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 الحمد � الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.َ -

دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ  - أَْشَهدُ أَْن الَ إِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك اْلَحقُّ اْلُمبِْينُ , َوأَْشَهدُ أَنَّ نَبِيَّنَا ُمَحمَّ

 الذي قد أدي األمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل هللا حق جهاده ونصح األمة حتي  َخاتَُم النَّبِيِّْينَ 

 أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. 

ا بَْعدُ , فَيَا أَيَُّها اْلُمْسِلُمْوَن َرِحَمُكُم هللاُ , أُْوِصيْ  -  نفسي ِوإِيَّاَُكْم بِتَْقَوى هللاِ فَقَْد فَاَز اْلُمتَّقُْونَ .  أَمَّ

َن السََّمآِء َواْألَْرِض َولَِكن َكذَّبُوا قال تعالي: -  َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى َءاَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت ّمِ

 فَأََخْذَناُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 
Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kesatadaran kita, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita 
kepada Allah SWT, dengan berkomitment untuk tetap selalu menjalankan segala perintahNYa dan menjauhi 
semua lanrangaNya. 
 
Hadirin Jamah Sidang Jumat yang dimulyakan Allah. 
 
Ada lima karakteristik utama masyarakat modern dalam Islam. 
 
1. Taat beragama: 

 Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia melainkan sepaya mereka menyembahNYa ( َوَما َخَلْقُت
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِين   Dan Aku tidak mencipta Jin dan manusia melainkan supaya mereka /اجلِْنَّ َواْإلِ

menyembahKu.” (al-Dharirat (15): 56).) 
 Masyarkat modern dalam Islam harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dengan 

menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua laranganNya.  
 Agama harus menjadi landasan dasar tidak saja untuk aktifistas spiritual, tapi juga sosial, politik dan 

akademik atau keilmuan kita.  
 Semua aktivitas kita sehari-hari harus bernilaikan penghambaan dan ketundukan yang ikhlas kepada 

Allah dan berlandaskan keimanan yang murni yang jauh dari kemusyirikan. 
 Allah SWT menjajikan akan membuka pintu-pintu rizki, rahmat, dan barakah kepada masyarakat 

yang selalu bertaqwa kepadaNya. 
 

َن السََّمآِء َواْألَْرِض َولَِكن َكذَّبُوا  َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى َءاَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت ّمِ
}96فَأََخْذَناُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن {  

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan 
kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka 
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. 7:96) 
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2. Berakhlak mulia: 
 Masyarakat muslim yang modern harus memiliki akhlak mulia. Misi utama Rasulullah SAW adalah 

menyempurnakan akhlak mulia, dan mendidik umatnya karakter yang baik. Rasulullah SAW bersabda 

بعثت لألتم مكارم األخالق)  Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak / إنما 
mulia)  

 Akhlak mulia mencakup akhlak kita terhadap sesama manusia, terhadap hewan dan terhadap lingkungan. 
 Al-Qur’an mengkonsepsikan akhlak mulia dalam dua terminologi penting yaitu al-ikhsan (perbuatan yang 

indah) dan al-makruf (kebajiakn). Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial al-Ihasan dan al-makruf berkaitan 
erat dengan “estetika dan etika sosial”, masyarakat yang indah, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi 
kejujuran dan memiliki empati terhadap sesama, sebaliknya ia jauh dari kemaksiatan, korupsi, dan semua 
bentuk pelanggaran norma-norma bermasyarakat. Oleh karena itu Islam tidak saja memerintahkan kita untuk 
berbuat ikhsan dan makruf tetapi juga memerintahkan kita untuk menyuruh orang lain untuk berbuat ikhsan 
dan menabur kebajikan. 
 

3. Berilmu pengetahuan dan berwawasan 
 Masyarakat muslim yang modern adalah masyarakat pembelajar yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

berwawasan. 
 Banyak ayat al-Qur’an dan Hadis nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk membangun 

masyarakat pembelajar dan memiliki komitmen untuk melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. 
Al-Qur’an dan atau Hadis Rasulullah menyatakan bahwa belajar adalah kewajiban, belajar harus kita 
mulai sejak di buaian hingga sebelum masuk liang lahad, bahwa ilmu yang kita pelajari harus 
memiliki nilai moral dan berdasarkan nama Tuhan, dan bahwa ilmu yang kita miliki harus ilmu yang 
ilmiah. Islam juga menganjurkan Ijtihad yang berarti menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam ilmu 
pengetahuan. Sejarah membuktikan bahwa lingkungan akademik dan masyarakat pembelajar yang 
terjadi dalam sejarah Islam telah melahirkan banyak ulama, filosof dan sanitis. 
 

4. Wasatiyah/ moderat: 
 Ajaran Islam menganjurkan sikap dan cara hidup yang moderat; menyeimbangkan antara hajat hidup 

dunia dan akhirat, tuntutan materi dan ruhani 

 Allah SWT berfirman: والَتَْنَس َنِصيبََك ِمَن الدُّْنيَاَ◌اْبتَغِ فِيَمآَءاتَاَك هللاُ الدَّاَر اْألَِخَرةَ و  
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 
janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi (QS. 28:77) 

 Diriwayatkan bahwa bahwa Nabi SAW mendengarkan tiga sahabat yang sedang berbicara kepada 
yang lain, seorang berkata bahwa ia terus menerus solat malam, seroang lagi berkata ia puasa terus, 
dan yang ketiga berkata bahawa ia menghindari perempuan dan tidak berkawin. Nabi tidak 
menyetujui sikap mereka, dan megatakan bahwa belia adalah orang yang paling takut dan paling 
bertakwa kepada Allah tapi beliau puasa dan berbuka, solat dan bangun dan juga mengawini 
perempuan.  

 Tidak hanya dalam melaksanakan hak-hak kepada Allah/ ibadah, seorang muslim harus moderat dan 
tidak ekstrim di dalam berfikir, dalam merespon suatu isu dan dalam bersikap. Allah SWT 
mensifatkan kita sebagai “ummatan wasatan”, ummat yang moderat, yang dapat membangun 
peradaban yang bervisi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.   
 

5. Terbuka: 
 Sejarah Islam membuktikan, bahwa masyarakat muslim pada masa kegemilangannya, dapat merespon 

berbagai kebudayaan dan pemikiran secara terbuka. Mereka tidak menolak secara “membabi buta” 
budaya dan pemikiran yang datang dari luar. Mereka secara cerdas dapat mengawinkan nilai-nilai 
positif dari luar dengan kearifan lokal sehingga dapat melahirkan model sintesa pembangunan yang 
ideal. 

 Al-Qur’an memberikan panduan prinsip sebagai berikut:  

ا َمايَنفَُع النَّاَس فَيَْمُكُث فِي اْألَْرِض َكذَِلَك يَْضِرُب هللاُ اْألَْمثَالَ  بَدُ فَيَْذَهُب ُجفَآًء َوأَمَّ ا الزَّ  فَأَمَّ
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Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada 
manusia, maka ia tetap di bumi.Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. (QS. 13:17) 
 

6. Dinamis 
• Masyarakat muslim modern harus dinamis; selalu aktif dan bergerak secara positif dan progresif ke 

depan.  Memiliki prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik 
dari hari ini. 

• Seorang Muslim dianjurkan untuk selalu melakukan “muhasabah” evaluasi terhadap apa yang telah 
dilakukan, untuk membuat planing / perencanaan untuk hari esok.  

• Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebajikan/ “fastabiqu al-khairat”. 
• Keyakina kita sebagai seorang Muslim terhadap pahala atas kebajikan yang kita buat menjadikan kita 

secara dinamis melakukan usaha-usaha, karya-karya nyata dan pencapaian peradaban yang tiada batas 
ruang dan waktu. 

 استغفروا هللا ان هللا غفور رحيم
__________________ 

الَحْمدُ �ِ رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره  -
 الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون.

 أشَهدُ أْن َال إلَهَ إِالَّ هللاُ وحدَهُ الَ شِريَك لهُ وأشَهدُ أنَّ ُمَحّمدًا َعْبدُهُ ورُسْولُهُ َال نَبَِي بَْعدَه. -
ٍد وَعلَى آلِه وأْصحابِِه أجَمْعين، -  اللهمَّ ََصّلِ وَسلِّم َوبَاِرك علَى سيِِّدنا محمَّ
ْسِلُمون -  يَاأَيُّهاَ الَِّذيَن َءاَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ
 إن هللا ومالئكته يصلون علي النبي ياأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. -
اللهم اغفرللمسلمين والمسلمات والمؤمنين  اللهم صلي علي دمحم وعلي آله وصحبه أجمعين. -

 ويا قاضي الحاجات.  والمؤمنات األحياء منهم واألموات إنك قريب مجيب ا لدعوا ت،
 - اللهم ربنا تقبل منا صالتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتضرعنا يا نعم المجيب.  

 -  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.آمين آمين والحد� رب العالمين.
 عبادهللا إن هللا يأمر با العدل واالخسان ..........................

Menpan: 13/04/2012  
Usman Syihab  


