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Khutbah Jum'at

Saudara-saudara Jamaah

Jum’at yang dicintai Allah.

Marilah kita semua memulai

perjumpaan di siang hari Jum’at yang

indah ini dengan sama-sama

menghaturkan rasa syukur kita

kepada Allah SwT. Dengan adanya

syukur ini maka peluang kita untuk

maju ke depan meraih kehidupan

yang lebih baik menjadi lebih lebar

lagi. Dengan rasa syukur pula kita

dapat terhindar dari siksa Allah SwT.

Sebab, siksa Allah jelas akan

dijatuhkan ke atas ubun-ubun orang

atau masyarakat yang kufur dari

nikmat Allah.

Siang hari ini, kita mendapat

kesempatan dan kekuatan untuk

berada di masjid ini. Ini sungguh

karunia Allah yang tidak terhingga.

Sebab banyak orang yang karena

kesehatannya terganggu, mereka

tidak dapat menikmati shalat Jum’at

seperti ini. Oleh karena itu marilah

pelaksanaan shalat Jum’at ini kita

lakukan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, shalat kita menjadi

baik dan saat kita mendengarkan

khutbah, jiwa kita pun mendapat

siraman nilai-nilai dan keteduhan
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yang sangat berharga.

Saudara-saudara jamaah Jum’at

yang berbahagia.

Kalau kita cermati, maka sebuah

kegiatan bernama mendirikan shalat

Jum’at itu dapat berhasil manakala

petugas atau pelakunya lengkap.

Yaitu, intinya harus ada jamaahnya,

ada imamnya, ada khatibnya dan ada

muadzinnya. Tentu diperlukan

gedung tempat pelaksanaan

Jum’atan bernama masjid lengkap

dengan segala fasilitasnya. Agar kita

semua nyaman berjamaah Jum’at

juga diperlukan petugas kebersihan

masjid, penjaga peralatan pengeras

suara, petugas keamanan dan

sebagainya.

Jamaah shalat Jum’at

diperintahkan oleh Allah untuk

mendatangi masjid-masjid saat waktu

shalat Jum’at tiba. Ini dapat kita lihat

pada Al-Qur’an surat Jum’ah berikut;

 Artinya sebagai berikut: Hari

orang-orang yang beriman, apabila

(kalian) diseru untuk menunaikan

sembahyang pada hari Jum’at,

maka bergegaslah kamu kepada

mengingat Allah dan tinggalkanlah

jual beli. Yang demikian itu lebih

baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila telah ditunaikan

sembahyang maka bertebaranlah

kamu di muka bumi dan carilah

karunia Allah dan ingatlah Allah

banyak-banyak supaya kamu

beruntung. (Q.s. Jum’ah ayat 9-10)

Jadi, faktor penting dalam shalat

Jum’at adalah hadirnya jamaah itu.

Tanpa hadirnya jamaah shalat maka

shalat Jum’at tidak dapat didirikan.

Faktor penting lain adalah

hadirnya khatib dan imam. Khatib

bertugas menyampaikan khutbah dan

imam bertugas memimpin jalannya

pelaksanaan shalat Jum’at. Ditambah

dengan adanya penyeru

sembahyang yang disebut muadzin.

Jamaah Jum’at yang dikaruniai

iman dan takwa kepada Allah

Marilah kita kaji lebih lanjut soal

imam dalam shalat Jum’at, juga imam

dalam shalat-shalat yang lain. Apa

makna kehadiran seorang imam?

Apakah ia sekadar orang yang

berada di depan jamaah? Tentu saja

tidak sesempit itu pengertian dan

maknanya. Yang jelas, selalu kita

lihat, seorang imam pada hakikatnya

adalah seorang pemimpin, pemimpin

shalat.

Telah sering kita saksikan

bagaimana efektifnya seorang imam

memimpin shalat, manakala ini

memiliki keterampilan untuk

memimpin shalat, dan memiliki

keterampilan untuk mengaji (fasih

dan tartil) dan mampu bertindak arif

berdasar pemahamannya atas kondisi

jamaahnya. Ketika siang hari dan

banyak jamaahnya yang terdiri dari

para musafir atau orang yang transit

di sebuah masjid kota misalnya, maka

seorang imam yang cerdik dan efektif

akan memilih membaca surat atau

ayat Al-Qur’an yang tidak begitu

panjang. Dengan demikian jamaah

akan tenang, sebab mereka masih

punya keperluan lain yang mendesak
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yang harus dikerjakan seusai shalat

Jum’at.

Seorang Imam shalat harus dapat

dicontoh gerakan-gerakan shalatnya,

fasih dan tartil bacaan Qur’annya,

juga komandonya harus jelas

sehingga mudah didengar oleh

jamaah. Dengan demikian jamaah

shalat akan dengan sukarela

mengikuti perintahnya. Sebagai

orang yang berada di depan ia harus

tampil prima seperti itu.

Saudara-saudara jamaah Jum’at

yang dicintai Allah.

Dari memahami dan memaknai

hadirnya seorang imam sebagai

pemimpin shalat, maka kita dapat

memperluas pikiran kita tentang

bagaimana seharusnya jalannya

kepemimpinan dalam masyarakat.

Maksudnya, kita dapat membuat

analogi atau perbandingan yang

fungsional, bahwa sebaik-baik

pemimpin masyarakat adalah ia yang

mirip dengan imam shalat. Ia harus

terampil memimpin, bicaranya tegas

dan jelas, tindak-tanduknya dapat

dijadikan contoh, dan ia harus yakin

kalau perintahnya akan diikuti oleh

masyarakat yang dipimpinnya.

Akan tetapi perlu diingat,

hadirnya seorang pemimpin tidak

harus selalu di depan. Dalam sebuah

Hadits disebutkan:

Artinya: “Setiap kamu adalah

penggembala dan setiap kamu akan

diminta pertanggung jawabannya

atas apa yang digembalakan.

Seorang pemimpin adalah

penggembala bagi rakyatnya, maka

ia akan ditanya tentang apa yang

digembalakannya”(H.R.. Ahmad)

Seorang penggembala (ra’i) yang

baik dan efektif ketika dia berada di

belakang mereka yang dia

gembalakan. Kita saksikan bagaimana

penggembala itik, kambing, lembu, dia

selalu di belakang yang

digembalakan. Tugasnya adalah

mengawasi dan menjaga agar yang

digembalakan itu berada di jalan yang

tepat dan tidak tersesat.

Oleh karena itu, seorang

pemimpin yang efektif kadang perlu

berada di belakang masyarakat atau

rakyatnya. Ia percaya masyarakat

atau rakyat atau umat yang dia

pimpin sudah cukup kreatif dan

mampu berjalan ke depan sesuai

arahannya. Ia juga menjaga agar

masyarakat, rakyat atau umat yang

dia pimpin tidak tersesat.

Saudara-saudara jamaah

Jum’ah yang dirahmati Allah.

Menjadi pemimpin itu tidak

mudah. Apalagi menjadi pemimpin

yang efektif. Baik ketika ia tampil di

depan (sebagai imam) mau pun ketika

tampil di belakang (sebagai ra’i).

Lebih-lebih ketika ia harus tampil

dalam lokasi dan fungsi

kepemimpinan ketiga, yaitu sebagai

Rois (kepala). Kepala yang harus

memimpin seluruh tubuh harus benar

dan baik isinya, sehingga ketika

memimpin seluruh tubuh dan

memberi perintah kepada anggota

tubuhnya akan menghasilkan

gerakan yang benar dan bermanfaat.

Demikianlah, semoga kita semua

dikaruniai Allah para pemimpin yang

efektif, bukan pemimpin omong

kosong dan tidak mampu memimpin.

Khutbah kedua

Jamaah Jum’ah yang selalu setia

mendengarkan khutbah.

Sebelum khutbah ini saya akhiri,

marilah kita sadari bahwa sebuah

shalat jamaah akan berhasil manakala

imamnya efektif. Dan sebuah

masyarakat atau umat akan berhasil

maju manakala pemimpinnya juga

efektif. Dan kita tahu serta sadar kalau

setiap diri kita adalah pemimpin paling

tidak pemimpin bagi diri sendiri dan

pemimpin keluarga. Oleh karena itu

marilah kita selalu berusaha agar

kepemimpinan kita juga efektif.

Akhirnya marilah kita semua

berdoa, agar ibadah Jum’at kita

diterima Allah SwT, dan kita semua

senantiasa dapat menambah takwa

kita kepada Allah SwT.l
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Hadirin, jamaah Jum’at

rahikumullah.

Sebagai makhluk yang diberi

karunia akal budi sudah

seharusnya kita selalu

memanjatkan puji dan syukur

kepada Allah SwT, karena kalau

kita pikir dan   kita timbang secara

jujur nikmat dan karunia yang telah

diberikan Allah kepada kita

sungguh tidak dapat kita hitung.

Satu di antara nikmat Allah adalah

nikmat yang pada siang hari ini

diberikan kepada kita yang berupa

nikmat kesehatan dan kesempatan.

Karena nikmat itu kita dapat

berkumpul di tempat  ini dengan

rasa ikhlas.

Hadirin, jamaah Jum’at

rahikumullah.

Saat ini kita sudah

dipenghujung akhir tahun 2010

Miladiyah namun kita juga berada

di awal tahun 1432 Hijriah.

Memang, Islam tidak mengajarkan

kepada kita untuk menganggap

sakral peristiwa pergantian tahun.

Angka-angka tahun hanyalah

MEMAKNAI PERGANTIAN TAHUN

ISNGADI MARWAH ATMADJA, WAKIL KETUA  PW PEMUDA MUHAMMADIYAH  DIY

sarana untuk membantu kita

menghitung waktu yang telah kita

pergunakan selama ini.

Islam tidak pernah mengajarkan

tradisi pesta penyambutan tahun

baru sebagaimana yang sekarang

sibuk dirayakan oleh masyarakat

umum. Pesta menyambut tahun baru

baik tahun Hijriyah maupun

Miladiyah adalah tradisi ciptaan

manusia semata. Selama dirayakan

dalam batas-batas yang wajar dan

tidak melanggar syariat yang

digariskan Allah dan Rasul-Nya,

maka tidak ada dosa apalagi pahala di

dalamnya. Namun, kalau tahun baru,

baik tahun baru hijriyah ataupun

miladiyah kita rayakan dengan pesta

yang melanggar syari’at Islam, seperti

pesta minuman keras pasti akan ada

dosa di dalamnya. Dosa itu bukan

karena merayakan tahun baru tetapi

karena pesta minuman kerasnya.

Walau begitu, sebagai manusia

yang dikarunia Iman dan  Islam serta

diberi nalar dan budi, kita harus

senantiasa berhati-hati dalam

bertindak. Pesta kembang api, keliling

kota dengan sepeda motor, begadang

di pusat kota, main teerompet sampai

larut malam adalah perbuatan yang

tidak ada larangannya secara

langsung, namun perlu kita pikirkan

apakah itu bermanfaat untuk

dilakukan? Uang yang untuk membeli

terompet dan kembang api jelas lebih

bermanfaat apabila kita sumbangkan

kepada saudara-saudara kita yang

sedang ditimpa bencana.

Hadirin, jamaah Jum’at

rahimakumullah.

Dalam surat Al-Imran 190-191

Allah berfirman

“Sesungguhnya di dalam

penciptaan langit dan bumi dan

silih bergantinya  malam dan siang

terdapat tanda-tanda kebesaran

Allah bagi orang-orang yang

berakal, (yaitu) orang-orang yang

mengingat Allah sambil berdiri,

duduk, dan berbaring serta

memikirkan penciptaan langit dan

bumi (seraya berkata),” Ya, Tuhan

kami, tiadalah Engkau

menciptakan semua ini dengan sia-

sia. Maha Suci Engkau, maka

peliharalah kami dari siksa

neraka”. (Q.s. Ali Imran: 190-191)

Dalam ayat tadi Allah berfirman

bahwa tanda-tanda kebesaran Allah

hanya akan dapat dimengerti oleh

manusia yang mau berpikir (berakal)

yang mau memikirkan penciptaan

langit dan bumi, memikirkan

pergantian siang dan malam. Secara

tidak langsung, dapat juga kita

pahami bahwa Allah memerintahkan

kita yang berakal ini  untuk selalu

memikirkan apa saja yang telah

diciptakan Allah, karena  semua yang

telah diciptakan Allah itu pada

dasarnya tidak ada yang sia-sia.

Semua ada manfaatnya.

Memikirkan pergantian siang dan

malam pada dasarnya juga

memikirkan pada semua peristiwa

yang sempat kita simak sepanjang

siang dan malam. Di siang tadi ada

peristiwa apa di malam kemarin juga

telah ada peristiwa apa. Semua

peristiwa yang terjadi sepanjang hari
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itu pantas kita simak dan kita

renungkan.

Kumpulan siang dan malam itu

oleh manusia kemudian dibagi dalam

hitungan minggu, bulan, tahun, abad,

serta milenium. Sudah barang tentu

kita tidak akan dapat menyaksikan

semua peristiwa yang terjadi selama

satu milenum (1000 tahun) ataupun

satu abad, namun kita masih bisa

membaca jejak-jejak manusia

beberapa milenium sebelum kita.

Semua suku bangsa di masa lalu itu

mempunyai cerita kejayaan dan

keruntuhan mereka masing-masing.

Hadirin, jamaah Jum’at

rahimakumullah.

Peristiwa pergantian tahun pada

dasarnya dapat kita manfaatkan

secara lebih bermakna daripada

sekedar berpesta terompet dan

kembang api yang mungkin tidak

berguna selain sebagai sebuah

bentuk pemborosan semata.

Peristiwa pergantian tahun seperti

pergantian tahun 1431 ke 1432

Hijriyah dan 2010 ke 2011 Miladiyah

ini dapat kita manfaatkan untuk

merenung dan memikirkan

ulang.Peristiwa apa  yang telah terjadi

dan sempat kita saksikan. Prestasi dan

kesia-siaan apa yang telah kita

torehkan selama tahun kemarin. Kalau

selama tahun kemarin kita lebih

banyak menorehkan prestasi maka itu

harus kita tingkatkan namun kalau

tahun kemarin kita lebih banyak

melakukan kesia-siaan maka itu harus

kita benahi mumpung masih ada

kesempatan yang diberikan kepada

kita.

Khutbah Kedua

Hadirin sidang Jum'at

rahimakumullah!

Memang, pergantian tahun akan

datang setiap tahun, jadi dapat

dikatakan sebagai peristiwa yang

biasa. Namun, momentum pergantian

tahun ini harus kita maknai dengan

nuansa lain. Pergantian tahun harus

kita peringati dengan kegiatan yang

bermanfaat tidak dengan pesta pora

yang tidak ada manfaatnya, apalagi

diisi dengan kegiatan maksiat yang

terlaknat.

Tahun baru harus kita maknai

agar kita lebih bisa menghargai waktu

yang telah diberikan Allah kepada

kita, karena Allah sendiri kerap

bersumpah atas nama waktu. Itu

berarti Allah sangat menekankan

kepada kita untuk memperhatikan

waktu dan semua peristiwa yang

terjadi di dalamnya.

Marilah kita sambut datangnya

fajar di tahun yang baru dengan

semangat yang juga baru, semangat

untuk lebih memperbaiki semua

prestasi yang  telah kita gores di

tahun yang telah berlalu. Di

penghujung tahun ini lebih baik kita

merenung dan memikirkan semua

peristiwa yang telah terjadi. Karena

dengan memikirkan semua peristiwa

yang telah terjadi, keimanan dan

keIslaman kita juga akan terus

bertambah. Mungkin di tahun

kemarin kita masih miskin, lemah, dan

kurang sejahtera, maka atas kuasa

Allah kita akan bisa terbebas dari

semua derita yang ada. Namun,

apabila kita tidak mensyukuri semua

karunia-Nya, kita yang di tahun ini

mulia dan kaya raya bisa juga dibalik

menjadi manusia yang menderita.

Akhirnya marilah kita berdoa

semoga di tahun yang akan datang,

kita dapat lebih meningkatkan takwa

kita dan dapat lebih mewujudkannya

dalam hidup keseharaian.l


