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PEMIMPIN YANG BERKEADILAN 

Khutbah Idul Adha 1435H/2014M, Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta1 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH2. 

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

ًرا  َاهللُ اَْكبَ ُر  َاهللُ اَْكبَ ُر  َاهللُ اَْكبَ رُ  ًرا َوُسْبَحاَن اهلِل ُبْكَرًة َوَأِصْيالً َاهللُ اَْكبَ ُر َكِبي ْ  َوْالَحْمُد لِّلِو َكِثي ْ

ْيُن ِإالَّ اهللُ َواَل نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإيَّاُه ُمْخِلِصْيَن َلُو اآلِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه، َوَصَدَق َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَأَعزَُّجْنَدُه َوَىَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدُه آلِإَلَو  لدِّ
 َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرْوَن َوَلوَْكرَِه اْلُمْشرُِكْوَن َوَلْو َكرَِه اْلُمَناِفُقْوَن.

ِل ِإْحَسانِِو َوُىَو َمِم، َوَنْشُكُرُه َعَلك َكَمااَْلَحْمُد هلِل الَِّذْي َجَعَل اْليَ ْوَم ِعْيًدا ِلْلُمْسِلِمْيَن َوَوحََّدنَا بِِعْيِدِه َكأُمٍَّة وَاِحَدٍة ِمْن َغْيِر األُ 
ِت ْْ ُذوْالَجاَلِل َواإِلْكَراِم. َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك اَلَشرِْيَك َلَك َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعبْ  ْْ ُدَك َوَرُسْوُلَك. اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ 

ُر ِإنََّك َعَلك ُكلِّ َش ٍْْء َقِديْ ٌر. اللَُّهمَّ َصلِ  اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّنْ   َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْلَخي ْ
َطَفك، الَِّذْي بَ لََّغ الرَِّساَلَة َوَأدَّى ْاأَلَمانََة َوَنَصَح ْاألُمََّة َوَعَلك آلِ  ْْ َوَأْصَحاِبِو َوَمْن َدَعاِإَلك اهلِل ِبَدْعَوتِِو، ِو َوَسلِّْم َعَلك ِحِبْيِبَنا اْلُمْص
 ُقْوَن  َوَجاَىَد ف ِْ اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه. َأمَّا بَ ْعُد: ِعَباَد اهلِل، ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَ ْقَوى اهلِل فَ َقْدفَاَز اْلُمت َّ 

 ابِِو األَْنَجاِب َصاَلًة َوَساَلًما َدائَِمْيِن ِإَلك يَ ْوِم اْلَمآِب. َأمَّا بَ ْعدُ اللَُّهمَّ َصلِّ َو َسلِّْم َعَلك ُمَحمٍَّد َو َعَلك آِلِو َو َأْصحَ 

َناَك اْلَكْوثَ َر ) قَاَل اهللُ تَ َعاَلك ِف ْ ِكَتاِبِو ْالَكرِْيِم :  بْ تَ ُر )2( َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر )1ِإنَّا َأْعطَي ْ َْ -1(. }الكوثر: 3( ِإنَّ َشانَِئَك ُىَو ْاأَل
 وقال ايضا : {.3

 َأقْ    َربُ  ُى   وَ  اْع   ِدُلوا ۖ   تَ ْع   ِدُلوا َأالَّ  َعلَ   ك   قَ    ْومٍ  َش   َنآنُ  َيْج   رَِمنَُّكمْ  َواَل  ۖ  يَ   ا أَي َُّه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا ُكونُ   وا قَ    وَّاِميَن ِللَّ   ِو ُش   َهَداَء بِاْلِقْس   ِ  
 (8تَ ْعَمُلوَن )الما ئدة :  ِبَما َخِبيرٌ  اللَّوَ  ِإنَّ  ۖ   اللَّوَ  َوات َُّقوا ۖ   ِللت َّْقَوى  
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 .ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َو أَنْ ُتْم ُمْسِلُمْونَ  ,فَ َيا أَي َُّها الَِّذْيَن آَمُنوا 
 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi al-hamd. 

 Para jamaah Shalat ‘ied yang dimuliakan Allah SWT, pertama-tama marilah 

kita bersyukur, pada hari ini, kita kembali menunaikan sholat ‘Ied al-Adha 

berjama’ah. ‘Idul Adha’ juga disebut ‘Ied al-Qurban’. Karena itu, bagi yang 

mampu, dianjurkan menyembelih hewan Qurban untuk dibagikan kepada mereka 

yang membutuhkan sehingga nikmat rizki yang kita peroleh dapat dibagi untuk 

kepentingan sesama. Bahkan, karena pentingnya menyembelih kurban, sampai-

sampai Rasulullah SAW bersabda: 

 ُمَصالَّنَا. }رواه أحمد وبن ماجو{.: َمْن َكاَن َلُو َسَعٌة فَ َلْم ُيَضحِّ َفاَل يَ ْقَرَبنَّ sاَل َرُسْوُل اهلِل قَ 

“Rasulullah Saw. bersabda: ”Barangsiapa diberikan keluasan rizki dan tidak mau 

menyembelih hewan qurban, maka janganlah dekat-dekat dengan masjid kami.” 

(HR. Ahmad dan Ibn Majah). 

 

Serupa dengan semangat yang terkandung dalam perintah zakat, perintah 

berqurban ini juga mengajarkan sikap saling berbagi dan peduli, atau “share and 

care” antar sesama. Kita tidak boleh egois, tanpa empati dengan sesama. Yang 

penting bukan sapinya atau kambingnya, tetapi semangat berbagi dan peduli yang 

terkandung di dalam ibadah Qurban itu. Yang mahal bukanlah harga kambing 

atau sapinya, tetapi “the spirit of sharing and caring” yang ada di dalamnya yang 

harus terus dipelihara selama hayat dikandung badan. Firman Allah:  

هلَل َعَلك َما َىَداُكْم َوَبشِِّر َلن يَ َناَل اهلَل ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَىا َوَلِكن يَ َناُلُو الت َّْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَىا َلُكْم لُِتَكب ُِّروا اقَاَل اهللُ تَ َعاَلك: 
 {.73. }الحج: نَ ِسِنيْ اْلُمحْ 

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) 

Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah 

telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap 
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hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang 

berbuat baik.” (QS. Al-Hajj [22]: 37). 

 

Semangat berbagi dan peduli inilah yang membangkitkan solidaritas sosial, 

ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islami. Pengertian ukhuwah Islamiyah 

tidak boleh dipersempitkan seolah hanya persaudaraan antar sesama Muslimin. 

Kata “Islamiyah” adalah kata sifat, bukan kata benda. Maksudnya tidak lain adalah 

persaudaraan yang bersifat Islami, yaitu semangat solidaritas berdasarkan nilai-

nilai Islam untuk dan terhadap siapa saja, terlepas dari agama, suku, ras, pangkat, 

fisik, status sosialnya, ataupun kaya-miskinnya. Semangat demikian itulah yang 

akan menguatkan bangunan sosial masyarakat majemuk di negeri kita. Kebebasan 

diimbangi solidaritas sosial yang kokoh, sehingga demokrasi yang dibangun terasa 

ada gunanya. Dengan solidaritas yang kuat, kebebasan dapat diarahkan sehingga 

potensinya untuk menimbulkan kekacauan dapat dicegah dan kecenderungannya 

untuk melahirkan kesenjangan dapat dikendalikan. 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 

 Kita bersyukur bahwa sebentar lagi Presiden dan Wakil Presiden hasil 

Pemilihan Umum 2014 akan segera mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang 

Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 2014. Pemilu adalah cara yang sudah kita 

sepakati sebagai metode untuk menentukan pemimpin negara kita. Karena kita 

telah bersepakat bahwa pemimpin jangan ditentukan karena keturunan darah, 

melainkan karena kemauan bersama sekurang-kurangnya oleh sebagian terbesar 

rakyat yang memberikan amanah. 

Pilpres benar-benar sudah selesai, marilah kita saling menghormati pilihan 

masing-masing sebagai sesama saudara sendiri. Yang terpilih kita terima dan kita 

dukung dengan ikhlas sesuai kesepakatan bersama. “Let’s move on” untuk urusan 

yang lain, jangan terbenam dalam kecewa. Jangan lagi larut dalam perasaan 

menang. Sekarang kita kembali bersama. Karena itu, sebagai umat kita harus 

pandai bersatu. Jangan percaya kepada bujuk rayu syaitan yang mempengaruhi 

hawa nafsu kita untuk perburuan kekuasaan dan kekayaan tanpa akhir secara 
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bertentangan dengan norma hukum dan etika ataupun dengan mengorbankan 

perasaan solidaritas kebersamaan sebagai satu kesatuan umat dan satu kesatuan 

bangsa. 

Kita memilih pemimpin bukan karena alasan fisik pribadinya tetapi karena 

keyakinan kita bahwa ia akan dapat dijadikan contoh teladan dalam menata dan 

memperbaiki serta menjalankan dan memastikan sistem norma hukum dan etika 

yang diidealkan sungguh-sungguh tegak dalam praktik bernegara. Para pemimpin 

dalam setiap tingkatan harus memastikan bahwa dirinya dapat berperilaku adil 

secara individual dan juga sanggup membangun keadilan secara sosial dalam 

kehidupan bersama. Karena itu, salah satu ciri manusia yang diidealkan dalam 

Islam adalah “imammun ‘aadilun”, pemimpin yang adil, sebagai salah satu dari 7 

golongan orang yang dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga3. 

Pemimpin yang adil bukan hanya dalam bersikap adil dalam hubungan 

pribadi, tetapi juga mampu menggerakkan roda kehidupan bersama menjadi peri 

kehidupan yang berkeadilan sosial sesuai dengan besar dan luasnya wilayah 

tanggungjawab pemimpin. Struktur kehidupan bersama salam masyarakat antara 

yang kaya dan yang miskin, antara yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa, 

tidak boleh dibiarkan terlalu jauh dan timpang. Jangan biarkan pasar bebas, baik 

pasar bebas di bidang ekonomi maupun di bidang politik merajalela menciptakan 

jarak antara orang kaya dengan yang miskin, antara yang berkuasa dengan yang 

                                                           
هََِّللَاَََُصلَىَّللَاَََِرُسولََََقالََ 3 ٌْ هََِّللَاَََُصلَىََوَسلَمََََعلَ ٌْ ْومَََِظلِِّه،َفًَِّللَاُ،ٌَُِظلُُّهمَََْسْبَعةَ :َََوَسلَمََََعلَ َإَِلََِظلََََلٌَََ

ِه،َِعَباَدةََِفًََِنَشؤََََوَشابَ َاْلَعاِدلُ،َاْْلَِمامََُِظلُُّه، َّللَاِ،َفًََِتَحاَباََوَرُجََلنََِاْلَمَساِجِد،َفًَُِمَعلَقَ ََقْلُبهَََُوَرُجل َََربِّ
ِه،َاْجَتَمَعا ٌْ ِه،ََوَتَفَرَقاََعلَ ٌْ ََتَصَدقََََوَرُجل ََّللَاَ،َأََخافََُإِنًََِّفَقالََََوَجَماٍل،ََمْنِصٍب،ََذاتََُاْمَرأَة َََطلََبْتهَََُوَرُجل َََعلَ
ِمٌُنُه،َُتْنفِقَََُماَِشَمالُهَََُتْعلَمََََلَََحَتىَأَْخَفى، ا،َّللَاََََذَكرََََوَرُجل ٌَََ ًٌ َناهَََُفَفاَضتَََْخالِ ٌْ َع  

“Tujuh golongan orang yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya, pada hari yang tidak ada naungan 
kecuali dari-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), 
seseorang yang hatinya terpaut di masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling 
mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan 
berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: ‘Aku takut kepada Allah’, seseorang yang diberikan 
sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, 
dan seseorang yang berdzikir (mengingat) kepada Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata.” (HR 
Bukhari).  
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marginal menjadi semakin lebar. Jika kebebasan sebagai akibat demokrasi 

dibiarkan tanpa arah dan kendali, sudah pasti yang paling pandai menikmati dan 

paling banyak mendapatkan keuntungan akibat kebebasan itu adalah kaum elit, 

baik dalam arti ekonomi ataupun politik. 

Menurut ukuran International Labor Organization (ILO), jarak penghasilan 

yang adil antara gaji tertinggi dan terendah haruslah di sekitar 1:7. Jika bawahan 

terendah berpenghasilan Rp. 1 juta, maka penghasilan atasan yang tertinggi tidak 

boleh lebih dari Rp. 7 juta. Di masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama, jarak 

penghasilan tertinggi dan yang terendah berkisar 1 berbanding 10-an, sedangkan 

di masa Orde Baru, jurang ketimpangan melebar menjadi 1 berbanding 100-an. 

Tetapi sekarang di era demokrasi yang serba bebas, jarak penghasilan terendah 

dan yang tertinggi itu meningkat sangat fantastis menjadi 1 berbanding ribuan. 

Tanpa harus menyebut para penganggur, sekarang masih banyak orang yang 

berpenghasilan hanya Rp. 500,000.- per bulan, tetapi pada saat yang sama sudah 

sangat banyak kaum profesional yang penghasilannya lebih dari Rp. 750 juta per 

bulan. Penghasilan-penghasilan tersebut sah secara hukum dan halal secara 

agama, tetapi sama sekali tidak mencerminkan keadilan. 

Artinya, sesuatu yang halal dan sah secara hukum belum tentu baik dan 

berkeadilan. Jika hukum tidak mencerminkan keadilan, maka yang ditegakkan 

oleh para penegak hukum sehari-hari bukanlah keadilan, tetapi hanya teks-teks 

formal norma hukum yang tidak berjiwa. Karena itu, marilah kita tegakkan 

keadilan, bukan sekedar aturan-aturan tekstual dan formal. Dengan keadilan 

itulah kita membuktikan bahwa kita benar-benar bertaqwa kepada Allah.  

ْجرِرَمَنُكْمََشر ٌَ َََۖوَلَ َُِشَهَداَءَبِاْلقِْسِط َهاَالَِذٌَنَآَمُنواَُكوُنواََقَواِمٌَنَّلِِلَ ٌُّ اَأَ َأََلََتْعرِدلُواَعَاْعرِدلُواَُ رَوٌََ َنآُنََقرْوٍمََعلَرىأ

َبَِماََتْعَملُونََ َََۖواَتقُواَّللَاََعَإَِنَّللَاَََخبٌِر   (8)الماَئدةَ:ََأَْقَرُبَلِلَتْقَوىأ

Hai orang2 beriman hendaklah kamu jadi orang2 yg selalu menegakkan 
kebenaran karena Allah Lillahi Ta’ala, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak 
adil. Berlaku adillah karena keadilan tersebut lebih dekat kepada TAQWA. Dan 
bertaqwalah kepada Allah SWT. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (QS. Al Maaidah (5): 8). 
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Jika pemimpin tidak adil dan atau tidak mampu membangun keadilan, 

pemimpin yang demikian akan dituntut pertanggungajwabannya kelak di hari 

akhirat. “Kullukum ro’in wa kull ro’in mas-uulun an ro’iyyatihi”. Rasulullah juga 

bersabda, ”Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan 

datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi yang terikat, entah ia akan 

diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerumuskan oleh kezhalimannya.” 

(Riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir). Untuk itu, kita 

memerlukan pemimpin-pemimpin yang ‘committed’ untuk membangun dan 

menegakkan keadilan, bukan hanya bersikap adil secara pribadi, tetapi harus pula 

benar-benar mampu menata dan mengembangkan sistem yang berorientasi 

keadilan dan sekaligus tegas memastikan bahwa sistem aturan yang berkeadilan 

itu berjalan dan tegak dengan setegak-tegaknya. Itulah pemimpin yang disebut 

dalam hadits nabi sebagai “Imamun ‘Adilun” yang dijamin masuk surga. 

Allahu akbar 3 x, jamaah ‘ied sekalian yang dimuliakan Allah, 

 Namun demikian, tuntutan dan harapan kita akan pemimpin yang adil dan 

membangun keadilan sama pentingnya dengan upaya kita masing-masing untuk 

mengadakan perbaikan mulai dari diri sendiri. Di zaman kepemimpinan Khalifah 

Abubakar Siddik, Umar ibn Khattab pernah diangkat menduduki jabatan sebagai 

qadhi di kota Madinah. Setelah 1 tahun menjabat, Umar ibn Khattab datang 

menghadap khalifah guna menyampaikan maksud menyerahkan kembali 

jabatannya itu kepada khalifah. Khalifah heran dan bertanya kepadanya “apakah 

engkau merasa berat menjadi qadhi ya Umar?” Umar menjawab, “Bukan ya 

khalifaturrasul, melainkan kaum mukminin sama sekali tidak membutuhkan 

pengadilan”. Umar berkata, “Arafa kullu minhum ma lahu min haqqin, fa lam 

yathlubu akstara minhu; wa maa ‘alaihi min wajibin, fa lam yuqosshir fi ada-ihi”. 

Semua warga kita sudah mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan mereka 

tidak menuntut lebih dari hak mereka; dan apa yang menjadi kewajiban bagi 

mereka, mereka pun tidak berusaha untuk menguranginya”. 
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 Semua warga menyukai untuk sesama mereka apa yang mereka sendiri 

sukai untuk diri mereka sendiri (Ahabba kulli minhum li akhihi ma yuhibbu li 

nafsihi). Jika ada yang hilang, mereka akan mencarinya (idza ghooba ahaduhum 

tafaqqoduhu). Jika ada yang sakit mereka akan menjenguk (Wa idza maridho 

‘aaduuhu). Jika ada yang membutuhkan mereka datang menolong (waidza 

iftaqoro a’aanuhu). Jika ada keperluan, mereka saling membantu (wa idza istaaja 

saa’aduhu). Jika ada yang terkena musbibah, mereka turut berduka (wa idza 

ushiba waasauhu). Dan dalam beragama mereka pun penuh toleransi (wa 

dienuhum alsamhahu), dan dalam perilaku mereka saling mengajak pada 

kebaikan dan mencegah kemungkaran (wa khuluquhum al-amru bi al-makruf, wa 

nahyu ‘ani al-munkar). Maka bagaimana mungkin mereka mau bersengketa di 

pengadilan? (Falima tahtahimuun?).  

Demikian itulah gambaran kenyataan dalam kehidupan bersama di zaman 

Rasulullah dan para khulafaurrasyidin. Dikatakan oleh Umar ibn Khattab,  

 ”وماعليو من واجب فلم يقصر ف ْ ادائو حق فلم يطلب اقثر منوعرف كل منهم مالو من “

Semua orang tahun batas hak dan kewajibannya masing-masing, dan mereka 

tidak akan mengurangi kewajiban dan menuntut lebih dari haknya masing-

masing. Dalam keadaan demikian tentu tidak diperlukan adanya pengadilan sama 

sekali. Keadaan demikian dapat kita bandingkan dengan sekarang di negeri kita. 

Kitalah negeri Muslim dengan penduduk terbesar di dunia, tetapi tingkat 

kejahatan di semua bidang dan bahkan di bidang korupsi juga tergolong nomer 1 

di dunia. Jumlah narapidana di Jabodetabek, misalnya, sampai sekarang 

mengalami over kapasitas hampir 300% dari daya tampung semua lembaga 

pemasyarakatan yang ada. Soal daya tampung ini bukan karena ketidakmampuan 

kita membangun gedung penjara, tetapi tingkat kriminalitas memang terus 

meningkat secara fantastis dari waktu ke waktu. 

 Artinya, meski hukum sudah ditegakkan dengan setegak-tegaknya, hasilnya 

belum tentu efektif, jikalau hukum yang ditegakkan tidak berhasil memastikan 

standar moral dalam masyarakat kita tidak mengalami perbaikan dari waktu ke 

waktu. Kita tegakkan hukum, tetapi yang kita tegak bukanlah keadilan, melainkan 
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hanya formalisme teks-teks peraturan-peraturan yang hanya dipahami secara 

gramatikal dan tidak berjiwa. Jikalau akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara tidak berfungsi, semua upaya penegakan hukum juga 

tidak akan efektif mencapai tujuannya. Karena itu, akhlak bangsa mutlak harus 

dibenahi. Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) 

pernah berkata, “In a civilised world, law floats in a sea of ethics” (Di dunia yang 

beradab, hukum mengapung di samudera etika). 

 Jika moralitas, etika, dan akhlak dalam masyarakat kita tidak berfungsi, sulit 

bagi kita untuk berharap hukum yang berkeadilan akan di tegak di negeri kita. Jika 

hukum kita ibaratkan sebagai kapal, etika dan akhlak itulah samuderanya. Jika 

samudera itu kering, tidak mungkin hukum akan membawa kita ke tepian pulau 

keadilan. Karena itu, saudara-saudara jamaah ‘ied sekalian, marilah kita mulai 

melakukan pembenahan akhlak dimulai dari diri kita masing-masing sampai 

terbentuk kesadaran dan praktik-praktik hidup di semua lingkungan keluarga, 

lingkungan penbdidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pergaulan sosial 

yang lebih luas berdasarkan tuntutan-tuntutan quraniyah, contoh-contoh teladan 

Rasulullah, contoh-contoh teladan dari tradisi kebudayaan yang kita warisi dari 

sejarah, contoh-contoh teladan para pemimpin yang yang kita kenal dalam 

sejarah dan yang kita bergaul dengannya dalam keseharian kita. Apa saja yang 

baik kita contoh, apa saja yang tidak baik kita tinggalkan. 

 Bahkan, dari inspirasi cerita dialog Umar ibn Khattab dan khalifah Abubakar 

Siddik di atas, kita dapat mulai dari diri kita masing-masing menanamkan tekad 

dimanapun kita berada untuk hanya mengambil tidak lebih dari hak kita, dan 

memberi tidak kurang dari kewajiban kita. Prinsip demikian ini, Insya Allah, akan 

dapat menyelamatkan kita dari bencana moral dalam kehidupan yang penuh tipu 

daya hawa nafsu akan harta, tahta, dan seksualita di zaman yang serba bebas 

sekarang ini. Di era demokrasi yang bebas (market polity), semakin banyak 

jabatan yang harus didapatkan melalui kompetisi dan perburuan. Demikian pula 

kekayaan dalam sistem ekonomi pasar (market economy) juga semakin terbuka 

untuk diperebutkan melalui perburuan yang tidak pernah berakhir. Kebebasan 

untuk berburu kekuasaan dan kebebasan untuk berburu kekayaan membawa 
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ancaman moral yang sama beratnya untuk dihadapi, kecuali bagi mereka yang 

benar-benar beriman kepada Allah dan gandrung beramal sholeh. 

Dimana saja kita bekerja, berikanlah kewajiban kita tidak kurang dari yang 

seharusnya, dan ambillah hak kita tidak lebih dari yang semestinya.  

وماعلٌهَمنَواجبَفلمٌَقصرَفًَادائه"َهمالهَمنَحقَفلمٌَطلبَاقثرَمن ” 

Memang sudah seharusnya, kita sebagai umat Islam menjadi contoh 

tentang semangat memberi dan berbagi (sharing and caring) sebagaimana 

hikmah yang dapat kita petik dari ibadah iedul qurban hari ini. Kita menyembelih 

hewan qurban untuk berbagi dan membiasakan diri hidup untuk berbagi dan 

memberi. Bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa “al-yadu al-‘ulya khoirun 

min yadi al-sufla”, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Marilah 

kita berikan kewajiban kita dimanapun kita berada dan dalam semua aspek 

kehidupan kita lebih dari seharusnya, “beyond the call of our duties”, dan hanya 

mengambil hak kita tidak lebih dari yang semestinya. Inilah sikap moral yang perlu 

kita tumbuhkan dan tradisikan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara di tengah berkembangnya gejala kerusakan moral, etika, dan 

akhlak bangsa kita, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun di bidang 

sosial budaya yang luas di era demokrasi yang serba bebas dewasa ini.  

Sikap demikian ini, berlaku bagi siapa saja, termasuk khotib yang sedang 

berada di atas mimbar. Mudah-mudahan hal ini menjadi masukan bagi siapa saja 

yang aktif berburu jabatan dan berburu kekayaan untuk kepentingan pribadi 

dimana saja berada. Jangan salah gunakan kebebasan yang disediakan oleh sistem 

demokrasi hanya untuk kepentingan sendiri. Jangan salah gunakan jabatan untuk 

‘self-dealing’ dan ‘self-serving’, melayani kepentingan sendiri. Ambil hikmah dari 

tradisi ‘idul-qurban’, ‘maqam nabi Allah Ibrahim’ atau jejak kaki nabi Ibrahim yang 

meninggalkan cerita heroik dengan ikhlas menjalankan perintah Allah untuk 

menyembelih putera kesayangan Isma’il, yang karena ketaatannya kepada Allah, 

digantikan dengan seekor kibas sebagai hewan qurban, yang dagingnya dibagikan 

untuk kepentingan umum, kepentingan fakir miskin, kepentingan orang-orang 
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yang berada dalam posisi marginal, semata-mata untuk membangun solidaritas, 

ukhuwah Islam untuk semua umat manusia. 

Karena itu, mari kita nikmati ruang kebebasan dalam demokrasi untuk 

membangun keadilan dan sekaligus mempererat solidaritas sosial antar sesama 

berdasarkan prinsip ‘ukhuwah Islamiyah’ yang bukan berarti sekedar 

persaudaraan sesama umat Islam, tetapi juga persaudaraan yang bersifat Islami, 

“ukhuwwah Islamiyah”, yaitu persaudaraan untuk semua golongan orang dari 

manapun asal usulnya, apapun agama dan suku bangsanya, atas dasar spirit 

ajaran Islam. Dengan demikian, kita dapat menjadikan ajaran agama kita, al-Islam, 

sebagai rahmat bagi semua. Dengan semangat ke-Islaman, kita dapat menjaga 

ruang kebebasan demokrasi dengan berintegritas. Dengan semangat ke-Islaman, 

kita dapat memastikan bahwa para pemimpin akan membawa kita kepada 

struktur kehidupan sosial yang berkeadilan; Dengan semangat ke-Islaman pula, 

kita terus memantapkan bahwa kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia 

yang hidup dalam kebhinekaan dalam satu wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi al-hamd, 

 َوَلُكمْ  ِل ْْ  اْلَعِظْيمَ  اهللَ  َوَأْستَ ْغِفرُ  ىَذا قَ ْوِل ْْ  َأقُ ْولُ  .السَِّعْيدِ  اْلِعْيدِ  ىَذا ِف ْ اهللِ  بِتَ ْقَوى َونَ ْفِس ْْ  ُأْوِصْيُكمْ  اهللِ  ِعَبادَ 
ِمِنْينَ  َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمْينَ  َوِلَسآئِرِ  ْْ ِمَناِت، َواْلُم ْْ  .الرَِّحْيمُ  اْلَغُفْورُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َفاْستَ ْغِفُرْوهُ  َواْلُم

-----------000----------- 
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 اهللُ اَْكبَ ُر اهللُ اَْكبَ ُر اهللُ اَْكبَ ُر اهللُ اَْكبَ ُر اهللُ اَْكبَ ُر اهللُ اَْكبَ ُر اهللُ اَْكَبر 

ًرا َوُسْبَحاَن  اهللُ  ًرا َوْالَحْمُدِ هلِل َكِثي ْ  َوهلِل ْالَحْمُد.  َأْصْيالً اَل ِاَلَو ِاالَّ اهللُ َواهللُ اَْكبَ ُر اهللُ اَْكبَ رُ  اهلل بُْكَرًة وَ اَْكبَ ُر َكِبي ْ

َسيَِّدنَا  اهللُ َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو، َوَاْشَهُد َانَّ  َعلَك تَ ْوِفْيِقِو، َوَاْشَهُد َاْن الَ ِاَلَو ِاالَّ  َلوُ  هلِل َعلَك ِاْحَسانِِو َوالشُّْكرُ ْالَحْمُد ِ 
 ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو الدَّاِعك ِالَك ِرْضَوانِِو.

ًرا. اَمَّا بَ ْعُد فَياَ اَ  ي َُّها النَّاُس ِات َُّقوااهللَ ِفْيَما اََمَر اللُهمَّ َصلِّ َعَلك َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد ِوَعَلك اَِلِو َوَاْصَحاِبِو َوَسلِّْم َتْسِلْيًما ِكثي ْ
ا نَ َهكَوانْ تَ ُهوْ  ِانَّ اهلَل  ،َوقَاَل تَعاََلك، َواْعَلُمْوا َانَّ اهللّ اََمرَُكْم بِاَْمٍر بََدَأ ِفْيِو بِنَ ْفِسِو َوثَ َنك ِبَمآلِئَكِتِو ِبُقْدِسوِ  َوزََجَر. ا َعمَّ

اللُهمَّ َصلِّ َعَلك َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد  .َتْسِلْيًما َوَسلُِّمْوايآاَي َُّها الَِّذْيَن آَمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو  َوَمآل ِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعلَك النَِّبك
َلَفاِء الرَّاِشِدْيَن اَِبك خُ ُهمَّ َعِن الْ َوُرُسِلَك َوَمآلِئَكِة ْالُمَقرَّبِْيَن َواْرَض اللّ  آِئكَ َوَعَلك آِل َسيِِّدناَ ُمَحمٍَّد َوَعَلك اَنِْبيَ 

ْيِن َواْرَض َعنَّا  َعْن بَِقيَِّة الصََّحابَِة َوالتَّابِِعْيَن َوتَاِبِع ْ التَّابِِعْينَ َوَعِلك وَ  َبْكٍرَوُعَمر َوُعْثَمانَ  َلُهْم بِِاْحَساٍن ِاَلك يَ ْوِم الدِّ
 ِبَرْحَمِتَك يَا َاْرَحَم الرَّاِحِمْينَ  َمَعُهمْ 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi al-hamd, 

Untuk itu mari kita melakukan perjalanan yang sungguh-sungguh mendaki, 

yaitu jalan terjal yang oleh Allah swt digambarkan dalam al-Quran sebagai jalan 

yang tidak lain dengan membebaskan hamba sahaya dan memberikan makan 

orang-orang fakir dan miskin.  

ْومٍََفًَِإِْطَعامَ َأَوَْ(٣١)ََرَقَبةٍََكَُّف   (٣١)ََمْسَغَبةٍََِذيٌََ  

 (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi Makan pada 

hari kelaparan (QS: 90:13-14). 

Jalan mendaki itu, tidak lain merupakan jalan pembebasan dari kehamba-

sahayaan,  kemiskinan, kemelaratan, dan aneka kesengksaraan lainnya. Disinilah 

sikap peduli dan berbagi atau ‘the spirit of sharing and caring’ itu menjadi penting 

untuk dikerjakan pada setiap kali ‘iedul-adha atau ‘iedul-qurban diadakan. 
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Hadirin, para jamaah sekalian yang berbahagia, 

Demikianlah khutbah singkat hari ini. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada 

Allah kiranya kita semua yang menjadi jamaah ‘ied pada hari ini diberkati, ibadah 

kita diterima, dan segala do’a kita diijbah dengan sebaik-baiknya.  

نََاللُهَمَاْغفِْرَلِْلُمْإِمنٌَِْ ٌْ لَْحٌََََنََوْالُمْإِمَناِتََوْالُمْسلِِم ْْ ُهَمَاَِعَزَاللََّ،ِمْنُهْمََوْالَْمَواتََِآءََِوْالُمْسلَِماِتَاَ

نََ ٌْ ْرَكََوْالُمْشِرِك َنََوأَِذلََالشِّ ٌْ َنََواخَْ،َْالِْسَلََمََوْالُمْسلِِم ٌْ َةََواْنُصْرََمْنََنَصَرَالدِّ ٌَ ِد ُذلََْمْنََواْنُصْرَِعَباَدَكَْالُمَوحِّ

ْرَاَْعَداءََ َنََوََدمِّ ٌْ نَََِخَذلََْالُمْسلِِم ٌْ ْوَمَالدِّ ٌَ ِنََواْعِلََكلَِماتَِكَِالَىَ ٌْ الدِّ  

Ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang bersatu. Kami telah berhasil 

memilih Presiden dan Wakil Presiden, para anggota DPR dan DPD, para kepala 

daerah dan wakilnya dengan penuh persaingan yang sangat ketat, dan bahkan 

tanpa sadar segala bentuk kampanye negatif dan kampanye hitam, saling 

memfitnah dan memburuk-burukkan sesama saudara sendiri telah kami lakukan, 

ya Allah. Dalam perburuan kekayaan, kami juga sudah biasa bersaing dengan 

segala cara ya Allah. Terkadang kami lupa mana yang halal dan mana yang 

haram. Mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal, kami telah Engkau 

perintahkan ya Allah, untuk hanya memakan dari rizki dan rahmat-Mu dari hal-

hal yang halal lagi baik saja ya Allah (halalan thoyyiban). Mulai sekarang ya Allah, 

kami ikhlas menerima taqdir-Mu atas pemimpin yang telah engkat takdirkan bagi 

kami, atas jabatan yang diamanahkan kepada kami, dan atas rizki kekayaan yang 

Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa kami memang 

membutuhkan kekayaan dan memerlukan kekuasaan dalam kehidupan kami. 

Tetapi, ya Allah, semua itu hanyalah alat atau sarana bagi kami untuk 

mendapatkan kemuliaan dari Engkau sebagaimana tercermin pula dalam 

kemuliaan di mata sesama manusia. Karena itu ya Allah, jikalau kami dapat 

memperoleh kemuliaan tanpa harus mendapatkan kekayaan ataupun jabatan, 

maka biarlah kami tidak mendapatkan keduanya ya Allah, karena yang penting 

bagi kami adalah kemuliaan dari Engkau ya Allah, yaitu kemuliaan yang juga 

tercermin di hati dan di mata segenap warga masyarakat kami. 

Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah taqdirkan seorang hamba-Mu yang 

sangat bersahaja dan berasal dari rakyat biasa menjadi Presiden negara kami 
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untuk periode 2014-2019. Kami mencatat hal ini ya Allah sebagai pertanda dari 

Engkau agar jarak antara orang kaya dengan orang miskin, dan jarak antara 

orang yang berkuasa dengan orang biasa, tidak boleh lagi berkembang semakin 

timpang. Inilah keadilan sosial yang kami cita-citakan sebagai sila kelima 

Pancasila untuk kami bangun di bumi pertiwi ini ya Allah, yaitu kehidupan sosial 

yang sejahtera dan berkeadilan yang diberkati oleh Allah swt. 

ا َمْشُكْورًا َوَذنْ ًبا َمْغُفْورًا ا ًْ ُرْورًا َوَسْع َْ للَُّهمَّ اْجَعْلُهْم َحجِّا َمب ْ َصاِلًحا َمْقبُ ْواًل َوِتَجارًَة َلْن تَ بُ ْورًا. رَب ََّنا آتَِنا ِمْن  َوَعَمالً َْ
َنا ِإنََّك أَْنَت الت ََّواُب  َلُدْنَك رَْحَمًة َوَىّيْئ لَِنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا. رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنَّكَ  أَْنَت السَِّمْيُع اْلَعِلْيُم َوُتْب َعَلي ْ

نْ َيا َحَسَنًة وف ِْ اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.الرَِّحْيُم.   رَب ََّنا آتَِنا ف ِْ الدُّ

َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َوَجانُِبوا َواْلَعَلنِ  السِّرِّ  ِف ْ اهللِ  بِتَ ْقَوى َونَ ْفِس ْْ  ُأْوِصْيُكمْ  اهللِ  ِعَبادَ   يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإنَّ . َبَطنَ  َوَما ِمن ْ
ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  َهك اْلُقْرَبك ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  اهللِ  َوَلذِْكرُ  َتذَكَُّروَن، َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغ ِْ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ

 .اْلَحْمدُ  َوهللِ  َأْكبَ رُ  اهللُ  ْكبَ ُر،أَ 

 وبركاتو اهلل ورحمة عليكم والسالم


