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NUR ROBIKHAN, S Ag

3 SIKAP MANUSIA TERHADAP AL-QUR'AN

Kaum Muslimin sidang Jum’at
rahimakumullah.

Pada kesempatan yang berbahagia
ini, saya berwasiat pada diri sendiri dan
juga para jamaah sekalian, marilah kita
tidak bosan-bosannya untuk
memanjatkan puja dan puji syukur
kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada saat
ini kita masih diberi anugerah, hidayah
taufik dan inayah-Nya. Baik berupa
kesehatan, kesempatan bahkan iman
dan takwa, sehingga kita masih dapat
menghambakan diri untuk beribadah
shalat Jum’at di majlis yang mubarak
ini. Untuk itu, sebagai rasa syukur atas
kenikmatan yang telah diberikan, kita
tingkatkan iman dan takwa kita sekuat
tenaga kita. Selanjutnya, shalawat dan
salam kita haturkan kepada junjungan
Nabi agung Muhammad saw beserta
keluarga, sahabat, tabi'in, tabiit-tabiin
dan semuanya yang mengikuti jejak
beliau sampai yaumul kiamah.

Kaum Muslimin sidang Jum’at

rahimakumullah.
Ketahuilah, bahwa di dalam diri

manusia terdapat kelebihan-kelebihan
yang luar biasa dibandingkan dengan
makhluk lain. Yakni, manusia dibekali
oleh Allah berupa cipta (akal), karsa
(nafsu) dan rasa (hati nurani). Apabila
ketiganya itu dapat berjalan seiring,
maka akan menjadi baiklah manusia
itu. Akan tetapi, apabila salah satu dari
ketiga unsur tidak berfungsi
sebagaimana mestinya yang telah
dituntunkan oleh Allah SwTdan
Rasulullah saw, maka yang terjadi
adalah instabilitas diri yang berimbas
pada orang lain, bahkan alam ini akan
menjadi rusak. Misalnya, akal (cipta)
sebagai alat untuk berfikir yang lebih
maju untuk perubahan peradaban
zaman dengan menciptakan segala
sesuatu untuk kepentingan dan
mempermudah manusia dengan
didukung dengan nafsu (karsa) atau
suatu keinginan untuk maju dan
berprestasi. Akan tetapi, bila tidak
diimbangi dengan hati nurani (rasa)
yang peduli kepada sesama maupun
alam sekitar, maka yang terjadi adalah
keserakahan, kedlaliman. Sehingga
memunculkan kerusakan dan
kehancuran terhadap manusia itu
sendiri, bahkan orang lain, juga alam
sekitar. Contoh, orang yang memiliki
keinginan (nafsu) untuk membuat/
menciptakan (akal) pabrik dengan
harapan mendapat keuntungan banyak,
tetapi tidak peduli lingkungan dengan
menebang hutan sembarangan untuk
lahan pabrik ditambah pembuangan
limbah yang tidak ramah lingkungan.

Kaum Muslimin sidang Jum’at

rahimakumullah.
Di sinilah, letak kelebihan dan

kekurangan manusia dibandingkan
dengan makhluk lain seperti malaikat
maupun binatang. Misalnya, bila kita
bandingkan dengan malaikat, meskipun
malaikat selalu menyucikan Allah dan
selalu beribadah dan tidak pernah
berbuat dosa dan durhaka kepada Allah
sebagaimana firmannya (Al-Baqarah...)
tetapi malaikat tidak memiliki nafsu,
sehingga bersifat statis tidak mengalami
kemajuan atau stagnan. Apalagi
dibandingkan dengan binatang yang
hanya mengandalkan nafsu belaka
yang tidak memiliki akal pikiran dan hati
nurani maka manusia masih unggul.
Seperti firmanNya dalam Al-Qur’an
surat At-Tin ayat 4:

”Sesungguhnya, Kami telah
menciptakan manusia dalam bentuk
yang sebaik-baiknya.“

 Namun, apabila manusia tidak
dapat memfungsikan ketiga unur
tersebut justru menjadi sebaliknya,
manusia di mata Allah sangat rendah
dan hina dibandingkan dengan binatang
sebagaimana firman Allah dalam surat
At-Tin ayat: 5

“Kemudian Kami kembalikan Dia
ke tempat yang serendah-rendahnya
(neraka).”

Kaum Muslimin sidang Jum’at
rahimakumullah.

Untuk itu ada 3 (tiga ) kriteria
manusia terhadap Al-Qur’an

Khutbah Jum'at
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sebagaimana terdapat dalam surat
Fathir ayat 32:

Ayat tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:

“Kemudian Kitab itu Kami
wariskan kepada orang-orang yang
Kami pilih di antara hamba-hamba
Kami, lalu di antara mereka ada yang
menganiaya diri mereka sendiri dan di
antara mereka ada yang pertengahan,
dan di antara mereka ada (pula) yang
lebih dahulu berbuat kebaikan dengan
izin Allah. Yang demikian itu adalah
karunia yang Amat besar.’’

1. (maka mereka
menganiaya dirinya sendiri).

Yang dimaksud dengan orang yang
menganiaya dirinya sendiri ialah orang
yang lebih banyak kesalahannya
daripada kebaikannya. Artinya, manusia
yang tidak menyadari dirinya sebagai
hamba Allah yang memiliki kelebihan,
seingga dia lupa diri. Bahkan lupa
kepada Tuhan-Nya (Allah). Untuk itu,
mereka melakukan sesuka hatinya
dengan banyak melakukan perbuatan
dosa, yang tidak disadari itu merupakan
merusak dirinya sendiri dan
memasukkan dirinya ke jurang neraka.
Misalnya, minuman keras, berzina,
membunuh dan sebagainya.

2. (yang pertengahan
di antara mereka) . Artinya antara
perbuatan baik dan perbuatan jelek
memiliki keseimbangan, sering
melakukan ibadah, tetapi juga masih
melakukan perbuatan jahat (dosa) atau
yang terkenal dengan istilah STMJ
(Shalat Terus, Maksiat Jalan).

Misalnya, rajin shalat bahkan haji, tetapi
masih melakukan perbuatan nista
seperti menipu, bohong, hasut, bahkan
korupsi.

3. (di antara
mereka ada yang lebih dahulu berbuat
kebaikan). Artinya, amal perbuatan
baiknya lebih banyak dibandingkan
perbuatan maksiatnya. Mereka sangat
hati-hati dalam melangkah dan selalu
mendekatkan diri kepada Allah sekuat
tenaga karena takut akan siksa-Nya.

 Sekarang yang wajib kita miliki
sebagai manusia jika ingin merasakan
kebahagiaan dan selamat fidunnya wal
akhirah adalah hatinya harus bersih
dari segala hal yang bisa menyebabkan
tumbuhnya kesengsaraan.
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.
Asy-Syams: 9-10:

“Sesungguhnya, beruntunglah
orang yang menyucikan jiwa itu. Dan
sesungguhnya, merugilah orang yang
mengotorinya.”

Untuk itu, marilah kita selalu
fastabiqul khairat ( berlomba dalam
kebaikan), sehingga di akhir hayat, kita
mendapat khusnul khatimah, amin ya
robbal alamin.

Demikianlah, khotbah yang kami
sampaikan mudah-mudahan ada
manfaatnya dan kita termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk
Allah SwT, dalam setiap langkah dan
ibadah kita, sehingga mendapat ridla
Allah SwT. Amin, amin, ya rabbal
‘alamin.

Khutbah Jum'at
KHUTBAH KEDUA

Marilah kita berdoa, semoga Allah
SwT, senantiasa berkenan memberi
rahmat dan perlindungan kepada kita.•
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Khutbah Jum'at

AULIA ABDAN IDZA SHALLA

PENDIDIKAN AGAMA SEJAK DINI

Jamaah Jum’at Rahiimakumullah.
Pada kesempatan yang berbahagia

ini, khatib berwasiat kepada diri khatib
sendiri, dan juga kepada jamaah
sekalian, marilah kita senantiasa
meningkatkan kualitas keimanan dan
ketakwaan kita kepada Allah SwT.
Karena dua perkara tersebutlah yang
akan kita bawa sebagai bekal
menghadap Allah Tuhan Seru Sekalian
Alam. Shalawat serta salam marilah
senantiasa kita haturkan kepada
Nabiyullah Muhammad saw, Nabi akhir
zaman, pembawa rahmat bagi semesta
alam.

Jamaah Jum'at Rahiimakumullah.
Ada dua hal yang membedakan

kita, manusia, dengan makhluk-
makhluk Allah yang lainnya di dunia ini.
Pertama, bahwa manusia diberi akal
oleh Allah SwT. Kedua, mereka
menggunakan akal tersebut untuk

menuntut ilmu.
Ada makhluk Allah yang diberi otak,

namun tidak diberi akal. Misalnya
binatang. Jadi, siapa saja yang memiliki
otak, namun tidak menggunakan
akalnya, maka ia sama saja dengan
binatang. Ada juga makhluk Allah yang
menggunakan akalnya, namun tidak
menggunakannya untuk menuntut ilmu,
contohnya adalah jin. Peradaban jin
tidaklah semaju peradaban kita, hal
tersebut karena mereka tidak
menggunakan akal mereka untuk
menuntut ilmu.

Oleh karena itu, jamaah sekalian,
agama Islam menempatkan ilmu, para
penuntut ilmu dan orang-orang yang
memiliki ilmu di atas makhluk-makhluk
yang lainnya. Allah SwT berfirman
dalam surat Al-Mujadilah ayat 11:

Artinya: “Allah akan mengangkat
(derajat) orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang diberi ilmu
beberapa derajat.” (Al-Mujadilah: 11).

Rasulullah saw juga bersabda,

Artinya: “Ketika seorang manusia
meninggal dunia, maka terputuslah
amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu
sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat
dan anak yang shalih yang
mendoakannya.” (HR. Muslim, al-

Tirmidzy, Abu Dawud, al-Bayhaqy, al-
Nasaiy dan lainnya. Sedangkan lafal
Hadits tersebut milik al-Nasaiy).

Dalam kesempatan lain, Rasulullah
saw bersabda:

Artinya: “Siapa saja yang
menempuh jalan untuk menuntut ilmu,
maka Allah tempuhkan untuknya jalan
dari jalan-jalan surga. Dan
sesungguhnya, para malaikat sungguh
akan meletakkan sayap-sayap mereka
karena ridla kepada penuntut ilmu. Dan
sesungguhnya, penghuni langit yang
tujuh dan penduduk bumi memintakan
ampun kepada Allah terhadap penuntut
ilmu.” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzy,
Ahmad, dan lainnya. Sedangkan lafal
Hadits tersebut milik Abu Dawud).

Jamaah Jum’at Rahiimakumullah.
Menuntut ilmu, jika dilihat dari

hukum menuntutnya dapat digolongkan
menjadi dua macam. Pertama, ilmu
yang hukumnya fardlu kifayah, dan
kedua, ilmu yang hukumnya fardlu ‘ain.

Ilmu yang hukumnya fardlu kifayah
adalah ilmu-ilmu duniawi seperti ilmu
kedokteran, tata negara, politik, sosial
dan lain sebagainya.

Sedangkan ilmu yang hukumnya
fardlu ‘ain adalah ilmu-ilmu ukhrawi.
Seperti, ilmu akidah atau tauhid, akhlaq,
Al-Qur’an dan Hadis. Ilmu-ilmu tersebut
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Khutbah Jum'at
wajib ditekuni oleh setiap Muslim.

Jamaah Jum’at Rahiimakumullah.
Jika kita dapat berkaca kepada

para ulama maupun ahli-ahli ilmu
duniawi pada masa kejayaan Islam,
maka kita akan mendapatkan fakta
yang mencengangkan. Para ilmuwan
sekaliber Ibnu Sina yang terkenal
sampai ke negeri Barat sebagai
seorang ahli kedokteran yang dinamai
Avicena misalnya. Sebelum ia
menekuni dunia kedokteran ia telah
terlebih dahulu mendasarinya dengan
ilmu-ilmu agama. Bahkan, ia juga
terkenal sebagai seorang filosuf,
seorang pemikir Islam yang luar biasa.

Maka, benarlah sebuah pepatah
yang mengatakan, bahwa “Ilmu tanpa
agama itu buta, dan agama tanpa ilmu
itu sia-sia.”

Banyak sekali kasus moralitas
yang terjadi di negeri ini dikarenakan
minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh
setiap Muslim. Contohnya saja, para
wakil kita di gedung DPR sana. Mereka
di sana bukanlah orang-orang bodoh.
Mereka adalah orang-orang yang
berpendidikan tinggi, terutama dalam
bidang politik kenegaraan. Namun,
mengapa begitu banyak dari mereka
yang terjerat kasus korupsi?

Hal tersebut terjadi tidak lain
dikarenakan minimnya kesadaran
mereka tentang konsep ke-Tuhanan.
Mereka lupa atau memang tidak tahu,
bahwa ada Allah SwT yang Maha
Melihat, yang mengetahui setiap
perbuatan mereka. Mereka lupa setiap
perbuatan yang mereka lakukan akan
dimintai pertanggungjawabannya di
akhirat kelak.

Jamaah Jum’at Rahiimakumullah.
Solusi yang terbaik bagi

permasalahan di atas, dan yang
semisalnya adalah pendidikan agama,
yang meliputi akidah, akhlak, Al-Qur’an

dan Hadis dan lain sebagainya. Ilmu-
ilmu tersebut harus diterapkan sejak
dini, agar dapat melekat erat dalam
sanubari setiap anak-anak Muslim.
Dan ketika mereka telah menginjak
dewasa dengan keahlian mereka
masing-masing, mereka dapat
menekuni keahlian mereka tersebut
dengan bingkai-bingkai ke-Tuhanan
yang kokoh.

Sehingga ketika mereka telah
menjadi seorang pemimpin, mereka
akan menjadi pemimpin yang amanah
dan taat kepada Allah SwT . Ketika
mereka telah menjadi ilmuwan, mereka
akan bertanggung jawab terhadap ilmu-
ilmu yang mereka miliki, dan
menggunakannya untuk kesejahteraan
seluruh umat manusia. Sehingga tidak
akan ada lagi penyalahgunaan nuklir,
misalnya. Dan lain sebagainya.

Khutbah Kedua

Jamaah Jum’at Rahiimakumullah.
Akhirnya, marilah kita sebagai

orangtua bagi anak-anak kita, sebelum
kita hantarkan mereka menuju cita-cita
mereka di dunia ini, entah menjadi
dokter, insinyur, atau presiden
sekalipun, alangkah baiknya kita bekali
diri mereka dengan ilmu-ilmu agama
yang bermanfaat bagi mereka, baik
untuk dunia mereka maupun untuk
akhirat mereka kelak.

Kita berdoa semoga Allah SwT
meridlai kita untuk senantiasa istiqamah
mendidik anak-anak kita dengan baik
dan benar, berlandaskan bingkai-
bingkai agama Islam yang mulia di
bawah tuntunan Nabiyullah Muhammad
saw. Amin.•
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