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Khutbah Pertama

لََنا وِر أََنْفُسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَُعامَّ ُدُه ونستعينه َوَنْسَتْغِفرُُه َوَنُعوُذ ِباللِه ِمْن ُرشُ إِنَّ اْلَحْمَد لله ُنَحمِّ
يَك لَُه ِمْن َيْهِد اللَُّه َفَال ُمِضلَّ لَُه َوِمْن ُيَضلُِّل َفَال َهاِدي لَُه ، أَُشْهَد أَْن َال إله إّال اللَه َوْحِدُه َال َرشِ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

َد َدا َعْبَدُه َورَُسولَُه الَِّذي َال َنِبيَّ َبْعَده ، اللَُّهمَّ ِصلِّ َوَسْلَم ِوَبارَِك َعَىل َسيِِّدَنا ُمَحمَّ َوأَْشَهَد أَْن ُمَحمَّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

َوَعَىل آله وأصحابه َوِمْن َتِبَعُه َووالَه إَِىل َيْوِم لَِقاِء اللَِّه.
ِ

 !)! [۱۰۲ [آل عمران: (@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4)44
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

) ( )
  [۱ 6 7 8 9 : ; > = < ?)  [النساء:

$

ا َبْعُد:  أَمَّ
Hamba Allah, jamaah Shalat Jum’at hafidzakumullah…

Jika hari ini kita masih diberikan kesehatan, maka mari kita syukuri karena
itu adalah kenikmatan yang mahal. Kalau hari ini kita masih bisa berkumpul 
dengan orang-orang yang kita cintai, maka mari kita agungkan Allah yang
telah memberikan nikmat tersebut. Kalau hingga hari ini kita masih dianugerahi 
keimanan yang bersih, maka mari kita lipat gandakan syukur karena tiada 
kenikmatan yang lebih besar bagi kita kecuali kenikmatan iman. 

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul penegak tauhid,
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, bagi keluarga, para sahabat dan mereka
yang terus berupaya memurnikan keimanan dan memerangi kemusyrikan.

Mukminin jamaah Shalat Jum’at…

Hingga hari ini, negeri Muslim terbesar di dunia ini belum lepas dari 
jeratan kemusyrikan. Hal ini ditandai Di antaranya dengan belum hilangnya 
pengaruh perdukunan. Kalau tidak mau dikatakan bahwa pengaruh mereka 
semakin meluas dari hari ke hari. Praktik perdukunan di negeri kita ini semakin 
menjamur. Bahkan mereka berdiri resmi di atas badan hukum. Siapapun yang 
mencoba menegur mereka, malah bisa terjerat delik hukum negeri ini. 

Sementara korban kemusyrikan terus berjatuhan. Dari mulai pelecehan
seksual oleh para dukun cabul tersebut, hingga harta yang bisa ludes oleh para 
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dukun itu. Sampai korban terbesar yang sering tidak disadari adalah hilangnya
keimanan, keluarnya seseorang dari keislamannya. Na’udzu billahi min dzalik.

Masyarakat terus tertipu dan terpedaya. Bukan hanya mereka yang tidak 
lulus SD. Tetapi hingga para ilmuwan, orang-orang cerdas, pemimpin, petinggi,
semuanya bisa tertipu oleh perdukunan. Pasalnya para dukun pandai mengubah
dirinya dalam bentuk yang lebih menarik. Dulu berpenampilan serba hitam
dan seram, hari ini telah mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan
sorbannya. Dulu dinamakan dukun, hari ini disebut orang pintar, spiritualis dan
sebagainya. Dulu komat-kamit tidak jelas yang berisi mantera, hari ini sekali-
kali terdengar ayat Al-Qur’an dibaca. Jika seperti ini modifikasi para dukun,
bagaimana masyarakat tidak tertipu. Kecuali masyarakat yang mempunyai
pegangan ilmu syariat yang kokoh.

Masyarakat menggantungkan diri kepada para dukun tersebut di semua
kehidupannya. Dari urusan yang sangat sepele, seperti menentukan arah pintu
rumahnya umpamanya, hingga urusan besar, pemilihan pemimpin negeri ini
misalnya. Tahun 2004 saja, seorang pemimpin sebuah ikatan perdukunan di
negeri ini menyatakan bahwa anggotanya di seluruh Indonesia ada 13 juta
dukun yang tersebar di 28 provinsi yang tersebar dalam 396 dewan pimpinan
cabang. Mungkin tidak berlebihan ketika dikatakan hampir setiap jengkal
negeri ini telah dikuasai oleh dukun. Innalillahi wainna ilaihi raji’un…

Akhirnya tidak sedikit yang meyakini bahwa kekuatan besar itu milik para
dukun. Titahnya tidak boleh dilawan. Melawan berarti celaka, taat berarti mulia.
Mereka lupa dengan ayat Allah: 

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W)
رر[آل عمران:۲٦]    (r q p o n m l k j i h

[ Z Y WY X W)

“Katakanlah, “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau
hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Ali Imran: 26)

Hanya Allah yang memberi, mencabut, memuliakan dan menghinakan.
Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. La haula wala Quwwata illa Billah.
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

Hadirin, jamaah Jum’at rahimakumullah …

Setidaknya ada tujuh bahaya besar datang ke para dukun itu:

1. Tercabutnya iman dari hati orang-orang yang datang ke dukun.
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Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

[اكقرة:١٠۲]   (E D C B A @ ? > = < ; :)
“…Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun

sebelum mengatakan: «Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu 
janganlah kamu kafir.” (Al-Baqarah: 102) 

Yang mereka ajarkan adalah sihir. Disebutkan bahwa ternyata sihir adalah
kekafiran. Maka tercabutlah keimanan dari orang yang memanfaatkan jasa sihir 
para dukun itu. Lebih jelas Nabi menjelaskan untuk kita,

ٍء لَْم ُتْقَبْل لَُه َصَالٌة أَْرَبِعنَي لَْيَلًة َمْن أىََت َعرَّاًفا َفَسأَلَُه َعْن َيشْ
“Siapa yang datang kepada dukun atau peramal dan bertanya tentang sesuatu, 
maka tidak diterima shalatnya 40 malam.” (HR. Muslim, No. 4137)

Untuk itulah, biasanya para dukun selalu meminta para pasiennya untuk 
kembali sebelum 40 hari. Karena syetan ingin agar shalatnya tidak diterima 
untuk selama-lamanya. Hukuman ini bagi mereka yang datang kepada dukun 
dan bertanya tentang sesuatu. Jika sampai membenarkan dan menuruti ucapan 
dukun, maka hukumannya lebih menakutkan,

ٍد َصىلَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقُه مِبَا َيُقوُل َفَقْد َكَفَر مِبَا ُأْنزَِل َعَىل ُمَحمَّ َمْن أىََت َكاِهًنا أَْو َعرَّاًفا َفَصدَّ
“Siapa yang datang ke dukun atau peramal dan membenarkan perkataannya, 
sungguh ia telah kafir terhadap yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu 
‘alaihi wasallam” (HR. Ahmad No. 9171)

2. Maraknya perbuatan keji.

Perbuatan keji seperti membongkar kuburan, pencurian jasad mayat,
pembunuhan, pencabulan, penipuan dan seterusnya merupakan dampak 
negatif dari maraknya praktik perdukunan. Bahkan kadang syarat yang
dibisikkan syetan kepada dukun adalah hal-hal keji tersebut. Pantas, jika Nabi 
menyebut sihir sebagai dosa yang menghancurkan, “Jauhilah tujuh dosa yang“
menghancurkan… (Di antaranya) sihir.” (HR. Bukhari, No. 6351 dan Muslim, No.
129)

3. Penipuan harta masyarakat

Masyarakat sering kali harus membayar mahal untuk memanfaatkan
jasa perdukunan. Penipuan memang hal biasa yang dilakukan oleh para 
dukun. Masyarakat telah membuang mubadzir uangnya untuk kemusyrikan. 
Bertebaranlah uang-uang haram dan kotor hasil perdukunan. Nabi menyebut 
upah perdukunan adalah harta kotor dan najis,
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بْبََهى َعْن مَثَِن اْلَكْلِب  هَهُه َعَلْيِه َوَسلََّم ن هَّهَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ الل َيِّ رَِيضَ اللَُّه َعْنُه أ َعْن أيَِب َمْسُعوٍد اْألَْنَصاِر
ُحْلَواِن اْلَكاِهِن َ
ِ

َوَمْهِر اْلَبِغيِّ و
ِ

حَح
Dari Abu Mas’ud Al-Anshari radhiallahu anhu berkata: “Bahwa Rasulullah
shallallahu alihi wasallam melarang harta hasil penjualan anjing, upah pelacur 
dan upah dukun.” (HR. Bukhari, No. 2083 dan Muslim, No. 2930)

Masyarakat jahiliyah Arab dulu paham benar bahwa upah perdukunan
adalah harta yang kotor. Hal ini bisa kita jumpai dalam sejarah mereka saat
mau membangun kembali Ka’bah yang roboh dengan uang masyarakat.
Mereka mensyaratkan agar uang yang disumbangkan bukan uang haram. di
antara uang haram yang mereka maksud adalah upah perdukunan. Akankah
masyarakat kita hari ini lebih jahiliyah dari jahiliyah Arab dulu?

4. Hancurnya akal dan logika

Bagaimana tidak hancur, kalau seseorang yang berpendidikan tinggi dan
pemimpin sebuah instansi besar atau pemimpin negara, percaya dengan
ucapan tidak logis dari dukun yang bisa jadi tidak bisa baca tulis. Padahal
akal adalah amanah Allah yang sangat luar biasa. Akal adalah anugerah
besar yang diberikan agar manusia bisa menerima amanah bumi ini dan bisa
menghantarkan menuju mengenal Allah. Jika akal telah rusak, maka kaum
muslimin tidak mungkin bisa memimpin bumi ini dan semakin menjauhkan
mereka dari Allah.

5. Penyesatan manusia dan jauhnya mereka dari syariat

Para dukun seringkali membuat syarat bagi orang-orang yang datang
meminta tolong kepada mereka agar melakukan hal-hal yang sesat dan
dilarang agama. Ada yang diperintahkan untuk meninggalkan shalat, ada yang
diperintahkan untuk membunuh, ada yang disyaratkan untuk tidak mandi
junub, ada yang harus mandi di sungai air pegunungan di tengah dinginnya
malam dan sebagainya. 

Ada pula yang berkedok ajaran agama tetapi sesungguhnya ajarannya itu
tidak jauh dari bid’ah dan kesesatan. Ada yang diminta untuk membaca dzikir
tertentu atau shalat dan puasa tertentu tetapi dengan cara yang menyimpang
dari syariat Islam dan tidak pernah dicontohkan Nabi. Dengan cara inilah
masyarakat seringkali tertipu. Karena kemasannya agama dan masyarakat tidak 
memiliki ilmu yang cukup tentang ibadah yang sesuai sunnah. 

6. Mendatangkan murka dan hukuman Allah

Perhatikan hadits berikut ini,
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الُِحوَن َقاَل َنَعْم إَِذا َكرُثَ اْلَخَبُث َقالَْت َزْيَنُب ِبْنُت َجْحٍش َفُقْلُت َيا رَُسوَل اللَِّه أََنْهِلُك َوِفيَنا الصَّ
Zainab binti Jahsy berkata: Ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan

padahal di antara kita ada orang-orang shalih? Rasul menjawab: “Ya, jika telah 
banyak keburukan.” (HR. Bukhari, No. 3097 dan Muslim, No. 6602)”

Mendatangi dukun adalah merupakan salah satu perbuatan kemusyrikan.
Dan kemusyrikan adalah dosa yang paling buruk. Jika keburukan itu telah 
merata, maka tidak ada yang ditunggu masyarakat kecuali datangnya 
gelombang hukuman Allah di dunia ini sebelum di akhirat kelak.

7. Kerugian dunia dan akhirat

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

Z Y X W V U)   [طه:٦٩] )
“Dan tidak akan menang/beruntung tukang sihir itu, dari mana saja ia

datang.» (Thaha: 69) Ibnu Taimiyyah berkata, “begitulah kenyataannya, para 
dukun itu tidak menang dan beruntung baik di dunia ini ataupun di akhirat 
nanti.” (Majmu’ Al-Fatawa 35/193)

ْكِر الَحِكْيم،  أَُقْوُل باَرََك اللُه ِيل َولَُكْم ِىف الُقرآِن الَكِرْيم، َوَنَفَعِني َوإِيَّاُكْم مِبَا ِفْيِه ِمْن اآلياَِت َوالذِّ
َما َتْسَمُعْوَن، َوأْسَتْغِفُر اللَه الَعِظْيم ِيل َولَُكْم، َفاْسَتْغِفُرْوُه، إنَُّه ُهَو الَغُفْوُر الرَِّحْيُم

ِ ِ ِِ ِ

Khutbah Kedua

اِغنْي ارًَة لِلطَّ َع ُعُقْوَبَة الُعَصاة رِْدًعا لِْلُمْفِسِدْيَن َوَصالًَحا لِْلَخْلِق أْجَمِعنْي وََكفَّ الَحْمُد للِه الَِّذي َرشَ
ًدا َعْبُدُه ْيَك لَُه املـُْلُك الَحقُّ اُملِبنْي، َوأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ اُملْعَتِدْين، َوأْشَهُد أْن الَ إلََه إالَّ الله َوْحَدُه الَ َرشِ

ِ

ِبيِّنْيَ َوقاَِئُد اُملْصِلِحنْيَ َصىلَّ الله َعَلْيِه َوَعَىل آلِِه َوأْصَحاِبِه َوَمْن َتِبَعُهْم ِبإِْحَساٍن َورَُسْوُلُه أْفَضُل النَّ
ِ ِ

ْيِن َوَسلََّم َتْسِلْياًم . أََما َبْعَد: إَِىل َيْوِم الدِّ
ِ ِ ِ ِِ ِ

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u)uu
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯)   [األحزاب:٧٠-٧١]

Hadirin, jamaah Jum’at yang dimuliakan Allah azza wajalla…

Kerusakan perdukunan demikian besar. Maka, bagi orang beriman harus 
menjauhi dunia perdukunan.

Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hanya kepada-Nya kita menuju,
bertawakkal dan memohon apa saja. Barangsiapa yang bermunajat kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu
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wa Ta’ala akan mendengarnya. Karena Dialah yang Maha Dekat dan Maha
Mengabulkan doa. Lakukanlah semua sebab di dunia ini dengan cara yang
sesuai syariat, kemudian berdoalah dan serahkan hasilnya kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan
yang terbaik untuk kita.

(! " # $ % & ' ) ( * + ,)  [إبراهيم:٣٤]
“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu
mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat 
kamu menghinggakannya.”(Ibrahim: 34)

Siapapun Anda dan meminta apapun, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Jauhi semua tipuan dukun itu. Bagi yang meminta rizki, mintalah kepada Allah
yang telah menjamin,

[العنكبوت:١٧]   (T S R Q P O N M L K J)
“…Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah
kepada-Nya. Hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan.” (Al-Ankabut: 17)

Bagi yang sedang menunggu keturunan, lupakah Anda doa Nabi Zakariya
yang karena doanya dia diberi keturunan walaupun secara ukuran ilmu manusia
sudah mustahil punya keturunan,

[آل عمران:٣۸]   (2 1 0 / . - , + * ) ( ' &)&&
“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya
Engkau Maha Pendengar doa.” (Ali Imran: 38)

Anda yang menginginkan jabatan, kekuasaan, kesehatan atau apapun.
Mengapa tidak meminta langsung saja kepada Allah yang begitu dekat dan
mengabulkan segala permintaan,

 Ê É È  ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ »)
[اكقرة:١۸٦]   (¾¾

  Î Í Ì Ë
¾ ½ »½ »)

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka
(jawablah), bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” (Al-Baqarah: 186)

Mukminin yang dimuliakan Allah…

Kita mempunyai tugas besar untuk menegakkan tauhid di negeri ini.
Dunia perdukunan ini bisa dihilangkan jika terjadi kerjasama yang baik antara
masyarakat dan pemimpinnya. Masyarakat belajar ilmu syariat dengan benar
dan berakidah dengan lurus. Sehingga menjauhi semua bentuk perdukunan.
Sementara para pemimpinnya membuat kebijakan yang menimbulkan efek 
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jera bagi semua praktik perdukunan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, wajib bagi setiap pemimpin dan
siapapun yang mampu untuk menghilangkan semua hal tersebut (perdukunan)  
Para dukun itu harus dilarang untuk duduk (membuka praktik) di kios-kios 
ataupun di jalan-jalan atau masuk ke rumah-rumah masyarakat. Kalau hal ini 
tidak dilakukan maka cukuplah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

(W V U T S R Q P O N M L)   [املائدة:٧٩]
“Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan 
mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Wamat 
buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (Al-Maidah: 79)
Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda melalui jalur Abu Bakar
ash-Shiddiq, “Sesungguhnya manusia, jika melihat kemungkaran dan tidak 
mengubahnya, Allah akan meratakan hukuman-Nya untuk semua.” (Majmu’ Al-
Fatawa 35/195)

Maka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala mari teguhkan iman.
Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta’ala penolong kita. Lakukan semua sebab yang
sesuai syariat kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Niscaya
akan dipenuhi semua hajat kita dan selamatlah akidah kita.

   (P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B)
[األحزاب:٥٦]

BB)

َ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
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

ْين َواْجَعْل َبلدناَ َهَذا أِمناً ، َواْحِمي حْوزََة الدِّ َْك َواُملْرشِِكنْيَ ، َوأِذل الرشِّ اللُهمَّ أِعز اإلْسالََم َواُملْسِلِمنْيَ
ُمْطَمِئًنا يأمر ِفْيِه ِباْلَمْعُروف، َوينَهى ِفْيِه َعْن اْلُمْنَكر.

ِفْيِه ويأمر  َمْعِصيَِّتك  أْهل  ِفْيِه  َويِذل  َطاَعِتَك  أْهل  ِفْيِه  ُيِعزُّ  رُْشٍد  أْمَر  ة  األمَّ لَِهِذِه  أبرم  اللَُّهمَّ 
اللَُّهمَّ ُوالََتُهْم،  أْصِلح  اللُهمَّ  املْسِلِمني.  أْحَواَل  أْصِلْح  اللَُّهمَّ  اْلُمْنَكر.  َعْن  ِفْيِه  َوينَهى  ِباْلَمْعُروف، 

ٍ

أْصِلْح ُعَلاَمِئِهم، اللَُّهمَّ أْصِلْح َشَباِبِهم، اللَُّهمَّ أْصِلْح ِنَساِئِهم، اللَُّهمَّ أْصِلْح َذرَاِرْيِهم . اللَُّهمَّ تولهم
ِ

(¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬) ِيف ُكلِّ أُمْورِِهم
[اكقرة:٢٠١]

ُسْبَحاَن َربَِّك رَبِّ اْلِعزَِّة َعامَّ َيِصُفْوَن َوَسالٌَم َعَىل اُْملرَْسِلنْيَ َواْلَحْمُد ِللِه رَبِّ اْلَعالَِمنْيَ
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