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Hadirin, kaum muslimin rahimakumullah!
Sejak tadi malam, suara takbir, tahlil, dan tahmid kembali berkumandang saling bersahutan
di seluruh penjuru dunia dengan kalimat yang sama dan makna yang sama.
1) Khutbah
2) Direktur
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Takbir, tahlil, dan tahmid mempakan pemyataan bahwa kita umat manusia merupakan
makhluk yang lemah dan hamba Allah yang Maha Besar dan Maha Perkasa. Hal ini juga
merupakan isyarat bahwa kita kaum muslimin dalam menyatakan kegembiraan atas suatu
kemenangan tidak boleh lupa daratan, bespesta pora dengan dosa, dan melakukan kegiatan
yang berten-tangan dengan nilai-nilai Ilahiyah yangj ustru akan berakhir dengan penyesalan dan
kerugian lahir dan bathin. Alih-alih, kegembiraan atas kemenangan yang kita peroleh harus
dinyatakan dalam kerangka nilai-nilai takbir, tahmid, dan tahlil.

Hadirin, kaum muslimin rahimakumullah!
Setelah sebulan lamanya kita menjalankan ibadah shaum Ramadhan yang diakhiri dengan
membayar zakat fitrah, kita semua berharap dapat bersih dari segala dosa dan noda sesuai
dengan sabda Rasulullah :
Barang siapa yang melaksanakan shaum bulan Ramadhan karena iman dan semata-mata
mengharapkan ridla Allah maka Allah mengampuni segala dosanya yang telah lalu .

Itulah harapan dan impian kita semua, pada hari ini kita terbebas dari segala dosa dan kembali
ke asal kejadian penciptaan manusia, yaitu fitrah. Dengan kembalinya kita ke fitrah, maka peluang
ke arah takwa semakin lebar. Orang yang berhasil memetik hikmah ramadhan niscaya mudah
baginya untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya, sehingga
Rasulullah menggambarkan dosa yang dilakukan manusia pada hari ini sebagai dosa yang
sangat sulit diampuni dengan sabdanya:

"Barangsiapa yang melakukan dosa pada hari idul fitri, laksana ia melakukan dosa pada hari
pembalasan."

Hadirin, kaum muslimin rahimakumullah!
Manusia diciptakan dengan suatu misi menjadi wakil Allah (khalifatullah) di muka bumi (A. S.
al-Baqarah: 30) dalam kerangka ibadah dan pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Manusia
telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik (Q.S. at-Tiin: 4) yang terdiri atas dua unsur, yaitu
al-jasad dan ar-ruh. Al-jasad berasal dari tanah sedangkan ar-ruh berasal dari malakutis samaa.
Allah berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tibatiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”. (Q.S. Ar-Rum: 20)
Firman Allah pada ayat lain:

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuhnya) dan Dia
menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”. (Q.S. AsSajdah: 9)
Para peminat tasawuf menggambarkan bahwa ruh berhubungan dengan Tuhan
sedangkan jasad berhu-bungan dengan realitas dunia. Manusia senantiasa dalam tarikan dua
kutub, yaitu daya tarik ruhiyah ilahiyah yang bersifat spiritual dan daya tarik kehidupan
jasadiyah yang bersifat materialistis. Jika unsur tanah menguasai unsur ruh, maka ruh akan
terbelenggu dalam kungkungan jasmani yang membumi. Ia akan merintih dan menangis karena
terkungkung dalam penjara yang membumi dan rendah. Namun, manakala badan dibuat lapar
dan melakukan tugas-tugas pengab-dian ilahiyah, maka ruh menjadi ringan, ramah, dan merasa
senang sehingga berusaha mencapai posisi yang tinggi.

Hadirin ,kaum muslimin rahimakumullah!
Karena kasih sayang-Nya, Allah telah me-wajibkan ibadah shaum Ramadhan kepada
orang-orang yang beriman. Shaum Ramadan adalah wahana pendi-dikan yang didesain Allah
untuk manusia agar dapat kcmbali kepada keadaan fitrahnya. Allah berfirman dalam Q.S. ArRum ayat 30:

“Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (Islam) dalam keadaan lurus. Fithrah Allah yang
telah men-ciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang
lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S. Ar-Rum: 30)
Kata fitrah berasal dari kata fathara yang berarti mencipta. Sejumlah ahli tafsir
menyatakan bahwa yang dimaksud fitrah dalam ayat tersebut adalah fithrah keagamaan, bukan
fitrah dalam arti umum, yaitu keyakin-an tentang keesaan Tuhan dan kecenderungan untuk
menerima kebenaran Ilahiyah. Selain melihat konteks-nya, sejumlah ulama menguatkan
pendapatnya itu dengan merujuk kepada sabda Rasulullah :
“Setiap anak yang lahir dilahirkan atas dasar fitrah, kedua orangtuanyalah yang menjadikannya
(menganut agama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.
Selain itu, tafsir Al-Mishbah juga mengaitkan makna tersebut dengan temuan Prof. Vilayanur
Ramachandran dkk. dari University of California di San Diego tentang god spot pada otak setiap
manusia, yaitu noktah otak yang merespons ajaran moral keagamaan. Menurut hasil penelitiannya, god spot tersebut terletak persis di belakang tulang dahi yang biasanya diletakkan ke
atas lantai waktu kita bersujud.

Hadirin kaum muslimin rahimakumullah!
Manakala manusia kembali kepada fitrah pen-ciptaanya berarti daya tarik ruhnya akan jauh
lebih kuat dibandingkan dengan daya tarik jasadnya. Dalam keadaan fitrah, manusia
cenderung dan mudah belajar untuk berakhlak dengan sifat-sifat Allah
yang telah
menciptakannya di atas fitrah-Nya itu. Rasulullah
per-nah bersabda: "Berakhlaklah kamu
sekalian dengan sifat-sifat Allah".
Dilihat dari hukum shaum, maka sifat Tuhan yang diteladani oleh yang bershaum adalah
bahwa (a) Tuhan memberi makan tetapi tidak (diberi) makan (Q.S. Al-An’am: 14), dan (b)
Tuhan tidak memiliki istri (Q.S. Al-An’am: 101). Kedua hal tersebut merupakan kebutuhan dasar
manusia yang sangat fundamental, dan keberhasil-an dalam mengendalikan kedua kebutuhan
itu dapat mendorong kesuksesan untuk mengendalikan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Secara lengkap, sifat-sufat Tuhan yang perlu kita teladani tercantum dalam Asma al-Husna
yang menurut sebagian besar ulama berjumlah 99. Orang yang benar-benar Idul Fitri (kembali
ke fitrah) pada hari ini akan memperoleh kemudahan dan kemampuan untuk meneladani sifat-sifat
Tuhan karena memang manusia diciptakan di atas fithrah-Nya. Meneladani sifat-sifat Tuhan berarti
kita memahami dan menghayati esensi dari setiap sifat itu yang kemudian berusaha
mewujudkannya dalam bentuk perilaku sehari-hari sesuai dengan kemampuan dan sifat kemanu-siaan
kita sebagai makhluk-Nya. Sifat Maha Pengampun dan Maha Pemaaf dapat kita teladani dengan
cara mengembangkan sikap lapang dada dan gaya berfikir positif untuk memberi maaf kepada
orang lain dan tidak menyebarluaskan kesalahan orang lain. Meneladani sifat Rahman (Maha
Pengasih) dan Rahim (Maha Penya-yang) ditunjukkan dengan menebar kasih sayang ke-pada
sesama manusia dan makhlukTuhan lainnya tanpa pandang bulu. Menolong orang Iain serta
menyantuni anak yatim dan fakir miskin merupakan pekerjaan yang menyenangkan kalau kita
telah mampu meneladani sifat Ar-Razaaq, Al-Wahhaab, dan Al-Haliim. Demikian seterus-nya dengan
sifat-sifat lainnya yang harus direnungkan dan dihayati esensinya untuk kemudian ditela-dani sesuai
dengan kemampuan kita sebagai manusia.

Hadirin kaum muslimin rahimakumullah!
Prestasi kita dalam mencapai tujuan shaum ramadhan sangat mungkin bervariasi satu
sama lain yang ditunjukkan oleh posisi kita masing-masing pada suatu kontinum derajat
ketakwaan kepada Allah . Posisi kita dalam kontinum derajat ketakwaan itu merupakan cermin
dari sejauhmana kita telah meneladani sifat-sifat-Nya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik
sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan manusia menjalankan misinya
sebagai khalifah Allah di muka bumi ini bergantung pada sejauh mana manusia itu mampu
meneladani sifat-sifat Allah .
Al-Hasan Al-Bashri menggambarkan orang yang ber-hasil meneladani sifat-sifat Tuhan
sehingga mencapai tingkat takwa yang sebenarnya antara lain dengan ung-kapan bahwa: “ia ...
teguh dalam keyakinan...., tekun dalam menuntut ilmu, semakin berilmu semakin merendah,
semakin berkuasa semakin bijaksana, tampak wibawanya di depan umum, jelas syukurnya di kala
beruntung, qana'ah dalam pembagian rezeki, senan-tiasa berhias walaupun miskin, selalu
cermat, tidak boros walau kaya, murah hati dan murah tangan,.... disiplin dalam tugasnya, tinggi
dedikasinya, serta terpelihara identitasnya, tidak menuntut yang bukan haknya dan menahan hak
orang lain. Kalau ditegur ia menyesal, kalau bersalah ia istigfar. Bila dimaki ia tersenyum sembil
ber-kata: 'Jika makian Anda benar, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampuniku, dan jika
makian Anda keliru, maka aku bermohon semoga Tuhan meng-ampunimu'."

Hadirin kaum muslimin rahimakumullah!
Betapa indah gambaran pribadi manusia takwa yang diharapkan sebagai hasil ibadah
shaum ra-madhan. Pribadi-pribadi seperti itulah yang diha-rapkan dapat membentuk
sebuah masyarakat madani yang memiliki solidaritas yang kuat serta persatuan dan
kesatuan umat yang kokoh karena mereka bersaudara, dan mereka bagaikan sebuah
bangunan yang unsur-unsumya saling memperkuat satu sama lain. Perilaku mereka

mencerminkan kasih sayang yang tulus sehingga mereka ruhamaa bainahum. Tidak
terdengar di antara mereka kata-kata keji, ungkapan caci maki, dan kalimat-kalimat yang
saling memperolokkan satu sama lain. Mereka mampu merancang dan memelihara
lingkungan yang bersih dan teratur dengan sungai yang airnya jernih terus mengalir. Itulah
sekelumit gambaran komunitas yang telah berhasil mengembangkan bayang-bayang surga
sebagai perwujudan misi kekhalifahan manusia di muka bumi. Itulah umat terbaik yang
dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kalian) menyuruh kepada yang
ma'ruf dan men-cegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”. (Q.S. Ali Imran: 110)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa untuk men-jadi generasi unggul dan bahkan umat
terbaik diperlukan upaya yang terus menerus dan tidak pernah lelah untuk menyuruh
kepada yang ma'ruf (continuous quality improvement) dan mencegah yang munkar
(termasuk menghentikan perilaku dan ke-biasaan buruk) sambil tetap berpegang teguh
dalam beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Umar bin Khatab (dari Ibnu Jabir)
pemah mengung-kapkan bahwa: "Siapa yang ingin meraih keistimewa-an ini, hendaklah ia
memenuhi syarat yang ditetapkan Allah", yaitu menyuruh kepada yang baik (amar ma'ruf),
mencegah perbuatan yang buruk (nahyi munkar), dan beriman kepada Allah”.
Iman kepada Allah dalam ayat ini dimaknai oleh seorang ahli tafsir, Sayyid Muhammad Husain
at-Thabathaba'i, sebagai percaya kepada ajakan bersatu untuk berpegang teguh pada tali Allah dan
tidak bercerai berai. Dengan kata lain, salah satu syarat agar kita dapat meraih kembali martabat
sebagai umat terbaik adalah harus berpegang teguh, bersatu padu, dan saling bahu membahu agar setiap
kita, tanpa kecuali, dapat dengan disiplin menjalankan ajaran agama yang dipilih Allah untuk manusia
yang disayanginya. Kita hams saling mengingatkan dengan kebaikan dan kesabaran agar tidak
bercerai berai dan tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama yang lurus. Dalam Surat AliImran:103, Allah berfir-man:

“Dan berpegang-teguhlah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian
bercerai berai”. (Q.S. Ali-Imran:103)

Hadirin, kaum muslimin rahimakumullah!
Kalau kita bertanya: "Mengapa kita, Bangsa Indonesia, yang sebagian terbesar penduduknya
mengaku beragama Islam masih tertinggal dari bangsa-bangsa lain?", atau seperti pertanyaan yang
menjadi judul buku yang diterbitkan oleh majalah Al-Manar:

Maka jawabannya mungkin dapat dikembalikan kepada surat Ali-Imran ayat 110 di atas.
Amar ma'ruf dan nahyi munkar sering diwaca-nakan namun sangat mungkin belum
cukup dilak-sanakan. Banyak peraturan yang dibuat tetapi tidak dipatuhi dan
diimplementasikan secara konsisten.
Sekedar untuk menunjukkan beberapa contoh nyata, mari kita lihat berapa banyak
orang yang membuang sampah di sembarang tempat, dan berapa banyak pula orang yang
tega merusak dan meng-gunduli hutan walau harus ditebus oleh berpuluh-puluh atau
bahkan beratus-ratus nyawa dan miliaran harta benda yang hilang karena banjir bandang
dan longsor. Selain itu, kita pun menyaksikan berapa banyak motor, mobil dan kendaraan
lainnya yang melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya setiap hari dan berapa
banyak pula nyawa yang melayang dan harta benda yang hilang karenanya. Semua
pelanggaran dan kemunkaran itu berlangsung di mana-mana dan dianggap biasa-biasa
saja, seolah-olah tidak ada yang salah. Sebagian masyarakat sudah terbiasa melihat
dan/atau melakukan pelanggaran dan kemunkaran seperti itu, sehingga mereka tidak
merasa resah dan berdosa lagi, dan bahkan ada yang merasa bangga di atas dosa-dosanya
itu. Sungguh, kebatilan dan kemunkaran yang berlangsung dalam waktu yang lama dapat
dianggap sebagai "kebenaran" dan "kebaikan" oleh suatu masyarakat. Benar kata seorang
pemikir Islam yang menyatakan bahwa: "Cahaya Islam tertutup oleh perilaku dan
perbuatan umat Islam sendiri".

Hadirin kaum muslimin rahimakumullah!
Dalam ayat lain, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menyeru kepada
kebaikan dan melakukan amar ma'ruf dan nahyi munkar melalui firman-Nya.

“Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan,
menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang
beruntung”. (Q.S. Ali-Imran: 104)

Rasulullah juga pernah bersabda:
"Jika di antara kalian melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, kalau tidak
mampu maka ubahlah dengan lisanmu, dan kalau tidak mampu maka ubahlah dengan hatimu,
dan yang terakhir itu adalah selemah-lemahnya iman."
Hadits tersebut memerintahkan agar setiap ma-nusia muslim peduli dan tidak boleh
acuh tak acuh terhadap setiap pelanggaran, kekacauan, dan ke-semrawutan (chaos) yang
terjadi di masyarakat. Setiap muslim, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, wajib
berpartisipasi dalam upaya menum-buhsuburkan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah
serta memerangi setiap kemunkaran, kekacauan, dan kebatilan. Paling tidak, hati kita tidak
boleh setuju dengan perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya.
Melakukan amar ma'ruf dan nahyi munkar me-mang banyak tantangan dan
hambatannya. Tantang-an dan hambatan dalam malakukan amar ma'ruf dan nahyi munkar
dialami oleh rasul-rasul Allah seperti Ibrahim dan Nabi Besar Muhammad . Namun,
karena mereka sudah mampu meneladani sifat-sifat Allah maka mereka tidak pernah
bosan dan lelah untuk secara terus menerus melakukan amar ma'ruf dan nahyi munkar
yang disertai oleh keyakinan atas perintah untuk menggalang kesatuan dan persatuan
untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama tauhid.

Hadirin kaum muslimin rahimakumullah!
Sifat-sifat pribadi dan masyarakat muslim yang sangat indah tidak cukup hanya
digambarkan dan dikumandangkan melalui kata-kata belaka, tetapi harus diwujudkan
dalam kehidupan sehari-hari. Jika ciri-ciri pribadi dan masyarakat muslim yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah telah terwujud, maka kita tidak perlu
gentar dalam meng-hadapi era globalisasi, liberalisai ekonomi, dan pasar bebas. Kita tidak
akan khawatir jika kita merasa siap karena telah mampu menjadi umat terbaik.
Itu semua masih mempakan cita-cita yang kita dambakan. Itu semua menuntut kita untuk
terus belajar dan bekerja keras. Itu semua menuntut pengabdian dan pengoranan kita semua sesuai
dengan kemampuan masing-masing .

Hadirin kaum muslimin yang berbahagia!
Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita memanjatkan do’a ke hadirat Allah
dengan hati yang tulus disertai segenap perhatian masing-masing.

