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MEMAKNAI HIDUP DALAM KERANGKA TAQWA 
 

Khutbah Idul Fitri, 1432 H/2011 
Masjid Istiqamah  

Oleh Dr. H. Usman Syihab, MA. 
 

السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرحْمَ◌ُة ِهللا َوبـَرََكاتُه 
× هللا أْكَرب كِباًا وامَْدُ  ِل كَثِ◌يرًا َوُسْبَحاَن ِهللا ُبْكَرًة َوَأِصْيالً . ال إله إال هللا أكرب. هللا 9هللا أكرب 

أكرب ول امد .  
 ر  الااني  الي  أرس  رسوله بهل ى ودين امق ليظهره على ال ين كله ولو كره الكافرون امَْدُ  لِ 

 .ولو كره انيشركون ولو كره انينافقون
 أشَهُ  أْن َال إَلَه ِإالَّ هللاُ وحَ ُه الَ شرِيَك لُه وأشَهُ  أنَّ ُحمَّدً ا َعْبُ ُه ورُسْولُُه َال َنِيبَ بـَْاَ ه.

ََ ِّ وَسلِّم َوَبرِك عَلى سيِِّ � حمدٍَّ  وَعَلى آلِه وأْصحاِبِه أَمجْا ،   عبادهللا اتقوا هللا حق تقاته اللهمَّ َف
ِِْ◌ أَُعْوُا ِبِل من الشَّْيطاِن الرَِّجيم  أمَّا بـَْا ُ وال متوتن إال وأنتم مسلدون.  لَاَهللا هللاُ تَااَيف ِا الُقرآِن الكِر

َْلِق الَِّ بسِم هللا الرَّْمحَن الّرِحيم.  َِ َها َال تـَْبِ يَ   َفمَِلْم َوْجَهَك لِل ِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الَِّ الَِّ  َفَطَر النَّاَ  َعَليـْ
 . )30َاِلَك ال ِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِ  َال يـَْاَلُدوَن (الروم:

 ول امد .  3هللا أكرب
 
Allah Akbar 3x wa lillahi al-hamd. 
Saudara-saudara kaum muslimin sidang hari raya Idul Fitri yang berbahagia! 
 
Bulan suci Ramdhan yang baru saja berpisah dengan kita, kita lepas dengan penuh rasa syukur dan 
gembira.  
 
Manivestasi rasa  sykukur dan bahagia telah kita tunjukkan secara nyata sejak tadi malam, dengan 
bersama-sama mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih, kita penuhi angkasa langit dan 
bumi dengan alunan suara mengagungkan, memuji dan memuja Allah Swt, dan pagi ini kita berbondong 
–bondong menuju Halaman Masjid Istiqamah ini melaksanakan shalat Idul fitri, bersujud dan 
menghadapkan wajah dan hati kehadhirat ilahi, dan setelah khutbah ini, kita akan saling maaf 
memaafkan atas kesalahan dan kekeliruan yang kita sudah perbuat sengaja maupun tidah sengaja, 
baik kita sadari atau tidak dalam pergaulan serta interaksi sosisal kita selama ini dan berjabat tangan 
satu sama lain, seraya mengucapkan selamat berhari raya  من العائدين والفائزين والمقبولين 
 
Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilahi al-hamd. 

 
Kaum Muslimin yang berbahagia, untuk melengkapi pesan-pesan Ramadlan yang menghendaki kita  
menjadi orang yang muttaqin, maka pada Idul Fitri pagi ini mari kita sejenak memahami kembali tentang 
makna kehadiran kita di dunia ini dan keawjiban-kewajiab asasi yang harus kita jalankan untuk menjadi 
orang yang muttaqin; yang memiliki kesalihan secara individu dan sosial, yang bertanggungjawab dan 
yang progresif. 
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Kaum Muslimin yang di rahmai Allah. 
 
Dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat 5 bentuk hubungan yang harus kita fahami dengan baik:  

 
1. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut “ilaqah ubudiyah” yaitu penghambaan dan ketundukan 

total. Hal ini sesuai dengan Firman Allah: 
 

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِين   َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

“Dan Aku tidak mencipta Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.” 
(al-Dharirat (15): 56). 

 
Kata  “din” yang berarti agama, dalam bahasa Arab juga berarti  “hutang”. Konsep agama dalam 
kaitannya dengan hutang, mengisyaratkan bahwa kita memiliki kewajiban asasi berhutang yang 
banyak sekali kepada Allah yang harus kita bayar. Maka ketundukan kita kepada Allah adalah cara 
terbaik kita membayar hutang tesebut. 
 
Ilaqah ubudiyah ini mewajibkan kita  dua hal: 
 Pertama, semua aktivitas kita sehari-hari harus bernilaikan penghambaan dan ketundukan yang 

ikhlas kepada Allah dan berlandaskan keimanan yang murni yang jauh dari kemusyirikan 
 Kedua, keimanan kita kepada Allah harus menjadi landasan dasar tidak saja untuk aktifistas 

spiritual, tapi juga sosial, politik dan akademik atau keilmuan kita. 
  
2. Hubungan manusia sesama manusia disebut ”ilaqah adl wa ihsan”, yaitu kewajiban menegakkan 

keadilan dan berbuat kebaikan. Firman Allah:  
 

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  ََُْمُر ِبْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ  ِإنَّ ََ 
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi 

bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-
perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan 

suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.  
(Al-Nahl/16:10): 

 
(i) Mendidirikan keadilan merupakan kewajiban asasi kita,  

 
Keadilan merupakan misi utama diutunya para Rasul dan Nabi ke dunia ini. 

 
ُُ ِبْلِقْسطِ لق ََاَن لِيَـُقمََ النَّا ََ َواْلِمي ََْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتا ِِ َوََن ْ  ََْسَلْلَنا ُسُلَلَنا ِبْلبَـيَِِنا  

Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan 

bersama-sama mereka Kitab Suci dan keterangan yang menjadi neraca 
keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan. (al-Hadid/57:25) 

 
Keadilan menjadi misi penting para rasul dan nabi karena “ketiadaan keadilan” dapat 
menghancurkan sistem sosial, dan meruntuhkan peradaban manusia.  

 
(ii)  al-ihsan atau berbuat kebajikan merupakan konsep penting dalam agama kita. Konsep ini 

mencakup kewajiban-kewajiban asasi kita baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial,  
ia mencakup kewajiban: 
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a. Tolong-menolong: tolong-menolong merupakan salah satu prinsip jaringan. Pertolongan 
individu terhadap yang lain dalam suatu masyarakat, tanpa mengharapkan balasan dan 
semata-mata karena sebagai kewajiban sosial, merupakan usaha yang berdimensi moral 
yang dianjurkan oleh agama seperti dalam ayat berikut:  

 ... َوتـََعاَونُما َعَلى اْلِربِِ َوالتـَّْقَمى
      “Dan saling tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan ketakwaan..” (al-

Maidah (5): 2) 
b. Peduli dan empati: yang merupakan sikap tanggungjawab dan kepedulian sosial merupakan 

anjuran agama kita, yang selama ramadlan telah kita buktikan, sesuai dengan anjuran Allah 
S.W.T seperti berikut:  

ُِ بـَْعُضُهْم ََْولَِياُء بـَْعضٍ   ....َواْلُمْؤِمُنمَن َواْلُمْؤِمَنا
  Orang-orang Mukmin lelaki dan perempuan satu sama lain adalah penanggungjawab..” (al-

Taubah (9): 71).  
c. Amar makruf Nahi munkar: Ia adalah kemahuan individu dan masyarakat untuk menyuruh 

berbuat kebajikan dan ‘kemahuan keras masyarakat’ untuk menentang segala tingkah laku 
individu yang salah. Ia juga merupakan kemahuan individu untuk berperanan secara kritis 
terhadap kesalahan-kesalahan dalam tingkah laku masyarakat secara umum. 

 
Konsep al-adl dan al-Ihasan merupakan konsep yang universal dan komprihensip. Ia berkaitan erat 
dengan “estetika sosial”, kehidupan bermasyarakat yang indah, yang jauh dari kemaksiatan, korupsi, 
dan semua bentuk pelanggaran norma-norma bermasyarakat. Oleh karena itu Islam tidak saja 
memerintahkan kita untuk berbuat adil dan menabur kebajikan tetapi juga memerintahkan kita untuk 
menyuruh orang lain untuk berbuat adil dan menabur kebajikan.  

 
3. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan “taskhir” atau pemberdayaan dan pemanfaatan 

alam secara bertanggungjawab.  
 

Global warming atau pemanasan global, banjir bandang, banjir perkotaan, tanah longsor adalah akibat 
dari perbuatan “dlalim dan kufur” manusia dengan tindakan-dindakan yang bersifat eksploitasi: 
mengeruk isi bumi tanpa tanggungjawab, menggunduli hutan, membangun tempat tinggal dan mall-
mall dengan melanggar tata ruang dan lingkungan, menyumbat ruangan dan alam bebas dengan gas 
rumah kaca, memproduk polusi, dan pengrusakan-pengrusakan lain terhadap lingkungan. Semuanya 
adalah gambaran dari keserakahan dan kerakusan manusia, seperti apa yang disebutkan oleh Al-
Qur’an: 

 
 ُِ  َظَهَر اْلَفَساُ  ِيف اْلبَـرِِ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت ََْيِدي النَّا

 
Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab 
apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. (30:41) 

 
Dalam konsepsi Islam hubungan manusia dengan alam adalah hubungan pemberdayaan. Kita 
memiliki kewajiban asasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pada saat yang sama 
kita juga memiliki hak asasi untuk memanfaatkan alam sekitar, tumbuhan, hewaan/ flora-fauna  dan 
barang tambang dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan dengan penuh tanggungjawab.  

 
Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit lalu 

mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu; dan Ia 
yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut 
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dengan perintahNya, juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu (mengambil manfaat 
darinya). Dan Ia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar, untuk 

kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup 
kamu. Dan Ia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu 

hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan 
bilangannya. Sesungguhnya manusia dlalim dan kufur terhadap nikmat Tuhannya. 

(Ibrahim/14:23-24). 
 

4. Hubungan manusia dengan kehidupan ini sebagai hubungan ibtila’ cobaan dan ujian. 
Allah berfirman:  

 
ََ ِعنَدُه ََْجُر َعِظيُم◌ُ  َنُةُ◌ َوََنَّ  َآ ََْمَماُلُكْم َوََْوَال ُُكْم ِفتـْ  َواْعَلُمما ََمنَّ

Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan 
sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. (al-Anfal:28) 

 
َنا تـُْرَجُعمنَ  َنًة َوِإلَيـْ ُلمُكم ِبلشَّرِِ َواْخلَْريِ ِفتـْ  َونـَبـْ

Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan; dan kepada 
Kamilah kamu semua akan dikembalikan. (21: 35) 

 
Kenikmatan harta dan kekayaan, kedudukan dan kesenangan hidup adalah ujian dari Allah 
SWT. Nabi Sulaiman adalah orang yang lulus dan sukses dalam mengahadapi ujian bentuk 
ini. 

 
َْ ََْكُفرُ  ُلَمِين َءََْشُكُر ََ  قَاَل َهَذا ِمن َفْضِل َسيبِِ لِيَـبـْ

berkatalah ia: "Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur 
atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberianNya.”  (al-Naml: 40) 

 
Sebaliknya, kita juga diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, kepedihan, kemiskinan, dan berbagai 
bencana alam.     

 
Konsep keimanan mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Maha Pengasih lagi Penyayang, apa 
yang Ia takdirkan kepada kita memiliki motif dan tujuan yang baik. Kita harus menerima dengan tulus 
dan prasangka baik, walaupun seringkali kita tidak faham dan tidak dapat memahaminya, atau bahkan 
kita rasakan ia adalah nista dan kesengsaraan. Manusia muslim harus menerima itu semua dengan 
lapang dada dan keyakinan yang baik karena ilmu manusia adalah terbatas dan pikirannya hanya 
bersifat individul, sementara Ilmu Allah adalah luas dan tidak terbatas rencana dan takdirNYa adalah 
universal. 

 
Allahu Akbar..................... 

 
5. Hubungan manusia dengan kehidupan akhirat, adalah hubungan jaza’ wa masuliyah 

“pertanggungjawaban” yang berkaitan dengan Pahala dan Siksa.  
 
 Hidup menjadi bermakna ketika ia berkaitan dengan konsekeensi-konsekwensi, yang berupa 

pahala bagi perbuatan baik dan siksa bagi perbuatan jahat.  
 Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah banyak menyaksikan para penjahat dan koruptor yang 

dihukum, atau orang-orang yang mendapatkan imbalan kebaikan atas kebaikan yang telah mereka 
lakukan untuk orang lain. 

 Keyakinan kita terhadap “pahala dan siksa” di Akhirat menjadi kekuatan dan faktor pendorang 
“motivating factor” untuk berbuat baik di mana pun dan kapan pun kita berada.  
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 Dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dan final goal (tujuan akhir) dari kehidupan, 
sebenarnya kita layak untuk menjadi umat yang progresif, dan lebih maju dari bangsa lain. Karena 
keyakina akan pahala atas kebajikan yang kita buat menjadikan kita melakukan usaha-usaha, 
karya-karya nyata dan pencapaian peradaban yang tiada batas ruang dan waktu. 
 

 
ًرا يـََرُه { }.8} َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذسٍَّة ِشّرا يـََرُه {7َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذسٍَّة َخيـْ  

Maka barangsia berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya! Dan barangsiapa 
berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya!.  

 
 فََأمَّاَمْن ثـَُقَلْت َمَمازِيـُْنُه  فـَُهَم ِيف ِعْيَشٍت سَّاِضَيٍة  َوََمَّا َمْن َخفَّْت َمَمازِيـُْنُه  فَُأمُُّه َهاِويَةٌ 

 
maka orang yang berat timbangan amal baiknya, - Maka ia berada dalam kehidupan 
yang senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, - Maka 

tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan, apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): 
api yang panas membakar. (al-Qariah: 7-11). 

 
Kaum muslimin muslimat sidang hari raya yang berbahagia. 

 
Sebelum kita mengakhiri khutbah kita ini, marilah kita mengangkat tangan memohon kepada Allah SWT 
limpahan rahmatnya, dan taufik beserta hidayahnya. 

 
 اللهم اغفرللمسلمني واملسلماِ واملؤمنني واملؤمناِ األحياء منهم واألمماِ إنك قريب جميب ا لدعما ِ،

 و� قاضي احلاجاِ.
 اللهم اجعلنا من التمابني واجعلنا من املتطهرين واجعلنا من عبا ك الصاحلني.

  � نعم اليب. وسكمعنا وتضرعناصيامنا وقيامنا صالتنا  اللهم سبنا تقبل منا
عف عنا � كرمي.اَللهم إنك عفم كرمي حتب العفم ف  

 سبنا نيتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاَ الناس.نيمني نيمني واحلدل َس العاملني. 
  
 
Amin ya Rabbal Alamin 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

 


