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Khutbah Pertama

ْوِر أَْنُفِسـَنا َو ِمْن َسيِّـَئاِت  اَْلَحْمُدِ للِه  الَِّذْي َنْحَمُدُه َو َنْسَتِعْيـُنُه َو َنْسـَتْغِفرُُه، َو َنُعْوُذ ِباللِه ِمْن ُرشُ
أَْعاَملَِنـا، َمْن َيْهِد اللُه َفَال ُمِضلَّ لَُه   َو َمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي لَُه. أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إِالَّ اللُه َوْحَدُه  الَ 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ٍد  الَُم َعَىل رَُسْوِل اللِه َنِبـيَِّنا ُمَحمَّ الَُة  َو السَّ ًدا َعْبُدُه  َو رَُسْوُلُه. َو الصَّ ْيَك لَُه،    َو أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ َرشِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

َو َعَيل آلِِه َو أَْصَحاِبِه َو َمْن َواالَُه.
ِ

ـا َبْعُد َفيـَا ِعَباَد اللِه، ُأْوِصْيِني َو إِيَّـاُكْم  ِبَتْقَوى اللِه َحقَّ َتَقَواُه،  لََعـلَُّكْم ُتْفِلُحْوَن. َقاَل َعزَّ  أَمَّ
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[۷۱-۷۰ ¯)   [األحزاب: ® ¬ « ª © ¨ § ¦
Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Puji syukur sudah sepantasnya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala yang banyak memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita,
mulai dari nikmat yang tampak maupun yang tidak. Seharusnya syukur itu lebih
dalam lagi karena semua nikmat tersebut berstatus free cash atau gratis alias
Cuma-Cuma. Tak terbayang betapa beratnya beban yang harus kita tanggung
seandainya Allah Subhanahu wa Ta’ala mengharuskan kita membayar semua
nikmat yang telah diberikan kepada kita.

Salam dan shalawat kita titipkan kepada junjungan, teladan dan panutan
kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagai refleksi kecintaan
kita terhadapnya. Semoga dengan salam dan shalawat tersebut kita berhak 
mendapatkan syafa’atnya di hari kemudian kelak.

Jamaah shalat Jum’at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala….

Dalam sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan Islam, ada dua tokoh
yang mendapat gelar atau julukan yang berbeda, bahkan bertolak belakang
secara diametral. yang pertama adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, sedangkan yang
kedua adalah Musailamah Al-Kadzdzab. 

Umat Islam sudah seharusnya mengenal siapa sebenarnya Abu Bakar. Ia
adalah sahabat besar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, yang menjadi bapak 
mertua beliau karena anak perempuannya yang bernama Aisyah radhiyallahu
‘anha menjadi istri beliau yang cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadits.

02 Sifat Jujur dan Sifat Dusta 
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Abu Bakar diberi gelar “ash-Shiddiq” karena menjadi orang yang selalu jujur
dan membenarkan segala yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wasallam, terutama membenarkan peristiwa Isra’ Mi’raj. Sebuah peristiwa
yang menurut penalaran dan logika orang-orang Quraisy pada masa itu 
sangat mustahil. Ketika mereka bertanya kepada Abu Bakar, ia menjawab
dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun, “Ya, saya benarkan, bahkan saya 
membenarkan (peristiwa) yang lebih (aneh dan mustahil) lagi daripada yang 
demikian itu.” 

Selain Abu Bakar, umat Islam seharusnya juga mengenal seorang tokoh
aliran hitam nan jahat yang bernama Musailamah.  Semenjak Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup, ia mengaku dirinya sebagai seorang
nabi dan rasul. Ketika menulis sepucuk surat kepada Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam, ia memulai dengan kalimat, “Dari Musailamah Rasulullah
kepada Muhammad Rasulullah….” Surat itu pun dibalas Nabi Shallallahu
‘alaihi wasallam. dengan kalimat pembuka, “Bismillahirrahmanirrahim. Dari
Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzdzab….” Semenjak itulah 
julukan “Al-Kadzdzab”, artinya orang yang selalu berdusta melekat erat pada diri 
Musailamah.

Zumratal mukminin rahimakumullah,

Setelah era Abu Bakar ash-Shiddiq dan Musailamah Al-Kadzdzab, tidak 
adakah lagi orang-orang yang memiliki karakter seperti keduanya, terutama 
pada zaman modern seperti saat ini? Jawabnya tegas, “Ada dan akan selalu 
ada!” Kalau berbagai peristiwa yang diekspos media masaa kita pelajari dengan 
cermat, boleh jadi kita akan tercengang karena ternyata jumlah manusia yang 
berkarakter Al-Kadzdzab naik berlipat ganda, menyebar di mana-mana, di
berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan, jumlah itu mengalahkan jumlah 
manusia yang berkarakter ash-Shiddiq.  

Karena itulah kita bisa memahami mengapa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wasallam dengan kecintaannya kepada umat Islam dan kaum beriman,
mengawal mereka dalam bimbingan sabdanya sebagaimana berikut,

ْدَق  َيْهِدي إَِىل اْلِربِّ َو إِنَّ اْلِربَّ َيْهِدي إَِىل اْلَجنَِّة،  َو َما َيزَاُل الرَُّجُل َيْصُدُق َو ْدِق َفإِنَّ الصِّ َعَلْيُكْم ِبالصِّ
ْيـًقا، َو إِيَّـاُكْم َو اْلَكِذَب َفإِنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إَِىل اْلُفُجْوِر ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللِه ِصدِّ َيَتَحرَّى الصِّ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َو إِنَّ اْلُفُجْوَر َيْهِدي إَِىل النَّـاِر، َو َما َيزَاُل الرَُّجُل َيْكِذُب َو َيَتَحرَّى اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللِه
اًبـا (َرْواُه ُمَسلََّم) َكذَّ

ِِ

“Wajib bagi kamu sekalian berbuat jujur/benar karena sesungguhnya kejujuran/
kebenaran itu akan membimbing kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan 
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membimbing (masuk)  ke dalam surga. Seseorang yang selalu berbuat jujur/benar 
dan terus-menerus berbuat jujur/benar, niscaya akan dicatat di sisi Allah sebagai 
«shiddiq», yakni orang yang selalu berbuat jujur/benar. Sebaliknya, jauhilah
oleh kamu sekalian perbuatan dusta/bohong karena sesungguhnya kedustaan/
kebohongan itu akan membimbing kepada kejahatan, sedang kejahatan itu akan
membimbing (masuk)  ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berbuat dusta/
bohong dan terus-menerus berbuat dusta/bohong, niscaya akan dicatat di sisi 
Allah sebagai «kadzdzab» (yakni orang yang selalu berbuat dusta/bohong).” (HR.”
Muslim)  

di balik sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tersirat adanya pilihan
kepada kita, “Kalau ingin masuk surga, banyak-banyaklah berbuat jujur atau
benar. Namun jika berniat masuk neraka, silakan menumpuk-numpuk tindak 
kejahatan.”

Jamaah sidang Jum’at Rahimakumullah,

Pada dasarnya, fitrah setiap orang dapat menjadi orang yang jujur/benar,
bahkan menjadi pendukung fanatik kejujuran atau kebenaran. Semestinya
fitrah ini dijaga dalam sebuah sistem kemasyarakatan dan lingkungan sosial
yang penuh dengan  tradisi kejujuran/kebenaran. Kalau tidak demikian,
bersiap-siaplah mengalami metamorfosa dari manusia yang jujur/benar
menjadi manusia yang suka berdusta dalam segala bidang kehidupan. Begitu
pentingnya hidup dalam lingkungan sosial yang penuh kejujuran/kebenaran,
sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan perintah langsung  dan
jelas dalam firman-Nya,

(J I H G F E D C B)   [احكوبة:١١٩]
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan
menjadilah (atau beradalah/tinggalah) kamu sekalian bersama-sama dengan
orang-orang yang jujur/benar.” (At-Taubah: 119)  ”

Ketika seseorang tidak meyakini kebenaran firman Allah Subhanahu
wa Ta’ala tersebut, lalu melakukan perbuatan sebaliknya, maka yang terjadi
kemudian adalah munculnya orang-orang rakus terhadap dunia seperti
seorang Gayus Tambunan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa
Gayus Tambunan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/
golongan masih III-A dan baru lima tahun menjadi punggawa pemerintah di
Direktorat Jendral Pajak. Gajinya per bulan 12 juta rupiah menurut standar
penggajian DKI Jakarta, ditambah remunerasi dari Kementerian Keuangan.
Remunerasi adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai sebagai
balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukannya, khususnya di tempat-tempat
‘basah” yang  potensi godaan korupsinya sangat besar. Sementara itu, istriw
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Gayus Tambunan, yang bekerja sebagai staf sekretariat DPRD DKI Jakarta,
bergaji enam juta rupiah per bulan. Total jendral pasangan suami-istri itu
berpenghasilan 18 juta rupiah per bulan. 

Penghasilan yang begitu besar ternyata belum memuaskan hasrat
keduniaan Gayus Tambunan. Tiba-tiba kita semua, rakyat dan bangsa 
Indonesia, tercengang karena terbukti ia memiliki rekening siluman dengan 
uang simpanan sebesar 28 milyar rupiah. Tentu saja uang sebesar itu diperoleh 
Gayus Tambunan dari jalan yang tidak jujur/benar, dengan cara berdusta dan 
kerja manipulatif,  melalui jaringan sindikat makelar kasus perpajakan. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Gayus Tambunan adalah contoh aktual dan realistis tentang tragedi anak 
manusia yang begitu cepat berubah, dari lugu menjadi mata duitan, dari jujur 
menjadi penuh dusta, karena kuatnya faktor lingkungan sosial  dan lingkungan 
pergaulan yang tidak mendukung berkembangnya atmosfer kejujuran dan 
kebenaran. 

Sampai kapan pertarungan antara kejujuran versus kebohongan
akan berhenti? Jawabnya, tidak akan pernah berhenti sepanjang manusia 
dengan potensi baik dan buruknya masih hidup. Sepanjang manusia lebih 
mengedepankan tuntutan hawa nafsu daripada ketukan hati nurani, selama 
manusia tidak mau memecahkan problem kehidupan yang dihadapinya 
dengan resep dan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala
dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

أَُقْوُل َقْوِيل َهَذا، َوأْسَتْغِفُر اللَه الَعِظْيم ِيل َولَُكْم، َولَِساِئِر املْسِلِمنْيَ َو املْسِلاَمت، َفاْسَتْغِفُرْوُه، إنَُّه
ُهَو الَغُفْوُر الرَِّحْيُم.

ِ

Khutbah Kedua

الَُم َعَىل َنِبـيَِّنا الَُة َو السَّ ْيِن. َو الصَّ ْنَيا َو الدِّ . َو ِبِه َنٍسَتِعنْيُ َعَىل أُُمْوِر الدُّ اَْلَحْمُد ِللِه رَبِّ اْلَعالَِمنْيَ
. أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إِالَّ اللُه َوْحَدُه الَ َرشْيـَك لَُه، اْلَمِلُك اْلَحقُّ ٍد َو َعَيل آلِِه َو أَْصَحاِبِه أَْجَمِعنْيَ ُمَحمَّ

ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

. ًدا َعْبُدُه َو رَُسْوُله، أَرَْسَلُه رَْحَمًة لِْلَعالَِمنْيَ ، َو أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ اْلُمِبنْيُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ـَُّها اْإلِْخَواُن، ُأْوِصْيُكْم َو إِيَّاَي ِبَتْقَوى اللِه َحقَّ ُتَقاِتِه  َو الَ مَتُْوُتنَّ إِالَّ َو أَْنُتْم ُمْسِلُمْوَن. ا َبْعـُد َفَياأَي أَمَّ
Jamaah sidang Jum’at  rahimakumullah

Marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa, semoga
Allah Subhanahu wa Ta’ala berkenan memberikan kita  kemampuan  untuk 
istiqamah bertindak jujur dan memperjuangkan kebenaran kapan pun dan
di mana pun kita berada. Serta menjauhkan kita dari kebiasaan berbuat dustaw
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atau kebohongan dalam hal apa pun dan kepada siapa  pun.

َها  أَيُّ ِبُكْم  ْلَث  َوثـُ ِبُقُدِسُه  اْلَمْسَبَحَة  َوَثَنى مِبَالَِئَكِتُه  ِبَنْفُسه  ِفيه  َبَدأَ  اللَه أَمرَُّكْم بأمر  أَْن  َفاِْعَلُموا 
 L K J I H G F E D C B

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َقاِئِل( ِمْن  ِعزِّ  َفَقاَل  اْلُمْسِلُموَن 

[األحزاب:۵٦]. (P O N M
َد َوَعَىل آله َوصحاَبَتُه َوِمْن اِْهَتَدى ِبُهدِيُه واسنت ِبَسَنِتُه إَِىل َيْوِم   اللَُّهمُّ ِصلِّ َوَسْلَم َعَىل َنِبيَِّنا ُمَحمَّ
يِن  .َثمَّ اللَُّهمُّ ُارُْض َعْن اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي أيَِب َبَكَر َوَعَمَر وعثامن َوَعَلِيي َوَعَىل َبِقيََّة  الدِّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َحاَبِة َوالتَّاِبِعنَي َوَتاِبَع التَّاِبِعنَي َوَعَليَنا َمَعُهْم ِبَرِحَمِتَك يا أَرحَم الرَِّحِمنَي . الصَّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

َناِت األحياء ِمْنُهْم واألموات . اللَُّهمُّ اِْغِفْر لِْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلاَمِت واملؤمني َواْلُمَؤمَّ
يِن  اَء الدِّ اَءَك أََعدَّ َر أََعدَّ  اللَُّهمُّ أََعزَّ اإلسالم َواْلُمَسلََّمنْيِ َوأُِهلَُّك اْلَكَفرََة واملرشكني َوَدمَّ

اللَُّهمُّ أَصلَح لََنا َديَِّنَنا الَِّذي هوعصمة أَمرََّنا ، َوأَْصَلَح لََنا دنياََنا الَِّتي ِفيَها َمَعاَشَنا َوأَْصَلَح لََنا آخرتنا 
َ َواِْجَعْل اْلَمْوَت رَاَحَة لََنا ِمْن ُكلَّ َرشَّ  الَِّتي إِلَيَها ُمَعاَدَنا َواِْجَعْل اللَُّهمُّ َحيَّاِتَنا ِزياَدَة لََنا ِيف ُكلَّ َخريِّ
اللَُّهمُّ أََعنَّا َعَىل َذَكرَِك َوشكرََك َوَحَسَن ِعَباَدِتَك اللَُّهمُّ إنا َنْسأَُلَك اْلُهدى َواِْلَتَقى َواْلَعَفاَف َواْلِغنى 

َوَحَسَن اْلَخامِتَِة اللَُّهمُّ اِْغِفْر لََنا واوالدينا َواِرَْحْمُهْم َكاَم َرْبَوَنا صغارَا
َياِتَنا َقرًَّة أََعنْيَ واحعلنا للمتقني إماما َربََّنا َال َتِزُغ ُقُلوُبَنا َبْعَد إِْذ  َربََّنا َهبَّ لََنا ِمْن أََزواِجَنا َوَذرِّ
ْنيا َحَسَنَة َوِيف ‹ اآلِخرَِة َحَسَنًة  اَب َربََّنا آتنا ِيف الدُّ ِهْدَيَتَنا َوَهبَّ لََنا ِمْن لَُدْنِك رَْحَمَة إِنَِّك أَْنِت اْلَوهَّ

ِ ِ ِ ِ ِ

‹ َوَقنَّا ‹ َعَذاَب النَّاِر ‹
َواْلُمْنِكِر  اْلَفْحَشاِء  َوَيْنَهى َعْن  ِباْلِعْدِل واإلحسان وإيتاء ذى اْلقرىب  َيأُْمُرُكْم  اللَه  إِنَّ  اللَِّه   ِعَباُد 
ِكُرُكْم َواِْسأَُلوُه ِمْن ُفُضِلُه ُيْعَطُكْم َولَِذَكِر  َكُروا اللَّه اْلَعِظيَم َيذَّ ِكُروَن اِذَّ َواْلَبْغي َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتذَّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

اللُه أَكِرب َواللَه ُيْعِلُم َما ُتَصنُِّعوَن 
ِ ِ ِ
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