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MEMBANGUN OPTIMISME 
DI TENGAH PANDEMI 

 

 

KHUTBAH PERTAMA 

 

 هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر،
 هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، 
 هللا أكبر، ،هللا أكبر، هللا أكبر 
 أكبر، وهلل الحمد. هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر، هللا  

  القيامة    وأحصاهم عدداً، وكلهم آتيه يوم    الخلق    هللا أكبر خلق  
فرداً، هللا أكبر عز ربنا سلطاناً ومجداً، وتعالى عظمة وحلماً،  

لقدرته، هللا أكبر ما    لعظمته، وخضعت الخالئق    الوجوه    عنت  
ذكره الذاكرون، وهللا أكبر ما هلل المهللون، وكبر المكبرون،  

 هللا أكبر كبيراً والحمد هلل كثيراً، وسبحان هللا بكرة وأصيالً.
 

من الميقات، وكلما لبى الملبون  هللا أكبر عدد ما أحرم الحجاج  
ومنًى   مكة    وزيد في الحسنات، هللا أكبر عدد ما دخل الحجاج  

بالبيت  الطائفون  طاف  ما  عدد  أكبر  هللا  وعرفات،  ومزدلفة 
 أكبر عدد من سعى بين الصفا الحرام وعظموا الحرمات، هللا

والمروة من المرات، وهللا أكبر عدد ما حلقوا الرؤوس تعظيماً  
المحتجين  من  وقف  من  عدد  أكبر  هللا  البريات،  لرب 

 والمتظاهرين على الظالمين في الميادين والساحات.
 

، وتأذن  فقهر    لك  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، م  
، تفرد بالخلق ، وتوعد بالعذاب من جحد وكفر  كر  بالزيادة لمن ش



 

عبد   محمداً  أن  وأشهد  مقدر،  عنده  شيء  وكل  ه  والتدبير 
  المظهر    ، طاهر  األزهر    األنور، والجبين    الوجه    ورسوله صاحب  

وبشَّر وأنذر، وأفضل    ، وأنصح  والمخبر   إلى هللا  من    من دعا 
عليه وعلى واعتمر، صلى هللا  آله    صلى وزكى وصام وحج 

 وصحبه وسلم تسليماً مديداً وأكثر… 
 

أما بعد ، فيا عباد هللا أوصيكم وإياي بتقوى هللا فقد فاز من  
  اتقى

 

Hadirin Jamaah Idul Adha yang dimuliakan 

Allah. 

Gema takbir tahun ini merupakan gema takbir 

istimewa, gema yang diliputi oleh suara kehawatiran 

akan virus, kecemasan akan resesi ekonomi, kedukaan 

akan semakin banyaknya korban yang berjatuhan.  

Takbir yang kita lantunkan, bahkan serukan dan 

teriakkan … adalah pernyataan bahwa Allah adalah 

Maha Besar, Allah Robbul Alamanin, Tuhan seru 

sekalian alam, yang mengatur seluruh kejadian 

dengan rinci dan rapi, menentukan semua dengan 

“ maka “كن “ يكونف “. Allah mampu mengalahkan 

musuh-musuhnya dengan sendirian, tanpa bantuan.  

Virus yang sangat kecil itu jika direnungi akan 

mengantarkan orang pada kekuasaan Tuhan yang 

Maha Besar.   

Bayangkan, ribuan, bahkan jutaan tempat 

maksiat tutup dengan sendirinya. Pamer aurat 

berkurang dengan sendirinya. Orang-orang dengan 

protokol kesehatan yang ketat, dengan kekayaan 

berlimpah yang dimilikinya, tetap tak berdaya 



melawan virus kecil ini. Sudah berapa banyak tokoh 

kenamaan yang postif corona. Presiden, PM, Mentri, 

Anggota Keluarga Kerajaan, Konglomerat … sudah 

merasakan sakitnya virus ini dan nyaris sudah 

mengantarkan sebagian dari mereka ke liang kubur.  

Di sektor ekonomi, Kemajuan ekonomi yang 

dinikmati oleh beberapa negara, turun drastis. Per 

minggu ini, beberapa negara sudah secara resmi 

mengumumkan resesi ekonomi di negaranya. 

Singapur dengan -41,2 %, Korea Selatan dengan – 3,3 

%. Jepang -1.9 %, Jerman -2,2 %, Prancis – 5,8 % dan 

Itali -4.7 %.  Indonesia dikhawatirkan akan -4,3 %.  

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 

walillahil hamd.  

Gema takbir dan tahmid yang kita dianjurkan 

untuk terus mengumandangkannya selama 4 hari, 

sebenarnya MENGANDUNG ENERGI TAUHID yang 

begitu besar. Energi Tauhid itu bisa mendorong orang 

untuk tetap percaya diri, bisa menjaga semangat orang 

untuk terus berusaha, bisa mengajak orang untuk 

saling bantu membantu. Kenapa? Karena yang besar 

itu adalah Allah, yang berkuasa itu adalah Allah, yang 

bisa merubah itu adalah Allah, yang bisa 

menghentikan epidemi ini adalah Allah, yang bisa 

menghentikan krisis ini adalah Allah. Allah Maha 

Besar, Allah ala kulli syai’in qodir.  

Hari-hari ini, atau bulan-bulan ini, kelemahan 

manusia dinampakkan oleh Allah, kelemahan 

teknologi diperlihatkan oleh Allah, kelemahan ilmu 

kedokteran dipamerkan oleh Allah, bahkan, 



 

ketidakberdayaan negara adidaya juga 

dipertontonkan oleh Allah swt.  

Jepang, China, Amerika, Jerman, Italia, Prancis, 

Rusia dan beberapa negara maju lainnya nampak jelas 

ke-bingungan-nya. Lockdown pun dilakukan, PSBB 

diterapkan, lalu new normal diperkenal. Liga 

Champion ditunda, Liga Inggris, Italia, Spanyol dll 

ditunda. Lalu dilanjutkan dengan warna baru: tanpa 

penonton. Ribuan pesawat parkir berbulan-bulan, 

jutaan hotel tutup. Berbagai peraturan dan kebijakan 

baru akan muncul … muncul untuk menghadapi virus 

yang kecil itu, yang tidak nampak oleh kita.  

Bagaimana kalau Allah sudah mengeluarkan apa 

yang Dia firmankan :  

ق ال    ا*و  أ ثْق ال ه  اأْل ْرض   ت   ج  أ ْخر  ا*و  ال ه  ْلز  ز  اأْل ْرض   ل ت   ْلز  ز  )إ ذ ا 
ئ ٍذ  ا*ي ْوم  ى ل ه  بَّك  أ ْوح  ه ا*ب أ نَّ ر  ِّث  أ ْخب ار  د  ئ ٍذ ت ح  ا*ي ْوم  ا ل ه  نس ان  م  اْْل 

ِّي ر   ْيًرا  ي ْصد ر  النَّاس  أ ْشت اتًا ل  ٍة خ  ثْق ال  ذ رَّ ْل م  ن ي ْعم  ال ه ْم*ف م  ْوا أ ْعم 
ه (  ا ي ر  ٍة ش رًّ ثْق ال  ذ رَّ ْل م  ن ي ْعم  م  ه *و   ي ر 

Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan 

yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-

beban berat (yang dikandung)-nya, Dan manusia 

bertanya, "Apa yang terjadi pada bumi ini?" Pada hari 

itu bumi menyampaikan beritanya, karena 

sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang 

sedemikian itu) padanya. Maka barangsiapa 

mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa 

mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya. 

 

 



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 

walillahil hamd.  

Hari-hari ini kekuasaan Allah ditunjukkan dan 

keimanan kita dipertaruhkan, diuji, sejauh mana 

keimanan, keislaman, kepasrahan dan ketawakkalan 

kita berada. Semakin dekat atau semakin jauh.  

Satu dari ujian itu adalah sabda Rasulullah saw 

yang mengajak kita untuk berqurban di saat pandemi:  

 

بَّ  ٍل ي ْوم  النَّْحر  أ ح  ْن ع م  يٌّ م  ل  آد م  ا ع م  ،  م  اق  الدَّم  ْن إ ْهر   إ ل ى َّللاَّ  م 
أ نَّ الدَّم    ا، و  ف ه  أ ْظال  ه ا و  أ ْشع ار  ا و  ون ه  ة  ب ق ر  ا ل ت أْت ي ي ْوم  اْلق ي ام  إ نَّه 
ا ن ْفًسا  يب وا ب ه  ، ف ط  ْن اأْل ْرض  ك اٍن ق ْبل  أ ْن ي ق ع  م  ْن َّللاَّ  ب م   ل ي ق ع  م 

 

Rasulullah saw bersabda :  

Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam 

pada hari Nahr (Idul Adhha) yang lebih dicintai oleh 

Allah selain dari pada mengucurkan darah (hewan 

kurban). Karena sesungguhnya ia (hewan kurban) 

akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, 

dan kukunya. Dan sungguh, darah tersebut akan 

sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah 

tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian 

dengan berkurban. (Hadis hasan, diriwayatkan 

oleh al-Tirmizi, hadis no. 1413). 

Dalam kondisi sulit, kita disarankan, dianjurkan 

bahkan diwajibkan untuk saling tolong menolong, 

saling bantu membantu, meringankan beban orang 

lain.  

Ada tradisi Islam di 4 hari ini yang merupakan 

sunnah Rasulullah saw dan perilaku para sahabat dan 



 

tabi’in juga para ulama dan pengikut setianya… yang 

ikut MEMOTONG QURBAN  

Anas ibn Malik ra bercerita: Saya melihat 

Rasulullah saw memotong hewan qurban berupa 2 

ekor domba putih yang gemuk dan bertanduk, 

sekarang saya juga melakukan hal yang sama. (HR al-

Bukhari dan Muslim)  

Sekarang pertanyaan pun muncul, tahun ini 

apakah kita juga ikut berqurban, menyerahkan 

kambing atau sapi untuk disembelih lalu dagingnya 

dibagi-bagi untuk dimakan bersama?   

Jika belum ... Ada yang salah di kita ... Ada yang 

kurang di keisalaman kita.  

Jika ingin dijawab bahwa saya aja sulit, saya saja 

bingung bulan depan akan usaha apa atau masih bisa 

kerja atau tidak. Dan puluhan alasan lainnya…. Maka 

ketawakkalan kita dipertanyakan.  

Ayo kita jawab dialog keiman kita  

Besok kita masih hidup? 

Besok rumah kita masih ada? 

Mobil kita masih di tangan? 

Kantor kita masih utuh? 

Kesehatan kita masih prima? 

 

Jika jawabannya adalah tidak tahu, maka pertanyaan 

berikutnya adalah : 

Apakah Allah bisa mengubah nasib kita? 

Membolak balikkan hati kita? 

Bahkan mematikan kita? 



Jika kita benar Yakin bahwa Allah lah yang 

menentukan semua, bukankah Allah swt sudah 

berbaik hati kepada dengan membuka rahasia 

keberhasilan setiap orang. Allah tawarkan kepada kita: 

1. Berdoalah, Aku akan jawab 

2. Berserah dirilah kepadaKu, Aku akan lindungi 

kamu 

3. Berbagilah/bersedekahlah Aku akan ganti  

4. Tidak akan berkurang harga karena sedekah. 

5. Tolonglah orang lain, Aku akan menolong kalian.  

 

Hadirin Jamaah Iedul Adha yang dimuliakan 

Allah swt.  

Ketahuilah bahwa hari Ied dalam konsep Islam, 

merupakan hari kebahagiaan bersama, bukan hari 

kebahagiaan individu. Karena itu sekali lagi, mari kita 

berbagi, mari kita bersedekah, mari kita berqurban. 

Dan ketahuilah bahwa semua kebaikan yang kita 

lakukan itu akan kembali buat kita. Perhatikan 5 ayat 

di bawah ini  

ك ْم(   )إ ْن أ ْحس ْنت ْم أ ْحس ْنت ْم أل  ْنف س 

Jika kami berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik 

untuk dirimu sendiri (QS. Al-ISra’ 17 : 7) 

 

ا م  أ ْعظ م    )و  اً و  ْير  ْند  هللا  ه و  خ  د وه  ع  ْيٍر ت ج  ْن خ  ك ْم م  وا أل  ْنف س  م  ت ق دِّ 
يم (  ح  وا هللا  إ نَّ هللا  غ ف ور  ر  اْست ْغف ر  اً و   أ ْجر 

 

Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu 

niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah 

sebagai balasan yang paling baik dan yang paling 

besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada 



 

Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang (QS. Al-Muzammil 73 : 20) 

 

اً(  ر  ْحض  ْيٍر م  ْن خ  ل ْت م  ا ع م  د  ك لُّ ن ْفٍس م   )ي ْوم  ت ج 

(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan 

(balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan 

dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas 

kejahatan yang telah dia kerjakan. 

(QS. Ali Imran 3 : 30) 

 

ْجه  هللا    ا ت ْنف ق ون  إ الَّ اْبت غ اء  و  م  ك ْم و  ْيٍر ف ِل  ْنف س  ْن خ  ا ت ْنف ق وا م  م  )و 
فَّ إ ل ْيك مْ  ْيٍر ي و  ْن خ  ا ت ْنف ق وا م  م  (و  أ ْنت ْم ال  ت ْظل م ون   و 

Apapun harta yang kamu infakkan, maka 

(kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah 

kamu berinfak melainkan karena mencari ridha 

Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, 

niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan 

kamu tidak akan dizalimi (dirugikan) 

(QS. Al-Baqarah 2 : 272) 

 

) ه  اً ف ل ن ْفس  ال ح  ل  ص  ْن ع م   )م 

Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka 

(pahalanya) untuk dirinya sendiri (QS. Fusilat : 

46) 

Kesimpulan dari 5 ayat di atas adalah kebaikan 

yang kita buat merupkan kebaikan untuk diri kita 

sendiri, akan kembali kepada kita dan akan 

menguntungkan kita.  



Lebih dari itu, Allah tidak akan tinggal diam 

dengan kebaikan yang dlakukan seseorang. Allah akan 

membalasnya, baik di dunia maupun di ahirat. Sekali 

lagi, Allah membuka pintu langit yang dapat kita 

tembus dengan doa, dengan tawakkal. Dan hari ini kita 

bisa melakukannya. Karena itu ayo kita berbuat baik, 

hari ini dan besok, lusa dan sampai ajal menjemput.  

Dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim 

disebutkan :  

ي  هللا  ع ْنه  قال: قال رسول هللا صلى هللا   ض  ة  ر  ْير  ع ْن أ ب ي ه ر 
  عليه وسلم :

ٍن ك ْرب ةً  ْؤم  ْن ن فَّس  ع ْن م  ْني ا، ن فَّس  هللا  ع ْنه  م  ب  الدُّ ْن ك ر   م 
ٍر، ي سَّر  هللا   ْعس  ْن ي ـسَّر  ع ل ى م  م  ، و  ة  ب  ي ْوم  اْلق ي ام  ْن ك ر  ك ْرب ةً م 
ه  هللا  ف ي  اً، س ت ر  ْسل م  ْن س ت ر  م  م  ة ، و  ر  اْْلخ  ْني ا و  ع ل ْيه  ف ي الدُّ

هللا  ف ي ع   ة ، و  ر  اْْلخ  ْني ا و  ا ك ان  اْلع ْبد  ف ي ع ْون  الدُّ ْون  اْلع ْبد  م 
يه    أ خ 

Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari 

suatu kesulitan dunia, maka Allah akan 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari 

kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada 

orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan 

memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang 

siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan 

menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu 

menolong hamba-Nya selama hamba tersebut 

menolong saudaranya sesama muslim. (HR. Muslim) 
 

Hadis ini jelas-jelas menyebutkan tawaran Allah 

lewat lisan Nabi-Nya bahwa Allah akan terus 

menolong seorang hamba, selama hamba itu tetap 

menolong orang lain.  



 

Mari kita jalankan tawaran Allah di atas, in sya 

Allah pertolongan Allah akan datang. Bentuknya apa? 

Ada 1000 jalan yang sudah menanti, ada 1000 model 

yang sudah menunggu. Bismillah mari kita berqurban 

di jalan Allah. Bismillah mari kita saling bantu 

membantu sesama muslim, sesama manusia.  

Mari kita awali dengan mengangkatkan tangan 

kita, memohon kepada Allah, Tuhan yang maha 

Mendengar, Tuhan yang maha Kuasa, Tuhan yang 

dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki.  

Ya Allah, ya Tuhan kami … ampunilah segala 

dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. 

Ya Allah, ya Tuhan kami … ampunilah segala 

dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek dan 

nenek kami, serta mereka yang telah berjasa kepada 

kami. 

Ya Allah, ya Tuhan kami … kami yakin Engkau 

mendengar doa kami, sebagaimana kami juga yakin 

bahwa Engkau tau kesulitan kami sekarang, kesulitan 

kota kami, kesulitan bangsa kami dalam menghadapi 

pendemi Covid-19 ini. Ya Allah dengan ke Maha Kuat 

Mu, hilang lenyapkan lah virus-virus itu dari kota kami, 

dari negeri kami. Jagalah dan hindari kami dari virus 

itu, sembuhkanlah mereka yang sudah terkena dan 

tertular. 

Ya Allah, kami tahu kelemahan kami dan hanya 

Engkau yang Maha Kuat, maka bantulah kami dengan 

Kekuatan dan Kuasa Mu.  



Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang 

yang dermawan, jangan jadikan kami orang yang pelit 

dan kikir.  

Ya Allah kami tau dan yakin bahwa Engkau maha 

Kaya, maha Pemberi Rezeki. Berikanlah rezeki Mu itu 

kepada kami, dengan rezeki yang luas, halal dan 

berkah.  

Ya Allah, ya Tuhan kami … Tuhan yang maha 

Lembut, lembutkanlah hati kami. Jangan jadikan kami 

orang-orang yang angkuh dan sombong.  

Ya Allah, ya Tuhan kami… Tuhan yang maha 

Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang 

menyayangi anak-anak yatim, dhu’afa dan masakin, 

sebagaimana kami menyayangi diri kami dan keluarga 

kami. 

 

 وقنا عذاب النار  ربنا آتنا في ىالدنيا حسنة وفي األخرة حسنة
قول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم ولسائر المسلمين أ

 والمسلمات فيافوز المستغفرين استغفر هللا  
 

 

 

KHUTBAH KEDUA 

 

 
هللا    ،هللا أكبر،  هللا أكبر،  هللا أكبر،  هللا أكبر،  هللا أكبر،  هللا أكبر
 .أكبر

الحمد . هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا هللا أكبر هللا أكبر وهلل  
نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم رحمة   بعث  الذي  الحمد هلل 
للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين ، بعثه بدين  



 

الهدى والرحمة فأنقذ هللا به من الهلكة وهدى به من الضاللة  
، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم  

وأشهد    ، محمدا عبده ورسوله صلى هللا  األحزاب وحده  أن 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  

 وسلم تسليما
هللا أوصيكم وإياي بتقوى هللا فقد فاز من   أما بعد ، فيا عباد

  .اتقى
 

Hadirin Jamaah shalat Idul Adha yang 

dimuliakan Allah.  

Hari ied murupakan hari bahagia, hari bahagia 

buat semua, bukan buat sebagian orang saja, karena 

sekali ayo kita tingkatkan rasa kepedulian kita sesama 

manusia dengan lebih banyak lagi berbagi. Masih ada 

4 hari untuk berkurban. Dan masih banyak waktu 

untuk bersedekah. Dan masih banyak masalah yang 

perlu kita selesaikan dan kita libatkan Allah di 

dalamnya.  

Allah swt berfirman: 

إن هللا ومالئكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا   
 ا:عليه وسلموا تسليم

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم  
كما   محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  إبراهيم،  آل  وعلى 

آل إبراهيم في العالمين إنك حميد    باركت على إبراهيم وعلى 
 مجيد.

وارضى هللا عن الخلفاء الراشدين، ذوي الفضل العظيم والقدر  
وعثما وعمر  بكر  أبي  المبين،  بقية الجليل  وعن  وعلى،  ن 

 الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلي يوم الدين . 



والمؤمنات،  والمؤمنين  والمسلمات،  للمسلمين  اغفر  اللهم 
 األحياء منهم واألموات 

 اللهم أعز اْلسالم والمسلمين، في مشارق األرض ومغاربها.  

تقبل منا  اللهم    اللهم تقبل منا مناسكنا، اللهم تقبل منا حجنا،
 يا رب العالمين . اللهم تقبل منا ذبيحتنا  صيامنا،

 ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. 

  ربنا آتنا في ىالدنيا حسنة وفي األخرة حسنة وقنا عذاب النار 
 . والحمد هلل رب العالمين.  

 كل عام وأنتم بخير . 
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