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Kata Pengantar 

Assalamu'alaikum wr wb. 

Perayaan Hari Besar Islam (HBI) tingkat kenegaraan telah kita 
selenggarakan sejak dahulu. Termasuk di dalamnya adalah 
perayaan ldul Fitri dan ldul Adha. Keduanya merupakan 
agenda rutin pemerintah sebagai bagian dari pengamalan 
ajaran dan dakwah Islam. 

KHutbah ldul Fitri dan ldul Adha disampaikan oleh para 
akademisi dan tokoh agama yang kompeten di bidangnya. Hal 
ini tak lain guna meluaskan dakwah Islam dengan 
kandungannya yang beragam. Kumpulan Naskah ldul Fitri dan 
ldul Adha ·ini merupakan kumpulan dari naskah-naskah 
perayaan ldul Fitri dan ldul Adha tingkat kenegaraan yang 
telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama sejak dahulu. 
Buku ini diharapkan bisa menambah kebutuhan umat akan 
adanya naskah keagamaan yang bermutu, termasuk naskah 
ldul Fitri dan ldul Adha. 

Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi umat Islam dan 
menambah wawasan khazanah keislaman kita. 

Wassalam, 
Direktur Penerangan Agama Islam 

~ 7k: 

Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si f 
NIP. 19530817197612 1 oo1 
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IDUL FITRI: HARI RAYA KESUCIAN MANUSIA, 

CINTA-KASIH DAN PERSAUDARAAN SESAMA 

Prof. Dr. Nurcholish Madjid 
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Kaum Muslim in Dan Muslimat Yang Terhormat, 

Pertama-tama kita ucapkan syukur Kepada Allah 
subhanahuu wa-ta'ala atas nikmat-karunia yang telah kita 
terima, yang tidak terbilang banyaknya. Kita mohon bimbingan
Nya, karena barangsiapa dibimbing Allah maka tiada seorang 
pun mampu menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan 
Allah, maka tiada seorang pun mampu membimbingnya. 

Kita saksikan bahwa tiada suatu tuhan apapun selain 
Allah, Tuhan Yang Maha Esa, ai-Ahad, yaitu Tuhan yang 
sebenar-benarnya. Dan kita saksikan bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah dan hamba-Nya. Kemudian kita mohonkan 
salawat dan salam Allah untuk junjungan kita itu, beserta 
seluruh keluarga dan sahabatnya. 

Sesudah itu semua, "Wahai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan 
jangan sampai kamu mati kecuali kamu adalah orang-orang 
yang berserah diri, tunduk patuh Kepada-Nya." (QS. Ali 
'lmran/3:102). 
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Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, 

lnilah hari raya kita semua. Hari raya kemanusiaan 
universal, hari raya kesucian primordial manusia, hari raya 
fitrah, hari raya manusia sebagai makhluk yang hanif, makhluk 
yang merindukan kebenaran dan kebaikan, yang berbahagia 
karena kebenaran dan kebaikan. Hari raya puncak perolehan 
keruhanian kita setelah berpuasa selama sebulan, hari raya 
kembali ke fitrah, kesucian asal ciptaan Allah untuk manusia, 
'ldui-Fithr-i. Kita kembali ke fitrah kesucian adalah atas 
bimbingan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, melalui latihan 
menahan diri yang kita jalankan dengan penuh ketulusan, yang 
kita genapkan bilangannya selama sebulan. Maka di hari ini kita 
kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, sebagai pernyataan 
rasa syukur kita kepada Allah atas segala petunjuk-Nya itu. 

Artinya: 
"Dan hendaknya kamu sempurnakan bilangan hari berpuasa itu, 
kemudian hendaknya kamu kumandangkan takbir, 
mengagungkan Allah, atas hidayah yang telah dikaruniakan 
kepadamu, dan hendaknya kamu sekalian bersyukur". (QS.ai
Baqarah/2.:185). 

Disebabkan oleh hakikatnya yang terkait langsung 
dengan ajaran dasar agama, maka Hari Raya ini adalah 
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peristiwa yang amat sentral dalam kehidupan kaum beriman. 
Maka marilah kita renungkan sejenak makna dan hakikat Hari 
Rayaini. 

Secara budaya keagamaan di negeri kita tercinta ini, 
dengan kedatangan hari raya kesucian manusia ini kita ucapkan 
Minai-A'idin wa'I-Fa'izin, semoga kita semua tergolong mareka 
yang kembali ke fitrah, dan berhasil tidak sia-sia menjalankan 
ibadah puasa, ibadah latihan menahan diri terhadap godaan 
hawa nafsu pendorong kejahatan, al-nafs al-ammarah, dan 
membersihkan jiwa dari dosa. 

Karena memang kembali ke fitrah itulah hasil dan wujud 
utama dari semangat takwa yang menjadi tujuan ibadat puasa. 
Tujuan itu terdapat secara umum dan universal pada semua 
manusia. Karena itu setiap umat mempunyai cara sendiri dalam 
menjalankannya. Semuanya itu dengan tujuan membentuk 
manusia yang bertakwa. Begitulah disebutkan dalam kitab 
suci: 

Artinya: 
"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu semua 
puasa sebagaimana telah diwajibkan atas mereka sebelum kamu, 
supaya kamu semua bertakwa". (QS.ai-Baqarah/2:183). 

Lalu apa makna dan hakikat takwa itu? Yang utama dan 
pertama ialah beriman kepada Allah dalam keghaiban, dalam 
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keadaan kita tidak melihat-Nya dengan mata kepala kita, 
namun kita menyadari kehadiran-Nya dalam hidup kita. Takwa 
ialah kesadaran bahwa Allah beserta kita di manapun kita 
berada, dan Allah itu Maha Tahu atas segala sesuatu yang kita 
perbuat. 

Artinya: 
" Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan yang ke/uar 
daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan yang naik 

kepadanya. Dia bersama kamu di manapun kamu berada. Dan 

Allah Maha Melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan". (QS. ai

Hadid/57=4). 

Menanamkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam 
hidup itulah tujuan semua ibadat, dan hikmah seluruh ajaran 
Tuhan dalam semua kitab suci. AI-Qur'an menyebut dirinya 
sebagai kitab yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai 
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang sifat 
pertamanya ialah beriman kepada keghaiban, atau beriman 
dalam keghaiban. 

ai-Qur'an telah menyebutkam bahwa kitab-kitab suci 
sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi, juga bertujuan 
mananamkan kesadaran bertakwa, walaupun dalam keadaan 
mereka tidak melihat-Nya namun sadar akan kehadiran-Nya, 
sama dengan tujuan ai-Qur'an: 
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Artinya: 
" Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Musa dan Harun 
Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) 
Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka 
merasa takut akan (tibanya) hari kiamat. Dan ai-Quran lni adalah 
suatu Kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang Telah 

kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?". 

(QS. ai-Anbiya/21:48-so). 

Berdasarkan ajaran pokok itu, ai-Qur'an juga 
mengajarkan bahwa cobaan Allah berupa adanya godaan 
penyelewengan adalah untuk diketahui siapa yang takut 
kepada Allah dalam keghaiban, dan siapa yang tetap 
melanggar dalam keghaiban itu: 
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Artinya: 
" Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan 
menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah 
didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui 
orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat
Nya. barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka 
baginya azab yang pedih". (QS. ai-Ma'idah/5:94). 

Beriman kepada Allah dalam keghaiban! Takut kapada 
Allah dalam keadaan kita tidak melihat-Nya, tapi kita menyadari 
akan kehadiran-Nya dalam semua kegiatan kita. ltulah takwa! 
ltulah tujuan kita berpuasa. Maka jika kita tidak dapat 
mencapai tujuan, dengan sendirinya puasa kita adalah sia-sia, 
tanpa guna. Kita berpuasa hanya mendapatkan derita Ia par dan 
dahaga semata. Sebab jika kita masih melanggar batas dalam 
keghaiban, maka sesungguhnya kita tidak beriman. Atau, 

paling tidak iman kita cacat, tidak sempurna. Nabi Saw .. 
mengajarkan, bahwa orang tidak akan berbuat dosa selagi ia 
beriman. Atau, tidaklah orang beriman selagi ia menjalankan 
perbuatan dosa: uTidaklah orang berzina ketika berzina itu 
beriman; tidaklah orang mencuri ketika mencuri itu beriman; dan 
tidaklah orang itu minum khamar ketika meminumnya itu 
beriman". (Had its sahih kitab Hujaj ai-Qur'an, 1:47) 

Oleh karena itu sepatutnya kita senantiasa merenungkan 
keadaan diri kita. Kita semua merasa diri kita sebagai kaum 
beriman. Tetapi dalam kenyataannya acapkali kita tidak dapat 
menahan diri, kemudian tergoda melakukan dosa, padahal 
Allah senantiasa menyaksikan. Dalam fikiran kita selalu ada 
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ancaman adanya momen, saat sekejap betapapun singkatnya, 
ketika kita Jalai, bahkan ingkar akan kehadiran Tuhan dalam 
hidup kita, bahwa Tuhan beserta kita di manapun kita berada. 

Jadi sesungguhnya kita kaum beriman ini senantiasa 
terancam kehilangan iman. Karena itu Allah subhanahu 
wata'ala tetap memperingatkan kita kaum beriman untuk 
beriman! Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul itu, serta 
kepada ajaran kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para 
rasul sebelumnya. 

Artinya: 
11Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu semua 
kepada Allah dan Rasui-Nya dan kepada kitab yang Dia turunkan 
kepada Rasui-Nya, serta kitab yang Dia turunkan sebelumnya. 
Barangsiapa ingkar kepada Allah, para maliakat-Nya, kitab-kitab 
suci-Nya, para rasui-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya 
ia telah sesat sejajuh-jauhnya". (QS. ai-Nisa/4:136 ). 

Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, 

Sekarang, pertanyaanya ialah, mengapa kita selalu 
terancam untuk melakukan dosa, ingkar kepada Allah, 
melanggar larangan-Nya? Mengapa kita ini setiap saat dapat 
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lupa Allah, mengabaikan perjanjian kita dengan Pencipta kita, 
dan menerjang batas-batas yang ditetapkan-Nya? Sebabnya 
ialah, karena kita ini semua adalah anak cucu Adam, Bani Adam. 
Dan Adam, beserta isterinya, pernah terusir dari surga, 
tersungkur jatuh kedalam hidup hina, penuh derita dan 
nestapa, karena leluhur manusia itu telah tergoda! Yaitu 
tergoda oleh bisikan jahat setan untuk melanggar larangan 
Tuhan, karena janji palsu akan hidup abadi dan memiliki 
kekuasaan yang bakal bertahan sepanjang zaman. Kitab suci 

ai-Qur'an dengan jelas menggambarkan hal itu: 

"Sesungguhnya kami telah buat janji kepada Adam 

sebelumnya, namun ia lupa, dan tidak kami dapati padanya 
keteguhan jiwa. Ketika kami berkata kepada para malaikat:" 
Sujudlah kamu semua kepada Adam", maka merekapun sujud, 
kecuali lblis, ia durhaka. Lalu kami berkata: "Hai Adam, 
sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, 
maka sekali-kali janganlah sampai ia menyababkan kamu 
berdua keluar dari surga, yang membuat kamu menjadi 

sengsara. Sesungguhnya di surga itu kamu tidak akan 

kelaparan, dan tidak pula akan telanjang. Dan sesungguhnya 
kamu juga tidak akan kehausan, dan tidak pula akan 

kepanasan.Kemudian setan menggodanya, dan berkata: "Hai 

Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon kehidupan abadi 

(syajarat-u '1-khuld-i) dan kekuasaan yang tidak akan binasa 

(mulk-un Ia yab/a)?. Maka keduanya, Adam dan Hawa' 

memakan buah dari pohon itu, dan jadi nampaklah pada 
mereka aurat mereka, lalu mulailah keduanya menutupi diri 

dengan dedaunan surga. Adam telah durhaka kepada 
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Tuhannya, maka sesatlah ia. Kemudian Tuhan 
mengangkatnya, maka diberikannya taubat dan 
dibimbingnya". (QS. Thaha/20:115-122). 

Begitulah penuturan suatu babak dalam cerita langit, 
suatu drama kosmis, yang melibatkan leluhur manusia. Adam 
telah terikat janji dengan Tuhan untuk taat kepada-Nya. Namun 
ia lupa, karena godaan setan yang takkan binasa (mulk-un Ia 
yabla). Mereka berdua melanggar, memakan buah pohon 
terlarang, lupa akan janjinya kepada Tuhan. 

Keinginan hidup abadi! Akibatnya kita menjadi serakah, 
terkungkung nafsu, membekali diri dengan mengumpulkan 
kekayaan untuk tujuh turunan, tidak peduli dengan 
penyelewengan, kecurangan! Nafsu mendapatkan kekuasaan 
yang takkan binasa! Maka kita pun mengabaikan segala 
ketentuan, melanggar segala larangan, demi kekuasaan. 

Harta dan tahta! ltulah yang selalu menggoda manusia, 
hasil bisikan lblis musuh Tuhan yang terlaknat sampai hari 
kiamat. ltulah yang mendorong manusia jatuh tidak terhormat, 
kehilangan harkat dan martabat. Kita umat manusia adalah 
anak cucu Adam. Maka kita pun menyimpan dalam diri kita 
nafsu serakah kepada harta dan tahta, yang membuat kita lupa 
akan segala larangan dan batasan. Maka seperti Adam dan 
Hawa' leluhur kita yang diusir dari surga, kita selalu terancam 
mengalami kejatuhan yang hina, hidup penuh derita dan 
nestapa, sampai datang saatnya kita kembali kepada Tuhan 
dan bertobat penuh penyesalan. Tetapi umat manusia, anak 
cucu Adam, akan terus hidup bermusuhan, saling membunuh, 
dan membuat kerusakan, kecuali mereka yang mendapat 
bimbingan, rahmat, dan kasih-sayang Tuhan. 
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"Dia (Tuhan) berfirman uTurunlah kamu berdua dari surga 
bersama-sama, sebagian kamu musuh sebagian yang lain. Maka 
jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barangsiapa 

yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan 
celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-ku, maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit-sesak, dan 
Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan 
buta". Maka ia akan berkata: uya Tuhanku, mengapa Engkau 
himpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu melihat?" 
Dia berfirman: uDemikianlah, telah datang kepadamu ajaran
ajaran kami, lalu engkau melupakannya. Dan begitulah pada hari 
ini engkaupun terlupakan". Demikian itulah kami membalas 
orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ajaran
ajaran Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat kelak lebih 
dahsyatt dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi 
mereka, betapa banyaknya kami binasakan sebelumnya generasi
generasi, yang mereka berjalan dihunian mereka yang hancur 
binasa itu? Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda 
bagi orang yang berpengertian. Dan sekiranya tidak ada suatu 
ketetapan terlebih dahulu dari Tuhanmu, pastilah azab besar 
menimpa mereka sekarang juga!". (QS. Thaha/20:123-129). 

ltulah Adam dan Hawa', nenek moyang kita yang 
mewariskan bahaya keserakahan harta karena ingin hidup 
abadi dan nafsu berkuasa yang tidak akan berhenti. Karena 
potensi keserakahan itulah, para malaikat dahulu memprediksi 
Adam dan keturunannya akan membuat kerusakan di bumi dan 
menumpahkan darah. Namun rahmat dan kasih-sayang Allah 
meliputi segala sesuatu, dan Dia adalah Penerima taubat: 
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Artinya:" 
" Katakanlah: 1Hai para hamba, umatku, yang telah melampaui 

batas terhadap diri sendiri mereka, janganlah berputus asa dari 
rahmat Allah! Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. 

Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun /agi Maha 

penyayang. Kembalilah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan 
berserah dirilah kepada-Nya, sebelum datang azab kepadamu 
dan kamu tidak tertolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang 
telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum datang azab 
kepadamu dengan tiba-tiba, dan kamu tidak menyadari. 
Janganlah sampai kelak ada yang berkata, 1Aiangkah menyesa/ku 
atas kelalaianku di sisi Allah, sungguh aku termasuk mereka yang 
meremehkan. Atau janganlah sampai ke/ak ada yang berkata: 
1Kalau saja Allah memberiku petunjuk, tentulah aku termasuk 

mereka yang bertakwa.' Atau janganlah sampai ke/ak ada yang 
berkata, ketika melihat azab: 1Kalau saja aku dapat kembali ke 
dunia, niscaya aku akan termasuk mereka yang beramal 
kebajikan." Sebenarnyalah, telah datang berbagai keterangan-Ku 
kepadamu, namun engkau mendustakannya dan 
menyombongkan diri, dan engkau termasuk mereka yang 

ingkar). (QS. ai-Zumar/39=53-59)· 

Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna! 
Namun jika kita lalai dan terlupa, Allah selalu membuka pintu 
pertobatan. Maka saat inilah, saat Hari Raya kesucian manusia 
inilah, saat hari besar kembalinya kita semua ke fitrah, adalah 
saat untuk membulatkan tekad, meneguhkan niat, menyudahi 
segala kesalahan, dan kembali ke fitrah kesucian. Kita sudahi 
segala tingkah laku yang melanggar keluhuran budi dan kita 
hentikan semua tindakan yang mengundang hukuman Tuhan. 

12 Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 



Hari ini, pada Hari Raya Fitrah ini, adalah saat yang baik 
kita menarik pelajaran dari leluhur kita, Adam dan Hawa'. 
Janganlah sampai kita mengulangi pelanggaran Adam dan 
Hawa'. Menuruti bisikan jahat setan, mengumbar hawa nafsu 
keserakahan karena janji palsu hidup abadi dan kekuasaan yang 
tak bakal terhenti. 

Hari Raya ini adalah kesempatan yang amat baik untuk 
merenung, dengan ingat dan menangkap isyarat do'a yang 
diajarkan Allah kepada kita semua, 

- .... ~ ., J .,,., J. ,. - , ., J .,,., J ., J. .,,.., ,~ ,., J 
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Artinya: 
"Katakanlah: "Wahai Tuhan Pemilik segala kekuasaan, Engkau 

berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan 

Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehandaki; 

Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan engkau 

hinakan siapapun engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala 

kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 

sesuatu". (QS. Ali 'lmran/3:26). 

Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat 

Bangsa kita telah mengalami malapetaka yang dahsyat 
beberapa waktu yang lalu, karena kita lupa akan pesan kisah 
Adam dan Hawa'. Kita telah melanggar perjanjian antara 
manusia dan Tuhan. 
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Dampak dari semua pelanggaran itu masih terus 
berlangsung dan masih terasakan sampai sekarang. Kita 
bertikai mengumpulkan harta dan kekayaan, kita bersengketa 
berebut kedudukan dan kekuasaan. Kita nampaknya sedang 
mengulangi lagi kesalahan Adam. Akankah kita, seperti leluhur 
kita itu, juga tercampak dalam kehinaan, kehilangan semua nilai 
suci kemanusiaan, merusak tatanan hidup dan lingkungan yang 
danai sejahtera, terjerembab ke dalam jurang permusuhan dan 
pertumpahan darah yang tidak berkesudahan?! Semoga tidak! 
Dan dengan datangnya Hari Raya Kesucian Manusia ini, kita 
berkasempatan memperbaiki diri, melakukan introspeksi dan 
kembali kepada kejadian primordial yang suci. Dalam suasana 
dan kesadaran kesucian itu, kita akan kembali kepada 
kebahagiaan primordial, tempat leluhur kita Adam dan Hawa' 
hidup bebas dan bahagia, yaitu kehidupan aman, tenteram dan 
damai. Dalam kebahagiaan itu, tidak ada sumpah-serapah dan 
caci-maki, melainkan ucapan sa lam, damai untuk semua. 

Artinya: 
"Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, juga 
tidak ucapan tuduhan berdosa, melainkan ucapan 11Damai, 

damai" semata". (QS. ai-Waqi'ah/s6:25-26). 

Artinya: 
11Damai" sebagai tegur-sapa dari Tuhan Yang Maha Kasih". (QS. 
Yasin/36:58). 
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Dalam suasana rahmat dan kasih-Nya itu, Allah 
mengajarkan kepada kita bahwa hakikat kemanusiaan adalah 
satu, dengan tetap ada perbedaan yanga tidak hakiki, yang 
perbedaan itu tidak seharusnya membawa kepada pertikaian. 
11Tidaklah manusia itu melainkan umat yang satu (sama), 
kemudian mereka berse/isih. Kalau tidaklah karena suatu 
ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi 
keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka 
perselisihankan itu". (QS. Yunus/10:19). 

Karena itu, dalam suasana hidup penuh kedamaian 
tidaklah berarti bahwa perbedaan sesama manusia akan 
lenyap. Perbedaan yang tidak hakiki akan selamanya tetap ada 
di antara manusia. Tetapi dengan anugerah rahmat dan kasih
Nya kepada manusia, perbedaan itu tidak akan membawa 
pertikaian, dan memang demikian itulah Allah menciptakan 
man usia. 

Sebaliknya, jika tiada anugerah rahmat kasih sayang Allah 
itu kepada kita, kemudian kita terus-menerus bersilang 
sengketa dan bertikai, maka itulah jaminan kita bakal hidup 
sengsara: 
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Artinya: 
11Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan seluruh 

manusia umat yang tunggal. Namun meereka se/amanya akan 

berselisih, kecuali yang mendapatkan kasih Tuhanmu. Dan untuk 
itulah Allah menciptakan mereka. Sabda Tuhanmu telah 

sempurna:'Pastilah Aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan 

manusia sekalian". (QS. HGd/11:118-119). 

Maka dengan rahmat Allah, perbedaan bukanlah suatu 

cacat atau kekurangan. Perbedaan akan membawa barkah dan 
hikmah karena dapat menjadi pendorong perlombaan antara 
kita menuju berbagai kebaikan. Perbedaan sesama manusia 
adalah kehendak dan rahasia ilahi, dan kelak dalam alam 
Akhirat setelah kita mati, barulah kita akan mendapat 
keterangan apa hakikatnya! 

Artinya: 
11 ••• Untuk setiap umat dian tara kamu, Kami telah berikan aturan 

dan jalan yang terang. Sekiranya Allah kehendaki, niscaya Dia 

jadikan kamu, umat manusia, umat yang tunggal. Tetapi Allah 

hendak menguji kamu dalam hal yang telah dianugerahkan-Nya 
kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat berbagai 
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kebajikan. Kepada Allah-lah kembalimu semua, maka Dia akan 
jelaskan kepadamu tentang segala sesuatu yang telah kamu 
perselisihkan itu ... ". (QS. ai-Maidah/5:48). 

Artinya: 
"Dan setiap umat punya arah kemana ia menghadap diri. Maka 
berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di manapun 
kamu berada pasti Allah akan kumpulkan kamu sekalian. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu). (QS. ai
Baqarah/2:148). 

Bagi sementara kalangan di antara kita, perbedaan lahiri 
antara berbagai golongan disalahfahami sebagai perbedaan 
hakiki. Maka bagi mereka itu, seperti halnya bagi kaum musyrik, 
sulit sekali memenuhi ajakan untuk tidak berpecah belah, 
untuk bersatu dalam ajaran-ajaran dasar kesucian dari Tuhan 
Yang Maha Esa. Seperti difirmankan Allah subhanahu wa-ta ala: 
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Artinya: 
"Dia-AIIah-telah tetapkan syari'at bagi kamu berupa agama, 

sebagaimana Dia telah wasiatkan kepada Nuh, dan seperti yang 
kami-AIIah-wahyukan kepada engkau-Muhammad-dan seperti 
yang Kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan /sa: 
Hendaknya kamu tegakkan agama itu, dan jangan berpecah
belah didalamnya. Terasa berat atas orang-orang musyrik apa 
yang kau serukan ini-hai Muhammad!. Allah mengangkat Kepada
Nya siapapun yang dikehendaki, dan Dia beri petunjuk siapapun 

yang bersedia kembali". (QS. ai-SyGra/42:13). 

Maka karena persamaan dasar syari'at agama semua nabi 
itu, Allah ajarkan kepada kita sekalian agar beriman kepada 
semua kitab suci dan semua nabi, tanpa membeda-bedakan 
salah seorangpun dari antara mereka. Ajaran semua nabi itu 
sama, karena semua berasal dari Allah subhanahu wa-ta'ala, 
dan semua kembali kepada-Nya. 

0 J ""' (. J. J oiJ .... t ., .... J. .... J ,; J. J. J - _/ -1..,. 
I_,J\jj ~~~ ~ f->1 ~ J~ ':1 ~~)j ~~j ~~j 

bt. 

~~ -n))J Cj~l_# ~~~h ~ 

Artinya: 
"Rasul telah beriman kepada yang diturunkan kepadanya dari 
Tuhannya, demikian pula kaum beriman. Semuanya beriman 
kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya dan para 
rasui-Nya: 11Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun 
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dari para rasui-Nya", dan mereka berkata: 11Kami dengar dan 
kami patuh. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kepada Engkaulah 
semuanya kembali". (QS. ai-Baqarah/2:285). 

Memang dalam kenyataannya, perbedaan lahiri, 
perbedaan yang tidak hakiki, tidak semuanya dapat dihindari. 
Demikian itu, antara lain karena adanya perbedaan latar 
belakang lingkungan kehidupan, baik lingkungan alam maupun 
lingkungan kemasyarakatan. Tetapi melalui kegiatan berlomba
lomba menuju kepada berbagai kebaikan (al-khairat), 
perbedaan yang ada akan justru membawa kepada hikmah 
rahmat Allah, karena menyedikan proses pembiakan silang 
untuk kuatnya pandangan dan wawasan. Nabi Saw .. bersabda, 
11 Perbedaan umatku adalah rahmat" 

Maka manusiapun berbeda-beda dan terbagi-bagi 
menjadi berbangsa dan bersuku-suku, semuanya tercipta atas 
kehendah Allah, agar kita saling kenai dan saling hargai, bukan 
untuk menjadi alas an membagi-bagi manusia secara 
diskriminatif, dengan pembagian tinggi-rendah yang tidak 
berdasarkan hasil kerja atau jasa kepada sesama manusia. 
Dalam pandangan Jlahi, manusia seluruhnya adalah sama, 
kecuali berdasarkan tingkat tagwanya: 

Artinya: 
"Hai umat manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari 
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/elaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku, supaya kamu sa ling kenai. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ia/ah yang paling 

bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Tahu Lagi Maha Teliti". 

(QS. ai-Hujurat/49:13). 

Maka kembali lagi kepada takwa, bahwa yang paling 
bertakwa di antara manusia atulah yang paling mulia di sisi 
Allah. Orang yang bertakwa, yang sadar akan kehadiran dan 
pengawasan Tuhan dalam semua kegiatan dan kerja. Yang 
mampu mengendalikan diri, bebas dari bisikan jahat setan yang 
terkutuk, yang mendorong manusia kepada perbuatan dosa 
akibat keserakahan kepada harta dan nafsu berkuasa 
selamanya. Orang yang bertakwa, yang tahu batas larangan 
Tuhan, dan yang selamat dari jatuh martabat, terhindar dari 
dosa yang membawa malapetaka kepada masyarakat dan 
umat. 

Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat 

Maka, akhirnya, marilah kita ambil hikmah Hari Raya ini 
dengan sebaik-baiknya. Marilah kita semua kembali kepada 
kesucian asal kita, kesucian fitrah yang hanif, yang dengan 
tulus mencari dan mengikuti kebenaran dan kebaikan. Marilah 
kita tanamkan takwa dalam diri kita, menyadari kehadiran 
Tuhan dan pengawasan-Nya dalam segala kegiatan. Marilah 
kita lawan godaan setan yang mendorong nafsu serakah, dan 
marilah kita tegakkan keadilan, demi kebahagiaan kita seluruh 
warga masyarakat dan Negara tanpa perbedaan. Marilah kita 
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galang persaudaraan antar umat, antar suku bangsa, dan antar 
sesama manusia seluruhnya. Marilah kita wujudkan itu semua 
dengan iman, amal kebajikan, bebas dari syirik pemujaan 
kepada harta dan kekuasaan. 
11AIIah janjikan kepada mereka yang beriman di antara kamu dan 

mengerjakan amal kebajikan, bahwa Dia pasti akan jadikan 
mereka penguasa di bumi, sebagaimana Dia telah jadikan 
sebelumnya orang-orang berkuasa, dan pasti Dia akan teguhkan 
bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan 
dia pasti akan mengubah mereka dari suasana ketakutan menjadi 
aman tenteram. Mereka beribadat kepada-ku, tanpa 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Barangsiapa 

ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang fasik". (QS. ai
N0r/24:ss). 

Semoga Allah menganugerahkan kepda kita rahmat, 
taufiq, hidayah, dan 'inayah-Nya. 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 21 



22 Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 



NILAI-NILAIIBADAH PUASA MEMBIMBING GERAKAN 
REFORMASI NASIONAL YANG MURNI DAN TERARAH 

K.H. Abd. Rasyid Abdullah Syafi'ie 

(9x)~f ~i ,~f ~~ ,~f .&1 

-~~ ~J ~f ~I ~f ~lj ~I ~I 4J} ~ 
' ' 

.fill ~I 4JI ~ .~f- i-C~ ~I~~- 1' ·~2 ~ ~~- \' • 2, -~{~I • • -' J .r-w. . J ft':" J ft!"" r. 
' ' ' 

.... 0 , .... , 

.o~j yl?~l ~jAj ,o~ ~ij ,o~ ~J ,~~J ~~ ,~~J 

~ .~·, ·\SJ\ o 2 ·.t- -. ·..u1 ;J -. · ... ~~~ ~ul ~~ ~ ~- ~~ ~~ 4JI ~ JJ"! .r'.Y)4.J!., ~" . J •• 

<:.~i\All y) .& ~~ -~~ ~J ~f ~I ,~f ~lj ~I ~14J1 
' ' ' 

, "" / .... 0 ' 

~ ,~~)) ~4- ~~ ~ ~·:r'i·:J u~ wi J+: i:J .~\All y) .iii I 
' ' 

Panitia hari-hari Besar Islam {PHBI) 2010 23 



Kaum Muslimin Rohimakumullah 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahhilhamdu 

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

Allah Swt. telah berfirman dalam ai-Qur'an surat ai-Nahl 
ayat 128: 

Artinya: 
" Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqw dan 
orang-orang yang berbuat kebaikan". (QS. ai-Nahl: 128) 

Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang 
mengagungkan Allah dengan senantiasa melaksanakan 
perintah-perintah-Nya dan menjauhkan diri dari larangan-
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larangan-Nya dengan cara sebaik-baiknya. Dan orang-orang 
yang berbuat baik, (muhsinun) adalah orang-oang 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 hidayah dari Allah Swt. beserta 
mereka. Sebaiknya orang-orang yang tak memperoleh 
perhatian, lindungan dan tuntunan-Nya, sungguh mereka 
merugi di dunia dan akhirat. 

Kaum Muslimin yang berbahagia, 

Kini Ramadhan telah berlalu meninggalkan kita. 
Sudahkah kita bertakwa kepada Allah dan menunaikan 
kewajiban kita dalam bulan suci Ramadhan itu? Sudahkah kita 
menghormati hak-hak orang lain dan bergaul bersama mereka 
dengan santun dan ber-akhlakul karimah? 

Puasa itu mencerahkan hati, mendidik diri, meneguhkan 
komitmen /keyakinan, mengajarkan kita nilai dari sebuah ni'mat 
Allah dan menumbuhkan kepekaan sosial dalam diri kita. 
Sudahkah semua itu terwujud? Sudahkah hati kita tercerahkan 
dengan sinar kebenaran? Mampukah kita mendisiplinkan diri, 
meneguhkan keyakinan akan nilai-nilai kebenaran yang kita 
miliki? 

Sudahkah kita menyadari betapa berharganya sebuah 
ni'mat Allah sehingga kita selalu terdorong untuk 
mensyukurinya? Adakah kepekaan sosial dan empati terhadap 
penderitaan orang lain telah cukup bersemi di hati kita? 
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahhilhamdu, 
Kaum Muslimin yang berbahagia, 

Pertanyaan-pertanyaan tadi sangat penting sebagai 
bahan renungan kita semua, sejauh mana puasa telah 
berpengaruh pada diri, hidup dan kehidupan kita. Jawaban dari 
pertanyaan- pertanyaan tersebut tercermin dalam sikap dan 
perilaku kita. 

Seseorang tidak mungkin mengklaim telah memperoleh 
pencerahan, kalau ia ternyata jenuh dengan suasana 
Ramadhan, menghitung hari demi hari mengharap Ramadhan 
cepat berlalu. Ia tak berhak mengharap ganjaran pahala dari 
Allah Swt., pembebasan dari api neraka kalau ternyata jauh di 
dalam hatinya ia hanya menganggap Ramadhan sebuah beban! 
Ia juga tak layak mendambakan pengampunan Allah Rabbul 
'alamin kalau hatinya masih sekeras batu tak bergeming 
melihat penderitaan mereka yang tertindas. 

Kaum muslimin yang berbahagia, 

Bulan ibadah telah berlalu. Sudahkah kita 
menghidupkannya dengan memperbanyak ibadah, 
pengabdian, kepada Allah Swt.??? 

Bulan ai-Qur'an telah meninggalkan kita. Sudahkah kita 
mengisinya dengan membaca, menghayati dan mengamalkan 
kandungan dan nilai ai-Qur'an? Bulan yang penuh kebaikan 
telah pergi. Pernahkah kita menebarkan kebaikan kepada anak 
yatim, para janda dan orang miskin di sekitar kita? Bulan 
silaturahmi telah berlalu, sudahkah kita termasuk orang-orang 
yang diterima taubatnya oleh Allah Swt.? 
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Kemarin adalah hari perpisahan kita dengan bulan 
Ramadhan. Kata perpisahan apa yang layak diucapkan, kalau 
selama bersamanya kita tidak pernah maksimal 
memanfaatkannya, mengisinya dengan amal soleh? 

Oleh karena itu wahai kaum muslimin, marilah kita 
tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tebus kelalaian 
dengan bertaubat, taubatan nasuha, yakni taubat yang 
sebenar-benarnya taubat. Kita tumbuhkan semangat 
silaturrahmi, solidaritas dan kesetiakawanan di antara kita. 

Dalam surat Hud ayat 114 Allah Swt. berfirman: 

Artinya: 
" Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 
menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. ltulah peringatan 
bagi orang-orang yang ingat". (QS. HGd:114) 

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 ini. 

Marilah juga kita saling maaf memaafkan, kita singkirkan 
perasaan hasud dan kebencian dari dalam hati kita. Allah Swt. 
berfirman dalam ai-Qur'an: 
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Artinya: 
" Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 

kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang 

yang menafkahkan hartnya, baik diwaktu Ia pang maupun sempit 

dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 

kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebaikan". (QS, Ali lmran/3: 133-134.) 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan 
Muslim dari sahabat lbnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda : 

Artinya: 
" Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak 

menzaliminya dan menyerahkannya kepada musuhnya 

barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah 

akan memenuhi hajatnya. Dan brangsiapa meyelamatkannya 

saudaranya dari bencana maka Allah akan meyelamatkan 

bencana hari kiamat. Dan siapa yang menutupi keburukan 
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saudaranya yang muslim, Allah akan menutup keburukannya di 
hari kiamat." 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahhilhamdu, 
Kaum muslim in yang berbahagia, 

Sesungguhnya hari ini adalah hari bahagia bagi orang 
yang lurus niatnya dan diterima puasa beserta amal salihnya. 
Hari baik bagi orang yang selalu berusaha mewujudkan 
persatuan dan kesatuan. lni adalah hari raya, hari kemenangan 
bagi kaum Muslimin kalau mereka kokoh dan teguh bersatu. 
Pada hari ini Allah Swt. mencurahkan kasih sayang-Nya kepada 
mereka yang mengisi relung-relung hati mereka dengan cinta 
kasih, kejujuran dan kebenaran. Pada hari ini Allah Swt. 
memberikan rahmat kepada hamba-Nya yang bertaubat, 
mengintropeksi diri, membersihkan hati dari kedengkian dan 
sikap mengungkit-ungkit aib orang lain. 

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. lni adalah 
hari raya hanya bagi mereka yang sadar dan selalu ingat hari 
pembalasan yakni hari kiamat. 

Kaum Muslim yang berbahagia, 

Berapa banyak uang dihabiskan saat-saat berhari raya di 
tempat-tempat hiburan yang beraroma maksiat. Betapa 
seringnya kita menyaksikan orang-orang yang seenaknya saja 
melecehkan dan melanggar etika dengan mengumbar nafsu 
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syahwat mereka! Di manakah kita bisa menembukan orang 
yang bercucuran air matanya menangis kala mengingat dosa
dosanya yang harus dipertanggungjawabkannya nanti di 
hadapan Allah Swt. ? Allah telah berfirman: 

.. ~; 1;£1~1 Jlai:~ ~~jQJ .. ~; ~ ~1 Jlai:~ 0-~::;~ 
Artinya: 
"Barang siapa yang mengerjakan kabaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (ba/asannya). Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (ba/asan) nya pula!". (QS. AI-Zazalah: 7-8) 

Di manakah orang yang hatinya dipenuhi oleh sinar 
ketakwaan dan hidayah Allah Swt.? Betapa sulitnya saat ini 
mencari orang yang memiliki akhlakul karimah dan sabar atas 
segala cobaan yang menimpa mereka. Merekalah orang-orang 
yang mengetahui dan meyakini bahwa hidup di dunia adalah 
sementara saja, harta benda berupa kekayaan sebenarnya 
adalah amanat titipan Allah belaka! 

Kaum Muslim in yang berbahagia, 

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

AI-Qur'anul Karim, kitab Suci yang Allah turun di bulan 
Ramadhan adalah Imam yang wajib ditaati. Rasulullah Saw. 
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Telah bersabda:"Barangsiapa yang menjadikan ai-Qur'an 
dihadapannya maka ai-Qur'an akan menariknya menuju (masuk) 
ke dalam syurga, dan barangsiapa menjadikan ai-Qur'an 
dibelakangnya maka ai-Qur'an akan menjerumuskannya ke dalam 
api neraka". 

Sebagai bangsa Indonesia, kini kita sedang menghadapi 
tantangan yang amat berat, berbagai persoalan-persoalan yang 
besar tengah menghadang. Namun kita sebagai ummat Islam 
khususnya dan bangsa Indonesia umumnya tidak boleh 
berputus asa. Rahmat Allah Swt., akan tercurah keatas kita jika 
kiat terus berjuang dan terus mengokohkan keimanan, 
ketakwaan dan kesabaran. 

Reformasi yang saat ini sedang berjalan, semoga selalu 
berada di bawah bimbingan dan petunjuk Allah Swt., sehingga 
rakyat dan bangsa Indonesia segera bisa keluar dari berbagai 
krisis dan penderitaan serta ancaman perpecahan, menuju 
masyarakat adil dan makmur dalam pangkuan rahmat Allah dan 
pengampunanNya. (Baldatun Tayyibatun Wa Robban Ghafur). 

Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji 
Bagi-Mu, Maha Suci Engkau Tiada Selain Engkau, hanya kepada
Mu kami mengabdi. Ya Allah, berilah kami bangsa Indonesia 
kemantapan lman dan keteguhan takwa serta kesabaran 
bertahan untuk membentengi kami dari rayuan pengaruh
pengaruh buruk dan bisikan syaitan yang senantiasa menggoda 
dan berupaya membawa kami menyimpang dari kebenaran. 

Tuntunlah kami ya Allah untuk kembali kepada-Mu. 
Berilah kami inayat dan hidayat untuk meningkatkan amal 
pengabdian kepada-Mu. Kasihanilah kami bangsa Indonesia 
jangan jadikan kami sasaran fitnah, cobaan dan musibah. 
Selamatkan kami ya Allah seluruh rakyat dan pemimpin-
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pemimpin kami, berilah semuanya petunjuk dan bimbingan 
serta kesadaran dan kemampuan untuk memilih dan 
menempuh jalan yang Engkau Ridhoi ya Allah. 

:;£lAll y) ~ ~'J/ 
/ / 
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PERANAN UKHUWAH ISLAMIYAH 
DALAM MEMPERKOKOH PERSATUAN 

DAN KESATUAN BANGSA 
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Allahu Akbar Walillahilhamd 

Maha Besar Allah, untuk-Nya semata kita persembahkan 
segala puji dan puja atas segala Rahmat-Nya yang kita nikmati 
selama hidup. Selama kita beribadah puasa dalam pangkuan 
bulan suci Ramadhan, kita telah memenuhi seruan Yang Maha 
pengasih Allah Subhanahu Wata'ala: 

/ , J "' / J / "'\ "'"' /"' 0 0 , 0 

~J J~ ~J (.S'I~ ~ ~ .111 1J~J o~l ~~J 
Artinya: 
" Hendaknya kalian yang beriman menuntaskan ibadah puasa 
dan meningat keagungan Allah atas petunjuk-Nya, semoga kalian 
senantiasa bersyukur". 

Saat ini berhari raya mensyukuri petunjuk-Nya yang 
diberikan kepada kita lewat ai-Qur'an yang dinuzulkan di bulan 
Ramadhan sebagai pedoman abadi kepada umat man usia. 
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Artinya: 
" Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang 
mengikuti keridhaan-Nya ke jalan kese/amatan". (QS. ai
Maidah/3: 16) 

Pedoman-Nya itu adalah petunjuk jalan kedamaian yang 
menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia yang 
mendabakan keridhaan-Nya. Tiap bulan Ramadhan keimanan 
kita digugah untuk memperbaharui komitmen kita terhadap 
petunjuk-petunjuk-Nya tersebut. 

Kita diberi peluang emas untuk memekarkan keimanan 
dengan membenahi diri, mensucikan batin, meningkatkan 
kuantitas dan kualitas ibadah, segala amal dan wawasan 
ketakwaan kita. Dalam paket ibadah puasa kita menumbuh
suburkan dalam diri suatu kesadaran sosial. Dengan demikian 
manusia akan menemukan jati dirinya dan fitrah kemanusiaan 
sebagai mahluk yang dipersiapkan untuk senantiasa mengabdi. 

Allahu Akbar Walil/ahilhamd 

Dalam rangka semangat pengabdian itu ibadah puasa 
menuntun kita hidup jujur, hidup tulus, menahan diri dan 
mengendalikan emosi, mematuhi hukum, dengan hidup tertib 
dan berdisiplin tinggi, penuh dedikasi, serta menghayati 
persamaan dan kebersamaan dalam hidup kita. Bulan 
Ramadhan membekali kita dengan nilai luhur tersebut, dan 
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itulah perwujudan ketakwaan yang bermula dan berkembang 
dari keimanan. Alangkah bahagianya kita sebagai bangsa telah 
memilih dan menetapkan asas keimanan dan ketakwaan 
sebagai atas pembangunan nasional. Maka dalam hidup 
beragama dan juga dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita 
semua dituntut untuk berupaya terus menerus membina dan 
paket ketakwaan tersebut. 

Dengan ucapan yang penuh hikmah "Minai 1Aidin WAI 
Faizin" yang selalu menyertai perayaan ldul Fitri, kita digugah 
untuk kembali menemukan jati diri kita dan fitrah kemanusiaan 
kita. Karena itulah jalan yang membawa kita meraih 
keberhasilan dalam hidup ini, dan keberhasilan pembangunan 
di Negara kita ini. Untuk itulah kita harus bersatu padu dalam 
ikatan ukhuwah persaudaraan yang luas sejalan dengan 
petunjuk Rasulullah Saw. Nabi Saw. bersabda: 

Artinya: 
"Makluk manusia 1semuanya adalah keluarga Allah, maka 
manusia yang paling disenangi Allah ialah yang paling banyak 
jasa baiknya kepada sesamanya". (Hadits) 

Dalam kekeluargaan yang besar inilah kita semua sama di 
hadapan Allah dan hendaknya juga di dalam kekeluargaan yang 
besar ini kita menghayati kebersaman kita Nilai lebihnya 
seorang manusia tergantung dari takwanya. 
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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 kenai 

menganal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha 

mengenal". (QS. ai-Hujurat/49:13) 

Oleh karenanya antara satu dengan yang lain harus saling 
menghormati sekalipun berbeda warna kulit dan berbeda etnis, 
serta dalam kepercayaan agamanya. 

Allahu Akbar Walillahilhamd 

ldul Fitri menyeru kepada kita semua untuk bersama
sama bersyukur dan mewujudkan perilaku kesyukuran kita itu 
dalam kerukunan hid up bermasyarakat dalam ikatan persatuan 
dan kesatuan yangdijiwai oleh keimanan dan ketakwaan, 
bersama-sama menegakkan kebenaran serta mewujudkan 
keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan nasional kita 
yang berkesinambungan. Mewujudkan baldatun thayyibatun 
warabbun ghafur di tanah air kita Indonesia. 

ldul Fitri mengajak kita berdo'a bersama: 
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Dan semoga Allah berkenan melimpahkan maghfirah 
pengampunan-Nya atas segala kelalaian, kekhilafan, kesalahan, 
pelanggaran yang merupakan dosa maksiat kita. Dan semoga 
berkenan memberikan petunjuk dan taufiq-Nya agar kita bisa 
kembali kepada jati diri, fitrah kemanusiaan, yang akan 
membawa kita kepada keberhasilan, sehingga dapat 
menikmati hidup yang damai dalam Negara, bersama-sama 
menikmati keselamatan dan kesejahteraan lahir batin, dunia 
akhirat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UU' 45· Maha Besar Allah, Tiada 
Tuhan Selain Dia, untuknyalah semata kita semua 
mempersembahkan segala puji. 

Sebagai penutup dari khutbah ini, dengan hati yang 
bersih dan niat yang suci kita panjatkan do'a kepada Allah Swt., 
memohonkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya. 

Allahuma, ya Allah Tuhan semesta alam. Kami panjatkan 
puji dan syukur kepada-Mu ya Allah, atas limpahan rahmat dan 
karunia-Mu kepada kami, sehingga dapat melaksanakan ibadah 
puasa Ramadhan dan merayakan ldul Fitri tahun ini. Semoga 
Engkau berkenan ya Allah menerima ibadah puasa dan semua 
amal ibadah kami di bulan suci Ramadhan yang penuh 
keagungan, barokah dan ampunan-Mu ya Allah. 

Allahuma ya Allah Tuhan Yang Mahapemberi rahmat, 
Jadikanlah kami sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada
Mu, dengan senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu, taat 
dan patuh kepada titah dan petunjuk-Mu, serta mengikuti 
tuntunan Sunnah Rasulmu. 

Bimbinglah kami ya Allah dengan petunjuk-Mu, sehingga 
kami senantiasa dapat menjaga silaturrahmi, meningkatkan 
persaudaraan, kerukunan, persatuan dan kesatuan dengan rasa 
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kebersamaan dan keperdulian sosial yang tinggi, agar Negara 
dan bangsa kami senantiasa aman dan tentram, rukun dan 
damai, menyatu dalam Bhinneka Tunggal lka, di bawah 
naungan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. 

Allahumma ya Allah Yang Maha pengasih. Limpahkanlah 
taufiq, hidayah dan inayah-Mu kepada bangsa dan Negara 
kami, kepada para pemimpin dan seluruh rakyat kami agar 
senantiasa berada dalam keselamatan, keamanan dan 
ketentraman, serta terhindar dari segala gangguan. 

Jadikanlah ya Allah sisa-sisa umur kami sebagai tambahan 
bagi kebaikan, kebaikan masyarakat, bangsa dan Negara kami, 
kebaikan kesejahteraan seluruh rakyat kami, dan kebaikan bagi 
tegak kokohnya agama Islam yang Engkau ridoi di bumi 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. 

Allahuma ya Allah Yang Maha pengampun. Ampunilah 
segala dosa kami, terimalah ibadah dan semua amal bakti kami, 
hanya kepada-Mu jua ya Allah kami senantiasa berserah diri. 
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Saudara-saudara Kaum muslimin yang berbahagia ! 

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 kita berada di ldul Fitri, 
yakni hari yang suci, penuh barokah dan ampunan. Dikatakan 
suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan 
Allah, suci dari noda dan dosa. Kendati itu semua sangat 
tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita 
kepada Allah selama Ramadhan. Sebulan penuh lamanya kaum 
muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan 
makanan dan minuman, akan tetapi karena memenuhi perintah 
Allah Swt. 

Melalui ibadah puasa kaum muslimin menjalani latihan 
mental, untuk menguasai, mampu dan mengenal diri, dan 
mampu mengendalikan serta menahan diri dari tipu daya 
syaithoniyah. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan 
semua hal yang dapat merusak tata pergaulan masyarakat 
harmoni dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan 
takwa dan tafakkur kepada zat yang Maha Besar. Tegasnya 
dalam puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum 
muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan 
muttaqien. Justru amat merugilah mereka yang tidak 
berkesempatan menjalankan ibadah puasa, meskipun secara 
fisik ia bisa melakukannya. 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan moral 
nurani, yakni al-akhlaqul al-karimah. lalam juga sangat 
menekankan adanya rasa kesadaran bagi para pengikutnya, 
karena dengan kesadaran itulah seorang muslim tidak akan 
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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 
bertakwa tersimpan sikap moral yang tinggi serta kesadaran 
yang mendalam. Di dalam hubungannya dengan ibadah puasa, 
orang yang takwa menunjukkan 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 sebagaimana firman Allah dalam surat ai
Baqarah ayat 186.: 

Artinya: 
"Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka jawablah bahwasanya Aku adalah de kat, Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdo'a kepada-Ku. Maka hendaklah 
mereka memenuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku agar mereka mendapat petunjuk". (QS. ai
Baqarah/2:186) 

Pengertian ayat tersebut di atas menyatakan bahwa, 
Allah tidak melepaskan pandangan terhadap hamba-hamba
Nya, ia mengabulkan permintaan hamba-hambanya, dan Allah 
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mengetahui semua apa yang diperbuat para hamba-Nya. Para 
pakar Tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "ibadi" 
(hamba-hambaku) dalam ayat ini adalah hamba-hambanya 
yang senantiasa mengakui kesalahan, kekhilafan, dan kealpaan 
yang pernah dilakukannya, baik terhadap Allah Swt. sebagai 
penciptanya maupun kepada sesama manusia. 

Kesadaran akan kehadiran Allah inilah yang merupakan 
sumber kekuatan dan ketahanan mental manusia yang 
beragama dari segala tipu daya dan bujuk rayu setan. Jika 
sudah demikian tentunya manusia akan terhindar dari segala 
bentuk pekerjaan yang jahat dan sesat. 

Allahu Akbar 3 x Walillahhil hamd! 
Kaum muslimin yang berbahagia ! 

Di hari yang suci dan fitrah ini marirah kita saling 
memaafkan, karena memberi dan meminta maaf merupakan 
sikap yang dianjurkan oleh Allah Swt. Sebab dengan begitu, 
sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing
masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam 
dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan 
meminta maaf, tetapi yang jelas sikap enggan memberi dan 
meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah 
seseorang. Selain itu sikap mudah memberi dan meminta maaf 
merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, 
orang yang suka memberi dan meminta maaf nilai kepribadian 
dan ketakwaannya sangat luhur. ltulah sebabnya, sikap seperti 
itu melekat pada diri pada Nabi dan Rasul Allah, para sahabat 
utama Nabi Muhammad SAW, para ahli sufi dan orang-orang 
yang shaleh. Sayidina Ali r.a. pernah berkata: "bahwa meminta 
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maaf adalah perbuatan yang mulia, sedangkan memberi maaf 
lebih mulia di mata Allah Swt.". 

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

Allahu Akbar 3 x Walil/ahil hamd! 

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

Artinya: 
" (Yaitu) orang-orang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
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amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan".(QS. Ali lmran/3:134) 

Ayat tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang 
bertakwa, yang berarti memiliki sikap suka memberi dan 
meminta maaf adalah termasuk sikap orang yang bertakwa. 

Namun yang masih kita prihatinkan hingga sekarang ini 
adalah ternyata masih banyak orang yang tidak mau meminta 
maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Padahal jelas-jelas 
bahwa kesalahan yang 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 
kealpaannya. 

Akibat sikap enggan memberi dan meminta maaf, maka 
sifat-sifat dendam, marah dan benci yang ada di masyarakat 
terus bermunculan akibat keengganan tersebut sulit 
dihilangkan pada saatnya. Sifat tersebut merusak tali 
persaudaraan. Keengganan memberi dan meminta maaf itu 
terjadi karena akibat rasa dendam yang timbul dalam hati, rasa 
dendam itu kemudian melahirkan kemarahan seseorang sulit 
untuk memberi maaf, bahkan lebih buruk lagi jika timbul 
tindakan balas dendam. Tindakan balas dendam inilah yang 
akhirnya merugikan dan meresahkan masyarakat. 

Allahu Akbar 3 x Walillahil hamd! 

Mengukur perbuatan jika hanya dengan pendapatnya 
sendiri, maka yang bersangkutan akan merasa selalu benar. 
Oleh sebab itu ukuran yang paling tepat untuk mengukur 
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perbuatan seseorang ialah ai-Qur'an, sebab dengan ai-Qur'an 
itulah seseorang akan mampu melihat secara adil terhadap 
dirinya sendiri, sehingga bila terdapat kesalahan pada dirinya ia 
tidak segan-segan mengakui dan meminta maaf kepada yang 
dirugikan. Dengan kesadaran ini kita akan mudah mengakui 
kesalahan dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Dalam hal 
koreksi kedalam, Allah berfirman: 

Artinya: 
11Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok ( akhirat), dan bertakwalah kepada 

Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan". (QS. ai-Hasyr:18) 

Kaum muslimin yang berbahagia! 

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

Semoga Allah senantiasa memaafkan kesalahan
kesalahan kita dan memberkahi kita semua. Amien. 
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DENGAN HIKMAH IDUL FITRI 
KITA TINGKATKAN PARTISIPASI UMAT 

DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMERATAAN 
KESEJAHTERAAN KEHIDUPAN BANGSA 

H. Halimi AR 
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Hari ini kita kaum muslimin sedunia kembali merayakan 
ldul Fitri dengan perasaan syukur ke hadirat Allah Swt. Kita 
sambut dan kita rayakan ldul Fitri ini dengan takbir dan tahmid 
sebagai pengakuan kita •terhadap kebesaran dan kekuasaan 
Allah Swt., Tuhan Yang Maha Tunggal dan tiada sekutu bagi
Nya. Kita sambut dan kita rayakan hari yang mulia ini dengan 
ruku' dan sujud/shalat ldul Fitri, sebagai pernyataan syukur kita 
terhadap rahmat dan Nikmat-Nya dengan penuh kekhusukan 
dan keikhlasan, lantaran kita telah mampu mengalahkan 
musuh besar kita yakni nafsu-nafsu rendah serta syawat yang 
sering menjerumuskan kehidupan kita ke lembah kehinaan 
selama menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. 

Kita bersyukur pada pagi ini kita semua masih dikaruniai 
umur panjang, dapat menyaksikan Hari Raya ldul Fitri 1412 H 
yang merupakan momentum di mana umat Islam telah kembali 
pada kesucian dari kotoran-kotoran dosa yang telah diampuni 
oleh Allah Swt. seakan-akan mereka baru dilahirkan ibunya. 
Saat ini pulalah dimulainya babak kehidupan baru yang 
dipenuhi dengan optimism untuk melangkah ke depan 
mengarungi kehidupan sebelas bulan yang akan datang 
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Pada hari ini kita diperbolehkan bergembira ria, bergirang 
hati selepas ibadah puasa Ramadhan dan shalat Tarawih di 
malam harinya. Tetapi di samping itu, kitapun diserukan untuk 
melakukan suatu perbuatan yang punya implikasi jauh, suatu 
perbuatan yang punya makna sosial yang mendasar, yaitu 
mengeluarkan zakat fitrah, terhitung pada awal malam 1 

Syawal hingga selesai shalat 'ied ini, sebagai pembersih bagi 
kita yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang 
miskin. Rasulullah Saw. bersabda: 

oo,... .... ;;. --~;;. ,, .... ,...,., ~ 

~~ olS") ~j ~ .111 ~ .111 J~) ~) : Jli '-"'~ J.l d-
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Artinya: 
~~ Dari lbnu Abbas, ia berkata,"Rasulullah Saw. te/ah mewajibkan 
zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang shaum dari perbuatan 
sia-sia dan ucapan kotor, dan sebagai (bantuan) makanan bagi 
yang miskin". (HR. Abu Dawud dan lbnu Majah). 

lbadah puasa yang dilakukan dengan landasan keimanan 
serta pengharapan atas ridla Allah Swt. semata, dan kemudian 
kita akhiri dengan pembayaran zakat fitrah, sungguh 
merupakan suatu perjuangan menundukkan diri sendiri untuk 
menemukan serta menjadikan diri kita sendiri yang lebih baik 
serta lebih tinggi tingkatannya, karena menjadi lebih takwa 
kepada Allah Swt. Di samping itu ibadah puasa juga akan 
mampu menanamkan rasa 11 tepo seliro 11 , sehingga merupakan 
seiman rasa cinta terhadap sesama, apalagi kepada saudara-
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saudaranya yang papa sengsara, hidup serba kekurangan. 
Meski tidak seberapa, pembayaran zakat fitrah merupakan 
pembuktian diri dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 
Swt. serta kasih sayangnya terhadap sesama. Dengan ibadah 
puasa, kita dapat lebih merasakan penderitaan saudara
saudara kita yang kekurangan itu. 

Kita bersyukur kepada Allah Swt., karena baru saja kita 
lepas dan lulus dari perjuangan mengendalikan dan 
menundukkan hawa nafsu, musuh manusia yang utama dalam 
kehidupan ini. 

Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa, yang 
mengandung efek dan hikmah paripurna, yang menempa jiwa 
kita menjadi teguh dan kuat membentuk watak, disiplin dan 
siaga laksna seorang prajurit yang bertempur di medan juang 
kita telah kembali dari front sebagai pemenang atau pahlawan. 
Karena kesyukuran dan kegembiraan itulah kita mengucapkan 
kata-kata: 

Di dalam rangkaian kata-kata itu terkandung do'a dan 
pengharapan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima 
Tuhan dan kita termasuk dalam barisan orang-orang yang 
kembali dari medan juang sebagai kesatria atau lulus dari 
latihan dengan angka yang terbaik. 

ldul Fitri mempunyai relevansi yang tinggi dengan ibadah 
puasa. Tidak akan ada ldul Fitri apabila tidak ada puasa, sedang 
ibadah puasa di antaranya mengandung nilai dimensi 
kekhalifahan bagi manusia. 
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Manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah Allah di 
muka bumi ini mempunyai tugas suci yaitu memakmurkan 
bumu dengan segala isinya, menegakkan kebenaran, keadilan 
dan melaksanakan kebajikan. Allah berfirman dalam surat Hud 
ayat 61: 
-:: c .,, 0 J , ""'"' , , ., ,. ,.,, ~, "".,""' ,I ~ .,,., oJI f!""',.. t J ·I.WII- ~·~o ··~~L!t~;.~ ~~~~ .~\11~ l!.:,l~ uf ~~! Y.Y_,o..J 'J~ ~ ~J~.J ~ .JA 

Artinya: 
11 ••• Dia telah menciptakan manusia dari bumi/tanah, dan 
menugaskan kamu menjadi pemakmur bumi, mahan ampunlah 
kepada Allah, sesungguhnya Tuhan amat dekat rahmat-Nya lagi 
Maha memperkenankan do' a hamba-Nya. (QS. Hud: 61) 

Sebagai khalifah Allah, yaitu pemegang amanat Allah, 
manusia berkewajiban menumbuh kembangkan potensi bumi, 
baik yang berupa potensi materi, nabati, maupun hewani. 

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya manusia 
mengadakan penelitian, penemuan dan pengolahan atas 
segala potensi materi nabati dan hewani itu untuk selanjutnya 
manusia masih berkewajiban menyelenggarakan distribusi dan 
amal kebajikan supaya terwujud pemerataan kesejahteraan 
kehidupan bangsa. 

Untuk mewujudkan dan meningkatkan pemerataan 
kesejahteraan kehidupan itu, diperlukan kekuatan batin 
manusia untuk mencegah dan menahan kecenderungan yang 
serba melampaui batas. Disinilah hikmah shaum atau puasa 
yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman untuk 
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mampu mengendalikan diri dan meredam kecenderungan 
kepada perbuatan yang melampaui batas sehingga 
menghambat, mengganggu bahkan mengancam pemerataan, 
kesejahteraan kehidupan bangsa. 

Justru dengan ibadah puasa itu orang-orang yang 
beriman lebih memilki kepedulian sosial dan rasa kebersamaan 
dan tumbuh berkembang rasa senasib sepenanggungan, seaib 
semalu, sedingin setawar dalam menghayati kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pihak yang kuat bisa merasakan 
denyut jantung detik nadi pihak yang lemah, sehingga pihak 
yang lemah merasa mendapat kepedulian dari pihak yang kuat, 
hidup tidak terasa sendiri. Demikianlah hakekat 
kesejejahteraan kehidupan bangsa merupakan jalinan pihak 
yang lemah, dengan pihak yang kuat. Orang-orang yang 
beriman sebagai pihak yang kuat, tidak merasa dirugikan oleh 
pihak yang lemah, karena dirinya dengan segala yang dimiliki
Nya telah terjual dan menjadi milik Allah. Allah berfirman dalam 
surat ai-Tubah ayat 111, 

Artinya: 
41Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang- orang yang 
beriman diri dan harta mereka sesungguhnya bagi mereka adalah 
surga'. ( QS. al-Tau bah: 111) 

Pada peringatan Nuzulul Qur;an di Masjid lstiqlal ini; 
tanggal 17 Ramadhan 1412 H yang lalu Bapak Presiden H.M. 
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Soe·harto telah mengajak umat Islam untuk meningkatkan 
partisipasinya dalam peningkatan pemerataan kesejahteraan 
bangsa melalui pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. 
Sasaran badan ini adalah untuk membantu fakir miskin serta 
untuk membangun sarana-sarana keagamaan dalam upaya 
meningkatkan kualitas kesejahteraan bangsa. Selanjutnya 
beliau mengharapkan supaya hal ini memperoleh perhatian dan 
pemikiran semua pihak khususnya para alim ulama dan 
cendekiawan muslim. 

Apabila kita membuka lembaran-lembaran ai-Qur;an 
terdapat 86 kali kata mal (harta) tercantum dalam berbagi 
bentuknya. Penggunaan sekian banyak kata itu menunjukan 
bahwa harta adalah sesuatu yang penting. Pada umumnya kata 
mal dinisbahkan kepada kelompok seperti amwa/ahum (harta 
mereka) amwd/akum (harta kamu) amwdlana (harta kami). Hal 
m1 menunjukan bahwa harta harus ditunjukan untuk 
kepentingan kelompok dan diarahkan bagi kemaslahatan 
umum atau dengan kata lain harta harta harus mempunyai 
fungsi sosial; sebagai makhluk sosial lain baik langsung atau 
tidak langsung. Dengan demikian wajar jika Allah menetapkan 
paling tidak sebagian dari harta yang dititipkan Allah kepada 
manusia, agar dinafkahkan untuk kepentingan umum dengan 
jalan zakat, infaq dan shadaqah. 

Fungsi sosial tersebut semakin terasa pentingnya apabila 
disadari bahwa sesama mukmin itu adalah bersaudara. 
Persaudaraan ini menuntut solidaritsa, yang intinya adalah 
menyerahkan tanpa menanti imbalan dan memberi tanpa 
tanpa menunggu permintaan karena demikian itulah hubungan 
persaudaran. Rasulullah bersabda, 
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Artinya; 
11Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga ia 
menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri". 
(HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi ). 

Kita ini mempunyai potensi yang sangat besar umat Islam 
merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia yakni 
sebesar 88% atau sekitar 200 juta orang, dikalkulasikan oleh 
Bapak Presiden jikalau mereka memberikan infaq Rp.1.ooo; 
per orang akan terkumpul dana Rp.2oo milyar dan apabila 
masing- masing mampu Rp1o.ooo;-/ orang akan terkumpul 
dana Rp 2 trilyun lebih. Namun yang terpenting lanjut Beliau 
adalah bagaimana menyadarkan umat untuk rela dan 
terpanggil memberikan zakat, infaq dan shadaqahnya. 
Semangat dan kesadaran partisipasi ini .telah terbukti bahwa 
hanya dalam waktu 2 jam pada malam silaturrahmi di lstana 
Bogor tanggal 3 Nopember 1991 yang lalu terkumpul dana 
sebanyak 26 milyar, suatu terobosan sejarah keagamaan yang 
nampaknya belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Allahu Akbar, Allahu,Akbar ,AIIahu Akbar walillahilhamd, 

Dari jendela kemanusiaan kita telah berikhtiar untuk 
mengangkat derajat masyarakat yang hidup di bawah garis 
kemiskinan dengan cara memberikan bantuan konsumtif dan 
produktif. Berbagai usaha telah dilakukan dari pelaksanaan 
Repelita pertama jumlah rakyat yang hidup di bawah garis 
kemiskinan sebesar 70% kini tinggal 20% atau sekitar 30 juta 
jiwa. Belum seluruhnya bisa teratasi, inilah yang menjadi 
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tantangan kita, inilah kewajiban kita bersama apabila kita ingin 
diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana 
sabdanya: Tidak termasuk golonganku orang yang tidur nyenyak 
(karena cukup makan) sedang tetangganya tidak dapat tidur 
(karena kelaparan). 

Umat Islam selama ini telah berpartisipasi aktif, namun 
partisipasi itu masih perlu ditingkatkan. Bantuan dan partisipasi 
yayasan Dharmais yang menelusuri panti-panti asuhan dan 
lembaga sosial kemanusiaan ke seluruh pelosok Nusantara 
secara rutin dan bersinambungan, demikian pula usaha-usaha 
masyarakat lainnya telah mengangkat derajat mereka dan 
turut membuat mereka cerah dan gembira di Hari Raya ldul 
Fitri ini. 

Namun yang belum kita jangkau tadi, si miskin yang 
hidupnya hanya menggantungkan diri dari kasih sayang orang 
lain, si yatim piatu yang sedu sedang di gubuk-gubuk kumuh 
memikirkan derita yang berkepanjangan. Mungkin di hari 
bahagia ini ada di antara mereka yang termenung berurai air 
mata melihat anak orang lain . bergembira melonjak-lonjak 
dengan pakaian baru, sepatu baru pengasih ibu .... Namun si 
yatim dan si miskin menangis dengan pakaian kumal sambil 
tafakkur dan berfikir "kalaulah ayah bundaku masih hidup 
barangkali tidak demikian nasib ini" sambil mencoba 
menghibur diri dan berharap barangkali ada orang yang 
berpunya akan menolong aku menjadi anak asuhnya, yang 
akan menyekolahkanku dan melanjutkan pendidikanku. 

Allah berfirman dalam Surat ai-Ma'Gn ayat 1 sampai 7, 
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o.;w10_,.~~ :1j~~)_,:1;~ (r..~l oo~L.. r-r~ ~ 
Artinya: 
" Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, ltulah 
orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan 
memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang
orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang /alai dari shalatnya, 
orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) 
barang berguna". (QS. ai-Ma'On/107: 1-7) 

Dalam mengatasi kemiskinan tidak bisa hanya setengah
setengah atau musiman saja, kita harus memberantas langsung 
ke akar-akarnya dan satu-satunya jalan untuk itu ialah dengan 
melaksanakan pembangunan. Kemiskinan harus diatasi secara 
konsepsional, melalui pembangunan ekonomi kita harus 
berantas kemiskinan lahir, melalui pembangunan agama kita 
berantas kemiskinan rohani dan melalui pembagunan 
pendidikan kita berantas kebodohan. 

Allhu Akbar Allahu akbar Allahu Akbar walillaahilhamd. 

ldul Fitri mempunyai kaitan sangat kuat dengan nilai 
bulan Ramadh~m, bulan diturunkannya wahyu perdana yang 
termaktub pada Surat al-'Aiaq ayat 1 sampai 5, 
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Artinya: 
uaacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 
Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya". (QS. al-'Aiaq/g6: 1-5) 

Wahyu perdana ini merupakan konsep dasar wujud dari 
insan kamil yaitu manusia seutuhnya sebagai sumber daya 
manusia, insan kamil merupakan subyek pembangunan 
nasional mempunyai kewajiban sesuai bidang masing-masing 
untuk berperan serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan 
kehidupan bangsa Indonesia . 

Profil manusia seutuhnya yang dikehendaki dalam ayat ini 
ialah: 

a. Manusia yang berkeyakinan terhadap keesaan Allah 
dengan segala konsekuensinya, rela diatur oleh Allah 
bahkan rela mengatur dirinya sendiri sehingga terwujud 
manusia yang memiliki disiplin murni. 

b. Manusia yang berakhlak mulia, berbudi, luhur yang 
menempatkan diri sesuai dengan fungsinya masing
masing wujud manusia yang adil dan beradab. 

c. Manusia yang memiliki kesadaran nasional (kesadaran 
berbangsa dan bernegara) kesadaran ini menumbuhkan 
kesadaran berpengabdian dan menumbuhkan
kembangkan pula kesadaran persatuan dan kesatuan 
nasional. Kesadaran berpengabdian dan menumbuh 
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kembangkan pula kesadaran berkorban untuk 
kepentingan bangsa dan negara. 

d. Manusia yang berilmu dan dalam mengembangkan 
ilmunya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan 
mengharap ridho Allah. llmu yang yang dimilikinya 
disumbangkan dengan musyawarah dan mufakat antar 
ilmuwan yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya 
masing-masing. 

e. Manusia yang memiliki keterampilan dan teknologi 
untuk mewujutkan cita-cita nasional yaitu Keadilan 
Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. lnilah Negara adil 
dan makmur yang merata di bawah lindungan ridho 
Allah dan ampunanNya. 

Nilai nilai seperti itulah yang diajarkan dan dilatihkan 
dalam bulan Ramadhan yang pada hakekatnya merupakan ciri 
dan indikator orang yang bertakwa. Apabila nilai takwa itu 
sudah merupakan suatu need/kebutuhan dan nilai sudah dapat 
ditransformasikan menjadi suatu yang partisipatif yang secara 
nyata menyentuh kehidupan sehari-hari maka saat itulah 
manusia mencapai derajat tertinggi dalam kedudukan sebagai 
hamba Allah, dan dihargai pula oleh masyarakat dan 
bangsanya sebagai pahlawan (orang yang banyak pahala) 
karena paling banyak partisipasinya dalam peningkatan 
kesejahteran bangsa. 

Dari uraian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan 
bahwa membangun manusia seutuhnya yang dijiwai oleh iman 
dan takwa merupakan faktor strategis dalam peningkatan 
pemerataan kesejahteraan kehidupan bangsa dan Negara, 
sedang orang yang ingkar dan melawan kehendak serta hukum 
Allah akan menimbulkan kerusakan dan bencana dalam 
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kehidupan bangsa dengan datangnya siksa Allah, 
Firman Allah: 

Artinya; 
"Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa 
kepada Allah niscaya akan kami buka barokah dari langit dan 
bumi tetepi karena mereka mendustakan kekuasaan Allah maka 
kami timpakan siksa kepada mereka karena perbuatan mereka 
sendiri". ( QS. al-A' rat: 96) 

Akhirnya marilah kita berdo,a kepada Allah Swt. 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun 

yang sangat cinta kepada hamba yang minta ampun, 
ampunilah dosa dan noda kami, keteledoran kedua orang tua 
kami, kekhilafan para pemimpin kami seluruh kaum muslimin 
dan muslimat. Terimalah ibadah shalat kami, puasa, zakat dan 
semua ibadah kami. Tingkatkanlah iman dan takwa kami agar 
kami dapat meningkatkan partisipasi kami dalam 
meningkatkan pemerataan kesejahteraa bangsa kami. Ya Allah 
kabulkanlah do'a dan permohonan kami. 
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Pertama-tama marilah kita berserah diri dan bersyukur ke 
hadhirat Allah Swt., dengan Rahman dan Rahim-Nya telah 
mencurahkan Rahmat dan Nikmat yang sangat banyak 
sehingga kita dapat berada dalam kebahagiaan di pagi ldul Fitri 
yang mulia ini. Di antara Rahmat-Nya tersebut kita telah sampai 
kepada suatu hari yang amat mulia, yakni hari raya ldul Fitri 
tahun 1422 Hijriyah ini. Bersama umat Islam sedunia, hari ini kita 
ikuti menikmati kegembiraan dan ketenangan batin sebagai 
pertanda kita telah selesai menyelesaikan suatu ujian berupa 
ibadah Ramadhan. Sebagaimana layaknya sebuah ujian kita 
semua berharap agar termasuk pada kelompok orang yang 
berhasillulus dengan predikat tattaqCm. Salawat dan salam kita 
sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW 
beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. 

Hadirin jama'ah shalat'id Rahimakumullah, 

Hari raya ldul Fitri merupakan rentetan dari pelaksaan 
puasa Ramdhan yang telah dilaksanakan sebulan penuh 
dengan berbagai amaliah dan al-khairdt, baik berupa shiam, 
tadarrus, infaq, shadaqah dan ibadah mulia lainnya. Aktifitas 
yang kita laksanakan itu adalah sebuah implementasi dari 
Firman Allah: 
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Artinya: 
"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan)ai-Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 

Karena itu barangsiapa di an tara kamu hadir ( di negeri tempat 

tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 

itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. ai-Baqarah/2:185) 

Kata ldul Fitri bisa bermakna kembali kepada fitrah atau 
kesucian, dan ldul Fitri juga adalah simbol kesuksesan, yakni 
kesuksesan mensucikan diri dai'i berbagai sifat-sifat yang tidak 
terpuji. Dengan kesucian jiwa, pikiran dan tingkah laku orang 
yang berpuasa, maka akan menambah indah dan berseri 
kehidupannya, terhindar dari berbagai maksiat dan kejahatan. 
Hatinya bersih jiwanya damai, pikiran positif dan cemerlang, 
rasa solidaritasnya kuat, bersikap jujur, ikhlas dan tangguh 
dalam menghadapi berbagai hal yang melanda hidupnya, 
karena selama bulan suci Ramadhan dilatih untuk itu. Kesucian 
dalam arti yang luas; kesucian jiwa, perilaku, pikiran, pekerjaan, 
lingkungan, persahabatan, pergaulan dan berbagai dimensi 
sosial kehidupan lainnya. Bila prinsip kesucian ini betul-betul 
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dihayati dan dilaksanakan dalam 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, misalnya kekerasan, 
kecurangan, fitnah, perpecahan, intimidasi, korupsi, kolusi dan 
nepotisme, tentu bisa dihindari. Bila masing-masing kita 
menonjolkan dan mengedepankan kesucian itu pastilah 
berbagai hal yang mengancam kerukunan hidup umat 
beragama, integrasi bangsa, krisis ekonomi dan sebagainya 
dapat kita hindarkan. 

Hadirin jamaah ldul Fitri yang berbahagia, 

Pada tanggal1 Syawal ini umat Islam diperintahkan untuk 
menggembirakan orang lain, menebarkan rasa kasih sayang, 
membantu orang-orang yang kesusahan sebagaimana makna 
yang terkandung dalam 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 membangun sifat peka terhadap nasib dan kehidupan di 
seputar kehidupan kita. Umat Islam diperintahkan untuk 
membahagiakan kaum dhu'afa', fakir miskin janda-janda, 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.; 11 Dan mereka mendahulukan kepentingan 
orang lain daripada kepentingan mereka sendiri. .. " 
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Artinya: 
"Dan orang-orang yang te/ah menempati kota Madinah dan telah 
beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 
mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan 
mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap 
apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan 
mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri 
mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa 
yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang 
yangberuntung." (QS. ai-Hasyr/59: 9) 

Rasulullah Saw. telah membuktikan sebagaimana 
tergambar dalam peristiwa hijrahnya ke Madinah. Orang-orang 
ai-Anshar di Madinah dengan rasa solidaritas sosial yang tinggi 
membantu, mengayomi dan secara bersama memberikan 
perlindungan kepada kaum Muhajirin yang datang dari Mekah. 
Masyarakat Madinah yang dibangun Rasulullah 
memperlakukan semua anggota masyarakat sama dan tidak 
mengenal kelompok minoritas, apalagi memakai istilah "PAD" 
(Putra Asli 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 dan 
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kehidupan seperti ini dalam lintasan sejarah umat Islam bukan 
sesuatu yang baru, tetapi telah dilaksanakan belasan abad 
silam. Sikap solidaritas, kebebasan, persamaan dan keadilan 
menjadi pilar utama dikembangkan Rasulullah dan para 
sahabatnya dalam membangun masyarakat madani, suatu 
masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. 

Hadirin yang berbahagia 

Islam adalah agama " Rahmatan Iii alamin" yakni 
membahagiakan seluruh alam. Rahmatan Iii alamin dalam 
konteks ini lintas suku, agama, wilayah dan Negara. Seorang 
yang muslim seyogianya mampu memposisikan diri sebagai 
pemberi kebahagiaan kepada alam sekitarnya, menyenangkan, 
mesra dan perduli. Sehubungan itu Rasulullah bersabda: 
"Orang Islam adalah orang yang lidah dan tangannya untuk 
membahagiakan orang lain". 

Usaha untuk membahagiakan orang lain bisa diawali 
dengan adanya keperdulian kepada orang-orang yang berada 
di sekitar kita. Islam tidak membenarkan seorang muslim yang 
hanya hidup memikirkan dirinya sendiri, tidak perduli dengan 
orang lain, tidak menghiraukan alam sekitarnya. 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 kepada orang lain. Bagaimana ia 
memposisikan dirinya bisa bermakna bagi orang lain, itulah 
yang disebutkan Rasulullah: "Orang yang paling baik adlah 
orang yang paling berguna bagi orang lain." 
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Dalam realitas hidup tidak bisa dibantah bahwa manusia 
berbagai ragam bentuknya, bermacam pula situasinya. Tak 
sedikit di antara mereka orang-orang yang dalam keadaan sulit 
kehidupannya. Pensyari'atan abadah zakat sebuah simbol 
keperdulian Islam terhadap anggota masyarakat kurang 
mampu. Pemberian zakat fitrah kepada kaum fakir dan 
dhu'afa', memberikan makna betapa kita diperintahkan untuk 
membagi rezeki yang telah kita peroleh kepada orang-orang 
yang membutuhkan, membagi rasa bahagia kepada mereka 
yang sedang dilanda duka, meski pun dalam jumlah yang tidak 
terlalu banyak. 

Ramadhan adalah bulan rahmat, Allah Swt. sangat 
pemurahnya pada bulan tersebut. Begitu pula Rasulullah, 
sangat pemurah di bulan Ramadhan sebagaimana disebutkan 
sebuah riwayat: "Beliau paling pemurah pada bulan 
Ramadhan." 

Kemurahan dan perhatian Rasulullah yang demikian 
tinggi kepada orang lain, terutama orang-orang yang susah 
membuat beliau tidak sempat membayar zakat mal. Harta 
beliau tidak sampai menumpuk hingga batas nisab dan haul, 
sebagai persyaratan wajib zakat mal. Sebagai pemimpin umat 
dan Negara Rasul tetap menjadi seorang yang serba 
sederhana. Demikian tingginya keperdulian Rasulullah kepada 
orang-orang yang dalam kesulitan hid up. 

Sebagai seorang pemimpin tertinggi dan berpengaruh, 
Rasulullah tidak memanfaatkan amanah dan jabatannya untuk 
kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. lstilah "aji 
mumpung" sebagaimana sering muncul dalam masyarakat kita, 
betul-betul tidak ditemukan dalam kepemimpinan Rasulullah 
dalam hidup berbangsa dan bernegara. Rasulullah menyadari 
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bahwa posisinya adalah sebagai pemegang amanah, pengayom 
masyarakat, pemimpin, dan tempat pengaduan. Karena itu 
Rasulullah konsisten menjalankan peran tersebut. 

Memang, Islam mengajarkan kepada kita bahwa harta 
yang dimiliki di dunia ini adalah amanah dan titipan dari Allah 
Swt., yang disana terdapat hak fakir miskin, anak yatim, para 
janda-janda dan orang-orang yang sedang dalam kesusahan 
dan sebagainya. Bila hak-hak itu tidak diberikan kepada mereka 
pastilah pemiliknya mendapat balasan siksa dari Allah Swt. 
sebagaimana ditegaskan Allah Swt.,;Dan orang-orang yang 
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada 
jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa 
mereka akan mend a pat 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 misalnya dengan 
perusahaannya yang pailit, tubuhnya yang timpa 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 berbagai kesuksesan di 
dunia ini, misalnya kesehatan dan umur yang panjang, 
perusahaan yang maju dan berhasil, dan sebagainya. Yang jelas 
orang yang penuh solidaritas kepada orang lain pasti disenangi 
oleh orang-orang sekililingnya. 

Dalam konteks inilah pada hari yang berbahagia dan 
penuh kemenangan ini, kami meminta perhatian kita untuk 
mewujudkan solidaritas sosial kita dengan menyisihkan 
sebagian dari harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita 
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yang sedang ditimpa kesusahan, kenestapaan, kekurangan 
makanan di daerah konflik di sebagian wilayah Nusantara, dan 
juga saudara-saudara kita di daerah yang dilanda bencana alam. 
Tak terkecuali juga saudara-saudara kita yang tidak memiliki 
tempat tinggal, anak jalanan, pengamen serta mereka-mereka 
yang serba menderita di manapun 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 Negara Afganistan 
yang sedang dilanda perang. Kebijakan pemerintah untuk 
mengirimkan bantuan kemanusiaan seyogianya mendapat 
dukungan umat Islam Indonesia. Solidaritas terhadap 
seseorang atau sebuah kelompok jangan sampai mengalahkan 
pertimbangan-pertimbangan rasional dan matang. Sikap 
emosional karena alasan solidaritas jangan sampai lepas tanpa 
kendalL Kendali yang dimaksud di sini adalah menyerahkan 
sepenuhnya kebijakan terakhir kepada pemimpin Negara kita 
untuk menentukan sikap terbaik yang harus diambil. Dengan 
memberikan kepercayaan kepada pemerintah kita berharap 
bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta ini terhindar dari 
perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran, dan dalam konteks 
hubungan antara umat beragama tidak esklusif 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 setiap persoalan yang ada, tanpa harus 
menghilangkan sikap kritis dan idealisme. 

Solidaritas kepada sesama manusia bukan hanya terbatas 
dalam bentuk materi. Dalam hadits diriwayatkan; bahwa ada 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 71 



sahabat yang mengadukan halnya kepada Nabi Muhammad 
SAW., karena ia tidak bisa menafkahkan hartanya sebagaimana 
orang-orang yang kaya. Dia berkata : 11Ya Rasul, enak jadi orang 
kaya. Arena mereka bisa membeli sorga dengan 
kekayaannya."Rasul menjawab: bahkan masuk ke surga 
bukanlah melalui harta saja, sampai-sampai kata Nabi: 
11menyingkirkan 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 berbentuk amaliyah perbuatan, pemikiran, doa 
dan sebagainya. Solidaritas dalam bentuk tersebut misalnya, 
menjaga keamanan, bekerja sungguh-sungguh, di tempat 
pekerjaan masing-masing menenangkan situasi dan tidak 
menimbulkan kerusuhan, melawan kekerasan dan terorisme, 
meningkatkan kualitas pendidikan, amar ma'ruf nahi munkar 
dan sebagainya. 

Hadirin dan sidang ldul Fitri yang dimuliakan Allah. 

Memecahkan problema bangsa dan kehidupan umat 
Islam khususnya, adalah 11Wajib 'ain" bagi kita semua. 
Kewajiban itu tidak selayaknya ditimpakan kepada pundak 
pemerintah saja, sehingga masyarakat umumnya banyak yang 
berpangku tangan. Simbol kebersamaan dalam melaksanakan 
ldul Fitri ini, misalnya sama-sama bertakbir dan shalat 
berjamaah, seyogianya sebagai motivasi untuk saling bahu 
membahu dalam menanggulangi berbagai kehidupan sosial 
kemasyarakatan saat ini. Jika semua komponen melibatkan diri 
dalam menghadapi persoalan bangsa dan Negara ini, maka 
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niscaya kemelut dan krisis bagaimanapun besarnya, lnsya Allah 
dalam waktu yang tidak lama lagi bangsa Indonesia akan duduk 
sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju 
lainnya. 

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

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

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 sampai kepada 
peperangan dan pembunuhan. Firman Allah: "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 di antaramu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa." 

Perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, 
berbangsa dan bernegara jangan dijadikan sumber konflik, 
tetapi jadikan perbedaan itu sebagai sumber ta'aruf dan 
sumber ma'ruf bagi bangsa dan Negara. Sebab kata "a'rafa" 
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yang sama dengan "ma'ruf". Jadi sebenarnya bukanlah hanya 
sekedar sa ling memahami, mengenal, tetapi bisa lebih jauh dari 
itu yaitu saling berbuat ma'ruf. 

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 
musuh. Dengan demikian berbagai hal yang menuju 
ketegangan sosial, disintegrasi bangsa, perpecahan bisa 
dihindari. 

Hadirin jamaah ldul Fitri Rahimakumullah, 

Besok pagi kita diperintahkan untuk shalat berjamaah 
yakni shalat ldul Fitri, sebelumnya kita diperintahkan untuk 
takbir bersama-sama, dan sebelum itu kita melakukan shalat 
tarawih berjamaah dan selalu juga dilakukan berbuka bersama. 
Aktifitas berjamaah seperti ini merupakan pesan moral yang 
terdapat dalam ibadah Ramadhan dan ldul Fitri. Selama 
sebulan dan hari ini kita diajak untuk membangun jamaah, 
memelihara jamaah, dan hidup berjamaah, yakni kebersamaan. 
Betapa mulianya pesan kebersamaan ini sebagaimana sabda 
Rasulullah: ' ... janganlah kamu berpecah belah, dan hendaklah 
kamu berjamaah {bersatu padu). 

Persatuan dan kebersamaan adalah sangat kita butuhkan, 
apalagi saat di mana Negara dan bangsa kita yang sedang 
menghadapi berbagai krisis yang multidimensional. Dengan 
menjaga persatuan dan kebersamaan, problema dan kesukaran 
yang dihadapi bisa kita selesaikan dengan bersama-sama, dan 
dengan itu akan lebih mudah diselesaikan, lebih ringan 
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sebagaimana pepatah lama mengatakan; 11ringan sama 
dijinjing, berat sama dipikui."Negara kesatuan Rl haruslah kita 
pelihara keutuhannya, karena ia merupakan amanah para 
pendahulu kita dan sekaligus sebagai identitas dan jati diri 
keberadaan Republik Indonesia. Persatuan dan kebersamaan 
ini pula yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. 

ldul Fitri merupakan lambang keberhasilan, kesuksesan 
dan kebahagiaan. Dengan ldul Fitri kita diajak untuk 
bergembira, berbahagia dan 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 kesuksesan 
biasanya diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan, 
sebagaimana kesungguhan saat mengerjakan puasa 
Ramadhan. Selama sebulan penuh kita dilatih untuk 
menanamkan sikap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 
sesuatu. 

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

Ramadhc:n mengajarkan bagaimana menguasai syahwat 
duniawi yang penuh ketamakan dan keserakahan serta hidup 
yang serba materialistis, bahkan sampai-sampai tidak 
menghiraukan halal atau haram. Dengan ldul Fitri ini kita akan 
lebih giat dan bersungguh-sungguh mencapai target 
kesuksesan di bidang ekonomi dan lainnya, sekaligus kita akan 
lebih mampu menguasai nafsu duniawi. 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 75 



Kesalehan personal yang telah kita raih baru akan bernilai 
bagi kehidupan sosial kemasyarakatan bilamana diiringi oleh 
kesadaran sosial. Dengan kesalehan personal dan kesalehan 
sosial. Dengan kesalehan personal dan kesalehan sosial, lnsya 
Allah akan terwujud masyarakat yang agamis, berperadapan 
luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran agama. 
Karena itu, semua agama seharusnya berbagi pada satu 
tanggung jawab bersama yaitu mendorong terciptanya suatu 
masyarakat dan Negara yang "baldatun thayyibah wa rabbun 
ghafur." Suatu masyarakat yang agamis, berperadan luhur, 
cinta mencintai, saling kasih mengasihi sesama umat manusia 
dan memiliki rasa solidaritas sesama kita. Untuk meraih 
masyarakat yang dicita-citakan dimaksud, Allah telah 
menegaskan dalam firman-Nya dalam surat al-A'raf : g6: Dan 
(Tuhan berfirman lagi); Sekiranya penduduk negeri (Negara) itu, 
beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada 
mereka keberkahan yang mencurah dari langit dan menyembur 
dari bumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami), lalu kami 
timpakan kepada mereka azab dan siksa di sebabkan perbuatan 
mereka sendiri. 

Demikianlah uraian singkat Khutbah ini semoga Negara 
Indonesia yang kita cintai senantiasa berada dalam rahmat dan 
kasih sayang Allah Swt., amin. 
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IBADAH SHAUM MENDIDIK SETIAP MUSLIM 
MENJADI RAHMATAN LIL 'ALAMIN 

Prof. Dr. Mohammad Ali, M.Pd, M.A 
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(3x)~f .iili ,~f .i»1 ,~f .i»1 
Ma 1aasyiral muslimien wal muslimaat rahimakumullah 

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur 
ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan karunia, rahmat, dan 
kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, yang tak akan 
pernah kita mampu menghitungnya sampai kapanpun. 
Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda 
Rasulullah, Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, 
dan para pengikutnya hingga akhir zaman. 

Selanjutnya melalui mimbar ini khatib mengajak kita 
semua, khususnya diri khatib sendiri, untuk selalu bertakwa 
kepada Allah Swt. di manapun kita berada dan dalam keadaan 
apapun kita. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang hidup yang 
akan membawa kita mencapai kebahagiaan sejati di dunia 
maupun di akhirat. 

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah 

Pada hari yang cerah ini kita semua yang hadir di mesjid 
lstiqlal ini, sebagaimana seluruh kaum muslimin di seluruh 
pelosok Nusantara dan kaum muslimin di seluruh dunia, 
merayakan ldul Fitri 1430 H. Bagi kita yang telah menjalankan 
shaum secara penuh di bulan suci Ramadhan, dan 
melaksanankannya bukan karena motivasi lain kecuali semata
mata karena iman dan inggin memperoleh ridla Allah Swt., 
maka insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa 
yang telah lalu. Rasulullah Saw. bersabda: 
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Artinya: 

/ / / , / 

.W.) •. ,~ l4 41, ·· ~L:...;;.;..1' u\~1 ~J~' '(p ·., ,: ~ r .#' . , J ~~ j r ~ 

" Barang siapa menjalankan shaum di bulan Ramadhan dan 

menjalankannya semata-mata karena beriman dan inggin 
memperoleh imbalan pahala dari Allah Swt., maka Allah 

mengampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukannya".( lbnu 
Majah dari Abu Hurairah r.a) 

Berkenaan dengan perayaan ldul Fitri 1430 H, melalui 
mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan tahni'ah 
atau ucapan selamat kepada kita semua: 

Semoga Allah Swt. menerima amal ibadah shaum kita 
semua, mengembalikan kita semua ke fitrah asli kejadian kita, 
dan Dia pun menjadikan kita semua sebagai orang yang 
berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Peristiwa ini 
kita rayakan setiap tahun dan semoga kita dalam keadaan 
sehat wal'afiat. Untuk menyempurnakan kebahagiaan ini, 
khatib juga memohon maaf lahir dan batin kepada kepada 
hadirin sekalian, dan mengajak kita semua untuk saling 
meminta maaf dan saling memaafkan satu sama lain, baik lahir 
maupun batin, atas segala kekhilafan dan kesalahan serta 
kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. 

~f ~i ,~f ~\ ,~f ~\ 
Bulan Ramadhan tahun 1430 H ini telah memberikan 
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kenangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Antara 
lain, bulan puasa tahun ini diawali dengan suksesnya bangsa 
Indonesia menyelesaikan hajat nasional, yaitu pemilu legislatif 
dan pemilihan presiden. Kita patut bersyukut bahwa pemilu 
telah berjalan dengan aman dan damai menuju bangsa 
Indonesia yang makin sejahtera dan demokratis. Bangsa 
Indonesia sebagai bangsa besar (87% penduduknya beragama 
Islam) harus menunjukkan kepada dunia bahwa agama yang 
dianut oleh sebagian besar penduduk negeri ini, yakni Islam, 
adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan penuh 
kedamaian. Islam agama yang memiliki misi untuk menebarkan 
rahmat dan cinta kasih untuk seluruh umat manusia. 

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

~ , 81 G-f LJ''.Sj \AG-f ·." ~ ' 81 't;i LJ''.Sj · • ~I . 
-- . If - - ~ .J -- . If ~ ~) ~ 

""' ,; .... ,. ~ J ~ J ......... 

~)'J1 _) ~~ ~ ~ IJ_¥ ~~ ~ ~Q.~ 8.:,) ~ ~G:- ~J 
' J ' 

~j~ 

Artinya: 
" 0/eh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani lsrail, 
bahwa: 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 barangsiapa yang 
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memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 
kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh
sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka 
bumi". (QS. ai-Maidah/3: 32) 

Ramadhan tahun ini juga telah memberikan pelajaran 
bagi kita, adanya bencana gempa yang menimpa saudara
saudara kita di pesisir selatan Jawa Barat, mulai dari 
Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sukabumi, 
dan sekitarnya. Mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita 
untuk membantu meringankan beban mereka yang terkena 
musibah, selain kita berdoa agar mereka tabah dan sabar 
menghadapinya. 

Shaum Ramadhan mengajarkan kita untuk mencapai 
derajat takwa. Derajat takwa adalah tingkatan manusia 
paripurna, dan mulia di sisi Alah SWT. lnna akromakum 'indal/dhi 
atqdkum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah 
adalah yang paling tinggi derajat takwanya (QS. ai-Hujurat: 13). 
Kita lihat, bagaimana seorang Bilal lbnu Rabah, seorang budak, 
orang negro dari Afrika pada masa jahiliyah, tiba-tiba menjadi 
seorang yang dikenang dan melegenda dengan ajaran Islam. 
Kita lihat, bagaimana seorang Salman ai-Farisi. Ia datang dari 
negara Persia, seorang diri. Ia meninggalkan kampung 
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halamannya, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Ia tinggalkan 
sanak saudara yang dicintainya. Ia tinggalkan sahabat dan 
kerabatnya. Ia tinggalkan harta kekayaannya yang melimpah. 
Tiba-tiba menjadi pribadi yang memiliki kedudukan yang tinggi 
dalam Islam. (keluarga Rasulullah Saw.). Salman min ahli baiti, 
sabda Nabi. 

Takwa dapat dicapai bukan karena latar belakang 
keturunan, bukan karena jabatan, bukan karena "tumpukan" 
harta yang melimpah, bukan pula karena hadiah. Tapi takwa 
harus diperjuangkan, takwa harus dibina dengan menyuburkan 
ibadah ritual dan ibadah sosial sekaligus. 

~f .ibi • ~f .iii I • ~f .iii I 
Sejatinya hari ini adalah hari kemenangan yang diraih 

setelah kita melawan hawa nafsu dengan menjalankan 
perintah Allah Swt. melaksanakan ibadah shiyamu Ramadhan, 
menjalankan ibadah shaum, selama satu bulan penuh. Shiyam 
atau puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadhan ini 
pada 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 selau cenderung untuk 
mengarah kepada hal-hal yang buruk. 

Artinya: 
" Dan aku tidak membebaskan diriku ( dari kesalahan), 
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sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, 
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya 
Tuhanku Maha pengampun lagi Maha penyayang". ( QS. Yusuf: 

53)· 

Dorongan hawa nafsu yang muqaddimahnya adalah 
tuntutan pemenuh kebutuhan perut dan syahwat apabila 
diikuti tanpa kendali akan menjerumuskan manusia ke dalam 
perilaku yang nista. Di antara contohnya adalah perilaku 
serakah, mengambil sesuatu yang bukan menjadi 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 hakikatnya adalah mengikuti 
dorongan dorongan nafsu dan bujukan setan yang harus 
diperangi, bukan hanya di bulan suci Ramadhan tetapi harus 
diperangi setiap saat dalam kehidupan kita. Upaya untuk 
melatih diri dalam melawan dorongan hawa nafsu ini dilakukan 
dengan menjalankan shaum selam bulan Ramadhan. Pada 
bulan Ramadhan 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 
merupakan latihan dan atau ikhtiar men-charge kembali 
(recharging) kemampuan melawan hawa nafsu ini telah kita 
laksanakan. Kita bersyukur karena telah memenangkan 
peperangan ini sehingga kita dapat kembali kepada fitrah kita, 
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yaitu selalu taat kepada aturan dan hukum-hukum Allah. 
Dengan kemenangan ini diharapkan ketakwaan kita meningkat, 
sehingga dalam menjalani kehidupan pada hari-hari selanjutnya 
mampu menahan dorongan nafsu dan bujuk rayu setan yang 
mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, 
baik oleh syari'at Islam maupun oleh hukum-hukum positif. 

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Swt. 

lbadah 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 perilakunya 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 sesuai 
dengan fitrah aslinya. Fitrah asli manusia adalah cenderung taat 
dan mengikuti perintah dan aturan Allah Swt. Melalui proses 
pendidikan yang terkandung dalam ibadah shaum diharapkan 
setiap muslim menjadi manusia yang kehadirannya di manapun 
dalam masyarakat yang bersifat plural ini dapat memberi 
manfaat kepada sesama dan menjadi rahmat bagi semesta 
alam (rahmatan Iii alamin). 

Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya ajaran-ajaran 
yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi juga 
mengajarkan berbagai ajaran tentang tentang nilai-nilai yang 
bersifat universal. Di antara ajaran-ajaran Islam yang 
mempunyai nilai universal adalah ajaran yang menekankan 
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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 kepada orang lain maka makin baik atau makin unggul 
pula kualitas keberagamannya. Rasulullah Saw. bersabda: 

~~~f~Lfli';?-
Sebaik-baik manusia (muslim) adalah orang yang paling (banyak) 
memberi manfaat kepada manusia. 

Islam mengajarkan agar kita selalu bergaul dan berbuat 
baik dengan manusia lain tanpa menghiraukan agama, dan dari 
manapun dia berasal; sebagaimana sabda Rasulullah Saw. 

, ;: .... "" / """"'"" "" , J ""' ;: 

~ :r81 ~~:J ,~ £.J-1 a.; J1 ~i:J, a~,~:'- 4»1 ~~ 

~ 
~ 

Artinya: 
"Bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada, dan 
segera /akukan kebajikan setelah engkau berbuat keburukan, dan 
bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik 

Islam melarang pemeluknya untuk berbuat sesuatu yang 
berbahaya dan membahayakan orang lain, sebagaimana sabda 
Rasulullah Saw. 

/ / 

J~ ~J 1?~ 
Bahkan salah satu indikator orang beriman adalah apabila 

melihat sesuatu yang berpotensi membahayakan orang lain dia 
harus berbuat untuk menyingkirkannya. Hal ini sesuai dengan 
hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan: 
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Apabila menyingkirkan sesuatu yang berpotensi 

mencelakakan orang lain merupakan indikator bahwa orang 

tersebut beriman, berarti bila tidak berbuat demikian, maka 
keimanan orang terse but patut dipertanyakan. 

Di dalam ai-Qur'an surat ai-Nahl ayat 97, Allah Swt. 
berfirman: 

Artinya: 
11Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan". (QS. ai-Nahl/16: 97) 

Kaum Muslim in dan Muslimat yang berbahagia! 

Khatib mengajak segenap kaum Muslimin untuk meraih 
hikmah terbesar dari ibadah puasa yang telah kita laksanakan, 

merajut kembali nilai-nilai universal ajaran Islam sebagai 

rahmatan lil'alamin dalam kehidupan beragama, 

bermasyarakat dan berbangsa. Rasulullah Saw., diutus 

membawa ajaran Islam, tidak lain kecuali untuk menjadi rahmat 

bagi seluruh alam. Firman Allah dalam surat ai-Anbiya/21 ayat 

107: 
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Artinya: 
" Sesungguhnya Aku mengutus engkau (Muhammad) untuk 
menjadi rahmat bagi semesta a/am". 

Dengan 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 di manapun selalu memberi manfaat sebesar-besarnya 
kepada orang lain dan ummat manusia. 

Rahmatan li al-'alamin, rahmat bagi semesta alam. Kata 
"rahmat"menurut Imam ai-Raghib ai-Ashfahani dalam 
karyanya: Mufradat Alfaz ai-Qur'an (h.347) mempunyai makna: 
kelembutan hati yang mengharuskan berbuat kebajikan 
kepada yang dirahmati ( wa al-rahmat riqqat-un taqtadhy al
lhsan ila al-marhum). Rahmat juga bermakna cinta kasih, yang 
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 ini maupun di akhirat 
kelak. Dengan demikian pancaran rahmat yang dikeluarkan 
Islam tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin semata 
melainkan juga dirasakan oleh mereka yang di luar Islam, 
bahkan oleh alam semesta. 

Melalui momentum ldul Fitri ini mari kita tingkatkan jati 
diri kita sebagai muslim yang senantiasa menebarkan rahmat 
bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekeliling kita. 
Rangkaian ibadah Ramadhan yang diakhiri dengan menunaikan 
zakat fitrah merupakan simbol adanya kepedulian terhadap 
sesama yang telah dibangun juga melalui ibadah puasa. 
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lbadah puasa dan zakat fitrah dalam rangkaian ibadah 
Ramadhan seperti halnya bacaan takbir dan ucapan salam 
dalam rangkaian ibadah sholat. lbadah puasa kita tidak akan 
dapat menembus langit manakala kita belum menunaikan 
zakat fitrah, seperti halnya juga sholat tidak sah manakala tidak 
diakhiri dengan salam. Puasa dan takbir dalam sholat adalah 
simbol hablum minallah, interaksi kita dengan Allah. Sedangkan 
ucapan salam dan menunaikan zakat adalah simbol hablum 
minannas, interaksi kita dengan sesama, bahkan dengan alam 
sekitar. Dalam Islam dua ikatan ini merupakan satu kesatuan, 
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 

Jadi, dua setengah kilogram beras yang dikeluarkan 
sebagai zakat fitrah dan ucapan salam adalah simbol yang di 
dalamnya terdapat keharusan bagi setiap muslim untuk 
menjalin interaksi sosial secara baik, dengan segenap kepekaan 
dan kepedulian yang tinggi. Apalah arti dua setengah kilogram 
beras zakat fitrah bagi seseorang yang berpenghasilan 
melimpah? Demikian pula salam yang kita ucapkan 
mengandung makna kedamaian bagi semesta alam. Di situ kita 
dituntut untuk mampu memahami berbagai hikmah di balik 
ajaran Islam yang maha sempurna ini. 

Kaum Muslim dan Muslimat yang berbahagia! 

Dalam ai-Qur'an, perintah menunaikan zakat hampir 
selalu dipararelkan dengan perintah mendirikan sholat. lni 
merupakan kepada kita bahwa hubungan baik dengan Tuhan 
senantiasa diletakan dalam konteks hubungan dengan sesama 
insan dengan penuh kepedulian terhadap anak-anak yatim dan 
orang-orang miskin adalah para pendusta agama. Firman Allah: 
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Artinya: 
" T ahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, ltulah 
orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan 
memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang
orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang /alai dari shalatnya, 
orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) 
barang berguna". (QS. ai-Ma'On/107: 1-7) 

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

AI-Qur'an mengecam 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. 
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Di sinilah letak Islam sebagai rahmatan lil'alamin. Ajaran 
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan 
tapi juga hubungan antar sesama man usia bahkan a lam. 

Kita akui bahkan aktualisasi Islam sebagai rahmatan Iii 
'alamin masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain 
karena keterbatasan pemahaman sebagian kita tentang Islam 
itu sendiri. Sebagian umat Islam, oleh karena keterbatasan 
pendidikan, belum mampu memahami secara rinci nilai-nilai 
universal dan kerahmatan Islam sebagai agama yang 
dipeluknya. Akibatnya, individu-individu muslim atau 
sekelompok individu muslim hanya mengamalkan aspek 
tertentu dari ajaran Islam yang mereka fahami. Pada saat yang 
sama, perbuatan mereka itu sekaligus memberikan kesan 
kepada orang di luar mereka bahwa itulah Islam sebagaimana 
yang dipraktekan dalam pemahaman dan praktik mereka itu. Di 
sini terjadi terhadap makna Islam baik bagi pemeluknya 
maupun bagi orang luar yang melihatnya. 

Selain mengalami reduksi oleh ketidakpahaman 
pemeluknya, Islam juga terkadang disimpangkan 
pemahamannya sambil mengklaim bahwa itulah Islam. Dalam 
hal ini Islam telah dibajak oleh sekelompok orang Islam sendiri 
yang mengklaim 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 identitas 
dan akhlak menjadi kendala tersendiri, akibat dari penerapan 
ajaran Islam terbatas hanya pada sipul-simpul formal 
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sebagaimana disinggung di atas. Di satu sisi syi'ar Islam 
semakin hari kelihatan semakin terang, tapi di sisi 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. Dengan memberikan bekal pemahaman keagamaan 
yang utuh, kita dapat membentengi generasi kita dari 
penyimpangan dalam memahami doktrin-doktrin keagamaan 
yang berakibat fatal. 

Puasa dan ldul Fitri tahun 1430 H ini hendaknya menjadi 
momentum bagi kaum Muslimin dalam melakukan berbagai 
upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin, 
baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 91 



Khutbah II 

.... 0 ' 0 .... A.. 0 ..... ' A.. ;; ... 

. J:cJ.-1 .iii) ~i .iill ~i .iill) .iill ~I ~1 ~ 
' ' 

' ;; .... ~ .... 11- 0 ' .... ... ' ..... C) ... 0 .... ~ 

.iii I ~I ~I ~ . ~i' o' {'~.iii I ~~- ( o~<"' .iii J:cJ.-1' ( o <"' ''<"'i .iii I • • ~' J ~ . J f.:':" J ft"/"' .r.-
' ' ' 

<:.~f~i y) ..11 ~i . ~i .i») :.;5'f .iii I ':.;5'f .iii I) .iii I ~1 ~1 
' ' ' 

J "".,. .... , ,. oJ o 

y"Ji) ,o~) o~ .~~~ JS- ~1 ~')J$. ~) <;,:~::~~ ~~') 

92 

Jo "" ... o ..,. ,,. ,. 

~ o;;::o_tl ,1,( Jl ~ G 0
' ~i 4Jt .. .r 0' ·~::o v .WI 

·~ ~ ' ~-. ~~ J' ~J -~-
/ 101...- .... oo ... ,oJ,;;; _,,.o,.,. 

o~ I~ ~I J.f::.·i) .~1}"~1) ~~I J~ .iill ~~ ~~ ~ ~i :~.i 
....... 'II - / / .... ...o .... , 

u..G I~ "..L,' 1',.. :.ill\ .~1..0'·11 ·T Jl ~w~l ::~ 4.1°'" 
-~ ~~J~~ ' f ~ -_~: ~ ~JJ 

.. o:UI 0 - J-, ~L:...;..t.. 0 '- :: o.-- ""'~~- .UT ~~- ~ 0 ~y.. -· ::~~J-: J __ ~J. 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 



Ayyuhal hddlirun wal hddlirdt rahimakumullah 

Marilah kita bersama-sama menengadahkan kedua 
tangan, menundukkan kepala dan menghadirkan hati kita 
untuk memohon serta bermunajat kepada Allah Swt. pada hari 
yang fitri ini agar kita semua dikaruniai kekuatan dan 
pertolongan oleh Allah Swt. sehingga kita menjadi muslim yang 
mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan 
manusia, baik di tempat kita masing-masing, di negeri yang kita 
cintai ini, maupun kepada umat manusia di manapun berada. 
Semoga negeri kita yang sama-sama kita cintai ini menjadi 
negeri yang makmur, penuh barokah, dan para pemimpin serta 
rakyatnya mendapat ampunan Allah Swt., sehingga negeri ini 
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menjadi baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur. 
Kita juga memohon dengan khusyu' ke hadirat Allah Swt. 

agar para pemimpin negeri ini diberi kekuatan dan pertolongan 
dalam menjalankan tugas dengan amanah. Juga para ulama, 
cendekiawan, dan para pemimpin masyarakat, semoga diberi 
kekuatan dan pertolongan untuk selalu memberikan 
pencerahan dan penyejukan kalbu kepada para umatnya. 
Demikianlah pula para pengusaha dan pelaku ekonomi di 
negeri ini semoga diberi kekuatan dan pertolongan untuk 
menjalankan usahanya secara jujur dan adil sehingga dapat 
mendistribusikan pemerataan kesejahteraan kepada seluruh 
rakyat di negeri ini semoga selalu berpegang kepada perintah 
untuk menaati Allah dan rasui-Nya serta ulil amri sebagai 
pemegang amanat rakyat. 
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MENGAKTUALISASIKAN PESAN RAMADHAN 
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 

Muhammad M Basyuni 
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Kaum muslim in dan muslimat, sidang 'led yang dimuliakan Allah. 

Kumandang takbir, tahlil, dan tahmid tak henti-hentinya . 
didengungkan oleh kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 95 



seiring dengan telah diselesaikannya puasa Ramadhan selama 
satu bulan penuh, sebagai bentuk pernyataan syukur kepada 
Allah Swt. 

Artinya: 
11Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendak/ah 
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Q.S.ai-Baqarah:185). 

Bersyukur, karena kita telah berhasil memenangkan suatu 
pertempuran yang sangat dahsyat, yang disebut oleh Nabi 
Muhammad SAW a/-jihad a/-akbar, yaitu perang melawan hawa 
nafsu. 

Satu bulan penuh, kita telah menempa diri dengan tidak 
makan dan minum, kecuali yang dibolehkan dan pada waktu 
yang ditentukan. Kita juga membiasakan diri tidak berkata-kata 
kecuali yang baik dan benar, tidak melakukan kegiatan kecuali 
yang diperintahkan, dianjurkan dan dibolehkan, serta tidak 
merencanakan sesuatu kecuali yang memberikan 
kemaslahatan kepada diri, keluarga dan lingkungan. 

Satu bulan penuh, kita menggembleng diri dengan 
membiasakan memelihara hati agar tetap jernih, menjaga akal 
agar tetap sehat, mengasah pikiran agar tetap logik, mengawal 
langkah agar tetap lurus, dan mengatur kata-kata agar tetap 
selaras dengan perbuatan. Ghibah kita jauhi, hasud, dengki 
atau iri hati kita hindari, fitnah dan adu domba kita tinggalkan, 
keangkuhan dan kesombongan kita buang. 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 



Satu bulan penuh, kita telah menyibukkan diri dengan 
mengerjakan berbagai macam ibadah, dari mulai yang wajib 
hingga sunat, tidak saja di siang hari tapi bahkan sampai larut 
malam. Shiyam kita jalankan, shalat wajib kita tegakkan, shalat 
sunat kita sempurnakan, infak, sedekah dan zakat kita 
bayarkan, ayat-ayat Qur'an kita lantunkan, i'tikaf kita lakukan, 
dan pengajian kita galakkan. Pada saat yang sama fakir dan 
miskin kita santuni, masjid dan surau kita penuhi. 

Satu bulan penuh, kita mengasah diri dengan 
membiasakan bersikap sabar dan syukur, tulus dan ikhlas, adil 
dan jujur, lembut dan kasih, hati-hati dan mawas diri, disiplin 
dan kerja keras, yakin dan tawakkal, serta mendekatkan diri 
kepada Allah dengan bertobat. 

Mudah-mudahan semua itu dapat mengantarkan kita 
menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan berpuasa 
dan menjadi orang yang berakhlak mulia sebagaimana yang 
diajarkan oleh Rasulullah, serta berharap agar kita tidak 
termasuk kelompok orang yang disinyalir oleh Rasulullah, 
berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan 
dahaga. 

Allahu Akbar 3x walillahil hamd, 
Ma'asyiral Muslimin wal muslimat rahimakumullah, 

Kalau boleh membuat perumpamaan, maka pada 
hakekatnya apa yang kita lakukan selama Ramadhan adalah 
ibarat membangun suatu bangunan pada diri kita yang disebut 
dengan takwa. Ketika bangunan takwa itu sudah berdiri tegak, 
maka perlu dipelihara secara baik dengan melanjutkan 
kebiasaan baik dan perilaku terpuji paska Ramadhan, agar 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 97 



bangunan takwa itu tetap kokoh, tidak rapuh dan roboh. 
Semakin intens kita melakukan kebiasaan baik itu, akan 
semakin kokoh bangunan takwa. 

Hari ini, kita memasuki ldul Fitri. Hari Raya atau lebaran 
bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, termasuk 
kemaksiatan. Akan tetapi justeru kita dituntut untuk 
membuktikan bahwa gemblengan Ramadhan telah 
membentuk kita sebagai orang yang bertakwa. Hari Raya 
bukan sekedar mengenakan pakaian baru, menyantap 
makanan yang lezat dan bersuka ria. Hakikat Hari Raya adalah 
bertambahnya ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu 
jangan kita kotori ketakwaan yang telah kita bangun susah 
payah itu dengan melakukan kemaksiatan sekalipun kecil, 
apalagi besar. Allah Swt. mengingatkan: 

Artinya: 
" Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai 
benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai 
kembali .... (QS. ai-Nahl: 92). 

Allah Akbar 3x walillahil hamd 

Mari kita rayakan ldul Fitri dengan semangat takwa. 
Pererat tali silaturrahmi, taburkan kasih-sayang sesama insani, 
tumbuh-kembangkan solidaritas dan ukhuwah serta tebarkan 
maaf antar sesasama, niscaya ketakwaan kita akan semakin 
bertambah. Setelah Allah menurunkan maghfirah-Nya pada 
bulan Ramadhan, kini kita lebur kesalahan kita dengan sesama 
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manusia. ltulah Jdul Fitri yang berarti kembali ke fitrah (yang 
suci) bak bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. 

Kata maaf memang gampang diucapkan, tapi tidak 
mudah dilaksanakan. Yang sering terjadi adalah marah dan 
dendam, yang dapat menyulut timbulnya percekcokan, 
perkelahian, perseteruan, permusuhan, suatu kondisi yang 
hanya akan melemahkan umat Islam sendiri dan kalau dalam 
konteks kenegaraan akan melemahkan bangsa dan negara. 

Memaafkan adalah termasuk salah satu tanda orang 
bertakwa, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali lmran 

133-135= 

"'""" ~ '""" " J J..'!': J .&. ~ J .,,.,~ .... ., .,,., 

~~lj ~~I~ Jllj '-.Y'l.JI ~ ~Wij jQJJI 
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Dari ayat di atas, Allah menyebutkan 5 tanda orang 
bertakwa, yaitu: 
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/ ' ., 
1) ~~~(_, ~\~\ ~ 0 Jiit; ~~1, orang-orang yang 

/ / -
menafkahkan (hartanya), baik dalam keadaan lapang 
maupun sempit. Nabi pernah bersabda: Pelihara 
dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebiji 

kurma (Muttafaq alaih). lnfak sedikit tapi ajeg itu 
lebih baik dari banyak tetapi hanya sekali-sekali saja, 
karena yang sedikit bisa menjadi banyak kalau 
dilakukan secara terus menerus dan oleh orang 
banyak pula. Ada ungkapan berilah walaupun sedikit, 

niscaya orang yang terlatar akan lebih sedikit. 
Kebiasaan ini bila dikembangkan akan memberikan 
kontribusi besar bagi upaya pengentasan kemiskinan 
sekaligus penguatan ummat Islam. 

2) \.::\1 ~l5:JI), orang yang mampu menahan amarah, 

yaitu mampu mengendalikan diri dari marah 
meskipun dalam posisi bisa melaksanakannya. Ia 
tidak marah bukan karena lemah akan tetapi justeru 
karena kuat mengendalikan emosinya. Rasulullah 
Saw. bersabda: 

~I ~ t..i; ~ lJI l;~l lJ1 , ~d -IL l;~JI / •\ . / / .. (.$ .. ., " / ~ . ..,. ~ 

100 

/ / 

((.$J~\ o\JJ) 

Tidaklah orang itu dianggap kuat karena kekar. Orang 

kuat itu adalah yang mampu menguasai dirinya ketika 
harus marah. 
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Dari Abu Hurairah, Rasulullah juga bersabda: 
""' 0 / ~ l"' / 0 "" / / "" / J. ,.., 

;;~~ ~:,;. ~I Uf , ;4i 0i ~~~u ~J ~ ~:;. 

0L..:)I\' 
/ ~ < J 

/ 

Barangsiapa menahan marah/murka padahal ia dalam 
kondisi mampu untuk melakukannya, maka Allah akan 
memenuhkan mulutnya dengan keamanan dan 
keimanan. 

01 ° / /. -~k 3) Lf' (f- ~ J, memaafkan orang yang bersalah 
/ 

kepadanya. Hanya orang yang hebat yang mudah 
memaafkan orang lain apalagi memaafkan mereka 
yang pernah menganiayannya. Rasulullah bersabada: 

J. / /. / 0 A. J J. J.o,IJ_ l "" / 
G' 0 /~ :I _lu ~ ub:./ :U1 , .o // 0WI <ll ~I ~ o,.' ~ 0 < ,":1 )li 
~ ~ _,. ) C!J..J ~. ,: -:-- : r-:--

,..,. /_ , / / / / / ' / 

' ~ ~ _,kJj '~ Jf:;. ~ ~ :Ju ' ~~ J~) 
/ / , 

.. ~:;. ~J ' ~;..:;. ~J 
Siapa yang ingin mendapat kemuliaan dan 
ditingkatkan derajatnya, maka hendaklah ia 
memaafkan orang yang menganiayanya, memberikan 
sesuatu pada orang yang memboikotnya, dan 
menyambung silaturrahmi pada orang yang 
memutuskannya (H.R. ai~Hakim dan Thobrani) 
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4) ~I, orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang 
N 

yang tidak saja menahan marah dan memaafkan 
kejahatan orang, tapi membalas kejahatan itu dengan 
kebaikan. 

5) ... ta'ibiin ... ...... ,yaitu mereka yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri 
sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon 
ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui 
Rasulullah Saw. bersabda : 

.... "" ,.. .... ~...... .... , J "" /_ 

~lb:.' ,,_:.._ 0-7 a.:J-1 4•~"' Jl !( ~ 1: •0~ .ill I _::', 
~J~ ~~J ~ '! 

, / 

~~:flJI 
" " , 

Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, 
dan iringilah perbuatan tidak baik dengan perbuatan 
baik, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak 
yangmulia. 
Allah berfirman: 

I '1:;. , , I ;... , :;.\ , 0 0 ,. I, , • I 'II, 0 , 0 'II, ~ 
u - 0o 4,j o · ·- ~ ~ .y ~ ~J .), :~ 

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan 
mohonlah ampun, sesuangguhnya Dia Maha penerima 
taubat (Q.S. al Nashr: 3) 
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Allah Akbar 3x walillahil hamd 

Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kita 
memanfaatkan momentum Ramadhan sehingga mampu 
mereformasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan seluruh 
aktifitas Ramadhan yang telah kita lakukan dapat membentuk 
diri kita sebagai orang yang bertakwa dan berakhlakul karimah 
serta mampu mengaktualisasikan pesan-pesan Ramadhan itu 
dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi orang yang 
sa bar dan syukur, adil dan jujur, lembut dan kasih, hati-hati dan 
mawas diri, disiplin dan kerja keras, qana'ah dan tidak serakah, 
yakin dan tawakkal, tawadlu' dan tidak arogan, berkata benar, 
amanah, konsisten, optimistik, toleran, tenggang-rasa, santun, 
ikhlas, dermawan, peduli lingkungan, mengedepankan 
persamaan dan persaudaraan bukan pertentangan dan 
permusuhan, serta kehadiran kita di setiap tempat dan 
kesempatan memberikan manfaat pada lingkungan, bukan 
menimbulkan keresahan apalagi kekacauan. 

Sekiranya pesan-pesan Ramadhan tersebut bisa 
diaktualisasikan dalam kehidupan setiap Muslim Indonesia, 
maka dapat dipastikan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, 
politik, dan keamanan negara yang kita cintai ini akan bergerak 
dan berkembang di atas landasan takwa dan akhlakul karimah, 
dan Allah akan melimpahkan keberkahan di bumi ibu pertiwi ini 
dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. 
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Artinya: 
"Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, sungguh 
Kami akan melimpah-ruahkan berkah (kemakmuran)dari langit 
dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan,lalu Kami siksa 
mereka dengan apa yang telah mereka perbuat (QS. al-A'raf: 
g6). 

Mudah-mudahan Allah Swt. senantiasa menurunkan 
rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua dan 
menjadikan kita termasuk orang yang kembali ke fitrah dan 
termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, amin 
ya rabbal alamin. 
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DENGAN KEMURNIAN TAUHID 
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Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang 
dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur 
kepada Allah Swt. bahwa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada 
pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk 
mengumandangkan takbir dan tahmid serta menunaikan salat 
sunnat ldul Adha. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita 
do'akan semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi 
BesarMuhammad Saw. 
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Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. 

Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk lebih 
meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Swt. dengan 
merenungkan arti penting dan hikmah ldul Adha sebagaimana 
yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang 
menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah ai-Mukarromah, 
kemarin, 9 Zulhijjah, Saudara-saaudara kita yang menunaikan 
ibadah haji telah hadir di Padang Arafah, mengenakan pakaian 
yang sama pakaian lhram, dan membaca talbiyah yang sama, 
labbaik alldhumma /abbaik, /abbaik /a syarlka /aka /abbaik. 
Tuhan, aku datang memenuhui panggilan-Mu. Tiada sekutu 
bagi-MU, segala pujian, nikmat, dan kerajaan hanya bagi-MU. 
Tiada sekutu bagi-Mu. Demikanlah mereka menunaikan 
kembali iman dan tauhid mereka, hanya menyembah kepada 
Allah Swt. 

Pada hari ini mereka mungkin langsung menuju Makkah 
untuk thawaf dan sa'i. Mereka berjalan berputar mengelilingi 
Ka'bah, berlari kecil antara dua bukit, Safa dan Marwah, 
melakukan napak tilas ritual yang pernah dilakukan oleh Nabi 
Ibrahim a.s 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. ld ildha illal/dh, 
tiada Tuhan yang patut disembah, selain Allah Swt. 

Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamd. 

Hikmah pertama dari ibadah haji dan perayaan ldul Adha, 
yaitu penegasan kembali tentang kemurnian tauhid. Kalau kita 
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melihat sejarah pencarian umat manusia akan Tuhan, baik yang 
tercatat di Jazirah Arab maupun dalam sejarah Yunani kuno, 
maka jelas bahwa konsep tauhid Islam adalah puncak 
kesempurnaan dan kemurnian monotheisme yang pernah ada 
di dunia. Karena itu kemurnian bertauhid ini perlu terus dijaga 
dan secara teratur diperbaharui, baik ketika dunia ini diliputi 
paham politheisme dulu, maupun pada zaman kehidupan pasca 
modern yang serba matrialistisk, hedonistik, dan sekuler 
sekarang ini. Karena itu pula maka idiologi-idiologi besar dunia 
yang tidak berlandaskan ketuhanan YME tidak bisa diterima 
oleh kaum muslimin dan juga oleh bangsa Indonesia. 

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. 

Dengan keyakinan yang semakin teguh bahwa hanya 
Allah lah YME dan Maha kuasa, maka semua selain Allah adalah 
mahluk belaka yang sama derajatnya di depan Allah Swt. 
Semua manusia adalah sama di hadapan Allah Swt. kecuali 
mereka yang bertaqwa, yang beriman dan beramal shaleh. 
Kesadaran tentang persamaan umat manusia ini selanjutnya 
menimbulkan rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong, 
antar sesama muslim dan antar sesama manusia, apapun 
agamanya. Allah berfirman dalam Surah Yunus ayat 99: 

Artinya: 
" Jika Allah menghendaki, tentulah beriman semua orang yang 
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ada di muka bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia 
supaya mereka menjadi orang beriman?". (QS. Yunus/10:99). 

Dalam Surat AI-Hujarat (49) ayat 13 Allah berfirman, 

Artinya: 
uwahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu terdiri atas 
laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengakui eksistensi 
(kelompok) lain". (QS. ai-HujuriH/49:13). 

Jadi, soal iman atau agama adalah soal hidayah Allah, 
petunjuk Tuhan, tetapi rasa persaudaraan harus ditetapkan 
kepada semua. lnilah hikmah kedua dari ldul Adha, yaitu 
menegaskan kembali rasa persamaan dan persaudaraan antara 
sesama manusia. 

Kaum muslim in dan muslimat yang berbahagia. 

Bagi kita bangsa Indonesia yang terdiri dari 1.027 suku 
bangsa dan berdiam di atas lebih dari 17.000 pulau serta 
menganut berbagai agama, maka rasa persaudaraan itu 
menjadi mutlak diperlukan. Hanya dengan semangat 
persaudaraan dan menghormati perbedaan multi cultural yang 
ada, bangsa ini akan tetap utuh. 

Terlebih-lebih pada saat-saat sekarang ini ketika bangsa 
Indonesia sedang memasuki masa-masa kompetisi politik yang 
kita sebut dengan Pemilihan Umum, maka rasa persaudaraan 
itu semakin mutlak diperlukan lagi. Kita harus selalu merasa 
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bahwa kita adalah sesama bangsa Indonesia yang sedang 
mengusung cita-cita luhur yang sama, yaitu meningkatkan 
kesejahteraan rakyat kita. Karena itu kepada mereka yang 
kebetulan ikut dalam kompetisi itu hendaklah berjiwa 
demokrat sejati, artinya yang menentukan kalah atau menang 
adalah rakyat dan bukan si peserta kompetisi itu sendiri. Tugas 
para peserta kompetisi adalah menunjukkan kepada rakyat 
bahwa mereka memang memenuhi persyaratan dan kualitas 
kepemimpinan yang diperlukan, mempunyai kemauan dan 
kemampuan memberantas korupsi, dan mempunyai 
akuntabilitas. Selebihnya kita serahkan kepada pilihan rakyat 
itu sendiri. 

Marilah kita selalu menjaga bersama-sama keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas segala-galanya. 
Meskipun berbagai kerusuhan di berbagai daerah yang terjadi 
dalam beberapa tahun belakangan ini secara bertahap telah 
dapat kita atasi, tetapi semuanya menjadi bukti bahwa 
masyarakat kita memang sedang rawan atau rentan. Untuk itu 
maka hikmah rasa persamaan antar sesama manusia dan rasa 
persaudaraan sejati sebagaimana yang diajarkan oleh ibadah 
Haji dan Hari Raya ldul Adha, hendaknya dapat juga kita 
terapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. 
Sesungguhnya tatanan dunia sekarang inipun terasa semakin 
rentan terhadap konflik antar bangsa, karena kurangnya rasa 
persamaan dan persaudaraan di antara para pemimpin bangsa 
di dunia ini. Demikian pula pelanggaran hak azasi manusia 
(HAM) yang terjadi di berbagai belahan dunia belakangan ini 
pada sebabnya yang terdalam adalah karena tiadanya rasa 
persamaan dan persaudaraan antar sesama manusia. 
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Kaum muslim in dan muslimat yang berbahagia. 

Hikmah ketiga dari ldul Adha berkait dengan perintah 
atau anjuran berkurban, bahkan ldul Adha itu sendiri disebut 
ldul Qurban, Hari Raya Qurban. Penamaan ldul Qurban ini 
berkait dengan peristiwa penting yang dialami oleh Nabi 
Ibrahim a.s sehubungan dengan anak tercintanya bernama 
Nabi Ismail, sebagaimana digambarkan di dalam ai-Qur'an surat 
ai-Shaffat (37) ayat 102-107 sebagai berikut: 

Artinya: 
11 Maka tatkala itu (Ismail) telah sampai usianya dapat membantu 

Ibrahim, maka Ibrahim berkata:"Wahai anakku, saya bermimpi 
bahwa saya disuruh menyembelihmu, maka bagaimana 

pendapatmu?" Si anak menjawab: 11Wahai ayahku, lakukamlah 
apa yang diperintahkan kepadamu. lnsya Allah aku temasuk 

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 ketaatanmu atas perintah dalam 
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mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah, kami akan member 
ba/asan kepada orang-orang yang berbuat baik. lni sebenarnya 
hanya ujian saja. Dan kami tebus anak itu dengan seekor 
binatang sembelihan yang besar". (QS. al-Shaffat/37: 102-107). 

Tentulah akal sehat kita pun mengatakan bahwa Allah 
tidak akan menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih 
anaknya, itu hanya ujian ketaatan semata. Tetapi dari peristiwa 
sejarah yang dramatis itu, maka sekarang kita dianjurkan untuk 
menyembelih hewan kurban pada hari raya ldul 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 Islam di dunia. Bagi 
umat Islam di negara-negara maju seperti Amerika di mana izin 
memotong hewan di sembarang tempat hampir tidak mungkin 
diperoleh karena standar higienis yang sangat tinggi, cukuplah 
berkurban dengan mengirimkan uangnya ke negara-negara 
miskin. 

Islam bukanlah agama pertama yang menyuruh 
menyembelih hewan kurban. Menurut para ahli antropologi, 
sejak zaman Paleolithic dahulu praktek mengorbankan hewan 
itu sudah ada. Di masyarakat-masyarakat primitif Asia, Afrika 
dan Australia telah ditemukan adanya praktek kurban hewan. 
Pada masyarakat-masyarakat yang lebih maju, seperti dalam 
agama Shinto kuno di Jepang, juga terdapat praktek kurban 
hewan yang dilakukan pada pergantian musim tanam dan 
ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati. Di Cina, para 
raja dahulu juga melaksanakan kurban hewan yang 
dipersembahkan untuk langit dan bumi, selain dilakukan rakyat 
pada setiap pergiliran musim tanam dan di atas segala kuburan. 
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Di Mesopotamia di kalangan bangsa Samaria yang hidup di 
antara Tigris dan Ufrat, juga terdapat praktek kurban hewan 
yang dilakukan di kuil-kuil. Dalam sejarah Yunani Kuno, juga ada 
istilah-istilah hierieia ( ouranic god) dan sphagia ( othonic god) 
sebagai tujuan persembahan hewan kurban orang-orang 
Yunani. Dalam masyarakat penganut perjanjian lama juga 
dikenal istilah kurban hewan, terutama di kalangan orang
orang Kan'an. 

Begitulah kurban di dalam sejarah umat manusia. Dari 
segi tujuannya, kurban yang terdapat pada masyarakat
masyarakat tersebut baraneka ragam. Ada yang meyakini 
bahwa kurban adalah semacam bribe (suap) kepada Tuhan 
/dewa mereka. Ada kurban yang dimaksudkan untuk 
mengalihkan perhatian makluk 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. 

Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam jelas sekali, kurban 
hewan bukan terhadap Tuhan, bukan pula penolak bala. 
Kurban dalam Islam adalah tanda syukur, terima kasih manusia 
kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan 
kepadanya, dan sebagai peryataan simbolik terhadap nasib 
fakir miskin, nasib mereka yang kurang mampu. Kalau pada 
akhir bulan Ramadhan kita diperintahkan membayar zakat 
fitrah sebagai penegasan kembali niat kita memperbaiki nasib 
fakir miskin, maka dengan berkurban hewan pada ldul Adha, 
kita menegaskan kembali niat kita memperbaiki kesejahteraan 
pangan orang-orang yang tak mampu. Demikian siklus ritual 
Islam itu selalu berhulu pada pemurnian tauhid dan bermuara 
pada kepedulian sosial. 
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Dalam ibadah haji pun demikian pulalah halnya. Karena 
itu seseorang yang memperoleh haji mabrur bukanlah orang 
yang sekembali ke tanah air dari menunaikan ibadah haji di 
Makkah segera menabung kembali untuk biaya berangkat haji 
kedua, ketiga dan seterusnya, melainkan orang yang mampu 
membuktikan dirinya semakin murni dalam bertauhid dan 
semakin bermanfaat untuk masyarakatnya, karena kepedulian 
sosial yang yang semakin tinggi. Ajaran Nabi Muhammad Saw. 
tentang kewajiban berhaji amat jelas, hanya satu kali seumur 
hidup. Setelah itu, sampai akhir hayatnya, seorang muslim 
diberi kesempatan untuk membuktikan kemabrurannya itu. 
Kemudian apabila 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 
sosialnya. Nabi SAW bersabda:" Sesungguhnya Allah 'azza wa 
Jalla telah mewajibkan ibadah haji kepadamu. Lalu seseorang 
bertanya: apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam (tidak 
menjawabnya) 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 sanggup 
menjalankannya. (H.R. lbnu Majah dan Nasai) 

Haji kedua dan seterusnya adalah sunat hukumnya, 
karena itu mengangkat kesejahteraan fakir miskin dan anak 
yatim adalah lebih wajib hukumnya, apalagi di negeri kita yang 
sedang ditimpa krisis ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan 
ini. Maka semua daya dan kemampuan masyarakat yang ada, 
harus dicurahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan rakyat 
yang semakin menggurita ini. Bahkan setelah berkurban hewan 
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pada hari ini, kita pun dituntut menyisihkan sebagian harta kita 
lainnya untuk kepentingan para fakir miskin. Di sinilah nilai 
luhur cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia yang ternyata juga bertemu dengan muara 
hikmah ldul Adha yaitu berkurban untuk meningkatkan 
kesejateraan masyarakat miskin. 

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. 

ltulah beberapa hikmah ibadah haji dan ldul Adha yang 
kita rayakan hari ini, berhulu pada pemurnian tuhid, mengalir 
pada semangat persamaan dan persaudaraan sesama manusia, 
dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
miskin. Begitulah indahnya ajaran agama yang kita anut ini. 

Akhirnya, marilah kita berdo'a untuk keselamatan kita 
dan bangsa. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang 
yang memahami dengan benar ajaran agama-MU, dan 
mengamalkannya. Jauhkanlah kami dari segala kebodohan dan 
kepentingan yang menyebabkan kami memalingkan kelugasan 
dan kebenaran ajaran-MU. Jadikanlah kami orang yang 
bertauhid, meyakini keesaan-MU, semurni-murni tauhid. Kami 
ingin mendekatkan diri kepada-MU ya Allah, tetapi uang, harta 
benda, dan kekuasaan serta ketamaan kami sering kali 
menggangggu kemurnian tauhid dan niat kami. Kami juga 
kembali kepada tuntunan ai-Qur'an, kitab suci yang Engkau 
turunkan kepada Nabi Muhammad Saw., tetapi kemalasan dan 
kebiasaan menunda-nunda seringkali memalingkan perhatian 
kami dari padanya. Karena itu berilah kami cahaya hidayah dan 
petunjuk-MU. 
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Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tidak sanggup tidur 
nyenyak 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 kekhalifan di muka bumi. 

Ya Allah, ampunilah masa lalu kami, masa lalu bangsa 
kami. Tolonglah kami dalam mengangkat kesejahteraan bangsa 
kami, membasmi kebodohan di kalangan bangsa kami, 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 diri kami 
dengan mereka itu rasanya masih terlalu sedikit pengorbanan 
kami. 

Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk agar selalu 
berada dalam bimbingan-MU. Ampunilah segala dosa kami, 
dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa 
para pendahulu kami. Jadikanlah ldul Adha kali ini sebagai titik 
tolak baru semangat penyembuhan kami kepada-MU ya Allah 
dan semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa 
kami. 
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Kita sambut hari yang mulia dengan takbir dan tahmid. 
Kita syiarkan kebesaran Allah dan kita syukuri rahmat-Nya. 
Ratusan juta umat Muhammad dari Timur sampai Barat, dan 
Utara sampai ke Selatan, sama-sama merayakan hari ini 
dengan syukur dan takwa. 

Gemuruh bunyi tahmid dan takbir umat Muslim dan 
Muslimat itu, memenuhi angkasa luas, meliputi seluruh alam 
yang besar ini. Sarna-sarna dan serentak mengucapkan kalimah 
suci dengan penuh kerendahan hati. 

Allahu Akbar! Maha Besar Allah, yang telah 
membentangkan bumi yang subur ini, tempat hidup kita 
berkampung-halaman. Mahabesar Allah yang mengangkat 
langit yang biru laksana atap melindungi kita. Mahabesar Allah 
yang menciptakan matahari yang menyinari kita dengan 
sinarnya yang penuh, menjadi sumber kehidupan semua 
makhluk. 

Saudara-saudara! 

Ratusan ribu umat Islam dari segenap penjuru dunia, hari 
1n1 telah berdatangan berkumpul di tanah suci, melakukan 
lbadah Haji. Mereka sambut panggilan llahi dengan sambutan 
talbiyah: 
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"lnilah kami, ya Tuhan kami 
lnilah kami memenuhi panggilan- MU, 
Tidak ada sekutu bagi- MU. 
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Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah bagi-MU, 
Dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, 
Tidak ada yang menyekutui-Mu!" 
lnilah kami, wahai Tuhan kami, lnilah kami memenuhi 
panggilan-MU 
Suara mereka berulang-ulang dan berirama beralun-alun 

semenjak mereka mendekati Baitul Haram dan selanjutnya. 
lbadah haji adalah satu cita-cita hidup muslim. 

Tidak semuanya mereka itu orang yang kaya. Sebagian 
besar dari mereka adalah rakyat biasa. Rakyat biasa yang tidak 
menunggu-nunggu sampai saat mereka kaya raya, atau 
pangkat tinggi. Akan tetapi mereka adalah yang sudah sejak 
bertahun-tahun memasang niat hendak menunaikan wajib haji 
untuk melengkapkan rukun Islam, sebagai muslim dan 
muslimah yang mukallaf. Dalam kata lain, menunaikan ibadah 
haji telah menjadi satu cita-cita hidup yang ingin mereka capai 
sebelum berpulang ke rahmatullah. 

Maka untuk mencapai cita-cita hidup ini mereka bekerja 
keras, berhemat dan menyimpan sedikit demi sedikit. 
Bertahun-tahun lamanya mereka melatih diri, mejalankan apa 
yang dinamakan ahli ekonomi dengan "austerity program" 
untuk dirinya dan keluarganya. Hingga sampai pada saat di 
mana uang mereka cukup untuk pembayaran segala ongkos 
yang diperlukan. 

Dan untuk cita-cita hidup yang demikian itu pula, mereka 
bersedia dengan rela hati menempuh segala macam kesulitan, 
rintangan, dan halangan. Tiap-tiap rintangan dan halangan, 
bahkan penderitaan dalam perjalanan pulang pergi pun, 
mereka rasakan sebagai bagian dari ibadah suci yang sedang 
mereka lakukan. Cita-cita inilah yang mendorong mereka 
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berani mengarungi samudera dengan perahu layar, berbulan
bulan terkatung-katung di lautan lepas, di zaman dulu. 
Berbagai rintangan yang dijumpai dihadapinya dengan sabar 
dan tawakkal. 

Semua pengorbanan itu mereka angap kecil, karena yang 
Mahabesar pada sisi mereka hanyalah Allah Swt. Semua derita, 
mereka sambut dengan: "Mahabesar Engkau Ya Allah. Kepada
Nya-lah tertuju segala puji dan syukur." Dari pertama 
melangkahkan kaki dari rumah, sampai kembali pulang dari 
Tanah Suci, mereka berada dalam suasana ibadah. 

Selama itu mereka meraskan suasana ibadah. Tiap-tiap 
kesulitan dan rintangan yang mereka alami selama itu, 
mendorong jiwa mereka lebih dekat kepada Allah Swt. Setiap 
hari mereka semangkin mendalam dan intensif merasakan 
kehadiran llahi yang senantiasa beserta mereka di manapun 
mereka berada. 

Lalu mereka tuangkan seluruh perasaan hati mereka 
dengan bisikan jiwa kembali. " lnilah kami ya Tuhan, lnilah kami 
memenuhi panggilan- MU. Tidak ada sekutu bagi-MU. 
Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah bagi-MU dan 
Engkaulah yang menguasai segala sesuatu ". 

Berbeda jauh dari seorang tourist yang berjalan-jalan 
mencari hiburan dan kesenangan, seorang yang beribadah haji 
melakukan perjalanan justru dengan mengorbankan 
kesenangan. Mengorbankan kesenangan dari mulai berniat 
hendak menunaikan haji, sejak ia menghemat dan menyimpan 
biaya sampai kembali pulang dari Tanah Suci, yang ditujunya 
bukan kesenangan. Yang dituju adalah sesuatu yang lebih 
tinggi nilainya dari sekedar kesenangan material (material 
confort). Yang mereka idam-idamkan ialah menunaikan 
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kewajiban llahi yang mencintainya dan yang dicintainya 
sebelum ia berpulang ke ramahtullah, yang ia tidak tahu kapan 
dan dimana. Satu cita-cita yang maknawi, cita-cita yang 
immaterial. Untuk inilah ia bersedia berqurban. Begitu 
gambaran sikap jiwa (mental attitude) dari seorang yang 
beribadah haji, dari zaman perahu dan kapal layar sampai 
zaman kapal a pi dan pesawat jet. 

Saudara-saudara! 

lbadah haji itu ditunaikan di tempat-tempat tertentu, 
tanah haram, tanah yang mulia di Kota Makkah tempatnya 
Masjidil Haram dan sekitarnya. Dan di bulan tertentu, Bulan 
Dzulhijjah salah satu dari Bulan Haram (bulan-bulan yang 
mulia). Tanah haram di bulan haram itu merupakan daerah 
terbuka dan daerah damai. Di sana segala macam 
persengketaan terhenti. Daerah itu terbuka bagi lawan dan 
kawan, untuk melakukan ibadah haji menunaikan panggilan 
llahi terbuka pintu seluas-luasnya. 

" Dan kenapakah mereka tidak patut disiksa Allah, 
padahal mereka menghalangi (kaum Muslimin) masuk AI
Masjidil Haram, sedangkan mereka bukan pengurusnya? Orang
orang yang berhak mengurusya hanyalah orang-orang yang 
bertaqwa, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu." 

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar! 
Saudara-saudara! 

Tepat sekali apabila hari penutup ibadah haji yang kita 
rayakan sekarang ini bernama "ldul Adha atau ldul Qurban, 
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atau Hari Raya Qurban". Memang lbadah haji adalah satu 
ibadah yang melatih pengamalnya untuk berqurban. Melatih 
berqurban untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita yang 
tinggi nilainya lebih tinggi dari pada yang diqurbankan itu. 

Pada hari-hari mulia 1n1 pun, kita disunnahkan 
menyembelih ternak, kambing atau sapi, yang dagingnya harus 
dibagi-bagikan terutama kepada mereka yang tidak mampu. 
Dengan ini kita diingatkan akan rasa tanggung jawab terhadap 
kesejahteraan sesama manusia, sebagai anggota masyarakat. 
Kita dilatih pula untuk merasakan nikmat kebahagiaan 
berqurban, sekalipun barang yang diqurbankan itu belum 
dapat dinamakan besar dalam arti material. Akan tetapi besar 
sekali artinya dalam arti immaterial (maknawi), yaitu dalam 
proses memberi dan menerima antara anggota yang mampu 
dalam masyarakat, terutama di hari-hari yang mulia dalam 
suasana yang sensitif seperti hari raya ini. Diperkuatlah pula 
pengintegrrasian para anggota masyarakat menjadi satu 
jamaah yang diikat oleh tali persaudaraan, tali ukhuwah yang 
dapat menjembatani jurang antara yang punya dan yang tidak 
punya, antara yang disebut The have dan The have not. lni 
artinya dilihat secara lahir. 

Adapun dalam arti yang lebih mendalam, maka ldul 
Qurban ini juga mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang 
melukiskan satu kesediaan memberi qurban yang lebih tinggi 
dan lebih besar. Bukan semata-mata pengorbanan kesenangan 
dan harta. Akan tetapi pengorbanan sesuatu yang amat dicintai 
di dunia ini, pengorbanan jiwa untuk sesuatu nilai yang lebih 
tinggi dari itu, yakni peristiwa pengorbanan yang diperintahkan 
oleh Allah Swt. kepada Rasui-Nya, Ibrahim dan anaknya,.lsmail. 
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AI-Qur'an melukiskan peristiwa itu dengan satu 
rangkuman ayat yang amat indah. Dilukiskan dalam satu dialog 
antara Nabi Ibrahim a.s. dengan anaknya Ismail a.s. yang masih 
muda belia, tempat tumpuan kasih sayang, sebagai bapak 
kepada anak. 

Artinya: 
"Maka tatkala Ismail sampai (pada umur sanggup) berusaha 
bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata: Hai anakku 
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu, 
maka pikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab: Hai bapakku, 
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu 
akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala 
keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan 
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anaknya atas pelipisnya,(nyatalah kesabarankeduanya). Dan 
kami panggillah dia: Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah 
membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami 
tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."(QS. ai
Shaffat:102-107) 

Demikian sikap jiwa yang rela berqurban dari seorang 
bapak, rela dan ikhlas mengorbankan anak yang dicintainya. 
Demikian pula sikap jiwa seorang pemuda,yang tidak ragu-ragu 
dan ikhlas pula memberikan miliknya yang tinggi, yakni jiwa dan 
nyawanya sendiri. Kesemuanya itu untuk satu nilai yang 
lebih tinggi,yaitu keridhaan lllahi. 

Proklamasi melalui Perjuangan dan Pengorbanan 
Allahu Akbar,AIIahu Akbar,AIIahu Akbar! 

Mungkin kita merasa tingkat kerelaan berqurban yang 
demikian itu amat sukar untuk dicapai oleh kita orang biasa. 
Akan tetapi dalam sejarah terdapat banyak perbuatan yang 
mencerminkan nilai pengorbanan. Masih teringat dalam 
kenangan kita perjuangan kemerdekaan 65 tahun yang lalu. 

Pada saat itu seluruh elemen bangsa maju ke medan 
perang dengan tidak pernah menengok ke kiri dan ke kanan, 
tidak pernah mengingat bahaya dan derita yang akan 
ditanggung akibat perjuangan itu. Kita berjuang melakukan 
revolusi dan bertempur di medan pertempuran bergelimang 
darah, dengan jiwa penuh semangat bulat. Walaupun kita baru 
mulai mencoba hidup baru, dan hidup baru itu belumlah 
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merupakan kepastian, karena hebat dan dahsyatnya reaksi 
musuh untuk membatalkan proklamasi kita, namun bangsa kita 
seluruhnya sudah yakin dengan bulatnya, Indonesia takkan 
kembali menjadi negara dan bangsa jajahan. 

Kita memandang proklamasi itu adalah buah dari 
keyakinan yang bulat. Tidak dapat diganggu gugat lagi. Ia akan 
tumbuh dan berakar serta selama-lamanya akan kita miliki 
sampai akhir zaman. Tak seorang pun di antara bangsa kita 
yang ragu-ragu akan kebenaran proklamasi itu. Kalaupun ada, 
maka rasanya dapat dihitung dengan jari, yaitu orang-orang 
yang sebenarnya berjiwa budak. 

Karena semangat yang demikian dimiliki oleh bangsa kita, 
maka segala kesulitan dapat dihadapi dan diatasi. Semua 
orang menyediakan dirinya dengan ikhlas. Uangnya, harta 
bendanya, anaknya yang muda belia, suaminya mencari nafkah, 
keluarganya, pendeknya apa saja yang diminta oleh 
perjuangan, dengan ikhlas dan cepat diberikan. Mereka rela 
memberi sumbangan untuk perjuangan itu sampai bersedia 
memberikan semua yang ada padanya, harta dan bahkan 
jiwanya sendiri! 

Mereka tak pernah merasa rugi. Tidak pernah merasa 
kehilangan, tetapi sebaliknya mereka merasa mendapat dan 
beruntung. Rumahnya dibakar musuh, hatinya tidak patah 
semangat; hartanya habis untuk berjuang, ia merasa bangga. 
Mereka kehilangan, tetapi terasa mendapatkan! Suatu hal yang 
aneh, namun ini benar terjadi dan bisa kita saksikan. 
Perjuangan sedemikian itu teah menumbuhkan jiwa yang 
besar, rugi yang tidak terkirakan, dirasakan keuntungan dan 
kehormatan besar. Semua orang meniadakan dirinya untuk 
kepentingan yang lebih tinggi. 
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Bangsa Indonesia merupakan suatu beton yang telah 
bersatu padu. Batu dan pasir, semen dan kapur sebagai 
bagiannya, tak pernah lagi kelihatan. Bersatu padu dalam satu 
tekad. Tidak ada perbedaan pendirian, perbedaan ideologi 
yang kelihatan. Tidak ada perselisihan paham antara kaum 
desa dan kaum kota, antara kaum pergerakan dan kaum 
pegawai, antara golongan sipil dan golongan militer, antara 
golongan kiri dan golongan kanan. Semuanya bersatu padu 
dalam satu tujuan: merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. 

Kita melihat bermacam-macam barisan yang didirikan 
oleh rakyat yang anggotanya mati di medan pertempuran 
untuk mencapai kemerdekaan. 

Kita melihat ulama-ulama Islam mengeluarkan fatwa 
perang dan ikut berkuah darah dalam medan pertempuran 
bersama santri-santrinya, barisan hizubullah dan sabillilah. 

Walhasil cukup banyak waktu itu, kaum bapak dan ibu-ibu 
yang menggemarkan anak-anak mereka untuk terjun ke medan 
jihad. Cukup banyak pemuda belia mengikuti jejak Ismail yang 
sedia tanpa ragu-ragu mempertaruhkan jiwanya untuk 
menunaikan kewajiban suci. Dengan senjata bambu runcing 
dan golok belaka mereka maju ke muka. Tak banyak 
pertimbangan dan perhitungan. Mereka yakin menang. 
Walaupun sebenarnya keadaan mereka dalam kelemahan, 
dipandang dari sudut material, tetapi dari sudut jiwa dan moril, 
cukup kuat dan perkasa. Walaupun kesulitan pertempuran itu 
dirasakan demikian besarnya, dan korban begitu banyak kita 
berikan, baik harta maupun jiwa, tetapi semua itu seakan-akan 
tidak dirasakan sama sekali. 

Semua itu didukung oleh satu hasrat, satu ide besar, yakni 
melepaskan diri dari penjajahan untuk mencapai kemakmuran 
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dan kesejahteraan rakyat, mencapai nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran. Untuk itulah kita memberikan seluruh kekuatan, 
kekayaan dan apa yang ada pada diri kita, dengan ikhlas suci. 

Nilai Pengorbanan Dahulu dan Sekarang. 
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 
Saudara-saudara, 

Begitulah getaran jiwa bangsa kita di waktu itu; satu 
bangsa yang sadar harga diri dan tengah menuju cita-cita 
besar. lnilah kekuatan maknawi yang menimbulkan keberanian 
menantang resiko dan kerelaan memberikan qurban, sehingga 
sanggup merubah jalannya sejarah. 

Kalau kita kembali kepada keadaan sekarang ini, akan 
terasa alangkah besar bedanya! Memang dilihat dari sudut 
material keadaan kita jauh lebih baik dari pada awal revolusi 
itu. Tetapi dahulu kita kehilangan merasa mendapatkan, 
sekarang kita mendapat merasa kehilangan ! Nilai-nilai hidup 
yang tadinya menjadi sumber penggerak, seperti nilai 
kemerdekaan, nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai integritas, 
dan nilai nilai moril lainnya, berangsur-angsur menjadi pudar 
dan kabur. 

Yang timbul ialah arus kecenderungan untuk 
menginterpretasikan nilai-nilai itu, sesuai dengan selera zaman. 
Cara pragmatis namanya, kata orang sekarang. Tidak ada nilai 
yang mutlak. Semuanya bisa dibuat fleksibel seperti karet, 
dengan menyalahgunakan modernisasi sebagai kedoknya. Kita 
asyik berbicara mengenai planning, programing, good 
manajemen, efisiensi, teknologi modern dan lain-lain. Tetapi 
kita lupa kepada unsur manusianya, yang semakin lama 
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semakin kehilangan pegangan hidup yang menjadi sumber 
kekuatannya. 

Sudah menjadi satu gejala umum orang menghitung
hitung jasanya dan minta dihargai. Sengaja ditonjolkan ke muka 
apa yang telah dikorbankan oleh golongannya masing-masing 
di masa lampau, dan menuntut balasannya sebagai hak 
sejarahnya. Orang sudah mencari dirinya sendiri bukan 
mengejar cita-cita kebaikan di luar dirinya. 

Lampu cita-cita sudah padam kehabisan minyak. 
Perikehidupan mulai dijangkiti penyakit serba benda, di 
samping kelesuan batin, kekosongan jiwa akhlak dan budi 
pekerti serta cita-cita yang tinggi di tengah-tengah 
kecemerlangan palsu di kota-kota besar yang menyilaukan 
mata. Begitu keadaan umum dari kita sekarang. 

Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar !!!!! 

lnilah tugas berat perjuangan kita dewasa ini. lni 
merupakan suatu tantangan jaman, satu challange bagi kita 
semua, tua dan muda, terutama generasi muda yang hari 
depan bangsa dan negara kita berada di tangannya dan 
untuknya. Kita memerlukan lebih banyak lagi yang diperlukan 
daripada semata-mata programing, planning, dan tekhnologi. 

Perjuangan ini memerlukan cita-cita, idealisme dan 
kesediaan menderita dan berkorban untuk mencapainya. 
Perjuangan diarahkan kepada pemulihan moral dan keyakinan 
tentang pegangan hidup yang mengatasi nilai-nilai material 
semata-mata. 

"Tidak ada satu bangsa yang mencapai satu kejayaan 
kecuali apabila bangsa itu menghayati satu keyakinan, dan 
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kecuali bila yang diyakininya itu mempunyai dimensi moral 
yang dapat menghidup-suburkan peradaban yang besar". 
Demikian ucapan salah seorang negarawan yang hidup dalam 
jaman yang modern itu juga. 

Maka bagi kita sebagai umat Muhammad Saw., sebaik
baik cara merayakan ldul Qurban sebagaimana yang 
dituntunkan oleh kitabullah dan dicontohkan oleh sunnah para 
Rosul pilihan lllahi, yaitu kita sadari kembali idealisme. 
Kesediaan berkurban itu merupakan segi yang vital bagi 
kelanjutan kehidupan bangsa kita, baik sebagai pribadi ataupun 
sebagai bangsa yang beradab dan peradaban. Mari kita 
pulihkan nilai-nilai itu kembali. Eratkan kembali hubungan kita 
dengan illahi, sumber dari segala nikmat kekuasaan dan 
kekuatan. 

Di samping itu pupuk kembali sifat rela berkorban, 
kemampuan meniadakan diri untuk menebus cita-cita yang 
bernilai lebih tinggi. Allah Swt. berfirman: 

"sesungguhnya telah banyak yang kami berikan kepadamu. 
Maka sembah/ah Tuhan-Mu dan berkurbanlah, (jangan hiraukan 
orang-orang yang benci kepadamu) sesungguhnya merekalah 
orang-orang yang terputus. (QS. AI-Kautsar: 1-3) 

Allahu Akbar, Walil/ahil-hamd 

*) Khutbah Hari Raya 'ldul Adha, oleh M. Natsir. disadur dari 
buku 118ila Do'a Tak Terjawab Lagi" Penerbit Media Dakwah 
Jakarta 
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Allhu Akbar, Walil/ahil Hamd 

Sejak semalam hingga pagi hari ini dan hari-hari tasyrik, 
kaum muslim di seluruh penjuru dunia menggemakan takbir, 
tahlil dan tahmid sebagai pengakuan sanubari yang paling 
dalam bahwa hanya Allah Swt. sajalah Tuhan yang Mahabesar, 
Mahaterpuji lagi Mahasuci. 

Di hari Raya Qurban ini bagi umat Islam yang tidak 
menunaikan lbadah Haji diperintahkan oleh Allah Swt. untuk 
melaksanakan Shalat ldul Adha dan penyembelihan hewan 
qurban sampai berakhirnya hari tasyrik seperti tertulis dalam ai
Quran surat ai-Kautsar ayat 2: 

Artinya: 
"Maka dirikanlah sha/at karena Tuhanmu; dan berkorbanlah". 
(QS. ai-Kautsar: 2)) 

Kalau kita baca dan tadabburi ai-Quran dengan teliti maka 
akan kita temukan teladan Nabi Ibrahim a.s yang belum diikuti, 
yaitu bagaimana beliau mencari dan menegakkan kebenaran. 
Menurut ai-Quran, kebenaran itu ialah apa yang datang dari 
Allah Swt., sebab kebenaran menurut pandangan manusia 
sangat beragam, simpang siur dan membingungkan. Firman 
Allah: 
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Artinya: 
" ( apa yang telah Kami ceritakan itu), ltulah yang benar, yang 
datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu Termasuk 
orang-orang yang ragu-ragu. (QS. Ali lmran: 6o) 

Kebenaran dari Allah Swt. itu terbagi menjadi dua macam: 
1. Sunnatullah: Hukum alam (Ketetapan Allah) 

Semua diciptakan Allah Swt. dengan ukuran tertentu, 
berlaku serba tetap dan tunduk kepada Allah Swt. dengan 
tiada perubahan sebagaimana tertulis di dalam ai-QurEm, 

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 
ukuran." 

J~:qr~ 
~ J 

" hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di 
langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun 
terpaksa" 

Hal inilah yang menyebabkan manusia memilih llmu 
pengetahuan. Dari hasil penelitiannya yang seksama, 
mereka menemukan berbagai macam hukum Alam. 
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2. Dinullah: Hukum agama (Agama Allah) 
Berkaitan dengan hukum agama yang bersumber dari ai
Quran dan ai-Sunnah belum banyak para ahli hukum 
meneliti. Barulah setelah Dr. Mauriec Bucaille, seorang ahli 
bedah Perancis, meneliti ai-Qur'an selama 20 tahun yang 
menghasilkan buku "La Bible La Qor'an Et La Science " 
berkesimpulan bahwa ai-Qur'an adalah wahyu Allah yang 
murni dan Nabi Muhammad Saw. adalah Nabi terakhir, 
serta tiada persoalan yang tersebut di dalam ai-Qur'an 
yang bertentangan dengan sains. Kenyataan ini tidak 
mengherankan sebab hasil sains adalah sunnatullah 
sedangkan ai-Qur'an adalah dinullah karena keduanya dari 
Allah Swt. dan bersesuaiaan sedemikian rupa. 

~ ~ ~ 

~; ~~~ ~)ti r~ ~ ~'T ~ -J ~; t.: 
~ ~ 

Artinya: 
"kamu sekali-kali tidal< melihat pada ciptaan Tuhan yang 
Mahapemurah sesuatu yang tidal< seimbang. Maka lihat/ah 
berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidal< 

seimbang? 

Allhu Akbar, Walillahil Hamd 

Nabi Ibrahim a.s tidak dapat menerima tradisi kaumnya 
yang menyembah berhala. Ia pun berusaha mencari kebenaran 
dengan meneliti alam sekitar seperti dikisahkan ai-Qur'an surat 
ai-An'am: 76-78 yang artinya, 
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"Ketika datang malam terlihat bintang, ia mengira Tuhan, 

sesudah hilang maka ia suka kepada yang hilang, begitupun 

ketika melihat bulan dan matahari yang kemudian hilang maka ia 

suka kepada yang hilang, begitupun ketika melihat bulan dan 

matahari yang kemudian hilang maka beliau bersabda: Jika 

tuhanku tak memberi petunjuk kepadaku maka aku tergolong 

orang yang sesat, kemudian menyeru kaumnya untuk tidak 

menyekutukan Allah Swt." 

Berkat kesabaran dan ketekunannya akhirnya Nabi 

Ibrahim menemukan kebenaran sehingga sampai kepada 

kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, Esa dan mempunyai sifat

sifat kesempurnaan, hal ini tertulis dalam ai-Quran. 

""" -..... ~ ..... ~ .,,., ""' ,J ""'/ ..... ~ ., J ., ""'- II' 

~; ~ ......- . ~')'I; -..: .. /-• ~ ~II -Lio .ill ; ; - ~ ; ·I 
J '"; ___r') J ; ~ ~ <.S; ; ~J ~J ~J 

Artinya: 

......- ·"' ~ , iT -: lsi 
-:...;r.::_~ ~ 

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang 

menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama 

yang benar, dan aku bukanlah Termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan tuhan". 

Sudah menjadi Sunnatullah dan tertulis dalam Dinullah, 

bahwa setiap ajakan kebaikan akan berhadapan dengan 

banyak tantangan dan kendala, Demikian halnya dengan Nabi 

Ibrahim ketika menyeru kaumnya, beliau mendapat tantangan 

dari ayah dan kaumnya bahkan diusir sang ayah 
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Artinya: 
"berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai 
Ibrahim? jika kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan 
kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". 

Bahkan kaumnya membakar beliau hidup-hidup atas 
perintah penguasa pada zaman itu yakni "Raja Namrudz". 
Tetapi Allah Swt. akan selalu menolong hamba-hambanya yang 
sabar dan Tawakkal. Teladan dari Nabi Ibrahim dalam mencari 
dan menegakkan kebenaran itu telah dijadikan Allah Swt. 
sebagai sunnahnya dan kita diperintahkan untuk mengikutnya 
apabila kita ingin menjadi manusia yang sukses. Allah 
mengisahkannya dalam al-Quran: 

..... ~ ., ~ ~ ., "" - ., ""' ., ~ -: { 
~)1 ~ ~~ 0 1 .!1)) y. _,1 ~ 

""' ., J """' 

~PI 

Artinya: 
11 Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "lkutilah 
agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk 
orang-orang yang mempersekutukan tuhan. ( QS. ai-Nahl:123) 
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Allahu Akbar, Wa/il/ahil Hamd 

Begitulah Allah Swt. telah memberikan teladan Nabi 
Ibrahim a.s kepada umat manusia, maka kitapun sebagai 
bangsa yang mayoritas umat Islam kita wajib menjadikan Nabi 
Ibrahim sebagai 'ibrah agar bangsa ini sukses maka bangsa ini 
harus melakukan 5 hal: 

1. Penelitian yang seksama tentang kekurangan dan 
kelemahannya. 

2. Bila sudah terdeteksi maka atasi kelemahan itu. 
3· Jangan berhenti walaupun dihadapkan dengan 

tantangan yang berat. 
4· Menghadapi tantangan harus dengan perjuangan 

yang sungguh-sungguh dan beraksi menanggung 
resiko. 

s. Siap menerima kritik untuk perbaikan. 

Semoga kita termasuk orang yang telah sadar dan 
bersedia meneladani Nabi !braham dalam mencari dan 
menegakkanb kebenaran. Pada akhirnya kepada Allahlah kita 
mohon ampun dan petunjuk. 
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HIKMAH IDUL ADHA 
MEMPERKOKOH PERSATUAN BANGSA 

Prof. Dr. Ridwan Lubis, MA 
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Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah 

Ucapan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. 
bahwa dengan hidayah dan Taufik-Nya kita semua dapat 
melaksanakan sholat ldul Adha dan semoga amal ibadah kita 
diterima Allah Swt. Amien Ya Rabbal Alamin. 

Allah Swt. telah menunjukan kepada kita suatu ajaran 
membuat konsep keteladanan yang terdasyat dalam sejarah 
kehidupan manusia, yaitu perintah kepada Nabi Ibrahim untuk 
menyembelih puteranya tercinta Ismail a.s. Pelajaran itu begitu 
agung sebagai wujud dari ketundukan manusia secara total 
terhadap perintah Allah yang dipadukan dengan berbagai segi 
kehidupan manusia yaitu cinta, demokrasi, keserasian 
hubungan antar generasi dan hikmah ilahiah. Firman Allah: 

I~LA ~~ ~1f Ji ~liJ1 J ~} J; ~ 4 J~ ~~ 4U ~ ~ 
~-- 0 00 .,.,. ....... 

~!:~' ~ ~111 11-\.1 ~! ~~ ~Ji LA Jdl ~i 4 J\i ~) 
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Artinya: 
" Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku 
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 
menyembelihmu" Ia menjawab : 11Hai bapakku, kerjakanlah apa 
yang diperintahkan kepadamu; iasya Allah kamu akan 
mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. (QS. al 
Soffat/37: 102) 

Demikianlah wujud dari sifat rahman dan rahim-Nya Allah 
yang memberikan jaminan bahwa setip hamba-Nya yang 
sungguh-sungguh melaksanakan perintah-Nya semata-mata 
untuk mengharap ridla-Nya, maka pasti Allah akan menolong 
dan memperkuat pendirian hamba-Nya: 

, 0/ .,.... J ,;:; 0 .... ,;:; J? 

~IJ§i :" >!j ~~· a~i ilJI IJ~· a~1 I)~ lpT ~~\ ~ \.i 
Artinya: 
"Hai orang-orang yang beriman. Jika kamu menolong ( agama) 
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu". (QS. Muhammad/47:7). 

Islam datang sebagai agama yang terakhir disyari'atkan 
Allah membawa konsep yang sempurna bagaimana selayaknya 
manusia menjalani kehidupan. Untuk itu, maka Islam dibangun 
di atas tiga karakter yang membedakan dari yang lain. Karakter 
yang pertama, Islam sangat menekankan persamaan derajat. 
Islam tidak membedakan seseorang dengan lainnya kecuali 
dengan takwa. Hal ini menjelaskan kepada kita, bahwa dalam 
kehidupan sosial tidak jarang terjadi pelapisan sosial yang 
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akhirnya melakukan kebijakan diskriminatif terhadap orang 
lain. Sering kali yang menjadi acuan penilaian terhadap 
seseorang dilihat dari latar belakang dan asal usulnya. Dalam 
realitas sosial seseorang dinilai berdasar garis keturunan, 
kekayaan, ras, warna kulit dan sebagainya. Islam tidak 
memandang adanya ras yang unggul akan tetapi keunggulan 
itu semata-mata terletak pada ketundukannya terhadap iradah 
dan qudrah Allah Swt. Aktualisasi kesamaan derajat ini tampil 
dalam seluruh bangunan Islam dan titik kulminasinya adalah 
ketika seorang muslim melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf 
di Arafah. Pakaian wukuf adalah pakaian kebesaran dan 
sekaligus pakaian kematian. Seorang muslim menyerahkan 
secara total dirinya kepada Allah. Oleh karena itu, keseluruhan 
tiang sendi yang menandai keislaman adalah titik puncaknya 
pada ibadah haji. Ali Syariati menjelaskan bahwa haji adalah 
contoh simbolis dari penciptaan Adam. Untuk itu dalam proses 
penunaian ibadah haji berbagai hal dipertunjukkan secara 
bersama: penciptaan, sejarah, keesaan, idiologi Islam dan 
ummah. Dalam kaitan itulah seorang muslim yang telah 
mencapai derajat kemampuan (istitha'ah) baik tenaga maupun 
biaya, hendaklah bersegera menunaikan ibadah haji. 
Manifestasi persamaan derajat itu akan mendorong lahirnya 
gerak dinamika setiap muslim untuk mengejar prestasi karena 
prestasi dalam Islam terbuka dengan Iebar pada semua orang. 
Sikap yang dinamis itu merangsang munculnya kreatifitas bagi 
setiap muslim mengasah pikirannya untuk menghasilkan yang 
terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Rasul 
telah menegaskan azas kemanfaatan yang harus menjadi 
pedoman menuju pribadi muslim yang ideal: 
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Artinya: 
"Manusia yang baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi 
seluruh manusia. 

Setiap muslim berangkat dari pnns1p demokratis yaitu 
adanya persamaan untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Hal 
ini menjadi alasan yang kuat kenapa umat Islam pada masa 
kejayaan Islam bukan hanya membawa agama yang 
membebaskan manusia dari penindasan akan tetapi juga 
agama yang memberi semangat kepada lahirnya karya-karya 
besar ilmu pengetahuaan yang masih menjadi rujukan bagi 
pengembangan keilmuan sampai kepada masa kita sekarang 
ini, pada Islam telah diturunkan 15 abad yang lalu. Daya 
ketahanan relevansi ajaran Islam disebabkan karena kesesuaian 
ajaran Islam dengan kebutuhan dasar umat manusia yaitu 
kesetaraan karena semuanya lahir dari Adam a.s dan Adam 
berasal dari tanah. 

Karakter kedua Islam, adalah rasionalitas dan bersahaja. 
Apabila kepercayaan umat manusia sebelum Islam dihadapkan 
kepada pertentangan antara keberagamaan dengan semangat 
keilmuan, maka Islam datang dengan format sebaliknya. Islam 
bukan saja sejalan dengan perkembangan keilmuan tetapi juga 
Islam menjadi pendorong yang kuat untuk mengembangkan 
penalaran. Karena dalam pandangan Islam, pengembangan 
penalaran adalah merupakan sisi lain dari pengembangan 
dakwah. Namun Islam menyatakan bahwa pengembangan 
rasionalitas harus dibangun di atas kesadaran religiusitas yaitu 
semua adalah ciptaan Allah, memuat pesan nilai filosofis, tidak 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 145 



ada yang sia-sia; dan semua tindakan manusia harus 
dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, ilmu 
tidak boleh lepas kendali dari moral ketuhanan. Karena begitu 
ilmu lepas kendali maka ia akan menjadi malapetaka bagi 
kehidupan umat manusia. Perkembangan ilmu yang semula 
diharapkan membawa maslahat bagi kehidupan umat manusia 
justru yang terjadi adalah semakin menjauh dari cita-cita luhur 
kemanusiaan. Di dalam ai-Qur'an terdapat banyak informasi 
keilmuaan, baik eksakta, sosial maupun humaniora, namun 
semuanya bermuara kepada satu titik yaitu pendekatan diri 
kepada Allah. Kata ibadah telah mengalami pengembangan 
makna yang amat luas dalam syariat yang dibawa Nabi 
Muhammad Saw. Manakala pada sebelum risalah Nabi 
Muhammad makna ibadah mempunyai konotasi sekedar 
sebagai ritual ungkapan dan seremonial, bentuk ketakutan 
manusia terhadap zat yang gaib dan menakutkan. Namun pada 
saat bersamaan Islam datang memperkenalkan Allah sebaga 
dzat yang Mahasempurna yang dapat dikenali melalui nama
nama-Nya yang indah (asma al-husna ). 

Dalam rangka pengenalan kepada Allah sebagai ajaran 
dasar Islam, setiap orang Islam dapat menuju kepada Allah 
sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran masing
masing. Orang awam dapat memahami tanda kekuasaan Allah 
sebagaimana ai-Qur'an menggambarkan alam gaib surga dan 
neraka itu secara materi. Gambaran tentang surga dan neraka 
sebagai kenikmatan secara materi yang tidak ada taranya dan 
juga penderitaan neraka yang amat menyedihkan amat jelas 
divisualisasikan dalam surat ai-Ghasyiah. Bagi seorang pemikir 
atau filosof, kenikmatan puncak surga dan kesedihan neraka 
tidak lagi terletak pada aspek materinya, melainkan 
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penderitaan kebutuhan rasionalitas. Selanjutnya bagi seorang 
sufi, balasan surga dan neraka yang paling hakiki adalah 
kenikmatan atau penderitaan rohani. Demikianlah bentuk 
kebersahajaan Islam yang bisa dimaknai oleh orang awam, bisa 
memenuhi logika penalaran bagi pemikiran dan bisa dihayati 
secara rohani oleh kaum sufi. Dalam kaitan itulah, semua orang 
Islam tanpa membedakan tingkat keilmuan dan profesinya 
sama-sama berpeluang untuk menjadi muslim paripurna. 

Kaum muslim in dan muslimat yang berbahagia. 

Karakter ketiga Islam adalah kemajuan. Seluruh 
bangunan Islam mendorong umatnya untuk mewujudkan 
kemajuan. Pengertian kemajuan dalam Islam mengalami 
nuansa baru. Kemajuan pada masyarakat yang dikendalikan 
hedonisme diukur dari kesenangan jasmani. Kebenaran 
menurut positivisme adalah diukur dari ada tidaknya fakta yang 
dibuktikan secara inderawi; kebenaran menurut pragmatisme 
diukur dari ada tidaknya kemanfaatan sekalipun hanya sesaat. 
Betapa menderitanya kehidupan umat manusia manakala 
kemajuaan dipahami seperti yang digambarkan di atas karena 
hal itu baru memenuhi satu dimensi kemanusiaan, yaitu aspek 
jasmani. Dengan cara pandang yang demikian, manusia 
diperbudak hawa nafsu yang penuh dengan kepalsuan dan 
membuat hati manusia selalu dirundung perasaan gelisah. 
Adanya perilaku manusia yang mengejar kebenaran dengan 
menghalalkan segala cara pada kenyataannya justru semakin 
menjauhkan manusia dari cita-cita kebenaran. 

Sebaliknya, Islam memperkenalkan konsep baru tentang 
kemajuan yaitu membangun keyakinan hakiki terhadap Allah 
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Swt. dengan menggerakkan seluruh cipta, rasa dan karsa untuk 
menggali hikmah dari seluruh ciptaan Allah karena tidak ada 
ciptaan Allah yang sia-sia. Di sinilah fungsi manusia yang 
disebut ri'ayah. untuk menghasilkan kemajuaan yang ideal, 
maka ri'ayah itu dipandu dangan mas uliah yaitu tuntutan 
terhadap kesadaran manusia untuk mempersiapkan 
pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Demikianlah makna 
had is Rasul yang berbunyi: 

Artinya: 
11 Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 
diminta pertanggungjawaban dari kepemim-pinannya. 

Selama lebih kurang 6oo tahun, Islam telah 
menyumbangkan kemajuan bagi kehidupan umat manusia 
melalui karya-karya cemerlang dalam berbagai bidang 
keilmuan. Kemajuan itu terjadi karena ilmu pada dasarnya 
adalah merupakan bagian penting dari kehidupan seorang 
muslim. Disinilah terjadi perpaduan antara ilmu duniawi dengan 
ilmu agama. llmu agama membutuhkan dukungan ilmu duniawi 
untuk memperluas wawasan pengetahuan untuk memahami 
rahasia ciptaan Allah. 

Sebaliknya pula, ilmu duniawi memerlukan ilmu agama 
untuk menjadi landasan etos kerja guna menuntun kehidupan 
umat manusia agar ilmu tidak sekedar sebagai ilmu akan tetapi 
menjadi jalan untuk beribadah. Oleh karena itu, perbincangan 
dikotomi keilmuan antara ilmu agama dengan ilmu umum yang 
terjadi di dunia akademis tidak relevan dibawa kepada Islam 
karena dalam pandangan Islam semua ilmu berguna dan dapat 
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meridekatkan manusia kepada Allah. Tergantung dari 
motivasinya. Demikian juga, baik pendekatan deduktif maupun 
induktif semuanya dapat mengantarkan manusia untuk 
memetik hikmah dari ciptaan Allah. Pola berfikir yang 
demikianlah yang telah terbukti melahirkan peradaban 
(tamaddun) Islam yang belum ada taranya dalam sejarah 
kehidupan umat manusia. Kalaupun sekarang tingkat 
peradaban manusia telah mengalami lompatan perkembangan 
yang luar biasa, akan tetapi peradaban modern itu sendiri telah 
lepas kendali karena mengabaikan nilai-nilai filosofi dan moral 
agama. Lepasnya peradaban dari moral agama maka yang 
terjadi adalah semakin merebaknya berbagai perilaku 
menyimpang sebagai pergaulan bebas, korupsi, egoisme, 
materialisme dan lain sebagainya. Oleh karena itulah 
hendaknya, konsep Islam tentang peradaban mulia harus dapat 
diperkenalkan kembali untuk membangun kesejahteraan hidup 
umat man usia. Firman Allah: 

Artinya: 
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang 
yang berakal". (QS. Ali 'lmran/3: 190 ). 

Sebuah prestasi tidaklah datang dengan begitu saja, akan 
tetapi memerlukan pengorbanan melalui perjuangan. 
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Perjuangan penuh jalan berliku dan sering terjadi seseorang 
kurang sabar mengikuti jalan menuju kesabaran itu. Kisah Nabi 
Ibrahim a.s dengan Nabi Ismail a.s telah menjelaskan kepada 
kita betapa ujian besar dihadapkan kepada seorang nabi untuk 
mengukur kemampuan pengendalian egoisme kepribadiannya 
dengan harus mengorbankan puteranya yang sangat 
dicintainya yaitu Ismail. Hari ini kita berada pada 'idul adha, 
artinya hari raya berkorban. Manusia sering memahami istilah 
hari raya dengan pesta meriah bahkan cenderung bersikap 
mubazir (israf) akan tetapi Islam memperkenalkan konsep baru 
hari raya yaitu sebagai ungkapan kesedihan mengorbankan apa 
saja yang dicintai semata-mata sebagai tanda kecintaan kepada 
Allah. Islam memandang berkorban sangat penting karena 
orang yang berkorban pada dasarnya adalah merupakan 
ungkapan filosofi-asketisme intelektual yaitu kerelaan 
menunda kenikmatan sementara untuk meraih kenikmatan 
yang abadi. Rasulullah memperingatkan orang-orang yang 
memiliki kelapangan rizki untuk berkorban namun tidak 
menyembelih hewan korban, maka orang tersebut, kata rasul, 
tidak usah mendekati tempat solat kami. Hal itu berarti orang 
yang tidak sudi berkorban pada dasarnya sudah berada di luar 
komunitas muslim karena terminologi muslim juga pada 
dasarnya adalah identitas orang-orang yang selalu merasakan 
dirinya menjadi bagian dari diri orang lain. Oleh karena itu 
berkorban mempunyai dua dimensi yaitu beribadah kepada 
Allah dan berbagi rizki dengan yang lain. Karena rizki yang 
diperoleh seseorang pada dasarnya didalamnya terdapat 
saham orang lain. 
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Kaum muslim in dan muslimat yang disayang Allah. 

Kita bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan agenda 
demokrasi. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pekerjaan besar 
itu telah dapat kita selesaikan dengan baik. Semua yang terpilih 
telah mulai bekerja sesuai dengan bidang dan tugasnya. 
Tentunya, kita mengharapkan bahwa pekerjaan besar dan 
rumit itu akan semakin mematangkan pemahaman masyarakat 
tentang berdemokrasi, yaitu memanfaatkan semua potensi 
masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa. 
Berbagai tantangan telah terbentang di hadapan kita. 
Kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi 
persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena 
bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam 
maka agenda pengentasan kemiskinan, kebodohan dan 
keterbelakangan itu tugas utamanya terpikul kepada para 
pemimpin umat Islam. Oleh karena itu adalah menjadi tugas 
kita bersama untuk memberdayakan umat melalui perumusan 
kembali makna Islam dari cara pandang tradisional, yaitu 
sekedar ritual dan seremonial menuju kepada pemahaman 
ajaran Islam yang lebih dinamis, kreatif dan inovatif. Karena 
hanya dengan cara itulah Islam dapat dibersihkan dari stigma 
yang dilabelkan kaum orientalis terhadap Islam yaitu Islam 
sebagai sumber kemunduran, kemiskinan dan 
keterbelakangan. 

Demokrasi yang ingin kita wujudkan adalah demokrasi 
khas Indonesia yaitu dinamika pemikiran dan aspirasi yang 

Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 151 



dilandasi oleh semangat pesahabatan sesama warga bangsa 
sebagai sesama hamba Allah. Apabila di satu sisi semarak 
upacara keagamaan begitu berkembang tetapi di sisi lain ada 
kecenderungan terjadinya defisit nilai-nilai dalam kehidupan 
masyarakat. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada seluruh 
komponen masyarakat untuk menemukan kembali nilai sosial 
yang mulai memudar yaitu perasaan saling menyayangi dan 
membantu (tarahum, ta'awun) sebagaimana yang telah 
menjadi tradisi para pendahulu kita. 

Sebagai ungkapan kepatuhan dan kesadaran kita, maka 
marilah kita di akhir khutbah ini menadahkan tangan memohon 
kepada Allah Swt. dalam bentuk untaian doa sebagai berikut: 

Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang 
menganiaya diri kami melalui perbuatan dosa, ampunilah dosa 
kami dan maafkan segala kesalahan kami demikian juga dosa 
dan kesalahan ibu bapak kami dan tempatkan mereka di 
jannatun na'im. 

Ya Allah, anugerahkan kemampuan kepada kami untuk 
menghayati tanda-tanda keagungan-Mu dengan mentaati 
segala perintah dan menjauhi larangan-Mu agar kami 
memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mengisi 
seluruh kehidupan kami dengan menjalankan ridha-Mu dan 
bermanfaat bagi seluruh makhluk-Mu. 

152 Panitia hari-hari Besar Islam (PHBI) 2010 



Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk menunaikan 
perintah-Mu, berkorban sebagai wujud cinta kami kepada-Mu 
dan kepada rasui-Mu Ibrahim a.s Ismail a.s dan Muhammad 
Saw. 

Ya Allah kuatkan ikatan persaudaraan di antara kami 
dalam semangat ukhuwah islamiah, ukhuwah wathoniyah dan 
ukhuwah basyariah yang mengikat seluruh komponen bangsa 
Indonesia. 

Kami memohon kepada-Mu agar dapat mengerahkan 
segala kemampuan kami meraih 'izzul islam wal muslimin 
menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 
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Puji dan Syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah 
Swt. Shalawat dan salam semoga tercurahkan ke haribaan 
Rasullah Saw., para sahabat dan keluarganya serta umat Islam 
generasi penerus yang mampu melanjutkan nilai-nilai 
pengorbanan . 

Allahu Akbar, Walil/ahil Hamd 

Hari ini kita merayakan ldul Adha. Kita diajak untuk 
menyertai secara kejiwaan peristiwa haji di tanah suci dan kita 
yang berada di tanah air menyembelih hewan kurban. 
Berkurban bukan semata-mata dituntut untuk membahagiakan 
fakir miskin dengan daging yang dibagi-bagikan, namun 
hendaknya kita mampu mengambil 'ibroh tentang makna dan 
manifestasi nilai pengorbanan dalam kehidupan personal dan 
manifestasi nilai pengorbanan dalam kehidupan personal dan 
komunal. 

Berkumpulnya kita di tempat ini pada hakekntanya 
sedang mengenang peristiwa yang bersejarah, yakni ketika 
Allah Swt. memerintahkan Ibrahim a.s untuk melakukan 
penyembelihan terhadap putra kesayanganya, Ismail a.s. 
Peristiwa ini menakjubkan dan penuh dengan hikmah sehingga 
patut menjadi teladan sepanjang masa, karena perintah Allah 
Swt. ini tergolong aneh, sulit diterima akal sehat. 

Paling tidak, ada empat hikmah dari ajaran kurban: 
1. lbadah kurban menegakan ibadah tertua, seiring dengan 

perjalanan hidup manusia yaitu dari era Nabi Adam a.s 
kemudian berlanjut pada masa Nabi Ibrahim a.s dan 
diteladani oleh Rasullah Saw. sampai kiamat tiba. 
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2. lbadah kurban menegakan ujian iman, hal ini ditegaskan 
Allah dalam ai-Qur'an surat ai-Baqarah ayat 124. 

~ 

~~ JJ Jli ~=~t ~ ·~~~ J:Gj ~)J ~~ ~lJ 

"dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan 

beberapa kalimat (perintah dan larangan), la/u Ibrahim 

menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku 

akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim 

berkata: "(Dan saya mahan juga) dari keturunanku". 

Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang 

zalim". 

Ujian yang dilalui Nabi Ibrahim berawal dari kediktatoran 
penguasa pada era itu, yaitu Raja Namrudz. Kemudian 
pertentangan akidah dengan ayahnya yang musyrik, 
membersihkan ka'bah dari berhala dan ujian yang paling berat 
adalah ketika diperintah Allah Swt. untuk menyembelih 
putranya Ismail a.s. 

3· lbadah kurban pada hakekatnya mengandung dua 
dimensi nilai: 
a) Nilai llahiyah: Sebagai bukti ketundukan kepada Allah 

Swt. (God Relation), hal ini ditegaskan dalam ai

Qur'an surat ai-Hajj ayat 37: 

~1(6 c~ l>~~tT ~~ »j tAjT.:? ~j ~_,i :&T J~ J 
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Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak 

dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan 

dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah 

Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu 

mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada 

kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang 

yang berbuat baik. 

b) Nilai lnsaniyah: sebagai bukti kemesraan dengan 
sesama manusia (Human Relation), 1mpun 
ditegaskan ai-Qur'an dalam surat ai-Hajj ayat 36 : 

~ , 
p ""' .,!;:-t ~ J ""' ""' oil J ,. ""' ""' / / ~ ., J .,,.,~ 
_A.> y ~ ~I ~ ~ 5J 1-il-·1. ?" -:...J.i;J lj 

~ ~ 

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu 
sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh 

kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah 
olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya 

dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian 
apabila telah roboh (mati), Maka makanlah 
sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela 
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dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta
minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami 
telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, 
Mudah-mudahan kamu bersyukur." 

4· lbadah kurban sebenarnya sedang menghadapi kepastian 
pilihan, apakah kita mau berkorban atau jadi korban. 
Ketika kita memilih pada pilihan cerdas yaitu mau 
berkorban berarti kita harus istiqamah pada pendidikan 
kita. Pilihan cerdas dan tegas itu akan membawa tiga 
konsekuensi lagi: 
a) Akidah tak kenai toleransi 

Hal ini dikisahkan dalam ai-Qur'an surat Maryam ayat 
45-48, yaitu dialog antara Ibrahim a.s dengan 
ayahnya yang berujung dengan pengusiran Ibrahim 
a.s dari rumah orang tuanya. 

b) Pentingnya pembina an generasi 
Ibrahim a.s adalah sosok orang tua teladan yang 
melahirkan generasi sukses karena dari isteri 
keduanya Siti Hajar melahirkan Ismail sebagai 
generasi Bani Ismail yang berakhir kepada 
Muhammad Saw. Dan dari isteri pertamanya Siti 
Sarah melahirkan lshaq sebagai generasi Bani lsrail 
yang berakhir kepada lsa a.s. 

c) Hidup yang dihadapi penuh dengan pengorbanan 
yaitu : pengorbanan materi yang mampu menumbuh 
suburkan akidah, pengorbanan perasaan, agar 
terlepas dari perpecahan dan pengorbanan jiwa agar 
mampu mewariskan kebaikan kepada generasi 
penerus. 
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Allahu Akbar, Walillahilhamd 

Dari uraian tentang hikmah ajaran kurban di atas 
seyogyanya kita mampu memanifestasikan nilai-nilai 
pengorbanan itu dalam kehidupan kita. 

Andaikan saja dalam sebuah keluarga, ada ayah yang 
serupa dengan Ibrahim, dan ibu yang mirip dengan Siti Hajar 
dan Siti Sarah dan anak-anak yang menyerupai lsmai dan lshaq, 
niscaya keluarga itu adalah keluarga yang didambakan 
kemudian berkembang menjadi komunitas yang lebih luas, 
bagaikan menjadi suatu bangsa, akan dapat dipastikan bangsa 
hebat itu mampu mengatasi krisis multi dimensi. 
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BERKURBAN: 
SARANA MENCAPAI KEBAHAGIAAN HAKIKI 

M. Jamaluddin Noor, M.Pd.l 
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Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah 

Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas 
segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat 
melaksanakan sholat 'ldul Adha di Masjid yang penuh berkah 
ini dalam keadaan sehat wal afiat. Ada tiga macam nikmat, 
apabila ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara 
bersamaan, hidup ini menjadi semakin sempurna, yaitu nikmat: 
iman, kesehatan dan kesempatan. Tidak semua orang 
mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Alhamdulillah kita di sini 
mendapatkannya, karena hanya dengan ketiga nikmat itulah 
kita bisa berkumpul di sini dengan tetap berpegang teguh 
kepada kalimat tauhid, Ld ildha illalldh, Muhammad Rasulullah. 

Maka dari itu kita harus lebih meningkatkan rasa syukur 
kepada Allah Swt. yaitu dengan menambah ketaqwaan kita 
kepada-Nya yang kita wujudkan dengan terus berusaha untuk 
senantiasa menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi 
segala larangan-Nya. 

Dalam perjalanan hidup manusia tentu dituntut adanya 
semangat pengorbanan. Tanpa semangat itu, mustahil 
keberhasilan atau kesuksesan dapat diraih. Salah satu contoh 
pengorbanan yang luar biasa telah dilakukan oleh sosok 
Nabiyullah Ibrahim a.s bersama keluarganya, Siti Hajar dan 
Ismail a.s. 

Kisah Nabi Ibrahim a.s sarat akan pesan-pesan moral. 
Nabi Ibrahim a.s adalah simbol bagi manusia yang rela 
mengorbankan apa saja untuk memperoleh ridla Allah. 
Pengorbanan yang tulus dari sosok kholilullah Nabi Ibrahim a.s 
bersama keluarganya ini dijadikan oleh Allah Swt. sebagai 
patron untuk menjadi tauladan bagi seluruh ummat manusia 
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sepanjang zaman. Hal ini diakui dan dinyatakan sendiri oleh 
Allah Swt. dalam sebuah firman-Nya: 

Artinya: 
11Sungguh adalah bagi kamu menjadi contoh teladan yang baik 
tentang kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya". 
(QS. ai-Mumtahanah: 4). 

Semangat berkurban yang tulus yang dicontohkan oleh 
Nabi Ibrahim a.s yaitu ketika ia diperintahkan untuk 
mengorbankan (menyembelih) puteranya yang tercinta, 
lsma'il. Padahal lsma'il itu dianugerahkan oleh Allah kepada 
Nabi Ibrahim a.s ketika ia telah mencapai usia lanjut ( dalam 
suatu riwayat usianya 8o tahun), dan telah lama sekali 
mendambakan keturunan. 

Namun demi memperoleh ridla Allah dan mendapatkan 
kebahagiaan yang hakiki, seorang ayah dan anak itu tunduk 
dan patuh, seperti yang direkam dalam ai-Qur'an surat ai

Shaffat/37= 100-111, 
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Artinya: 
"Ibrahim berdo'a, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku 
(seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh". Maka 
Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat 
santun. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) 
berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata : "Wahai 
anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 
menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu?". Ia 
(lsma'il) menjawab : "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku 
termasuk orang-orang yang sa bar". Tatkala keduanya telah 
berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis 
(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: 
"Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi 
itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik Sesungguhnya ini benar-benar 
ujian yang sangat nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor 
sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian 
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yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. 
(yaitu) kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian/ah 
Kami memberi ba/asan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. 

Begitulah tentang kisah seorang ayah dan anak, yang 
amat mengharukan yang tentunya dapat dijadikan tauladan 
bagi umat manusia tentang bagaimana mentaati perintah Allah 
demi memperoleh ridla-Nya. Memang biasanya manusia akan 
diuji dengan apa yang paling ia cintai dalam hidupnya. 

Jika bukan karena iman yang tangguh yang dimiliki oleh 
Ibrahim dan Ismail maka tentu sangat sulit nurani Ibrahim 
sebagai seorang ayah mengorbankan putra tercintanya, 
begitupun Ismail tidak bersedia mempertaruhkan nyawanya. 
Namun karena ini adalah perintah Allah dan mereka ingin 
mendapatkan ridla-Nya maka perintah tersebut 
dilaksanakannya. 

Allahu Akbar 3x Walil/ahil hamd 
Ma'asyira/ muslimin wal muslimat rahimakumullah 

Makna "Qurban" berasal dari bahasa Arab dari akar kata 
qaraba-yaqrabu-qurban, artinya dekat/pendekatan. Maka 

melakukan qurban adalah melakukan sesuatu yang 
mendekatkan diri kepada Allah Swt., yakni mendekatkan diri 
kepada tujuan hidup untuk mencapai mardlatillah. 

Ali Syariati mengatakan dalam bukunya "AI-Hajj'', bahwa 
lsma'il adalah sekedar simbol dari segala yang dimiliki dan 
dicintai manusia dalam hidup ini. "lsma'il"-nya Nabi Ibrahim 
adalah putranya sendiri dan setiap orang memiliki "isma'il" 
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yang identik dengan harta, jabatan, dan materi yang berlimpah. 
Kecintaan kepada 111sma'il" itulah yang kerap membuat iman 
seseorang goyah atau lemah untuk mendengar dan 
melaksanakan perintah Allah. Kecintaan kepada 11 lsma'il" yang 
berlebihan juga akan membuat seseorang menjadi egois, 
mementingkan diri sendiri, dan serakah tidak mengenal batas 
kemanusiaan. 

Pelajaran yang sangat berharga adalah dengan melihat 
keteladanan pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Nabi 
Ibrahim a.s. Apapun lsma'il kita, apapun yang kita cintai, jangan 
sampai membuat kita lupa akan tujuan hidup yang hakiki, yaitu 
memperoleh ridla Allah, karena dalam ridla-Nya lah kita akan 
memperoleh kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal dan 
abadi, seperti yang dikatakan kaum Sufi, 11Ya 1/dhi anta maqsudi 
wa ridldka mathlubi 11 (Ya Tuhanku, Engkaulah tujuanku dan 
ridla-Mu lah yang kucari) 

Marilah kita akhiri khutbah 'ld ini dengan bersama-sama 
memanjatkan do'a ke hadirat llahi Rabbi 

0' .... /_ ,:;; /_ ............. , ............ 
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TIMBANG TERIMA RISALAH 

M. Natsir 

Saudara-saudara yang mulia, 

Ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam dari segenap 
pojok dunia hari ini telah berdatangan di Tanah suci, melakukan 
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ibadah haji. Suara kaum muslimin dan muslimat yang sedang 
menunaikan ibadah haji itu bergema menyambut panggilan 
lllahi dengan sambutan Talbiyah. 

0 ..... -'. 0 ..... A. 0 .... J., 

~i ~\ -~i ~\ -~i ~\ 

Kita sambut hari yang mulia ini dengan takbir dan tahmid. 
Kita syiarkan kebesaran Allah Swt. dan kita syukuri rahmat 
illahi. Ratusan juta umat Muhammad Saw. dari timur ke barat, 
dari utara ke selatan. Sarna-sarna menerima dan menyambut 
hari ni dengan syukur dan taqwa. 

Gemuruh bunyi tahmid dan takbir umat muslimin dan 
muslimat itu, memenuhi angkasa segenapnya, melingkungi 
seluruh alam yang luas itu. Sarna-sarna dan serentak 
mengucapkan kalimat suci dengan insaf dan tadabbur. Marilah 
kita bertemu memperingati satu peristiwa penting yaitu pada 
tanggal 09 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah berlakulah satu 
peristiwa yang dapat diibaratkan sebagai suatu 
peristiwa"timbang terima"antara Rosul pembawa Risalah 
dengan umat yang menerima amanah dakwah. 

Pagi hari sesudah sholat shubuh, berangkatlah Rasullallah 
Saw. dari Mina menuju Padang Arafah dengan menunggang 
unta yang bernama 1-Qoswah, diiringi oleh ribuan umat yang 
sama-sama melakukan ibadah haji. Sambil berjalan mereka 
bertakbir dengan suara bergelombang, berirama, bersahut
sahutan dan menyerukan talbiyah. 

~~~;'}~~~\\~ 
j ~;. ~ ~') ~ a:;0,) ~~ j~ 

"inilah kami ya Tuhan kami, inilah kami memenuhi panggilan dan 
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perintah _ Mu tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji 
dan nikmat bagimu dan engkaulah yang menguasai sesuatu, 
tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu". 

Sesampai di tengah tengah lembah Arafah, Rasulullah 
menghentikan onta beliau di suatu tempat yang tinggi, sedang 
di dekat beliau Rabi'ah bin Umayyah bin Khallaf yang 
mempunyai suara keras dan lantang. Ia ditugaskan untuk 
menyambung suara Rasul agar jelas terdengar oleh umat yang 
berkumpul di situ. 

Rasulullah SAW duduk di atas unta agar dapat kelihatan 
orang banyak. Beliau memulai khutbah yang terkenal dengan 
sebutan"khutbathul Wadha" khutbah perpisahan" dengan puji 
kepada Allah Swt. 

Artinya: 
11Wahai Manusia dengarkan kataku agar aku terangkan kepada
Mu. Sesungguhnya aku tak tahu, barangkali aku tidak akan 
bertemu lagi dengan kamu sesudah tahunku ini, di tempat 
perhentian ni untuk selama-lamanya". 

Rasanya tidak ada diantara ribuan yang hadir itu, 
gerangan yang tidak terharu perasaaannya mendengarkan kata 
panggilan jiwa dari mulut Rasulallah Saw. Akan terasalah oleh 
mereka apa sesungguhnya arti dan nilai dari pertemuan 
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mereka sekali itu. Mereka bertemu untuk berpisah! 
Dalam kontak rasa dan jiwa semacam itu, beliau 

membangun perhatian dan pikiran yang hadir dengan 
pertanyaan-pertanyaan ritoris. (istifham taqrir) tiga kali 
berturut sehingga berlakukah Tanya jawab sahut menyahut 
antara beliau yang berkhutbah dengan umat yang 
mendengarkan. 

Beliau bertanya, 

"Wahai orang banyak, tahukah kamu bulan apakah 
sekarang ini ? 

Orang banyak menjawab, 

Bulan Haram 
Rasullulllah melanjutkan : 

1Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah 

sesama dan hartamu sampai kamu berjumpa dengan tuhanmu 

seperti haramnya bulanmu ini." 

Beliau melanjutkan pertanyaan ritoris ini sampai tiga kali : 
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Tahukah kamu daerah apa ini 
Orang banyak menjawab: 

11daerah haram" 
Beliau melanjutkan : 

/ 

\~ 

11Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah 
kamu darah sesama kamu dan hartamu sampai kamu berjumpa 
dengan tuhanmu seperti haramnya daerah mu ini" 

Kemudian beliau bertanya lagi: 11Tahukah kamu hari apa 
sekarang". Orang banyak menjawab: 11hari Haram". Beliau 
berkata lagi : 11Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas 
kamu darah dan harta sesamamu sampai kamu berjumpa dengan 
Tuhanmu seperti haramnya hari ini di bulan ini, di daerahmu ini, 
sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan tuhanmu dan akan 
ditanya segala perbuatanmu" 

Lalu beliau mengajukan pertanyaan lagi, kepada umat 
yang sedang megikuti kata-kata beliau: 11Wahai manusia ! 
Apakah aku sudah sampaikan ? 11 Umat menyahut: Allahuma, 
betul, sudah engkau sampaikan. Akhirnya Rasulallah Saw. 
berseru: 11Wahai tuhanku persaksikanlah" 
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Kaum muslim in yang mulia, 

Demikianlah tegasnya pembawa risalah menekankan 
kewajiban menghormati keamanan jiwa dan hak milik antara 
sesama manusia dan antara bangsa dengan bangsa, salah satu 
dasar utama untuk memelihara keamanan dan perdamaian. 

Selanjutnya Rasulullah SAW mengulangi ketentuan 
ketentuan yang dirasa perlu, beliau tegaskan lagi dalam pesan 
yang penghabisan itu : 

- Kewajiban menyempurnakan amanah, baik yang berupa 
materi maupun tugas dan janji. 

- Ketentuan mengenai penghapusan riba yang memeras 
kaum lemah. 

- Penegasan hak-hak dan kewajiban kaum wanita 
umumnya, serta hak dan kewajiban timbal balik antara 
suami istri. 

- Pemelihjaraan tali ukhuwah islamiyah antara 
muslim, persamaan hak dan martabat 
memandang bangsa dan warna kulit. 

sesama 
tanpa 

Pada penutup pasal itu beliau bertanya kepada umat 
yang mendengarkan: "apakah aku sudah sampaikan". Dan 
setiap kali pula orang banyak menyahut: "Betul sudah engkau 
sampaikan". Dan Rasulullah berseru: "Wahai Tuhanku 
persaksikanlah" 

Semuanya untuk mengaskan betapa pentingnya prnsip 
prinsip yang beliau akan ulangkan sebagai dasar hidup 
berakidah bersyariah dan bernizam. 

Tidak ketinggalan Rasullallah Saw. memperingatkan 
supaya selalu bersikap awas terhadap umbu umbai dan rayuan 
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setan ( dan iblis berbentuk manusia ) yang selalu mencoba 
menggoda manusia, siapa saja mereka itu adanya. Walaupun 
yang sudah dapat petunjuk. 

uwahai manusia, sesungguhnya setan itu sudah putus 
harapan akan terus disembah-sembah di negerimu ini, akan 
tetapi sesungguhnya dia puas dengan ditaati dalam hal selain itu, 
yaitu dalam perbuatan yang kamu sebenarnya benci, maka 
berwaspadalah terhadap tipu daya yang akan merugikan 
agamamu". 

Kaum muslimin yang mulia . 

Khutbah perpisahan mencapai klimaks diwaktu Rasulallah 
Saw. menyampaikan bahwa beliau akan meninggalkan hidup, 
agar umatnya tidak tersesat baik ke kiri maupun ke kanan 
dalam keadaaan bagaimapun juga berpegang teguhlah kepada 
ai-Qur'an dan sunnah: 

Camkan perkataanku ini wahai manusia "sesungguhnya 
te/ah aku sampaikan kepadamu dan sesungguhnya aku 
sudah tinggalkan sesuatu dan bila kamu berpegang teguh 
kepada keduanya pasti kamu akan tidak akan tersesat 
selama lamanya. Yakni sesuatu yang terang dan nyata yaitu 
kitab Allah dan sunah Nabinya" 

Lalu beliau bertanya:" Kamu nanti akan ditanya tentang 
diriku, maka apakah akan kamu katakana?". Orang banyak 
menjawab, "AIIahuma ! kami naik saksi, sesungguhnya engkau 
telah menyampaikan risa/ahmu, sudah engkau tunaikan 
tugasmu, dan telah engkau laksanakan semua dengan sunguh-
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sungguh"!. Kemudian Rasullullah SAW mengacungkan telunjuk 
ke atas dan menunjuk orang banyak sambil berseru: "Wahai 
tuhanku saksikanlah, saksikanlah, wahai tuhanku". Beliau 
berseru lagi: 11Maka hendaklah yang telah menyaksikan 
diantaramu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Semoga 
siapa saja yang menyampaikan akan lebih dalam 
memperhatikannya daripada sebagian yang mendengarkannya". 

Seakan-akan Rasullallah Saw. memberi 
pertanggungjawaban mengenai perintah Allah Swt. yang beliau 
terima sejak permulaan risalah. 11Wahai Rosul, sampaikanlah apa 
yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, karena kalau engkau 
tidak /akukan, tidak/ah dapat dilakukan, tidak/ah dapat 
dikatakan engkau te/ah sampaikan perintah-Nya" 

Saudara-saudara kaum Muslim in yang berbahagia 

Selesai menyampaikan khutbah perpisahan itu, Rasulallah 
Saw. turun dari unta beliau, ai-Qashwa. Dan setelah 
menunaikan sholat dzuhur dan ashar berjamaah dan beliau 
berangkat menuju suatu tempat yang bernama Sahrat. Di sana 
menyampaikan apa yang diwahyukan illahi untuk penghabisan 
sebagai penutup risalah: 11Hari ini Aku (Allah) sempurnakan 
bagimu agamamu dan aku lengkapkan untukmu nikmat ku yang 
telah aku Ridhoi bagimu islam sebagai agamamu". Ayat penutup 
risalah ini diterima oleh Abu Bakar dengan cucuran air mata 
sebagai seorang yang mendampingi Rasulallah Saw. selama 
duapuluh tiga tahun berturut-turut dalam suka dan duka. 
Beliau digelari 11 yang kedua dari dua serangkai", maka masih 
terngiang telinganya yang dibayangkan Rasulallah Saw. dalam 
khutbah wada' tadi. Sekarang risalah sudah ditutup. Alamat 
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perpisahan sudah dekat dan aka bertambah dekat dari hari ke 
hari tak dapat diundurkan atau dimajukan sesaatpun juga, 
entah kapan, entah dimana. 

Semua sudah selesai. Nikmat Allah sudah lengkap dan 
Islam agama yang diridhoi Allah Swt. untuk manusia sampai 
akhir zaman: 11Agar tidak ada hujjah lagi bagi manusia terhadap 
Allah sesudah datangnya Rasul". 

Demikianlah detik sejarah yang mengharukan antara 
Rasulallah Saw. dengan umat Islam yang beliau pimpin dahulu, 
di sanalah bertimbang terima dengan dakwah. Maka kewajiban 
umat Islam sepeninggal beliau ialah meneruskan dakwah, dari 
abad ke abad, dari generasi ke generasi, silih berganti tampa 
ada satu rantai yang putus 

Dalam hal ini kita harus sadar benar-benar apa yang 
ditegaskan Allah Swt. dalam ai-Qur'an: Kamu adalah sebaik-baik 
umat, dilahirkan untuk kemaslahatan manusia, kamu mengajak 
kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta 
beriman kepada Allah. 

Kita seutama-utama umat manusia dan kewajiban 
dakwah dipikulkan atas pundak kita semua: 11sampaikan apa 
yang kamu terima (walaupun hanya satu ayar)". 

Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi munkar adalah 
syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup 
masyarakat. Ia adalah kewajiban kita semua bukan semata
mata tugas ulama atau cendikiawan. Sebagai khairu ummah, 
sebaik-baik umat, di depan telah terbentang lapangan beramal 
dan medan dakwah yang harus diisi tanpa ada sesuatu 
kekosongan dalam sektor apapun jua. 

Marilah kita akhiri sholat ldul Adha ini dengan doa kepada 
Allah Swt: 
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"Ya Allah, berikanlah kepada kami anugerah iman yang 
kuat, hati yang khusyu dan niat yang ikhlas. 

Ya Allah berikanlah keepada kami kesabaran yang cukup 
untuk melakukan perintah-perintahmu dan ketekunan yang 
besar dalam menunaikan tugas kami. 

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, 
mereka yang telah engkau berikan khidmat 

Ya Allah, jadikanlah kami umat yang bertindak sesuai 
dengan yang dikatakan, bukannya mereka yang berbicara 
tinggi tetapi tindakannya berlawanan. 
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