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Ma’asyiral Muslimin

rahimakumullah.

Setiap Muslim yang berdoa

tentu menginginkan agar doanya

dikabulkan oleh Allah SwT.  Karena

itu, perlulah diketahui adanya

waktu-waktu dan tempat-tempat

yang mustajab untuk berdoa. Di

antaranya ialah  di waktu sedang

sujud, waktu antara adzan dan

iqamah, waktu sepertiga yang akhir

dari malam, saat terakhir dari hari

Jum’at. Di samping itu, juga pada

malam Lailatul Qadar, pada hari

Arafah, di sisi Hajar Aswad, ketika

sedang turun hujan, dan sesudah

shalat wajib lima waktu. Mengenai

hal itu, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Waktu yang seorang

hamba berada paling dekat

dengan Tuhannya adalah ketika

dia sedang bersujud. Karena itu,

perbanyaklah berdoa (di waktu

sujud).”  (H.R. Muslim).

Artinya: “Doa (yang disampai-

kan) di waktu antara adzan dan

iqamah tidak akan ditolak.“  (H.R.

Tirmidzi).

Artinya: “Tuhan kita Yang

Maha Suci dan Maha Tinggi turun

setiap malam ke langit dunia,

yakni pada sepertiga malam yang

akhir, kemudian Dia berfirman:

‘Barang siapa yang berdoa

kepada-Ku, niscaya Ku-kabulkan

doanya. Barangsiapa yang

meminta kepada-Ku, niscaya Ku-

beri dia. Dan barang siapa yang

memohon ampunan-Ku, niscaya

Kuampuni dia.’”  (H.R. Bukhari).

Jamaah sidang Jum’ah

rahimakumullah.

Meskipun terdapat waktu dan

tempat yang mustajab untuk

berdoa, tetapi seorang Muslim tetap

harus mengikuti persyaratan yang

ditetapkan oleh Allah SwT dan

Rasulullah saw  jika ingin doanya

terkabul.  Persyaratan yang

dimaksud adalah berdoa dengan

niat ikhlas karena Allah semata;

menjauhi segala hal yang

diharamkan; menghadirkan hati

dengan kuat saat berdoa; bersikap

raja’ (mempunyai harapan yang

tinggi) kepada Allah SwT; dan

mengawali doa dengan

menyampaikan pujian kepada Allah

SwT  dan shalawat serta salam

untuk Nabi Muhammad saw.

Berikut ini adalah sebagian dari

petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah

yang berkaitan dengan persyaratan

doa tersebut di atas.

Artinya: “Maka sembahlah

Allah dengan memurnikan ibadat

kepada-Nya…”  (Al-Mukmin [40]:

14).

Sementara itu, dalam sebuah

Hadits riwayat Muslim, Rasulullah

saw bersabda, yang artinya sebagai

berikut. “Sesungguhnya Allah itu

Maha baik dan tidak menerima

kecuali yang baik. Dan

sesungguhnya Allah telah

memerintahkan orang-orang

beriman sebagaimana pernah

diperintahkan kepada para Rasul,

dengan berfirman: 'Wahai para

Rasul, makanlah yang baik-baik

dari rezeki yang telah Kami

berikan kepadamu dan

bersyukurlah kepada Allah jikalau

kamu memang beriman kepada-

Nya.' Kemudian Rasulullah

menyebut seorang laki-laki yang

sedang melakukan perjalanan

panjang dalam keadaan kusut

masai dan berdebu, seraya (berdoa

dengan) mengangkat kedua

tangannya ke langit: Wahai Tuhan,

wahai Tuhan, maka bagaimana

doanya bisa dikabulkan,

sedangkan makanannya haram,

minumannya haram, pakaiannya

haram, dan dia disuapi dengan

barang haram?”  (H.R. Muslim).

Rasulullah saw juga pernah

SETYADI RAHMAN

Khutbah Jum'at

Syarat dan etika dalam berdoa
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bersabda:.

Artinya: “Berdoalah kamu

kepada Allah dalam keadaan

yakin akan dikabulkan, dan

ketahuilah bahwa Allah tidak

menerima doa yang berasal dari

hati yang lalai lagi bermain-

main.”  (H.R. Tirmidzi).

Ma’asyiral muslimin

rahimakumullah.

Adab/etika berdoa adalah:  1)

Berdoa dalam keadaan bersih dan

suci (H.R. Abu Dawud);  2)  Berniat

dan bersungguh-sungguh dalam

berdoa. (H.R. Bukhari);  3) Berdoa

sambil mengangkat kedua tangan

(H.R. Hakim yang disahihkan dan

disetujui oleh Dzahabi), dengan

catatan dapat ditoleransi jika

mengikuti ijtihad dan pendapat

bahwa doa tidak harus dengan

mengangkat kedua tangan;  4)

Mengulang-ulang jenis doa,

terutama yang mengandung nama-

nama Allah yang agung (H.R. Ibnu

Hibban).

Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Barang siapa yang

ingin doanya dikabulkan Allah

ketika mengalami berbagai

bencana dan mala petaka, maka

hendaklah dia memperbanyak doa

ketika dalam keadaan lapang.”

(H.R. Tirmidzi dan Hakim).

Yang juga perlu diingat adalah

jangan sampai kita berputus asa di

dalam berdoa, terutama ketika kita

merasa sudah mengulang-ulang doa

dan sudah cukup lama dalam

berdoa, sebagaimana firman Allah

SwT:

Artinya: “Dan apabila hamba-

hamba-Ku bertanya kepadamu

tentang Aku, maka (jawablah)

sesungguhnya Aku dekat. Aku

mengabulkan permohonan orang

yang berdoa apabila ia berdoa

kepada-Ku,…”  (Al-Baqarah [2]:

186).

Pada akhirnya kita patut prihatin

ketika ada sebagian manusia yang

selalu berkata: “Tidak ada

manfaatnya berdoa! Kita sudah

berdoa, tetapi kenyataannya Allah

tidak mengabulkan doa kita!”

Adakah mereka sadar, bahwa

mereka justru mengotori jalan bagi

diterimanya doa oleh Allah SwT

dengan keyakinan dan keimanan

yang lemah, memalingkan diri dari

berbagai ketaatan dan jatuh ke

dalam kubangan kemaksiatan dan

keburukan?

KHUTBAH  II

Zumratal Mukminin

rahimakumullah.

Akhirnya, marilah kita tutup

pertemuan yang penuh hikmah ini

dengan berdoa, mudah-mudahan

Allah SwT berkenan memberikan,

antara lain, sikap sabar dan

istiqamah kepada kita di dalam

menunggu dan menanti terkabulnya

berbagai permohonan yang kita

panjatkan kepada-Nya.l
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Khutbah Jum'at

Pada hari yang penuh berkah

dan maghfirah ini, rasa syukur dan

tafakkur-lah yang pantas kita

persembahkan kepada Allah

Khaliqul ‘Alam. Shalawat

berangkaikan salam kita mohonkan

kepada-Nya semoga dilimpahkan

kepada Nabi Muhammad saw.

Syukur dan tafakkur itu kian

mendalam, dan bahkan menukik ke

petala hati, karena pada hari Jum’at

ini kita telah dapat melangkahkan

kaki dan mengayunkan tangan ke

masjid yang kita cintai ini guna

menunaikan salah satu kewajiban

kita, yaitu shalat Jum’at.

Kaum Muslimin sidang Jum’at

Rahimakumullah!

Sebagai landasan hukum pokok

bahasan khutbah kita pada hari ini,

mari sama-sama kita renungkan

firman Allah SwT yang terdapat

dalam dua surah:

Artinya: “Allah telah

menurunkan hikmah kepada siapa

yang dikehendaki-Nya. Barang

siapa yang diberi kearifan,

sungguh ia telah diberi kebajikan

yang melimpah-ruah. Tetapi, tiada

yang mau mengerti kecuali

golongan pemikir atau ulul albab”

(Al-Baqarah ayat 269).

Artinya:: “Tidaklah sepatutnya

orang Mukmin itu pergi semuanya

ke medan perang. Mengapa tidak

pergi tiap-tiap golongan dari

mereka memperdalam pengetahun

agama (li yatafaqqahu fi Addin),

dan kemudian menularkan

ilmunya (memberi peringatan)

pada kaumnya ketika mereka

kembali kepadanya. Dengan

begitu mudah-mudahan mereka

dapat menjaga diri dari rayuan

kejahatan” (Surah At-Taubah ayat

122).

Dalam pendekatan

konvensional, ilmuan atau

cendekiawan Muslim dapat

dimaknai: mereka yang punya

segenggam kearifan (al-hikmah/

wisdom) yang tinggi serta menukik

dalam, menatap, menelaah,

menginterpretasikan dan menyikapi

denyut kehidupan masyarakat.

DRS H MARJOHAN, MM / WAKIL KETUA PDM PASAMAN, SUMATERA BARAT

Kearifan yang khatib

maksudkan—disertai tanggung-

jawab (accountability/mas’uliyah)

yang penuh secara vertikal kepada

Allah dan secara horizontal kepada

sesama anak manusia—

sebagaimana ayat yang khatib

bacakan di awal khutbah tadi.

 Andai cermin pisikometri sudah

didapat, dan kita tahu apa diri ini

berkategori ilmuan/ulul albab atau

bukan, maka tupoksi atau tugas

pokok dan fungsi intelektual kini

dan nanti tidak lain: pertama,

membingkai alir komunikasi

descendens dan kedua, alir

komunikasi ascendens.

Kaum Muslimin sidang Jum’at

Rahimakumullah!

Membawa turun Islam yang

melangit ke pelataran bumi, terasa

semakin mendesak nyaris tidak bisa

ditawar-tawar. Soalnya, betapa

masih jauhnya interval antara Islam

substantif atau kaffah di satu pihak

dengan Islam sosiologisme, Islam

formalisme, Islam sekularisme, Islam

dikhotomisme dan bahkan Islam

radikalisme yang menggerogoti

umat/masyarakat di pihak lain.

Sedangkan yang khatib sebut

kedua, yaitu alir naik atau

ascendens tadi, betapa pentingnya

eksistensi intelektual Muslim

menjembatani denyut nadi umat,

terutama yang merangkak pada

pelataran bawah (grass root level/

jumhuru an-nas) kepada para

pengambil kebijakan di Tanah Air.

Lalu, bagaimana agar para

intelektual Muslim selalu

mengusung visi dan misi keumatan

guna menggapai masyarakat madani

yang dicita-citakan? Diperlukan

pertautan atau sinergisitas antara

tanggung jawab ulul albab
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Khutbah Jum'at

ulama-ulama kitab kuning (faqihun

wa al-hakimun) yang berbasis di

madrasah, pondok pesantren dan

perguruan tingga agama dan lain

sebagainya dengan ulama-ulama

kitab putih (intelektual/

cendekiawan) yang berkonsentarasi

di perguruan tinggi umum, baik

negeri maupun swasta.

Yang disebut pertama, bagaikan

air di aquarium: apatis, tidak

bergerak, tetapi digerakkan.

Sedangkan yang dibilang kedua,

ibarat air sungai: mengalir,

menerobos, dinamis, berserak –

tetapi bertemu pada satu area. Yaitu

di muara!

Lantas, bagaimana di perguruan

tinggi lain? Di sinilah agaknya

persoalan dilematis mencuat ke

permukaan. Sejak kran multi-partai

terbuka lebar pasca reformasi dan

demokratisasi pada Mei 1998 yang

lalu, tidak sedikit ulama plus ilmuan

Muslim berhamburan mendapatkan

kursi dan posisi-posisi starategis di

habitat legislatif. Kenderaan politik

yang ditumpangi cukup beragam

dan bervariasi. Ada parpol yang

berbasis Islam; parpol berbasis

umat Islam. Dan ada pula parpol

nasionalis sekuler yang membuka

diri untuk tokoh/umat Islam.

Kaum Muslimin sidang Jum’at

Rahimakumullah!

Yang membuat kening banyak

orang dan orang kebanyakan

(jumhuru annas) berkerut-marut,

ilmuan kampus yang menyandang

pelbagai gelar akademik sejak S2

sampai guru besar justru

menyeberang pula ke jabatan-

jabatan struktural, baik di satuan

kerja perangkat daerah (SKPD)

maupun instansi vertikal dalam

pelbagai eselonering. Bahkan dalam

catatan Prof Dr Edison Munaf, M

Eng, Atase Pendidikan dan

Kebudayaan di Tokyo, Jepang

(2006): secara kuantitatif, tidak

kurang dari 80 persen guru besar di

Indonesia justru memburu dan

bahkan berburu di jabatan-jabatan

struktural. “Ini kan sudah

melenceng, dan kondisi ini sungguh

sebuah bencana intelektual yang

mesti disikapi semua stakeholders,”

tambah Edison.

Nah! Karena para pengambil

kebijakan negeri ini tengah

mengusung tema: “pendidikan

berkarakter”, serta mengingat

tanggung jawab moral intelektual

Muslim bertumpu pada dua tali:

hablum min-Allah dan hablum min-

annas (Ali Imran ayat 112) – tidak

ada jalan lain, selain pada saatnya

ilmuan/intelektual rujuk dengan

dunia kampus. Lipat-gandakan

kredo penelitian (eksperimen) dan

pengabdian masyarakat yang

berorientasi pemberdayaan

masyarakat (harakatu al-ummah)

dalam makna sesungguhnya.

Bersangkut paut dengan itu,

mari kita camkan ke petala hati

peringatan Allah yang terpaut

penuh zauq (getaran) dalam surat

Ali Imran ayat 190-191:

Artinya: “Sungguh, pada

penciptaan langit dan bumi, pada

pergantian malam dan siang

menjadi tanda-tanda bagi cerdik-

cendikia atau ulul albab. Mereka

mengingat Allah saat berdiri,

duduk dan berbaring. Ya Tuhan

kami, Tidaklah Engkau ciptakan

ini dengan sia-sia. Maha Suci

Engkau, dan hindarkan kami dari

siksa neraka”.

Kaum Muslimin sidang Jum’at

Rahimakumullah!

Demikianlah, khutbah kita pada

hari ini! Mudah-mudahan ada

manfaatnya bagi khatib sendiri dan

kita semua!l

DOA PENUTUP


