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PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmaanirrahiim, Allahumma shalli 'ala sayyidina 
Muhammad wa'alaa ali sayyidina Muhammad.

Semoga kita tetap dalam rahmat dan keberkahan dari 
Allah SWT, Dan mari kita berharap agar Allah SWT senantiasa 
memberikan kesehatan untuk thaat dan beribadah kepadaNya.

Pembaca yang budiman.
Belajar adalah proses yang merubah pribadi seseorang untuk 

supaya menjadi lebih baik dan mengarahkan diri menggapai 
masa depan yang cerah insya Allah khatib Jum'at hari ini akan 
menyampaikan bagaimana Mendidik Generasi Muda untuk 
Masa Depan Indonesia.

Sebagai orangtua mudah-mudahan kita mampu mendidik 
mereka generasi muda tidak saja berguna untuk kemajuan bagi 
dirinya tetapi bagi agama dan bangsa. Remaja adalah harapan 
masa depan bangsa, maju dan berkualitasnya suatu bangsa ada 
pada pundak remaja, semoga anak muda remaja harapan bangsa 
senantiasa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya karena 
dengan ilmulah kunci kebahagiaan dan kesuksesan, semoga kita  
bisa mengambil hikmah dari khutbah yang disampaikan.

Pembaca yang berbahagia.
Dalam kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal kita 

disuguhkan akan ungkapan indah dalam tulisan beliau yang 
berjudul  Shalat Perspektif  Syariah Tarekat dan Hakekat, selain 
itu sebentar lagi ummat Islam akan di pertemukan dengan amalan 
ibadah Qurban yang setiap bulu hewan yang dipersembahkan 
untuk memenuhi rasa cinta dan kedekatan kepada Allah 
subhanahu wata'ala dan diberikan ganjaran pahala yang besar, 
dari itu di kolom Hikmah, Ustadz Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, 
M.Pd.I, menulis Pendidikan Tauhid Nabi Ibrahim alaihis salam. 
Selamat membaca. r(IA)
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KHUTBAH JUM’AT

Mendidik Generasi Muda 
Untuk Masa Depan Indonesia

Oleh : Prof. Dr. KH. Abuddin Nata, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 14 Dzulqa’idah 1442 H / 25 Juni 2021 M)

Khutbah Pertama 

Tema khutbah Jum’at kali ini mengingatkan kita semua tentang 
tugas dan tanggung jawab kita semua: kedua orang tua, 

masyarakat dan pemerintah dalam mendidik generasi muda yang 
unggul untuk masa depan Indonesia yang lebih maju, sejajar 

ّ  الَْحْمد   ىلِّلٰه ّ ْساَلّم، َأْشهَد  َأْن  اَّلذ
ِ
يَْماّن َواإل

ِ
َأنَْعَم عَلَْينَا ّبّنْعَمّة ْاإل

 َ له
ِ
إلذ  إَلا

ِ
ًدا الِٰله  ا َحمذ َدََن م  ٰيّ َوْحَده  إَل ََشّيَْك َل  َوَأْشهَد  َأنذ س َ

ٰه  . الل ْول   ه  َوَرس  ٍد َوعَََل َعْبد  َحمذ ّدََن م  ٰيّ ْ عَََل س َ ّلّ أ ه ه مذ َصٰلّ َوَسّٰلّ
. ّعْْيَ ّبّه َأْْجَ  َوََصْ
ْخَوان  

ِ
َا ْاإل ْ َونَْفِّسْ ّبَتْقَوىالِٰله  َحّفَظُك   َأُّيه ّ  ، ُأْوّصْيُك  فََقْد الِٰله

تذق ْوَن، مََكَ َأَمَرََن  ْوذ  ّب  الِٰله  فَاَز الْم  ّ  تََعاََل، َأع  ْيَطاّن  لِٰله ّمَن الش ذ
ّجْْيّ، ّبْسّم  ّ الرذ ْحه  الِٰله . الرذ ّحْْيّ َاّن الرذ َُّيه ا َ  ٰيه ذق وا الِٰله َمن وا ات ْيَن اه ّ اَّلذ

ْ َاْن  ُك  ر  َ يَأْم  ْوَن ۞ ّانذ الِٰله ْسّلم  ْ مه ْوت نذ ّاإلذ َوَانُْت  ىّتٖه َوإَل تَم  َحقذ ت قه
َك  ْوا ْ بَْْيَ النذاّس َاْن ََتْ ا َاْهّلهَۙا َوّاَذا َحََكُْت  نهّت ّاَله وا اإْلَمه  ت َؤده

ا ْيًعۢا بَّصْْيً َ ََكَن ََسّ ْ ّبٖه ۗ ّانذ الِٰله ُك  ا يَّعظ  َ ّنّعمذ  ّبلَْعْدّل ۗ ّانذ الِٰله
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bahkan melampaui keunggulan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini 
merupakan tugas suci dan mulia dari Allah SWT dan  Rasul-Nya 
Muhammad SAW. Allah subhanahu wata'ala berfirman:

Imam Ahmad Mushtafa al-Maraghy dalam Tafsirnya, Tafsir 
al-Maraghy, Jilid X (hl. 162) menafsirkan ayat tersebut dengan 
mengatakan sebagai berikut:

                     

                    

         
 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan 
keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 
perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan” (QS. Al-Tahrim [66]: 6).

َو  ق  دَ صه  نه ي  ا اَّلذ ُّيه أ   ي  أ     ه ا ه عه ي  : لذ له  و  س  ره وه  الّلٰ ه  ّلذ ه  ك   ض  ع  ب اَمه  ضا  ع  ب
ه  ه وه  اره النَ  هذ بذ  نه و  ق  تَ ت ه و  ع  فه د  ت  ك   ن  ا عه نه

 
ََ، ا ذ  ة  اعه طه  ه  ن ه  الّلٰ  ال  ثه متذ ا   وه اله عه ت

ّذ عه ت  لذ ، وه هذ رذ امذ وه أ    م  ه سه ف  ن  أ   هذ بذ  ن  ّوذ قه ا ي  مه  هذ تذ اعه طه بذ  لذ مه عه ال   نه مذ  ك   ي  لذ ه  ا أ  و  م  ل
ه مذ  ه ا، وه ن  َه له عه  ه   و  ل  اح  ه    . بذ ي  دذ أ  التَ وه  حذ ص  لنُ بذ  لذ

 Artinya : “Wahai orang-orang yang telah membenarkan dan 
meyakini adanya Allah dan rasul-Nya, hendaknya satu kelompok 
memberi tahu kelompok yang lain tentang sesuatu yang dapat 
mencegah dari api neraka serta mencegah tergilincir ke dalamnya, 
yaitu menta’ati Allah, mengikuti perintah dan menjauhi larangan-
Nya, dan hendaknya mendidik keluarganya agar beramal berupa 
ketaatan kepada Allah yang dapat membentengi dirinya dari api 
neraka, dan menghindarkan mereka dari yang demikian itu dengan 
nasihat dan pendidikan akhlak mulia”.
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Selanjutnya dalam berbagai hadisnya, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam mengingatkan kita, tentang tugas dan kewajiban 
kedua orang tua kepada anaknya yang akan tumbuh menjadi 
generasi muda sebagai penerus yang akan mengisi dan mengelola 
negara agar terus berkembang dan makin maju. Dalam hadisnya 
yang diriwayatkan oleh Ibn al-Najjar, sebagaimana dikutip Ahmad 
al-Hasyimi Bek, dalam Mukhtar al-Ahaadits al-Nabawiyah (1948:39 
dan 79), Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyatakan:

Dalam hadisnya yang serupa, namun diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyatakan:

Perintah mendidik anak dan generasi muda itu juga merupakan 
amanah dari ayat yang pertama diturunkan Allah subhanahu 
wata'ala kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, 
yaitu (QS. Al-‘Alaq (96):15) berkaitan dengan berbagai komponen 
pendidikan, seperti komponen falsafahnya (bismi rabbika: dengan 
menyebut nama Allah),  metodenya (Iqra:membaca dalam arti 

 ، هح ِسنح ِاْْسَ ْ ه ثَََلثٌَة : ُيح ِ الَْوََلِ عَََل َوِاَِلِ  ِمْن َحق 
َذا بَلَغَ 

ِ
هح ا جح ِ َمهح اْلِكتَابَة، َويحَزو   َويحَعل ِ

 Artinya : “Dari kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 
tiga yaitu memberi nama yang baik, mengajarkan Al-Qur’an,  
dan menikahkannya apabila sudah dewasa”.

ىَأ   -ّلى  س  و   ه  ي  ل  ع   الّلٰ   لى ص  - الّلٰ   ل  و  س  ر   ن  ع    ن  : أ  ال   و   ال  ل  ع   ل   و  ال   ق  ح  :ال  ق   ه  ن
ّ  ع  ي      ه  ق  ز  ر   ُ  ّلى أ  ، و  ة  اي  م  الّر  و   ة  ح  با  الس ّ  و   ة  اب  ت  ك  ال   ه  م  ل

َ  ّلى ا   (رواه البهيقي) با  ّي   
 Artinya : “Dari Rasulullullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 
sesungguhnya kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya 
adalah; mengajarkan Al-Qur’an, memberi nama dan akhlak yang 
baik, berenang, dan memanah, dan hendaknya jangan memberi 
nafkah/rezeki kepadanya kecuali yang baik”.
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luas), pendidiknya (Allah subhanahu wata'ala Yang memiliki 
kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian dan sosial), peserta 
didiknya (Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang 
berakhlak mulia), kurikulumnya (maa lam ya’lam: segala sesuatu 
yang belum diketahui), teknologinya (bi al-Qalam: alat rekam, 
alat menyimpan dan  sebagainya). Perintah membaca dalam ayat 
tersebut mengandung makna yang luas. Yaitu selain mengandung 
arti membaca seperti biasa, juga berarti  melakukan riset dan kajian 
melalui observasi, wawancara, angket, studi dokumentasi, rihlah 
ilmiah (perjalanan jauh untuk menuntut ilmu) dan sebagainya. 
Objek yang dibaca atau dikaji juga amat luas, yakni selain mengkaji 
ayat-ayat Allah (ayat al-kauniyah, al-tanziliyah, dan qauliyah) 
sebagaimana terdapat di dalam al-Qur’an yang menghasilkan 
beragam ilmu agama, juga ayat-ayat al-kauniyah (alam jagat 
raya:tumbuh-tumbuhan, binatang, tata surya, air, udara, tanah, 
batu-batuan, mineral dan sebagainya) yang menghasilkan ilmu 
alam (sains), maupun ayat-ayat al-insaniyah (perilaku manusia: 
sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya) yang menghasilkan 
rumpun ilmu-ilmu sosial. Semua macam dan cabang ilmu ini wajib 
kita pelajari dan kita ajarkan kepada generasi muda agar ada yang 
jadi ulama, teknokrat, pengembang masyarakat, desainer, dan lain 
sebagainya.

Membina generasi muda yang unggul bagi kemajuan bangsa 
sebagaimana diamanatkan oleh Allah, adalah amat penting karena 
beberapa alasan. Pertama, bahwa paradigma baru tentang kemajuan 
suatu bangsa saat ini tidak lagi mengandalkan semata-mata pada 
kekayaan sumber daya alam (SDA) melainkan yang terpenting 
adalah sumber daya manusia (SDM) nya yang unggul yang selain 
dapat menolong dirinya sendiri, juga dapat menolong masyarakat, 
bangsa dan negara. Bukti empiris menunjukkan tentang bangsa-
bangsa yang sumber daya alam negaranya amat terbatas, namun 
bangsa tersebut maju, karena sumber daya manusianya yang 
unggul, seperti bangsa Jepang, dan sebagainya. Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya Riwayat 
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Muslim, Nasai, dan Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiallahu 
anhu mengingatkan, al-mukmin al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila 
Allah min al-mukmin al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat (unggul 
baik dari segi fisik, intelektual, keterampilan dan pengalamannya) 
lebih baik dan lebih disukai daripada seorang mukmin yang lemah, 
karena mukmin yang lemah akan menjadi beban bukan hanya pada 
dirinya, tetapi jadi beban masyarakat dan orang lain.

Kedua, bahwa generasi muda saat ini adalah pemimpin di masa 
depan.  Syubbana al-yaum rijal al-ghadd: Pemuda masa sekarang 
adalah pemimpin di masa depan. Dengan demikian dapat diduga 
keras, apabila pemuda di masa sekarang lemah baik secara rohaniah, 
mental spiritual, dan akhlaknya, maupun intelektual, keterampilan 
dan fisiknya, maka mereka tidak akan sanggup memikul beban 
dan tugas memakmurkan dan memajukan negara dalam situasi 
tantangan yang dihadapi makin berat. Yaitu suatu keadaan di mana 
saat ini kita hidup di era global, milenial, era 4.0, dan era 5.0 yang 
hanya dapat diatasi oleh mereka yang berilmu, memiliki keahlian, 
berwawasan luas, keterampilan, berakhlak mulia, menguasai 
teknologi, berfikir tingkat tinggi, serta kemampuan membangun 
kolaborasi dengan masyarakat global (global competencies).

Ketiga, riset dari Bank Dunia sebagaimana dikutip Kementrian 
Keuangan dalam tulisannya: “Menuju Indonesia Maju melalui 
SDM Unggul” dalam Kompas, Senin, 10 Agustus (2019:6) bahwa 
kualitas SDM merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan dan penentu keberhasilan untuk mengatasi 
kemiskinan. SDM unggul merupakan kunci dalam menentukan 
kemajuan bangsa. Tidak ada suatu negeri di dunia yang bisa maju, 
tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan 
pendapat K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI dalam tulisannya 
“Strategi Penanggulangan Kemiskinan, yang mengatakan, perlunya 
memperluas akses pendidikan untuk memutus mata rantai 
kemiskinan dan mencegah kemiskinan antar generasi.

Guna melaksanakan amanat mendidik generasi untuk 
masa depan Indonesia itu, terdapat sejumlah hal yang perlu 
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dipertimbangkan. Pertama, memberikan bekal pendidikan yang 
disesuaikan dengan keadaan zaman di mana anak muda itu akan 
hidup. 

 Zaman saat ini adalah zaman yang penuh persaingan, semua 
proses kehidupan berbasis teknologi digital yang makin canggih. 
Generasi muda yang akan sukses di masa sekarang dan yang akan 
datang selain mereka yang berilmu, memiliki keahlian, berwawasan 
luas, keterampilan, berakhlak mulia, menguasai teknologi, 
berfikir tingkat tinggi, serta kemampuan membangun kolaborasi 
dengan masyarakat global (global competencies). Dalam Peta Jalan 
Pendidikan Indonesia Tahun 2020-2035 dikatakan, bahwa generasi 
unggul yang akan dibangun adalah generasi yang Pancasilais yang 
memiliki profil beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, berkepribadian global, bergotong royong, kreatif, bernalar 
kritis, dan mandiri. 

Kedua, perlu ikut serta mengatasi berbagai masalah 
pendidikan, karena sebagamaimana diamanatkan dalam  Bab IV, 
Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9,  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan, bahwa pendidikan menjadi hak dan 
kewajiban warga negara, orang tua,  masyarakat, pemerintah dan 
pemerintah daerah. Di antara permasalahan pendidikan yang perlu 
segera diatasi adalah terkait dengan mutu, tenaga pendidik/ guru 
dan sarana prasarana, menjadikan pendidikan sebagai pemerata 
(the great equalizer), dan perekat sosial bangsa, mobilitas vertikal 
dalam mengatasi kesenjangan sosial, serta menyiapkan generasi 
yang unggul di pergaulan global. Kesadaran atas keunggulan di 
pergaulan global itu tetap harus berpangkal pada jati diri lokal, 
sekolah, terutama di desa, sebagai akar identitas seseorang. Sekolah 
adalah jendela utama perluasan wawasan anak desa menjadi anak 
kota, yang kemudian menjadi anak yang berwawasan regional dan 
global, serta membenahi aspek-aspek yang berhubungan dengan 
standarisasi, penilaian, akuntabilitas, perbaikan sekolah, guru, dan 
kepimpinan pendidikan, dukungan masyarakat dan pembiayaan.
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Ketiga, perlu membantu langkah-langkah, upaya-upaya serta 
program yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Presiden Joko 
Widodo pernah berpesan kepada Mendikbud Nadiem Makarim: 
“Buatlah pendidikan kita fleksibel, simple dan tidak “as usual” 
serta mengaplikasikan teknologi pada sistem pendidikan kita agar 
terjadi lompatan dalam kualitas SDM kita. Dalam kaitan ini kita 
perlu mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan jiwa anak 
muda, yaitu pendidikan yang ramah, humanis, menyenangkan, 
membangun kegemaran berfikir (mindfull learning), dan memberi 
makna bagi kehidupannya (meaningfull learning), dan memberikan 
peluang kepada anak-anak untuk mengekspresikan bakat, dan 
minatnya, serta berbagai kecerdasan yang dimilikinya secara utuh. 
Yaitu kecerdasaan intelektual-matematik, kecerdasan kinestetik, 
kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan intra dan 
interpersonal, kecerdasan estetika, dan kecerdasan naturalistik, 
serta kemampuan kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Sesuai 
dengan firman Allah subhanahu wata'ala : 

Keempat, membantu tercapainya pendidikan agama yang 
kokoh dan efektif dalam rangka membentuk manusia yang beriman, 
bertakwa dan berakhlak mulia. Yaitu pendidikan agama yang dari 
segi isi dan metode penyampaiannya menarik, aktual, mencerahkan 
dan membantu generasi muda dalam menghadapi masalah 
psikologis yang dihadapinya sebagai akibat dari persaingan hidup 
yang amat ketat, membentengi mereka dari pengaruh lingkungan 
yang buruk, penggunaan teknologi yang tidak terkendali, penyalah-
gunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas dan sebagainya. Selain 

                 

              
 Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu 
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur”. 
(Q.S. al-Nahl/16: 78).
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itu perlu pula diberikan wawasan keagamaan yang wasathiyah 
(moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan syumuliyah 
(komprehensif), sehingga mereka terhindar dari hasutan paham-
paham dan aliran yang merugikan masa depannya. Hal ini perlu 
diwaspadai, karena berbagai ajakan dan hasutan yang merugikan 
itu dengan mudah dapat dijumpai melalui media massa. Kita perlu 
memberikan paham agama yang wasathiyah dan rahmatan lil 
alamin. Allah subhanahu wata'ala berfirman :

Dengan empat langkah strategis tersebut di atas, yakni memberikan 
pendidikan yang sesuai kebutuhan generasi muda sesuai zamannya, 
ikut serta mengatasi berbagai masalah pendidikan dan membantu 
tercapainya program pemerintah, serta mengupayakan pendidikan 
agama yang kokoh dengan membina iman, takwa dan akhlak mulia 
yang efektif, menarik, dan problem solver, serta berwawasan tawasuth, 
tasamuh dan rahmatan lil alamiin, diharapkan kita dapat mendidik 
generasi muda yang unggul untuk masa depan Indonesia yang lebih 
maju. Mudah-mudahan Allah subhanahu wata'ala memberikan 
taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ajaran-
Nya dalam mendidik generasi muda untuk masa depan Indonesia yag 
lebih maju dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wata'ala. r

               

 Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” 
(Q.S. al-Anbiya/21: 107).

                  

       ...     
 Artinya : “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu 

(umat Islam) 'umat pertengahan' agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 
atas (perbuatan) kamu” (QS. al-Baqarah/2: 143).
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كا  را ْيي  للاه َبا ظي ْ القهْرآ ني العا ْ ِفي لاُكه ْن ِلي وا ْيهي مي ا في ْ بيما ُكه َّيا
ِ
ا ْ وا افاعاِني ن ، وا

ْيي  ْكري احلاكي ي الذ تي وا ا وا ال َّيا ذا ره آَ ، َآقهْوله قاْوِلي ها تاْغفي ا س ْ ِلي  اللذٰ
ا  ن
ِ
ْ ا لاُكه ْيه هه هه وا حي ْوره الرا  .وا الغافه

 
Khutbah Kedua 

ْينِ  ِ نَْيا َوادلد َتِعنْيُ عَََل ُأُمْوِر ادلُّ . َالَْحْمُد هلِل َربدِ ْالَعالَِمنَي َوِبِه نَس ْ
ٰلَ 
ِ
َدََن  نَْشهَُد َأْن اَلا يدِ الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك َلُ َونَْشهَُد َأنَّ س َ

ِ
ا
ًدا َعْبُدُه  دٰ ُمَحمَّ . الل ٍد َوعَََل َوَرُسْوُلُ ِدََن ُمَحمَّ يدِ هُمَّ َصلدِ عَََل س َ

. أ ٰ  ِعنْيَ ْ َأْْجَ ِبِه َوَسّلدِ ا بَْعُد ِلِ َوََصْ َا النَّاُس  –َأمَّ ُأْوِصْيُُكْ فَيَا َأُّيُّ
ـُْمــتَُّقْونَ  ََيَي ِبَتْقَوى هللِا فََقْد فَاَز ال

ِ
َمَرُُكْ أَ  َواْعلَُمْوا َانَّ هللاَ . َوا
ََ ْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـََن ِبَمٰلٰ أَ بِ  ِِِه ِبُقْدِسِه َوََا ََ ُ  ِِئ  :تَعَاَل  اللدٰ

ُّْوا  ْيَن ٰاَمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيٰ َََِٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّبدِ ِ
َ َوَمٰلٰۤى ِانَّ اللدٰ

دُِمْوا تَْسِلْيًما دٰ . عَلَْيِه َوَسل ٍد َوعَََل  َصلدِ عَََل هُمَّ الل ِدََن ُمَحمَّ يدِ َِ أ ٰ س َ
ْبَراِهْْيَ  ِ

ِدََن ا يدِ ٍد. مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِدََن ُمَحمَّ يدِ َِ أ ٰ عَََل َو س َ
ٍد َوعَََل  ِدََن ُمَحمَّ يدِ ْبَراِهْْيَ . َوََبِرْك عَََل س َ ِ

ِدََن ا يدِ ِدََن أ ٰ س َ يدِ َِ س َ
ْبرَ 
ِ
ِدََن ا يدِ ٍد  مََكَ ََبَرْكَت عَََل س َ ِدََن أ ٰ اِهْْيَ َو عَََل ُمَحمَّ يدِ َِ س َ
ْيٌد َمِجْيدٌ  ََّك ََحِ ن

ِ
ْبَراِهْْيَ ِِف الَْعالَِمنْيَ ا ِ

دٰ َواْرَض  .ا َعِن ْاخلُلََفاِء  هُمَّ الل
اِشِدْيَن  َْرٍ أَ الرَّ َحابَِة  َوعََِلدٍ  َوُعثَْمانَ  َوُُعَرَ  ِِب بَ َوَعْن بَِقيَِّة الصَّ

ْحَساٍن ِاَل  ْيِن َواْرَض  َوالتَّاِبِعنْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعنْيَ لَهُْم َِبِ يَْوِم ادِلد
نْيَ  اَِحِ ِتَك ََي َاْرَحَم الرَّ  .َعنَّا َمَعهُْم ِبَرَْحَ

دٰهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت والُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت  َالل
دٰهُمَّ َأْصِلْح ُواَلَة ُأُمْوِرََن َوعُلََمائَنَا  اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت. َالل

َََراِت َوالَْمعَ  ائَنَا َواْجَعْل ِِهَََّتُْم ِِف ِاَزاََلِ الُْمْن اِِص َواْهِدِِهْ َوُزَُعَ
َتِقْْيَ  اَطَك الُْمس ْ َّهُمَّ اْرفَْع َواْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء َوالَْغََلَء ِِصَ . الل

اُعْون وَ  َُْوُرْوَنَ َوالَْوََبَء َوالطَّ َََر َوالَْبْغَي  اْل َوالَْفْحَشاَء َوالُْمْن
َدائَِد َوالِْمَحَن، َما َظهَ ُيْوَف الُْمْخَتِلَفَة َوالشَّ َر ِمْْنَا َوَما َوالس ُّ

ََّك  ن
ِ
ًة، ا اِن الُْمْسِلِمنْيَ عَامَّ ًة َوِمْن بَُْلَ ََن َهَذا َخاصَّ بََطَن، ِمْن بَََلِ

نًَة, َوِِف أ ْلِٰخَرِة  نْيأ  َحس َ َّنَا أِٰتنَا ِِف ادلُّ ٍء ََِدْيٌر. َرب د ََشْ عَََل ُكِ
ِ َربدِ الْ  نَا عََذاَب النَّاِر. َوالَْحْمُد لِلَّ َِ نًَة, َو دِمنْيَ َحس َ ال  .عد

 ِ يَْتاِء ِذي الُْقْرَِب  !ِعَباَد اللَّ
ِ
َِ َوااْلإْحَساِن َوا نَّ هللَا يَأُْمُر َِبلَْعْد اإ

ََِر َوالَبْغِي، يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن.  ويَْْنَى  َعِن الَفْحَشاِء َوالُْمْن
.  هللاَ فَاذُكُروا  ُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُُكْ َُ . َواْش الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ

ْكُر هللِا َأْكَبُ  . َوََّلِ ئَلُْوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْؤِتُُكْ ََلةَ , أََِ  َواس ْ  ...ْيُمْوا الصَّ
 

ْينِ  ِ نَْيا َوادلد َتِعنْيُ عَََل ُأُمْوِر ادلُّ . َالَْحْمُد هلِل َربدِ ْالَعالَِمنَي َوِبِه نَس ْ
ٰلَ 
ِ
َدََن  نَْشهَُد َأْن اَلا يدِ الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك َلُ َونَْشهَُد َأنَّ س َ

ِ
ا
ًدا َعْبُدُه  دٰ ُمَحمَّ . الل ٍد َوعَََل َوَرُسْوُلُ ِدََن ُمَحمَّ يدِ هُمَّ َصلدِ عَََل س َ

. أ ٰ  ِعنْيَ ْ َأْْجَ ِبِه َوَسّلدِ ا بَْعُد ِلِ َوََصْ َا النَّاُس  –َأمَّ ُأْوِصْيُُكْ فَيَا َأُّيُّ
ـُْمــتَُّقْونَ  ََيَي ِبَتْقَوى هللِا فََقْد فَاَز ال

ِ
َمَرُُكْ أَ  َواْعلَُمْوا َانَّ هللاَ . َوا
ََ ْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـََن ِبَمٰلٰ أَ بِ  ِِِه ِبُقْدِسِه َوََا ََ ُ  ِِئ  :تَعَاَل  اللدٰ

ُّْوا  ْيَن ٰاَمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيٰ َََِٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّبدِ ِ
َ َوَمٰلٰۤى ِانَّ اللدٰ

دُِمْوا تَْسِلْيًما دٰ . عَلَْيِه َوَسل ٍد َوعَََل  َصلدِ عَََل هُمَّ الل ِدََن ُمَحمَّ يدِ َِ أ ٰ س َ
ْبَراِهْْيَ  ِ

ِدََن ا يدِ ٍد. مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِدََن ُمَحمَّ يدِ َِ أ ٰ عَََل َو س َ
ٍد َوعَََل  ِدََن ُمَحمَّ يدِ ْبَراِهْْيَ . َوََبِرْك عَََل س َ ِ

ِدََن ا يدِ ِدََن أ ٰ س َ يدِ َِ س َ
ْبرَ 
ِ
ِدََن ا يدِ ٍد  مََكَ ََبَرْكَت عَََل س َ ِدََن أ ٰ اِهْْيَ َو عَََل ُمَحمَّ يدِ َِ س َ
ْيٌد َمِجْيدٌ  ََّك ََحِ ن

ِ
ْبَراِهْْيَ ِِف الَْعالَِمنْيَ ا ِ

دٰ َواْرَض  .ا َعِن ْاخلُلََفاِء  هُمَّ الل
اِشِدْيَن  َْرٍ أَ الرَّ َحابَِة  َوعََِلدٍ  َوُعثَْمانَ  َوُُعَرَ  ِِب بَ َوَعْن بَِقيَِّة الصَّ

ْحَساٍن ِاَل  ْيِن َواْرَض  َوالتَّاِبِعنْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعنْيَ لَهُْم َِبِ يَْوِم ادِلد
نْيَ  اَِحِ ِتَك ََي َاْرَحَم الرَّ  .َعنَّا َمَعهُْم ِبَرَْحَ
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دٰهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت والُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت  َالل
دٰهُمَّ َأْصِلْح ُواَلَة ُأُمْوِرََن َوعُلََمائَنَا  اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت. َالل

َََراِت َوالَْمعَ  ائَنَا َواْجَعْل ِِهَََّتُْم ِِف ِاَزاََلِ الُْمْن اِِص َواْهِدِِهْ َوُزَُعَ
َتِقْْيَ  اَطَك الُْمس ْ َّهُمَّ اْرفَْع َواْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء َوالَْغََلَء ِِصَ . الل

اُعْون وَ  َُْوُرْوَنَ َوالَْوََبَء َوالطَّ َََر َوالَْبْغَي  اْل َوالَْفْحَشاَء َوالُْمْن
َدائَِد َوالِْمَحَن، َما َظهَ ُيْوَف الُْمْخَتِلَفَة َوالشَّ َر ِمْْنَا َوَما َوالس ُّ

ََّك  ن
ِ
ًة، ا اِن الُْمْسِلِمنْيَ عَامَّ ًة َوِمْن بَُْلَ ََن َهَذا َخاصَّ بََطَن، ِمْن بَََلِ

نًَة, َوِِف أ ْلِٰخَرِة  نْيأ  َحس َ َّنَا أِٰتنَا ِِف ادلُّ ٍء ََِدْيٌر. َرب د ََشْ عَََل ُكِ
ِ َربدِ الْ  نَا عََذاَب النَّاِر. َوالَْحْمُد لِلَّ َِ نًَة, َو دِمنْيَ َحس َ ال  .عد

 ِ يَْتاِء ِذي الُْقْرَِب  !ِعَباَد اللَّ
ِ
َِ َوااْلإْحَساِن َوا نَّ هللَا يَأُْمُر َِبلَْعْد اإ

ََِر َوالَبْغِي، يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن.  ويَْْنَى  َعِن الَفْحَشاِء َوالُْمْن
.  هللاَ فَاذُكُروا  ُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُُكْ َُ . َواْش الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ

ْكُر هللِا َأْكَبُ  . َوََّلِ ئَلُْوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْؤِتُُكْ ََلةَ , أََِ  َواس ْ  ...ْيُمْوا الصَّ
 

ْينِ  ِ نَْيا َوادلد َتِعنْيُ عَََل ُأُمْوِر ادلُّ . َالَْحْمُد هلِل َربدِ ْالَعالَِمنَي َوِبِه نَس ْ
ٰلَ 
ِ
َدََن  نَْشهَُد َأْن اَلا يدِ الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك َلُ َونَْشهَُد َأنَّ س َ

ِ
ا
ًدا َعْبُدُه  دٰ ُمَحمَّ . الل ٍد َوعَََل َوَرُسْوُلُ ِدََن ُمَحمَّ يدِ هُمَّ َصلدِ عَََل س َ

. أ ٰ  ِعنْيَ ْ َأْْجَ ِبِه َوَسّلدِ ا بَْعُد ِلِ َوََصْ َا النَّاُس  –َأمَّ ُأْوِصْيُُكْ فَيَا َأُّيُّ
ـُْمــتَُّقْونَ  ََيَي ِبَتْقَوى هللِا فََقْد فَاَز ال

ِ
َمَرُُكْ أَ  َواْعلَُمْوا َانَّ هللاَ . َوا
ََ ْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـََن ِبَمٰلٰ أَ بِ  ِِِه ِبُقْدِسِه َوََا ََ ُ  ِِئ  :تَعَاَل  اللدٰ

ُّْوا  ْيَن ٰاَمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيٰ َََِٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّبدِ ِ
َ َوَمٰلٰۤى ِانَّ اللدٰ

دُِمْوا تَْسِلْيًما دٰ . عَلَْيِه َوَسل ٍد َوعَََل  َصلدِ عَََل هُمَّ الل ِدََن ُمَحمَّ يدِ َِ أ ٰ س َ
ْبَراِهْْيَ  ِ

ِدََن ا يدِ ٍد. مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِدََن ُمَحمَّ يدِ َِ أ ٰ عَََل َو س َ
ٍد َوعَََل  ِدََن ُمَحمَّ يدِ ْبَراِهْْيَ . َوََبِرْك عَََل س َ ِ

ِدََن ا يدِ ِدََن أ ٰ س َ يدِ َِ س َ
ْبرَ 
ِ
ِدََن ا يدِ ٍد  مََكَ ََبَرْكَت عَََل س َ ِدََن أ ٰ اِهْْيَ َو عَََل ُمَحمَّ يدِ َِ س َ
ْيٌد َمِجْيدٌ  ََّك ََحِ ن

ِ
ْبَراِهْْيَ ِِف الَْعالَِمنْيَ ا ِ

دٰ َواْرَض  .ا َعِن ْاخلُلََفاِء  هُمَّ الل
اِشِدْيَن  َْرٍ أَ الرَّ َحابَِة  َوعََِلدٍ  َوُعثَْمانَ  َوُُعَرَ  ِِب بَ َوَعْن بَِقيَِّة الصَّ

ْحَساٍن ِاَل  ْيِن َواْرَض  َوالتَّاِبِعنْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعنْيَ لَهُْم َِبِ يَْوِم ادِلد
نْيَ  اَِحِ ِتَك ََي َاْرَحَم الرَّ  .َعنَّا َمَعهُْم ِبَرَْحَ
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Ibrahim, adalah sosok pemuda pendobrak pada masanya. 
Beliau selain melawan ketidak adilan juga penentang tradisi 

di negeri Babilonia (Irak sekarang). Seperti kisah penghancuran 
berhala yang dilakukan olehnya seorang diri, beliau menganggap 
bahwa tuhan tidak berwujud maka dengan kecerdikannya beliau 
hancurkan semua berhala dan disisakan satu yang paling besar, 
ketika masyarakat bertanya siapa yang menghancurkan semua 
berhala, lalu kata beliau tanyakan kepada berhala yang paling 
besar siapa yang menghancurkannya, sehingga kepercayaan 
masyarakat pada waktu itu mulai berubah dan banyak yang 
mengikuti keyakinan Ibrahim (dapat dilihat dalam Qur'an Surat 
Al-Anbiya ayat 59 - 69).

Ibrahim mewariskan jiwa pendombrak tradisi nenek 
moyangnya kepada Ismail dan keturunannya, banyak peristiwa 
yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim  berkaitan dengan Tauhid 
seperti peristiwa Ibrahim mencari Tuhan, terekam jelas kisah 
beliau dalam QS Al-An’am ayat 77 - 78. Sosok pemuda yang 
tidak terombang ambing dengan kamuflase kehidupan dunia, 
waktunya mudanya beliau gunakan untuk mencari Tuhan 
karena beliau tidak yakin dengan ajaran nenek moyangnya yang 
menyembah berhala. Sehingga beliau dijebloskan ke dalam 
penjara bahkan mendapat hukuman dibakar, tetapi beliau tidak 
tergoyah keyakinannya, bahwa Tuhan yang sesungguhnya 
adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya.

Salah satu warisan Ibrahim kepada keturunannya adalah 
pendidikan tauhid. Peristiwa pertama beliau tanamkan kepada 
istrinya Siti Sarah ketika belum diberi keturunan, maka Nabi 
Ibrahim mengajak istrinya untuk selalu berdoa kepada Tuhan 
agar diberi keturunan artinya beliau selalu mendahulukan 

Pendidikan Tauhid Nabi Ibrahim AS

HIKMAH

Oleh : Abdul Rosyid Teguhdin, S.Sos.I, M.Pd
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Tuhan. Kisah kedua istrinya Siti Hajar yang ditinggalkan ditanah 
yang tandus (bakkah) karena tidak banyak pepohonan, air yang 
berbatas dan belum ada perkampungan. Siti hajar ditanamkan 
keyakinan oleh Ibrahim bahwa Allah akan memberikan 
bantuan kepadanya kala disaat kesusahan, dan terbukti 
Allah memberikan air yang berlimpah barakah (zam-zam/
berkumpul) kepada Siti Hajar yang telah berusaha mencari air 
untuk anaknya dan dirinya, lalu dari air itu Allah berikan rezki 
makanan dan tempat kepada Siti hajar dengan banyaknya para 
musafir yang menetap dikarenakan adanya sumber air. Artinya 
Ibrahim menanamkan keyakinan kepada Siti Hajar bahwa 
Tuhan akan membantu kesulitan hambaNya. Kisah ketiga 
penyembelihan Ismail alaihis salam setelah lama tidak berjumpa 
dengan Ismail, lalu Allah perintahkan untuk menyembelih 
anaknya dan perintah tersebut dijalankan oleh Nabi Ibrahim, 
Ismail menerima dengan yakin dan mengucapkan “Wahai 
ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; 
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang 
yang sabar” (QS. As-Shaffat : 102).

Ternyata jaminan kesuksesan keluarga adalah menempatkan 
tauhid diatas segalanya, bagaimana keberhasilan Nabi Ibrahim 
menanamkan Tauhid kepada para istri dan anaknya sehingga 
sampai saat ini ajaran (hanif) tersebut dibawa dan tersebar ke 
seluruh muka bumi dilanjutkan oleh Nabi Muhammad dengan 
ajaran Islam, sehingga dalam shalat selalu dibaca yakni shalawat 
Ibrahimiyah sebagai tanda bahwa Pendidikan Tauhid itu landasan 
dasar hidup didunia, dengan tauhid hidup menjadi indah 
walaupun diterpa berbagai marabahaya, dengan tauhid hidup 
menjadi mulia sebagaimana kemuliaan Nabi Ibrahim dan keluarga 
disebut dalam shalat yakni doa iftitah “inna shalatii wa nusuuki 
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamiin” (pernyataan tauhid 
nabi Ibrahim) dan shalawat Allahumma shalli ‘ala muhammad 
wa ala alii Muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala aali 
Ibrahim. Semoga menjadi i’tibar untuk semua. r
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Dalam perspektif tarekat, shalat lebih ditekankan pada 
fungsinya sebagai wushlah, yang menyambung dan 

menghubungkan antara hamba dan Tuhan.
Shalat bagi orang-orang tarekat (baca: salikin) bukan lagi 

menekankannya sebagai kewajiban karena bagi mereka shalat 
betul-betul dirasakan bukan sebagai beban, melainkan sebagai 
sebuah kenikmatan. Mereka merasakan tidak ada jaminan 
kenikmatan, kedamaian, dan kebahagiaan di luar shalat 
sehingga wajar jika mereka sepanjang hidupnya seolah-olah 
diperuntukkan shalat.

Mereka tidak lagi membatasi jumlah rakaat dalam shalat-
shalat sunah. Mereka juga tidak membatasi waktu rukuk dan 
sujud. Semakin lama mereka rukuk dan sujud semakin terasa 
kenikmatan dan kebahagiaan itu.

Mereka menyungkurkan diri pada malam hari lebih lama. 
Semakin larut semakin syahdu dan semakin lama semakin 
nikmat. Mereka membenarkan sekaligus mencontoh shalat-
shalat sunah malamnya Nabi di rumahnya, sebagaimana 
digambarkan ‘Aisyah bahwa lama sujudnya Nabi sama dengan 
membaca surah al-Baqarah dan rukuknya sama dengan 
membaca surah Ali Imran.

Bagi orang-orang yang “kecanduan” shalat atau zikir 
kepada Allah subhanahu wata'ala perjalanan waktu tidak 
terasa. Lihatlah misalnya Ashhabul Kahfi yang melakukan 
pendekatan diri kepada Allah subhanahu wata'ala di dalam Gua 

GORESAN IMAM BESAR

Shalat Perspektif Syariah, 
Tarekat, dan Hakikat (3)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Kahfi selama 309 tahun. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat, 
“Dan mereka tinggal di dalam gua mereka tiga ratus tahun dan 
ditambah sembilan tahun.” (QS. al-Kahfi [18]: 25).

Mereka merasa hanya sesaat di dalam gua, tetapi 
kenyataannya sedemikian lama. Mereka kaget setelah kukunya 
panjang sekali dan rambut mereka terurai ke mana-mana. Di luar 
gua mereka kaget menyaksikan pepohonan sedemikian tinggi 
besar. Mereka sadar setelah uang yang akan dibelanjakannya 
adalah uang antik dan yang beredar merupakan uang baru.

Ashhabul Kahfi tentu bukan merupakan rombongan 
pendaki gunung yang numpang berteduh di dalam gua. 
Mereka adalah para wali Allah yang senantiasa menunaikan 
ibadah secara khusyuk. Ini diketahui dari ayat sebelumnya, 
“Kecuali (dengan menyebut), ‘insya Allah’. Dan ingatlah kepada 
Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, ‘Mudah-mudahan 
Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat 
kebenarannya daripada ini”.

Para aulia juga duduk bertafakur selama berjam-jam, 
bahkan berhari-hari tanpa mereka merasakan perasaan lelah. 
Kisah di antara para Wali Songo juga diceritakan banyak 
keajaiban di dalam menjalani ibadah dan zikir.

Shalat yang menghadirkan kalbu itulah shalat paling baik 
bagi para ahli tarekat. Nabi juga pernah mengingatkan, “La 
shalata illa bi hudhur al-qalb (tidak ada shalat tanpa kehadiran 
kalbu).”

Para ulama fikih memahami hadis ini tidak batal shalat 
seseorang jika tidak khusyuk, tetapi hanya berpengaruh pada 
pahala dan kesempurnaan shalat. Khusyuk dalam shalat tidak 
termasuk rukun shalat sebagaimana dibahas di dalam artikel 
terdahulu. Bagi ahli tarekat ada di antara mereka meragukan 
keabsahan shalatnya jika banyak tidak khusyuk. Karena itu, 
ia mengulangi shalat fardhu yang dilakukan tidak dengan 
khusyuk.
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Tidak mudah kita melakukan shalat dengan penuh 
kekhusyukan. Karena itu, kalangan ahli tarekat melakukan 
kebiasaan sebelum melaksanakan shalat, antara lain, betul-
betul mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Tuhan di 
dalam shalat.

Mereka melaksanakan wudhu dengan khusyuk karena 
mereka beranggapan orang yang tidak khusyuk di dalam 
berwudhu sulit dibayangkan akan khusyuk di dalam shalat. 
Mereka tidak mau berkata-kata duniawi antara pelaksanaan 
wudhu dan shalat karena mereka yakin energi dan kekuatan 
wudhu akan tergerus melalui dosa-dosa kecil dan karenanya 
sulit mengantarkan kita untuk khusyuk di dalam shalat.

Mereka selalu mengawali shalat-shalatnya dengan 
berpakaian rapi dan bersih karena mereka beranggapan sulit 
meraih kekhusyukan shalat dengan berpakaian sembrono. 
Kalau perlu, mereka menggunakan wangi-wangian atau parfum 
dengan mencontoh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Mereka juga selalu konsisten memasang sajadah di tempat 
yang tetap karena mereka yakin akan lebih nyaman shalat di 
tempat yang sudah menjadi lokus sakral. Tidak sedikit di antara 
mereka membuat zawiyah, sebuah bilik khusus untuk shalat 
yang tidak terganggu dengan pandangan orang lain.

Mereka bisa menangis terisak-isak, sujud berlama-lama, 
dan berzikir dengan khusyuk tanpa ada yang mengganggunya 
dari luar. Zawiyah hanya bisa diisi oleh benda-benda “akhirat” 
dan tidak memasukkan benda-benda duniawi, seperti telepon 
genggam, laptop, TV, dan buku-buku bacaan biasa.

Di dalam zawiyah hanya ada sajadah tua tetapi murni halal, 
tasbih pupus karena lamanya dipakai, Al-Qur’an usang karena 
seringnya dibaca, dan piyama atau mukena bersih dan halal.
Harian Republika (online), 28 Mei 2014 M/29 Rajab 1435 H. r
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Definisi Qurban
Qurban adalah sembelihan  atau dalam Bahasa Arab disebut 

Udhhiyyah berupa hewan. Secara bahasa Qurban artinya dekat, 
maka hanya yang dekat dengan Allah yang siap untuk  berqurban. 
Dalam definisi fiqh Qurban adalah hewan ternak yang disembelih 
pada hari raya ‘Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. Sehingga dapat disimpulkan dua hal bahwa:
1. Tujuan utama qurban adalah menyembelih ternak, bukan 

membagikan daging.
2. Yang disembelih adalah hewan ternak.

Keutamaan ibadah ini sama saja bagi yang sedang berhaji 
ataupun yang tidak berhaji, jamaah haji boleh berqurban walaupun 
sudah menyembelih dam (denda karena dlam ibadah haji). Dalam 
Al-Qur’an disebutkan:

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Qurban
(Fiqh ‘Ala Madzhab Al-Arba’ah: Abd Rahman Al-Jaziriy)

Oleh : DR. KH. Yusuf Shiddiq Lc. MA

                       

                            
 Artinya : “(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai 
manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa 
hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya 
kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya 
dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir” 
(QS. Al-Hajj/22: 28).
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Perbedaan Qurban dan Aqiqah
Banyak yang membandingkan qurban dengan aqiqah padahal 

keduanya tidak saling terkait. Tidak ada hubungan antara Aqiqah 
dan Qurban, sehingga orang yang dahulu tidak diaqiqahkan 
tetap bisa berqurban. Aqiqah ada pada zaman Rasulullah, untuk 
meluruskan kebiasaan orang-orang Arab yang menyembelih 
kambing untuk kelahiran anak yang darahnya di siramkan ke 
kepala bayi dan dagingnya dipersembahkan kepada berhala. Dalam 
madzhab Hanafi, Qurban hukumnya Wajib dan Hanafi tidak 
disyariatkan wajibnya aqiqah. Madzhab Hanafi mewajibkan Qurban 
bagi yang mampu, sehingga yang tidak berqurban tidak berhak atas 
syafaat dari Rasulullah SAW. Qurban disyariatkan berdasarkan Al-
Qur’an Hadis dan Ijma’, sedangkan aqiqah hanya ada dalam hadis 
sehingga dalam prioritas fiqh maka qurban lebih utama dari aqiqah.

Kesimpulan
Dalam Fiqh ‘Ala Madzhab Al-Arba’ah disebutkan: Wa syuri’at fi 

sannah ats- tsanniah minal hijrah.  Berarti bahwa pensyariatannya 
jatuh pada tahun kedua hijriah. Berbarengan dengan tahun  
disyariatkannya, puasa Ramadhan, hari raya ‘Idul Fithri dan hari 
Raya Idul Adha, maka tahun itu merupakan tahun yang  penuh 
dengan sejarah bagi penerapan syariat Islam. Dalil hikmah 
berqurban terdapat pada:

                    

                   

          
 Artinya : “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra 

Adam (Qabil dan Habil) dengan sebenarnya. Ketika keduanya 
mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan 
tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima 
kurbannya, ‘Sungguh aku akan membunuhmu.’ Dan berkata yang 
diteirma kurbannya, ‘Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban 
dari orang-orang bertakwa” (QS. Al-Maidah/5: 27).
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1. Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang 
banyak,

2. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah 
(sebagai ibadah dan mendekatian diri kepada Allah),

3. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus 
(dari rahmat Allah). (QS. Al-Kautsar/108: 1 - 3).

Dari ayat ini terdapat beberapa hikmah diantaranya:
1. Qurban merupakan bagian dari rasa Syukur kepada Allah 

subhanahu wata'ala. Bila Allah tarik nikmat itu niscaya akan 
habis.  

Bagi umat Islam boleh berqurban dengan satu, dua ekor 
kambing sampai tak terbatas. Untuk qurban sapi maksimal untuk 
tujuh orang, dan kurang dari tujuh lebih baik. Qurban hukumnya 
sunnah namun akan mengalami kerugian besar bila ditinggalkan 
sebab di setiap bulu hewan qurban bernilai satu kebaikan, setiap 
kebaikan digandakan dengan 10 (sepuluh) kebaikan, maka rugi bila 
ditinggalkan.
2. Bukti ketakwaan kepada Allah, bila sudah bertakwa bisa masuk 

surga tanpa hisab.
3. Setiap darah yang menetes dari hewan qurban adalah 

pengampunan dosa.
4. Di hari kiamat hewan qurban akan Allah hadirkan sebagai saksi. 

Kesimpulan
Beberapa poin tentang qurban adalah :

1. Qurban adalah sembelihan berupa hewan ternak
2. Dalil tentang qurban terdapat dalam Al-Qur`an dan hadis
3. Qurban hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama dan 

menurut madzhab Hanafi wajib. r(BUT)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

Al-Qur’an, 
Aqidah, Akhlak, 
Hadits, Fiqh

Tahsinul Qur’an, 
Kajian Kitab Minhajul 
Abidin, Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

Bagi jama’ah dan kaum Muslimin yang ingin meningkatkan 
wawasan ke-Islaman dapat mengikuti kegiatan kajian dan 
ta’lim, dibimbing olehpara Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Senin

Tgl/Bln

29 Juni

30 Juni

1 Juli

3 Juli

4 Juli

5 Juni

Narasumber

H. Budi Firmansyah, 
MM 

Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag

Andi Ahmad Juardy, 
SH, MA

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA

Dr. H.M. Yusuf Sidiq, 
MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

Bahasan/ Materi

Nashoihul Ibad 

Kitab Nashoihud 
Diniyah 

UU.Perkawinan

Kasyful Ghowamidh 
Fi Ilmil Faraidh

Al-Fiqh ‘ala 
Madzahibil Arba'ah

Bidayatul Hidayah

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Shubuh

04 : 41

04 : 42

04 : 42

04 : 42

04 : 42

Zhuhur

11 : 59

11 : 59

11 : 59

12 : 00

12 : 00

Ashar

15 : 20

15 : 20

15 : 20

15 : 21

15 : 21

Maghrib

17 : 52

17 : 50

17 : 51

17 : 51

17 : 53

‘Isya

19 : 06

19 : 06

19 : 06

19 : 07

19 : 07

Tanggal
  

25-26

27 

28

29

30

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Juni 2021

JADWAL WAKTU SHALAT
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Nama Agama SemulaNo.

1 Niki Adrianto  Kristen
2 Intan Kusumaningtiyas  Katholik
3 Lee Doi Hwan  Budha
4 Ely Susanti  Katholik

  Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di AJWA TV dan 
Kajian Ba’da Dzuhur/ Jum’at  di Youtube : Masjid Istiqlal TV.
Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat pula 

disaksikan melalui kanal Youtube diatas. 
(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 

subscribe, comment, like and share)

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal, Narahubung: (Jamal) 0813 
1412 4444 dan (Subhan) 0812 8829 7714.

1. Mengisi form data via online 
 https://muallafcenter.istiqlal.

or.id/daftar.php
2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 
 3 (tiga) lembar (warna)
3. Surat Pengantar dari RT 
 bagi WNI
4. Foto copy KTP

5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
7. Menyerahkan Surat Baptis 

(Asli)
8. Surat Pengantar Kedutaan 
 bagi WNA
9. Foto copy pasport bagi WNA
10. Saksi 2 (dua) orang

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 15 - 21 Juni 2021 :
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 18 Juni 2021, adalah untuk :
1. Almarhum KH.A. Nawawi Abd. Djalil (Pengasuh Ponpes 

Sidogiri Pasuruan Jatim dan Mustasyar PBNU)  Wafat, 13 
Juni 2021

2. Almarhum KH. Fajar Endang Hidayat bin KH. Qomar 
Mustafa (Mustayar PCNU Kota Bogor), usia 79 tahun. 
Wafat, 11 Juni 2021 di Bogor

3. Almarhum KH. Abah Unari (Pengasuh Ponpes Nurul Huda 
Kp. Kikik Kopo Maja Serang Banten). Wafat, 14 Juni 2021 di 
Serang Banten

4. Almarhum Sohibi bin Ambari, usia 68 tahun. Wafat, 26 Mei 
2021 di Tegal

5. Almarhum Mustakim bin Ahmad Syamsudin, usia 69 tahun.  
Wafat, 14 Juni 2021 di Jakarta

6. Almarhum Kolonel Laut (Pur) dr. Purwanto, S.Pd bin 
Soekartono, usia 71 tahun. Wafat, 13 Juni 2021 di Kelapa 
Gading Barat Jak-Ut

7. Almarhum H. Muhammad Adib Ulinnuha. Wafat, 17 Juni 
2021 di Trembes Rembang, Jateng

8. Almarhum Dedi Nurmansyah bin Haji Mamad, usia 48 
tahun. Wafat, 17 Juni 2021 di Kelapa Gading Barat Jak-Ut

9. Almarhum Rebi bin Tokromo Karpin, usia 67 tahun Wafat, 
17 Juni 2021 di Blora Jateng

10. Almarhum H. Muhdan bin H. Makmun

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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11. Almarhum H. Matasan bin Nisam
12. Almarhum Agus Sahat Parlindungan Pasaribu bin Humala
13. Almarhumah Indri Budi Endarwati binti Hari Mulyani, usia 

58 tahun. Wafat, 16 Juni 2021 di Tangerang Selatan
14. Almarhumah Emni binti H. Abdul Muis, usia 72 tahun.  

Wafat, 9 Juni 2021 di Payakumbuh, Sumbar.
15. Almarhumah Hj. Astuti binti H.M. Noor.





JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.45 - 07.30)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2. Tematik Tafsir Al Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 13.00 - 14.00)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3. Tasawuf, Membedah Kitab Al Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 13.00 - 14.00)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Ahmad	Lutfi	Fathullah,	MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh	al-Islami	wa	Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

6. Dialog Zhuhur (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
 Senin s.d. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan
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