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Dengan Semangat Idul Adha Kita Berkomitmen 

Menjadi Individu dan Masyarakat yang Religius, Cerdas dan Modern 
 

Khutbah Idul Adha 1434/ 2013  
Pemerintahan Tangerang Selatan 

Dr. H. Usman Syihab. MA 
 

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

ول امد .  
امَْدُ  ِل ر  الااني  الي  أرس  رسوله بهل ى ودين امق ليظهره على ال ين كله ولو كره الكافرون 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 وال  اللهمَّ َف
ِِْ◌ أَُعْوُا ِبِل من الشَّْيطاِن الرَِّجيم بسِم  متوتن إال وأنتم مسلدون. أمَّا بـَْاُ  لَاَهللا هللاُ تَااَيف ِا الُقرآِن الكِر

َْلِق الَِّ َاِلَك هللا الرَّْمحَن الّرِحيم.  َِ َها َال تـَْبِ يَ   َفمَِلْم َوْجَهَك لِل ِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الَِّ الَِّ  َفَطَر النَّاَ  َعَليـْ
.  )30ال ِّ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 Adha yang berbahagia! 
 
Kaum Muslimin yang berbahagia. 

 
Pada hari ini, kita di sini, bersama dengan umat Islam yang lainnya di seluruh pelosok duni, 
di barat dan di timur, di selatan dan di utara, di kota-kota besar dan di desa-desa, bersama-
sama mengumandangkan takbir dan tahmid; Allahu Akbar-Allahu Akbar walillahi al-hamd. 

 
Kita bersaksi dan mengakui ke-Esaan, kekuasan dan keagungan Allah SWT dan bahwa 
segala puji-pujian hanya milik Allah semata.  
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Kesaksian dan pengakuan ini selanjutnya kita  barengi dengan ibadah kurban, sebagai 
tanda ketaatan dan kesyukuran kita terhadap segala nikmat dan karunia Allah swt yang tak 
terhingga yang dianugerahkan kepada kita “ إِنَّآ أَْعَطْيَناَك اْلَكْوثََر  فََصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحْر 

 
“Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu kebaikan yang banyak. Oleh karena 
itu kerjakanlah sembahyang karena Tuhanmu dan sembelilah kurban. (al-Kautsar: 1-2) 
 
Ibadah kurban telah disayreatkan Allah Swt kepada kita dengan simbol ketaatan Nabi 
Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Ketaatan nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk menyembelih 
putranya yang paling disayang dan kesediaan nabi Ismail untuk disembelih oleh ayahnya 
sendiri atas perintah Allah tersebut, merupakan lambang kepatuah dan pengorbanan yang 
tinggi dan sangat ideal yang tidak pernah terulang dalam sejarah kemanusiaan. 
 
Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilahi al-hamd. 

 
Jamaah shalat Idul Adha yang dirahmati Allah. 
 
Pada pagi hari Raya Kurban ini kita belajar mewrisi semangat kurban Nabi Ibrahim dan 
Putranya Ismail AS untuk bersama meningkatkan semagat berkurban dalam membangun 
individu dan masyarakat yang religious (taat beragama), cerdas dan modern yang 
merupakan motto dari kota ini, kota Tangerang Selatan: 
 
Pertama, dengan semangat Idul Adha kita berkomitmen menjadi individu dan 
masyarakat yang religious, artinya inivdu dan masyarakat yang selalu taat beragama. 
 Allah SWT tidak menciptakan kita semua melainkan agar kita menyembahNYa (  َوَما

نسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  لِيَـْاُبُ وِين  ِإالَّ  َواْإلِ / Dan Aku tidak mencipta Jin dan manusia melainkan 
supaya mereka menyembahKu.” (al-Dharirat (15): 56).) 

 Kata agama dalam bahasa Arab disebut “din”. Kata din dalam bahasa Arab juga 
berarti  “hutang”. Konsep agama dalam kaitannya dengan hutang, mengisyaratkan 
bahwa kita memiliki berhutang yang banyak sekali kepada Allah yang harus kita 
bayar. Maka ketundukan kita kepada Allah adalah cara terbaik kita membayar 
hutang tesebut. 

 Kita harus terus menerus memberikan ketundukan kepada Allah SWT dengan 
menjalankan semua perintah AllahNya dan meninggalkan semua laranganNya.  

 Ajaran-ajaran Agama kita harus menjadi landasan dasar tidak saja untuk aktifistas 
spiritual, tapi juga dalam menjalankan kativitas 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 dan jauh dari Riya’ 

 Allah SWT menjajikan akan membuka pintu-pintu rizki, rahmat, dan barakah 
kepada masyarakat yang selalu bertaqwa kepadaNya. 

 
�قَْوا َءاَمنُوا الُْقَرى أ�ْهلَ  أ�ن�  َولَوْ  نَ  �ََرَاكٍت  �َلَْهيِم لََفتَْحنَا َوات َمآٓءِ  ّمِ بُوا َولَِكن َوْا��ْرِض  الس� ُبونَ  َاكنُوا ِبَما فَآ�َ�ْذَ�مهُْ  َكذ�   �َْكس�ِ



 3 

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) 

 
Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilahi al-hamd. 
  
Kedua, dengan semangat Idul Adha kita berkomitmen menjadi individu dan 
masyarakat yang Cerdas, yaitu individu dan masyarakat yang mengamalkan prinsip 
belajar sepanjang, berwasasan dan berilmu pegetahuan luas, dan menjadi individu dan 
masyarakat pembeljar. 

 
Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. 

 
Agama Kita membuka jalan ke arah terciptanya masyarakat pembelajar melalui perkataan 
“iqra’” (bacalah), kemudian meletakkan langkah-langkah fundamental yang dapat 
menciptakan ruang dan psikologi sosial bagi mewujudkan budaya intelektual dan 
perkembangan ilmu pengetahuan. Di antara langkah-langkah tersebut adalah:  

Pertama, Islam memberikan penekanan terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan 
keutamaan orang-orang yang berilmu, seperti apa yang dinyatakan Alqur’an:  

 قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َال يَْعلَُمونَ ....

“Katakanlah adakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu.” 
(Terjemahan Surat: al-Zumar /39: 9). 

Kedua, Islam menjadikan proses menuntut ilmu sebagai pekerjaan dan aktivitas harian 
manusia, sebagai kewajiban belajar sepanjang hayat, sesuai dengan beberapa hadith 
Rasulullah Saw, yang di antaranya: “Carilah ilmu semenjak di buaian hingga ke ling lahat”, 
“Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim lelaki dan perempuan.” Atau hadith 
Rasulullah Saw yang maksudnya:  “Carilah ilmu hingga ke negeri Cina.” Hadith-hadith ini 
dan yang lainnya yang secara praktis menyokong dan memperkuat bangunan intelektual 
yang dibangun oleh Alqur’an.  

Ketiga, dengan meletakkan dasar cara berfikir ilmiah dan objektif dengan dengan 
meletakkan dasar cara berfikir ilmiah dan objektif dengan menolak ilmu yang berdasarkan 
spekulasi, taklid dan khurafat; al-Qur’an menggambarkan penyelewengan orang Yahudi 
dengan mengatakan:  

يُّوَن َال يـَْاَلُدوَن اْلِكَتاَ  ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن  ُهْم أُمِّ َوِمنـْ
“Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Taurat 
kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.” al-
Baqarah (2): 78. 

 
Keempat:  Islam juga menganjurkan Ijtihad, yaitu  menciptakan inovasi dan kreatifitas 
dalam ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan bahwa lingkungan akademik dan 
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masyarakat pembelajar yang terjadi dalam sejarah Islam telah melahirkan banyak ulama, 
filosof dan sanitis. 

 
Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilahi al-hamd. 
Ketiga, dengan semangat Idul Adha kita berkomitmen menjadi individu dan 
masyarakat yang Modern, yaitu indiviu dan masyarakat yang dinamis, terbuka, moderat 
dan berkarakter.  

 
• Menjadi individu dan masyarakat Dinamis 

o Menjadi individu dan masyarakat muslim yang dinamis artinya; 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. 

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

o Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebajikan/ 
“fastabiqu al-khairat”. 

o 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. 

 
• Menjadi individu dan masyarakat yang Terbuka: 

o 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. 

o Al-Qur’an memberikan panduan prinsip sebagai berikut: 

ا بَدُ  فَآ�م� ا ُجَفآٓءً  فَيَْذَهُب  الز� ْا��ْمثَالَ  هللاُ  يَْرضُِب  َكَذِ�َ  ْا��ْرِض  ِيف  فَيَْمُكثُ  الن�اَس  َمايَنَفعُ  َوأ�م�  
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). 

 
• Menjadi individu dan masyarakat yang moderat: 

o Ajaran Islam menganjurkan sikap dan cara hidup yang moderat; menyeimbangkan 
antara hajat hidup dunia dan akhirat, tuntutan materi dan ruhani 

o Allah SWT berfirman: 
o  ِ ارَ  هللاُ  ِفميَآَٓءاَ�كَ  َوابْتَغ نَْيا ِمنَ  نَِصيَبكَ  وَالتَنَْس  ْا��ِخَرةَ  ا�� ا��  

o Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi (QS. 28:77) 
o Tidak hanya dalam melaksanakan hak-hak kepada Allah/ ibadah, seorang muslim 

harus moderat dan tidak ekstrim di dalam berfikir, dalam merespon suatu isu dan 
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dalam bersikap. Allah SWT mensifatkan kita sebagai “ummatan wasatan”, ummat 
yang moderat, yang dapat membangun peradaban yang bervisi kebahagiaan hidup 
di dunia dan akhirat.  
 
 dan Kami Jadikan kamu ummat) "وجعلناكم أمة وسطا لتكونو شهداء على الناس" 
yang moderat, agar dapat menjadi saksi atas sekalian manusia) 
 

• Menjadi individu dan masyarakat yang berkarakter dan berakhlak mulia 

o Kita harus menjadi individu dan masyarakat muslim berkarakter dan memiliki  akhlak 
mulia. Misi utama Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak mulia, dan 
mendidik umatnya karakter yang baik. Rasulullah SAW bersabda (مكارم األخالق 

لألتم بعثت   (Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia / إنما 

o Akhlak mulia mencakup akhlak kita terhadap sesama manusia, terhadap hewan 
dan terhadap lingkungan. 

o Al-Qur’an mengkonsepsikan akhlak mulia dalam dua terminologi penting yaitu 
al-ikhsan (perbuatan yang indah) dan al-makruf (kebajikan). 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. 

 
Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilahi al-hamd. 
 
Hadrin yang berbahagia,  
 
Demikianlah, dengan semagat hari Kurban kita sebagai individu dan masyarakat kita 
berkomitmen untuk menjadi individu dan masyarakat yang religious (taat beragama), 
cerdas dan modern yang merupakan motto dari kota ini, kota Tangerang Selatan. Individu 
dan masyarakat yang religious, cerdas dan modern dalam kerangka idiologi dan ajaran 
agama kita yaitu agama Islam. 
 
Sebelum kita mengakhiri khutbah kita ini, marilah kita mengangkat tangan memohon 
kepada Allah SWT limpahan rahmatnya, dan taufik beserta hidayahnya. 

 
 اللهم اغفرللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم واألموات إنك قريب مجيب ا لدعوا ت،

 ويا قاضي الحاجات.
 اللهّم تقبل منّا صالتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا رّب العالمين
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 اللهّم أدفع عنا البالء والوباء والمحن والفتن ماظهر منها وما بطن من بلدنا هذا
 اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن با� واليوم اآلخر

 

Ya Allah jauhkanlah kami dan negeri kami ini dari bala bencana, wabah penyakit, fitnah dan huru-
hara. 

Ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berilah rizki dari buah-buahan dan 
hasil bumi lainnya, bagi penduduknya, yang beriman kepadaMu ya Allah. 

Ya allah berilah kami kebahagian hidup, di dunia ini dan di akhirat kelak. 
 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

 


