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SETYADI RAHMAN

KOMITMEN MENGIMANI ISLAM

Jamaah sidang Jum’ah yang
dimulyakan Allah.

Michael H Hart, seorang
astrofisikawan Amerika Serikat
yang dikenal sebagai penulis buku
Seratus Tokoh Paling Berpengaruh
Dalam Sejarah, yang judul aslinya
adalah The 100: A Ranking of The
Most Influential Persons in
History, menyebutkan dalam
bukunya tersebut, bahwa Islam
merupakan agama termuda yang
paling cepat perkembangannya di
dunia. Fakta ini dijadikan sebagai
bukti tambahan oleh Hart untuk
menetapkan Nabi Muhammad saw
sebagai tokoh paling puncak di
antara 100 tokoh yang paling
berpengaruh dalam sejarah umat
manusia.

Meskipun kita bangga dengan
penetapan Hart itu, tetapi kita
patut bertanya, jika umat Islam
sekarang berjumlah kurang lebih

1,5 milyar, berapa sesungguhnya
jumlah umat Islam yang riil
memiliki komitmen yang kuat
terhadap Islam sebagai
agamanya? Jika diprediksi
sepintas, kemungkinan besar
jumlahnya tidak mencapai
sepertiganya. Problematika sosial,
politik, dan ekonomi, sebagai
contoh, yang dihadapi umat Islam
dunia, menjadi bukti akan tipisnya
komitmen umat Islam terhadap
agamanya. Muncul pertanyaan,
sesungguhnya komitmen seperti
apakah yang seharusnya dimiliki
umat Islam terhadap agamanya?

Zumratal Mukminin
rahimakumullah.

Ketika seseorang menyatakan
diri sebagai seorang Muslim,
dengan cara bersyahadat, berikrar
di hadapan Allah yang Maha
Ghaib, dengan disaksikan para
malaikat dan sesama manusia,
sesungguhnya ia harus menyadari
akan konsekuensi logisnya, yakni
ia harus mematrikan dalam dirinya
lima komitmen atau “rasa
keterikatan diri” seorang Muslim
terhadap agamanya.

Lima komitmen yang
dimaksud adalah (1) seorang
Muslim harus mengimani Islam;
(2) seorang Muslim harus
mengilmui Islam; (3) seorang
Muslim harus mengamalkan
Islam; (4) seorang Muslim harus
mendakwahkan Islam; dan (5)
seorang Muslim harus bersabar
dalam ber-Islam. Mengingat
khutbah Jum’at ini dibatasi

waktunya, maka penjelasan
tentang kelima komitmen itu akan
dilakukan bersambung melalui
lima seri khutbah Jum’at.

Dalam khutbah kali ini, khatib
akan mengawali dengan penjelasan
mengenai komitmen pertama
seorang Muslim terhadap
agamanya yang disebut sebagai
“Muslim mengimani Islam”.
Maksudnya, bahwa setiap Muslim,
laki-laki maupun perempuan, wajib
meyakini akan kesempurnaan dan
kebenaran Islam yang mutlak
sebagai suatu sistem kehidupan
dan sebagai satu kebulatan ajaran
yang bersifat universal, yang
mengatur hubungan manusia
dengan Tuhan, hubungan manusia
dengan alam, dan hubungan
manusia dengan sesama manusia.
Selanjutnya, ia beristiqamah dalam
keyakinannya tersebut, dan
berusaha memelihara dan
meningkatkan kualitas
keyakinannya tersebut. Dasar dari
komitmen yang pertama ini, antara
lain, adalah firman Allah SwT:

Artinya: “Wahai orang-orang
yang beriman, tetaplah beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya dan
(beriman kepada) kepada Kitab
yang diturunkan kepada Rasul-

Khutbah Jum'at
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Nya, serta kitab yang diturunkan
sebelumnya. Barang siapa yang
kafir(atau ingkar) kepada Allah,
malaikat-malaikat-Nya, Kitab-
Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan
hari kemudian, maka sungguh ia
telah sesat dengan kesesatan yang
jauh.” (Al-Nisa’ [4]: 136)

Perintah Allah SwT di atas,
agar seorang Muslim memiliki
keimanan yang kuat sangatlah
jelas. Pemahaman seperti ini
sangat urgen dimiliki, mengingat
kian besar dan bervariasinya
godaan dan tantangan yang akan
dihadapi seorang Muslim dalam
kehidupannya. Dari sisi akidah
ada dua jenis tantangan, yaitu (1)
tantangan klasik berupa keimanan
tandingan yang dikenal sebagai
agama-agama budaya made in
manusia, dan (2), tantangan
modern berupa faham-faham
pemikiran yang sesat dan
menyesatkan seperti liberalisme,
sekularisme, dan pluralisme (baca:
faham yang menyatakan semua
agama sama benarnya dan
pemeluknya mempunyai
kesempatan yang sama untuk
masuk surga).

Karena itu, penting bagi
seorang Muslim untuk selalu
sadar bahwa keimanan itu bersifat
fluktuatif, terkadang naik dan
turun. Mereformasi keimanan
secara berkelanjutan dengan cara
bertahlil yang disertai penghayatan
dan pengamalan akan makna
esensialnya — bukan tahlil yang
mekanistik formalistik tanpa ruh
dan pengaruh — merupakan
resep manjur yang diberikan
Rasulullah saw, sebagaimana
sabda beliau:

Artinya: “Perbaharuilah
keimanan kalian. Ditanyakan,
wahai Rasulullah, bagaimana
(cara) kami memperbarui
keimanan kami? Nabi bersabda:
‘Perbanyaklah ucapan ‘laa ilaaha
illallah’.” (H.R. al-Hakim).

Ma’asyiral Muslimin
rahimakumullah.

Untuk memperkuat keimanan
tersebut, tidaklah cukup hanya
bersandar pada usaha sendiri
sebagai manusia yang diberi
kemampuan untuk mandiri,
melainkan kita juga perlu
memperkokohnya dengan doa
permohonan bantuan penguatan
kepada Allah SwT, antara lain
dengan menirukan doa para ulul-
albab (orang-orang yang mau
mendayagunakan akalnya) yang
diabadikan Allah SwT dalam Qs
Ali Imran [3]: 8 sebagai berikut:

Artinya: (Mereka berdoa): “Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau
jadikan hati kami condong
kepada kesesatan sesudah
Engkau beri petunjuk kepada
kami, dan karuniakanlah kepada
kami rahmat dari sisi Engkau;
karena sesungguhnya Engkau-lah
Maha Pemberi (karunia).” (Ali
Imran [3]: 8)

Khutbah Jum'at
KHUTBAH II

Jamaah sidang Jum’ah yang
dimulyakan Allah.

Marilah kita akhiri renungan
Jum’at siang ini dengan berdoa ke
hadirat Allah SwT. Semoga Allah
SwT berkenan menjadikan kita,
antara lain, sebagai orang yang
memiliki komitmen atau rasa
keterikatan diri yang kuat
terhadap Islam sebagai satu-
satunya agama yang diridlai Allah
SwT.•
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Khutbah Jum'at

DINIL ABRAR SULTHANI

sim penawar bencana

Jamaah Jum’at yang berbahagia.
Hampir di seluruh penjuru

tanah Indonesia ini merata ditimpa
bencana, longsor, gempa bumi,
tsunami, kebakaran, gunung
meletus sampai musibah banjir
yang kini sedang melanda Ibu
Kota Indonesia. Dari sekian
banyak musibah yang terjadi,
banyak pula yang kehilangan harta
benda, sanak keluarga yang
meninggal. Namun di sini pulalah,
kuasa Allah untuk menekankan
kembali kepada hamba-Nya
mengimani rukun iman yang ke 6,
yaitu percaya qadar baik, dan
qadar buruk.

Dan ini pulalah, satu bentuk
cara Allah untuk hamba-Nya agar
kembali mengingat-Nya. Bahwa
hidup tidak selamanya bahagia,
ataupun hidup tidak selamnya pula
sengsara. Maka, manusia harus

berusaha kembali memikirkan dan
bertafakkur apa sebenarnya
hikmah atau ikhtibar dari bencana
yang tengah terjadi di negeri ini.

Maka, dengan kami uraikan
materi khutbah ini dengan kata S-
I-M.

Yang pertama, S adalah Sabar.
Sabar adalah tahan menghadapi
cobaan seperti tidak lekas marah,
tidak lekas putus asa, menerima
dengan lapang dada seraya
memikirkan, tentu Allah punya
rencana yang lebih baik di balik
dari musibah ini yang belum
diketahui.

Ketika manusia mendekati-Nya
dengan sejengkal, maka Dia akan
mendekat sehasta, jika manusia
mendekati-Nya sehasta, maka Dia
mendekat sedepa begitu
seterusnya. Sungguh, Maha Besar
Allah mengajarkan hamba-Nya
untuk selalu optimis dan tenang
dalam menghadapi segala hal,
termasuk di antaranya dalam
menghadapi musibah yang tengah
melanda.

Maka, sebagai hamba Allah
yang baik seyogyanya dengan
adanya musibah yang menimpa
semakin bertambah keyakinan dan
mengoptimalkan kualitas dan
kuantitas ibadah kita kepada-Nya.

Yang kedua, I adalah
Istiqamah.

Artinya: “Sesungguhnya,

orang-orang yang mengatakan:
'Tuhan kami ialah Allah',
kemudian mereka tetap
istiqamah, maka tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka
dan mereka tiada (pula) berduka
cita,” (Al-Ahqaaf: 13).

Istiqamahlah cara yang tepat
untuk mengantisipasi semua itu,
harus teguh pendirian. Kalau
tidak, katakan tidak dan kalau
yakin, katakan yakin, ketika
diucapkan dengan lisan hujamkan
dengan sekuat tenaga sedalam-
dalamnya ke hati, bahwa yang
benar harus dipertahankan. Teguh
prinsip, bahwa Allah akan
menolong hamba-Nya. Tidak
mungkin Allah memberikan
musibah tanpa ada jalan
keluarnya. Maka, mohon kepada
Allah agar dikuatkan iman dan
dimudahkan jalan keluar dari
musibah yang tengah dihadapi.
Dan itu dipertegas dengan
kandungan ayat di atas, bagi
manusia yang telah mengikrarkan
lahir dan batin secara kaffah
mengakui hanya Allah Tuhan yang
wajib disembah kemudian ia
istiqamah, maka tidak akan ada
kekhawatiran dari siapa pun dan
di mana pun. Baik itu manusia
yang ingin berbuat buruk, hewan
yang akan mencelakai maupun
setan yang tiada putus asa
menggoda manusia. Dan juga
ketika manusia sudah istiqamah ia
tidak akan merasa berduka cita
dan sedih karena Allah selalu
berada didekat-Nya. Maka,
manusia selalu bertasbih
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Khutbah Jum'at
Hasbunallah wani’mal wakil.

Yang ketiga M adalah Mulai.
Ketika manusia sudah sabar

dan istiqamah dari musibah yang
menimpa maka langkah
selanjutnya yang terpenting adalah
memulai. Mulai memperbanyak
ibadah, mulai memperbaiki diri,
mulai berfikir dan mencari solusi,
mulai bekerja sama. Kata mulai,
mulai dan mulai haruslah
dikibarkan ketika musibah tengah
melanda. Sehebat apa pun
rencana, sesistematik apa pun
strategi, sampai berbusa mulut
berkoar-koar kalau tidak dimulai
sama halnya dengan omong
kosong.

Terkadang rasa enggan dan
malas yang sering diturutkan.
Sehingga menunda untuk
memulai. Padahal, dengan
memulai sesuatu dan apa pun itu
dapat diraih. Dengan bermodalkan
sabar dan istiqamah tadi
hendaknya semangat untuk
memulai harus segera
ditumbuhkan.

Dan ketika kita sudah terbiasa
terlatih untuk memulai, maka
lakukanlah pekerjaan selanjutnya,
sebagaiamana anjuran Firman
Allah SwT sebagai berikut:

Artinya: “Maka, apabila
kamu telah selesai (dari sesuatu
urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang
lain,” (Al-Insyirah: 7).

Jadi, jelaslah kiranya ketika
manusia ingin keluar dari masalah
atau musibah yang tengah
dihadapi, maka mulailah
melakukan sesuatu walaupun itu
kecil dan menyegerakannya
secepat mungkin. Lebih cepat
lebih baik.

Jamaah Jum’at yang berbahagia.
Akhir dari materi khutbah ini

mari kita resapi dengan baik surat
Al-Insyirah ayat 5-6:

Artinya: “Maka, sesungguh-
nya bersama kesulitan itu ada
kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada
kemudahan,” (Al-Insyirah 5-6).

Dari ayat di atas menjelaskan,
bahwa kemudahan itu selalu
bersamaan atau berdampingan
dengan kesulitan. Bukan
kemudahan sesudah kesulitan.
Tetapi, sekali lagi kemudahan
berdampingan berarti bersamaan
dengan kesulitan. Tugas manusia
untuk mencari apa solusi dari
musibah yang terjadi, tentu ada
jalan keluarnya, tidak mungkin
tidak. Karena kesulitan
berpasangan dengan kemudahan
dan musibah selalu berpasangan
dengan anugerah. Dengan
musibah yang menimpa di negeri
ini memberikan pelajaran
berharga, bahwa kita harus
menjadi lebih memikirkan dan
mendewasakan diri. Dan yang
paling terpenting adalah
mendekatkan diri kepada Allah
SwT.

Khutbah II

Marilah kita berdoa dengan
khusyu’, ikhlas dan tawadlu’
sambil istighfar, mohon ampunan
Allah SwT.•

Dinil Abrar Sulthani Sekretaris
Pimpinan Pusat IPM.


