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السالم عليكم ورحمة هللا وركاته
اَهللُ ا َ ْابَ ُك  .اَهللُ ا َ ْابَ ُك  .اَهللُ ا َ ْابَ ُك
لِل ْال َحـمـْدُ
الَ اِل َ اِالّ هللاُ َوهللاُ ا َ ْاـبَ ُك  .هللاُ ا َ ْابَ ُك َو ِ ّ ِ
صر ْيالا الَ
لِل َايِررـي اْكا َو ُ
بك َا ِب ا
هللاُ ا َ ْا ُ
يركا َو ْال َح ْمردُ ِ ّ ِ
َر ْب َحتبَ هللاِ رُ ْكر َرك ا َوا َ ِ
صك َع ْبدَه َ ,وا َ َع َّز ُج ْنردَهُ
صدَقَ َو ْعدَه َ ,ونَ َ
اِلـ َ َ اِالَّ هللاُ َو ْحدَه َ ,
…(3 kali) .

اْ َو ْحررردَه  .الَ اِلرررـ َ َ اِالَّ هللاُ َوالَ نَ ْـرررـبُدُ اِالَّ اُِرررـَّتهُ
َو َهرررزَ َم اْح َ ْحرررزَ َ
صيْنَ لَر ُ الر ِدّ ُْرنَ َولَ ْرَ َا ِركهَ ْال ُم ُْ ِرك ُا َْبَ  .الَ اِلرـ َ َ اِالّ هللاُ َوهللاُ
ُم ْح ِل ِ
لِل ْالـ َحــمـْدُ .
ا َ ْاـبَ ُك  .هللاُ ا َ ْابَ ُك َو ِ ّ ِ
ِي أَنـْـَ َم َعلَـيْـنَت ِرت ْ
تب َواْ ِال َْـالَ ِم
أَ ْ
لحـ َ ْمدُ ِ ِ
هلل الَّذ ْ
ال ُْـ َم ِ
ع ْبدُهُ
أَ ْشـ َهدُ أَ ْب الَ ِإلـَ َ ِإالَّ هللاُ َو ْحدَهُ الَش َِكُـْ َك لَ ُ َ ,و أَشـ َهدُ أَ َّب ُم َح َّمداا َ
َ َْلُ ُ
َو َر ُ
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َ ِيّ ِدنَت ُم َح َّمر ِدر ِْن َعبْردِهللا َو َعلَري
ُ َ ِلّم َعلَي َر
َ َ َْ ِل هللا
َ ص ِّل َو
َ أَللَّـ ُه َّم
. ِ َوالَ َح َْ َل َوالَ قُ ََّ َ اِالَّ ِرتهللا, ُ ص َحت ِر ِ َو َم ْن َواالَه
ْ آ ِلـ ِ َوأ
Jama’ah Sidang Ied. Rahimakumullah
Allah Akbar ! wahai yang Maha Menguasai alam semesta, yang
menghidupkan dan mematikan, hari ini kami bersimpuh di hadapan
keagungan-Mu. Allah Akbar, tiada Tuhan kecuali Engkau. Terimalah
puja dan sanjungan kami. Terimalah sembah dan pengabdian kami.
Allah mengajarkan kepada kita bahwa setelah selesai menjalankan
ibadah puasa, kita harus membesarkan-Nya dan bersyukur kepada-Nya.
Takbir artinya membesarkan Allah, dan mengecilkan segala sesuatu
kecuali Allah. Dalam ibadah selama shaum,

takbir kita cerminkan

dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan menghidupkan kebesaran
Allah dalam hati kita. Seluruh ibadah kita adalah takbir.
Setiap perpindahan gerak dalam sholat, kita tandai dengan takbir,
tonggak sejarah yang kita pancangkan hari ini pun kita tandai dengan
takbir. Takbir artinya mengakui bahwa hanya Allah saja yang besar,
hanya Allah saja Yang Maha Tinggi, yang harus kita agungkan dan kita
tinggikan di atas apapun dan siapapun. Merintis jalan kesucian hanya
dapat kita lakukan dengan takbir. Setan mulai menyesatkan kita dengan
menawarkan ilah atau tuhan lain untuk kita besarkan.
Sebagai pengganti Allah, ada di antara kita yang membesarkan
kekayaan, kekuasaan atau diri sendiri. Kita mulai membesarkan yang kita
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miliki, ketika kita bersedia melakukan apa saja untuk memperolehnya.
Bila dunia sudah dibesarkan, maka bukan saja Allah yang tak tampak
atau menjadi kecil, melainkan yang tampak jelas sekalipun menjadi
tidak kelihatan. Kita terpukau dan terpesona dengan gemerlapnya dunia,
sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk shalat dan mengangkat
tangan mengucapkan takbir : Allahu Akbar. Atau kalaupun kita sempat
melaksanakan sholat, maka takbir kita tidak sesuai lagi dengan makna
tabir tersebut. Ucapan kita membesarkan Allah tapi perlakuan kita justru
menyalahi dan bertentangan dengan ketentuanNya.
Rasulullah Saw. memperingatkan kita semua :
“Akan datang sesudahmu kaum yang memakan kemewahan dunia
dengan segala ragamnya, yang mengendarai kendaraan yang bagus
dengan segala ragamnya dan menikahi wanita-wanita cantik dengan
segala ragamnya, memakai pakaian seindah-indahnya dengan segala
ragamnya. Mereka mempunyai perut yang tidak kenyang dengan yang
sedikit, dan nafsu yang tidak puas dengan yang banyak. Mereka
menundukkan diri kepada dunia, pagi dan sore harinya mengejar dunia.
Mereka menjadikan dunia sebagai tuhan dan pengatur mereka. Mereka
mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Mereka adalah
sejelek-jeleknya ummatku. (Hadits Riwayat Thabrani dalam Al-Kabir).

أهلل أابك أهلل أابك أهلل أابك الإل إالّ هللا وهللا أابك أهلل أابك وهلل الحمد
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Hari ini bilangan bulan Syawal mulai menapaki harinya
menjumpai kita dalam suasana fitrah, setelah bulan Ramadhan berlalu
meninggalkan kita semua dengan sejumlah kenangan, mulai dari
kenangan semarak sahur sampai dengan semaraknya buka puasa yang
kadang kita acarakan secara khusus, hingga

suasana gembira

menyongsong lebaran Idul Fitri.
Namun apapun kenangan yang kita dapatkan dari Ramadhan,
marilah kita jadikan sebagai energi yang membangkitkan kembali
semangat kita untuk hidup, dan terus berharap hidup hingga datangnya
bulan Ramadhan berikutnya.
Di balik rangkaian kenangan tersebut, puasa Ramadhan pada
hakekatnya merupakan tolok ukur terhadap semua ibadah. Dengan puasa
Ramadhan, keteguhan iman seseorang diuji ketangguhannya, ketekunan
shalat seseorang diuji kesungguhannya, kejujuran seseorang diuji
kebenarannya, keihlasan seseorang dalam mengeluarkan zakat, infak dan
shadaqah diuji ketulusannya.

أهلل أابك أهلل أابك أهلل أابك الإل إالّ هللا وهللا أابك أهلل أابك وهلل الحمد
Jama’ah Sidang Ied. Rahimakumullah
Meretas jalan untuk mencapai kedekatan dengan Allah Swt. dan
keakraban dengan sesama manusia merupakan hikmah utama yang
tersimpan dalam ibadah puasa Ramadhan. Dengan puasa, kita dilatih
untuk disiplin, jujur, sabar, tabah, dan berjuang untuk mempertahankan
iman. Dengan shalat, kita dilatih untuk taat, dan ihlas untuk meraih
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martabat kemanusiaan. Dengan zakat, kita dilatih untuk peka terhadap
keberadaan diri dan lingkungan sekitarnya. Dengan zikir, kita dilatih
untuk tunduk kepada peraturan yang mengatur tercapainya kesejahteraan
hidup ummat manusia.
Hasil yang diraih dari pelatihan Ramadhan

merupakan wujud

kedekatan kita dengan Allah, yang harus diikuti oleh wujud keakraban
kita dengan sesama makhluk hidup, khususnya umat manusia.
Kedekatan kita kepada Allah Swt. merupakan kedekatan individu,
dan langsung hanya kepada Allah, sedangkan keakraban kita kepada
sesama umat manusia merupakan hubungan yang dilakukan secara
langsung antar sesama ummat manusia.
Dari sisi inilah Allah Swt. mengingatkan kepada kita akan
firman-Nya, sebagaimana dalam surat Ali Imran : ayat 112,

تس
ُ
ِ َّعلَي ِه ُم ٱلذِّلَّةُ أَُنَ َمت ث ُ ِقفُ َٓاْ ِإ َّال ِر َحب ٖل ِ ّمنَ ٱ َّلِلِ َو َحب ٖل ِ ّمنَ ٱلن
َ ض ِك َرت
Artinya : "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika
mereka berpegang kepada agama Allah dan perjanjian dengan sesama
manusia"

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan manusia kepada Allah itu
mutlak adanya, dan harus diikuti oleh hubungan antar sesama manusia.
Apabila salah satu hubungan terputus, maka pasti manusia akan diliputi
kehinaan dari Allah Swt. Oleh karena itu, maka tidak sempurna
hubungan manusia dengan Allah apabila tidak diikuti oleh keakraban
hubungannya dengan sesama manusia, dan demikian sebaliknya.
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Hubungan antara sesama manusia atau dalam bahasa agama
disebut

ukhuwah, yang dapat diartikan sebagai

“persaudaraan”,

terambil dari kata yang berarti “memperhatikan”. Makna asal ini
memberi kesan sekaligus pesan bahwa persaudaraan mengharuskan
adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara.
Dalam Al-Qur’an, ukhuwah dapat berarti : saudara kandung,
saudara keturunan, jalinan ikatan keluarga, di samping memiliki arti
sebagai saudara seiman dan seagama, saudara se-bangsa walau tidak
seagama, dan saudara se-masyarakat walau berbeda paham.
Dari definisi ukhuwah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kitab
Suci

Al-Quran memperkenalkan paling tidak ada 4 (empat) macam

persaudaraan :
a. Ukhuwah ‘Ubudiyyah, atau saudara se-iman atau se-akidah.
b. Ukhuwah insaniyyah atau basyariyyah, dalam arti persaudaraan
seluruh umat manusia, karena semua manusia adalah berasal dari
seorang ayah dan ibu.
c. Ukhuwah wathaniyyah, atau saudara se-bangsa dan se-negara.
Jama’ah Sidang Ied. Rahimakumullah
Ukhuwah atau persaudaraan bukanlah suatu yang datang kepada
kita dengan sendirinya. Ia juga bukan sesuatu yang dipaksakan kepada
kita. Persaudaraan adalah sesuatu yang harus kita lahirkan. Kita tidak
dapat memetik kecintaan bila di hati dan pikiran kita tertanam kebencian.
Kita tidak akan dapat memperoleh saudara bila kita bertindak sebagai
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musuh. Kita tidak akan memanen ketulusan dari orang lain apabila kita
memelihara kemunafikan.
Foktor penunjang lahirnya persaudaraan adalah persamaan.
Semakin banyak persamaan akan semakin kokoh pula persaudaraan.
Persamaan rasa dan cita merupakan faktor dominan yang mendahului
lahirnya persaudaraan hakiki, yang bermuara pada sikap seseorang ketika
merasakan derita saudaranya, kemudian dia ulurkan tangannya sebelum
diminta, dengan satu kekuatan prinsip, bahwa :

تس
ٌ َخي
ِ َّْـك الـنَّتس أَنـْفَـُ ُه ْم ِللـن
"sebaik-baik manusia diantara kamu adalah yang lebih
bermanfaat bagi manusia".
Rasulullah Saw. telah mencontohkan kepada kita, bagaimana
menjalin dan mempererat ukhuwah. Sebagai seorang pemimpin ummat,
beliau memberikan perhatian kepada orang lain dengan tulus,
sebagaimana dalam satu riwayat yang sangat mengharukan, bahwa
dalam suatu pertemuan - Jabir Ibn Abdillah Al-Bajali tidak kebagian
tempat duduk. Melihat hal tersebut, Rasulullah kemudian membuka
gamisnya, dan melipatnya, kemudian memberikannya kepada Al-Bajali,
seraya berkata : "Gunakanlah ini sebagai tempat dudukmu." Al-Bajali
mengambil gamis itu, lalu menciumnya dengan lembut sambil menangis,
"Ya Rasulallah, beginikah caranya engkau menghormati sahabatmu ?"
Riwayat ini patut menjadi contoh kepada kita, untuk kemudian kita
renungkan bersama dalam rangka memelihara ukhuwah diantara sesama

9

kita, sekaligus sebagai pendalaman atas pemahaman kita - bahwa betapa
tingginya nilai dan kandungan makna ukhuwah.

أهلل أابك الإل إالّ هللا وهللا أابك أهلل أابك وهلل الحمد

أهلل أابك

أهلل أابك

Jama’ah Sidang Ied. Rahimakumullah
Daerah Gorontalo yang kita cintai tidak akan maju dengan
sendirinya kalau tidak kita upayakan untuk mencapai kemajuan itu.
Dalam rangka pembangunan daerah, sudah barang tentu pemerintah tidak
akan dapat menjalankan segala program tanpa bantuan seluruh elemen
masyarakat, sebagai refleksi dari ukhuwah wathoniyah atau persaudaraan
sebagai sesama masyarakat berbangsa pada umumnya, maupun
persaudaraan sebagai masyarakat Gorontalo khususnya.
Salah satu konsep ayat Al-Quran yang mengangkat landasan
Ukhuwah Islamiyah adalah surat Al-Hujuraat : ayat 10

َ فَأَص ِل ُحَاْ رَينَ أَخ َََُ ُك ۚۡم َوٱهَّقَُاْ ٱ َّلِلَ لَـَلَّ ُكم هُك َح ُمَبٞ ََ إِنَّ َمت ٱل ُمؤ ِمنَُبَ إِخ

Artinya : "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu".

Ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa pada
dasarnya, memelihara persaudaraan atau ukhuwah itu adalah wajib
hukumnya bagi siapapun.
Terhadap maksud dan tujuan ayat ini, Rasulullah menyampaikan
sabdanya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari
Ibnu Umar :
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"Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Dia tidak
menganiaya, tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa
yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula
kebutuhannya. Barangsiapa yang membebaskan seorang muslim dari
suatu kesulitan, Allah akan membebaskan kesulitan-kesulitan yang
dihadapinya di hari kiamat. Barangsiapa yang menutup aib seorang
muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kemudian."
Jama’ah Sidang Ied. Rahimakumullah
Membangun daerah (sebut daerahnya), dibutuhkan kebersamaan
yang dijalin dengan semangat ukhuwah. Marilah kita kembangkan
potensi yang kita miliki semata-mata untuk mensejahterakan rakyat.
Sesungguhnya pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila
elemen masyarakatnya tidak bersatu untuk menegakkan ukhuwah.
Marilah kita rapatkan barisan, kita jauhi segala silang sengketa,
kita tumbuhkan semangat ukhuwah untuk menyongsong Gorontalo yang
lebih maju dan makmur.

. آب ْالـ َـ ِظي ِْم
ْ ُتر َك هللاُ ِلي َولَ ُكم ِفى ْالـق
َ َ رـ
ِ ـك
ِ َوال ِذّ ْا ِك ْال َح ِكـي ِْم
ِ َونَـفَـ ْـ ِنى َو ِاُـَّـت ُا ْم ِرـ َمت ِفيـْ ِ ِمنَ اْيآُــَت
س ِمع الـَــ ِل ِيم
َّ ََوهَق
َّ ـــب ََ َل ِم ِنّي َو ِم ْن ُكــ ْم هِالَ َوهَــ ُ اِنَّــ ُ ُه ََ ال
الك ِحـــــي ِْم
َّ َوا َْت َ ْغ ِف ُك ْوهُ اِنَّــ ُه ََ ْالغَفُ َْ ُر
KHUTBAH KEDUA
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x7

...... ا َهللُ ا َ ْا َب ُك

ُ هللاُ ا َ ْابَ ُك َو ِللّـــ ِ ْالـ َحــمـْد. الَ اِلـَــ َ اِالّ هللاُ َوهللاُ ا َ ْاــبَ ُك
. ـك
َ ا َ ْل َح ْمدُهللِ الَّذِى َح ْمـداا َاـ ِيــــي اْكا َامت أ َ َم
 َو أ َ ْشـرررـ َهدُ أ َ َّب, ُ أ َ ْشـرررـ َهدُ أ َ ْب الَ ِإلرررـ َ َ ِإالَّ هللاُ َو ْحررردَهُ الَش َِكُرررـْ َْ َك لَررر
َر ِيّ ِدنَت
ُ َر ِلّم َعلَري َر
ُ ُم َح َّمداا َعبْردُهُ َو َر
َ َ ْرَ ِل هللا
َ صر ِّل َو
َ  أَللَّرـ ُه َّم. ُ َُ ْرَل
َص َحت ِر ِ َو َم ْن َواالَه ُ َوالَ َح َْ َل َوال
ْ َو َعلَي آ ِلـ ِ َوأ

ُم َح َّم ِدر ِْن َع ْبدِهللا
. ِقُ ََّ َ اِالَّ ِرتهللا

Akhirnya, semoga kita tergolong orang-orang yang dicintai Allah
karena kesungguhan kita dalam bekerja dan berdo'a mengharapkan
keridha'an-Nya. Bukan termasuk orang yang berdo'a kalau tanpa usaha.
Bukan termasuk orang yang beristigfar kalau tanpa penyesalan.

Bukan

termasuk orang yang berharap pahala kalau tanpa amal. Dan bukan
termasuk orang yang beramal kalau tanpa keihlasan.
Marilah kita berdo’a - bermunajat kepada-Nya. Dia Allah yang
telah menciptakan kita semua, Dia Allah tempat kita memohon ampunan,
dan Dialah Allah tempat kita akan kembali nanti.
Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ampunilah
segala dosa dan kesalahan kami, sertakan kami bersama orang-orang
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yang berbuat baik, dan masukkanlah kami kedalam golongan orangorang yang "mukhlishina lahuddin", yaitu orang-orang yang senantiasa
mengikhlaskan ketaatan hanya kepada-Mu.
Yaa Allah Tuhan yang Maha Memberi Karunia. Arahkanlah kami
bersama petunjuk-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri seluruh nikmat
karunia-Mu. Jadikanlah kami semua orang-orang yang bertaqwa.
Yaa Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah kami orang-orang
yang senantiasa dapat memberikan manfat bagi sesama makhluk-Mu.
Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu melaksanakan tugas
dan amanat-Mu menata hamparan bumi-Mu. Jadikanlah ukhuwah
sebagai bekal bagi kami dalam membangun Provinsi Gorontalo tercinta.
Yaa Allah ... Berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan
kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari adzab neraka.

ِاَللَّ ُهـ َّم ا ْغ ِف ْك ِل ْل ُم ْس ِل ِميْـنَ َو ْال ُم ْس ِلمــــَتِ َو ْال ُمؤْ ِمنِيْنَ َو ْال ُمؤْ ِمنــَت
.ِْب الدَّ ْعـــ ََا
ٌ ْب ُم ِجي
ٌ َُ ِم ْي ٌع قَ ِك
َ َّتء ِم ْن ُه ْم َواْح َ ْمـ ََاِ اِن
ِ أَح َ ْح َي
َ ـك
َ َررـَّـنَت
ســنَت َوا ِْب َلم ْهـَـ ْغـ ِف ْكلَـــنَت َوهـ َ ْك َح ْمنَت لَنَ ُكـــ َْ ن ََّن
َ ُظلَ ْمــنَت اَنـْف
 َررـ َّــنَت َعلَــي َْك ه َ َـَ َّا ْلـــنَت َواِلَــي َْك اَنَـ ْبـــنَت َواِلَـــي َْك. َِمنَ ْالخَت َِ ِكُْن
.ْال َم ِســــي ِْك
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ت
َررـَّـنَت الَ ه َ ْج َـ ْلـنَت فِـتْـنَةَ ِللَّ ِذُْنَ َاـفَ ُك ْوا َوا ْغ ِف ْك َلـنَت َررـَّـنَت اِنَّ َك ا َ ْن َ
اْل َـ ِزُ ُْز اْل َح ِكـــي ِْم
صرررر َيت َم ُك ْم  .هـَقَررررـبَّ َل هللاُ ِم َِبَ
ص َيت َمن ََتو ِ
هـَقَررررـبَّ َل هللاُ ِمنَّررررت َو ِم ْنـ ُكررررـ ْم ِ .
تئ َِ ِز َُِْنَ .
ْال َــتئِ ِدُْنَ َو ْالفَ ِ
ـتر.
سنَةا َو ِفي اْ ِ
سنَةا َو ِقنت َعذَ َ
يآخ َك ِ َح َ
َررـَّـنَت آ ِهنَت ِفي الدُّ ْن َيت َح َ
اْ النَّ ِ
ْ ْال َـتلَ ِميْنَ
َو ْالـ َح ْمدُ ِهللِ َر ّ ِ
السـالم علـيكم ورحـمة اللـ وركاتهــ

