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اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﲪﺔاﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ُاﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ ﻛﺒﲑا واﳊﻤﺪ ﷲ ﻛﺜﲑا َو ُﺳْﺒﺤَﺎ َن اﷲِ ﺑُ ْﻜَﺮةً ﱠوأَ ِﺻْﻴﻼً ﻵإِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲ
َاب َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻵإِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ َوﻻَ ﻧـَ ْﻌﺒُ ُﺪ إِﻻﱠ
َ ﺼَﺮ َﻋْﺒ َﺪﻩُ َوأَ َﻋﱠﺰ ُﺟْﻨ َﺪﻩُ َوَﻫَﺰَم اﻷَ ْﺣﺰ
َ ََق َو ْﻋ َﺪﻩُ َوﻧ
َ ﺻﺪ
َ ،َو ْﺣﺪَﻩ
.ِﲔ ﻟَﻪُ اﻟ ﱢﺪﻳْ ُﻦ َوﻟ َْﻮ َﻛ ِﺮﻩَ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮُْو َن َوﻟ َْﻮ َﻛ ِﺮﻩَ اﻟْ ُﻤ ْﺸ ِﺮﻛ ُْﻮ َن َوﻟ َْﻮ َﻛ ِﺮﻩَ اﻟْ ُﻤﻨَﺎﻓِﻘ ُْﻮ َن
َ ْ إِﻳﱠﺎﻩُ ﳐُْﻠِﺼ
ِﲔ
َ ْ ِﲔ َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻋْﻴ َﺪ اﻟْ ِﻔﻄْ ِﺮ ِﺿﻴَﺎﻓَﺔً ﻟِﻠﺼﱠﺎﺋِﻤ
َ ْ َﺎم ﻟِْﻠﻤ ُْﺆِﻣﻨ
ِ ﺼﻴ
اﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ اﻟﱠ ِﺬ ْي َﺟ َﻌ َﻞ َرَﻣﻀَﺎ َن َﺷ ْﻬ ُﺮ اﻟ ﱢ
ْﻚ ﻟَﻪُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن َﺳﻴﱢ َﺪﻧَﺎ َوﻧَﺒِﻴﱠـﻨَﺎ ﳏَُ ﱠﻤﺪًا
َ  أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻵإِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ،ََوﻓـ َْﺮ َﺣﺔً ﻟِْﻠ ُﻤﺘﱠﻘ ِْﲔ
َﺎب
ِ ﺻﺤ
ْ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳﻠﱢ ْﻢ َوﺑَﺎرِْك ﻋَﻠ َﻰ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َوﻋَﻠ َﻰ آﻟ ِﻪ َوأ
َ َ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻓ،ِق اﻟْ َﻮ ْﻋ ِﺪ اﻷَﻣ ِْﲔ
ُ َﻋْﺒ ُﺪﻩُ َوَرﺳ ُْﻮﻟُﻪُ ﺻَﺎد
ي ﺑِﺘَـ ْﻘﻮَى اﷲِ َوﻃَﺎﻋَﺘِ ِﻪ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻓَﺎ َز
َ ﻓَـﻴَﺎ ِﻋﺒَﺎ َد اﷲِ أ ُْو ِﺻﻴْ ُﻜ ْﻢ َوإِﻳﱠﺎ:  أَﻣﱠﺎ ﺑـَ ْﻌ ُﺪ،اﻟْ ِﻜﺮَِام َو َﺳﻠﱢ ْﻢ ﺗَ ْﺴﻠِْﻴﻤًﺎ َﻛﺜِْﻴـﺮًا
.اﻟْ ُﻤﺘﱠـﻘُﻮْن
Jama'ah sholat Idul Fitri rahimakumullah
Saat terbenam matahari di akhir Ramadhan kemarin sore sampai pagi hari
ini kita kumandangkan alunan gema suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil,
sebagai ungkapan atas kemenangan yang telah kita raihi pasca menjalankan
ibadah puasa sebulan penuh lamanya, Allah SWT berfirman:

.َوﻟِﺘُ ْﻜ ِﻤﻠُﻮااْﻟﻌِ ﱠﺪةَ َوﻟِﺘُ َﻜﺒﱢـﺮُاﷲَ َﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ َﻫﺪَا ُﻛ ْﻢ وﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜﺮُْو َن
“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya
kamu bersyukur.” (QS. Al Baqarah : 185)
Kalimat takbir kita lantunkan sebagai wujud implementasi atas pengakuan
kebesaran dan keagungan Allah SWT, dengan kalimat tasbih dan tahmid,
kita tujukan untuk mensucikan dan segenap yang berhubungan dengan-Nya.
Dengan bertahmid merupakan ungkapan rasa syukur atas segala karunia
dan nikmat-Nya yang dianugrahkan kepada makhluk dengan tidak pernah
pilih kasih. Sementara itu dengan lafaz tahlil kita perkokoh rasa keimanan
dan katauhidan kepada Sang Pencipta Alam Semesta.
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!اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ
Jamaah Idul Fitri yang terhormat
Tahun ini suasana Idul Fitri dirayakan serempak, demikian harapan untuk
tahun-tahun yang akan datang, kita merasa gembira karena merayakan
momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan
maghfiroh Allah SWT sehingga terlihat nuansa kekompakan dan persatuan
ummat Islam khususnya di Negara Indonesia, dalam hadis Qudsi Allah SWT
berfirman:

ُﺐ
ُ ِﻞ ﻳَﻄْﻠ
ٍ  ﻳَﺎ َﻣﻼَﺋِﻜ َِﱴ ُﻛ ﱡﻞ ﻋَﺎﻣ:ﱃ
َ ْل اﷲُ ﺗَـﻌَﺎ
ُ ﱃ ِﻋْﻴ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻳـَﻘُﻮ
َ ِاِذَا ﺻَﺎﻣُﻮْا َﺷ ْﻬَﺮ َرَﻣﻀَﺎ َن َو َﺧَﺮﺟُﻮْا ا
ْﺖ َﺳﻴﱢﺌَﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ
ُ  ﻳَﺎ اُﱠﻣﺔَ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ اِرِْﺟﻌُﻮْاا َِﱃ َﻣﻨَﺎ ِزﻟِ ُﻜ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ﺑَ َﺪﻟ:ْت ﳍَُ ْﻢ ﻓَـﻴُـﻨَﺎدِى ُﻣﻨَﺎ ٌد
ُ َﱏ ﻗَ ْﺪ َﻏﻔَﺮ
اُ ْﺟَﺮﻩُ ا ﱢ
ْﰎ ِﱃ ﻓَـﻘ ُْﻮﻣُﻮْا َﻣ ْﻐﻔ ُْﻮرًا ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ُْﺻ ْﻤﺘُ ْﻢ ِﱃ َواَﻓْﻄَﺮ
ُ  ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎدِى:َﺎﱃ
َ ْل اﷲُ ﺗَـﻌ
ُ َﺎت ﻓَـﻴَـﻘُﻮ
ٍ َﺣ َﺴﻨ
“Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadhan kemudian keluar untuk
merayakan hari raya kamu sekalian maka Allah pun berkata: “Wahai
malaikat-Ku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajian dan meminta
balasannya sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka”. Seseorang
kemudian berseru: “Wahai ummat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal
kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan”. Kemudian
Allah pun berkata: “Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan
berbuka untuk-Ku. Maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan
ampunan.”

!اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ
Jama`ah Idul Fithri yang berbahagia
Jika dikaji lebih spesifik kata Ramadhan merupakan bentuk mashdar
(infinitive) yang terambil dari kata ramidha yarmadhu berarti membakar,
menyengat karena terik, atau sangat panas. Karena saat ditetapkan sebagai
bulan wajib berpuasa untuk orang beriman, udara atau cuaca di Jazirah Arab
saat itu sangat panas sehingga bisa membakar sesuatu yang kering.
Ramadhan dapat juga berarti mengasah karena masyarakat Arab Jahiliyah
pada bulan itu mengasah alat-alat perang mereka seperti pedang, golok,
tombak dan sebagainya untuk menghadapi perang pada bulan berikutnya.
Dengan demikian Ramadhan dapat dimaknai bulan untuk mengasah jiwa,
ketajaman pikiran dan kejernihan hati, sehingga dapat membakar sifat-sifat
tercela dan lemak-lemak dosa yang ada dalam diri kita. Dengan ungkapan
lain Ramadhan merupakan bulan yang sangat sarat makna, kesemuanya
bermuara kepada kemenangan orang mukmin yang berpuasa dalam
melawan hawa nafsu, egositas, keserakahan, ketamakan, pencitraan dan
ketidakjujuran.
Ramadhan telah usai dan berlalu, tentu banyak pelajaran yang dapat dipetik
jika ditinjau dari berbagai sudut pandang untuk dijadikan bekal dalam
mengarungi kehidupan 11 bulan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan
Ramadhan adalah sebuah madrasah tarbiyah (tranning centre). Bayangan
selama lebih kurang 24 jam x 30 hari, di mulai dari terbitnya fajar hingga
Page 2 of 7 Khutbah Idul Fitri 1437.H / 2016.M, by Al Fitri

terbenamnya matahari kita diwajibkan puasa dengan menahan dari segala
yang membatalkan dan mengurangi nilai puasa. Sementara di malam hari
dianjurkan melakukan amal-amalan sunnah seperti tadarus Quran, sholat
taraweh, witir dan lain sebagainya dengan meninggalkan waktu tidur dan
istirahat. Namun setelah itu semuanya kita lewati pernahkah kita
memperhatikan aspek nilai sosial Ramadhan itu sendiri, contoh semua orang
sudah dapat dipastikan pernah merasa kenyang tapi tidak semua orang juga
pernah merasakan lapar dan dahaga.

!اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ
Jama'ah sholat Idul Fitri rahimakumullah
Ibadah puasa yang baru saja kita laksanakan, sesungguhnya suatu proses
pendidikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan bagi orang-orang
beriman yang menghantarkannya pada puncak nilai-nilai kemanusiaan yang
disebut dengan insan muttaqien. Seyogianya puasa dijadikan momentum
melatih kepekaan sosial dan pengendalian diri sebab esensi berpuasa tidak
lain merupakan pengendalian diri, dan bentuk ujian dalam mencari jati diri
kemanusian. Dari sekian banyak aspek, aspek dimensi kepekaan sosial dan
bekerja adalah diantaranya. Khutbah singkat ini lebih fokus pada tema
“Mewujudkan Peduli Sosial dan Indonesia Kerja Melalui Pesan Ramadhan.”
Salah satu aspek terpenting ajaran Islam yang sering ditelantarkan
sepanjang sejarah oleh ummatnya yaitu kepedulian sosial terhadap mereka
yang kurang beruntung atau yang tidak mampu secara ekonomi. Padahal ini
adalah bagian dari prinsip keadilan, yang merupakan sisi lain dari mata uang
yang sama dari doktrin monoteisme (tauhid). Puasa Ramadhan selama satu
bulan penuh, yang datang hanya sekali dalam setahun, dalam perspektif ini
merupakan lonceng peringatan keras bagi orang beriman agar masalah
keadilan sosial jangan dianggap sepele dan sekali-kali dilecehkan.
Zaman sekarang solidaritas sosial terus tergerus di era gloalisasi dan
informasi yang pesat. Di saat yang sama sikap individualistik dan hidonistik
semakin menonjol di tengah masyarakat. Tentu saja masalah ini menjadi
tantangan bersama bagi kita ummat Islam. Pesan Ramadhan dapat kita
realisasikan dalam membangun masyarakat dan bangsa dengan budaya
peduli sosial dan terus kerja demi tanah air dan tumpah darah Indonesia
yang kita cintai ini.
Membangun peradaban suatu bangsa pertama sekali membutuhkan
kepekaan sosial, bukan sifat individualisme dan etnisme. Kepekaan sosial
artinya mau berbagi dengan apa yang kita dimiliki atau yang kita punya.
Sekiranya kepekaan sosial telah mengkristal maka akan ada solidaritas
sosial. Tujuannya akan lahir kehidupan yang penuh kebersamaan dalam
mewujudkan kedamaian dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara sekaligus.
Kepekaan sosial sesungguhnya mempunyai berkaitan dengan relasi sosial.
Kondisi ini akan membangkitkan empati serta solidaritas sosial sesama
manusia dan anak bangsa. Dengan demikian empati serta solidaritas dapat
dicerminkan ketika memberi kepada sesama terutama kepada karib kerabat
yang tidak berpunya atau kaum fakir miskin. Dengan munculnya empati serta
Page 3 of 7 Khutbah Idul Fitri 1437.H / 2016.M, by Al Fitri

kepekaan sosial di dalam diri kita akan mudah terpanggil untuk saling
membantu dan menolong sesama makhluk Allah SWT.

!اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ
Jama'ah sholat Idul Fitri rahimakumullah
Kemakmuran dan kesejahteraan sosial sesungguhnya akan bisa dibangun
dan diraih melalui perilaku yang baik yang berdasarkan nilai-nilai keiman dan
ketaqwaan dari tujuan pelaksanaan puasa, seperti adanya sifat kejujuran dan
kecerdasan (intelektual, spiritual, emosional, dan sosial). Disamping kita
memiliki kejujuran, kemampuan kerja, dan etika kerja maka berbarengan
kepekaan sosial pun harus senantiasa kita tumbuhkan, artinya rizki yang kita
dapatkan bukanlah sekedar untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi di situ
terdapat hak orang lain, terutama hak fakir-miskin, sebagaimana firman Allah
SWT:

.ُوم
ِ وَِﰲ أَْﻣﻮَاﳍِِ ْﻢ َﺣ ﱞﻖ ﻟِﻠﺴﱠﺎﺋ ِِﻞ وَاﻟْ َﻤ ْﺤﺮ
”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”. (QS. Adz-Dzariyat :19)
Kepekaan sosial ditumbuhkan antara lain dengan cara memberikan sebagian
harta kita kepada mereka yang membutuhkan, terutama fakir-miskin, baik
dalam bentuk zakat mal, zakat fitrah ataupun infaq dan shadaqah. Perlu kita
sadari bersama kesediaan berzakat, berinfaq atau bershadaqah merupakan
ciri utama akhlaq orang yang bertaqwa, yang sarana pembangunan
ketaqwaan itu terlahir salah satunya tujuan dari puasa itu sendiri.
Di samping adanya kepedulian sosial dan etos kerja yang tinggi, etika
berusaha, kerja dan terus kerja yang berdasarkan pada nilai-nilai tauhid.
Islam juga mengajarkan agar mengerahkan segala kemampuan yang ada
pada diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini
yang disebut dengan itqan atau ihsan, sebagaimana yang diajarkan
Rasulullah SAW:

.ُُِﺐ إِذَا َﻋ ِﻤ َﻞ أَ َﺣ َﺪ ُﻛ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﻤ َﻞ أَ ْن ﻳـُْﺘ ِﻘﻨَﻪ
ﻗِﺈ ﱠن اﷲَ ﳛ ﱡ
“Sesungguhnya Allah SWT mencintai suatu perbuatan yang dikerjakan
secara itqan (profesional).” (HR. Ad-Dailamiy)
Setiap pribadi kita harus senantiasa bekerja dan menghindari sifat malas
untuk membagun kehidupan masyarakat dalam slogan Indonesia Kerja.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia Kerja disamping memperhatikan yang
namanya etos kerja, juga menumbuhkan etika bekerja dan etika berusaha,
dengan kata lain hanya rizki yang halal, baik substansinya maupun cara
mendapatkannya yang dicari dan dilakukan. Karena disadari atau tidak rizki
yang halal akan menimbulkan perilaku yang baik, sebaliknya rizki yang
haram akan menimbulkan perilaku yang buruk, seperti menjamurnya budaya
korupsi dan suap dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Oleh
karenanya Allah menganjurkan hamba-Nya memakan sestau yang halal dan
baik:
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.ِﲔ
ٌْ َات اﻟ ﱠﺸْﻴﻄَﺎ ِن إِﻧﱠﻪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪﱞو ُﻣﺒ
ِ ْض َﺣﻼَﻻً ﻃَﻴﱢﺒًﺎ َوﻻَ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌُﻮا ُﺧﻄُﻮ
ِ س ُﻛﻠُﻮا ﳑِﱠﺎ ِﰲ اﻷَر
ُ ﻳَﺂ أَﻳــﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. AlBaqarah: 168).

!اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ
Hadirin Jama’ah ’Idul Fitri yang berbahagia
Ramadhan dan Idul Fitri dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan,
sudah seharusnya kita jadikan upaya untuk memotivasi setiap individu baik
sebagai abdi negara, penegak hukum, anggota legislatif, kalangan dunia
usaha, pelajar dan mahasiswa, para pekerja maupun seluruh rakyat, untuk
mengabdi hanya demi kepentingan nusa, bangsa dan negara sehingga
momentum ini menjadi aksi bersama rakyat dan pemerintah untuk
mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan bangsa dan negara.
Hal itu penting untuk menghasilkan manusia yang memiliki etos kerja,
berkarakter dan mandiri sehingga Indonesia dapat memenangi persaingan di
era globalisasi dan pasar bebas ini.
Idul Fitri merupakan jembatan emas dalam mewujudkan semua harapan
ummat Islam dalam berbangsa dan bernegara sebagai penghuni mayoritas
di republik ini. Harapan itu hanya bisa dicapai dengan terus kerja. Hanya
melalui kerja secara berjamaah akan meraih kemakmuran dan kejayaan
Islam. Kerja disini haruslah dengan keinsyafan akan kekuatan dari ukhwah
Islamiyah. Kerja yang dilakukan dengan gotong royong atau prinsip ta’awun,
bukan semata urusan ummat semata atau ulama, tapi para pemimpin-pun
muslim yang bergerak disektor yang juga mempunyai peranan yang sangat
strategis, demi kejayaan dan kemulian Islam.
Ummat Islam harus memiliki keyakinan pergerakan (harakah) yang ingin
dibangun dan diterobos yaitu menjebol mentalitas yang berada dalam
bayangan sisa-sisa danpak dari keterjajahan bangsa asing, ketertindasan,
ketidakadilan, ketidakmerdekaan, keterbelakangan, kesewenang-wenangan
pihak lain, serta membangun mentalitas kerja tidak ingin berhenti pada
slogan ataupun hanya perayaan semata apalagi sebatas pencitraan melulu,
akan tetapi sebuah gerakan dan aksi nyata yang membangkitkan semangat
dalam mewujudkan impian bahwa ummat Islam harus menjadi tuan di
rumahnya dan jangan sampai menjadi tamu di negerinya sendiri. Bukankah
Allah SWT telah menganjurkan hamba-Nya untuk terus berkarya:

ِْﺐ وَاﻟ ﱠﺸﻬَﺎ َدة
ِ َﺎﱂ اﻟْﻐَﻴ
ِ ِﱃ ﻋ
َٰ  َو َﺳﺘُـَﺮدﱡو َن إ,ﻗ ُِﻞ ا ْﻋ َﻤﻠُﻮا ﻓَ َﺴﻴَـﺮَى اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ َﻤﻠَ ُﻜ ْﻢ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ وَاﻟْﻤ ُْﺆِﻣﻨُﻮ َن
.ﻓَـﻴُـﻨَﺒﱢﺌُ ُﻜ ْﻢ ﲟَِﺎ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At
Taubah :105)
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!اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ
Hadirin Jama’ah ’Idul Fitri yang terhormat
Logika umum berkata para penguasa di negeri ini tentu berpuasa di bulan
Ramadhan dan mengerjakan iabadah lainya seperti sholat, dan haji, tetapi
puasa ya puasa, tetapi sangat disayangkan tidak ada kaitannya dengan
upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan dan menggalakkan
kepedulian sosial. Maka tidaklah mengherankan jika kesenjangan sosialekonomi termasuk yang tertinggi hampir di seluruh dunia Islam.
Indonesia Muslim terbesar ini, setali tiga uang dengan negeri-negeri Muslim
Timur Tengah yang kini masih dalam suasana revolusi, perang saudara yang
berkecamuk dan sedang gagap dalam memetakan masa depannya. Jika
Nabi Muhammad SAW berkuasa semata-mata hanya untuk mengibarkan
panji-panji kalimat tauhid yang terkait rapat secara organik dengan tegaknya
keadilan dan keperdulian sosial sebagai salah satu hikmah puasa, maka
sebagian besar penguasa Muslim berbuat sebaliknya. Mereka memang
mengaku percaya kepada nabi akhir zaman ini, tetapi hampir sepanjang
sejarah telah melecehkan semua nilai luhur itu. Dan, pemicunya tak lain
karena kerakusan terhadap harta dan kekuasaan yang sudah berada di luar
kendali iman dan moralitas.
Akhirnya, perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan bagi seluruh
umat beriman tertuang dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat ke 183:
”Wahai segenap orang yang beriman! Diwajibkan kepada kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, dengan harapan
kamu akan meraih posisi takwa.” Takwa di sini tak dapat diterjemahkan
hanya sebagai takut kepada Allah semata. Tapi lebih bermakna adanya
kesadaran mendalam dan tulus dalam hati orang yang berpuasa bahwa
Allah senantiasa mengawasi tingkah lakunya dari jarak yang tanpa batas.
Pemihakan pada keadilan dan kepedulian sosial adalah buah langsung dari
perilaku takwa itu di samping nilai-nilai spiritual lainnya. Semestinya elite
Muslim mau melakukan introspeksi secara tajam dan berani terhadap
fenomena kekuasaan yang tecermin dalam ungkapan bukankah kekuasaan
politik pasca-proklamasi dan reformasi sebagian besar tergenggam di tangan
para yang berpuasa, tetapi mengapa tonggak-tonggak keadilan dan
kepedulian sosial masih saja dibiarkan goyah dan kurang terurus.
Besar harapan kita puasa Ramadhan tahun ini akan mampu membangunkan
kesadaran yang mendalam dan tulus demi perbaikan moral bangsa
Indonesia yang masih berada di bawah bayang-bayang awan kelabu.
Semoga Allah tidak pernah bosan membimbing bangsa ini ke arah jalan
yang lurus dan benar.
Akhirnya tergores harapan dan doa semoga ummat Islam harus dapat
memahami Ramadhan sebagai upaya untuk menjadikan kita sebagai orang
yang profesional dan disiplin dalam berbagai bidang yang sedang kita geluti.
Karena fenomena di tengah-tengah masyarakat cenderung Ramadhan
menjadi alasan dan dalih untuk tidak menjadi orang yang produktif dan
kreatif. Demikian khutbah yang singkat ini semoga ada mamfaatnya, dan
terimakasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan.
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Marilah kita berdoa, menundukkan kepala, memohon kepada Allah Yang
Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam dimana
saja berada.
DO’A KHUTBAH IDUL FITRI

ﱠﺣْﻴ ِﻢ
ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲِ اﻟﺮﱠﲪَْ ِﻦ اﻟﺮِ
ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َوَﻣ ْﻦ َوﻻَﻩُ َوﻻَﺣَﻮَْل َوﻻَﻗُـ ﱠﻮةَ إِﻻﱠ
ﺼﻼَةُ وَاﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮِْل اﷲِ َو َﻋﻠَﻰ آﻟِِﻪ َو َ
اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ وَاﻟ ﱠ
َﺎﱃ وَا ْﻋﻠَﻤُﻮْا أَ ﱠن ﻳـ َْﻮَﻣ ُﻜ ْﻢ َﻫﺬَا ﻳـ َْﻮٌم َﻋ ِﻈْﻴﻢٌ ،ﻓَﺄَ ْﻛﺜِﺮُوْا ِﻣ َﻦ
س اﺗﱠـﻘُﻮْا اﷲَ ﺗَـﻌ َ
ﺑِﺎﷲِ .أَﻣﱠﺎ ﺑـَ ْﻌ ُﺪ :أَﻳــﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ﱠﱯ اﻟْ َﻜﺮِِْﱘ.
ﺼﻼَةِ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
اﻟ ﱠ
ﺻﻠﱡﻮْا َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱢﻤُﻮْا ﺗَ ْﺴﻠِْﻴﻤًﺎ.
ﺼﻠ ْﱡﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِﱠﱯﱢ ،ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ آ َﻣﻨـُﻮْا َ
إِ َن اﷲَ َوَﻣﻠَﺌِ َﻜﺘَﻪُ ﻳُ َ
ْﺖ َﻋﻠَﻰ إﺑ ِْﺮاَ ِﻫْﻴ َﻢ َو َﻋﻠَﻰ ِآل إَﺑْـَﺮاِ ْﻫْﻴ َﻢَ .وﺑَﺎرِْك
ﺻﻠﱠﻴ َ
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋﻠَﻰ ِآل ﳏَُ ﱠﻤﺪٍَ ،ﻛﻤَﺎ َ
اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ
ْﺖ َﻋﻠَﻰ إِﺑْـﺮَا ِﻫْﻴ َﻢ َو َﻋﻠَﻰ ِآل إِﺑْـﺮَا ِﻫْﻴ َﻢ.
َﻋﻠَﻰ ﳏَُ ﱠﻤﺪٍَ ،و َﻋﻠَﻰ ِآل ﳏَُ ﱠﻤﺪٍَ ،ﻛﻤَﺎ ﺑَﺎ َرﻛ َ
ِﻚ ﻳَﺎ
ِﲔ َوَﻣ ْﻦ ﺗَﺒِ َﻌ ُﻬ ْﻢ إ َِﱃ ﻳـَﻮِْم اﻟ َﺪﻳْﻦِ ،وَارْﲪَْﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َوﻓِْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑِﺮَﲪَْﺘ َ
ﺼﺤَﺎﺑَِﺔ َو اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌ ْ َ
اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻋ ِﻦ اﻟ ﱠ
أ َْر َﺣ َﻢ اﻟﱠﺮا ِِﲪ َْﲔ.
ْت،
َﺎت ،اْﻷَ ْﺣﻴَﺎ ِء ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َو اْﻷَ ْﻣ َﻮا ِ
ِﲔ َو اﻟْﻤ ُْﺆِﻣﻨ ِ
ْت َو اﻟْﻤ ُْﺆِﻣﻨ ْ َ
ِﲔ َو اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤﺎ ِ
اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏﻔ ِْﺮ ﻟِْﻠ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ ْ َ
َات.
ْﺐ اﻟ ﱠﺪ َﻋﻮ ِ
ْﺐ ُِﳎﻴ ُ
ﱠﻚ َِﲰْﻴ ٌﻊ ﻗَ ِﺮﻳ ٌ
إِﻧ َ
َْﺎﺳ ِﺮﻳْ َﻦ.
َرﺑـﱠﻨَﺎ ﻇَﻠَ ْﻤﻨَﺎ أَﻧْـ ُﻔ َﺴﻨَﺎ َو إِ ْن َﱂْ ﺗَـ ْﻐﻔ ِْﺮﻟَﻨَﺎ َو ﺗـَﺮْﲪَْﻨَﺎ ﻟَﻨَﻜ ُْﻮﻧَ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اﳋ ِ
ﱠﺎب.
ْﺖ اﻟْ َﻮﻫ ُ
ﱠﻚ اَﻧ َ
ْﻚ رَﲪَْﺔً إِﻧ َ
َﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟَ ُﺪﻧ َ
َرﺑـﱠﻨَﺎ َﻻ ﺗُِﺰ ْغ ﻗُـﻠ ُْﻮﺑـَﻨَﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪ إِ ْذ َﻫ َﺪﻳْـﺘَـﻨَﺎ َو ﻫ ْ
َﻚ اﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﺑِ َﺸ ْﻬ ِﺮ
َﻚ اﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْآ ِن َوﻟ َ
َﻚ اﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﺑِﺎﻹِﳝِْﺎ ِن َوﻟ َ
َﻚ اﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﺑِﺎ ِﻹ ْﺳﻼَِم َوﻟ َ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ َ
.
َﻚ اﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ ﻧِ ْﻌ َﻤ ٍﺔ أَ
َﺎل وَاﻟْ ُﻤﻌَﺎﻓَﺎةِ ﻟ َ
ْﻞ وَاﻟْﻤ ِ
َﻚ اﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﺑِﺎﻷَﻫ ِ
َرَﻣﻀَﺎ َن َوﻟ َ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻃَﻬ ْﱢﺮ ﻗُـﻠ ُْﻮﺑـَﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱢـ َﻔﺎ ِْق َو اَ ْﻋﻤَﺎﻟَﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﱢﺮﻳَﺎ ِء.
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَﻰ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َو
ْب اﻟﻨﱠﺎِرَ .و َ
َﺧَﺮةِ َﺣ َﺴﻨَﺔً َو ﻗِﻨَﺎ َﻋ َﺬا َ
َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ِﰱ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَﺔً َو ِﰱ اْﻷ ِ
ِﲔ.
َب اﻟْﻌَﺎﻟَﻤ ْ َ
ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ,وَاﳊَْ ْﻤ ُﺪِ ﷲِ ر ﱢ
َﻋﻠَﻰ آﻟِِﻪ َو َ
اﻹ ْﺣﺴَﺎ ِن َوإِﻳﺘَﺎ ِء ذِي اﻟْﻘُﺮَْﰉ َوﻳـَْﻨـﻬَﻰ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ ْﺤﺸَﺎ ِء َو اﻟْ ُﻤْﻨ َﻜ ِﺮ
ْل َو ِْ
ِﻋﺒَﺎ َد اﷲِ ،إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﺄْ ُﻣ ُﺮ ﺑِﺎﻟْ َﻌﺪ ِ
وَاﻟْﺒَـ ْﻐ ِﻲ ﻳَﻌِﻈُ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ َﺬ ﱠﻛﺮُو َن .ﻓَﺎذْ ُﻛﺮُْوا اﷲَ اﻟ َﻌﻈِﻴ َﻢ ﻳَ ْﺬﻛ ُْﺮُﻛﻢْ ،وَا ْﺷ ُﻜﺮُْو ا َﻋﻠَﻰ ﻧَِﻌ ِﻤ ِﻪ ﻳَِﺰْد ُﻛﻢْ،
ﺼﻨَـﻌ ُْﻮ َن.
ﻀﻠِ ِﻪ ﻳـُ ْﻌ ِﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟَ ِﺬ ْﻛ ُﺮ اﷲِ اَ ْﻛﺒَـَﺮ .وَاﷲُ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻣَﺎ ﺗَ ْ
وَا ْﺳﺄَﻟُﻮْا ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْ
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