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Pembaca Mimbat Jum’at yang dimuliakan Allah subhanahu 
wata'ala. Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap 

sejumlah sektor kehidupan manusia seperti kesehatan, ekonomi, dan 
pendidikan. Covid-19 juga berdampak dalam kehidupan keagamaan, 
yang mengubah tata cara ibadah untuk dapat menahan penyebaran 
penyakit Covid-19, semoga Allah subhanahu wata'ala melindungi 
hambanya yang selalu berserah diri baik lahir dan bathin.  

Khutbah Jumlah oleh Bapak KH. M. Faried Fakhruddin Saenong, 
MA., Ph.D menguraikan tentang Tauhid, yang mempengaruhi tata 
nilai kehidupan. Pertama, Tauhid atau akidah sebagai penggambaran 
dari keesaan Tuhan. “Tiada Tuhan (yang patut  disembah) kecuali 
Allah”, sebagai pembebasan manusia dari peribadatan kepada selain 
Allah subhanahu wata'ala. Kedua, kesamaan kedudukan dan derajat 
hamba di hadapan Allah subhanahu wata'ala kecuali yang bertakwa. 
Ketiga, kesadaran akan asal penciptaan dari Yang Maha Satu memberi 
andil pada penolakan dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi, 
begitu pula, menolak segala bentuk eksploitasi terhadap alam yang 
cenderung merusak tata ekosistem dan ekologi.

H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA dalam Hikmah mengajak 
kita bermuhasabah kapan dan dimanapun dengan melakukan 
evaluasi diri, bersikap keritis dengan mengenali kelebihan dan 
kekurangan diri untuk melangkah lebih baik sebagai hamba Allah di 
muka bumi. 

Dan Imam Besar Masjid Istiqlal, dalam Goresannya mengupas 
Rahasia Surat Al-Fatihah, Basmalah sebagai simbol konsekrasi (2), 
menghadirkan Allah SWT dalam aktifitas apapun suatu keharusan, 
berinflikasi terhadap ketauhidan, meninggalkannya adalah kefasikan. 
Penerapannya dengan selalu mengingat dan menyebut namanya saat 
memulai aktifitas yang diniatkan  karena-Nya. Dan ditegaskan bahwa 
semua nabi bersahabat dengan lafazh Basmalah.

Selamat menikmati sajian Mimbat Jum’at, dan pelaksanaan shalat 
dan khutbah Jum’at yang insya Allah akan mulai disiarkan kembari 
secara langsung melalui TVRI Nasional (Mé). r

PENGANTAR REDAKSI
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Dalam sejarah umat manusia dan sejarah agama, tercatat bahwa 
agama juga sering -untuk tidak mengatakan selalu- menjadi 

pemicu konflik. Diakui atau tidak, langsung atau tidak langsung, besar 
atau kecil, pertikaian besar hampir selalu diawali, dipengaruhi dan 
melibatkan agama. Bahkan agama dan ajarannya, seringkali dipreteli 

KHUTBAH JUM’AT

Tauhid dan Pembebasan;
Kemanusiaan dalam Aqidah Islam

Oleh : H. Faried F. Saenong, MA, M.Sc, Ph.D

(Intisari Khutbah Jum’at, 24 Jumadil Awal 1442 H /8 Januari 2021 M)

Khutbah Pertama 

نَا نَّ ا ْوّر َأنُْفس ّ َتْغّفُرْه َونَُعوُذ ِّبهلّل ّمْن ُُشُ َتّعْيُنُه َونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ّ ََنْ الَْحْمَد َلِّلَّ
. اّلنَا، َمْن ََيّْدّه هللُا فاََل ُمّضلَّ ََلُ َوَمْن يُْضّلْل فاََل َهاّدَي ََلُ ِّئَاّت َأْْعَ  َوّمْن َسّي

  ََلَ  اّ َل  نْ أَ  دُ هَشْ أَ 
 
ْ  َُشّ َل  هُ دَ حْ وَ   هللاُ لَّ ا َّ أَ وَ ، ََلُ  كَ ي لهُا وَ نَ ب  رَ  هُ ن ّ  ناَ ا  َ ى َل اّلَّ  دُ بُ عْ  ن

َ َل وَ  هُ ْيَ غَ   َُلُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ د  مَ حَ مُ  نَّ أَ  دُ هَشْ أَ . وَ هُ قَ لَ خَ  نْ مَّ مّ  اهُ وَ ا سّ مَ بّ  ْيُ عّ تَ س ْ  ن
َ . َص ْبُ رّ كَ  الْ ّب النَّ  ْ اْلَ  اَتّ خَ  د  مَّ حَ  مُ نَ دّ يِّّ  س َ َل عَ  هُ مُ اَل سَ وَ  هللاّ  اُت وَ ل  اءّ يَ بّ ن
ّ  هّ ابّ ْصَ أَ وَ   أ َّلّ َل عَ وَ  ْيَ لّ سَ رْ مُ الْ  عْ  نَ يْ اّلَّ ْ  هللاّ  لّ بْ ا ّبَ وْ مُ َص تَ ا  ْ  هّ ابّ تَ كّ وَ  ْيّ تّ مَ ال  .ْيّ بّ مُ ال
َ ا أَ يَ فَ  ْ َي   نَ وْ اّضُ حَ ا ال

 
َّ ، ا َ َل وَ  هّ اتّ قَ تُ  قَّ حَ  وا هللاَ قُ ت   نَّ تُ وْ مُ  ت

 
ْ أَ  وَ لَّ ا  الَ .  قَ نَ وْ مُ لّ ْس مُ  ُتْ ن

َ  هللاُ   انّ طَ يْ الش َّ  نَ مّ  هللّ ِّب  ذُ وْ عُ . أَ ْيَ لّ ائّ قَ الْ  ُق دَ ْص أَ  وَ هُ وَ  ْيّ رّ كَ الْ  أ نّ رْ لقُ يف اْ  ّاَل عَ ت
َوّاْذ َاَخَذ َرب َك ّمْنْۢ بَّنْ  ٰاَدَم ّمْن ُظهُْوّرِّهْ  .ْيّ حّ الرَّ  نّ حْ الرَّ  هللاّ  مّ ْس . بّ ْيّ جّ الرَّ 

َََّتُْم  ّي  قَالُْوا بَٰلۛ َشهّْدَن َۛاْن تَُقْولُْوا يَْوَم ُذرِّ
ْۗ ُِّّكْ  َانُْفّسهّْمْۚ  َالَْسُت ّبَرب

َوَاْشهََدُِهْ عَٰل 
ن   . ْي ظّ عَ الْ  هللاُ  َق دَ َص   الّْقٰيَمّة ّانَّ ُكنَّا َعْن ٰهَذا ٰغّفّلْيَ
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oleh manusia di segala posisinya, untuk terus melakukan penindasan 
terhadap kaum mustadh’afîn/minoritas. Oleh karena itu, tidak 
sepenuhnya salah, jika ada yang berkata bahwa agama terlibat dalam 
berbagai persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, ketertindasan, 
keterbelakangan, kebodohan dan sebagainya. Jika demikian, dengan 
sederet fakta ini, maka agama (Islam misaInya) yang diklaim sangat 
menjunjung demokrasi dan HAM telah kehilangan relevansi sosialnya 
yang membebaskan dan mencerahkan umat manusia. 

Mungkin ada yang membantah, bahwa agama tidak dapat 
disalahkan. Para pemeluk agama lah, menurut mereka, yang belum 
mampu memahami dan melaksanakan ajaran agama secara tepat dan 
aktual. Jika demikian; bagaimana membuktikan kebenaran agama, 
atau apa gunanya agama jika agama itu memang benar tapi tidak 
mampu mempengaruhi watak serta perilaku para penganutnya? 
Kurang lebih, problem-problem seperti inilah yang menjadi kausa 
prima untuk melakukan rekonstruksi dan reinterpretasi terhadap 
pemahaman keagamaan umat beragama

Dalam tradisi keilmuan Islam, kita mengenal istilah Ilmu Tauhid, 
Ilmu Kalam atau Ilmu `Ushûl al-Dîn, yang secara tradisional, bahkan 
sampai sekarang, dikenal sebagai ilmu yang membahas tentang segala 
hal menyangkut Tuhan. Ilmu Kalam selalu membahas persoalan 
ketuhanan, kenabian dan eskatologi. Ilmu Kalam juga dikenal 
sebagai dasar keimanan yang berfungsi sebagai motif segala gerak 
dan perbuatan manusia. Sebagai motif, Ilmu Kalam atau Teologi 
selalu berhubungan dengan kesadaran manusia dalam menjalankan 
hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Dengan 
bahasa yang lain, teologi sangat bersifat psikologis tetapi memiliki 
nuansa dan implikasi sosiologis. Bahkan, ada yang berkata, bahwa 
teologi sangat mungkin menjadi ideologi atau kekuatan yang dapat 
menggerakkan manusia untuk hidup, berbuat dan berpikir menurut 
keyakinan teologisnya.

Dalam wilayah normatif, Islam telah menegaskan konsep 
keadilan sosial yang bebas dari segala bentuk penindasan, tirani, 
dominasi, eksploitasi dan ketidakadilan. Al-Qur'ân sering sekali 



Mimbar Jumat No.1094/XXII/214

memberikan advokasi kepada kaum lemah, kaum tertindas atau kaum 
minoritas, yang dalam terminologi Al-Qur'ân sering disebut sebagai 
al-mustadh’afûn. Pada saat yang sama, Al-Qur'ân juga sangat sering 
mencela kelompok masyarakat, yang dengan berbagai posisi sosial 
dan politiknya, melakukan berbagai penindasan, eksploitasi dan 
hidup bermewah mewah. Oleh karena itu, adalah tepat jika dikatakan 
bahwa Islam muncul sebagai pembela kaum tertindas dan penegak 
kebenaran. Sekedar menengok kembali sejarah kenabian: Nabi Musa 
as. muncul dengan membebaskan Bani Israil dari tirani Fir’aun di 
Mesir. Misi Nabi Isa as. muncul untuk membela kaum fuqarâ` dan 
masâkîn. Terakhir, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
juga tidak lepas dari tujuan dan misi nabi-nabi sebelumnya.

Buku-buku sejarah telah menggambarkan bahwa Mekah 
merupakan salah satu kota perdagangan internasional waktu itu. 
Para pemilik modal telah mengembangkan institusi kepemilikan 
kapital dan pribadi serta membentuk korporasi antar suku untuk 
mendominasi perdagangan dengan Byzantium. Pada akhirnya, 
mereka hanya menumpuk kekayaan tanpa distribusi kepada fuqarâ` 
dan masâkîn. Belum lagi dengan krisis moral kaum Jahiliyah, di 
mana kaum lemah selalu menjadi obyek penindasan. Dalam kondisi 
seperti itulah, Nabi Muhammad saw. muncul. Maka tidak heran jika, 
kelompok masyarakat terbesar yang mengapresiasi dan memberikan 
dukungan kepada Nabi Muhammad saw. adalah kaum lemah, fuqarâ`, 
masâkîn, hamba sahaya dan sebagainya, walaupun Muhammad saw. 
sendiri berasal dari keturunan aristokrat Mekah.

Tidak hanya itu, gambaran hidup atau sîrah Nabi Muhammad 
saw., merupakan simbol kesederhanaan dan pembelaan terhadap 
kaum lemah. Nabi Muhammad saw. lebih memilih model kehidupan 
sebagaimana kaum mustadh’afîn lainnya. Sabda sabda beliau selalu 
memberikan dukungan kepada kaum tertindas dan teraniaya, dan 
dalam waktu yang sama, memberikan perlawanan pada yang korup 
dan hegemonik, memberikan celaan kepada orang orang kaya yang 
mengeruk kekayan dengan memanfaatkan orang orang lemah. Itulah 
sebabnya, beliau pernah dijuluki sebagai abû al-masâkîn.
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Dengan ilustrasi semacam ini, adalah tidak keliru jika dikatakan 
bahwa, selain membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan 
kepada selain Allah Yang Esa, atau yang biasa disebut dengan tauhîd 
`ulûhiyah, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam juga diutus 
untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Bahkan, 
pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, merupakan 
konsekuensi logis dari pembebasan manusia dari peribadatan kepada 
selain Allah subhanahu wa ta'ala.

Secara formal, seorang dianggap Muslim ketika ia mengucapkan 
syahâdatain. Dalam syahâdatain itu, terdapat kalimat tauhid “lâ ̀ ilâha 
`illa Allâh”. Jika dirinci lebih jauh, kata “lâ `ilâha `illa Allâh” yang 
berarti “tidak ada tuhan melainkan Allah,” merupakan negasi atau 
penafian secara mutlak dan total terhadap adanya tuhan selain Allah. 
Kalimat itu menolak secara bulat adanya penghambaan manusia 
sesama manusia, menolak penghambaan manusia terhadap segala hal 
selain Allah. Dari kalimat itu, tersirat bahwa semua manusia sama dan 
sederajat. Tidak ada kelebihan atau kemuliaan sekelompok manusia 
dengan identitas gender, suku, ras dan keturunan. Rasulullah bahkan 
pernah menegaskan bahwa tidak ada kelebihan atau kemuliaan 
orang Arab dari orang non Arab. Begitupun sebaliknya, tidak ada 
kelebihan orang asing dari orang Arab. Al Qur'ân menegaskan, yang 
membedakan manusia, hanya tingkat ketaqwaan.

Doktrin tauhid memang merupakan doktrin pokok dalam 
teologi Islam. Tauhid atau akidah merupakan penggambaran dari 
keesaan Tuhan. Keesaan dan kebenaran eksistensi Tuhan kemudian 
terejawantah dalam proses kesaksian/syahâdah manusia pada saat 
kelahirannya (Q.S. al-A’râf [7]: 172). 
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Dari proses kesaksian itu, muncul pula kesadaran akan kesatuan 
penciptaan, yaitu bahwa secara teologis, seluruh yang ada di alam 
ini, diciptakan dari dan oleh Yang Satu. Dan pada akhirnya, semua 
manusia bergerak menuju muara dan akhir yang satu, yaitu Tuhan. 
Inilah salah maksud ungkapan innâ li Allâh wa 'innâ 'ilaihî râji’ûn.

Dengan kesadaran kesatuan pencitaan itu pula, akan muncul 
kesadaran untuk melindungi dan menghargai segala sesuatu di 
luar diri manusia seperti alam dan lingkungan. Oleh karena itu, 
semua manusia adalah sama dan sederajat di depan tauhid. Dan 
dengan demikian, tauhid/iman secara tegas menolak segala bentuk 
penindasan dan diskriminasi antara manusia oleh manusia lainnya. 
Begitu pula, tauhid menolak segala bentuk eksploitasi terhadap alam 
yang cenderung merusak tata ekosistem dan ekologi. Dalam konteks 
ini pula, posisi manusia sebagai khalifah Allâh fî al ardh menemukan 
signifikansi dan wilayah aktualisasinya. Dengan demikian, tauhid 
atau iman tidak hanya diarahkan secara vertikal untuk membebaskan 
menusia dari kesesatan dalam bertuhan, tetapi juga diarahkan secara 
horisontal untuk membebaskan manusia dari mempertuhankan 
sesuatu, seperti diri ketika menindas orang lain. Dengan perspektif 
seperti ini, iman menuntut konsekuensi praksis yaitu pembebasan 
kaum mustadh’afîn.

Hal sebaliknya juga berlaku dalam terma kafir. Kufur tidak hanya 
bermakna penolakan terhadap ide keesaan Tuhan. Kufur juga dapat 
dialamatkan pada mereka yang suka menindas sesama manusia, 
walaupun secara formal ia mengakui eksistensi Tuhan. Orang yang 
secara formal menyatakan keimanannya tetapi pada saat yang sama, 
selalu mempertuhankan hawa nafsunya, menimbun kekayaan, 

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi 
(tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), 
“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau 
Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar 
di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu 
kami lengah terhadap ini.”
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menindas orang lain, hidup bermewah-mewah tanpa peduli dengan 
fakir miskin, mereka juga dapat memasuki wilayah kufur. Al-Qur'ân 
menyebut mereka dengan golongan yang mendustakan agama, 
sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah al Mâ‘ûn [107]. Dalam 
konteks ini pula, Al Qur'ân juga menjelaskan kategori kafir dengan 
golongan yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan tertipu 
oleh kemegahan dunia. (Q.S. al-`A’râf [7]:50-51):

Dengan demikian, kufur tidak hanya bermakna mengingkari 
eksistensi Tuhan, tetapi lebih jauh, ia juga bermakna pengingkaran 
terhadap tata kemanusiaan yang adil dan egaliter. Kita bisa menulusuri 
kata miskin misalnya dalam Al Qur'ân. Persoalan sosial seperti 
kemiskinan pernah disebut sederajat dengan persoalan keimanan. 
(Q.S. Al Baqarah [2]:177). 

Artinya: Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, 
“Tuangkanlah (sedikit) air kepada kami atau rezeki apa saja yang 
telah dikaruniakan Allah kepadamu.” Mereka menjawab, “Sungguh, 
Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir,”

                          

                         
 

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai 
permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh 
kehidupan dunia. Maka pada hari ini (Kiamat), Kami melupakan 
mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari 
ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami.
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Oleh karena itu, manusia diseru untuk senantiasa berefleksi dan 
berintrospeksi atas kadar keimanan. Manusia harus sadar bahwa 
keimanan tidak hanya terbatas dan berhenti pada pengakuan eksistensi 
Tuhan. Iman juga mengamanatkan pengakuan akan kesamaan 
manusia dan kemanusiaan. Syahadat menggambarkan pengakuan 
verbal eksistensi Tuhan. Shalat merupakan pengabdian diri kepada 
Tuhan. Puasa menciptakan dan menumbuhkan solidaritas terhadap 
kemiskinan. Zakat dapat menjadi bukti solidaritas kemanusiaan. 
Dan akhirnya haji menjadi miniatur kesederajatan manusia, dengan 
membayangkan ketika semua manusia berpakaian sama dan putih 
ketika menghadap-Nya. 

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 
timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang 
beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan 
nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, 
anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan 
(musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, 
yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang 
yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam 
kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah 
orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

                    

                          

                         

                     

                            

                
 

 …ابرك هللا يل ولمك يف القرآ ن العظمي
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Khutbah Kedua 

  ع  ى ش   اًّله  لله  د  م  ح  ال  
إ
َ  ل  ع   ه  ن  ك   ر  أ   زَّ ع  أ  و   ه  د  ر  و   ن  م  له  ه  ع  ائه ش    ل  هَّس  ف   م  ل  س  ال  َّ أ   ن    . ه  د  ي

  ل    اه ل   ن  أ   د  ه ش  أ  
إ
ه ل   ه  د  ح  و    لل  لَّ ا  به النَّ  ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ا ع  د  م  ح  َ   نَّ أ   د  ه ش  أ  . و  ،ل    ك  ي   ش 

َ  ن  ده ي ه  س   ل  ع   ه  َ  ل  س  و   لله  ات  و  ل  . ص  ب   ره ك  ال   ه خ   د  مَّ ح    ه ل  ع  و   ي   له س  ر  م  ال   اءه ي  به ن  ال    ات    أ له
ه  هه ابه ص   أ  و   ع   ن  ي  اّلَّ ه ته م  ال   لله  له ب  ا به  و  م  ص  ت  ا  ه به م  ال   هه ابه ت  كه و   ي  ا بههه ي  ن و  ك  حل قه  و  ا ِبه و  ي ن  ق ض  ه . اّلَّ

ان   ث م  ع  ر  و  ُع   ر  و  اتهن ا أ ِبه ب ك  اد  ن  س  ل و  ده نه ي ع  ع  ي   و  عه يه ك  أ ْج   ابه ن به ائهره أ ص   ن  س  ع  ع له   و  و 
. أ   ي نه مه اله  َل  ي و  إ

انه ا س  ح  إ
ه م  ِبه ع  ن  ت به  َ ي   و  ََّْ التَّابهعه  ن  و  اضه  ح  ا ال  ُّي  ا أ  ي  ، ف  د  ع  ب  ا

إ
َّ ، ا  ا لل  و  ق  ت

إ  نَّ ت  و  م   ت  ل  و   هه اته ق  ت   قَّ ح  
 . ن  و  م  له س  َ   ت   ن  أ   و  لَّ ا

ا ت   و  له م  س  هه و  ا ع ل ي  لُو  ا ص  ن و   َ ا ي ن  ء  ه ، َي  أ ُّيا  اّلَّ ه  ن  ع ل  النَّبه لُو  ئهك ت ه  ي ص  ل   َ نَّ لل  و  إ
ا. ا م  لهي  س 

ا ب ر  إ
ع ل  أ له ا ْي   و  اهه ب ر  إ

َّي ت  ع ل  ا ل د  مَك   ص  مَّ ح   َ ع ل  أ له  د  و  مَّ ح   َ له  ع ل   َّه مَّ ص  َّك  ا لل ن
إ
ْي  ، ا هه

ع ل  أ له  ْي   و  اهه ب ر  إ
ك ت  ع ل  ا ر  د  مَك   ِب  مَّ ح   َ ع ل  أ له  د  و  مَّ ح   َ رهك  ع ل   ِب  ٌد. و  ي  جه  َ ٌد  ي  ه َح 

ٌد. ي  جه  َ ٌد  ي  ه َّك  َح  ن
إ
ْي  ، ا اهه ب ر  إ

  ا
ا    ْن  م  و  َه ي اءه  ، ا ل ح  اته لهم  س  ال م  ي   و  لهمه س  َّه مَّ اغ فهر  لهل م  انهن ا ا لل و  إخ 

ل َّن ا اغ فهر  ل ن ا و  ب . ر  اته و   َ ل 
ٌف  و  ء  َّك  ر  ن إ

َّن ا ا ب ا ر  ن و   َ ا ي ن  ء  ه ًل له َّلَّ بهن ا غه ل  ِفه  ق ل و  ع  ل  َت   انه و  ي م  إ
ل ن  ِبه  ب ق و  ي ن  س   ه . اّلَّ ٌ ْي   رَّحه

ن   ا  قه  و  ل ح  نَّا ِبه َه ب ي   ق و  ن ن ا و  َّه مَّ اف ت ح  ب ي  ا ا لل ع  فه ا ن  ل م  أ ُل   عه نَّ ن س  إ
َّه مَّ ا . ا لل ي   ه ْي   ال ف اِته ت  خ 

اب   ن ا ع ذ  قه ن ة  و  س   ةه ح  ر  ِفه ال خه ن ة  و  س   َّن ا أ تهن ا ِفه اُلن ي ا ح  ب . ر  ت ق بَّل   َ ُع  ل   يه ب ا و  ق ا ط  ز  ره و 
ع ل   د  و  مَّ ح   َ يه ن ا  لَّ لل  ع ل  ن به ص  . و  مه  النَّاره َل  يهو  إ

ان  ا س  ح  إ
ه م  ِبه ع  ن  ت به  َ هه و  به ص   ه و  أ له

ي ن   .اله 
امل ن ك ره  اءه و  ش  نه الف خ  ي ْن  ى  ع  ى الق رِب  و  ي ت اءه ذه

إ
ا انه و  س  إح 

ال  له و  د  لع  ر  ِبه  َ نَّ لل  ي أ  إ
ا

ا لل   و  ك ر  , ف اذ  ن  و  كَّر  لَُّك  ت ذ  ُك  ل ع  ظ  الب غ يه ي عه ُك   و  هه ي زهد  مه ه  ع ل  نهع  و  ك ر  اش  ُك   و  ك ر  ْي   ي ذ  ظه الع 
ر  لله أ كب    ك  ه ّل  ُك   و  طه ه ي ع  ِله ن  ف ض  َه ه   أ ل و  اس   و 
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Tahun miladiyah 2020 sudah berakhir. Biasanya banyak orang 
menyambutnya dengan gegap gempita dan hura-hura. Bagi kita 

ummat Islam pergantian tahun ini adalah momen mengingatkan 
diri kita masing-masing bahwa suatu saat kita akan meninggalkan 
dunia dan Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap detik dari 
kehidupan kita. 

Untuk itu evaluasi atau muhasabah sangat diperlukan. Dengan 
muhasabah kita akan merasakan dan mengetahui peningkatan 
kualitas amal kita. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pernah 
mengingatkan dengan perkataannya yang sangat populer, “Hasibu 
anfusakum qabla an tuhasabu”. Hisablah dirimu sebelum kamu 
dihisab.

Muhasabah adalah melakukan evaluasi, dan bersikap kritis kepada 
diri sendiri, mencoba mengenali kelebihan dan kekurangan yang ada. 
Kelebihan yang diberikan Allah subhanahu wata'ala dimanfaatkan 
untuk menambah amal kebajikan. Sementara kekurangan dijadikan 
sebagai momentum memperbaiki diri agar lebih baik dari hari ke hari.

Merenungkan tentang umur, harta, kesempatan yang ada. Untuk 
apa umur kita selama ini? Dari mana kita memperoleh harta dan ke 
mana harta tersebut kita gunakan? Bagaimana kita memanfaatkan 
kesempatan yang ada? Dan dengan apa kita mengisi hidup ini? 
Berhati-hatilah, waktu adalah penentu dan kelak setiap perbuatan 
pasti akan dimintai pertanggungjawaban.

Alhamdulillah beberapa tahun belakangan di berbagai kota di 
Indonesia banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan acara 
semacam muhasabah di malam pergantian tahun. Sehingga dengan 
demikian kita sebagai umat Islam lebih terarah dalam mengungkapkan 
rasa syukur kepada Allah dengan bermuhasabah di masjid.

Muhasabutun Nafsi

HIKMAH

Oleh : H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA
(Wakil Kepala Bidang  Penyelenggara Peribadatan BPMI)
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 َعلَْيَك بِتَْقَوى اللِه إِْن ُكْنَت َغافًِلا * يَأْتِْيَك بِاألَْرَزاِق ِمْن َحْيُث ََل تَْدِري
Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah jika sedang lalai, 

Niscaya Dia akan membawakan rezekimu dari sisi yang kau tidak tahu 
 

َواللهُ َراِزٌق * فَقَْد َرَزَق الطَّْيَر َوالُحْوَت فِي البَْحرِ فََكْيَف تََخاُف الفَْقَر   
Bagaimana engkau takut fakir padahal Allah-lah Sang Pemberi Rezeki, 

Dialah yang telah memberi rezeki burung dan ikan di lautan 
 

ةٍ * َما أََكَل العُ  ْزَق يَأْتِي بِقُوَّ ْصفُْوُر َشْيئاا َمَع النَّْسرِ َوَمْن َظنَّ أنَّ الر ِ  
Siapa yang mengira bahwa rezeki didapat dengan kekuatan, 

Maka burung kutilang tidak akan makan sesuatu pun bersama burung elang 
 

ى الفَْجرِ تَُزْوُل َعِن الدُّْنيَا فَإنََّك ََل تَدِْري * إِذَا َجنَّ َعلَْيَك اللَّْيُل َهْل تَِعْيُش إِلَ   
Engkau akan pergi meninggalkan dunia, dan engkau tidak tahu, 

Jika malam tiba, apakah engkau masih akan hidup hingga esok fajar  
 

 فََكْم ِمْن َصِحْيحٍ َماَت ِمْن َغْيِر ِعلٍَّة * َوَكْم ِمْن َسِقْيٍم َعاَش ِحْيناا ِمن الدَّْهرِ 
Berapa banyak orang sehat yang meninggal tanpa (didahului) sakit, 

Dan berapa banyak orang sakit, namun menjalani hidup lebih panjang 
 

 َوَكْم ِمْن فَتاى أَْمَسى َوأَْصبََح َضاِحكاا * َوأَْكفَانُهُ فِي الغَْيِب تُْنَسُج َوُهَو ََل يَْدِري
Berapa banyak pemuda yang setiap pagi dan sore hanya tertawa, 

Dan di tempat lain kain kafannya sedang ditenun sedangkan ia tidak tahu 
 

 فََمْن َعاَش أَْلفاا َوأَْلفَْيِن إِنَّهُ * فًََلبُدَّ َمْن يَْوٍم يَِسْيُر إلَى القَْبرِ 
Dan siapapun yang hidup seribu atau dua ribu (tahun), sesungguhnya, 

Harus ada suatu hari dimana ia berjalan menuju kuburan 
 

(Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i ) 

Tentu fenomena seperti ini sangat menyenangkan melihat 
perubahan yang terjadi pada masyarakat kita dalam menyambut 
malam pergantian tahun. Yang biasanya ramai-ramai datang ke tempat 
hiburan. Namun, beberapa tahun ini banyak yang mengisi malam 
pergantian tahun dengan datang ke masjid. Hal ini juga berawal 
dari dukungan dan kerja keras pengelola masjid yang memberikan 
kesempatan agar masjid tak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah 
rutin.

Karena itu, momentum pergantian tahun baru Masehi mestinya 
dijadikan sebagai sarana untuk muhasabatun nafsi  atas berbagai amal 
yang telah dilakukan, agar kehidupan lebih baik dan bermakna di 
hadapan Allah subhanahu wata'ala. r
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Sesungguhnya bukan hanya makanan, melainkan apa pun yang 
dimasukkan ke dalam tubuh semestinya menghadirkan Allah 

SWT agar terjadi pemberkahan (tabaruk/consecration). Yang menjadi 
konsumsi kita bukan hanya makanan yang akan mengisi perut, 
melainkan juga ilmu pengetahuan yang akan mengisi kalbu. Kedua-
duanya diharapkan memberikan keberkahan ketika kita menyadarkan 
diri kita akan keberadaan Allah SWT sebagai pemberi nikmat.

Jika hal ini tak dilakukan, kita termasuk orang yang melakukan 
kefasikan (lafisq) karena kita keluar dari proses penyucian atau 
mungkin bisa diistilahkan dengan penyakralan. Bahkan, potongan ayat 
berikutnya menegaskan bahwa orang yang tidak melakukan proses 
tersebut diancam: “Setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya 
agar mereka membantah kamu.” Jika setan sudah berkolaborasi 
menjebak dan memengaruhi kita, kita akan berada di bawah kendali 
mereka. Pada saatnya kalau sudah demikian adanya, dengan tegas Allah 
SWT menyatakan: “Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya 
kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.”

Apa pun yang akan kita lakukan sebaiknya menyebut nama 
Allah SWT sekaligus menghadirkan yang punya nama demi meraih 
keberkahan dan keselamatan. Pengalaman Nabi Nuh AS bisa 
memberikan pelajaran penting. Sebelum menaiki perahunya, ia 
menuntun untuk membaca basmalah : "Dan Nuh berkata: "Naiklah 
kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu 
berlayar dan berlabuhnya." Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Hud [11]: 41).

GORESAN IMAM BESAR

Rahasia Surah Al-Fatihah (5)

Basmalah Sebagai Simbol Konsekrasi (2)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Kita tidak banyak menemukan sumber tentang bagaimana Nabi 
Nuh AS menjalankan perahunya yang sarat dengan penumpang di 
tengah terpaan badai dan gelombang tsunami. Yang jelas perahu Nabi 
Nuh AS selamat di dalam amukan gelombang tsunami dan kembali 
hidup seperti sediakala sebelum tsunami melanda.

Pengalaman berbeda dialami Nabi Sulaiman AS dalam 
menaklukkan Ratu Balqis, seorang ratu yang memiliki kekuasaan 
luar biasa yang dilukiskan dalam Al-Qur’an sebagai pemilik 
singgasana superpower (laha ‘arsyun ‘adhim) (QS- Al-Naml [27]: 
30) dengan sepucuk surat sakti yang diawali dengan lafaz basmalah: 
"Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: 
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang.” (QS- Al-Naml [27]: 30).

Setelah membaca surat tersebut Ratu Balqis langsung bereaksi 
cepat dengan mengumpulkan para petinggi negerinya untuk 
melakukan perhitungan terhadap Nabi Sulaiman AS. Pada akhirnya 
Ratu Balqis tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Ini bagian 
dari keberkahan Nama Allah.

Dalam beberapa riwayat disebutkan semua nabi bersahabat 
dengan lafaz basmalah. Yang dibaca Nabi Isa AS ketika menghidupkan 
orang mati dan menyembuhkan orang yang tidak bisa disembuhkan 
oleh dokter ialah lafaz basmalah. (Lihat Tafsir Al Suyuthi, Juz 1 H.38).

Yang menarik ialah sebuah ayat sebagai berikut: "Dan sekiranya 
Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian 
yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang 
di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti 
menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah 
benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (QS Al-Hajj [22]: 40).

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan bangunan-
bangunan spiritual seperti biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-
rumah ibadah Yahudi, dan terakhir masjid dihubungkan dengan 
adanya nama-nama Allah disebutkan di dalamnya. (Harian Republika, 
11 September 2020/23 Muharram 1442 H). (bersambung) r
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No

1.

2.

3.

4.

5.

Kegiatan

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching Band 
Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu dan 
Ahad

Setiap Ahad

Setiap Ahad

Setiap Ahad

Senin s.d. 
Jum’at 

      Pukul

08.00 - 11.00

09.00 - 11.00

09.00 - 15.00

09.00 - 11.00

10.30 - 15.00

Materi

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

Tahsinul Al-Qur’an, 
Kajian Agama, Majelis 
Taklim Pemuda

Horn Line, Pit, Colour 
Guard, dll

Hadroh, Marawis

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Untuk melayani kebutuhan jama’ah dan kaum Muslimin 
khususnya mereka yang berminat untuk meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an dan wawasan keIslaman, 
Masjid Istiqlal menyelenggarakan kegiatan ta’lim yang 
dibimbing oleh para ustadz / guru yang berpengalaman. 

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL

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 

(untuk mendukung pelayanan media Masjid Istiqlal 
silahkan subscribe, comment dan like)

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi 
Official Website Masjid Istiqlal : www.istiqlal.or.id
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No

1.

2.

3

4.

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

11 Jan

12 Jan

13 Jan

14 Jan

    Narasumber

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

H.M. Farid Fachruddin 
Saenong, MA, Ph.D

Moch. Taufiqur-
rahman, MA

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, MA

Bahasan/ Materi

Bidayatul Hidayah    
 
Kaasyifatus Sajaa            

Tijan Ad-Daruri               

         
Muamalah                    

 اكشفة السجا

 بداية الهداية

 تيجان ادلرارى

 الاخيار كفاية

1 Wagner Orlando Lumin      Kristen

Nama Agama SemulaNo.

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 29 Desember 2020 - 4 Januari 2021 :

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

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 6000 : 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 :
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Shubuh

04 : 23

04 : 24

04 : 25

04 : 25

04 : 26

04 : 26

04 : 27

Zhuhur

12 : 03

12 : 03

12 : 04

12 : 04

12 : 04

12 : 05

12 : 05

Ashar

15 : 28

15 : 28

15 : 29

15 : 29

15 : 29

15 : 29

15 : 29

Maghrib

18 : 16

18 : 17

18 : 17

18 : 17

18 : 18

18 : 18

18 : 18

‘Isya

19 : 31

19 : 31

19 : 32

19 : 32

19 : 32

19 : 32

19 : 33

Tanggal
  

08

09

10

11

12

13

14

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Januari 2021 :

SHALAT GHAIB

Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 1 Januari 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Drs. H. Mubarok, M.Si bin H. Maoshul Sanusi, 

usia 79 tahun. Wafat, 29 Desember 2020 di Jakarta
2. Almarhum H. Abdul Zafar Mustopa bin H. Syamsudin, usia 

72 tahun. Wafat, 28 Desember 2020 di Tangerang
3. Almarhumah Isnaeni Chamidah binti Umar Faruq, usia 50 

tahun. Wafat, 28 Desember 2020 di Pekalongan.

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
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 Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, 
serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak 
takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah 
orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk” (QS.at-Taubah/9 : 18).
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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. Kamis (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan


