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 السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 

بَْعدَ ِصياَِم َرَمَضاَن َوْعيدَ ااْلَْضَحى بَْعدَ اَْلَحْمدُ هللِ الَِّذى َجعََل ِلْلُمْسِلِمْيَن ِعْيدَ اْلِفْطِر 

َهدٌ يَْوِم َعَرفَةَ.اَْشَهدُ اَْن الَ اِلَهَ ااِلَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَهُ لَهُ اْلَمِلُك اْلعَِظْيمُ ااْلَْكبَْر َواَشْ 

دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ الشَّافُِع فِى اْلَمْحشَ  ْر نَبِيَّ قَدْ َغفََر هللاُ لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن اَنَّ َسي ِدَناَ ُمَحمَّ

ٍد َوَعلَى اَِلِه َواَْصَحابِِه الَِّذْيَن اَذَْهَب  َر. اللُهمَّ َصل ِ َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ ذَْنبِِه َوَما تَأَخَّ

ا بَْعدُ. فَيَا ِعبَادهللَاِ اِتَّقُوهللاَ َحقَّ تُ  ْر. اَمَّ ْجَس َوَطهَّ قَاتِِه َوالَ تَُمْوتُنَّ ااِلَّ َواَْنتُْم َعْنُهُم الر ِ

ُمْسِلُمْوَن ، قاَل هللاُ تَعَالَى فِْي ِكتَابِِه الَكِرْيِم اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. بِْسِم 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ َ َعلَىَٰ َما َهدَاُكْم َولَعَلَّ   َّللاَّ    ُكْم تَْشُكُرونَ َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

ِ اْلَحْمدُ   اهلَلُ أًْكبَُر اهلَلُ أَْكبَُر، الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَُر، اهلَلُ أَْكبَُر َوَلِِلَّ

Jama’ah shalat Idul Fithri yang semoga dirahmati oleh Allah. 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadhirat Allah SWT atas 

kehendakNya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan shalat Idul Fitri 

dengan mengumandangkan Takbir, Tahmid dan Tahlil sebagai pengakuan kita akan 

kebesaran Allah SWT. Kita rayakan Idul Fitri sebagai hari raya berbuka, setelah sebulan 

penuh kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, kini tibalah saatnya hari berbuka 

Shalawat serta Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Uswah Hasanah 

kita, Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran al-

Islam, dan semoga kita senantiasa istiqamah di jalan Islam hingga akhir hayat kita 

Puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh adalah kewajiban dari Allah SWT 

kepada kita agar kita bertakwa, sebagaimana firman Allah SWT 

َٰٓأَيَُّها يَامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتِبَ  َءاَمنُواْ  ٱلَِّذينَ  يََٰ َّقُونَ  لَعَلَُّكمۡ  قَۡبِلُكمۡ  ِمن ٱلَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما ٱلص ِ  تَت

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Al 

Baqarah : 183) 
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Di sisi Allah SWT, takwa adalah derajat yang menentukan mulia tidaknya 

seseorang. Bagi kita, takwa adalah pakaian (libaas) yang berfungsi untuk melindungi diri 

kita dari serangan penyakit dosa dan maksiat, serta untuk mempercantik diri kita melalui 

penampilan akhlaq zhahir. Takwa juga merupakan bekal (zaad) yang terbaik baik bagi 

kita dalam menghadapi hari akhir. Takwa, jika itu menjadi karakteristik suatu masyarakat 

dan bangsa maka akan menjadi sarana datangnya kemakmuran, keberkahan dan keadilan 

bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

Dengan takwa inilah, Allah SWT akan memberikan solusi-solusi konkret bagi 

persoalan manusia baik persoalan dunia maupun akhirat, sebagaimana janji-Nya di dalam 

surat ath-Thalaq : 2-3 

َ  يَتَّقِ  َوَمن  يَۡحتَِسُب   اَل  َحۡيثُ  ِمنۡ  َويَۡرُزۡقهُ  - َمۡخَرٗجا لَّهُۥ يَۡجعَل ٱَلِلَّ

Artinya : “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberi-nya rizki dari arah yang tiada 

disangka-sangkanya.” (Ath-Thalaq: 2-3). 

 

Jama’ah shalat Idul Fithri yang semoga dirahmati oleh Allah. 

Ramadhan bulan yang spesial bagi kaum Muslimin. Di dalamnya diturunkan Al-

Quran, petunjuk bagi para Mutakin yaitu orang yang mencapai kualitas takwa. Di bulan 

itu pula pendamba kualitas takwa diperintahkan untuk melaksanakan shaum sebulan 

penuh, yang dengannya diharapkan kualitas itu dapat diperoleh. Mutakin adalah salah 

satu yang mendapat jaminan masuk surga. Lebih dari itu, kualitas ini juga yang 

disebutkan oleh Al-Quran akan mendapatkan kecintaan dari Allah Swt. Oleh karena itu, 

layak untuk dikejar dan didambakan. Spektrum wujud ketakwaan sangatlah lebar, mulai 

dari iman hingga amal saleh sosial; mulai dari berhati lebar, gampang memberi maaf; 

hingga tegas tanpa kompromi dalam menegakkan keadilan, khususnya membela yang 

lemah, terpinggirkan, dan terzalimi. Itulah sebenarnya wujud mulia fithriyyah manusia, 

master piece ciptaan-Nya yang sering kali tenggelam oleh hiruk pikuk menghadapi 

urusan dunia. Modalitas kemuliaan insani yang mungkin tersembunyi, dicoba 

dibangkitkan melalui peningkatan intensitas hubungan dengan Yang Mahamulia selama 

bulan mulia itu. 
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Jama’ah shalat Idul Fithri yang semoga dirahmati oleh Allah. 

Marilah dalam shalat Idulfitri ini kita hayati beberapa hal penting khususnya 

tentang Ibadah ramadhan sebagai bekal kehidupan. 

Pertama, Kita baru saja berpuasa Ramadhan sebulan penuh. 

Puasa merupakan perjalanan ruhaniah yang tertingi. Bagi setiap muslim yang 

berpuasa, puasa bukan sekadar menahan makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis 

sebagaimana menjadi rukun syariat. Tetapi lebih dari itu puasa harus punya makna al-

imsak dalam makna yang sesungguhnya, yakni menahan diri dari segala godaan duniawai 

sehingga kita menjadi orang-orang yang washatiyah, orang yang secukupnya dalam 

hidup. Puasa Ramadan harus menumbuhkan amal sholeh. Orang yang berpuasa adalah 

orang yang selalu berbanding lurus sikap hidupnya untuk berbuat kebajikan bagi orang 

banyak. Amal sholeh harus lahir dari orang yang berpuasa. 

Karena itu jadikan puasa sebagai mi’raj ruhani, yakni naik tingkat keruhanian untuk 

menjadi insan bertaqwa yang habluminallahnya kuat sekaligus melahirkan 

habluminannas yang baik dengan sesama dan lingkungan. 
 

Kedua, kita bangsa Indonesia dan warga dunia masih menghadapi musibah Covid-

19 yang belum kunjung selesai.  

Bagi kita orang beriman pandemi ini merupaka ujian atas keimanan dan 

kesabaran. Iman kita siapa tahu hanya sebatas verbal kulit luar, belum naik kelas ke 

tingkat hakikat dan ma’rifat, sehingga perlu "Wiqayat al-Nafsi" yakni kewaspadaan diri. 

Musibah apapun tidak lepas dari kekuasaan Allah sebagaimana firman-Nya: 

ُ بُِكل ِ َشۡىٍء َعِليمٌ  ِ يَۡهِد قَۡلبَهُۥ َوٱَلِلَّ ِ َوَمن يُۡؤِمۢن بِٱَلِلَّ ِصيبٍَة إاِلَّ بِإِۡذِن ٱَلِلَّ  َمآَٰ أََصاَب ِمن مُّ
 

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin 

Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan 

memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” [QS At-Taghabun: 11). 

 

Muslim ketika menghadapi musibah jangan meratapi dan jatuh diri, tetapi juga 

jangan angkuh diri. Bertawakallah kepada Allah sambil terus ikhtiar. Karenanya kita 

kerahkan segala ikhtiar dan do"a agar musibah ini segera dicabut Allah. Kita tidak 

melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam skala  besar sebagai bentuk ikhtiar 

mencegah rantai penularaan. Semoga kita diberi keikhlasan, kesabaran, kebersamaan, 
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kasih sayang, saling berta'awun, dan optimisme dalam menghadapi musibah ini sehingga 

kita menjadi orang-orang yang bertaqwa selaras dengan hasil puasa. 
 

Ketiga, Tantangan kehidupan  keberagamaan dalam keluarga dan masyarakat 

Dunia kita sekarang ini adalah dunia kemajuan teknologi informasi dan kebebasan 

berekpresi. Dengan alat-alat komunikasi yang ada, segala macam informasi membanjiri 

rumah kita. Sebagian informasi itu tentu saja amat positif dan diperlukan bagi kemajuan 

kehidupan manusia, seperti informasi tentang kemajuan Iptek, informasi tentang 

ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan, informasi tentang solidaritas masyarakat 

dunia atas musibah bencana alam yang melanda sesuatu negeri, informasi tentang upaya-

upaya perdamaian di berbagai belahan dunia, dan lain-lain. Selain itu banyak pula 

informasi negative yang sesungguhnya tidak kita perlukan sebagai manusia mukmin dan 

muslim, seperti informasi tentang kekerasan, prilaku menyimpang, penipuan, 

perdukunan, dan lain-lain yang oleh para pelakunya dianggap sebagai perbuatan yang 

biasa-biasa saja. Kehadiran informasi-informasi seperti ini telah berdampak negative 

karena menyandingkan atau bahkan mencampuradukkan nilai-nilai rendah dari berbagai 

pandangan dan prilaku menyimpang dengan nilai-nilai luhur agama.  

Dalam kaitan ini, nilai-nilai luhur hasil puasa hendaknya kita maksimalkan untuk 

menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Keimanan dan kedisiplinan serta kecermatan 

yang kita latihkan selama bulan puasa, hendaknya kita terapkan pula dalam mengatur 

informasi bagi keluarga kita dan masyakarat.  

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  عن ِ َصلهى َّللاه َمْن َصاَم َرَمَضاَن : أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرسُوُل َّللاه

 )، ومسلمرواه البخاري  (.إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدهَم ِمْن ذَْنبِهِ 

Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah luput dari kealpaan dan kekhilafan dalam 

mewujudkan ketaatan kepada Allah Swt. dalam kehidupan sehari-hari. Pintu-pintu 

ampunan-Nya terbuka lebar bagi mereka yang ingin kembali dekat kepada-Nya. Semoga 

dengan demikian kita dapat mewariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi 

mendatang, Indonesia esok yang lebih baik dari pada hari ini.  

Marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, dengan khusyu’ dan 

sepenuh hati: 
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ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

ِ اْلعَالَِمْيَن. َحْمدًا يَُوافِْي نِعََمهُ َويَُكافُِئ َمِزْيدَهُ. يَا َربَّ  ِ َرب  نَا لََك اْلَحْمدُ َكَما اَْلَحْمدُ َلِِلَّ

ٍد َوَعلَى آِل  يَْنبَِغْي ِلَجالَِل َوْجِهَك اْلَكِرْيِم َوَعِظْيِم ُسْلَطانِكَ  اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َوَرِضَي هللاُ   .تَعَالَى َعْن ُكل ِ َصَحابَِة َرُسْوِل هللاِ أَْجَمِعْينَ  ُمَحمَّ

اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت اأْلَْحيَاِء ِمْنُهْم 

َوأَِرنَا اْلبَاِطَل باَِطالً َواْرُزْقنَا اَللَُّهمَّ أَِرنَا اْلَحقَّ َحقًّا َواْرُزْقنَا ات ِبَاَعهُ، .َواأْلَْمَواتِ 

ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِماًما .اْجتِنَابَهُ  يَّاتِنَا قُرَّ  .َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُر ِ

Ya Allah, Engkau telah memilih Ramadhan sebagai bulan penuh berka. Kami telah 

berusaha untuk memenuhi seruan-Mu, mengisi bulan suci dengan taqarrub dan ibadah 

kepada-Mu Terimalah, ya Allah, segala amal kebajikan kami, shalat kami, puasa kami, 

zakat kami dan semua ibadah pengabdian kami kepada-Mu,  

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami, sayangilah keduanya seperti 

mereka memelihara kami ketika kami masih kecil balaslah kebaikan mereka dengan 

kebaikan, dan kesalahan mereka dengan ampunan Ya Allah, ampunilah kaum mukminin 

dan mukminat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan susulkan kami kepada 

mereka dengan kebaikan. 

Ya Allah, selamatkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, negeri kami 

dan ummat ini dari badai krisis, fitnah, bencana dan dosa yang membinasakan. 

Ya Allah,  jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari pertemuan kami dengan-Mu, 

jadikanlah amal terbaik kami sebagai pamungkasnya, dan jadikan usia terbaik kami 

sebagai akhir ajal kami. Ya Allah limpahkanlah rahmat, ampunan dan hidayah-Mu 

kepada Kami semuanya. Aamiin..aamiin ya Rabbal ‘alamin.. 

 .ةً َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنيَا َحَسنَ 

ا يَِصفُْوَن، َوَسالٌَم َعلَى اْلُمْرَسِلْينَ  ةِ َعمَّ ِ اْلِعزَّ  ُسْبَحاَن َرب َِك َرب 

ِ اْلعَ  ِ َرب    .الَِمْينَ َواْلَحْمدُ َلِِلَّ
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