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PENGANTAR 

KEPALA LEMBAGA 

JAKARTA ISLAMIC CENTRE 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk 

Allah Swt. Shalawat dan salam semoga 

dilimpahkan kepada pemimpin dan panutan kita 

Nabi Muhammad Saw, juga bagi para keluarga 

dan sahabatnya serta para pengikutnya yang 

setia sampai akhir zaman.  

 Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul 

Adha 1435 H/2014 M, Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic 

Centre) menerbitkan Naskah Khutbah dengan 

tema ”Esensi Berkorban dan Implementasinya 

dalam Kehidupan”. Semoga dengan penerbitan 

buku ini dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kita dalam menjalankan aktivitas 

kehidupan kita sehari-hari.  

Semoga  buku ini memberikan  banyak 

manfaat. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, 5  Oktober  2014 

 

Drs. KH. A. Shodri HM  
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Alhamdulillah puja dan puji syukur, kita 

panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah 

melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita 

semua. Di pagi hari yang mulia ini, kita diberi 

kesempatan untuk menyambut dan merayakan 

hari raya Idul Adha 1435 H, umat Islam di seluruh 

belahan bumi ini tak terkecuali yang ada dinegeri 

ini, juga tengah merayakan hari yang agung ini 

dengan alunan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. 

Gema takbir itupun diperintahkan untuk terus 

dikumandangkan selama hari nahar, tasyriq yaitu 

tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 
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Shalawat dan salam kita tujukan hanyalah 

kepada Nabi Muhammad Saw dan keluarganya, 

sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sekalian. 

Menurut etimologi bahasa Arab bahwa 

berkorban itu berasal dari kata Qoruba, Yaqrobu, 

Qurban, Waqurbanan artinya dekat, 

mendekatkan. 

Korban itu/Udhiyyah = apa-apa yang 

disembelih dari binatang-binatang ternak guna 

mendekatkan diri kepada Allah Swt pada hari Ied 

dan hari-hari Tasyrik (kitab Kifayatul Akhyar Bab 

II). Peristiwa berkorban ini terjadi sejak pertama 

kalinya manusia menginjakkan kakinya di planet 

bumi ini, dan itu terjadi kepada keluarga Nabi 

Adam As dan Siti Hawa As sebagaimana 

disebutkan dalam Al Quran surat al-Maidah ayat 

27 : 

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera 

Adam (Habil dan Qabil) menurut yang 

sebenarnya, ketika keduanya memper-

sembahkan korban, maka diterima dari salah 
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seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak 

diterima dari yang lain (Qabil). Ia (Qabil) berkata: 

"Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: 

"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) 

dari orang-orang yang bertakwa". 

 

Kemudian berlanjut tentang sejarah 

berkorban itu terhadap bapak para Rasul dan 

para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim As dan 

keluarganya. Beliau dengan ikhlas menunaikan 

perintah Allah Swt untuk menyembelih putra 

tercintanya yaitu Nabi Ismail As. 

Sebuah pengorbanan yang luar biasa, 

betapa tidak putra yang sudah dinantikan dan 

didambakan kelahirannya, diharapkan kelak 

menjadi penerus keturunan dan perjuangannya 

yang baru tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, 

tampan dan menawan justru diperintahkan oleh 

Allah Swt untuk disembelih. Inilah bentuk 

pengorbanan yang luar biasa dari sosok Nabi 

Ibrahim As juga pengorbanan yang luar biasa dari 

sosok Nabi Ismail As yang telah rela menyerahkan 

jiwa dan raganya untuk mengabdi kepada Allah 

Swt. Pengorbanan tersebut, wahai hamba-

hamba Allah yang dimuliakan Allah Swt 

sesungguhnya merupakan konsekuensi dari 

kecintaan dan ketaatan yang sempurna dari 
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seorang hamba kepada Allah Swt, sang Maha 

Pencipta. Sebagaimana Allah Swt berfirman 

dalam Surat Ash-Shaffat ayat 102 : 

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur 

sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, 

Ibrahim berkata: "Hai anakku, sesungguhnya aku 

melihat dalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa 

pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, 

kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; 

Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk 

orang-orang yang sabar". 

 

 

 

Allah Swt telah menciptakan manusia 

sebagai khalifah Allah di bumi ini, yang tugasnya 

adalah mengelola bumi ini dan memakmur-

kannya, serta menjalankan perintah Allah dan 

menjauhi larangannya. Dalam Al Quran surat Al-

Baqarah ayat 30 Allah Swt berfirman : 
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada 

Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui." 

 

Hidup di dunia ini tempat berlomba atau 

berkompetisi di dalam beramal saleh, 

berkompetisi dalam mencari penghidupan dunia 

dan akhirat. Oleh karena itu ada yang berhasil 

dan ada yang gagal, ada yang menang ada yang 

kalah, ada yang ikhlas ada yang tidak ikhlas. 

Sejarah dua putra Nabi Adam As terjadi karena 

Qabil tidak mau menerima hukum Allah, untuk 
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mengawini kembarannya Habil yang tidak begitu 

cantik, namanya Layuza dan Qabil ngotot untuk 

mengawini kembarannya yang cantik, ia 

mengatakan : aku lebih berhak dengan saudara 

kembaranku yang bernama Iqlima. Nabi Adam As 

meminta ia bermusyawarah dan ia tidak mau, 

Nabi Adam As mencegahnya dan ia tidak mau, 

kemudian mereka bersepakat untuk 

mendahulukan berkorban. 

Hasilnya korban Habil diterima, karena ia 

ikhlas sesuai dengan firman Allah Swt dalam 

surat Al Maidah ayat 27 : 

…

"…Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) 

dari orang-orang yang bertakwa". 

 

Qabil, karena tidak ikhlas maka 

korbannya tidak diterima bahkan akhirnya ia 

membunuh saudaranya (Habil). (Tafsir al-Munir 

jilid 6 oleh Ustadz DR. Wahbah Zuhaili dan Tafsir 

al-Qurtubi jilid 6 hal 134) 
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Kata para ulama tafsir 

 

“Ibrah itu lafalnya umum, tidak dengan sebab 

khusus.” 

 

Kasus Qabil dan Habil ini terjadi pada era 

kapan pun dalam kehidupan anak manusia di 

dunia ini dimana pun mereka berada. 

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : 

  

 

“Abu Said ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: 

Sesungguhnya dunia itu manis lagi 

mengasyikkan, hijau mengagumkan. Dan 

sesungguhnya Allah Swt menjadikan kamu 

khalifah di dunia ini, maka Allah Swt melihat 

seperti apa yang kamu kerjakan. Maka takutlah 

kamu akan godaan dunia, dan takutlah kamu 

akan godaan wanita.” (HR. Muslim) 
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Nabi Ibrahim As dan keluarganya, kita 

dapat mengambil teladan yang baik dalam 

membina rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah warahmah, karena beliau dapat 

menjadikan keluarganya semuanya bertakwa 

kepada Allah Swt, sehingga dapat mentaati 

semua perintah Allah Swt meskipun perintah itu 

sangat berat yaitu menyembelih putranya yang 

dicintainya itu yang akhirnya ditebus dengan 

seekor sembelihan (kambing) yang besar. Allah 

berfirman dalam surat Ash-Shaffat ayat 106-107: 

“Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang 

nyata. dan Kami tebus anak itu dengan seekor 

sembelihan yang besar.” 

 

 

Dalam konteks keluarga, bukan saja 

keluarga-keluarga kecil tapi kita semua bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang besar mayoritas 

umat Islam. Dalam rangka membangun bangsa 

dimulai dari pemimpin bangsa, baik pemimpin 

dari level nasional sampai kepada pemimpin 
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masyarakat level paling bawah. Untuk 

mengambil contoh keluarga Nabi Ibrahim As dan 

keluarganya sehingga sebagai pemimpin mau 

berkorban untuk bangsanya. 

Semangat berkorban harus kita jadikan 

momentum untuk kemajuan umat Islam dan 

kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. 

Dan semangat ini dimulai dari pemimpin bangsa, 

nilai-nilai berkorban ini bukan sekedar 

menyembelih hewan korban tapi diteruskan 

dengan pengorbanan apa yang kita miliki, karena 

Allah Swt memberi nikmat begitu banyak kepada 

kita semua. 

Allah Swt berfirman dalam Surat al-

Kautsar ayat 1 – 3 : 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan 

kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah 

shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 

Sesungguhnya orang-orang yang membenci 

kamu Dialah yang terputus.” 
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Ma’asyiral muslimin Rahimakumullah 

Pada saat sekarang bangsa kita telah 

kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya, 

karena banyaknya pemimpin yang melakukan 

penyimpangan, banyaknya pemimpin yang tidak 

jujur, tidak amanah, mengapa? Karena mereka 

tidak berpegang pada nilai-nilai agama, padahal 

agama itu sangat penting, sebagai orang yang 

beragama percaya bahwa Allah itu ada, Dia selalu 

mengawasi apa yang kita lakukan dan sebagai 

seorang muslim percaya bahwa setelah hidup di 

dunia ini ada kehidupan lain, yaitu kehidupan 

akhirat, di sana ada pengadilan yang paling adil, 

yaitu pengadilan Allah Swt. Allah berfirman 

dalam surata at-Tiin ayat 8 : 

“Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?” 

 

Karena hidup ini sementara suatu saat 

kita akan tinggalkan untuk selama-lamanya 

sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat 

Ali Imran ayat 185 : 
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“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. 

dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah 

disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauh-

kan dari neraka dan dimasukkan ke dalam 

syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. 

kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah 

kesenangan yang memperdayakan.” 

 

Oleh karena itu marilah kita siapkan 

pemimpin yang berakhlak mulia, punya integritas 

tinggi, yang mempersiapkannya dimulai dari 

kehidupan berumah tangga dan keluarga. 

Dengan mencontoh Nabi Ibrahim As yang 

menurunkan keturunan Nabi-Nabi dan Rasul-

Rasul hingga sampai kepada Nabi kita 

Muhammad Saw. 

Dalam Al Quran surat al-Baqarah ayat 

124, Allah Swt berfirman : 
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 “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya 

dengan beberapa kalimat (perintah dan 

larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 

berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadi-

kanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim 

berkata: "(Dan saya mohon juga) dari 

keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) 

tidak mengenai orang yang zalim". 

 

 

 

Nabi Muhammad Saw sebagai seorang 

Nabi yang mengajarkan akhlak yang mulia 

 

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk 

menyempurnakan akhlak. (HR. Bukhari dalam 

Shahih Bukhari Kitab Adab, Baihaqi dalam kitab 

syu’bil Iman dan Hakim). 

 

Akhlak adalah karakter, akhlak wajib 

diatur sesuai pemahaman-pemahaman agama, 
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karena itu akhlak dinyatakan baik oleh Allah 

disebut baik yang dinyatakan buruk oleh syara 

disebut akhlak buruk.Hal ini karena akhlak 

merupakan bagian dari syariat juga bagian 

perintah dan larangan Allah Swt. Syara’ telah 

memerintahkan kita untuk berakhlak baik dan 

melarang akhlak yang buruk. Setiap muslim, 

khususnya para pemimpin, para elit bangsa ini 

wajib berusaha sungguh-sungguh untuk 

menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik sesuai 

dengan hukum-hukum syara’ yang berkaitan 

dengan akhlak, hal yang perlu dikemukakan dan 

perlu digarisbawahi disini adalah bahwa akhlak 

wajib dibangun berdasarkan akhlak Islam. 

Seorang mukmin harus mensifati dirinya dengan 

akhlak yang baik hanya atas pertimbangan 

bahwa akhlak tersebut merupakan bagian 

perintah dan larangan Allah Swt, dengan 

demikian dia akan berbuat jujur, ia akan 

menghiasi dirinya dengan sifat amanah, karena 

Allah memerintahkannya untuk amanah. Semua 

itu bukan dilakukan untuk mewujudkan 

kemanfaatan materi, seperti agar orang banyak 

menerima dagangannya atau agar ia dipilih 

menjadi pemimpin. Perkara inilah yang bisa 

membedakan kejujuran seorang mukmin 

semata-mata karena perintah Allah Swt. 
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Sedangkan kejujuran orang kafir bertujuan 

memperoleh kemanfaatan materi dibalik 

kejujuran itu. Sungguh berbeda jauh antara 

kedua jenis kejujuran tersebut. 

Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Saw 

bersabda  

 

“Sesungguhnya orang yang terbaik diantara 

kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya.” 

(HR. Bukhari Muslim) 

 

Di dalam buku yang berjudul, “Mengapa 

Kaum Muslimin mengalami Kemunduran 

sedangkan orang lain maju karangan al-Amir 

Syukaib Arselan disebutkan : 

Pertama, karena kebodohan 

Kedua, karena kurang ilmu 

Ketiga, karena rusaknya moral orang Islam dan 

pemimpin mereka 

Ungkapan dalam buku tersebut ialah : 
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“Diuji kamu dengan orang gila, itu lebih baik dari 

diujinya dengan orang setengah gila. Diujinya 

kamu dengan orang bodoh itu lebih baik dari 

pada diujinya kamu dengan orang yang setengah 

ilmunya.” 

 

Seorang sastrawan Mesir yang bernama 

Syauqi mengatakan : 

 

 

“Sesungguhnya bangsa-bangsa yang bermoral 

akan selalu eksis bangsa itu dan jika mereka 

moralnya hilang, hilang pula bangsa itu.” 

 

Islam sebagai suatu agama yang 

mengajarkan kelembutan, kasih sayang, dan 

Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, 

memaksakan kehendak. 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 

(Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang 
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benar daripada jalan yang sesat, karena itu 

barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al 

Baqarah : 256) 

 

Dari Aisyah ra, Rasulullah Saw bersabda  

“Sesungguhnya Allah lemah lembut dan 

mencintai kelembutan, Allah akan memberikan 

anugrah kepada kelembutan yang tidak 

diberikan kepada kekerasan, dan perkara yang 

tidak diberikan kepada yang lain.”  (HR. Muslim) 

 

Dari Ibnu Abbas dan Abu Sa’id al-Hudriyi. 

Rasulullah Saw bersabda kepada Asja Abdul Qois: 
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“Sesungguhnya kamu mempunyai dua perkara 

yang dicintai oleh Allah Swt yaitu bersikap 

dewasa, tenang dan tidak tergesa-gesa.” (HR. 

Muslim) 

 

 

Pada hari ini jutaan umat Islam yang 

tengah menunaikan ibadah haji setelah wukuf di 

Arafah. Saat ini mereka sedang berkumpul di 

Mina, iring-iringan mereka bergerak dengan 

perlahan sejak dari Jumrotul Aqobah, lalu pada 

hari-hari Tasyrik untuk melontar sebagai simbol 

perlawanan terhadap kemunkaran, ketidak-

adilan, kezaliman dan semua bentuk 

penyimpangan dalam hidup berbangsa dan 

bernegara. Semoga mereka semuanya 

memperoleh predikat haji mabrur, khususnya 

jama’ah haji dari Indonesia. Amin Ya Robbal 

‘alamin !!! 

Hari ini pula kita umat Islam sangat 

dianjurkan untuk menyembelih hewan, 

kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada 

masyarakat khususnya masyarakat yang tidak 

mampu. 
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Rasulullah Saw bersabda: 

“Barangsiapa yang mempunyai kemampuan 

maka ia tidak mau berkorban, janganlah 

mendekati tempat sholat kami.” (dari Abu 

Hurairah ra HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 

 

Demikianlah perenungan sentuhan-

sentuhan qolbu yang paling dalam untuk 

mengungkap nilai-nilai berkorban pada tataran 

implementasinya, tanpa pengorbanan kemulia-

an takkan bisa diraih. Karena itu, jika umat ini 

benar-benar cinta kepada Allah Swt dan Rasul-

Nya serta mau mengambil suri teladan dari Nabi 

Ibrahim As dan Nabi Ismail As. Kita harus siap dan 

rela berkorban dalam menempuh perjuangan 

menegakkan kebenaran dan memberantas 

kebatilan. 

Adapun agenda perjuangan kita adalah : 

Pertama, memantapkan akidah dan 

keimanan, kedua, mengkaji dan memahami Islam 

secara kaffah, ketiga, membangun persatuan dan 

kesatuan umat Islam serta persatuan bangsa 

Indonesia, keempat memperjuangkan penerapan 
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Islam secara kaffah tanpa kekerasan 

sebagaimana metode dakwah Rasulullah Saw, 

kelima, menyiapkan generasi muda yang cerdas, 

tangguh, jujur, amanah, berani, punya integritas 

tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa di 

kemudian hari. 

 

 

  

 

 

Sesungguhnya sebaik-baik nasihat yag 

memberi penawar adalah ungkapan Dzat  yang 

tidak ada kekhawatiran atasnya. Allah Swt telah 

berfirman dengan firman-Nya yang membawa 

petunjuk kepada orang-orang yang 

mendapatkannya. Aku berlindung kepada Allah 

Swt dari godaan syaithan yang terkutuk. “Tatkala 

keduanya telah berserah diri dan Ibrahim 

membaringkan anaknya atas pelipis(nya), 

(nyatalah kesabaran keduanya). dan Kami 

panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya 
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kamu telah membenarkan mimpi itu 

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi 

balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”  

(QS. Ash Shaffat 103 – 105) 
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LAFADZ TAKBIR ‘IDUL ADHA 

 
 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 

Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah 

Maha Besar. Allah Maha Besar, hanya untuk 

Allah segala pujian. 

 

Sungguh Allah Maha Besar. Pujian yang banyak 

hanya untuk Allah dan Maha Suci Dia setiap 

pagi dan petang. Tidak ada tuhan selain Allah, 

kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-

Nya, dengan mengikhlaskan beragama hanya 

untuk-Nya, meskipun orang-orang musyrik 

membencinya, meskipun orang-orang munafik 
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membencinya, meskipun orang-orang kafir 

membencinya. Tidak ada Tuhan selain Allah 

semata, yang telah memenuhi janji-Nya, 

menolong hamba-Nya, memuliakan tentaranya, 

dan mengalahkan golongan-golongan lain 

dengan kekuatan-Nya sendiri. Tidak ada tuhan 

selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha 

Besar, hanya untuk Allah segala pujian.
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Organisasi : 

 Ketua Umum DMI Cabang Ciracas, Kec. 

Ciracas (1998 – 2007) 

 Ketua DMI kota Jakarta timur (2004 – 2009) 

 Ketua MUI Kota Jakarta Timur (2010 – 2013)  

 Ketua MUI Propinsi DKI Jakarta 

 Ketua Umum Syuriah NU Kec. Ciracas (2006 - 

2010) 

 Wakil Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta (2012 – 

2016) 

Aktivitas sehari-hari :  

 Mengisi pengajian di masjid-masjid, 
musholla, dan majelis ta’lim, serta 
memberikan ceramah-ceramah agama. 


