramadhan. Kata perpisahan apa yang layak di ucapkan,
kalau selama bersamanya kita tidak pernah maksimal
memanfaatkannya, mengisinya dengan amal saleh?

Oleh karena itu wahai Kaum Muslimin, marilah
kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah, kita tebus
kelalaian kita dengan bertaubat taubatan nasuha yakni taubat

em 1<.umpufan 1<.hutbah Utlri'Rft!JtI ?tfuf'rim

cepat berlalu. Ia tak berhak rnengaharap ganjaran pahala dari
Allah SWT, pembebasan dari api neraka kalau ternyata jauh
di dalam hatinya ia hanya menganggap Ramadhan hanya
sebuah beban.! ia juga tak layak mendabakan pengampunan
Allah Rambulalamin kalau hatinya masih sekeras batu tak
bergeming mellihat pertindasan mereka yang tertindas.

Kaum Muslimin yang berbahagia,

Bulan ibadah telah berlalu, sudahkah kita
menghidupkannya dengan memperkaya ibadah, pengabdian,
kepada Allah SWT.?

Bulan Al-Qur'an telah meninggalkan kita, sudahkah
kita mengisinya dengan membeca, mengahayati dan
mengamalkan kandungan dan nilai Al-Qur'an?

Bulan yang penuh kebahagiaan telah pergi, ,
pernahkan kita menebarkan kebaikan kepada anak yatim,
para janda, dan orang-orang miskin disekitar kita?

Bulan silaturrahmu telah berlalu, sudahkah kita
meneguhkan tali silaturrahmi dan mernaafkan mereka
yangpernah bersalah kepada kita?

Bulan taubat telah usai, adakah kita termasuk
orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah SWT.?



"Dan bersegeralahkamu. kepadaampunan dari Tuhanmu. dan kepada
surga yang luasnya seluos langit dan bumi yang disediakan untuk
orang-orang yang bertaqwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan
hartanya, baik diwaktu lapang maupun. sempii dan orang-orang
yang menahan amarahnya dan memaaJkan kesalahan orang. Allah
menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan". Surat Ali Imran
ayat 133-134.

Dan semoga pula kita telah mengeluarkan zakat fitrah,
karena Allah telah mewajibkannya untuk menghibur hati
para fakir miskin, mencegah mereka untuk meminta-minta
pada hari yang mulia irii.

Marilah juga kita saling maaf memaafkan, kita singkirkan
perasaan hasud dan kebencian dari dalarn hati kita.

Allah SWT.,berfirman dalam Al-Qur'an:

Artinya : "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan dosa perbuaian yang buruk. Iiulah peringaian bagi
orang-orang yang ingat"

yang sebenar-benarnya taubat. Kita tumbuhkan semangat
selaturrahmi, solidaritas dan kesetiakawanan di antara kita.

Dalam surat Hud ayat 114Allah SWT.,berfirman :



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahihamdu,

Kaum Muslimin yang berbahagia,

Sesungguhnyahariini adalahhari yang berbahagia orang
yang lurus niatnya dan diterirna puasa dan amal salihnya. Hari
baik bagi orang yang selalu berusaha mewujudkan persatuan
dan kesatuan. Ini adalah hari raya, hari kemenangan bagi
kaurn Muslimin kalau mereka kokh dan teguh bersatu. Pada
hari ini Allah SWT., mencurahkan kasih sayangNya kepada
mereka yang mengisi relung-relung hati mereka dengan cinta
kasih, kejujuran dan kebenaran. Pada hari ini Allah SWT.,
memberikan rahrnatNya kepada hambaNya yang bertaubat,
menginstropeksi diri, membersihkan hati dari kedengkian
dan sikap mengungkit-ungkit aib orang lain.

Artinya : "Seorang muslim adalan saudara bagi muslim lainnya,
ia tidak menzaliminya dan menyerahkan kepada musuhnya
barang siap yang memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah
akan memenuhi hajatnya dan barang siapa yang menyelamatkan
saudaranya dari bencanamaka Allah akan menyelamatkannya dari
bencana hari kiamai. Dan barang siapa yang menuiupi keburukan
saudaranya yang muslim, Allah akan menutup keburukannya di
hari kiamai".
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Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, bersabda:



Mana orang yang kalbu-kalbu mereka dipenuhi oleh
sinar ketaqwaan dan hidayah Allah SWT.? Betapa sulitnya
saat ini mencari orang yang mempunyai akhlakul karimah
dan sabar atas cobaan yang menirnpa mereka. Merekalah
orang-orang yang mengetahui dan menyakini bahwa hidup
di dunia hanya sementara saja, harta benda mereka berupa
kekayaan sebenamya adalah amanat titipan Allah belaka !

1<.umpufan 1<.hufbah 'J-{ari '/(pya 9luf 'Filri !10

Artinya : "barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat
dzarrahpun, niscaya dia akan melihai (balasannya). Dan barang
siapa yang akan mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya
dia akan melihat (balasannya) nya pula I" (Az-Zazalah 7-8)

Kaum Muslimin yang berbahagia,

Berapa banyak uang dihabiskan saat-saat hari raya
ditempat-tempat hiburan yang beraroma maksiat? Betapa
seringnya kita menyaksikan orang-orang yang seenaknya saja
melecehkan dan melanggar etika dengan mengumbar nafsu
syahwat mereka !

Dimanakahkita bisa men em uk an orang yangbercucuran
air matanya menangis kala mengingat dosa-dosamya yang
harus dipertanggung jawabkannya nanti dihadapan Allah
SWT.?Allah telah berfirman :

Kamu Muslimin, Rahimakumullah,

Hari ini adalah hari raya, namun bukan hari raya
bagi orang yang tenggelam dalam nafsu syahwat, yang
mendurhakai orang tuanya, menghianati amanah dan gemar
menyebarkan fitnah perpecahan di tengah ummat. Ini adalah
hari raya hanya bagi mereka yang sadar dan selalu ingat hari
pembalasan yakni hari kiamat.



Kaum Muslimin yang berbahagia,

Sebagi bangsa Indonesia, kini kita sedang menghadapi
tantangan yang mat berat. Berbagai persoalan-persoalan
yang besar tengah mengahadang. Namun kita sebagai Umat
Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya tidak boleh
berputus asa. Rahmat Allah SWT.,akan tercurah ke atas kita
jika kita terus berjuang dan terus mengokohkan keimanan,
ketaqwaan dan kesabaran.

Reformasi yang saat ini berjalan, semoga selalu di
bawah bimbingan dan Petunjuk dari Allah SWT., sehingga
rakyat dan bangsa Indonesia segera bisa keluar dari berbagai
krisis dan penderitaan serta ancaman perpecahan menuju
masyarkat adil dan makmur dalam pangkuan rahmat Allah
dan pengampunanNya. (Baldatun Tayyibatun Wa Robban
Ghafur).
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Atinya : "Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an dihadapannya
makaAl-Qur'an akan menariknya menuju (masuk) ke dalam surga,
dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an dibelakangnya maka
AI-Qur'an akan menjerumuskannya ke dalam api neraka".
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Kaum Muslimin yang berbahagia,

Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa
Ramadhan semoga telah mampu kita peroleh. Taqwa yang
menjadi ruhnya puasa semoga telah menjadi hiasan yang
indah di dalam hati nurani dan memancarkan sinamya
menjelma dalam perbuatan thaat dan amal saleh.

Al-Qur'anul karim, Kitab Suci yang Allah turunkan di
bulan Ramadhan adalah sebagai imam kita yang wajib ditaati.
Rasulullah SAW.,telah bersabda :



YaAllah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala
puji bagiMu, Maha Suci Engakau Tiada Tuhan Selain
Engkau, hanya kepadaMu kami mengabdi. YaAllah, berikan
kami bangsa kemantapan Iman dan keteguhan taqwa serta
kesabaran bertahan untuk membentengi kami dari rayuan
pengaruh-pengaruh buruk dan bisikan syaitan yang senantiasa
menggoda dan berupaya membawa kami menyimpang dar
kebenaran.

Tuntunlah kami ya Allah untuk kembali kepadaMu.
Berilah kami inayat dan hidayat untuk meningkatkan amal
pengabdian kepadaMU. Kasihanilah kami bangsa Indonesia
jangan jadikan kami sasarran fitnah, cobaan dan musibah.
Selamatkan kamu ya Allah seluruh rakyat dan pemimpin
pemimpin kami, berilah semua petunjuk bimbingan serta
kesadaran dan kemampuan untuk memilih dan menempuh
jalan yang Engakau Ridhoi ya Allah.
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Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia.
Mari kita sambut Idul Fitri ini dengan bertakbir sesuai dengan
tuntunan Allah dalam Al-Qur'an :

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia.
Sejakmagrib kemarin hingga pagi hari ini kita telah berjumpa
dan berada di tengah-tengah Idul Fitri tahun 1414H.
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Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia.

Orang-orang yang menyepelekan, meremehkan dan
melalaikan kebesaran dan kekuasaan Allah serta agama Allah,
seperti yang diterangkan oleh Allah di dalarn firmanNya :
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"Sesungguhnya telah Kami sediakan untuk penduduk neraka
jahannam sebagian besar dari jin dan manusia, mereka mempunyai
hati tapi tidak mau mengerti dengan hati itu, mereka mempunyai
mata tetapi tidak mau melihat dengan mata itu, mereka mempunyai
telinga tetapi tidak mau mendengar dengan telinga iiu, mereka
itu seperti heuxm ternak bahkan mereka lebih sesat, mereka itulah
orang-orang yang lalai". (Surat 7Al-'Araf: 179).

Bertakbir dengan titik berangkat dari hati yang beriman
dan ikhlas, untuk selalu meyakini bahwa Allah sajalah Yang
Maha Besar dan segal a urusan hidup menurut agama Allah
adalah urusan yang besar dan tidak boleh dipandang sepele,
tidak boleh diremehkan, oleh siapapun, kapanpun dan
dimanapun.

UDan hendaklah kamu membesarkan Allah, karena pimpinan hidup
yang telahdiberikan kepadamu dan supaya kamu bersyukur". (Surat
2 AI-Baqarah : 185).



Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamid.

Orang-orang yang bertakbir dan bertahmid, setelah
rnenunaikan ibadah puasa, ibarat orang yang mernperoleh
kemenangan berkat pertolongan Allah dalam mengadapi
segala macam ujian darti hawa nafsu. Dengan kernenangan
ini tampaklah manusia berbondong-bondong rnasuk dan
rnengamalkan agarna Allah, ikut bertakbir, bertahmid,
berzakat, sholat dan beramal saleh lainnya menguatkan sendi
sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Inilah sikap
konstruktif produktif takbir, tahmid dan tasbih.

"Dan berbuat baiklab engakau sebagaimana Allah telah memberi
contoh berbuat baikkepadaengkau, dan janganlah berbuat kerusahan
dimuka bumi, dan sesungguhnyaAllah tidak mencintai orang-orang
yang berbuat kerusakan".

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd.

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia.

Mari kita sambut dengan bertahmid memuji asma Allah,
kebesaran dan kekuasaanNya serta segala sifat-sifatNya yang
baik dan terpuji. Dengan kekuasaan dan sifatNya ini Allah
selalu melimpahkan curahan kasih sayangNya dan selalu
bersikap baik kepada hambaNya, kecuali kepada mereka
orang-orang yang bersikap melawan kehendak Allah, dengan
menimbulakan bermacam-macam bencana, Allah tidak
menyenanginya.

Allah berfirman di dalam surat 28Al-Qashash : 77.
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Mari kita sambut Idul Fitri ini dengan meningkatkan
akhlaq kita guna membangun bangsa dan negara serta
mensukseskan PJP II. Meningkatkan akhlak dan kwalitasnya
bagi suatu masyarakat berpangkal dari iman kepada Allah
SWT. Beriman kepada Allah, bahwa Allah itu kholikulm
'alamin mengandung konsekwensi dan konsisten, bahwa
Allah itu adalah sumber kekuasaan yang mutlak.

Dan beriman pula bahwa Allah itu Robbul 'lamin.
Robbun, bahwa Allah adalah yang Maha pengatur tata
pagelaran jagat raya sengan segala isinya termasuk dengan
manusia dan SunnahNya, yang berupa kaidah-kaidah alami
serta akidah dan syari'at bagi kehidupan insani. Keimanan
inimembawa konsekwensi dan konsistensi keyakinan bahwa
Allah itu sumber disiplin, sumber ketaatan. Dengan ini
terwujudlah disiplin yang murni, yaitu disiplin otonom bagi
setiap kita yan.gberiman kepada Allah SWT.Disiplin otonom
ini menimbulkan dan menghidupkan antar aksi dan relasi
dalam kegiatan kita, amal karya kita untuk mewujudkan karya
pembangunan yang dijiwai fastabikuI khoirat, berlomba
lomba beramal saleh untuk berprestasi dan pretise dalam
kita membangun bangsa dan negara Republik Indonesia
yang kita cintai dan kita banggakan selama-lamnya. Iman
yang mengejawatah berupa amal saleh yang membangun
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
membuahkan jiwa taqwa kepada Allah SWT. Bangsa yang
beriman dan bertaqwa inilah hidup berjamaah, yaitu berada
dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh yang insya Allah
yang mendatangan barokah allah. Barokah sepiritual yang
berupa ketenangan, kenyamanan dan kenikmatan dalam
kehidupan masyarakat dan bangsa yang marhamah, yang
saling merahmati, yang menyanyangi satu sarna lain sebagai
tali anyaman keimanan dan amal saleh di bawah naungan
ridho dan ampunan Allah SWT. Datang pula barokah yang

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd.



Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamid

Saudara saudara kaum muslimin yang berbahagia.

Mari kita meningkatkan kualitas akhlaq kita dengan
menerjemahkan makna ibadah shiyam dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk menyukseskan PJP II. Ibadah
shiyarn telah mendidik kita semua untuk mampu dan sanggup
mengendalikan diri dari segala hal dan perbuatan yang tidak
diridhoi oleh Allah SWT baik dalam kehidupan perorangan
maupaun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemarnpuan dan kesanggupan mengendalikan diri ini bertitik
berangkat Iman kepada Allah sumber kekuasaan, sumber
disiplin dan sumber moral yang membuahkan karya-karya
pembangunan yang mengandung nilai-nilai manusia yang
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bernilai duniawi, yaitu semua kekayaan Allah yang kita gali
dari bumi ini serba mencukupi untuk memenuhi kehidupan
berbangsa dan bemegara yang bersih dari iri dan dengki,
bersih dari ketamakan yang menimbulkan ketimpangan
dalam kehidupan bersama dan bersih dari saling menyiasati
secara destruktif (merusak) yang menjauhkan kita semua dari
cita-cita yang mewujudkan kemakmuran dalam keadilan,
keadilan dalam kemakmuran dan pemantapan dalam
pemerataan rezeki Allah. Hal demikian ini sebagaimana
dilukiskan dalarn firman Allah :
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Maknanya : Andaikan penduduk negeri-negeri iiu beriman dan
bertaqwa pasti Kami limpahkan kepada mereka barokah-barokan
dari langit (moral dan spiritual) dan barokah-barokahdari bumi
(material), akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami maka
Kami timpakan kepada mereka siksa karena ulah perbuatan mereka
sendiri. (AI-'Araf: 96)



Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd.

Kaum muslimin rohimakumullah.

Meningkatkan kualitas akhlak kita dengan jiwa zakat,
yaitu mengejawantahkan jiwa zakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk
pengabdian dan reia berkorban dan berorientasi pada masa
depan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan
kemakrnuran dalarn keadilan dan keadilan dalam
kernakrnuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 45. Makin panjang usia bangsa dan negara kesatuan
Republik Indonesia rnakin tinggi tuntutannya kepada sernua
warga untuk berpengabdian dan rela berkorban untuk
rnencapai cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia.
Bagi orang yang berirnan dan bertaqwa kepada Allah SWT
dalam rnewujudkan pengorbanannya baik cipta, karya dan
harta rnekanisrne kejiwaanya tidak pernah rnerasa kehilangan,
bahkan rnerasa rnendapat ridho Allah lebih dari apa yang telah

Maknanya : Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu
shiyam (berpuasa) sebagaimana telah diwajibkan pula umai-umai
terdahulu sebelum kamu. (Al-Baqarah : 183)
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luhur dan peradaban manusia yang tinggi serta bersih dari
segala upaya manusia yang bersifat bertentangan dengan nilai
nilai tersebut, yaitu keangkuhan (aroganisme), keserakahan
terhadap rizki Allah, mementingkan diri dan kelompok sendiri
(egoisme dan egosentrisme) yang bersumber dari kekufuran,
kemuysrikan, kemunafikan dan kebatilan-kebatilan lainnya
yang selalu menimbulkan kehidupan yang bermasalah. Inilah
makna yang terkandung dalam firman Allah :
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Demikianlah manifestasi dari Ukhuwah Islamiyah
yang tidak dibatasi kultur dan subkultur maupun rona
kedaerahan. Hal demikian ini diterangkan dan disyari'atkan
dalam firmanNya :

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilharnd.

Kaurn rnuslirnin rahirnakurnullah.

Meningkatkan kualitas masyarakat, dengan jalan
menumbuh-kembangkan silaturrahim dalam kehidupan
berbangsa dan bemegara meru pakan kewajiban dalam syari' at
Islam yang bermakna pula meningkatkan moral bangsa.

Mewujudkan silaturrahim dalam kehidupan
bermasyarakat marhamah dan bangsa marhamah, masyarakat
dan bangsa diikat oleh tali menali rahmat, tali-menali kasih
sayang yang berpangkal dari isi lubuk jiwa yang paling dalam,
yaitu iman tauhid kepada Allah yang Maha Esa, sumber dari
segala kesucian, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Bangsa marhamah mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa yang tulus ikhlas, persatuan dan kesatuan bangsa
kita yang berperilaku dengan tujuan mengaharap ridho dan
maghfirah Allah SWT, yaitu berkarya pembangunan yang
dijiwai oleh pengamdian dan reia berkorban karena Allah
semata.
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Maknanya : Sesungguhnya Allah membeli dari orang"orang yang
beriman jiwa dan hartanya, sesungguhnya bagi mereka balasannya
adalah surga. (At Taubah : 111)

dikorbankannya. Dinamika Ini jiwa orang yang beriman dan
bertaqwa seperti ini diterangkan oleh Allah dalam firmanNya:



Persatuan dan kesatuan bangsa seperti inilah yang
rnarnpu dan sanggup rnewujudkan kehidupan bersarna
dengan gotong royong, saling bahu-rnernbahu dengan
perbuatan atau arnal kebajikan dan taqwa kepada Allah
dalarn rnernbangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sehingga terwujud masyarakat dan bangsa yang
makrnur dalarn keadilan, adil dalarn kemakrnuran aman dan
tentram berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945di bawah naungan ridha dan arnpunan Allah SWT.

Persatuan dan kesatuan bangsa yang rnarharnah ini
akan membersihkan dirinya sendiri dari berbagai macarn
kelompok, kolusi dan gang yang rnerugikan dan rnerusak
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia disegala
bidang : ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan
kearnanan serta agama.

Persatuan dan kesatuan bangsa seperti ini disyari'atkan
oleh allha SWTdalam firrnan-Nya :
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Maknanya : Hai manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhunmu
yang telah menciptakanmu dari satu diri (Adam) dan karenanya
Allah menciptakan jodohnya (Hawa) dan Allah perkembang
biakkanmereka berdua laki-laki dan wanita yang berjumlah banyak;
bertaqwalah kamu kepadaAllah yangkamu soling meminta dengan
(saling menyebut nama)-Nya dan perihalalan olehmu siiaiurrahim;
karena sesungguhnya Allah adalalipengawas atas kamu. (An-Nisa'
: 1)



Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd.

Kamu muslimin rahimakumullah.

Marilah kita berdo'a memohon kehadirat Allah agar
cita-cita kita dikabulkan.

1. YaAllah Chafururrahim, ampunilah kami dfan kedua
ibu bapak kami serta pemimpin-pernimpin kami dan
para guru kami, seluruh bangsa kami dari berbagai
macam khilaf dan dosa kami sehingga kami menjadi
bangsa yang hidup di naungan ampunan dan ridha
Mu dalam membangun bangs a dan Negara tercinta
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ya Allah pemberi hidayat, limpahkanlah petunjuk
dan taufiq-Mu kepada pemimpin dan bangsa kami,
serta limpahkanlah pulail-Mu dalam relung dan
hati pemimpin dan bangsa kami sehingga karya
kami dalam membangun bangsa dan negara kami
selalu di bawah hidayat petunjuk-Mu dan dijiwai
oleh kebenaran ilmu-Mu sehingga terwujud cita-cita
kami yaitu masyarakat dan bangsa yang adil dalam
kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, aman dan
tenteram berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 di bawah naungan ridha dan ampunan
Mu.

Maknanya : Hendaknya kamu saling menolong dalam amal
kebajikan dan bertaqwa danjangan sekali-kali kamu saling menolong
dalam perbuatan dosa dan permusuhan; dan takwalah kamu kepada
Allah, karena sesungguhnya Allah iiu sangat keras siksa-Nya. (AI
Maa'idah : 2).
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3. YaAllah Tuhan kami, dalam mensyukuri nikmat-Mu
berupa tanah air yang subur dan kemerdekaan, kami
telah berupaya semampu daya kami membangun
bangsa dan negara kami. Namun kami mengakui
kelemahan kami dihadapan kekuasaan- Mu yang Maha
Besar dan Mutlak bahwa tidak mungkin tercapai cita
cita kami, kecuali dengan pertolongan dan ridha-MU
Karenanya Allah Tuhan kami, tolonglah kami dan
ridhoilah kami dalam membangun bangsa dan negara
kami.



OLEH:

K H. MUCHTAR NATSIR

IDUL FITRI MANIFESTASI
KETAQlVAAN SEBAGAI MODAL

DASAR PEMBANGUNAN BANGSA
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Marilah saudara-saudara kaum muslimin, kita
panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT.YangMaha
Pemurah, yang telah mengaruniai kesempatan, sehingga
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Oleh: K. H. Muchtar Natsir

IDUL FITRI MANIFESTASI KETAQWAAN SEBAGAI
MODALDASARPEMBANGUNANBANGSA



Saudara-saudara Kaum Muslimin.
Sudah barang tentu yang merasa berhasil mencapai

kebahagiaan dan kemenangan itu, ialah orang-orang yang
pergi ke medan perang, memenangkan perjuangan melawan
hawa nafsu karena berhasil melakukan ibadah puasa pada
bulan Ramadhan dengan penuh keimanan.

Kita patut bersyukur ke hadirat Allah SWT sebab
baru saja kita lepas dan menang dari satu perjuangan
mengendalikan dan menundukan musuh manusia yang
pertama dan musuh dalam selimut, yaitu hawa nafsu.

Maha besar Allah SWT yang telah memberikan
kesempatan kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang
beriman, telah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadhan
yang diperintahan-Nya dan dengan ibadah puasa itu,
diharapkan akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah
SWT seperti diketahui hakekat puasa itu bukan sekedar
hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi lebih dari itu,
mempu menahan hawa nafsu hewaniyah, nafsu syaithoniyah,
yang mengantarkan kita kepada nilai manusiawi yang mulia
dan utama dan menjadi manusia yang "mutiaqiin", yang
mempunyai nafsu yang penuh kedamaian, ketentraman dan
penuh optimisme.

kita dapat berkumpul di temp at suci ini, dengan wajah yang
penuh gembira menyambut hari raya yang bahagia ini.

Pada hari ini, Idul Fitri berada dihadapan kita, sebagai
penutup ibadah puasa Ramadhan. Semua wajah kelihatan
gembira. Suatu perjuangan telah dilalui dengan selamat,
dalam rangka menempuh iman, dan menunjukkan kepatuhan
dan ketaatan kepada Allah YangMaha Kuasa.



Imam Ghazali rnenerangkan bahwa kejatuhan seseorang
dari puncak kernuliaan baik dari kaya rnenjadi miskin, dari
seorang yang disegani menjadi hina dina, adalah disebabkan
hawa nafsu yang tak terkendali. Sebaliknya orang yang dapat
sarnpai kepuncak kemuliaannya dengaan selamat adalah
orang yang dapat memegang dan rnengendalikan hawa nafsu.
Jika kendali itu lepas, maka lepas pulalah kemuliaan itu.

Hawa nafsu senantiasa ingin rnerusak hubungan yang
suci antara makhluk dengan khaliqnya, antara manusia
dengan manusia lainnya. Karena hawa nafsu, dunia selalu
ribut dan kacau. Karena hawa nafsu perang saudara dapat
berkobar. Karena nafsu ayah dengan anak bisa menjadi
musush, ibu dan anak bisa dibunuh, atau adik dan kakak bisa
putus silaturrahmi, kerukunan hidup dalam masyarakat bisa
rusak, pembangunan yang sedang berjalan lancar menjadi
berantakan dan sebagainya.

Karena nafsu pula, orang terdorong untuk melakukan
korupsi, mencuri dan merampok, membunuh dan menjagal.

Karena itulah saudara-saudara, rnaka nafsu itu perlu
dikendalikan, dijinakkan, dikontrol, diawasi, dilatih dan
dipimpin setiap waktu.

Ibadah puasa yang telah kita lakukan selama sebulan
penuh antara lain adalah berfungsi untuk mengendalikan
dan melatih hawa nafsu itu. Oleh karena itu beruntunglah
manusia apabila dengan latihan yang telah dijalani sebulan
penuh itu dapat membentuk pribadinya menjadi manusia
yang lebih baik, manusia yang telah mengendalikan hawa
nafsu dan tahan uji.
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Ramadhan telah lenyap dengan segala kebesarannya.

Lailatul Qadar telah lewat dengan segala kemuliaannya, dan
bulan turunnya Al-Qur'an telah berlalu dengankeutamaannya.

Sebagai muslim Ramadhan telah kita puasakan, telah
kita tegakkan dengan berbagai kegiatan ibadah dan amal
kebajikan.

Kita telah usai melatih diri, membersihkan jiwa dengan
menahan diri dari ucapan dan perbuatan keji yang tak berguna
dan tak berfaedah.

Kita telah berusaha mengendalikan hawa nafsu, sesuai
dengan kehendak dan ajaran agama kita. Mudah-mudahan
kita tergolong orang yang beruntung dengan harapan agar
kiranya dosa-dosa kita yang telah lalu, Allah SWT. Maha
Pengampun, berkenan mengampuninya, dan semoga kiranya
pula Allah SWT berkenan melanjutkan usia kita, menemui
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,

Kita telah selesai mengerjakan ibadah puasa
Ramadhan yang banyak mengandung hikmah dan akibat
yang baik, menempa jiwa kita menjadi kuat, disiplin, sabar
mengendalikan kemauan, ulet, rendah hati dan lain sifat dan
sikap mental yang kita butuhkan dalam perjuangan hidup ini.

Kita baru saja melepas bulan sud Ramadhan dengan
keharuan dan harapan. Sebagai orang muslim, kita terharu
melepas bulan yang sud ini, karena dengan kepergiaannya,
lenyap lah pula dari kita satu masa yang terbaik dalam
kehidupan kita untuk menunaikan kewajiban beribadah
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha
Kuasa. Dan kita belum dapat memastikan, apakah kita masih
ada kesempatan untuk menyambut dan mendapatkan bulan
yang mulia itu pada tahun yang akan datang, di mana ibadah
yang dikerjakan dalam bulan itu dilipatgandakan pahalanya.



Saudara-saudara Kaum Muslimin Yang Berbahagia,

Kita segarkan ingatan kita kembali, ada beberapa
hal yang perlu kita renungkan berkenaan dengan telah
terselesainya kita melaksanakan ibadah puasa itu, dan dalam
kita bergembira pada hari raya ini adalah :

../ Kita dapat mengendalikan hawa nafsu.

Meskipun berada di tengah-tengah hidangan yang
banyak dan lezat cita rasanya, atau berada di hadapan
istri/suami yang disayangi tetapi tetap teguh menahan
diri dari hawa na£su yang bergejolak dalam dada .

../ Kita dapat mendisiplinkan diri.

Sehari suntuk menekan keingnan sampai garis
minimal yang paling bawah, sejak waktu imsak
sampai terbenam matahari pad a sore harinya, tidak
makan dan minum dan menahan nafsu Syahwat.

../ Kita dapat menahan amarah.

Sehari penuh rnenghindarkan perkataan keji dan tidak
melakukan perbuatan jahil, dan sabar atas kutukan
atau makian orang, dengan mengatakan pad a oIang
itu: "Saya sedang berpuasa".

Kita lalui masa satu bulan itu sampai kita berhasil
mencapai kemenangan, kemudian bergembira ria di Hari
Raya Idul Fitri ini. Kita syiarkan kebesaran Ilahi dan kita
syukuri Rahmat-Nya, Allahu Akbar Walil1ahilhamd.

Ramadhan berukutnya untuk kita isi dengan amal ibadah
yang saleh, menurut keridlaan Allah SWT.



Saudara-saudara.

Sesungguhnya apabila langit dan bumi serta para
Malaikat menangis karena pengikutnya Nabi Muhammad
SAW yang ditimpa musibah, tentunya kita makhluk
manusialah yang lebih layak lagi untuk menangis dan
bersedih dengan perginya Ramadhan bulan mulia dan penuh
berkah itu.

Saudara-saudara kaum muslimin.

Demikian agung kiranya bulan Ramadhan itu, dan
demikian hebatnya kejadian-kejadian di dalamnya, sehingga
langit dan bumi serta para Malaikat menangis bersedih atas
kepergiannya dan kepergiannya dianggap sebagai musibah
bagi ummat Muhammad SAW.

~\ ~) y..5'i ~\ ,y..5'i ~\ ,y..5'i ~\

"Apabila datang malam akhir bulan Ramadhan, menangislah langit
dan bumi serta para Malaikat, karena musibah yang menimpa
ummat Muhammad 'alaihish shalatu wassalamu. Diantara sahabat
ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, musibah apakah gerangan
itu? Rasulullan SAW menjawab : Perginya Ramadhan. Karena di
dalamnya semua do'a dan permintaan diperkenankan pahalanya,
serta eemua azab dihindarkan".
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Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah
SAWmenyatakan :



Saudara-saudara,

Hari ini kita berada pad a hari pertama bulan Syawal.
Syawal artinya peningkatan. Marilah hikmah dan ajaran
ajaran yang kita telah lakukan selama bulan Ramadhan itu,
kita terapkan dan kita tingkatkan dalam hidup dan kehidupan
kita sehari-hari di luar bulan Ramadhan.

Apakah dengan perginya bulan Ramadhan dan
selesainya ibadah puasa, semua sifat dan hikmah yang
terkandung di dalamnya turut pergi juga, tidak membekas
dan tidak meninggalkan pengaruh baik pada diri kita?

Namun saudara-saudara apabila langit dan bumi
serta malaikat menangis dan bersedih, karena kepergian
Ramadhan, sebenarnya pula ada yang bersedih lagi, karena
kepergian Ramadhan. Ramadhan itu tidak meninggalkan apa
apa pada dirinva. meskipun dia sangat penuh kelelahan telah
menyambutnya dan berpuasa di siang harinya, Ramadhan
tidak meninggalkan baginya timbunan pahala dan aspek
yang berguna.

Halitu disinyalir oleh Rasulullah SAWdengan sabdanya:
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"Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa
apa, kecuali lapar dan dahaga".

. 0L..a..) 4k'~1 0fol P 0L,;v)JLo ~I ~ _,J
"kalaulan mengerti ummai-ku apayang adayang terkandung dalam
bulan Ramadhan itu, niscaya ia akan mengharapkan selurun tahunl
sepanjang tahun itu, Ramadhan Iah hendaknua",

Sangat tepatlah yang disabdakan Rasulullah SAW
tentang keistimewaan Ramadhan itu .



Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia.

Sejarah manusia terus berkembang, makin lama makin
maju dan memang harus terus maju, karena kemajuan itu
adalah tuntutan zaman. Tetapi, apapun kemajuan zaman
itu, apapun kemajuan technologi yang dicapai oleh ummat
manusia, betapapun makin serba ragam kehidupan mereka,
namun ajaran agama tetap mempunyai nilai yang sangat
tinggi, bahkan tetap harus kita hayati dan dalam hikmahnya.

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia.

Agama Islam adalah agama rasionil, agama yang sesuai
dapat diterima oleh akal sehat, Islam adalah agama kemajuan,
menididk dan melatih ummat manusia agar memilki nilai
nilai moral dalam hidupnya. Berdagang; ia jujur dan tidak
menipu; memerintah, ia adil dan bijaksana; memimpin, ia
ikhlas dan lapang hati; menjadi karyawan atau pegawai, ia
disiplin; mendapat keprcayaan, ia tidak khianat.

Apakah kita termasuk pengikut Nabi Muhammad
SAWyang lebih bersedih, karena kepergian Ramadhan tidak
meninggalkan apa-apa bagi diri kita. Meskipun dengan penuh
kelelahan telah mempuasakannya. Tidak saudara-saudara,
Kita telah dapat memperbuat dan melakukan pekerjaan
pekerjaan yang baik, berkata yang baik, mendisiplin waktu dan
did, menahan amarah dan tidak berdusta, tidak mengumpat
dan tidak mengunjing serta membuat issyu.

Kita yang telah berkemampuan mewujutkan sifat
taqwa di dalam Ramadhan mengharapkan pula mampu
melaksanakan sifat-sifat yang baik itu seterusnya dalam
menempuh kehidupan sehari-hari, di dalam melaksanakan
pembangunan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa
kita.



Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, meskipun
berada di tengah-tengah hidangan atau berada sendirian.

Diharapkan diluar Ramadhan pun kita dapat
mengendalikan nafsu dan melawan nafsu yang selalu
mencoba untuk merongrong dalam melaksanakan tugas
tugas kewajiban kepada Agama, Nusa dan Bangsa.

Hidup ini memang selalu mengalami cobaan dan ujian,
lebih Jagi kita menghadapi tugas-tugas berat seperti tugas
membangun Negara dan Bangsa. Tetapi cobaan dan ujian
tersebut harus kita terima dengan jiwa besar, justru untuk
kebahagiaan masa depan. Secara filosofis, iman kita pun
selalu mengalami cobaan dan ujian untuk kebahagiaan abadi
di akhirat nanti.

Pendirian ini harus kita pelihara terus, justru karena kita
bangs a Indonesia telah menentukan pandangan hidupnya
berdasarkan Pancasila.

Sekarang kita telah dan sedang meneruskan
Pembangunan dengan penuh kesungguhan hati untuk
memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan
untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi kita semua.

Sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu himah
terpenting dari pada latihan sebulan penuh itu ialah :

./ Mendidik diri kita untuk mempertinggi disiplin
pribadi. Disiplin pribadi dan waktu, tidak akan
berbuka sebelum waktu tiba azan maghrib dan tidak
akan terus makan bila sampai imsak.

Ternyata di luar Ramadhan, kita dapat pula
mendisiplinkan diri dan waktu .

./ Mendidik kita agar mempu mengendalikan hawa
nafsu.



Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia.

Untuk membuat iman kita kian lama kian kuat dan
teguh, sehingga menjadi isi dari seluruh gerak kehidupan
kita, hendaklah kita selalu mengajarkan segala apa yang
diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, senantiasa
kita lakukan ibadah dan arnal shaleh. Amal dan ibadah
shaleh lah sebagai realisasi dari pada iman atau kepercayaan
kita kepada Allah SWT. Iman dan ibadah serta amal shaleh,
saling isi mengisi dan lengkap melengkapi. Imam harus
menghasilkan buah ibadah, sedang ibadah mempertebal irnan
serta menyempurnakannya. Iman tanpa ibadah mempunyai
nilai maksiat atau perbuatan durhaka terhadap Tuhan, Allah
SWT.Sedang amal ibadah dan arnal shaleh tanpa irnan dinilai
sebagai perbuatan seorang munafik. Hanya menyatakan diri
percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa melakukan
ibadah berarti ucapan tanpa perbuatan. Kedua sifat tadi yakni
maksiat dan nifaq tergolong yang sifat sangat tidak baik, tidak
baik menurut pandangan manusia terutarna disisi Allah SWT.
[adi antara irnan dan arnal ibadah, tidak terpisah atau dapat
dipisahkan.
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"apakah kamu mengira bahwa kamu akan.masuk surga mendapat
bahagia, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana
halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka diiimpa
malapetaka. dan kesengsaraan, serta digoncangkan bermacam
macam cobaan,sehingga berkatalahRasulullah SAW besertaorang
orang yang beriman bersamanya: "Bilakah pertolongan daiang dari
Allah. Ingatlah, sesungguh1'lyapertolongan Allah amai dekat".



Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia.

Menyadari apa yang telah kita sebutkan tadi, maka
hikmah ama1 ibadah puasa adalah lambang kemampuan,
mampu dan keberanian berjuang, mengabdi di dalam segala
kekurangan, tangguh dan sanggup berhadapan dengan
penderitaan, sertamampuhidup sederhana memilki kesehatan
jasmani, yang seimbang, dan serasi dengan kemarnpuan jiwa
rohani.

Marilah saudara-saudara kaurn muslirnin, pada hari
ini kita membuka pintu hati yang ikhlas, dada yang lapang,
mengulurkan tangan untuk saling maaf memaafkan,
menegakkan persatuan dan kesatuan, memantapkan stabilitas
dibidang politik dan ekonomi, dengan penghayatan dan
pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa
Ramadhan.

Iman bisa bertambah dengan banyak ibadah dan
bisa berkurang karena perbuatan maksiat. Ketaatan dalam
melakukan perbuatan yang diridhai Allah SWT dan
menjauhi segala larangan-Nya, mengakibatkan iman semakin
bertambah kuat, sebaliknya perbuatan yang dilarang Allah
SWT iman menjadi tipis bahkan bisa menjadi habis karena
senantiasa digoda oleh iblis.

Iman yang kuatlah menyebabkan manusia menjadi
patuh dan taat kepada Allah SWT.Dan kita sekalian saudara
saudara kaum muslim in karena iman kepada Allah SWTkita
telah dapat menye1esaikan ibadah puasa sebulan penuh.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan
bahwa iman dan ama1shaleh tidak dipisahkan :



Marilah kita menundukkan kepala, menadahkan
tang an, mernohon kehadirat Allah SWT, semoga bangsa
Indonesia yang sangat tebal rasa kesayangannya, di
bawah kemimpinan Pak Harto di beri Allah kekuatan dan
kemampuan menjalankan tugasnya dalam pembangunan
sebagai panggilan tugas agama dan bangsanya .

../ Allahumma, YaAllah, Tuhan Yang Maha Bijaksana,

Jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang muttaqin,
yang pandai mensyukuri nikmat karunia-Mu dengan
makin bertambah ibadah dan bakti kepada-Mu serta
makin rnenjahui larangan-Mu .

../ Allahumma, YaAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa,

Berilah kami kekuatan dan kernarnpuan untuk terus
berbakti dan berarnal dalam rnembangun bangsa dan
negara Pancasila, menyelenggarakan pembangunan
Iahir dan batin, sebagai upaya memelihara nikmat
karunia-Mu .

../ Allahumma, YaAllah, Engkau Maha Pemurah,

Dengan mengaharap curahan rahmat-Mu, jadikanlah
tanah air kami Indonesia, tanah air yang subur, iklim
yang baik, sehingga tercurahlah kebahagiaan dan
kesejahteraan atas seluruh rakyat bangsa Indonesia .

../ Allahumma, YaAllah,

Limpahkanlah hikmah kebijaksanaan-Mu kepada
Pemimpin-pemimpin kami, penyelenggaraan
negara dan segenap rakyat Indonesia agar dapat
melaksanakan tugas kewajiban dengan sebaik
baiknya, teguh beriman dan bertaqwa .

../ Allahumma, YaAllah,

Berikanlah petunjuk-Mu bangsa kami bangsa
Indonesia, agar terpelihara stabilitas nasional yang
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makin mantap terbinanya persatuan dan kesatuan
bangsa makin kokoh yang dilandasi oleh penghayatan
dan pengamalan pancasila yang makin mendalam .

./ Allahumma, YaAllah,

Dengan memohon taufiq dan hidayah-Mu dan dengan
jalinan hubungan agama dalam ibadah puasa dan
nilai-nilai Pancasila, berilah kesadaran kepada bangsa
kami, kesadaran hidup beragama, bermasyarakat
dan bernegara, dengan kesungguhan hati memerangi
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, untuk
mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh
rakyat Indonesia.

YaAllah, Terimalah amal ibadah kami dan bukakanlah
kami pintu maghrifah dan ampunan bagi kami.
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Jamaah solat Idul Adha yang diberkahi Allah

Pada hari ini, tanggal 10 Dzul Hijjah, seluruh umat
Islam di berbagai belahan dunia sarna seperti tahun-tahun
sebelumnya memperingati peristiwa besar perjalanan Nabi
Ibrahim (as) dalam melakukan pencerahan umat manusia
dan kehidupan. Melalui ibadah haji yang dilakukan umat
Islam yang sedang berhaji, dan melalui perayaan Idul Idha
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yang dirayakan seluruh umat Islam, mereka senyatanya
diajak untuk melakukan napak Was nilai-nilai invensi yang
diperkenalkan dan dibumikan Ibrahim ke dalam kehidupan
konkret.

Peristiwa agung itu bermula dari penemuan Nabi
Ibrahim (as) tentang monoteisme. Ketauhidan yang dibawa
Ibrahim adalah ketauhidan universal, implementatif, dan
transformatif. Disebut universal karena merupakan keyakinan
yang dianut seluruh umat manusia. Bersifat implementatif
karena nilai itu berimplikasi pada tindakan; dan bersifat
transformatif karena monoteisme Ibrahim harus mampu
merubah sikap, perilaku, dan nasib umat manusia.

Ketauhidan Ibrahim memosisikan Allah sebagai satu
satunya Zat Yang berhak dan wajib disembah, dan segala
sesuatu selain Allah sebagai makhluk ciptaan-Nya. Manusia
sebagai makhluk Allah -apa pun posisinya dan siapa pun
nenek moyangnya berada dalam posisi yang setara di hadapan
Allah. Siapa pun tidak bisa mempertuhankan dirinya atau
manusia yang lain. Siapa pun tidak bisa mengklaim bahwa
dirinya lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Demikian
pula, semua manusia tidak bisa menuhankan alam dan
menjadikannya sebagai sesembahan.

Nilai kesetaraan dalam monoteisme itu berkelindan
dengan nilai-nilai rnoralitas luhur yang lain. Ketauhidan
ini juga mengandung nilai yang meniscayakan umat
Islam untuk menegakkan solidaritas sosial, keadilan, dan
kedamaian. Ajaran Ibrahim memiliki pula makna yang
menuntut pengedepanan keterbukaan, ketulusan, kejujuran
dan kesederhanaan hidup. Selain itu, monoteisme Ibrahim
menuntut umat Islam untuk bekerja keras, berprestasi dan
seumpamanya yang harus menjadi etos kehidupan mereka.



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah

Ejawantah ketauhidan yang transformatif itu dapat
dilacak dari kepindahan keluarga Ibrahim dari negeri
Palestina ke lembah Mekah dan usaha mereka dalam
membangun negeri tersebut. Saat pertama kali keluarga Nabi
Ibrahim (as) Siti Hajar dan Nabi Ismail (as) tinggal di lembah
Mekah, daerah itu tandus dan nyaris tidak ada tanda-tanda
kehidupan. Namun melalui doa dan kerja Ibrahim bersama
keluarganya, negeri itu akhirnya menjadi negeri yang penuh
kehidupan. Bahkan nantinya kawasan daerah itu menjadi
rujukan seluruh umat muslim sedunia.

Nilai-nilai ketauhidan Ibrahim yang implementatif
menemukan titik labuh dan puncaknya pada peristiwa besar
pengurbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim (as) melalui
"prosesi penyerahan" Nabi Ismail (as) kepada sang Pencipta.
Pengurbanan ini merupakan perintah Allah kepada Ibrahim
yang kemudian ditindaklanjuti sebagai bentuk ketulusan,
kepatuhan dan pendekatan diri Ibrahim kepada Allah.
Melalui kepengasihan, kasih sayang dan rahmat-Nya, Allah
mengganti dan menebus pengurbanan yang sangat agung itu
dengan seekor domba.

Semua peristiwa itu seutuhnya mencerminkan nilai-nilai
kurban; yaitu upaya pendekatan diri kepada sang Pencipta
melalui pemburnian ketaqwaan. Salah satu bentuk taqwa
adalah pengembangan moralitas luhur dalam melaksanakan
peran sebagai khalifah Allah, menjadi wakil Tuhan di
muka bumi. Setiap muslim bertugas untuk mengolah,
mengembangkan dan melestarikan kehidupan dalam bingkai
al-akhlak al-sholihah (rnoralitas luhur) sehingga kehidupan ini
menjadi bayang-bayang surgawi.

Ibadah haji nyaris seutuhnya rnerupakan penanda yang
merepresentasikan al-akhlak al-sholihah tersebut. Misalnya,



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah

Saat ini, saat kita merayakan Idul Adha, dan di tengah
tengah bangsa Indonesia berjuang keras untuk menjadi
salah satu negara maju di dunia, beberapa persoalan besar
mernbebani negara dan menerjang bangsa. Di antaranya
adalah menguatnya egoisme diri dan kelompok serta
sejenisnya yang menjangkiti sebagian masyarakat Indonesia.
Egoisme akan menjadikan diri sendiri dan kelornpok sebagai
rujukan dan acuan utama dalam penentuan kebijakan, dan
pelaksanaan tindakan. Di saat yang sarna hal itu cenderung
menafikan keberadaan kelompok lain.

Menguatnya egoisme diri atau kelornpok akan berakibat
pada memudarnya etos kerjasama dan kerja keras untuk
kepentingan bersarna, orang lain dan rnasyarakat. Bahkan

pakaian ihrarn yang wajib dipakai bagi sernua muslim yang
rnelakukan haji -yaitu dua helai kain yang tidak dijahit bagi
pria, dan pakaian yang rnenutup seluruh tubuh selain rnuka,
telapak tangan, dan kaki bagi perernpuan rnerupakan penanda
tentang kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan yang tidak
terbantahkan. Siapa pun yang sedang berihram, pejabat atau
masyarakat awam, orang kaya atau miskin, harus rnematuhi
ketentuan itu dengan penuh ketulusan dan kebersamaan.
Demikian pula ritual sa'i, berlari-lari kecil, sebanyak tujuh
kali antara bukit Shofa dan Marwah yang harus dilakukan
oleh setiap orang yang beribadah haji merupakan penanda
kewajiban umat Islam untuk berusaha dan bekerja keras
dalam kehidupan mereka.

Nilai-nilai luhur itu merupakan makna intrinsik yang
ada di balik Idul Adha. Nilai-nilai itu telah diperkenalkan dan
diimplernentasikan secara konkret oleh Nabi Ibrahim dan
keluarganya, dan diabadikan dalam ibadah hajt.



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Jarnaah solat Idul Adha yang diberkahi Allah.

Mengingat dampak penguatan egoisme yang
demikian besar terhadap negara dan bangsa, kita khususnya
umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk
mengeliminasi nilai-nilai moralitas, sikap dan perilaku yang
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egoisme akan mengikis solidaritas sosial. Penyakit ini akan
menjebak seseorang atau kelompok dalam lingkaran angan
angan, sikap dan tindakan yang hanya memikirkan diri
sendiri atau kelompok. Bahkan demi kepentingan sempit itu,
orang atau kelompok lain bisa-bisa disingkirkan.

Demikian pula, egoisme akan menjadikan komunikasi
mengalami distorsi, dan dialog akan terganggu, atau
bahkan terhenti. Pola yang justru berkembang adalah klaim
kebenaran sepihak yang menganggap diri sendiri selalu
benar, dan orang atau kelompok lain selalu salah. Egoisme
ini pula yang sampai derajat tertentu memunculkan dan
menumbuh-kembangkan kelompok dan organisasi tertentu
yang tidak memiliki atau diragukan komitmen keindonesiaan
dan kesetiaannya terhadap NKRI.

Dalam kondisi semacam itu, peluang terjadinya
kekerasan demikian terbuka lebar. Sampai derajat tertentu,
realitas itu merupaka fenomena yang saat ini berkembang.
Beragam kekerasan berkecambah di tengah-tengah
masyarakat. Tawuran antar pelajar menjadi kenyataan yang
terus muncul di berbagai tempat. Mahasiswa pun tidak
ketinggalan ikut-ikutan melakukan kekerasan antar sesama
mereka, atau antar mereka dengan pihak yang lain. Kelompok
kelompok masyarakat di berbagai daerah juga terlibat konflik
kekerasan. Di atas semua itu, ancaman terorisme tiada henti
menghantui ketenangan masyarakat dan membayang
bayangi kedamaian kehidupan bangsa.



sangat merugikan itu. Pada saat yang sarna, kita dituntut
untuk mengembangkan nilai-nilai moral, sikap dan tindakan
yang luhur. Idul Adha merupakan salah satu momen tepat
untuk melakukan hal itu. Kita, umat Islam tidak bisa lagi
merayakannya hanya melalui pelaksanaan ibadah ritual dalam
bentuk takbir secara lisan dan solat berjamaah semata. Kita
harus memaknai dan membumikannya secara nyata melalui
pengembangan sikap dan tindakan yang mencerminkan
sepenuhnya keluhuran. Sebab hal itu senyatanya substansi
makna kurban. Setelah Idul Adha, kita selalu perbaharui
makna Idul Adha tersebut dari saat ke saat.

Untuk itu, kita umat Islam Indonesia, dituntut
melakukan internalisasi makna yang melekat di balik Idul
Adha kemudian dieksternalisasikan ke dalam sikap dan
tindakan nyata untuk ikut serta menyelesaikan persoalan
bangsa. Sejalan dengan itu, kita umat Islam Indonesia -
berkewajiban untuk menjadikannya sebagai acuan pokok
yang mernbimbing kita untuk mengambil peran, mengawal
Indonesia menuju negara maju, bersih, dan bermartabat,
serta melestarikannya sebagai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Berangkat dari itu, bentuk kurban yang saat ini sangat
dituntut dan diperlukan negara adalah dengan menekan
egoisme diri dan kelompok. Setiap muslim dan semua
kelompok urnat Islam hendaknya jangan mengedepankan,
apalagi memaksakan kepentingan diri dan kelompok daripada
kemaslahatan bangsa dan negara. Keinginan subyektif,
apalagi sikap mau menang sendiri, dan sejenisnya yang
membayang-bayangi kedirian kita diganti dengan semangat
menahan dan mengendalikan diri, serta mengedepankan
kepentingan orang lain, bangsa, dan negara. Kepindahan
keluarga Ibrahim, Hajar dan Ismail, dari negeri Palestina yang
relatif subur menuju lembah Mekah yang gersang merupakan
bentuk dan implementasi kurban yang memiliki arti dan
menandakan kesiapan untuk hidup tidak memanjakan diri,
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(Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah
negeri (Mekah) ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta
anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku,
sesungguhnya berhal-berhala telah menyesatkan banyak manusia.
Karena itu, siapayang mengikuiiku, maka sesungguhnya orang iiu
termasuk golonganku, dan barangsiapayang mendurhakaiku, maka
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Pada saat yang sama, kita dituntut untuk memperkuat
keikhlasan, kesabaran dan mengembangkan ketabahan diri
dalam menjalani kehidupan. Berjuang dan bekerja keras
menuju kehidupan yang penuh prestasi adalah wujud
keikhlasan sejati yang niscaya dikembangkan dari waktu
ke waktu. Optimisme sebagai bentuk pengembangan dari
ketabahan diri hendaknya ditumbuh-kembangkan dan tidak
boleh padam sesaat pun. Hal itu telah dilaksanakan secara
nyata oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika berada di lembah
Mekah. Hidup di tengah padang tandus tidak membuat Hajar
pemah berputus asa. Justru ia selalu optimis dan berusaha
keras untuk menyambung dan mengembangkan kehidupan.
Ia, misalnya, berjuang keras untuk menemukan mata air yang
merupakan sumber kehidupan. Ibrahim pun berjibaku untuk
menjadikan Mekah sebagai negeri gemah ripon loh jinawi. Hal
itu diabadikan dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 35-37.

mengedepankan pengendalian diri, dan mempersiapkan
kehidupan masa depan yang lebih mencerahkan bagi umat
manusia.



Ayat tersebut menggambarkan dengan jelas tentang
doa dan komitmen Ibrahim (as) untuk menjadikan Mekah
sebagai negeri yang ideal. Untuk itu Penduduk Mekah harus
dibebaskan dari ajaran-ajaran yang menipu karena akan
memorakperandakan moralitas yang akan menghancurkan
kehidupan dan umat manusia. Allah memperkenankan doa
dan usaha Ibrahim. Kesungguhan dan optimisme yang selalu
membara membuahkan hasil lebih dari upaya keras yang
telah dilakukan. Ia berhasil menemukan air Zarnzam yang
terus mengalir tidak pernah kering. Prasarana dan sarana pun
dibangun. Akhirnya negeri Mekkah yang awalnya tandus
dan kering kerontang menjadi negeri makmur, aman, damai
dan sejahtera dalam bingkai keadilan dan kesetaraan.

Kurban dalam bentuk lain yang tidak boleh tidak
harus ditumbuh-kembangkan adalah mengedepankan
dialog dan keterbukaan. Keterbukaan dalam setiap proses
dan pelaksanaan kegiatan mutlak harus melekat pada setiap
diri kita, umat Islam, dan masyarakat secara keseluruhan.
Demikian pula, dialog antar satu kelompok dengan yang
lain hendaknya menjadi budaya kehidupan mereka. Untuk
itu, dialog antara Ibrahim dan Ismail sebelum terjadinya
peristiwa simbolik penyembelihan Ismail perlu dimaknai
secara transformatif. Saat bermimpi diperintah Allah
untuk menyembelih sang anak, Ibrahim tidak serta merta
melakukan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Dengan penuh
kejujuran dan keterbukaan, kendati dengan kepedihan hati

sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, lagi Penyayang. Ya Tuhan
kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku
di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah Engkau
(Baitullah) yang dihormaii. Ya Tuhan kami (yang demikian) agar
mereka menegakkan soiat; maka jadikanlah hati sebagian manusia
condong kepada mereka dan berilah mereka rezeki berupa buah
buahan, (agar) mudah-mudah mereka bersyukur)
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Sidang jamaah solat Idul Adha rahimakumullah

Dalam merayakan Idul Adha, kita disunnahkan untuk
berkurban dengan menyembelih binatang ternak. Namun kita
hams ingat bahwa hal itu tak lebih sekadar simbol dari tekad
dan komitmen kita untuk memperkuat dan melabuhkan
ketaqwaan. Allah dalam surat al-Hajj ayat 37 berfirman:

Sejalan dengan itu, kita tegak-kukuhkan solidaritas
sosial. Kita hormati keragaman dalam berbagai bentuknya.
Melalui kebersamaan dan kerjasarna dalam keragaman,
nation state dalam bentuk NKRIkita kawal danlestarikan, dan
character building kita tegakkan. Sebermula sekali, keluarga
Ibrahim telah meneguhkan nilai-nilai semacam itu. Tanpa
memandang siapa yang datang, Hajar dan Ismail membantu
dengan ikhlas kafilah yang melalui daerah Mekah, tempat
keluarga Ibrahim hidup. Dengan berlalunya zaman, beberapa
kabilah menetap di lembah itu, kemudian membangun
kehidupan turun temurun. Solidaritas sosial dibangun, dan
benih-benih negara disemaikan.

yang dalam, ia terlebih dulu menyarnpaikannya kepada
Ismail. Ketika mengetahui mimpi itu haq dan benar, Ibrahim
meminta pertirnbangan kepada Ismail mengenai apa yang
hams dilakukan. Ismail dengan sikap yang tulus dan lapang
dada, merninta sang ayah untuk melaksanakannya tanpa
kebimbangan. Dialog dalam bingkai ketulusan, kejujuran dan
keterbukaan ini perlu dikembangkan secara berkelanjutan
antar seseorang atau kelompok dan seseorang atau kelompok
lain.



Dari ayat tersebut kita memahami bahwa daging dan
darah binatang yang kita kurbankan tidak akan pemah
mengantarkan kit a untuk sampai kepada Allah. Kita dapat
mendekatkan diri dan sampai kepada Allahhanyalah melalui
ketaqwaan. Oleh karena itu, terlepas apakah kita berkurban
dengan menyembelih binatang atau tidak, kita memiliki
kewajiban untuk mengembangkan ketaqwaan melalui
pembumian dan penyebaran kebaikan dalam arti yang
seluas-luasnya. Dalam konteks itu, kita umat Islam Indonesia,
mesti menjadi Ibrahim-Ibrahim masa kini, Ismail-Ismail
kontemporer, dan Siti Hajar zaman ini. [ika kita pengikut
Ibrahim, kita wajib meneladani Ibrahim dan keluarganya
dalam menekan egoisme, mengembangkan ketulusan,
kejujuran, kesungguhan dan kerja keras serta memupuk sikap
dan perilaku yang penuh kebersamaan. Lebih dari itu, kita
harus menjadikan moralitas luhur itu bukan sekadar sebagai
sikap dan perilaku individu, tapi mengembangkannya
sebagai sistem sosial, dan sistem pengelolaan Pemerintah
dan Negara. Dengan menghadirkan diri kita sebagai pribadi
ribadi Ibrahim, Ismail, dan Hajar alaihumus shalatu was salam
serta meletakkannya sebagai sistem pemerintahan, bangsa
Indonesia akan menjadi bangsa yang sejahtera lahir dan batin.
Berkelindan dengan itu, cita-cita negara Indonesia yang adil,
dan makrnur akan berwujud nyata; bukan sekadar berada
dalam angan- utopis.

(Dan daging-daging unta dan darahnya (yang dijadikan kurban)
iiu sekal-kali tidak dapat mencapai (kerelaan) Allah, tapi ketakwaan
dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah
menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas
hidayah-Nya kepadamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang
orang yang baik)
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Sidang jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah

Dalam kesempatan yang insyaAllah barokah iru

marilah kita berdoa semoga negara Indonesia dalam bentuk
NKRI akan lestari dan menjadi negara maju, berkeadilan,
damai dan makmur. Demikian pula, pemerintah Indonesia
adalah pemerintahan yang bersih, dan berorientasi kepada
kepentingan rakyat dan bangsa. Kita juga berdoa semoga
rakyat Indonesia sejahtera lahir dan batin, serta mampu
menciptakan dan mengembangkan peradaban monumental
yang memberikan sumbangan signifikan bagi kehidupan
yang lebih manusiawi dan bermoral.



OLEH:

PROF (EMERITUS) DR.. H. HALIDE

DENGAN SEMANGAT IBADAH HAJI
DANQ!lRBAN

KITA BINA PERSATUAN BANGSA
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Sejakkemaren setelah matahari terbenam, hari ini sampai
selesainya hari tasyrik, kita bersama-sama mengagungkan
asma Allah, pencipta dan pemilik seluruh alam jagat raya
ini. Dia menciptakan alam ini dengan segenap iSisnya gina
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Hadirin yang berbahagia,
Dengan iringan kalimat takbir "Allahu Akbar" tahlil

"Laa ilaha illallah" dan tahmid "Walillahilhamdu".
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Oleh: Prof (Emeritus) Dr. H. Halide

DENGAN SEMANGAT IBADAH HAJI DAN
QURBAN

KITA BINA PERSATUAN BANGSA



Hadirin yang berbahagia,

Disaat kita berkumpul menunaikan shalat lid di tempat
in, maka nun jauh disana, di Masy'aril Muqaddasah, jama'ah
haji dari seluruh penjuru dunia sedang melakukan proses
ibadah haji guna mendapatkan haji mabrur.

Setelah wukuf di Arafah, mereka kemudian melakukan
perjalanan menuju Muzdalifah untuk mabit, kemudian
melempar jumroh dan menginap di Mina. Sesudah itu mereka
kembali ke Makkah melakukan tawaf ifadhah dan di akhiri
dengan tahallul tsani. Tentu kita semua mengaharaokan
agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji sesuai syarat
dan rukunnya. Semoga mereka memperoleh "haji mabrur"
seperti yang selalu didambakan setiap jama'ahhaji. Bukankah
Rasulullah bersabda:

Artinya : "pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam
keadaan bermacam-macam, supaya diperlihaikan kepada mereka
(balasan) pekerjaaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan
kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan mendapat (balasan)
nya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrak pun,
niscaya dia mendapai (balasan)nya pula". (QS.Al-ZAlzalah : 6-8)

menyejahterakan seluruh makhluk-Nya tanpa terkecuali.
Bagi orang yang beriman dan bertaqwa kebahagiaan dan
kesejahteraan itu akan berlanjut sampai akhirat. Bagi yang
ingkar, sedang di akhirat akan mendapatkan siksaan yang
setimpal sesuai firman-Nya dalam QS.Al-Zalzalah,
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Dari pengalaman dan pengamatan saya, dengan
perhitungan cermat dan rasional, setiap orang akan mampu
menunaikan ibadah haji asal dilaksanakan mulai dari niat
yang ikhlas disertai upaya menabung sebagian (sekurang
kurangnya sepertiga) dari jumlah pendapatannya secara
teratur dan disiplin. Upaya menabung sepertiga dan
penghasilan yang halal ditarik dari makna hadis Rasulullah
SAWyang berbunyi:
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Artlnya: "Mengerjakan. haji aaatan kewajilJan manusia terhadap
Allah, yaitu bagi orang~orangyang sanggup mengadakan perjalanan
ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka
sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan seeuatu) dari
semesia alam". (QS.Ali Imran : 97)

Semoga mereka selamat dan kembali ke tanah air untuk
membangun masyarakat kea rah yang lebih baik.

Allahu Akbar wali1lahilhamd

Hadirin yang berbahagia,

Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima wajib
dilakukan bagi yang mampu sekurang-kurangnya sekali
seumur hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah:
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Artinya: "....dan haji mabrur, tidak mempunyai pahala selain
sorga". (Mutta£aqun Alaih)



Allahu Akbar Walillahilhamd

Hadirin yang berbahagia,

Prosesi ibadah haji menempati urutan terakhir dari
rukun Islam, selain sebagai pelengkap dan penyempurnaan/
pemgakum dari rukun-rukun sebelumnya, juga sebagai
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Perhitungan menunjukkan bahwa asal yang
bersangkutan memiliki sumber penghasilan (tidak tergolong
fakaru wal masakin) dan rajin serta teratur menabung
sepertiganya, insya Allah dalam waktu dua puluh sampai
duapuluh lima tahun ia dapat melakukan ibadah haji.
Apabila tabungan disimpan pada bank syari'ah yang akan
diinvestasikan kembali atas dasar bagi hasil/mudharabah,
tentu waktunya bisa lebih percepat, insya Allah!

Kebiasaan ini yang mengatur marginal propensity to
consume (MPC)minimal 2/3 dari pendapatannya dan marginal
propensity to save (MPS) 1/3 memberi efek ganda (multiplier)
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasulullah juga menegaskan bahwa dalam mengatur
konsumsi, disamping hanya mengonsumsi barang yang "halal
dan bersih/suci" (halalan thayyibah), beliau menegaskan
"kami adalam kaum yang tidak makan bila tidak lapar dan
kalau makan tidak sampai kenyang".

Artinya: "Untuk sekedarmenegakkan iuiang sulbi (mempertahankan
hidup) anak cucu adam, cukup (dengan) beberapasuap nasi. Bila
mau ditambah jangan terlalu banyak (Hendaklah perut itu dibagi
iiga), sepertiga uniuk: makanan, sepertiga untuk minuman dan
sepertiga lagi untuk: bernafas (untuk tabungan)". (HR. Ibnu Majah
dan Ibnu Hibban)



Di sini juga ia memproklamirkan dan menyebarkan
agama "Hanifan Musliman", suatu keyakinan yang harus
hanya menyembah kepada Allah semata, temp at kita
menyerahkan diri bulat-bulat. Itulah agama "Tauhid" yang
di teruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW ditunjukkan
kepada "seluruh ummat manusia" (Kaffatun Linnas) dengan
menciptakan kesejahteraan pada isi alam: manusia, flora
dan fauna (rahmatan lil alamin) melalui sifat/karakter/budi
pekerti/akhlak yang mulia (al akhlaqul karimah).

Dienul Islam mengajarkan bahwa seluruh usaha/
aktivitas kita harus ditransformasi menjadi "ibadah" didasari
oleh "lman (keyakinan), ikhlas (tanpa pamrih) dan ikhsan
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Artinya: "Seluruk manusia iiu, agarmenunaikan haji, pasti mereka
mendatangi tanah suci dengan berjalan kaki dan berkendaraan,
berdatangandari berbagaipenjuru dan tempat yang [auh. II (QS. Al
Hajj: 27).

upaya untuk menarnpak-tilasi tokoh penemu dan pendiri
agama tauhid "(Monoteisme)" yaitu Nabi Ibrahim a.s. yang
kemudian oleh Rasulullah SAW agama tauhid tersebut
diteruskan, diaplikasikan dan disebarkan sebagai "millat
Ibrahim - hanifa". Begitu melihat Ka'bah teringatlah kita
bagaimana rumah Allah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s
bersama putranya Ismail a.s sebagai "awwala baitin wudhi'a
linnas", rumah ibadat pertama dibangun ummat manusia
untuk menyembah Allah Yang Maha Esa.

Di temp at ini pulalah Nabi Ibrahim menyeru ummat
manusia untuk berhaji atas perintah Allah.



Artinya: "Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim
membaringkan anaknya atas pelipisnya (nyatakanlah kesabaran
keduanya). Dan Kami panggillah dia "Hai Ibrahim sesunggu.hnya
kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianiah
Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar".
(QS.Al-Syaffat : 103-107)
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Allahu Akbar Walillahilhamd

Hadirin yang berbahagia,

Ibadah ritual yang kita lakukan ini akan mengingatkan
kita bagaimana para perilaku sejarah itu menjalani suatu ujian
kehidupan yang sangat berat atas perintah Allah. Namun
karen a mereka melakukannya dengan penuh pengorbanan
yang ikhlas, pada akhimya mereka rnemperoleh kemenangan
yang gemilang.

Pada hari ini kita teringat kembali atas peristiwa besar
dan berat antara seorang ayah yang dituntut mengorbankan
putera tunggalnya yang sangat dicintainya dan didambakan
sebagai penerus generasinya. Tetapi Karena itu adalah
perintah Allah, maka baik anak maupun ayah dengan reia
dan ikhlas melaksanakan walaupun berbagai usaha syaitan
untuk mencegah. (QS.Al-Syaffat: 103-107).
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(terbaik)" . Ibadah ritual rnenjadi jiwa atau pengarah setiap
usaha. Artinya amal saleh kita adalah aplikasi ibadah ritual
yang dilaksanakan secara konsisten (istiqomah), teratur
(regular, sistematis) dan berkesinambungan.



3. Bukti empiric lainnya adalah ketika Ibrahim
memohon kepada Tuhannya untuk membuktikan
bagaimana cara menghidupkan orang mati, agar lebih

Hadirin yang berbahagia,
Di dalam Al-Qur'an ada dua figure yang dijadikan

"teladan ummat manusia" masing-masing Rasulullah
SAW (QS. Al-Ahzab ayat 21) dan Nabi Ibrahim a.s (QS. Al
Mumtahanah ayat 5 dan 6).

Nabi Ibrahim dalam menemukan sang pencipta Tunggal
yang wajib disembah dilakukan secara empiris dan rasional.
Bagaimana prosesnya ikutilah kisah berikut seperti yang
disampaikan oleh Al-Qur'an.

1. Kisah tenggelamnya bin tang, bulan dan matahari
karena peredaran sesuai sunnah/perintah Allah,
dengan penuh pertimbangan rasional menyebabkan
ia tak mau menyembahnya, karena menurut dia yang
patut disembah adalah zat yang mengatur peredaran
itu (QS.Al-An'am : 74-79).

2. Setelah ia berdialog dengan ayahnya tidak tidak
bermanfaatnya menyembah patung hasil ciptaan
manusia (QS. Maryam : 41-49) dan (QS. Anbiya : 52-
56),maka ia mengahancurkan seluruh patung kecuali
yang terbesar (QS. Al-Anbiya : 57-68) dan Ibrahim
meminta agar mereka menanyai patung induk bila
ia mampu berbicara (QS. Al-Anbiya: 63). Walaupun
mereka sadar telah menganiaya diri sendiri, namun
demi gengsi dan harga diri akhimya mereka tetap
menghukum Ibrahim. Namun atas perlindungan
Allah, walaupun dibakar temyata Ibrahim selamat,
bebas dari jilatan api bahkan api menjadi dingin alas
perintah Allah (QS.Al-Anbiya : 69).
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Artinya: "Tatkala Ibrahim mengatakan: "Tuhan ialahyang
menghidupkan dan memaiikan" orang itu berkata "saya
dapai menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata
"Sesungguhnya Allah telah menerbiikan matahari dari
timur, cobalahterbitkan dari barat. Orang itu terperengah
keheranan dan Allah tidak member petunjuk kepadaorang
zalim".

4. Juga ia berdialog dengan RajaNamrud, dengan alas an
yang rasiorial dan tepat, meneyebabkan Raja tersebut
heran terdiam dan kalah telak (QS.Al-Baqarah : 258).

mantap imannya. Lalu Allah menunjukkan membuat
eksperiman dengan menyembelih empat ekor burung,
dan menernpatkannya secara terpisah di atas bukit.
Setelah ia memanggilnya, ternya keempat burung
tersebut hidup dan utuh kembali, atas takdir Allah
SWT (QS.AI-BAqarah : 260).



Artinya: "Ceriiakanlan kepada mereka kisah dua putera 'Adam
(Habil dan Qabil) menurui yang sebenarnya. Ketika keduanya
mempersembahkan qurban, maka diierima salahseorang darimereka

Dalam melaksanakan ibadah qurban, selain jenis qurban
harus memenuhi syarat, harus pula diantisipasi bahwa tidak
semua quran diterima oleh Allah SWT, tetapi ada juga yang
tertolak. Bukankah Al-Qur'an telah mengisahkan bagaimana
ibadah qurban yang dilaksanakan oleh dua putera Adam
yaitu (Habil dan Qabil) dalm QS. Al-Maidah : 27-32? Ayat 27
menyampaikan:
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Allahu Akbar Walillahilhamd

Artinya: ''Apakah kamu hendak membeantahku tentang Allah
padaku. Sesungguhnya Allah telah member petunjuk kepadaku.
Dan aku tidak takut kepada (malapetakadan ) sembahan-sembahan
yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku
menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku
meliputi segala sesuatu. Maka apakahkamu iidak dapat mengambil
pelajaran (dari padanua)". (QS. Al-An/am : 80)

Demikianlah Ibrahim anak cerdas peletak dasar agama
tauhid membina keyakinan secara jernih dan rasional sehingga
mantap aplikasinya. Karena Itu ia menegaskan:



Semoga ayat ini menyadarkan manusia agar
menghindarkan did dari sifat brutal dan paranoid yang
gernar memprakarsai dan melakukan pembunuhan sesama
manusia. Perlu pula diingatkan bahwa fisik qurban bukan
yang mejadi penilaian akhir, tetapi pada realisasi "taqwallah"
yang ingin diraih sesuai firman Allah:
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Artinya: "Daging-daging unta dan darahnya iiu sekali-kali
tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketaqwaan kamulah
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Artinya: "Barang siapa yang memhunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu membunuh. orang lain, aiau bukan membuai
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan
manusia semuanya ... " (QS.Al-Maidah : 32).

Begitulah marahnya Qabil terhadap Habil, maka
ia tega membubuh saudaranya (QS. Al-MAidah : 28-30).
Peristiwa mernbunuh pertama oleh ummat manusia ini yang
menyebabkan Allah menurubkan hukurnnya kepada urnmat
manusia.

berdua (Habil) dan tidak diierima dari yang lain (Qabil). Laberkata
(Qabil): "aku pasti membunuhmu". Berkata Habil "sesungguhnqa
Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang Taquia".



Merayakan dua hari kernenangan (Idul Fitri dan Idul
Adha/Qurban) tidaklah dilakukan dengan pesta pora.. Kita
tutup dengan ibadah shalat disertai kegiatan social sebagai
tanda rasa syukur, dalam rangka memupuk solidaritas social,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum shalat Idul
Fitri kita diwajibkan membayar dan menyalurkan zakat fitrah
untuk meratakan konsumsi karbohidrat dan distribusi zakat
mal guna meningkatkan kemampuan kaum dhuafa. Pada
hari raya Idul Adha ini kita diwajibkan menyembelih dan
mendistribusikan daging hewan qurban, sehingga meratalah
distribusi protein hewan kemasyarakat. Aplikasi ritual ini
mengingatkan sabda Rasulullah: "Bukanlah ia dari golongan
ummatku orang yang enak makan dan kenyang, sedang
tetangga disebelah rumahnya mengalami kelaparan",

Amaliah tersebut diarahkan untuk mengeratkan
silaturrahmi memperkuat rasa persatuan dan kesatuan
dalam menjada integritas bangsa. Meningkatkan solidaritas
nasional, akan mengurangi/menghilangkan "kecemburuan
sosial" sebagai unsure/elemen perpecahan yang dapat
menggoyahkan integritas bangsa.

yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah mendudukannya
kepadamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidauah
Nya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat
baik". (QS.AI-Hajj: 37).

Islam yan_ghakiki mengajarkan urnmatnya untuk selalu
bersatu menjaga kesatuan dengan memegang teguh tali Allah
dan menghindarkan diri dari perpecahan (QS.Ali lmran : 103)
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Hai pemimpin bangsa, duduklah bersama memikirkan
dan menata kehidupan dalam perumusan kebijaksanaan
untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan sumber
perpecahan (disintegrasi) bangsa ini.

Rumuskanlah politik perekonomian bangsa yang
memihak pada pemberdayaan masyarakat banyak, karena
kalangan konglomerat yang selama ini dipercaya untuk
mengembangkan sebagai lokomotif pembangunan dengan
berbagai pemberian fasilitas ternyata masih tidak berhasil,
bahkan telah membuktikan dirinya sebagai pengusaha lemah
dan hutangnya bertumpuk. Mereka tak punya malu bahkan
tega berbuat zalim, menipu dan menyebabkan masyarakat
menderita dalam bentuk krisis ekonomi yang sampai sekarang
belum sempat terselesaikan.

Sifat solidaritas sosial (social solidarity) inilah yang
harus kita tingkatkan dan pelihara terus apalagi dalam
menghadapi situasi/kondisi ekonomi dewasa ini yang masih
terus mengalami krisi. Pemimpin dan pengambilan kebijakan
belum mampu mengatasi secara tuntas, karena mereka
masih dalam tahapan susunan saling menghujat dan belum
memperoleh solusi yang mampu mengatasi inti persoalan
secara subtansia.

Mulai hari ini mad kita hentikan saling menghujat dan
saling menuding. Etika dalam mengajak sesuatu di jalanAllah
hndaknya dengan bijak (hikmah), dan dengan nasihat yang
baik (mau'izhatul hasanah) dan tidak emosional apalagi yang
narkis. Bila berdiskusi ajukan reasoning (nalar) yang lebih
baik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl : 125,



Allahu Akbar Walillahilhamd

Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya hikamah utama dari peristiwa haji dan qurban
tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
kita adalah sebagai berikut:

Jb:.t -AYJJ y.15:! c->.h. i.J- bl j>:-JI 01
Artinya: Sesungguhnya jika seorang terlilit utang, kalau berbicara
ia dusta dan kalau berian]!akan inkar."

Rasulullah SAWmemang menyatakan

Artinya: "Orang-orang yang mengundur-undur pembayaran
uiang bagi orang yang mampu membayar, maka eesungguhnua ia
telah mengahalatkan dirinya dihina dan dihukum. "

Orang syahid saja, utangnya yang belum terlunasi tidak
diampuni Allah.

~~I~
Artinya: "Orang yang mampu membayar huiang, teiapi menunda
pembayarannya, maka ia berlaku.zalim. If

Wahai para penghutang besar selesaikanlah hutang
hutang anda sebelum mengahadap kehadirat Ilahi. Bila tidak,
anda harus siap menerima kehinaan dan dihukum didunia
dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT.
Ingatlah sabda Nabi:



Allahumma, yaAllah, sungguh makin terasa keteraturan
agama yang engkau turunkan kepada Rasul-Mu Muhammad

1. Bila Allah yang menghendaki, maka segala
perintahnya kita akan laksanakan dengan penuh
keikhlasan. Jiwapun rela dikorbankan karena
Allah semata. Tetapi karena Allah sebagai
pemelihara harkat dan martabat manusia, ia tidak
rela mengorbankan jiwa manusia/kemanusiaan
apalagi terhadap hambanya yang saleh, ikhlas
dan muttaqin. Karena itu ia menggantinya dengan
hewan qibas yang besar.

2. Sifat hewaniyah seperti egois, rakus/tamak,
mencuri/korupsi, memakan harta orang secara
tidak sah/sewenang-wenang dan lain-lain, yang
sering melekat pad a diri manusia, sifat itulah yang
wajib disembelih/disingkirkan dari diri manusia
sebagai alat untuk mensucikan diri.

3. Dengan kewajiban menyembelih hewan
qurban bagi orang yang mampu. melengkapi
kesetiakawanan social umat Islam dengan
membagikan daging qurban agar dapat
meningkatkan nilai gizi masyarakat yang
mengandung protein hewani, setelah pada bulan
Ramadhan lalu kita membagikan beras/zakat fitrah
yang banyak mengandung karbo hidrat, iniunsure
utama menghilangkan kecemburuan sosial.

4. Pengorbanan yang kita lakukan adalah karena
ketaqwaan semata kepada Allah yang mendorong
keberpihakan kepada kaum dhuafa dalam
membagi kasih dan hikmat serta anugrah Allah,
akan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Marilah hidup sebagai lembah penyebar kebaikan
dan obat. [auhilah hidup sebagai lalat penyebar
penyakit dan keonaran.



Ya Allah, berikanlah kepada kami anugrah iaman
yang kuat, hati yang khusyu dan niat yang ikhlas dalam
menjalankan perintah-perintah-Mu. Ridhailah segala aktivitas
kami sebagai bentuk pengabdian kepada-Mu, ya Allah.

Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran yang
cukup untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, disertai
dan ketekunan yang penuh dalam menunaikan tugas kami.

Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan
mereka yang Engkau beri nikmat dan hikmat.

YaAllah, hindarkanlah bangs a dan Negara kami dsegala
macam cobaan yang Engkau timpakan kepada kami adalah
sebagai akibat dosa-dosa kami, ampunilah kami ya Allah
karena tanpa kasih saying dan ampunan-Mu kami akan tetap
menderita dan tak mampu keluar dari azab-Mu. Karena itu
YaRahman dan Rahim limpahkanlah Rahmat dan Maghfirah
Mu, ya Allah.

Ya Allah, tunjukkanlah para pemimpin kami pada
jalan-Mu yang lurus dan sadarkanlah mereka agar lebih
teliti, cermat dan konsisten (istiqomah) dalam segal a tindak
tanduknya. Karunialah mereka kesadaran agara memiliki sifat

1<.um(iufan 1<.hufhah '}Iari'Rtl!P ?luf;tld'ha ~

Artinya: Hari ini Aku (Allah) sempurnakan bagimu agamamu
dan Aku lengkapkan uniukmu nikmai-Ku dan Aku ridhakan Islam
sebagaiagamamu". (QS. Al-Maidah :3).

SAW sebagai agama sempurna pembawa rahmat bagi seluruh
isi alam seperti yang Engkau firmankan pada ayat terakhir
Mu:
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Terimalah segal a amal ibadah kami, karena semuanya
kami serahkan secara bulat kepada-Mu, ya Allah.

Ampunilah kesalahan kami dan kedua orang tua kami
serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah wafat
dan yang masih hidup. Sebab kalau kamu tidak mengampuni,
kami akan terus celaka dan menderita, ya Allah.

LS ~l ~ ~ ':1).~.)Litk:.:.i )iW 01 Li.1.:. ~':1 ~.)
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siddiq (jujur), amanah (arif dan bijaksana), tabligh (transparan
dalam berkomusikasi) dan fathomah (professional dan meiliki
komitmen yang tinggi) sebagaimana Engkau sifatkan kepada
Rasul-Mu dan para sahabatnya dalam mengayomi ummat.

Ya Allah, singkirkanlah sifat zalim dengki, khianat,
dusta, munafik dan membangkang dari penguasa dan
masyarakat kami. Gantikanlah dengan sifat adil, kasih saying,
hormat menghormati, tumbuhkanlah sifat amanah, jujur dan
disiplin, taat pada aturan yang telah digariskan oleh-Mu dan
Rasul-Mu.
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Alhamduli11ah kita semua harus bersyukur kehadirat
Ilahi Rabbi atas segala nikmat dan karunia Nya, sehingga kita
semua dapat melaksanakan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal
dalam keadaan sehat wal afiat. Ada tiga macamnikmat, apabila
ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara bersama, hidup
ini semakin sempurna, yaitu nikmat: iman, kesehatan dan
kesempatan. Tidal< semua orang mendapatkan ketiga nikmat
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Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah

Pada hari-hari iini, jutaan saudara-saudara kita dari
berbagai penjuru dunia sedang memmaikan ibadah haji,

Allahu Akbar 3XWalillahil Hamd

Oleh Karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur
kehadirat llahi Rabbi dengan mengucap hamdalah. Hamdalah,
merupakan bahasa syukur dalain bahasa lisan, optimism dan
pola berpikir positif (positive thinking) merupakaan bahasa
kejiwaannya. Dalam konsep syukur berlaku konsep Ziyadah
yaitu peningkatan, penumbuhan dan pengembangan,
baik bersifat penambahan (additive) maupun perkalian
(multiplicative). Barangsiapa yang bersyukur Allah akan
menambah nikmat Nya, dan barangsiapa yang kufur (tidak
mau bersyukur), sesungguhnya azab Allah sangat pedih (QS.
: 14: 7).

Artinya: "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmai Allah,
nisacaya kamu tidak dapat meneniukan jumlahnya. Sesungguhnya
Allah benar-benarMaha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS.
An-Nahl : 18)

Terlalu banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan
kepada kita, tidak mungkin kita menghitungnya sesuai
dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18 :

tersebut. Alhamdulillah kita disini mendapatkannya, karena
hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul disini
dengan tetap berpegang teguh kepada kalimat tauhid, Laa
ilaha illallah,Muhammaei Rasulullah.



dengan niat dan tujuan yang sarna yaitu untuk memenuhi
kebutuhan Allah: berhaji. Di antara mereka ada para auliya',
orang-orang yang ikhlas dan orang-orang nukia lainnya. Ada
diantara mereka, bukanlah orang yang bercukupan, tetapi
karena niat mereka yang sangat kuat, dengan cara hidup
yang hemat, rnereka menabung dikit demi sedikit, di balik
keterbatasan hidup yang harus dihadapinya. Semata-mata
untuk menyambut panggilan Allah, Labbaika Allahumma
Labbaik, semata-mata ingin menjadi dhuyufillah, dhuyufur
Rahman (tamu-tamu Allah). Kita doakan mudah-mudahan
Allah SWTmenjadikannya sebagai: Hajjan MAbrur, Sya'yan
Masykur, Dazanban Maghfur dan Tijarotun Ian Tabur.
Allahumma Amin.

Profesi ibadah haji itu merupakan 'simbolisasi'
perjalanan menuju Allah SWT. Dengan keikhlasan sebagai
landasannya (semata-mata karena Allah), bersemnagt dalam
berikhtiar dan optimisme sebagai budayanya (sebagai
konsekuensi dari prinsip tauhid), rnembangun untuk meraih
kehasanahan (kejayan) masa kekinian (ad-dunya) dan
kenantian (Al-akhirat) seta terbebasnya dari kepedihan api
neraka (kesulitan, kerumitan dan kepedihan hidup) sebagai
cita dan tujuannya (QS: 2: 201). ltulah yang terungkap dalam
salah satu do'a thawaf.

Ibadah haji adalah ibadah yang penuh dengan
pergerakan, semngat dinamis dalam dimensi posisi (ruang)
dan waktu. Memang itulah perjalanan hidup, selalu bergerak
dalam dimensi ruang dan waktu, yang dalam pergerakannya
tersebut berujung (kembali) kepada Allah «QS :m2 : 156, 21
: 93), yang tidak hanya diungkapkan pada saat mengalami
rnusibah, tetatpi sebagai pengingat bahwa apa pun apa kita
lakukan muaranya adalah ketertundukan dan kepatuhan
kepada yang Maha Kuasa dengan penuh keridhaan atau
dengan keterpaksaan (QS : 3 : 83, 13 : 15). Pergerakan
tersebut bukan dilakukan sendiri, akan tetapi setiap orang



Allahu Akbar 3XWalillahil Hamd

Hidup ini bida dibaratkan seperti sekolah, di dalamnya
ada proses belajar mengajar: ada murid dan guru. Guru yang
baik, bukan saja guru yang memiliki kemampuan dalam
menjelaskan tentang teori suatu ilmu, tetapi diapun juga bisa
memberikan contoh soal. Bagi seorang murid, contoh soal
itu penting, bisa memberikan keyakinan dan gambaran yang
utuh terhadap pokok bahasan. Seorang murid kalau ingin
lulus dia harus mampu menjawab soal yang diujikannya,
dia tidak bisa menghindari atau lari dari soal tersebut. Jadi
soal ujian adalah suatu yang melekat (inherent) dan nature
dalam bersekolah itu. Dari soal ujian itu pula dapat diketahui
maqam (level) seorang murid.

Dernikian pula dalam kehidupan masyarakat, berbangsa
dan bemegara. Ada anak bangsa dan guru bangsa yaitu para
pemimpin, baik formal maupun informal. Guru bangsa
tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana menghadapi,
menyelesaikan masalah, persoalan dalam kehidupan
berbangsa dan bemegara, termasuk di dalamnya tata karma
dalam berinteraksa antar guru bangsa. Tetapi, para guru
bangsa juga harus membrikan contoh real (sebagai contoh
soal), bukan lagi contoh di atas kertas. Membrikan contoh
real itu sungguh sangat luar biasa beratnya, apalagi kalau
berhimpitan dengan kepentingan diri, dan ada kekuasaan
untuk memenuhi kepentingan diri tersebut. Kepentinagn
untuk memililah dan memilih antara kepentingan diri dan
kepentingan bangsa itulah beratnya memberikan contoh dan
keteladanan. Hanya orang-orang yang memiliki komitmen,

melakukannya, sehingga terjadi pergumulan, kompetisi dan
interaksi antar jamaah. Semangat ta'awun (saling membantu)
dan ego sentries sering kali berbenturan dalam prosesi haji
tersebut, dan itulah fakta kehidupan.



Nabi Ibrahim telah memberikan kecontoh-keteladanan,
paling tidak tentang: (1) pentingnya pengenalan hujjah
(pendekatan-alasan rasional) di dalam proses mencari
kebenaran, namun akhimya harus ditutup dengan kepatuhan

Artinya: "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat
pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. AI_qur'an iiu
bukanlan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab
kiiab) yang sebelumnya dan menjelaskan segalasesuaiu, dan sebagai
petuniuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." (QS. : 12 : 111,40
; 78).

integritas kepribadian dan pikiran serta jiwa yang tercerahkan
yang dapat memberikan kecontoh-keteladanan. Bangsa
Indonesia ini, sangat memberikan kecontohan keteladanan
secara real, dalam bahasa perbuatan dari para guru bangsa.
Dan perlu kita ketahui bahwa, bahasa perbuatan itu merniliki
keabsahan lebih tinggi dibanding bahasa lisan (Lisanul hal
afshohu min lisanil maqol).

Dalam skala kehidupan yang lebih besar, Allah telah
menutus para Nabi dan Rasul untuk mengajarkan tentang
prinsip-prinsip tauhid sebagai landasan kehidupan. Para
Nabi dan Rasul tersebut tidak hanya mengajarkan tentang
risalah kenabian, tetapi sekaligus sebagai model referensi,
membangun tradisi profetik yang dapat dijadikan sebagai
kecontoh keteladanan bagi kita semua dalam membangun
bangsa dan Negara: Allah berfirman :



Allahu Akbar Walillahil Hamd

Kehidupan dan persoalan adalah ibarat dua sisi mata
uang. Setelah kita matipun juga masih menghadapi persoalan,
tidakkah malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kita?
Tugas kita adalah mencari jawaban dari persoalan itu
(problem solver). Itulah cirri orang (bangsa) yang cerdas.
Bukan malahan mempersoalkan persoalan, yang ujungnya
akan menghasilkan persoalan barn (problem creator).
Persoalan dan jawaban itu ibarat kutub negative dan kutub
positif. Dalam arus listrik searah (DC), kedua kutub tersebut
diperlukan untuk menyalakan lampu, lampu yang menerangi.
Yakinlah, bahwa dibalik persoalan itu ada jawaban, dibalik
beratnya hidup itu ada kenikmatan, dibalik kesulitan ada
kemudahan.

Dalam surat Insyirah (QS : 94 : 5-8) ada dua hal yang
sangat menarik untuk disimak, yaitu (1) kata yang digunakan

dan ketundukan secara total (QS: 6:76-83). Ketertundukan
itu bukan berarti hilangnya rasionalitas menjadi irasional,
tetapi dibalik rasionalitas ada transrasional, (2) pentingnya
membangun dalam skala dzurriyat (generasi bergenerasi),
dengan pendekatan yang berbasis pada tiga hal: tilawah,
ta'alim dan tazkiyah sebagaimana yang diungkapkan dalam
do'a Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail (QS: 2 : 129). Do'a
tersebut dikabulkan Allah 2600 tahun kemudian dengan
mengutus Rasululah Muhammad SAW dengan pendekatan
yaitu: tilawah, tazkiyah, ta'alim dan mengajarkan keilmuan
dalam perspektif ke depan (mengajar apa yang belum
kita ketahui) (QS : 2 : 151). Empat pendekatan tersebut
merupakan pendekatan yang utuh (comprehensive) untuk
menjawab dan sekaligus dapat dijadikan sebagai landasan
dalam membangun, mengembangkan dunia pendidikan, (3)
pentingnya menanamkan kepada diri dan generasi penerus
untuk senantiasa menegakkan shalat (QS : 14 : 37,40).



Allahu Akbar 3XWalillahil Hamd

Dalam membangun kecontoh-keteladanan, diperlukan
beberapa hal, antara lam:

l. Menumbuhkan buda kepeloporan : Attasisu aula
minattakid (merintis itu lebih utama dari pada
menguatkannya). Prinsip ini sejalan dengan hadis
Rasul: "Bsrangsiapa yang mentradisikan tradisi kebaikan
(sunnatul hasanah) maka baginya pahala karena telah
melakukan kebaikan dar orang-orang mencontohnya tanpa
mengurangi sedikitpun pahala orang yang melanjutkan.

1<.umpufan 1<.huf6ah 'Han'RlfJa ?tfu( lftIha ttm

adalah mala (bersama) bukan ba'da (sesudah) (2) pada kata
'usri (kesulitan) menggunakan at sehingga menjadi al 'usri
sifatnya definit (isism makrifat), sedangkan pada kat a yusro
(kemudahan) tidak menggunakan al berarti idenifite (isim
nakiroh). Dari dua hal tersebut dapat ditarik makna bahwa
setiap persoalan ada banyak jawabannya, banyak solusi.
Jawaban tersebut terletak melekat atau bersama dengan
persoalan itu sendiri. Dan begitu kita selesai menyelesaikan
suatu persoalan, selesaikan persoalan yang lain. Dan
kembalikan itu semua kepada Allah SWT.

Ada dua kaidah fiqih yang terkait dengan persoalan,
yaitu: Al-Musyaqqoh tajIibu taysir (kesulitan mendatangkan
kernudahan) dan idza dhoqo assyaiu ittasa'a (apabila sesuatu
telah menyempit maka ia menjadi luas). Yang penting setiap
menghadapi persoalan kita jadikan sebagai dari proses
pernbelajaran untuk mendapatkan ke£aedahan, sehingga
ilmu dan pengalaman sernakiribertambah, semakain banyak
kemanfaatan dan kemaslahatan yang bisa kita berikan. Sya'ir
dalam kitab Ta'alim Muta'alim memberikan inspirasi: Wakun
mustafidan kulla yaumin ziyadatan, minal ilmi fasbach fi buhuril
fawaidi (Hendaknya kita menjadi orang yang selalu mengambil
faedah, setiap hari bertambah ilmu, dan berenanglah dalam
samudera kefaedahan.



Dan barangsiapa mentradisikan tradisi keburukan
(sunnatus sayyiah) baginya menerima dosakeran melakukan
keburukan dan doea-doea orang yang telah mencontoh
perbuatannya tanpa mengurangi sedikitpun dosa orang
yang mencontohnya. /I (HR.Muslim).

2. Mambangun budaya istiqomah; kecontoh keteladanan
bukan muncul secra tiba-tiba, tetapi melalui
proses penanaman, pemupukan dan perawatan
sifat-sifat mahmudah (terpuji). Selama proses
tersebut sering kali menghadapi godaan, hinaan
dan ancaman. Dengan sikap istiqomah (konsisten)
semuanya itu justru memperkuat dan memperkokoh
kepribadiannya. Tidak takut kepada hinaan orang
yang suka menghina-mencela (QS : 5 :54).Tentu yang
harus dikembangkan adalah konsisten yang memiliki
landasan keilmuan dan kebenaran. Bukan konsistensi
dalam ketidaktahuan yang akan melahirkan sikap
fanatisme buta.

3. Menumbuhkan Budaya Konstruktif-Apresiatif:
budaya yang selalu ingin memberikan kemanfaatan,
kemaslahatan dan saling menyempumakan. Dengan
membentuk positive sun game, sehingga membentuk
akumulasi kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan
yang berujung semakin bertambahnya kemampuan
kita untuk memberikan kerahmatan bagi alam semesta
(QS : 21 : 107).Budaya konstruktif akan selalu subur,
kalau masyarakat terbiasa, tidak enggan memberika
apresiasi terhadap siapapun yang berprestasi, dan
tumbuh empati, bukan sekedar simpati, kepada siapa
pun yang sedang menghadapi persoalan. Sebaliknya,
kalau budaya konstruktif yang dikembangkan, maka
aktivitas yang berkembang di masyarakat akan saling
meniadakan, melemahkan, bahkan bisa jadi saling
memusnahkan dan punahlah generasi penerus kita.



Kisah Nabi Yunus sangat rnenarik untuk direnungkan.
Dikisahkan, ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Nabi
Yunus bertemu seorang laki-laki pernbuat bejana. Nabi Yunus
bertanya: wahai hamba Allah, apa pekerjaanmu? Laki-Iaki itu
rnenjawab: aku mernbuat bejana kernuan menjualnya. Dengan
bejana aku rnengharap anugerah rizki dari Allah. Allah
lalu mewahyukan kepada Nabi Yunus supaya mengatakan
kepada laki-laki itu untuk rnenghancurkan bejananya. Nabi
Yunus langsung mengatakan kepada laki-laki iyu. Pembuat
bejana seketika murka dan berkata: sungguh adalah laki-laki
yang berakhlak buruk!! Engkau rnemerintahkan kepadaku
untuk berbuat kerusakan. Engkau memerintahkan aku untuk
rnenghancurkan sesuatu yang telah aku kerjakan dan yang
aku harapkan kebaikannya.

Kernudian Allah rnewahyukan kepada Nabi Yunus:
tidakkah engaku rnelihat apa yang terjadi pada pembuat
bejan tersebut? Bagaiman murkanya dia ketika engkau
memerintahkan kepadanya untuk rnenghancurkan
sesuatu yang telah dikerjakannya? Sementara engkau
rnernerintahkan aku untuk rnernbinasakan kaurnrnu! Apa
yang rnemberatkanmu untuk berbuat baik kepada kaumrnu
yang berjurnlah seratus ribu orang atau lebih?

Dari kisah di atas, dalarn rnenegakkan kebenaran,
mengajak kebaikan, membangun bangsa harus dihindari
pendekatan radikaI dan pemaksaan yang menimbulkan
kerusakan. Tidakkah membunuh seorang mukrnin yang tidak
bersalah sarna saja dengan membunuh seluruh umat manusia.
Demikian sebaliknya rnenyelamatkan seorang manusia sarna
dengan menyelamatkan semua umat rnanusia (QS : 5 : 32).
Pendekatan-pendekatan berbnasis kasih saying, rnembuka
mat a hati dan rnenurnbuhkan kesadaran adalah yang

Yang terjadi adalah zero sun game, bukan negative sun
game (QS :5 : 2).



Dalam konteks kekinian, 'Ismail' kita adalah bisa jadi
berupa: deposito, pangkat, jabatan dan segala sesuatu yang
kita anggap penting, berharga dan kita cintai. Sanggupkah kita
mengorbankan sebagian dari itu semua untuk kepentingan
yang lebih besar. Dengan memohon dan petunjuk kekuatan
dari Allah SWT,insya Allah kita rela mengorbankan sebgaian
yang kita anggap penting, berharga dan kita cintai itu. (QS :

4. Budaya pengorbana: yaitu budayakesediaan diri untuk
melepaskan kepemilikan, keinginan yang dicitakan
atau apa saja yang di anggap berharga bagi dirinya
untuk kepentingan yang lebih besar. Pengorbana
bukanlah pelepasan kepemilikan dan kesia-siaan.
Tetapi sekali lagi pengorbanan hams kita terjemahkan
sebagai bagian dar investasi untuk kepentingan yang
lebih besar. Dalarn setiap pengorbanan ada godaan,
dan untuk menghindari godaan tersebut seseorang
biasanya mencari justifikasi (pembenaran) agar tidak
melakukan pengorbanan tersebut. Kisah perintah
untuk mengorbankan Nabi Ismail memberikan
pengorbanan yang sangat berharga. Eisa dibayangkan
betapa berharganya Nabi Ismail bagi sang ayah Nabi
Ibrahim. Betapa tidak. Nabi Ismail adalah anak yang
sanagt diharapkan kelahirannya, setelah sekian lama
Nabi Ibrahim belum dikaruniai putera, padahal
usianya semakin lanjut. Pada usianya yang sudah
sangat lanjut itulah allah memberikan karunia seorang
putera yaitu Nabi IsmaiL

dicontohkan-keteladan Rasulullah. lringi setiap ajakan itu
dengan do'a, agar Allah senantiasa menganugrahkan hid ayah
Nya. Dalam kaidaj fiqh, menghindarkan terjadinya kerusakan
(mafasid) terlebih dahulu dar pada mencari kebaikan (Daf'u al
mafasid muqoddam 'ala jalb al-maslahah).



Allahu Akbar 3XWalillahil Hamd

Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah

Insya Allah kita menyadari bahwa, persoalan (ujian)
selalu ada dalam kehidupan, baik ujian dlam bentuk
kesuksesan, sesuatu yang menyenangkan (fitnatul hasanah)
maupun ujian dalam bentuk kesulitan, sesuatu yang tidak
menyenangkan (fitnatus sayyiah). Setiap mata ujian memiliki
maksud tujuan masing-masing, yang salah satu diantaranya
adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami hakikat
persoalan dan menyelesaikannya. Apa yang sedang kita
hadapi sekarang ini, dan dihadapi oleh bangsa-bangsa lain,
seraya memohon kehadirat Ilahi Rabbi, bisa kita jadikan
sebagai kesempatan proses pembelajaran untuk meningka tkan
kemampuan diri dengan spirit memberikan kemanfaatan
sebesar-besarnya kepada masyarakat. Tidakkah, orang
(bangsa) yang cerdas adalah orang (bangsa) yang mampu
menjadikan setiap persoalan (problem) menjadi kesempatan
(opportunity), karena kita yakin bahwa bersama dengan
kesulitan itu ada kemudahan (QS : 94 : 4-5). Tidakkah kita
yajin, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya (kemampuannya) (QS : 2 :
286).Insya Allah dengan pertolongan Allah SWT,Qudroh dan
Irodah Nya, serta ikhtiar yang sungguh-sungguh kita semua
bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dan cita-cita
membangun negeri yang toyyibah dan penuh ampunan kasih
saying Ilahi bisa terujud (QS : 34 : 15).

Marilah kita akhiri khatbah Id ini dengan bersama-sama
memanjatkan do'a kehadirat Ilahi Rabbi.

3: 92). Ujung dari pengorbanan itu itu adlah kepatuhan dan
ketundukan kepada Allah SWT. Dan Allah sendirilah yang
akan menentukan penggantinya sebagai konsekuensi dari
pengorbanan yang telah kita lakukan (QS :37 : 102-109).
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Oleh: Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA

BERKURBAN UNTUK SOLIDARITAS SOSIAL
DALAM MENGATASI KRISIS MULTIDIMENSI



Kaum Muslimin dan Muslimat Rahimakumullah,

Hari ini, jutaan kaum Muslimin dan Muslimat dari
berbagai penjuru dunia sedang berada dalam puncak
kesibukan menunaikan ibadah haji, yang merupakan rukun

Pagi ini, 10 Dzulhijjah, kita kembali melaksanakan
Ibadah Idul Adha dalam keadaan sehat wal afiat, lahir dan
batin. Marilah kesempatan penuh tahmah ini kita gunakan
untuk nyatakan Alhamdulillah yang sedalam-dalamnya
serta selalu bertaqarrub (mendekatl<an diri) kepada Allah,
sehingga kita benar-benar termasuk hamba Allah yang pandai
bersyukur ('abdan syakuran).

Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan
kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah
menyampaikan ajaran dan pesan solidaritas socialbagi sesame
manusia, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat
menunaikan ibadah shalat idul adha pada pagi hari yang
baik ini. Mudah-mudahan ibadah Idul Adha ini dan ibadah
ibadah lain yang kita kerjakan selama ini dapat menjadikan
kita sebagai orang-orang yang taqwa.

Taqwa merupakan pesan agama yang sepatutnya selalu
kita sampaikan dalam rangka membentuk orang-orang
yang berbagai aspek dirinya selalu terhiasi dengan kebaikan
dan terpelihara dari kejelekan. Salah satu cirri orang yang
benar-benar bertaqwa adalah mampu memelihara dirinya
tidak hanya pada saat menjalankan berbagai ibadah yang
bersifat individual-personal dengan Tuhan (halb min Allah),
tetapi juga dalam kehidupan social-komunal (halb min al
nas). Dengan demikian, kita dapat mengaktualisasikan
"kesalehan individu-personal" melalui ibadah-ibadah yang
diperintahkan Allah menjadi "kesalehan sosial",l sehingga
kita menjadi manusia yang benar-benar rahmatan lil alamin.



Mengadakan perjalanan ke Makkah guna menunaikan
ibadah haji yang juga disebut sebagai "rihlah mubarakah"
(perjalanan penuh berkah), lebih dari pada sekedar pergi
untuk pemenuhan kewajiban Islam sesuai dengan perintah
Allah SWT.Bahkan hal "kesanggupan" atau "kemampuan"
(istita'ah) yang disebutkan dalam ayat tersebut lebih dari pada
sekedar soal kemampuan pendanaan dan hal-hal yang bersifat
material dan fisik lainnya. Tetapi juga mencakup kemampuan
dalam hal-hal yang bersifat spiritual dan psikologis. Karena
itulah, meski kita sering menyaksikan banyak orang yang
memiliki kemampuan material dan fisik, tetapi tetap belum
juga melaksanakan ibadah haji. Disilah kemampuan itu
tercermin misalnya dalam ungkapan "panggilan Nabi
Ibrahim". Dan sebab itu pulalah seharusnya kita selalu
memanjatkan do'a agar setiap kita Muslimin dan Muslimah
lainya memiliki kemampuan mendapat "panggilan Nabi
Ibtahim", pergi ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Dan
untuk mendapatkan kemampuan menerima "panggilan Nabi
Ibrahim", maka hendaklah kita senantiasa meningkatkan
kualitas rohaniah dan spiritualitas kita melalui berbagai
ibadah dan ama}saleh dalam berbagai aspek kehidupan kita.

1<umfu{an 1<huf6ah 'Han 'RpJa 'ltfuf :Atfha ~

Islam kelima. Menunaikan ibadah haji merupakan perjalan
keagamaan (ziyarah dan pilgrimage), seperti ditegaskan
dalam firman Allah SWT,merupakan kewajiban agama bagi
setiap Muslimin dan Muslimah yang memiliki kemampuan
(istita'ah) secara ekonomis, ilmu pengetahuan (terutama
tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji), dan mampu
secara fisik untuk merampungkan perjalanan ke bayt Allah
(makkah). Allah berfirman,

.~ 41 t~\ if ~\ t:>- (J"8\ J_y 1u_,
"Mengerjakan "ibadah) haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke
bayt Allah (Makkah)". (QS.Ali Imran : 97).



~I ~l~~ .J ~ _)Jpil ~\
"Haii mabrur itu iidak:ada balasannya kecuali surga",

Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah,

Selanjutnya, ibadah haji jelas lebih darpada sekedar
pelaksanaan secara sempurna seluruh tatacara formal ritual
haji seperti ditentukanfiqh yangmencakup pemakaian pakaian
ihram, wukuf dipadang arafah, melempar jumrah, tawaf,
sa'i, dan lain-lain. Ibadah haji melibatkan semua ketentuan
fiqhiyah perpindahan dari dataran kehidupan profane kepada
kesucian, yang disimbolisasikan dengan pakaian ihram yang
serba putih tanpa jahitan. Proses penyucian diri tidak hanya
mencakup penyucian fisik, ritual-ritual purifikasi, tetapi juga
penyucian diri dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan
diferensasi sosial; semuanya serba putih seperti pakain ihrarn.

Seluruh ritual fiqhiyah rru bertujuan untuk
menghilangkan perbedaan sehari-hari yang memisahkan
kaum Muslimin satu sarna lain, perbedaan jenis gender,
sosial, ekonomi, kebudayaan, etsitas, posisi sosial-politik,
dan Iainnya. Mereka semua ada di hadapan Allah, dan secara
bersama-sama menernpuh pengalaman dalam kesatuan umat.
Dengan demikian, ibadah haji memberikan kesempatan unik,
bagairnana seharusnya umat Islam menjalani kehidupan iini,
egaliter, multietnis, multicultural, dan pengabdian kesatuan
umat itu hanya untuk pengejawantahan nilai-nilai keislaman
dan kernanusiaan. Karena itu, jika semua ketentuan fiqhiyah
dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai rukun, syarat dan tat
urutannya, maka secara formal ibadah haji yang dilaksanakan
telah sah.

Tetapi lebih dari itu, setiap jamaah haji sendiri dan
sanak saudara yang menunggu di tanah air berharap agar
ibadah haji yang dilaksanakan itu dapat membuahkan haji
yang mabrur. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan Bukhari Muslim.



Bagi mercka yang memiliki kemampuan pendanaan,
pengeluaran biaya untuk menunaikan ibadah haji dapat
dipandang sebagai sebuah bentuk "derma", "infaq" atau
"sadhaqah" seorang pribadi kepada Allah SWT. Karena
seluruh dana yang dibelanjakan untuk keperluan inihanyalah
guna meneapai keridhaan Allah, bukan untuk tujuan dan
niat lain. Namun lebih dari itu, al-nirr dalam ayat di atas
juga mengandung makna mendermakan atu menginfaqkan
harta yang dieintai kepada orang-orang yang membutuhkan.
Mendermakan harta-skalipun mungkin hanya sebagian keeil
dari apa yang kita miliki-tidak terlalu mudah. Apalagi jika
harta yang dimiliki itu diperoleh seeara halal dengan usaha
usaha yang sah, sesuai tuntunan Islam dan ketentuan hukum
Negara. Mendapatkan rizeki yang halal tidak selalu mudah;
sebaliknya, sering dengan bersusah payah. Namun, disiniah
letak kunci prinsip ajran Islam bahwa harta yang kita miliki
itu adlah "ujian" ; ujian apakah yang mungkin kita kuasai
sebagai keeil daripadanya. Atau sebaliknya, kita sang pemilik
justru yang mengendalikan harta itu, dan mengeluarkan
sebagian padanya, sehingga dapat mendatangkan manfaat
yang maksimal baik bagi diri, masyarakat, bangsa dan

"Kamu tidak akan mendapai kebajikan sebelum kamu mendermakan
sebagian haria yang kamu cintai".

Kata "mabrur" dalam hadits ini memilki keterkaitan
dengan kata al-birr yang berarti "kebajikan" atau "perbuatan
baik" yang dikerjakan atas dasar taqwa kepada Allah SWT.
Kata al-bir ini juga disebut di dalam banyak ayat al-AQur'an.
Salah satunya yang sangat relevan dengan tema khutbah kali
ini adalah dalam QS.Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:



Pelaksanaan ibadah kurban dengan menyembelih
hewan-karnbing, domba, atau sapi-tentu saja juga berkaitan
dengan pengalaman keagamaan Nabi Ibrahim AS yang
mendapat perintah dari Allah SWTuntuk berkurban dengan

·_f/~\ r ~~01 ._j~ ~J ~ .}_,s:JI ~i dl
"Sesungguhnva Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang
banyak.Maka dirikanlah shalat KarenaTuhanmu, dan berkurbanlah.
Sesunggunhya orang-orang yang membenci kamu dialah (orang)
yang ierpuius".

Kemudian mengendalikan hart a dan, sebaliknya, tidak
dikuasai harta atau bahkan apa saja yang dicintai seseorang
dalam kehidupannya-termasuk anak, keluarga dan karib
kerabat-rnerupakan salah satu tujuan dan ibadah kurban yang
juga dilaksanakan dalam rangkaian hari raya Id al-Adha ini.
Karena itu, Idul Adha atau hari raya haji juga sering disebut
dengan hari raya kurban.

Lebih jauh lagi, kewajiban melaksanakan ibadah kurban
tidak lain rnerupakan ungkapan rasa syukur dan terima
kasih kepada Allah SWT natas berbagai rizeki dan nikmat
yang telah diberikan kepada hamba-Nya yang beriman dan
berislam. Perintah itu terkandung dalarn Surat al-Kautsar
ayat 1-3),yang berbunyi:

agama Allah. Dengan kernarnpuan rnengendalikan harta
yang kita rniliki, dan kernudian rnenderrnakannya sesuai
dengan ketentuan Allah, kita sebenamya telah turut berusaha
rnengatasi krisis multidirnensi, khususnya dalam bidang
ekonomi dan sosial, yang rnasih kita hadapi dan seolah-olah
tidak kunjung berakhir.

~) pS'i 1u\ ,pS'i ~~ ~\ ~l .Jl 'J ,pS'i ~\ pS'i ~\ pS'i ~\
..LJ-\



Kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail
dalam melakukan jihad akbar, yang kemudian digantikan
Allah dengan hewan semebelihan merupakan simbol bagi
us aha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah
(taqarrub ila Allah), sesuai dengan kandungan makna yang
terdapat dalam istilah IIqurban" itu sendiri. Bahkan lebih dari
itu, ibadah kurban yang telah dilaksanakan di tempat-tempat
yang jauh di Tanah Sud, seperti kita di tanah air, berfungsi
tidak hanya untuk "taqarrub ila Allah" (halb minAllah), tetapi
juga "taqaarub ila al-nas" (halb min alnas), yaitu saling dekat

Perintah ini jelas merupakan ujian yang sangat
berat, yang hanya dengan keimanan yang kuat yang bisa
memenuhinya, bahkan dengan sabar, tulus, dan ikhlas. Nabi
Ibrahim dan Ismail lulus dalam ujian ini, dan ketika Ismail
telah dibaringkan ayahnya siap disembelih, Allah SWT
menggantikannya dengan hewan sembelihan (domba). Nabi
Ibrahim dan Ismail, serta keluarga mampu melewati ujian yang
sebenamya dan inilah jihad akbar, jihad melawan egoisme
diri yang sering justru telah menguasai manusia, baik secara
individu maupun kelompok. Dengan keberhasilan melewati
perjuangan jihad akabar, penyerahan diri dan kerendahan
hati derni berbakti kepada kedua orang tua dan Allah SWT,
seseorang berarti telah memenangkan perang yang sangat
besar.

menyembelih putranya tercinta Nabi Ismail AS. Perintah ini
tercantum dalam firm an Allah, yang artinya:

Maka tatkala anak itu (Ismail) samapai (pada umur sanggup)
berusaha bersama-euma Ibrahim, (maka) Ibrahim berkata:
"Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa
aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.
Ia (Ismail) menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang
diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan.mendapatiku
termasuk orang-orang yang sabar". (QS. Al-Shafaat : 102)



Kaum Muslimin dan Muslimat Rahimakumullah,
Dari 'u.reriari khutbah tadi, [elas sudah ibadah kurban

dan ibadah haji yang mabrur semestinya tercermin pula
dalam meningkatnya perbuatan al-birr, yang sekali lagi verati
memberikan dan meningkatkan derma, infaq dan shadaqah,
atau mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki
kepada mereka yang membutuhkan. Jika semua hal ini, dapat
kita lakukan, maka kita dapat mewujudkan solidaritas sosial
atau kesetiakawanan di dalam masyarakat kita, sehingga kita
bisa lebih cepat keluar dari krisis multidimensi.

Kebutuhan untuk meningkatkan perwujudan dan
realisasi mabrur dan al-birr yang menghasilkan solidaritas
sosial untuk jelas tersa sangat mendesak di tanah air kita.
Sekarang ini diperkitrakan terdapat lebih 40 juta orang
Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga
tidak mampu memnuhi kebutuhan-kebutuhan poko untuk
hidup secara baik, sehat dan layak. Keadaan yang masih serba
sulit itu bertambah lagi dengan terjadinya kenaikan harga
berbagai kebutuhan hidup.

dan akrab di antara sesame manusia. Ditengah krisis ekonomi
sosial yang masih di alami bangsa kita, taqarrub ila al-nas
(solidaritas sesama manusia) inilah yang harus kita usaha
sekalipun dengan [alan perjuangan jihad, seperti dicontohkan
Nabi Ibrahim dan Ismail.

Karena itulah, kaum Muslimin dan Muslimat
diperintahkan Allah SWTuntuk mengikuti "millah Ibrahim"
(agamaNabiIbrahim), seperti yangtermaktub dalam al-Qur'an
surat al-Haj yat 78. Untuk itulah, ibadah kurban dan ibadah
haji yang juga berkaitan dengan pengalaman keagamaan
Nabi Ibrahim AS, istrinya Siti Hajar, dan puteranya Ismail
juga menjadi kewajiban untuk malaksanakan kaum Muslimin
dan Muslimat pengikut Nabi besar Muhammad SAW.



"SesungguhnyaZah kefakiran (kemiskinan) itu menjadi
kekufuran".

Karena itu, dalam kesempatan Idul Adha ini, marilah
kita kernbali rneneguhkan keislaman dan keimanan kita;

Sebaliknya, ketidak pedulian kita pada realisasi mabrur
dan al-birr dapat mengakibatkan terjadinya pelestarian
ketniskinan. Dan kemiskinan tidak hanya dapat memuncuIkan
kerawanan sosial, tetapi juga mengakibatkan munculnya "the
lost generation", lenyapnya generasi bangsa yang rnemiliki
kemampuan intelektual dan kecerdasan. Dalam konteks
Islam, "the lost generation" juga berarti hilangnya generasi
muda yang mernilki aqidah dan keimanan. Kemiskinan dan
kefakiran sebagaimana sudah diperingatkan Rasulullah SAW
memang dapat menimbulkan kekufuran.
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Dalam situasi yang cenderung sernakin sulit itu, kita
juga menyaksikan bahwa terdapat kalangan masyarakat yang
tetap dan bahkan semakinkaya. Hal itu terlihat misalnya dari
semakin banyaknya mobil-mobil mewah dijalan raya, rumah
rumah mewah yang eksklusif, dan mal-mal yang senantiasa
penuh sesak. Pamera kekayaan yang serba melimpah, yang
tidak diikuti dengan kepedulian, sensivitas 1ingkungan dan
solidaritas sosial bisa dipastikan meningkatkan kecemburuan
sosial, yang pada gilirannya merupakan potensi yang sangat
berbahaya bagi terpeliharanya kerukunan social. Karena
itu, untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial tersebut,
sudah selayaknya setiap orang yang memilki kelebihan harta
agar lebih memilki kepedulian, sensivitas lingkungan dan
solidaritas sosial.



"YaAllah, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, para guru dan
pemimpin karni, saudara-saudara kami, baik yang rnasih
hidup rnaupun yang sudah wafat mendahului kami dan
sayangilah mereka dengan rahmatMu.

Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk
rnemelihara iman dan Islam kami dan sanak saudara kami
dalam berbagai kesulitan yang masih saja kami hadapi.

Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kemudahanl, kernauan
dan kemampuan kepada kami untuk senantiasa dapat
berkurban dan rnewujudkan kesetiakawanan social, sehingga
karni rnampu rnengatasi berbagai masalah dan kesulitan yang
hadapi" .
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Marilah kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan
do'a dengan khusyu' keharibaan Allah SWT.
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memperkuat solidaritas kita; dan mengulurkan bantuan kita
kepada ank-anak bangsa yang hidup dalarn kenestapaan.
Dengan begitu, kita sernua dapat rnengambil hikrnah
Idul Adha, Idul Hajj, dan Idul Qurban untuk selanjutnya
merealisasikan secara actual dalam berbagai aspek kehidupan
kita.
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PROF. DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA

MAKNA IDDL ADHA DI TENGAH
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Allahu Akbar 3X

Sungguhpun kita masih tetap di dalam suasana
memprihatinkan dengan musibah yang menimpa beberapa
wilayah bangsa Indonesia dan beberapa Negara asia Iainnya,
kita tetap menyatakan rasa syukur kita kepada AllahSWT,
karena pada hari ini kita bersama-sama jutaan umat Islam
dapat merayakan Idul Adha, hari yang amat penting bagi kita
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Oleh: Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar,MA

MAKNA IDVL ADHA DI TENGAH PERISTIWA
MASYARAKAT



"Sesungguhnsja rumah Allah yang mula-mula dibangun untuk
(tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah di Makkah yang
diberkahi dan meniadi petunjuk bagi semua manusia (QS. Ali
Imran: 96).

Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Adam diu sir
dari surge ke burni, ada satu hal yang paling ia sedihkan,
yaitu Adam tidak bisa lagi mengikuti ibadah para malaikat
bertha waf mengelilingi arasy, singgasana Allah, kemudian
Adam dihibur dengan dibangunnya ka'bah sebagai Baitullah,
miniature Arasy dibumi. Lalu adam diperintahkan berthawaf
mengelilingi Ka'bah.

Thawaf adalah cara ibadah rnenirukan malaikat
mengelilingi 'Arasy, dan temyata seluruh makhluk
rnakrokosmos dijagad raya juga rnelakukan thawaf yang sarna.
Misalnya, bulan dan bumi bertawaf mengelilingi matahari,
dan rnatahari beserta seluruh familinya juga bertawaf

~ 1<.um(1ufan1<.hufhah 1fari 'RIl!Ja gluf1Uha

Di antara peristiwa penting itu ialah drama kosrnos,
kisah kejatuhan sepasang anak manusia, Adam dan Hawa, ke
bumi setelah rnelakukan pelanggaran disurga. Penyelesaian
yang amat mendalam terhadap kekeliruan yang pernah
dilakukan keduanya menjadi salah satu faktor dibangunnya
Ka'bah sebagai simbol bagi umat manusia, khususnya bagi
urnat Islam, kemudian terealisasi menjadi rukun Islam kelima,
yaitu menunaikan ibadah haji bagi rnereka yang memenuhi
syarat dan kernampuan.

Ibadah haji adalah ibadah tertua dalam sejarah umat
manu sia, dan ka'bah merupakan bangunan suci pertama
dimuka bumi ini.

mengenang kembali beberapa peristiwa penting dalam dunia
kemanusiaan.



Planet-planet yang diangkasa raya, dengan tekun
beredar di atas reI peredarannya. Sedikit saja planet-planet
itu meleneeng dari garis edarnya atau mengalami gangguan,
maka akn menimbulkan akibat fatal dalam kehidupan
manusia. Mungkin beneana Gelombang Tsunami yang baru
saja melanda beberapa daerah kita termasuk salah satu dalam
hal ini.

Tashawuf sebagai warisan NabiAdam, selainmenirukan
eara bribadah pada malaikat, juga mnirukan perilaku alam
raya. Ini semua membuktikan manusia sebagai partikel
mikrokosmos, harus juga tunduk dan pasrah, (islam) dan
konsisten (istiqomah) kepada Khaliqnya. Seorang muslim
yang sejati, selain menyatakan kepasrahan total kepada Allah,

1<.wn(1ufan1<.hufbah 'Hari'Ri<.!p 'JIMf11dha d22J

''Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepadaAllah bersujud apa
yang ada di langit, di bumi, maiahari, bulan, bintang, gunuung,
pohon-pohonan, binatang-binatang yang melaia dan sebagian
besar daripada manusia? Da banyak diantara manusia yang telah
ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah
maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah
berbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. Al-Sajadah : 18).

mengelilingi pusat galaksi, yang oleh para astronom disebut
Milky-Way atau disebut Galaksi Bimasakti. Mereka semua
dengan setia menyembah dengan Allah SWT sebagaimana
dengan firmannya:



Allahu Akbar 3X

Raja Narnrud dianggap sebagai symbol manusa penuh
power struggle, yang senantiasa menobarkan api kezaliman
dan penindasan. Namun kenyataannya, api kezaliman itu

1<.umpufan1<fl!(ihah 7-{ari'Rfl}ja 'Jlu(Mba tTI2J

"Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk,
niscaya dia meiapangkan dadanua untuk )berpasrah diri) Islam.
Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya
Allah meniadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olahdia sedang
mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakari siksa kepada orang
orang yang tidak beriman If. (QS. Al-An'am : 125).

maka mereka itu termasuk menyimpang dari rel syirathal
mustaqin, Nurani dalam hati rnereka berangsur-angsur
pudar digantikan dengan hati Zhulmani, yang gelap gulita.
Cermin batin mereka gelap membuatnya tidak mampu lagi
rnenangkap nur, cahaya ilahi. Cermin sosial rnereka buram
rnembuatnya terpinggirkan dalarn kehidupan masyarakat.
Mereka terelienasi oleh gemerlapnya gambaran kehidupan
dunia. Hati mereka tidak lagi tergetar menyaksikan
penderitaan dan kepedihan kaurn dhuafa' yang sernakin
dla'if, karena faharn individualisme sedernikian rnerasuk
ke dalarn pikiran rnereka. Orang-orang seperti ini sulit
merasakan ketenangan dan ketentrarnan yang hakiki. Karena
di dalam jiwanya dipadati nafsu keserakahan dan sernangat
penaklukan (power struggle) dan pada akhirnya mereka
merasa kelelahan tersedot energinya sendiri, yang dalam
bahasa al-Qur'an dikatakan:



Seandainya pengikut ketiga agama ini menekankan
titik pertemuannya sebagai sesame penganut rumpun agama
anak cucu Ibrahim (Abrahamic Religions), maka factor agama
dalam masyrakat akan berdampak posisti£ sebagai kekuatan
daya penyatu (centripetal), tetapi sebaliknya jika yang
ditekankan unsur perbedaan, maka agama akan berdampak
negative sebagai kekuatan daya pemecah (centrifugal).
Untuk menampilkan kekuatan agama sebagai pemersatu

tidak dapat membakar habis tekat dan semangat kebenaran
yang melekat pada diri Nabi Ibrahim. Ia bahkan berhasil
mereformasi berbagai bentuk tradisi yang zhalim dan anarkis,
menuju masysrakat yang adil dan demokratis. Ini suatu
pelajaran bagi kita bahwa, perjuangan yang dilakukan dengan
sungguh-sungguh dan bijaksana dan tidak akan dimusnahkan
secara total oleh kekuatan besarmanapun. Setangguh apapun
suatu kekuatan atau rezim yang ditegakkan di atas landasan
bathil, tidak akan sanggup melenyapkan kekuatan yang di
dasari niat sud, betapapun kecil kekuatan itu.

Allahu Akbar 3X

Nabi Ibrahim satu di antara kelompok kecil nabi yang
memperoleh predikat "pemiliki kebesaran" (ulul azmi) dan
secara khusus disebut sebagai "kesayangan Allah" (khalil
Allah), diantara keutamaan Nabi Ibrahim ialah membangun
sumber daya manusia yang tangguh dengan meletakkan
sendi-sendi kemanusiaan yang konstruktif. Pertamakali ia
tnerombak kepercayaan syirik politisme menuju kepercayaan
tauhid atau monotisme mutlak. Ia disebut bapak monoteisme
karena secara genetic kedua putranya yaitu Nabi Ishaq dan
Nabi Ismail, menurunkan tiga Nabi dan tida agama langit
(samawi), oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dari jalur Ishaq,
dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari
jalur IsmaiL [adi, keberadaan Nabi Ibrahim mempunyai arti
penting sebagai situs dan sekaligus simpul ketiga agama
samawi tersebut.



Salah satu dimensi kebesaran Nabi Ibrahim ialah
besarnya pengorbanan yang ditunjukkan kepada Allah
melalui ketulusannya menorbankan putera kesayangannya
yang lahir dari istrinya, Hajar. Nabi Ismail lahir setelah
melalui penantian panjang dari keluarga ini.

Kisah keluarga Nabi Ibrahim ini sarat pesan-pesan
moral. Nabi Ibrahim simbol manusia yang rela mengorbankan
apa saja demi mencapai keridhaan Allah, termasuk rela
mengorbankan diri di dalam kobaran api.

Setiap orang mempunyai kelemahan tehadap sesuatu
yang dicintainya. Kelemahan Nbai Ibrahim terletak pad a anak
kesayangannya yang sudah lama didambakannya, dan dari
sisni pula kembali diuji oleh Allah berupa godaan syaitan,
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dalam masyarakat yang majemuk, diperlukanadanya saling
pengertian mendalam antara para penganut agama. Di sinilah
pentingnya upacara kurban (sacrifation) yang dikenal setiap
agama, termasuk ibadah kurban yang sebentar lagi kita akan
lakukan, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga
untuk mendidik jiwa kita untuk tidak egois, yang hanya mau
mementingkan diri dan golongannya sendiri. Perbedaan
adalah rahmat yang harus dihargai, kalau perlu dirayakan,

Ibadah kurban juga diharapkan mempertebal rasa
kebersamaan di antara kita sebagai suatu bangsa. Musibah
yang mnimpa saudara-saudara kita baru-baru ini di Alor,
Nabire, Sumatera Utara dan Aceh, sesungguhnya bukanhanya
menjadi ujian mereka yang tertimpa musibah itu, tetapi kita
semua juga mendapatkan ujian itu. Ujian kita adalah apakah
kita bersedia dengan tulus memberikan sedikit pengorbanan
untuk serta memikul beban penderitaan saudara-saudara kita
disana. Mungkin bantuan kita sedikit artinya bagi kita tetapi
besar artinya bagi mereka.



"Nabi Ismail" sebagai simbol bagi sesuatu yang amat
kita cintai, sudah barang tentu kita semua memilih sesuatu
yang dicintai. Boleh jadi "Ismail-Ismail" kita mengambil
bentuk berupa harta kekayaan, seperti kendaraan baru,
rumah mewah, jembatan penting, deposito, atau property
atau kekayaan lainnya. Apakah kita sudah rela mengorbankan
"Ismail-Ismail" kita untuk mencapai tujuan hidup yang
sebenarnya, yaitu mencapai ridha Tuhan?

Jika kita sebagai suami, sudah sanggup untuk rneniru
ketangguhan Iman Nabi Ibrahim, mengorbankan sesuatu
yang paling dicintainya demi mengamalkan perintah Allah?
[ika kita sebagai istri, sudakah kita sanggup meniru ketabahan
perintah Tuhan dan menghargai jiwa besar anaknya? Jika kita

tetapi Nabi Ibrahim Iulus dari ujian itu. Ia secara tulus dan
ikhlas rela mengorbankan putera kesayangannya.

Nabi Ismail simbol bagi sesuatu yang paling kita cintai
dan sekaligus berpotensi menggoyahkan iman, simbol bagi
sesuatu yang dapat membuat kita yang enggan menerima
tanggung jawab. Simbol bagi suatu yang dapat mengajak kita
untuk berfikir subyektif dan berpendirian egois. Tegasnya,
simbol bagi segala sesuatu yang dapat menyesatkan kita.

Sepantasnya kita mengintropeksi dan mengukur
diri kita masing-masing pada saat ini. Adakah jejak-jejak
pengorbanan Nabi Ibrahim terselip di dalam jiwa kita?
Sudahkan kita sudah menunjukkan pengorbanan optimal
ke jalan yang diridhaiNya? Apakah hati kita tergetar
menyaksikan pemandangan yang memilukan hati di Aceh
dan daerah korban lainnya?

Jika kita misalnya berada dipuncak karir, sudahkah
kita rela mengorbankan segalanya demi mempertahankan
prinsip-prinsip ajaran yang kita dianut? Adakah kita sudah
dapat menolak pemberian yang sesungguhnya bukan hak
kita?



Allahu Akbar 3X

Bagian terakhir dari khutbah ini, izinkanlah saya
menajak kepada kita semua untuk merenung sjenak sehubung
dengan rente tan musibah yang melanda di beberapa wilayah
Negara kita.

Dalam bahasa sains gempa dan bencana alam di
anggap peristiwa alam normal. Akan tetapi dalam bahasa
agama, musibah demi musibah yang merengguk begitu
banyak jiwa dan hart a, selayaknya membuat kita sadar dan
melakukan muhasabah. Kesalahan apa gerangan yang telah
kita lakukan sehingga alam bukan hanya tidak bersahabat,
tetapi sudah seakan "menghukum" kita dengan begitu keras.

Hujan yang tadinya pembawa rahmat (QS. :6 :99),tiba
tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang mernusnajkan
area kehidupan (QS. : 2 : 59). Gunung-gunung yang tadinya
sebagai patok bumi (QS. :78 :7), tiba-tiba rnemuntahkan debu,
lahar panas dan gas beracun, (QS :77: 10).Angin yang tadinya
rnendistribusikan awan (QS. : 2 ; 164), dan menyebabkan
penyerbuan dalarn dunia turnbuh turnbuhan (QS : 18 : 45),
tiba-tiba tampil begitu ganas rnernporak porandakan segala
sesuatu yang dilewatinya (QS : 41 : 160. Laut yang tadinya
begitu pasrah rnelayani rnobilitas manusia (QS : 22 : 65), tiba
tiba mengantuk dan menggulung apa saja yang dilaluinya (QS
: 81 : 6). Kilat dan Guntur tadinya menjalankan positifnya,
dalarn proses nitrifikasi (nitrification proses) untuk kehidupan
rnakhluk biologis di burni (QS : 13 : 12),tiba-tiba rnenonjolkan
fungsi negatifnya, rneneteskan larva-larva betina (telur hama)
yang kernudian rnernusnahkan berbagai tanaman para petani
(QS : 13 : 12). Disparitas flora dan fauna tadinya turnbuh
seirnbang rnengikuti hukum ekosistem (QS : 13 : 4), tiba-
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sebagai anak, sudahkah kita memiliki idealism yang tangguh
seperti Nabi Ismail, rela menjadi korban untuk suatu tujuan
yang lebih mulia?
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Meskipun musibah datang beruntun, kita tidak boleh
kehilangan semnagat hidup. Dalam kondisi apapun kita
tetap dilarang Allah SWT untuk berputus asa (QS : 39 : 53).
Tidak ada musibah dan cobaan yang Allah turunkan kepada
hambanya di Iuar kemampuannya (QS : 2 : 286). Bukankah
musibah itu seringkali membawa hikmah nagi manusia?
Bukankah musibah seringkali semacam "surat cinta" Tuhan
kepada hamba yang dicintai-Nya, sebagaimana sabda
Rasulullah SAW:

tiba tumbuh dan berkembang menyalahi keseimbangan dan
pertumbuhan deret ukur kebutuhan manusia (QS: 7: 132).

Al-Qur'an menginformasikan kepada kita bahwa
bencana-cencana alam sering kali diawali dengan terjadinya
penyimpangan perilaku manusia di dalam masyarakat.
Dengan kata lain, perilaku makrokosmos seringkali
berbanding lurus dengan perilaku mikrokosmos.

Sebagai contoh, umat Nabi Nuh yang keras kepala
dan diwarnai berbagai kedhaliman (QS : 53 :52), dihancurkan
dengan banjir besar (QS : 11 : 40). Umat Nabi Syu'aib yang
penuh dengan korupsi dan kecurangan (QS : 7 : 85/11 : 84-
85) dihancurkan dengan gempa yang menggelegar dan
mematikan (QS : 11 : 94). Umat Nabi Saleh yang kufur dan
dilanda hedonism, cinta dunia yang berlebihan (QS : 26 : 146-
149) dimusnahkan dengan keganasan virus yang mewabah
dan gempa (QS : 11 : 67-68). Umat Nabi Luth yang dilanda
kemaksiatan dan penyimpangan seksual (QS : 11 : 78-79)
Penguasa Yaman, Raja Abrahah, yang berambisi mengambil
alih Ka'bah sebagai bagian dari ambisisnya untuk memonopoli
segala sumber ekonomi, juga dihancurkan dengan cara
mengenaskan sebagaimana dilukiskan dalam Surat AI-Fil (QS
: 105 : 1-5).
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YaAllah Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Engkau menyaksikan kami semua hadir dan
bersumpah dihadapan-Mu di temp at ini, semata-mata untuk
mencari ridha dan memohon pertolongan dan pengampunan
Mu.

Tentu kita semua berharap, musibah yang menimpa
para korban Tsunami kini hidup tenang sebagaimana
dijanjikan kedua hadis sahih tersebut. Kepada keluarga para
korban kita juga berdo'a agar mendapat keteguhan hati dan
kesabaran.

"[ika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maka Dia
akan menyegerakan hukuman di dunia, dan jika Dia menghendaki
keburukan kepuda hamba-Nva, maka dia akan menahan terlebih
dahulu balasan dosanya yang akan dipikulnya kelak pada hari
kiamai". (Hadis Muttaq 'Alaih).
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(tidakkahseorangmuslim tertimpa kelelahan,penyakit keguncangan,
kedukaan, rasasakit, maupun kesulitan, rasaduri yang menusuknya,
melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan
kesalahannya). (Hadis Muttafaq 'Alaih).

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:
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Ya Allah Ampunilah seluruh dosa kami, dosa kedua
orang tua dan seluruh keluarga kami. Ampuni pula seluruh
saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil melalui
musibah dari-Mu. Kepada para korban, jadikanlah mereka
sebagai syuhada yang akan mendapatkan temp at layak disisi
Mu. Terhadap keluarga yang ditinggal, berikanlah ketabahan
dan kekuatan untuk menerima musibah ini sebagai cobaan.

YaAllah ya Tuhan kami, cukuplah sudah ujian panjang
yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Berikanlah
kekuatan dan kemampuan kepada segenap elemen bangsa
ini untuk bangkit kembali sebgai bangsa yang kuat dan
bermartabat.

Ya Allah, anugrahkan kami iman yang tangguh,
setangguh iman yang Engkau berikan kepada keluarga Nabi
Ibrahim. Hindarkanlah kami dan masyarakat bangsa kami
dari berbagai azab dan musibah seperti yang pernah Engkau
timpakan kepada umat-umat yang anarkis di masa lalu.

Ya Allah, Tuhan kami Ynag Maha Kuasa, berikanlah
petunjuk ke jalan yang Engkau ridhai, berikanlah pula
semangat dan kemampuan untuk menjalani jalan lurus itu,
tanpa resiko yang dapat menyulitkan kehidupan kami. Ya
Allah, hanya kepada-Mu kami serahkan segalanya, terimalah
kami.
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Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia.

Marilah kita gunkan kesernpatan ini untuk lebih
rneningkatkan irnan dan taqwa kita kepada Allah SWT
dengan rnerenungkan arti penting dan hikrnah Idul Adha
sebagairnana yang dillakukan saudara-saudara kita yang
sedang rnenunaikan ibadah haji di tanah sud Makkah al
Mukarrornah. Kernaren tanggal 9 Zulhijjah, saudara-saudara
kita ynag rnenunaikan ibadah haji telah hadir di Padang
'Arafah, rnengenakan pakaian yang sarna, pakaian Ihram,
dan rnernbaca talbiyah yang sarna. Labaikallahumrna labaik,
la bbaik la syarika laka labaik. Tuhan, aku datang rnernenuhi
panggilanMu. Tiada sekutu bangiMu. Dernikianlah rnereka
rnernurnikan kernbali irnan dan tauhid rnereka, hanya
rnenyernbah kepada Allah SWT. Pada hari ini rnereka telah

~ 1<.um/lUfan 1<.hufbahUtlri 'l<p!P 9luf 1Uha

Pertarna-tarna Mariah kita panjatkan puji syukur
kepada Allah SWTbahwa atas rahrnat dan karuniaNya pada
pagi hari ini kita berkurnpul di ternpat yang rnulia ini untuk
rnengurnandangkan takbir dan tahrnid serta rnenunaikan
shalat sunnah Idul Adha. Selanjutnya shalawat dan salam
rnarilah kita doakan sernoga selalu dilirnpahkan kepada
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Saudara kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan
Allah.



Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia.
Dengan keyakinan yang semakin teguh bahwa hanya

Allah lah YME dan Maha Kuasa, maka semua selain Allah
adalah makhluk belaka yang sarna derajatnya di depan Allah
SWT. Semua manusia adalah sarna dihadapan Allah SWT,
kecuali mereka yang bertaqwa, yang beriman dan bermal
shaleh. Kesadaran tentang persarnaan sesame umat manusia
ini selanjutnya menimbulkan rasa persaudaraan dan saling

mulai melempar Jumrah Aqaqoh dan sebagian mereka
mungkin langsung menuju Makkah untuk Thawaf dan Sa'l
mereka berjalan berputar mengelilingi Ka'bah, berlari kecil
antara dua bukit, Shafa dan Marwah, melakukan Nampak
tilas ritual yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS dan
keluarganya, tetapi mereka tidak menyembah Ka'bah itu
sendiri, mereka menyembah Allah SWT.Begitulah rangkaian
ibadah haji itu pada hakekatnya berpuncak pada penegasan
kembali tentang keEsaan Allah SWT. LaiJaha illallah. Tiada
Tuhan yang patut disembah, selain Allah SWT.Allhu Akbar,
Allahu Akbar, Walillahilhamd. Inilah hikmah pertama dari
ibadah haji dan perayaan Idul Adha yaitu penegasan kembali
tentang kemumian tauhid, keEsaan Allah SWT, pencipta
Alarn Semesta. Kalu kita melihat sejarah pencarian umat
manusia akan Tuhan, baik yang tercatat di jazirah Arab
maupun dalarn sejarah Ynani kuno, maka jelas sekali bahwa
konsep Tahuhid Islam adalah puncak kesempurnaan dan
kemurnian monotheisme yang pernah ada di dunia. Karena
itu, kemumian bertauhid ini perlu terus di jaga dan secara
teratur diperbaharui, baik ketika dunia ini diliputi paham
politheisme dulu, maupun pada zaman kehidupan pasca
modern yang serba materialistic, hedonistic, dan sekuler
sekarang ini. Karena itu pula maka ideology-ideologi besar
dunia yang tidak berlandaskan ke Tuhanan YME tidak bisa
diterima oleh kaum muslim indan juga oleh bangsa Indonesia.



Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia.

Bagi kita bangsa Indonesia yang terdiri dari 1027
suku bangsa dan berdiam di atas lebih dari 13.000 pulau
serta menganut berbagai agama, maka rasa persaudaraan
itu menjadi mutlak diperlukan. Hanya dengan semangat
persaudaraan dan menghormati perbedaan multikutural
yang ada, bangsa ini tetap utuh.

Terlebih-lebih pada saat-saat sekarang ini ketika bangsa
Indonesia sedang memasuki masa-masakompetisi politik yang
kita sebut dengan Pemilihan Umum, maka rasa persaudaraan
itu semakin mutlak diperelukan lagi. Kita harus selalu merasa
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[adi, soal iman atau agama adalah soal hidayah Allah,
petunjuk Tuhan, tetapi rasa persaudaraan harus diterapkan
kepada semua.

Inilah hikmah kedua dari Idul Adha, yaitu menegaskan
kembali rasa persamaan dan persaudaraan antar sesama
manusia.

Artinya : Jika Allah. mengehendaki; tentulah beriman semua orag
yang ada di muka bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa
manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman?". (QS. AI
Hujarat : 13)

tolong menolong, antar sesama muslim dan antar sesame
manusia, apapun agamanya. Allah berfirman dalam surat
Yunus ayat 99 :
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bahwa kita adalah sesame bangsa Indonesia yang sedang
mengusung cita-cita luhur yang sama, yaitu meningkatkan
kesejahteraan rakyat kita. Karena itu kepada mereka yang
membetulkan ikut dalam kompetisi itu hendaklah berjiwa
dernokrat sejati, artinya yang menentukan kalah atau menang
adalah rakyat dan bukan si peserta kompetisi itu sendiri.
Tugas para peserta itu sendiri adalah menunjukkan kepada
rakyat bahwa mereka memang memenuhi persyaratan dan
kwalitas kemimpinan yang diperlukan, mempunyai wawasan
mengenai masa depan bangsa, mempunyai kemauan
dan kemampuan memberantas korupsi, dan mempunyai
akuntabilitas. Selebihnya kita serahkan kepada pilihan rakyat
itu sendiri. Marilah kita selalu ingat bahwa di atas semua
hiruk pikuk itu ada sesuatu yang harus kita jaga bersama
sarna di atas segala-galanya, yaitu bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus tetap terjaga dan utuh. Meskipun
berbagai kerusuhan di berbagai daerah yang terjadi dalam
beberapa tahun belakangan ini secara bertahap telah dapat
kita atasi, tetapi semua menjadi bukti bahwa masyarakat kita
memang sedang rawan atau rentan. Untuk itu maka hikmah
rasa persamaan antar sesame manl;lsiadan persaudaraan sejati
sebagaimana yang diajarkan ibadah haji dan hari raya Idul
Adha, hendaknya dapat juga kita terapkan dalam kehidupan
kita berbangsa dan bemegara. Sesungguhnya tatanan dunia
sekarang inipun tersa semain rentan terhadap konflik antar
bangsa, karena kurangnya rasa persamaan dan persaudaran
diantara para pemimpin bangsa di dunia ini. Demikian pula
pe]anggaran hak asasi manusia (HAM)yang terjadi diberbagai
belahan dunia belakangan ini pada sebabnya yang terdalam
adalah karena tiadanya persamaan dan persaudaraan antar
sesame manusia.



Artinya : "Maka tatkala anak itu (Ismail) telah sampai usianya
dapat membantu Ibrahim, maka Ibrahim berkata: "Wahai anakku,
saya bermimpi bahuia saya disuruh menyembelihmu, maka
bagaimana pendapaimu?" Si anak menjawab: "Wahai Ayahku,
lakukanlali apa yang diperintahkan kepadamu, Insya Allah aku
termasuk orang yang sabar. Tatkala keduanya, si ayah dan anak,
telah terbukti berserah diri dengan membaringkan atas pelipisnya,
maka Tuhan memanggil Ibrahim; Wahai Ibrahim, sungguh engkau
telah membuktikan keiaaianmu atas perintah dalam mimpi itu.
Sesungguhnya demikianlah, kami akan member balasan kepada
orang-orang yang berbuat baik. lni sebenarnya hanya ujian saja.
Dan kami tebus anak kamu dengan seekor binatang semebelihan
yang besar". (Ash-Shaffat: 102-107).

Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia.

Hikmah ktiga dari Idul Adha berkait dengan perintah
atau anjura berkurban, bahkan lful Adha itu sendiri disebut
Idul Qurban, Hari Raya Qurban. Penamaan Idul Qurban
ini terkait dengan peristiwa penting yang alarni oleh Nabi
Ibrahim AS sehubungan dengan anak tercintanya bernama
Nabi Ismail, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an
surat Ash-Shaffatayat 102-107sebagaiberikut :



Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia.

Tentulah akal sehat kitapun mengatakan bahwa Allah
tidak akan menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih
anaknya, itu hanya ujian ketaatan semata. Tetapi dari peristiwa
sejarah yang dramastis itu, maka kita sekarang dianjurkan
untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul
Adha dan pada tiga hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12, dan 13
Dzulhijjah. Anjuran kurban itu bukan saja bagi mereka yang
sedang menunaikan ibadah haji, tetapi kepada seluruh umat
manusia di dunia. Bagi umat Islam di Negara-negara maju
seoerti Amerika dimana izin memotong hewan disembarang
tempat hamper tidak mungkin diperoleh karena standard
heginies yang sangat tinggi, cukuplah berkurban dengan
mengirimkan uangnya ke Negara-negara miskin.

Islam bukanlah agama pertama yang menyuruh
hewan kurban. Menurut para ahli antropologi, sejak zaman
poleolithic dahulu praktek mengorbankan hewan itu sudah
ada. Di masyrakat-masyarakat primitive Asia, Afrika, dan
Australia telah ditemukan adanya praktek kurban hewan.
Pada masyarakat yang lebih maju, seperti dalam agama
Shinto kuno di Jepang, juga terdapat praktek kurban hewan
yang dilakukan pada pergantian musim tanam dan di atas
kurban. Di Mesopotamia dikalangan bangsa Samari yang
hidup diantara Trigis dan Ufrat, juga terdapat praktek kurban
hewan yang dilakukan di kuil-kuil. Dalam sejarah Yunani
kuno, juga ada istilah hierieia (ouranic god) dan Sphagia
(othonic god) sebagai tujuan persembahan hewan kurban
orang-orang Yunani. Dalam masyarakat yang menganut
perjanjian lama juga dikenal istilah kurban hewan, terutama
dikalangan orang-orang Kan'an.

Begitulah kurban di dalam sejarah umat manusia.
Dari segi tujuan, kurban yang terdapat pada masyarakat
masyarakat tersebut beraneka ragam. Ada menyakini bahwa
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kurban adalah semacam birbe (suap) kepada Tuhan/dewa
mereka. Ada kurban yang dimaksudkan untuk mengalihkan
perhatian makhluk halus agar tidak berbuat jahat kepada
manusia, dan ada pula kurban yang dimaksudkan sebagai
perlambang untuk mempererat kembali pertalian antara
beberapa suku atau kelompok orang.

Begitulah dalam Islam? Buat Islam jelas sekali,
kurban hewab buka suap kepada Tuhan, bukan pula
penolak bala. Kurban dalam Islam adalah tanda syukur,
terima kasih diberikan kepadanya, dan sebagai pernyatan
simbolik terhadap nasib fakir rniskin, nasib mereka yang
kurang marnpu. Kalau pad a akhir bulan Ramadhan kita
diperintahkan membayar zakat fitrah sebagai penegasan
kembali niat kita memperbaiki nasib fakir miskin, maka
dengan berkurban hewan pada Idul Adha, kita menegaskan
kembali mat kita memperbaiki kesejahteraan pangan orang
orang yang tak mampu. Demikianlah siklus ritual dalam Islam
itu selalu berhulu pada pemurnian tauhid dan bermuara pada
kepedulian social. Dalam ibadah hajipun demikian pulalah
halnya. Karena itu seseorang yang memperoleh haji mabrur
bukanlah orang yang sekembali ke tanah air dari menunaikan
ibadah haji di Makkah, segeramenabung kembali untuk biaya
bernagkat haji kedua, ketiga dan seterusnya, melainkan orang
yang mampu membuktikan dirinya semakin murni dalam
bertauhid dan semakin bermanfaat untuk masyarakatnya,
karena kepedulia sosialnya yang semakin tinggi. Ajaran
Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban berhaji amat
jelas, hanya satu kali seumur hidyp. Selain itu, sampai akhir
hayatnya, seorang muslim diberi kesempatan membuktikan
kemabrurannya itu. Kemudian apalagi ia merasa ingin
memperbaharui kemabruran hajinya, maka iapun tidak harus
berangkat ke Makkah dan berhaji lagi, tetapi cukup dengan
memperbaharui dan meningkatkan kembali kemurnian
tauhidnya dan kepedulian social. Nabi Muhammad SAW
bersabda:



Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hikamah ibadah haji dan Idul
Adha yang kita rayakan hari ini, berhulu pada pemumian

Hajikedua dan seterusnya sunnah hukumnya, karena itu
mengangkat kesejahteraan fakir miskin dan anak yatim adalah
lebih wajib hukunnya, apalagi di negeri kita yang sedang
dilanda krisis ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan ini.
Maka semua daya dan kemampuan masyrakat yang ada, harus
dicurahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan rakyat yang
semakin menggurita ini. Bahkan setelah berkurban hewan
pada hari ini, kita pun di tuntut menyisihkan sebagin hart a
kita lainnya untuk kepentingan para fakir miskin. Disinilah
nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia yang temya juga bertemu dengan muara
hikmah Idul Adha yaitu berkurban untuk meningkatkan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Artinya : "Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya Allah Azza Wa
[alla telahmewajibkan ibadalihaji kepadamu. Lalu seorang bertanya
:Apakah setiap tahun ya Rasulallah? Beliau diam (tidak menjawab)
sampai pertanyaan itu diulang sebanyak tiga kali. Kemudian
Rasulullah bersabda: seandainya saya jawab ya, tentu haji itu akan
menjadi wajib (setiap tahun). Dan seandainya demikian, tentu
kalian tidak akan sanggup menjalankannua". (H.R. Ibnu Majah
dan Nasai).



Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia.
Akhimya kita telah berdo'a untuk keselatan kita dan

keselamatan bangsa kita.

Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang
yang memahami dengan benar ajaran agamaMu, dan
mengamalkannya. Jauhkanlah kami dari segala kebodohan
dan kepentingan yang menyebabkan kami memalingkan
kelugasan dan kebenaran ajaran agamaMu. Jadikanlah kami
orang yang bertauhid, meyakini keEsaan Mu, semumimimi
tauhid. Kami ingin mendekatkan diri kepada Mu ya Allah,
tetapi uang, harta benda, dan kekuasaan serta ketamakan
kami seringkali mengganggu kemurnian tauhid dan niat
kami, Kami juga ingin kembali kepada tuntunan Al-Qur'an,
kitab sud yang Engkau turunkan kepada nabi Muahammad
SAW, tetapi kemalasan dan kebiasaan menunda-nunda
seringkali memalingkan perhatian kami dari padanya. Karena
itu berilah kami cahaya hidayah dan petunjukMu. YaAllah
jadikanlah kami orang yang selalu menebarkan perdamaian
dan persaudaraan diantara sesama manusia. [adikanlah kami
orang yang tidak sanggup tidur nyryak karena kekenyangan
di malam hari, padahal tetangga kami, masyarakat kami,
dalam kelaparan.

Hidupkanlah kembali hati nurani kami, hati nurani
bangsa kami dan hati nurani para pemimpin kami, agar
kami selalu terjaga dalam mengemban amanat kekhalifahan
dimuka bumi.

YaAllah, ampunilah masa laIu kami, masa lalu bangsa
kami. Tolonglah kami dalam mejaga keutuhan bangsa kami.

tauhid, mengalir pada semangat persamaan dan persaudaraan
sesama manusia, dan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat miskin. Begitulah indahnya ajaran
agama yang kita anut ini.
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Tolonglah kami dalam mengangkat kesejahteraan bangsa
kami, membasmi kebodohan dikalangan bangsa karni,
dan meningkatkan kesejahteraan dan derajat bangsa kami.
Berilah kami kekuatan untuk meneruskan perjuangan para
pendahulu kami yang telah rela mengorbankan hidup mereka
untuk kejayaan bangsa kami. Jika kami membandingkan
dengan diri kami dengan mereka itu rasanya masih terlalu
sedikit pengorbanan kami.

YaAllah ya Tuhan kami.
Berilah kami petunjuk agar selalu berada dalam

bimbinganMu. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua
orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Jadikanlah
Idul Adha kali ini nsebagai titik tolak baru semangat
penyembahan kami kepadaMu ya Allah dan semangat
pengabdian kepada masyarakat dan bangsa kami.
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Hari yang kita rayakan pada had ini, satu diantara dua
hari raya besar umat Islam, yakni Idul Adha dan Idul Ftri.
Kedua hari ini mempunyai persamaan makna, yaitu hari
kembalinya seseorang kepada semangat kesucian setelah
menjalani puasa sebulan penuh, maka Idul Adha orang

Allahu Akbar 6X
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Dalam satu riwayat disebutkan, ktika Adam di usir dari
surge ke bumi, ada satu hal paling ia sedihkan, yaitu Adam
tidak bisa lagi mengikuti ibadah para malaikat berthawaf
mengelilingi Arsy, yakni singgasana Allah, kemudian Adam
dihibur dengan dibangunnya Ka'bah sebagai Baitullah,
miniature atau tiruan 'Arsy di bumi. Lalu Adam diperintahkan
Allah berthawaf mengelilingi Ka'bah. [adi thawaf adalah
cara ibadah rnenirukan malaikan rnengelilingi 'Arsy, dan
ternyata seluruh makhluk rnakrokosrnos di jagad raya juga
rnelakukan "thawaf". Misalnya bulan dan burni berthawaf
rneneglilngi matahari beserta seluruh farnillinya juga bertawaf
rnengelilingi pusat galaksi, yang oleh para astronorn disebut
milky-Way atau Galaksi Bimasakti.mareka sernua dengan
setia menyernbah kepada Allah SWT sebagairnana dalam
firrnannya:
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Artinya : "Sesungguhnya ruman Allah yang mula-mula dibangun
uniuk (tempat beribadah)manusia, ialahBaitullah di Makkah yang
diberikan dan dijadikan petunjuk bagi semua manusia". (QS. Ali
Imran: 96).

Allahu Akbar 3X

Ibadah haji adalah ibadah tertua dalam sejarah umat
manusia, dan ka'bah adalah bangunan suci pertama bangunan
dimuka bumi ini.

berpeluang kembali kepada kesucian, terutama bagi mereka
yang telah menunaikan haji dengan mabrur (haji mabrur
tiada lain balasannya selain surga) kata Rasulullah SAW.



Allahu Akabar 3X

Dalam sekilas kehidupan sehari-hari, manusia
senantiasa menjalankan fungsi-fungsi thawaf. Orang-orang
yang bertawaf di atas reI yang benar, mereka itulah disebut

1<.um(1ufan1<.hu{6ah7fari 'R.pJa ?lur :Adha ~

Artinya : ''Apakah kami tiada mengetahui bahwa kepada Allah
bersujud apayang adadi langii. di bumi. matahari, bulan, bin tang,
gunung-gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata
dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak diantara
manuisa yang telah ditetapkan azab kepadanya. Dan barangsiapa
yang dihinkan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya.
Sesungguhnya Allah berbuai apa yang Dia kehendaki". (QS. Al
Hajj: 18).

Planet-planet yang ada di angkasa raya, dengan tekun
beredar di atas rel peredarannya. Sedikit saja planet-planet
yang lazim disebut makrokosmos itu melenceng dari garis
edamya, maka akan menimbulkan perubahan komposisi
kimia dalam oksigen, dan selanjutnya berakibat fatal dalam
kehidupan manusia.

Tashawuf sebagai warisan NabiAdam, selain menirukan
cara bribadah pada malaikat, juga menirukan perilaku alam
raya. Ini semua membuktikan manusia sebagai partikel
mikrokosmos, harus juga tunduk dan pasrah, (islam) dan
konsisten (istiqomah) kepada Khaliqnya. Seorang muslim
yang sejati, selain menyatakan kepasrahan total kepada Allah,
ia juga harus memancarkan nilai-nilai pencerahan dan vibrasi
kasih di dalam khidupan masyarakat, bukannya menebarkan
isu yang akan menyulut pertentangan, yang pada gilirannya
memperlemah sendi-dendi persatuan dan kesatuan umat
manusia.



Orang-orang yang menyimpang dari sistem global
Tuhan dan menyaahi tatakrama universal kemanusiaan,
maka mereka itu termasuk menyimpang dari rel syirathal
mustaqin. Nurani dalam hati mereka berangsur-angsur
pudar digantikan dengan hati Zhulmani, yang gelap gulita.
Cermin batin mereka gelap membuatnya tidak mampu lagi
menangkap nur, cahaya ilahi. Cermin social mereka buram
membuatnya terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat.

~ 1<.wnpufan 1<.hut6ah 7{arf 'RpJa 'JrIu(1I.tfha

"barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka
adalak ia seolah-olahjatuh dari Iangi: lalu disambar oleh burung.
Atau diterbangkan angin keiempat yang jauh", (QS.AI-Hajj: 31).

~ ~I 0:!..u1.b~ ,~I .b~1
Orang orang musyrik, yang melakukan loyalitas

dan penghambaan ganda kepada lebih dari satu obyek
yang seharusnya disernbah, sesungguhnya mereka telah
menumpah rel menyimpang dalam kehidupan. Mereka inilah
yang digambarkan Tuhan dalam surah al Hajj:
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Dalam sekilas kehidupan sehari-hari, manusia
senantiasa menjalankan fungsi-fungsi thawaf. Orang-orang
yang bertawaf di atas rel yang benar, mereka itulah disebut
orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang
penuh kenikmatan:

Allahu Akabar 3X

orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang
penuh kenikrnatan



Allahu Akbar 3X

Raja Namrud dianggap sebagai simbol manusa penuh
power struggle, yang senantiasa menobarkan api kezaliman
dan penindasan, Namun kenyataannya, api kezaliman itu
tidak dapat membakar habis tekat dan semangat kebenaran
yang melekat pada diri Nabi Ibrahim. Ia bahkan berhasil
mereformasi berbagai bentuk tradisi yang zhalim dan anarkis,
menuju masysrakat yang adil dan demokratis. Ini suatu
pelajaran bagi kita bahwa, perjuangan yang dilakukan dengan
sungguh-sungguh dan bijaksana dan tidakakan dimusnahkan

"Barang siapa yang Allah kehendaki akan. diberikan peiuniuk;
niscaua dia melapangkan dadanya untuk )berpasrah diri) Islam.
Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya
Allah menjadikan dadanya sesak Zagisempii, seolah-olahdia sedang
mendaki ke langit. BegitulahAllah menimpakan siksa kepadaorang
orang yang tidak beriman". (QS. Al-An/am : 125).

Mereka terelienasi oleh gemerlapnya gambaran kehidupan
dunia. Hati mereka tidak lagi tergetar menyaksikan
penderitaan dan kepedihan kaum dhuafa' yang semakin
dla'i£, karena faham individualism sedemikian rnerasuk
ke dalam pikiran mereka. Orang-orang seperti ini sulit
merasakan ketenangan dan ketentraman yang hakiki. Karena
di dalam jiwanya dipadati nafsu keserakahan dan semangat
penaklukan (power struggle) dan pada akhirnya mereka
merasa kelelahan tersedot energinya sendiri, yang dalam
bahasa al-Qur'an dikatakan:



Seandainya pengikut ketiga agama ini menekankan
titik pertemuannya sebagai sesame penganut rumpun agama
anak cucu Ibrahim (Abrahamic Religions), maka factor agama
dalam masyrakat akan berdampak posistif sebagai kekuatan
daya penyatu (centripetal), tetapi sebaliknya jika yang
ditekankan unsure perbedaan, maka agama akan berdampak
negative sebagai kekuatan daya pemecah (centrifugal).
Untuk menampilkan kekuatan agama sebagai pemersatu
dalam masyarakat yang majemuk, diperlukanadanya saling
pengertian mendalam antara para penganut agama. Di sinilah
pentingnya upacara kurban (sacrifation) yang dikenal setiap
agama, termasuk ibadah kurban yang sebentar lagi kita akan
lakukan, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga

~ 7<.um('ukm 1<huf6ah 7-Iari 'R.p!Ja?tiu( :Adha
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Nabi Ibrahim satu di antara kelompok kecil nabi yang
memperoleh predikat "pemiliki kebesaran" (ulul azmi) dan
secara khusus disebut sebagai "kesayangan Allah" (khalil
Allah), diantara keutamaan Nabi Ibrahim ialah membangun
sumber daya manusia yang tangguh dengan meletakkan
sendi-sendi kemanusiaan yang konstruktif. Pertamakali ia
merombak kepercayaan syirik politisme menuju kepercayaan
tauhid atau monotisme mutlak. Ia disebut bapak monoteisme
karena secara genetik kedua putranya yaitu Nabi Ishaq dan
Nabi Ismail,menurunkan tiga Nabi dan tida agama langit
(samawi), oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dari jalur Ishaq, dan
agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari [alur
Ismail. [addi, keberadaan Nabi Ibrahim mempunyai arti
penting sebagai situs dan sekaligus simpul ketiga agama
samawi tersebut.

secara total oleh kekuatan besar manapun. Setangguh apapun
suatu kekuatan atau rezim yang ditegakkan di atas landasan
bathil, tidak akan sanggup melenyapkan kekuatan yang di
dasari niat sud, betapapun kecil kekuatan itu.



Salah satu dimensi kebesaran Nabi Ibrahim ialah
besarnya pengorbanan yang ditunjukkan kepada Allah
melalui ketulusannya menorbankan putera kesayangannya
yang lahir dari istrinya, Hajar. Nabi Ismail lahir setelah
melalui penantian panjang dari keluarga ini.

Kisah keluarga Nabi Ibrahim ini sarat pesan-pesan
moral. Nabi Ibrahim simbol manusia yang rela mengorbankan
apa saja demi mencapai keridhaan Allah, termasuk rela
mengorbankan diri di dalam kobaran api.

Setiap orang mempunyai kelemahan tehadap sesuatu
yang dicintainya. Kelemahan Nabi Ibrahim terletak pada anak
kesayangannya yang sudah lama didambakannya, dan dati
sisni pula kembali diuji oleh Allah berupa godaan syaitan,
tetapi Nabi Ibrahim lulus dati ujian itu. Ia secara tulus dan
ikhlas rela mengorbankan putera kesayangannya.

Nabi Ismail simbol bagi sesuatu yang paling kita cintai
dan sekaligus berpotensi menggoyahkan iman, simbol bagi
sesuatu yang dapat membuat kita yang enggan menerima

1<.tmI(,ufan 1<.hut6ah 'Han 'R.;!Ja9luf ;4.dha ~
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untuk mendidik jiwa kita untuk tidak egois, yang hanya mau
mementingkan diri dan golongannya sendiri. Perbedaan
adalah rahmat yang harus dihargai, kalau perlu dirayakan.

Ibadah kurban juga diharapkan mempertebal rasa
kebersamaan di antara kita sebagai suatu bangsa. Musibah
yang mnimpa saudara-saudara kita bam-bam ini di Alor,
Nabire, Sumatera Utara dan Aceh, sesungguhnya bukan hanya
menjadi ujian mereka yang tertimpa musibah itu, tetapi kita
semua juga mendapatkan ujian itu. Ujian kita adalah apakah
kita bersedia dengan tulus memberikan sedikit pengorbanan
untuk serta memikul beban penderitaan saudara-saudara kita
disana. Mungkin bantuan kita sedikit artinya bagi kita tetapi
besar artinya bagi mereka.



"Nabi Ismail" sebagai simbol bagi sesuatu yang amat
kita cintai, sudah barang tentu kita semua memilih sesuatu
yang dicintai. Boleh jadi "Ismail-Ismail" kita mengambil
bentuk berupa harta kekayaan, seperti kendaraan baru,
rumah mewah, jembatan penting, deposito, atau property
atau kekayaan lainnya. Apakah kita sudah rela mengorbankan
"Ismail-Ismail" kita untuk mencapai tujuan hidup yang
sebenarnya, yaitu mencapai ridha Tuhan?

[ika kita sebagai suarni, sudah sanggup untuk meniru
ketangguhan Iman Nabi Ibrahim, mengorbankan sesuatu
yang paling dicintainya demi mengamalkan perintah Allah?
[ika kita sebagai istri, sudakah kita sanggup meniru ketabahan
perintah Tuhan dan menghargai jiwa besar anaknya? [ika kita
sebagai anak, sudahkah kita memiliki idealisme yang tangguh
seperti Nabi Ismail, Telamenjadi korban untuk suatu tujuan
yang lebih mulia?

tanggung jawab. Simbol bagi suatu yang dapat mengajak kita
untuk berfikir subyektif dan berpendirian egois. Tegasnya,
simbol bagi segala sesuatu yang dapat menyesatkan kita.

Sepantasnya kita mengintropeksi dan mengukur
diri kita masing-masing pada saat ini. Adakah jejak-jejak
pengorbanan Nabi Ibrahim terselip di dalam jiwa kita?
Sudahkan kita sudah menunjukkan pengorbanan optimal
ke [alan yang diridhaiNya? Apakah hati kita tergetar
menyaksikan pemandangan yang memilukan hati di Aceh
dan daerah korban lainnya?

[ika kita misalnya berada dipuncak karir, sudahkah
kita rela rnengorbankan segalanya demi mempertahankan
prinsip-prinsip ajaran yang kita dianut? Adakah kita sudah
dapat menolak pemberian yang sesunggulmya bukan hak
kita?
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Hari raya Idul Adha lazim juga disebut Idul Qurban.
Disebut demikian karena pada hari ini disyariatkan
pelaksanaan ibadah Qurban yaitu suatu aksi sosial yang
mengambil bentuk penyembelihan hewan kurban dan
dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin.

Kalau dalam bulanRamadhan diwajibkanmengeluarkan
zakat fitrah, berupa beras atau bahan makanan pokok kepada
fakir miskin, maka sekitar dua bulan kemudian, fakir miskin
kembali memperoleh bentuk uluran tangan berupa daging.
Di samping bantuan rutin ini, fakir miskin akan memperoleh
santunan berupa pembayaran fidyah, kaffarah. Belum lagi
subsidi dalam bentuk lain, seperti shadaqah, infaq, zakat
harta, dan sumber-sumber keuangan dari umat Islam lainnya.
Seandainya pranata ini berjalan dengan semestinya, maka
meskipun terdapat kesenjangan tetapi rasa kesenjangan itu
tidak akan hinggap dihati fakir miskin, dan tidak perlu cemas,
terhadap ancaman letupan social.

Beras dan seemacamnya adalah jenis karbohidrat yang
sangat dibutuhkan dalam tubuh, sedangkan daging adalah
protein yang sangat diperlukan pada jaringan tubuh. Idealnya
setiap hari tubuh kita membutuhkan protein hewani atau
zat amino acid dalam ukuran tertentu. Seorang dalam masa
pertumbuhan (developing), sekitar dua belas tahun ke bawah,
membutuhkan zat amino acid 750 mg setiap hari dan orang
dewasa setiap harinya membutuhkan 350-400mg. Seseorang
yang tidak mencukupi standart ini, terutama kepada anak
anak tadi, maka secara biologis mereka akan mengalami
masalah, paling tidak seorang anak akan mengalami
pertumbuhan kecerdasan/IQ yang lamban dan lemah, serta
berbagai gangguan fisik lainnya.

Di antara saudara-saudara kita masih banyak yang tidak
sanggup mengkonsumsi protein hewani setiap hari, mungkin
ada yang bulanan bahkan tahunan. Dengan perintah untuk

1<.um/,ukm 1<.hut6ah'}fan 'R.pya gluf»s: tttD
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berkurban sesungguhnya secara implisit Tuhan menyerukan
kepada kita untuk membebaskan masyarakat dari kekurangan
gizi. Jiwa dan fisik yang prima lebih berpotensi menjadi
hamba yang ideal dan khalifah sukses, dari pada jiwa dan
fisik yang lemah (pikiran yang sehat terletak di dalam tubuh
yang sehat).
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YaAllah,Than kami yang Maha Pengasihlagi Penyayang,
kami hadir dan berkesimpuh dihadapan-Mu di temp at
ini, semata-mata untuk mencari Ridha-Mu. Curahkanlah
rahmat ma'unah, dan maghfirah-Mu kepada kami semua.
Anugrahkan kami iman yang tangguh, setangguh iman yang
Engkau berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Hindarkanlah
kami dan masyarakat bangsa kami dari berbagai musibah dan
perpecahan, seperti yang pernah Engkau timpakan kepada
ummat-ummat yang anarkis dimasa lalu.

Ya Allah, Tuhan kami Ynag Maha Kuasa, berikanlah
petunjuk ke jalan yang Engkau ridhai, berikanlah pula
semamngat dan kemampuan untuk menjalani jalan lurus itu,
tanpa resiko yang dapat menyulitkan kehidupan kami. Ya
Allah, hanya kepada-Mu kami serahkan segalanya, terimalah
kami.



OLEH:

PROF. DR. H. M. ATHO MUDZHAR

DENGAN HIKMAH IDULADHAKITA
MANTAPKAN UKHUWAH ISLAMIYAH

DAN UKHUWAH WATHONIYAH

~o~=¥=



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

Tiada Tuhan rnelainkan Allah. Allah Maha Besar. Bagi
Nya Segala Puji kita Panjatkan.
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Oleh: Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

DENGAN HIKMAH IDUL ADHA KITA
MANTAPKAN UKHUWAH ISLAMIYAH DAN

UKHUWAH WATHONIYAH



Artinya: "Maka tatkala anak itu (Ismail) telah sampai usianya
dapat membantu Ibrahim, maka Ibrahim berkata: uWahai anakku,
saya bermimpi bahwa saya disuruh menyembelihmu, maka
bagaimana pendapatmu?" Si anak menjawab: "Wahai Ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, Insya Allah aku
termasuk orang yang sabar. Tatkala keduanya, si ayah dan anak,
telah terbukti berserahdiri dengan membaringkan atas pelipisnya,
maka Tuhan memanggil Ibrahim; Wahai Ibrahim, sungguh engkau
telah membuktikan ketaatanmu atas perintah dalam mimpi itu.

Kaum muslim dan muslimat yang berbahagia.

Sebagaimana kita ketahui, Idul Adha juga disebut hari
raya Qurban, Idul Qurban. Penamaan Idul Qurban ini terkait
dengan peritiwa penting yang alami oleh Nabi Ibrahim
AS sehubungan dengan anak tercintanya bemama Ismail,
sebagaimana di gambarkan di dalam.Al-Qur'an surat Ash
Shafaat : 102-107sebagai berikut :
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Saudara-saudara kaum muslimin dan muslim at yang
berbahagia.

Pada hari ini kita bersarna-sama hadir disini untuk
menunaikan shalat sunnah Idul Adha. Marilah kita gunakan
kesempatan ini untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa
kita kepada Allah SWT dan merenungkan arti pentingnya,
sebagaimana yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita
yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Makkah
al Mukarromah.



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

Dari peristiwa sejarah yang dramatis itu, maka kita
sekarang lanjutkan untuk menyembelih hewan kurban pada
hari raya Idul Adha seperti sekarang ini dan pada tiga hari
berikutnya yang disebut hari Tasyriq yaitu pada tanggalll, 12
dan 13Dzulhijjah. Anjuran kurban itu bukan saja bagi mereka
yang sedang menunaikan ibadah haji, tetapi juga kepada
seluruh umat Islam yang mampu dimanapun berada.

Demikianlah perintah penyembelihan Ismail kepada
Nabi Ibrahim hanyalah ujian keimanan belaka. Tentulah
pikiran rasional kita akan mengatakan tidak mungkin Tuhan
memerintahkan seseorang untuk menyembelih seseorang
apalagi anaknya sendiri. Dalam rnasyarakat sprimitif apa
pun hal itu tak akn terjadi. Apalagi dalam masyarakat
modem sekarang, perintah seperti amat tidak masuk akal.
Sekali lagi itu hanya ujian keimanan dan ketaatan. Adapun
pelajaran yang kita ambil dari padabya ialah hendaknya kita
berbakti kepada Allah SWT. Dalam hal ini berkurban hewan
artinya membantu memperbaiki gizi masyarakat miskin
simbol komitmen memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Sesungguhnya memperbaiki nasib masyarakat miskin itulah
yang merupakan kebaikan, karena daging hewan kurban itu
sendiri tidak akan sampai kepada Tuhan dan memang tidak
diperlukan oleh Tuhan. Apa yang diminta Tuhan ialah syukur
kita, taqwa kita kepanya.

Sesungguhnya demikianlah, kami akan member balasan kepada
orang-orang yang berbuat baik. Ini sebenarnya hanya. ujian saia.
Dan kami tebus anak kamu dengan seekor binatang semebelihan
yang besar". (Ash-Shaffat : 102-107).



Kaummuslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang seang
menghadapi krisis multi dimensi sekarang ini, kita harus
pandai-pandai. Menentukan prioritas. Kita harus menyadari
bahwa kemiskinan telah semakin menjepit masyarakat kita,
bukan saja masyarakat lapisan terbawah tetapi juga lapisan
menengah. Laju inflasi yang makin cepat, nilai rupiah yang
semakin melemah, jumlah lapangan kerja yang semakin
berkurang karena masih lesunya sektor riel, san semakin
menyempitnya lahan pertanian sementara jumlah penduduk
semakin meningkat, telah mengakibatkan daya beli
masyarakat semakin menu run yang berarti terjadinya proses
pemiskinan. Inilah musuh kita sekarang ini. Karena itu sudah
sepatutnya kalau seluruh umat Islam dan seluruh lapis an
bangsa Indonesia bersatu padu menghadapi musuh utama
itu. Dengan sisa-sisa potensi dan tenaga yang ada pada kita,
janganlah kita terlalu lama saling bertengkar mempersoalkan
masalah-masalah yang bagi rakyat kecil tidak ada gunanya,
sementara proses pemiskinan masyarakat terus berjalan setiap

~ 1(~mrufan1<.huthah 'Hari'Rll.!;t19rfu{:Adha

Artinya : "Daging-daging unta dan darahnya iiu sekali-kali tidak
dapat mencapai (karidhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah
yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah menundukannya
untuk kamu supaya kamu mengaggungkan Allah terhadaphidayah
Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang
yang berbuat baik". (QS.AI-Hajj: 37).

[adi nilai kurban itu ialah symbol kepedulian terhadap
masyarakat, kepedulian terhadap orang miskin.



Kaummuslimin dan muslimat yang berbahagia.
Simbol ukhuwah Islarniyah bahkan ukhuwah

basyariyah atau persaudaraan sesame urnat rnanusia itu
terlihat jelas dalarn ibadah haji itu sendiri. Para jarnaah haji
seluruh dunia hadir ditempat yang sarna yaitu Arafah, pada
waktu yang sarna yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, mengenakan
pakaian yang sarna yaitu pakaian ihrarn, rnengucapkan kata
kata yang sarna yaitu talbiyah, karena mereka memenuhi
pangilan Tuhan yang sarna yaitu Allah Maha Esa, Allah
SWT. Semua keseragarnan itu adalah simbol kesamaan
kedudukan semua rnanusia dihadapan Allah SWTdan sirnbol
persaudaran sesarna manusia. Persaudaraan mernang amat
penting bagi kelangsungan kehidupan rnanusia itu sendiri.
Persaudaraan rnenimbulkan rasa kasih saying, dan rasa kasih
sayang adalah benih utama bagi turnbuhnya kepedulian dan
solidaritas sosial. Kemudian selanjutnya kepedulian sosial itu
berputar lagimemekarkan rasa ukhuwah, rasa persaudaraan.
Persaudaraan selanjutnya menimbulkan rasa koeksistensi.
Dernikianlah siklus itu seterusnya dan demikianlah kuatnya
ukhuwah diperlarnbangkan itu diajarkan oleh ibadah haji.

Tetapi untuk menumbuhkan dan rnenjaga ukhuwah
itu mernang tidak rnudah, karena banyak faktor yang
mempengaruhinya, beberapa diantaranya akan kita cerrnati
disini.

hari. Setiap warga Negara, harus ikut bertanggung jawab
memperbaiki keadaan ini, apalagi para pernimpinnya. Semua
potensi dan tenaga harus disatu padukan untuk menghadapi
kerniskinan ini.

Karena itu, sekarang ini adalah waktu yang amat tepat
untuk rnenjaga silaturrahmi dan ukhuwah sesame umat Islam
yang dikatakan ibarat satu bangunan dimana sebagiannya
menguatkan sebagian yang lain.



Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah.

Faktor kedua yang mempengaruhi Ukhuwah Islamiyah
itu ialah perbedaan kecenderungan perbedaan pandangan
ideologis tentang agama. Seperti diketahui perjalanan umat
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Artinya : "hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorangperempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-euku supaya kamu saling kenaI.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah
ialali orang yang paling bertaqwa di antra kamu. Sesunggunhnya
Allah Maha Mengetahui lagiMaha Mengenal". (QS. Al-Hujuraat
: 13).

Faktor utama yang mempengaruhi ukhuwah Islamiyah
itu ialah pluralism atau bahkan disparistas sosial ekonomi
masyarakat.

Masyarakat kita ada yang tinggal dipedesaan dan ada
yang di daerah perkotaan, ada yang miskin dan ada yang kaya,
ada yang berpendidikan cukup dan ada yang berpendidikan
kurang, yang kesemuanya mengakibatkan kepentingan dan
cara pandang yang berbeda mengenai banyak hal. Akibatnya
muncullah pengelompokan-pengelompokanmasyarakat yang
dalam kadar tertentu masing-masing berbangga mengenai
kelompok dan pimpinannya. Dalam Islam tentunya adalah
jelas, manusia diciptakan dalam bermacam suku dan kabilah
dan kemajemukan kepentingan dan kebanggaan dirinya,
tetapi dengan tujuan agar saling membuat networking
silaturrahmi. Terkadang seorang lalai akan tuntunan ini,
karena kuatnya dorngan untuk mengatakan bahwa hanya
pandangan kelompoknyalah yang benar. Allah berfirman
dalam surat Al-Hujuraat ayat 13 :



manusia telah melalui banyak tahapan, dari tahapan hun thing
and gathering societies (masyarakat pemburu binatang),
pastoralist agricultural societies, industrial societies, dan
bahkan dan bahkan post industrial societies atau information
dan pluralism budaya. Globalisasi mula-mula terjadi pada
pola konsumsi, kemudian merambat kepada pola pakaian
da selanjutnya ke pola tehnologi, pola budaya dan tat
nilai. Mengahadapi meningkatnya pluralisme budaya dan
kehidupan beragama di dunia, serta globalisasi informasi
dan budaya (mass culture), manusia bertanya kepada dirinya:
apakah agama-agama besar dunia yang pada umumnya
terlahir pada zaman pastoralist, jauh sebelum masa industri
itu, sanggup menjawab segala macam tantangan zaman
modern sekarang ini? Seberapa jauh agama-agama itu masih
dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masyarakat
industry dan pasca industry ini?

Mengahadapi pertanyaan besar itu, umat Islam
cenderung menganut pandanagan dan mengambil sikap
yang berbeda. Sedikitnya ada lima pandangan dan sikap yang
berbeda yang di ambil umat Islam, yaitu :

1. Mengganti sepenuhnya aturan keagamaan
dengan aturan sekuler (sekularisasi penuh). Sikap
ini diambil oleh sebagian umat Islam di dunia,
termasuk di Indonesia.

2. Memisahkan kehidupan keagamaan hanya sebagai
maslah pribadi (privatisasi agama), sedangakan
kehidupan sosial masyarakat sepenuhnya di atur
secara sekuler (sekularisasi kehidupan publik).
Pandangan ini juga di anut oleh sebagian umat
Islam Indonesia.

3. Menghidupkan kembali sepenuhnya aturan dan
tradisi keagamaan dalam kehidupan perseorangan
dan masyarakat (fundamentalist movements). Sifat
ini dapat berbentuk revivalisme nilai, pengasingan



Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi lemahnya
ukhuwah Islamiyah kita itu ialah perbedaan pandanagan
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Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia.
Selain kelima pandanagan dan sikap tersebut telah

menimbulkan perdebatan mana yang benar atau salah
ditinjau dari segi agama, setiap kategori pandangan dan
sikap untuk anehnya dianut orang Islam Indonesia dari
berbagai lapisan masyarakat yang berbeda. Mereka yang
berpandangan sekuler bukan saja orang yang kurang
pengetahuan agamanya, tetapi juga mereka yang ahli agama.
Demikian pula mereka yang fundamentalist, revivalist, dan
syncretist, datang dari berbagai tingkat pendidikan dan sosial
ekanomi. Sebagai akibatnya orang-orang Islam berbeda dalam
melihat dan memperlakukan agama yang dipeluknya sendiri
yang pada gilirannya terekspresikan dalam pandangan
dan pengelompokan politik yang pada gilirannya lagi
mempengaruhi ukhuwah Islamiyah,

diri atau menghindari dari kehidupan modern
(retreat) atau rnelabrak pluralisme itu sendiri
dan sering kali melahirkan kekerasan keagamaan
(religious violence). Pandangan ini juga dianut
oleh sebagian umat Islam Indonesia.

4. Membuat tradisi-tradisi baru yang Nampak seperti
tradisi agama (quasireligious traditions). Sikap ini
juga diambil oleh sebagian umat Islam Indonesia.

5. Mengembangkan sinkretisme dengan mengambil
serba sediki t ajaran dan tradisi dari berbagai agama,
atau dari budaya local dan diintegrasikarmya
kedalam Islam, baik dalam soal teologi ataupun
ibadat. Hal inipun banyak dilakukan oleh umat
Islam Indonesia.
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teologis dan kemazhaban hukum yang dimanjakan.
Sesungguhnya perbedaan pandangan teologi dankemazhaban
hukum Islam seorang tidak dengan sendirinya menimbulkan
perpecahan umat, kecuali setelah dimanjakan dengan sikap
hanya membenarkan pandangannya sendiri dan digunakan
untuk mernbalut kepentingannya. Pengamatan sosiologis dan
kemazhaban hukum islam telah digunakan untuk membalut
kepentingan kelompok politik masyarakat Muslim dan
perbedaan kepentingan masyarakat karena rural urban di
chotomy.

Faktor keempat dan terakhir yang mempengaruhi carut
marutnya ukhuwah Islamiyah adalah semakin langkanya
tokoh ukhuwah, apalagi kalau dibarengi dengan hadirnya
tokoh-tokoh konflik. Keberadaan tokoh masyarakat yang
sikap dan perkataanya menyejukkan arnat besar artinya
bagi pembinaan ukhuwah Islamiyah. Sebaliknya kehadiran
tokoh konflik yang sikap dan perkataanya selalu mengusik
ketentrarnan masyarakat arnat merugikan pembinaan
ukhuwah Islamiyah. Dalam kaitan ini patut dicatat bahwa
baik tokoh ukhuwah merupakan tokoh konflik, keduanya
dapat datang dari berbagai lapisan masyarakat dan bidang
kehidupan. Tentu saja para pemuka agama diharapkan
menjadi tokoh ukhuwah, tetapi tidak tertutup kemungkinan
mereka juga menjadi tokoh konflik. Oleh karena itu sebagai
orang muslim, kita harus melakukan intropeksi apakah
selama ini kita berperan sebagai penghubung, pengganggu
atau pemutus silaturrahmi. .

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat



Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat.

Demikian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat ukhuwah Islamiyah yang dapat kita uraikan pada
kesmpatan ini. Marilah kita berdo'a semoga makna solidaritas
sosial yang dilambangkan dengan Qurban hewan dan makna
persaudaraan umat dan persaudaraan sesama manusia
yang diajarkan oleh ibadah haji itu dapat kita renungkan
dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam
kehidupan perseorangan maupun dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa.

Ya Allah, perihalalah persaudaraan kami sesama
umat Islam dan sesame bangsa Indonesia, bimbinglah kami
ke jalanMu yang benar, jalan kesatuan dan bukan jalan
perpecahan. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua
kami serta dosa para pendahulu bangsa kami, karena Engkau
Maha Pengampun.

YaAllah ya Tuhan kami, jadikanlah Negara dan negeri
kami Indonesia ini Negara dan negeri yang man, adil dan
makmur sebagaiman dicita-citakan para pendiri Negara ini.
jadikanlah para warga yanghid up didalamnya selalu sungguh
sungguh dan berkerja keras membnagun kesejahteraan
masyrakatnya, serta dalam waktu yang sarna tiada putusnya
menyembahMu dengan tulus dan mempedomani nilai-nilai
moral yang luhur yang Engkau ajarkan melalui NabiMu
kepada kami.

YaAllah ya Tuhan kami, kami menyadari kami bahwa
apapun kedudukan kami di dunia ini, kami adalah makhluk

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian
Allah setelah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang
diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya
(yaitu silaturrahmi) dan membuai kerusakan di muka bumi. Mereka
iiulah orang-orang yang merugi". (Al-Baqarah : 27).
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yang lemah, apalagi dibandingkan dengan kekuasaanMu.
Kami sering alpa, bahkan terkadang secara sengaja menerpa
garis batas ajaranMu. Karena itu ingatkan lah kami, tunjukilah
kami jalan yang Engkau ridhai kemudian berilah kami
daya dan kemampuan berupaya untuk kembali menggapai
petunjukMu dan ampunanMu. Berikanlah kepada kami
sebagian kudratMu agar kami mempunyai kebulatan niat
untuk menjadikan hari agung Idul Adha ini sebgai titik
pangkal baru dalam membenahi kehidupan kami, dan
kehidupan berbangsa kami. Berilah kami kekuatan untuk
memberdayakan kedaulatan rakyat kami, menegakkan
keadilan dan hukum, serta mernberantas segala bentuk
korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai pilar-pilar utama
reformasi bangsa kita. Amien.



OLEH:

PROF. DR H. AHMAD SUKARDJA,SH, MA
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Allahu Akbar 3XWalillahilhamd.

Pemyataan Syukur
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Oleh: Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA

DENGAN SEMANGAT IDUL ADHA KITA
TINGKATKAN RASA CINTA TANAH AIR BANGSA

DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kaum muslimin rahimakumullah.

Uraian singkat dalarn khotbah ini mengacu pada tema
"Dengan Semangat Idul Adha Kita Tingkatkan Rasa Cinta
Tanah Air, Bnagsa dan Negara Republik Indonesia."

Cinta Tanah Air

Nabi Muhammad SAWpernah bermohon kepada Allah:
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Allahu Akbar 3XWalillahilhamd.

Kaum muslimin yang berbahagia.

Kita sambut hari raya Idul Adha pagi hari ini dengan
mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil mengagungkan
asma Allah. Melaksanakan ibadab Id dan melakukan ibadah
Kurban, sebagai pemyataan syukur atas rahmat Allah yang
tiada terhingga dan terus menerus dilimpahkan kepada kita .
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Artinya : "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu
nikmat yang banyak.Maka dirikanlah shalat Karena Tuhanmu, dan
berkurbanlah. Sesunggungya orang-orang yang membenci kamu
dialah (orang) yang terputus". (QS.Al-Kautsar : 1-3).

Salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri adalah
telah dapat terselenggarakan Sidang Umum MPR-RI tang gal
1-11Maret 1998dengan aman dan sukses. Dengan ketetapan
ketetapan MPR-RI 1998 dan dibawah kemimpinan Bapak
Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Pembangunan VII
periode 1998-2003,atas dukungan seluruh lapisan masyarakat,
semoga bangsa Indonesia akan segera terlepas dari kesulitan
ekonomi dan selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.



Allahu Akbar 3XWalillahilhamd.

Wujud Cinta Tanah Air, Bangsa dan Negara

Cinta tanah air, bangsa dan Negara sendiri bukan
sekedar dibuktikan dengan mengaktualisasikan ungkapan
popular "habbul watan minal iman" (cinta tanah air adalah
bagian dari iman), melainkan perlu dibuktikan dalam praktek
kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Artinya : "Demi Allah sesungguhnya Engkau (wahai kota Makkah)
adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya yang bukan
bertempat tinggal disini mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar
(meninggalkannya)."

Cinta kepada tanah tumpah darah merupakan naluri
manusia, dank arena itu nabi Muhammad SAWmenjadikan
salah satu tolok ukur kebahagiaan adalah "diperolehnya rizki
dari tanah tump[ah darah". Sungguh tepat ungkapan "hujan
emas dinegara orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih
senang di negeri sendiri."

Jika tumpah darah Nabi Muhammad SAW adalah
Makkah di [azirah Arab, maka tumpah darah di Indonesia
adalah wilayah Republik Indonesia. Rasa mendalam dan
sikap cinta Indonesia adalah rasa dan sikap yang sesuai
dengan naluri manusia Indonesia.

Artinya : "Ya allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami,
sebagaimana Engkau menciniakan kota Makkah kepada kami,
bahkan lebih. II (HR.Bukhari, Malik dan Ahmad)

Ketikanabi meninggalkan kota Makkah dan berhijrah ke
Madinah, sambil menengok ke kota Makkah beliau berucap :



Allahu Akbar 3XWalillahilhamd

Iradah, Himmah dan Karya

Iradah dan hirnrnah (keinginan yang tinggi, kemauan
yang keras, atau tekat yang kuat) dapat diarahkan keberbagai
sasaran kegiatan, baik kegiatan keagamaan, kehidupan
maupun keakhiratan. Diantara sasaran iradah dan hirnrnah
kita adalah ibadah haji dan qurban. Ibadah haji dan
qurban memerlukan modal dasar mental yang kuat, yaitu
hirnmah yang tinggi. Tanpa hirnrnah yang tinggi, haji yang
dilaksakannya memerlukan pengorbanan yang layak, tidak
akan terlaksanakan. Demikian pula korban. Berinfaq dalam
bentuk kurban sulit terwujud kalau tidak ada iradah dan
hirnrnah atau kemauan yang keras.

Rintangan untuk beribadah kurban sering muncul dari
diri kita sendiri, yaitu sifat kikir dan sifat acuh terhadap ibadah
yang mempunyai dampak sosial. Untuk menghilangkan
rintangan inipun diperlukan adanya iradah dan hirnrnah atau
tekad yang kuat.

Hirnmah itu perlu kita arahkan terhadap kemajuan
urnrnat, bangsa dan Negara kita tercinta yang sedang giat
membangun.

Adalah suatu kenyataan bahwa kedudukan dan
lapangan hidup manusia iill bermacam-macam. Yang perlu
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Di antara wujud cinta tanah air itu adalah :

1. Memiliki iradah dan himmah untuk berbakti pada
tanah air.

2. Membiasakan sikap rela berkorban untuk
kepentingan sesame warga Indonesia.

3. Menjalin saling pengertian dan kerjasama antar
generasi pendahulu dan penerus.

4. Ulet dalam mengetasi kesulitan negeri.
5. Membina persatuan dan kesatuan.



Akan aman dan damailah suatu masyarakat atau Negara,
jika para ulama dan ilmuan memberi petunjuk, membimbing
dan mengarahkan anggota masyarakat ke jalan yang benar.
Akan arnan dan damailah, masyarakat, jika para pemimpin
yang berkuasa, menjalankan roda pemerintahan yang adil. Si
lemah tidak tertindas dan si kuat tidak sewenang-wenang.

Akan melimpahlah tahmat dan ridha Allah Yang
Maha Pengasih, apalagi semua orang taqwa dan beribadah
kepadanya.

Akan rapi, tertib, teratur dan lancarlah jalannya roda
pemerintahan dan pembangunan. Apabila semua kariyawan,
pegawai dan buruh, bekerja dengan penuh disiplin, loyal dan
taat pada peraturan.

Dalam posisi dan fungsi apapun, orang yang iman dan
taqwa baik diibaratkan bagaikan "pohon" yang baik (The
Googly Tree) im diberikan interprestasi bahwa sHat dan sikap
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mendapat perhatian ialah bahwa kehidupan dan lapangan
hidupa yang bermacam-macam itu harus mampu melahirkan
karya yang berharga dan rela berkorban yang dilandasi atau
disertai iman dan taqwa kepada Allah, sehingga hidup ini
berarti dan berisi.

Dalam hal ini kita perlu mencamkan pesan Rasulullah
SAW yang berbunyi :
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Artinya : "Dunia ini ibarai kebun, yang dihiasi dengan lima macam
perhiasan, yakni : 1. Ilmu para ulama dan cerdik:cendikiauxm, 2.
Adilnya para penguasa atau pemimpin, 3. Beribadahnut: hamba
hamba Allah, 4. Terpercayanya para saudagar aiau. pengusaha, 5.
Tunduk dan disiplinnya para pegawai aiau kariyawan. "



Allahu Akbar 3XWalillahilhamd

Sikap Rela Berkorban

Kaum muslimin yang berbahagia

Ibadah kurban mengandung ajaran siap rela berkorban.
Nabi Ibrahim as, dalam rangka memenuhi perintah Allah siap
dan rela berkorban. Sekalipun yang perlu dikorbankan adalah
anak kesayangannya sendiri. Hal ini merupakan ujian mental
yang demikian berat. Tetapi beliau siap melaksakannya, demi
terpenuhi perintah Allah yang pasti mengandung hikmah
yang tinggi. Ternyata kurban diganti harta yang berwujud
domba.

Tantangan kehidupankita, baik sebagai ummat, maupun
sebaga warga bangsa cukup banyak. Tingkat pendidikan
umumnya masih rendah, kemampuan ekonomi masih banyak
yang berada dibawah garis kemiskinan, ketebelakangan yang
masih ada dalam berbagai aspek,kesenjangan sosial yang
masih ada. Merupakan sebagian dari tantangan-tantangan
yang perlu dihadapi.

Untukm mengatasi tantangan itu, mutlak diperlukan
kesediaan dan kerelaan berkorban dari berbagai pihak,
terutama dari masing-masing diantara kita yang mempunyai
kelebihan dari yang lain, misalnya yang empunyai kelebihan
dalam ekonomi, jabatan, fasilitas, dan kelebihan dalam status
sosiallainnya.

Makin banyak pengorbanan itu diberikan, makin
banyak manfaat yang diberikan, dan makin banyak tantangan

yang terpancar dari The Googly Tree ada empat : 1. It's beauty.
Dia indah yang menyenangkan, 2. It's stability. Dia teguh dan
mantap, 3. It's wide compass.Dia menaungi atau memberikan
perlindungan, 4. It's abundant fruit. Dia selalu menghasilkan
buah atau manfaat.



Allahu Akbar 3X walillahilhamd

Jalinan Generasi Pendahulu dan Penerus

Kaum Muslimin yang berbahagia

Dari kisah terlaksananya Nabi Ibrahim dan puteranya
Ismail dapat kita lihat jalinan pengertianan dan kerjasama
yang erat sekali antara kedua belah pihak. Nabi Ibrahim selaku
ayah mendapat perintah dari Allah untuk berkurban dan yang
harus dikorbankan adalah puteranya sendiri. Islamail selaku
anak dengan penuh keimanan dan kebenaran perintah Allah
terhadap ayahnya, rela menerima dan menjalankan perintah
Allah itu.

Temyata kemudian bahwa yang disembelih adalah
seekor qibasy (domba besar), karena memang Allah tidak
menghendaki kurban dalam wujud manusia tetapi hanya
kurban dalam bentuk hewan.

Nabi Ibrahim dapat disebut sebagai lambanag dari
generasi pendahulu dan Ismail sebagai lambanag dari generasi
muda atau penerus. Keduanya secara bersarna-sama dan
saling penuh pengertian dan saling kerjasama mengemban
tugas dari Allah yang mernpunyai dampak kemasyarakatan,
yaitu berkurban.

Hubungan yang mesra dan saling pengertian yang
ditunjukkan oleh Nabi Ibrahin as., hendaknya menjadi
contoh tauladan bagi setiapa keluarga kita. Kemesraan
antara hubungan orang tua dan anak antara lain, diperlukan
dalam pembinaan pendidikan dilingkungan keluarga.
Orang tua, seperti yang dilambangkan Nabi Ibrahim as.,
menjadi panutan dan suru tauladan bagi anak-anak sebagai

terasi. Oleh karena tantangan-tantangan itu makin banyak,
maka sangat diperlukan kesediaaan dan kerelaan berkorban
yang makin tinggi.



Artinya : "Mereka yang seperti iiulan orang-orang yang bbenar,
dan mereka itulah orang-orang yang taqwa." (AI-Baqarah : 177)

Gffi 'KlImfu{an 1<.huf6ahUari 'R,p.Ja9Ju( JlfJIha
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VIet Dalam Mengatasi Kesulitan

Dalam hidup dan kehidupan manusia, dua hal yang
berbeda dan bertentangan biasa terjadi. Ada suka ada duka,
ada senang ada susah, ada mudah ada sulit. Dalam kedaan
bagaiamanpun seorang muslim tidak boleh menghilangkan
arah dan pedoman. Iman dan taqwa serta akhlaq mulia tetap
tejadi dasar sikap dan perilaku dalam keadaan sulit dan duka.

Ciri atau sifat orang yang taqwa disebutkan pada surat
AI-Baqarah ayat 177, Ali-Imran ayat 133 dan 134, antara lain
: 1. Al-sabirin fi al ba'sa wa al-dlarra (sabar/ulet/tangguh dalam
kesulitan dan penderitaan), 2.Alladzina yunfiquna fi al-ba'sa wa
al-dlarra (tetap berinfak dalam kesulitan dan penderitaan), 3.
Al-kadhimin al-ghaidla (pandai rnengendalikan marah), 4. AI
afin 'an al-nus (suka rnemaafkan orang), 5. Isza [a'alu fahisyah aw
dh.alamuanfusahum dzakaru Allah fa istaghfaru lidzunubihim (jika
terlanjur melakukan keburukan/kesalahan segera sadar, ingat
kepada Allah dan mohon ampun segala kesalahan), 6. Lam,
yusiru ala ma [a'alu (tidak berkepanjangan dalam kesalahan
yang dilakukan).

generasi penerus. Anak-anak yang dilambangkan oleh sang
remaja Ismail hormat dan patuh terhadap pengarahan yang
diberikan oleh orang tua. Masing-masing tahu dan rnengerti
akann posisinya. Satu sarna lain saling memahami, saling
menghargai, dan saling rnemberikan makna dan isi. Di tengah
kemesraan hubungan anak dan orang tua itu timbul tekad,
usaha, dan tujuan bersama.



Persatuan dan Kesatuan

Makin erat, kokoh dan bulatnya persatuan dan kesatuan
bangsa adalah kunci lain untuk keberhasilan rnengatasi
kesulitan. Disamping kerja keras, yakin akan datangnya
kemudahan, ulet dan tawakkal dalam bekerja. Pekerjaan saat
ini makin memerlukan tumbuh suburnya rasa persatuan dan
kesatuan lamr batin. Dalam bingkai persatuan dan kesatuan
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Artinya : "hila engakau selesai melakukan satu pekerjaan, sambung
dengan pekerjaan lain. Dan kepada Tuhanmu gantu11.gkanharapan. /I

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut mengingatkan manusia
bahwa bekerja keras, yakin akan datanganya kemudahan,
dan tawakkal adalah kunci-kunci keberhasilan melepaskan
diri dari kesulitan dan meraih kelapangan. Kerja keras yang
bersinambungan disertai tawakkal dan do'a adalah sikap
yang tepat untuk rnengatasi dan keluar dari kesulitan.

Untuk memperoleh kelapangan itu, Allah menunjukkan
jalan yang terkandung dalam semangat firmannya :

Artinya : "sesungguhnya dibalik kesulitan ada kelapangan.
Sungguh dibalik kesulitan ada kelapangan."

Ketika dalam kesulitan, allah menyuruh manusia
supaya memiliki optimisme, berkerja berkesinambungan dan
berdo'a. dalam firmannya, Allah secara berulang meyakinkan
manusia bahwa :



itu dikembangkan semangat beramal shaleh (ppositif),
saling mengingatkan kebenaran dan saling rnengingatkan
kesabaran, keuletan dan ketekunan. Inti dari persatuan dan
kesatuan adalah persaudaraan.

Paling tidak ada empat macam persaudaraan,
penumbuh persatuan dan kesatuan yang diajarkan oleh Islam
adalah : 1. Ukhuwwah ubudiyyah, saudara sekemakhlukan
dan seketundukan kepada Tuhan. 2. Ukhuwwah insaniyyah
(basyariyyah), seluruh umat manusia bersaudara atau bersatu.
3. Ukhuwwah wathaniyyah waan-nasab,persaudaraan, persatuan
dan kesatuan setanah air dan seketurunan. 4. Ukhuwwah fil din
al-Islam, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam agama
Islam.

Atas dasar ajaran Islam tentang persaudaraan, persatuan
dan kesa tuan itu, seluruh bangsa Indonesia adalah merupakan
satu kesatuan dengan perekat paling tidak tiga dari empat
macam perekat itu. Yaitu sekemakhlukan, sarna-sarna sebagai
manusia, dan setanah air dan seketurunan. Untuk persatuan
dan kesatuan internal urnat Islam Indonesia yang merupakan
87% dari seluruh bangsa Indonesia ditambah satu perekat
persatuan lagi, yaitu persatuan sesame muslim.

Semoga dengan hikmah Idul Adha ill! akan
meningkatkan kualitas iman dan takwa serta akhlak yang
mulia. Akan memacusernangat bekerjakeras dan beramal saleh
serta kerelaan berkorban, keuletan kesabaran, menghadapi
kesulitan, serta mempertimbangkan rasa persaudaraan,
persatuan dan kesatuan. Hal ini akan merupakan kekuatan
besar bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi kesulitan dan
untuk mencapai kernakmuran.



Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hanya kepadaMu
kami menyembah dan hanya kepadaMu kami memohon
pertolongan. Bimbinglah kami ya Allah dengan petunjuk dan
pertolonganMu kepada jalan yang lurus, jalan yang engkau
ridhai, untuk mengatasi kesulitan yang tengah dihadapi oleh
bangsa dan Negara kami.

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang
benar adalah benar, dan berilah kami kekuatan untuk
melaksanakannya. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang
salah itu salah, dan anugrahilah kami kemampuan untuk
menjahuinya.

Ya Allah, limpahkan pula rahmat, taufik hidayat dan
inayahMu kepada pemimpin kami, sehingga mereka dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hiasilah mereka
dengan segala sikap terpuji, penuh kearifan dan keadilan.

Ya Allah, Tuhan kami Yang Maha Kuasa : jadikanlah
negeri kami Indonesia, negeri yang man, tentram adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dibawah
naungan rahmat dan ridhaMu.

Ya Allah, Tuhan kami Yang Maha Pelindung.
Lindungilah kaum muslimin dan muslimat Indonesia yang
sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, sehingga
senantiasa berada dalam keselamatan dan kembali ke tanah
air dengan memperoleh haji yang mabrur.

~ .c J.. ' l ~ J,...w.1 .ul) pS"1 .ull ,pS"I .ull ,pS" I .ul\

iY\.::JG ;')I..::',.JG·-:r-1JG ~1J~y\ ~ ~ <l?) .u.J,W\ YJ lil..w.\

t»4 ~J. r-+- ~J ~\ <l?~1" .u\ ~J U;L)I~I ~
.u.J,WI yj4 lJ:A1 .<.J:r;1I

Do'a



III !Ii .;I tIJ

y~1 ;.:...;\~I ~ ~) .~I ~\ ;.:...;\~I La ~ t+DI

.}JI y\.J.>. W)~ o_;>.'j\ J) ~ ~JJIJ \..;j\~,) .~J\
.6_j'~) ~\ 4..rj) ~ i~~

Ya Allah, Tuham kami Yang Maha Pengampun.
Ampunilah semua segala kesalah dan dosa kami, dosa ibu
bapak kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat baik
yang masih hidup maupun yang telah wa£at mendahului
kita. Terimalah ya Allah semua amal dan ibadah kami serta
perkenankanlah segala do'a permohonan kami. Hanya
kepadamu jua ya Allah kami senantiasa berserah diri.



OLEH:
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Marilah kita bersarna-sama mempersembahkan rasa
syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
karunia dan nikmat tak terhingga kepada kita semua,
terutarna kaum Muslimin yang saat ini berkumpul di masjid
yang megah ini untuk menunjukkan pengabdian kita kepada
Allah SWT. Bersyukur kepada Allah merupakan sesuatu
yang sangat penting mengingat begitu besar nikmatNya
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Kaum Muslimin yang berbahagia

Pada hari-hari ini kaum muslimin diseluruh pelosok
dunia, termasuk yang sedang berada ditanah suci,
melaksanakan upacara ritual yang memilki makna besar
dalam perjalanan umat Islam. Maka itu lahir sehubungan
dengan ingatan kita terhadap perjalanan Nabi Ibrahim, yang
diutus Allah untuk membimbing manusia ke jalan yant
benar. Apresiasi kita terhadap perjuangan Nabi Ibrahim itu
diwujudkan dalam bentuk ibadah haji dan kurban, yang
melambangkan komitmen seseorang terhadap ajaran Allah,
sekalipun dengan kaharusan mengorbankan sesuatu yang
sangat dicintainya. Karena seseorang kata Allah, tidak akan
memperoleh kebajikan yang sejati sebelum mengorbankan
sebagian apa yang dicintainya. (Ali-Imran: 92).
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Mudah-mudahan, kita semua termasuk hamba

hambaNya yang sedikit itu yang bersyukur terhadap karunia
dan nikmat Allah.

yang melimpah ruah, tetapi seringkali lirnpahan nikmat yang
begitu besar membuat kita lupa. Mereka yang hidupnya
selalu berkecukupan, tidak pernah menderita kekurangan
makan dan minum, seringkali lupa bahwa harta benda itu
merupakan nikamt Allah yang sangat berharga. Mereka yang
hidupnya relative sehat, sebelum pemah merasakan gangguan
kesehatan yang serius, seringkali lupa bahwa kesehatan adalah
anugrah yang tak ternilai harganya. Demikian juga, merekan
yang terbiasa hidup dalam suasana aman dan tentram,
tidak pemah merasakan pahit getimya revolusi yang selalu
mengancam jiwa dan raga, seringkali lupa bahwa stabilitas
dan keamanan adalah rahmat Allah yang sangat berharga.
Oleh karena itu, pantaslah Allah mengatakan "Hanya sedikit
hamba-hambaku itu yang bersyukur," (Saba' : 13).
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Dalam tataran normative; Islam adalah agama yang
megatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menjadi
kebutuhan manusia di mana saja dan kapan saja, tidak
terbatas oleh ruang dan waktu. Jika manusia sungguh
sungguh mengamalkan ajaran agama, maka ia akan
memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Namun demikian,
secara empiric tidaklah semua manusia beragama serta merta
mencapai tujuan hidup yang dijanjikan oleh agama. Sebabnya
mungkin terletak pada kesalahan dalam memahami atau
lemahnya komitmen untuk mewujudkan ajaran itu dalam
kehidupan sehari-hari,

Dalam konteks peradaban rnanusia ada tiga macam
kecenderungan yang terjadi pada umat Islam. Masing-masing
kecenderungan itu dibentuk oleh pengalaman mereka dalam
menghadapi tantangan zaman. Kecenderungan pertama
adalah pandanagn adalah bahwa Islam sesungguhnya
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Kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad kecuali
sebagai rahmat bagi seluruh alamo
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Sekalipun ibadah haji merupakan perjalanan spiritual,

yang bertujuan meningkatkan kesalehan ritual, tetapi haji
harus selalu diikuti dengan peningkatan kesalehan social.
Haji mabrur utulah yang menjadi idaman kita semua, karena
haji yang mabrur akan memiliki dampak yang berm.anfaat
bagi masyarakat termasuk bagi mereka yang belum sempat
melaksanakan ibadah haji dan bahkan bagi mereka yang
hatinya belum terbuka untuk menerima hidayah dari Allah
SWT Inilah makna firm an Allah.



merupakan established religion, yaitu agama yang sangat
menekankan aspek-aspek normative. Agama dipandang
sebagai sesuatu yang formal, dank arena itu kulitas keagamaan
seseorang lebih dilihat dari sudut pengamalan hukum-hukum
Islam dari pada pengelihatan esensinya. Kehidupan agama
semacam ini menjadi kering nilai-nilai spiritual, karena
menekankan verbalisme agama. Disini Islam dipandang
sebagai agama yang hanay terdiri dari rukun-rukun Islam.

Kecenderungan kedua ialah pandangan bahwa Islam
sesungguhnya merupakan ethical religion, yakni agama
yang menekankan pada etika. Dalam pandanagan ini, Islam
memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun
etika umat. Islam dipandang sebagai agama yang mendorong
pemeluknya untuk bekerja keras membangun dunia karena
seorang Islam yang baik adalah orang yang hidupnya
bermanfaat bagi orang lain. Ajaran Islam tentang keadilan,
kejujuran dan kepedulian social menjadi tekanan yang sangat
penting. Kecenderungan ini terjadi akibat proses modernisasi
dan skularisasi yang membuat orang menganggap bahwa
aspek-aspek ajaran teologi-normatif dan ritual tidak lagi
memilki relevensi dengan kehidupan modern.

Kecenderungan ketiga adalah pandangan bahwa Islam
merupakan spiritual religion. Dalam pandangan ini Islam
dihayati sebagai sesuatu yang spiritual, seperti yang diamalkan
oleh para sufi pada masa-masa yang lalu. Pelaksanaan agama
secara formal tidak lagi dipandang penting. Yang paling
penting dalam menentukan kadar keislaman seseorang
adalah penghayatan batiniah. Pandanagn seperti ini muncul
sebagi reaksi terhadap formalism beragama, kemajuan ilmu
dan tehnologi, serta peradaban materialistic dan sekuler, yang
mengakibatkan krisis kemanusiaan dan spiritualitas.

Untuk mempertahan keseimbangan beragama
estabilished, ethical dan sekaligus spiritual bersama-sama.
Tetapi Islam juga bisa berfungsi sebagaipengatur ayunan
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Kita sarna-sarna rnenyaksikan bahwa Islam telah
memberikan adil yangbesar dalam perjalanan bangsa kita. Pada
awal perkembangannya di Negara kita, Islam menawarkan
nilai-nilai persamaan derajat antar sesame manusia ditengah
tengah masyarakat yang tinggi rendahnya ditentukan dengan
sistern kasta. Jasa Islam ini menggambarkan sernangat tauhid,
bahwa dimata Allah semua manusia pada dasamya sama, dan
hanya berbeda karena kadar taqwanya. Pada masa penjajahan
dulu, Islam rnemberikan inspirasi untuk melakukan
perlawanan terhadap bangsa asing yang mengurus kekayaan
tanah air kita dan menindas bangsa kita. Dimasa-masa perang
kernerdekaaan,Islam kernbali menjadi sumber motivasi bagi
perjuangan rnempertahankan kemerdekaan. Kalimat takbir,
Allahu akbar, memperkokoh semangat kepahlawanan bangsa,
dank arena itu diabaddikan dalam bentuk berdirinya Masjid
Istiqlal, yang berarti masjid kemerdekaan. Demikian juga
ketika bangsa kita hamper haneur berantakan oleh konflik
dan pertentangan yang ditimbulkan oleh golongan-golongan
anti Tuhan. Maka bangsa Indonesia yang religious tampil
kedepan untuk meyelamatkan bangsa kita dari kehancuran.

Patutkah kita camkan peringatan Allah, "Dan ingatlah
nikmat Allah ketika kamu saling bermusuhan, maka Allah
mendamaikan hatimu, dan kamu semua jadi bersaudara.

'Kum(1l.i"an'Khuf6ah 1fari'RII.!fa 9a'u(1f.dha ~

terdahulu agar tetap bergerak secara seimbang. Ketika
manusia telah mencapai keberhasilan duniawi, maka mereka
memerlukan spiritualitas untuk rnenghindari kegersangan
ruhani. Ketikamereka dernikian taat pada ajaran-ajaran formal
agama, maka mereka memerlukan etika dan spiritualitas.
Krtika rnereka terserap dalam kehidupan spiritual, seperti
yang alami oleh para sufi, maka mereka rnernerlukan
formalism agar tidak kehilangan identitas agarna dan agar
agarna berfungsi sebagai penggerak sejarah perjalanan umat.
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Saat ini kita sedang menyaksikan krisis yang sedang
melanda peradaban umat manusia. Krisis itu muncul akibat
hilangnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan
manusia modem. Hilangnay keseimbangan itu sungguh
merupakan penyirnpangan dari fitnah rnanusia yang
diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang tidak saja
memiliki dimensi lahir, tetapi juga batin, tidak saja material,
tetapi juga spiritual, tidak saja duniawi, tetapi juga akhirat,
tidak saja ilrnu pengetahuan dan tehnologi, tetapi juga iman
dan taqwa.

Keseimbangan itulah yang hilang dari peradaban
modern yang sekarang ini diagung-agungkan di Negara
negara sekuler. Peradaban sekuler bertemu pada pemenuhan
kebutuhan material. Orang mencari kebahagiaan dengan
menumpuk kekayaan. Mereka beranggapan bahwa dengan
kekayaaan itu mereka akan hidup bahagia. Motivasi itulah
yang membuat mereka rakus, mengabaikan etika dan moral,
dan akhirnya bermuara pada eksploitasi oleh yang kaya
tehadap yang miskin, oleh yang kuat terhadap yang lemah.
Hukum ekonomi sekuler mengajarkan prinsip mencari
keuntungan yang sebesar-besarnya menyebabkan orang
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Dan ingatlah karnu sernua ketika berada di tepi jurang
kehancuran, rnaka Allah selamatkan. Demikianlah Allah
rnenemagkan tanda-tanda kekuasaaNya, semoga karnu
mendapat pentunjuk jalan yang benar." (Ali-Imran : 103).



kehilangan al-akhlaq al-karimah. Peradaban yang materialistic
dan yang mengabaikan spiritualitas ini akan menghasilkan
manusia menyembahharta, dank arena itu Islam menawarkan
kehidupan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan
pemenuhan material dan spiritual. Islam sarna sekali tidak anti
sam duniawi tetapi harus diimbangkan dengan penghayatan
ruhani.

Peradaban modern sekuler juga bertumpu pada
kekuatan rasionalisme, dan mengabaikan kebutuhan emosi.
Mereka beranggapan bahwa seluruh kebutuhan hidup ini bisa
diselesaikan dengan rasio manusia, sehingga agama dianggap
obsolete atau kedaluwarsa. Setelah mencapai kemajuan ilmu
pengetahuan dan tehnologi, mereka tidak lagi memerlukan
Tuhan. Baru-baru ini sebuah penelitian dilakukan terhadap
para ilmuwan di Negara-negara Barat. Ketika ditanya tentang
kepercayaan mereka terhadap Tuhan, sebagian besar (55%)
mengingkari adanya Tuhan, dan hanya 30% yang percaya
Tuhan itu ada. Akibat keadaan seperti ini mereka menyembah
ilmu pengetahuan dan tehnologi dan mengabaikan iman dan
taqwa. Pada akhimya, mereka dilanda kegelisahan ruhani
dan krisis spiritual. Islam selalu menekankan pentingnya
ilmu dan Iman, yang harus dikejar secara seimbang.

Peradaban sekuler modem juga menekankan
pentingnya kecerdasan, dan melupakan pentingnya moral.
Padahal, kecerdasan manusia akan mengantarkan kepada
kehancuran kalu tidak dikendalikan oleh moral yang lihur.
Ketika Nabi kita Muhammad SAWmengatakan bahwa beliau
diutus untuk menyempurnakan akhlaq manusia, beliau telah
menyadari akan bahaya yang timbul manakal manusia telah
mangabaikan prinsip-prinsip moral yang terpuji.

Oleh karena itu, kita umat Islam sekarangditentang
untuk menunjukkan bahwa agama kita merupakan kekuatan
penyeimbangan bagi peradaban yang penuh dengan krisis
kemanusiaan dan spiritualitas itu. Allah SWT menurut kita
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Bangsa Indonesia sesungguhnya menjadi eksperimen
bagi lahirnya masyarakat yang berkeseimbangan, karena
pembangunan yang kitalakukan bertujuan untuk membentuk
manusia seutuhnya. Oleh karena itu, agama mernilki peran
yang sangat penting dalam setiap proses pembangunan
bangsa. Bangsa kita perlu belajar dari sejarah perjalanan
bangsa-bangsa yang hidupa pada masa lalu, Kaum 'Ad dan
Tsamud, seperti yang diceritakan dlam Al-Qur'an menjadi
hancur karena kehilangan keseimbangan. Mereka menolak
ajaran Allah karena merasa telah memilki kemampuan akal
yang tinggi. Qarun juga digambarkan sebagai orang yang
hancur akibat silau dengan kekayaannya, tanpa diimbangi
dengan landasan spiritual dan kesalehan social. Fir'aun
juga menjadi contoh dalam Al-Qur'an sebagai orang yang
kehilangan keseimbangan karena kekuasaanya, yang
membuat lupa bahwa di sana ada Zat YangMaha Kuasa, yaitu
Allah yang menjadikan langit dan bumi dan membuat hidup
danmati.

Contoh kehidupan manusia yang seimbang terhadap
pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau begitu rajin
melaksanakan shalat dengan khusu' dan ikhlas, bermunajat
kepada Allah agar diberikan kekutan, dan tidak lupa meminta
ampun dan membaca istighfar. Para sahabat tahu bahwa
Nabi tidak pernah berbuat dosa, dan bahkan seandainya
melakukannya, Allah telah memberikan ampunan. Ketika
sahabat bertanya kepada Nabi tentang ketekunan ibadahnya,
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untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah
umat terbaik (khaira ummah), yang memiliki cirri-ciri hidup
seimbang (ummatan wasathan). Dengan demikian umat
Islam akan menjadi saksi dihadapan seluruh umat manusia
(syuhada 'ala al-nas) bahwa ajaran Allah ternya merupakan
rahmat universal (rahmatan lil alamin).



~~:JI uLojll_, ~jll_, uw....J.1_, ~~ ~II pI r-Jul

ul>.-lJ..1~u4 u~lll ~ I..:-:!) C:f" ~I u~:JG ~
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rnaka Nabi rnenjawab, bahwa yang dilakukannya sebenamya
belurn sebanding dengan nikamt Allah yang begitu besar
diberikan kepadanya, tak terhitung jumlanya. Pada saat yang
sarna, Nabi juga adalah seorang jenderal yang turun ke rnedan
laga untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang rnencoba
rnenghancurkan sendi-sendi rnasyarakat Islam.

Mengakhiri khutbah ini, marilah kita berrnunajat kepada
Allah dengan hati yang ikhlas semoga Allah mengampuni
dosa dan kesalahan kita, serta menerima amal kebajikan kita.
Semoga Allah senantiasa membirnbing kita ke jalan yang
benar dan menjauhkan kita dari yang sesat.

Yaallah YaRahman, YaRahim. Engkaulah Tuhan Maha
Pernurah lagi Maha Penyayang. Bukanlah hati kami untuk
menerirna kebenaran yang Engakau ajarkan melalui Rasul
Mu YaAllah.

Ya Allah Ya Qowiyyu, Ya 'Aziz, Engakaulah Tuhan
Maha Perkasa dan Maha Mulya. Berilah kami kekuatan lahir
dan batin untuk rnelaksanakan tugas-tugas yang berat untuk
rnembangun umat, bangsa dan Negara kami.

Ya Allah, Ya 'Alirn, Ya Hakim. Engkaulah Tuhan Yang
Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Berilah kami ilmu yang
bermanfaat, kehidupan yang sejahtera, aman, damai, disertai
ridhoMu, YaAllah.



Js- i~) 0~ ~ oj.J\ YJ ~J 0~ }:J\ y\..\s. W)
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