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َا حْلم ُد َه
ك لَهُ وأَ حش َه ُد أَ هن ُُمَ هم ًدا
ّلِل الذي عله َم ابلقلم علهم اإلنسا َن ما مل يعلَم أَ حش َه ُد أَ حن الَإَلهَ إَاله ه
َ اّلِلُ َو حح َدهُ الَ َش َريح
َح
َ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اّلِل أ حُو َصحي ُك حم َونَ حفس حي بَتَ حق َوى
 فَيَا عبَ َاد ه: أَهما بَ حع ُد،ْي
َص َحابَه أ ح
َ َْجَع ح
ص َل َعلَى ُُمَ همد َو َعلَى آله َوأ ح
َ َعحب ُدهُ َوَر ُس حولُهُ الله ُه هم
َه
اّلِلَ َح هق تُ َقاتََه َوالَ َتَُحوتُ هن إَاله َوأَنحتُ حم ُم حسلَ ُم حو َن
 ََيأَيُّ َها اله َذيح َن ءَ َامنُ حوا اته ُق حوا ه:ِف كَتَابََه الح َك َرحَْي
اّلِل َوقَ َال ه
َ اّلِلُ تَ َع
اَل َ ح
Khutbah I
Kaum muslimin rahimakumullah.
Mari senantiasa bersyukur sebab atas hidayah Allah kita memeluk dinul Islam. Islam adalah sebuah
agama yang sempurna. Karenanya kita wajib menguatkan ketakwaan dengan mematuhi ajaran
agama-Nya. Agama yang memberi kemaslahatan kepada seluruh umat manusia.
Islam adalah rahmatan lil ‘alamin. Ia sempurna secara kualitatif dan sempurna secara kuantitatif.
Kualitatif artinya nilai daripada ajaran Islam, sedangkan kuantitatif maknanya adalah kandungan
ajarannya. Sebagaimana Firman Allah ta’ala;

َ
َ
َ
َيت لَ ُكم ح
ٱإل حس َٰلَ َم َدينًا
ُ ت لَ ُك حم دينَ ُك حم َوأَحَتَ حم
ُ ٱلحيَ حوَم أَ حك َم حل
ُ ُ ت َعلَحي ُك حم ن حع َم َِت َوَرض
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu
nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam menjadi agamamu.” (QS al-Maidah: 3)
Al-kamal adalah kesempurnaan kualitatif. Sedangkan at-tamam adalah kesempurnaan kuantitatif.
Oleh karenanya, dalam beribadah hendaknya tidak hanya memenuhi syurutus shihhah (syarat sah)
saja. Tapi juga harus mengupayakan terpenuhinya syurutul kamal; yaitu syarat kesempurnaan.
Karena visi Islam mengarah kepada kesempurnaan. Sehingga ibadah tidak hanya diterima; akan
tetapi juga diridhai Allah Swt. Secara vertikal diterima dan diridhai Allah SWT dan secara horizontal
dapat bermanfaat terhadap sesama.
Kaum Muslimin rahimakumullah,
Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik berupa peristiwa penting maupun yang lainnya
bisa diposisikan dengan baik dan dijelaskan juga secara baik. Misalnya peristiwa yang akan kita

hadapi dalam waktu dekat ini. Dunia menyebutnya dengan Hari Literasi Internasional. UNESCO
atau PBB memperingatinya setiap tanggal 8 September sejak tahun 1966. Dalam istilah kita
biasa disebut dengan Mahwul Ummiyah: membebaskan manusia dari buta huruf atau kegagapan
aksara dan angka (membaca, menulis dan berhitung).
Dalam konteks Islam terdapat surat literasi yaitu surat Iqra. Ayat pertama yang Allah turunkan
pada malam 17 Ramadhan yang kita kenal dengan malam Nuzulul Qur’an. Demikian pula Alquran
disebut dengan kitab literasi sebab secara etimologi Alquran itu bermakna bacaan. Kesempurnaan
kebaikan seseorang itu berdasarkan dari banyaknya ia membaca Alquran. Bukan hanya membaca
secara tekstual akan tetapi juga membaca secara kontekstual. Dalam hadits disebutkan;

َ ك عَحن َد
َ
آخ َر آيٍَة تَ حقَرُؤَها
َ  فَإَ هن َمحن َزلَت، ت تَُرتَ ُل َِف الدُّنحيَا
َ  َك َما ُكحن، اقح َرأح َو حارتَ َق َوَرت حل

“Bacalah, dan naiklah (pada derajat-derajat surga) dan bacalah dengan tartil sebagaimana
engkau membaca dengan tartil saat di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang
engkau baca” (HR Ahmad)
Maka menjadi penting bagi kita selaku umat Islam untuk ikut serta memperingati Hari Literasi
Internasional yang diserukan oleh PBB. Karena tingkat literasi yang baik bisa meningkatkan
kemampuan calistung (membaca, menulis dan berhitung) seseorang.
Dalam surat Al-‘Alaq, kata Iqra diulang sebanyak dua kali. Perintah ini menunjukan betapa
pentingnya membaca. Adapun berhitung juga diterangkan dalam ajaran Islam. Amalan ibadah
yang berkaitan dengan hitungan dan bilangan seperti shalat, puasa Ramadhan dan lainnya
dijelaskan dengan rinci.
Dalam sirah nabawiyah, Rasulullah saw setelah perang Badar memberikan syarat kepada para
tawanan perang dari bangsa Yahudi dan kaum musyrik jika mereka ingin bebas dengan mengajari
anak-anak kaum Anshar membaca, menulis dan berhitung. Setiap orang tawanan mengajari
sepuluh orang anak. Jika selesai mengerjakan syarat tersebut barulah ia bisa bebas. Sungguh Islam
sangat memerhatikan dan mementingkan literasi.
Kaum Muslimin rahimakumullah,
Saat ini literasi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Literasi dapat
dikelompokkan menjadi beberapa poin:
Pertama, literasi keilmuan. Seperti membaca, menulis dan menghitung. Saat ini tingkat literasi
suatu bangsa sangat berpengaruh dengan tingkat kuelaitas pendidikan dan keilmuan. Dengan ilmu
yang bermanfaat bisa mengangkat derajat manusia. Maka, literasi adalah bagian dari ilmu. Allah
befirman,
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َ
َ
َ
َ
ٍ
يَ حرفَ َع َٰاّلِلُ الهذيح َن اَٰ َمنُ حوا محن ُك حم َوالهذيح َن اُحوتُوا الحع حل َم َد َر َٰجت َو َٰاّلِلُ ِبَا تَ حع َملُ حو َن َخبَ حير
“Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang orang yang menuntut
ilmu beberapa derajat.” (QS al-Mujadalah : 11)

Ilmu bisa diperoleh melalui literasi, baik membaca, menulis maupun berhitung. Juga bahasa
adalah sarana ilmu. Saat ini literasi juga mengikuti bahasa apapun guna memperluas akses
keilmuan dan sosialisasi ilmu. Bukan hanya bahasa dalam pergaulan sehari-hari atau bahasa sosial
namun juga bahasa ibadah.
Kedua adalah literasi yang dipakai dalam komunikasi antar sesama manusia. Kecakapan bahasa
yang santun dan baik dalam bermuamalah. Interaksi hubungan manusia sebagai makhluk sosial
juga butuh literasi yang perlu dipelajari dengan seksama. Sehingga bisa tercipta kesepahaman
yang mampu menyatukan kita. Di samping mengangkat martabat bangsa dan negara serta
mengokohkan ummat.
Ketiga, Literasi Ibadah. Karena masih banyak dari umat muslim yang belum memahami literasi
ibadahnya: Misalnya terkait makna yang dibacanya ketika shalat serta makna kandungan dari
Alquran. Literasi komunikasi ibadah ini tidak hanya berhenti di dunia tapi juga akan berefek ke
akhirat. Rasulullah saw bersabda,

َُخ حيُُك حم َم حن تَ َعله َم الح ُق حرآ َن َو َعله َمه

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Alquran dan mengajarkannya” (HR Bukhari)
Selain itu, kemuliaan seseorang di akhirat sebanding dengan akhir ayat Alquran yang dibaca dan
dipahaminya sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari.
Keempat, Literasi Digital. Perkembangan saat ini untuk mempelajari dan mengajarkan Alquran dan
bahkan ilmu pengetahuan lainnya sudah banyak dilakukan melalui media digital. Terdapat ribuan
buku dan referensi serta ceramah ceramah keagamaan
disebar di ranah digital. Semuanya memudahkan kita untuk bisa belajar. Seorang dai atau ustadz
dapat berkhidmah kepada agama dengan baik melalui digital. Cakupan dakwahnya menjadi
semakin luas dan cepat. Tentu Islam mendukung segala bentuk hal yang bisa bermanfaat bagi
manusia. Literasi digital kini menjadi tren dunia. Tentu kita harus bisa menjadikannya sebuah tren
positif untuk kebaikan seperti dakwah internasional dan menjadikan kita sebagai umat yang
senantiasa berada di posisi terdepan.
Kaum muslimin rahimakumullah,
Seorang muslim tidak boleh tidak berilmu. Karena kelak di akhirat tentu akan dihisab. Syeikh
Mohammad al-Ghazali pernah mengatakan bahwa dosa seorang yang jahil (bodoh) bisa jadi lebih
besar dibandingkan dengan orang yang meninggalkan shalat dan zakat. Karena dengan kejahilan
seseorang bisa terperosok kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka Islam sangat
memperhatikan literasi dan ilmu agar umat manusia tidak terjerumus kedalam lembah kejahilan
dan kebodohan atau literasi.
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َ
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َ َ
ُ َونَ َف َع َِن َوإَ هَّي ُك حم ِبَافحيه م حن اآلَّيت َوالذ حك َر ا حْلَكحي َم َوتَ َقبه َل مِن َومحن ُك حم تالََوتَهُ إَنهه،َاب َرَك هللا َِل َولَ ُك حم َِف احل ُق حرآن اح َلعظحي َم
َ
العلَحي ُم
َ ُه َو ال هسمحي ُع

Khutbah II

ا حْلم ُد َهَ
َ
األر َ
ض َوَِف ال هس َماء
ّلِل َوَك َفى أَ حش َه ُد أَ حن َال إلَهَ هإال ه
اّلِلُ َرب ا حْلَالَئق َِف ح
َح
ََ
وأَ حشه ُد أَ هن ُُم هم ًدا عب ُده و رسولُه .فَصلَوات هَ َ
إَل يَ حوَم لََقائه .
ص ححبَ َه َوَم َن اتهبَ َع ُه َد ُاهم َ
ََ ُ
َ َح
اّلِل َعلَحيه َو َعلَى آله َو َ
َ َ
َُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اجتنَ َ
اب نَ َواهيه
أما بَ حعد فَيَا أيُّ َها الح ُم حسل ُمون اته ُقوا هللا َح هق تُ َقاته اب حمتثَال َأوام َره َو ح
صلهى على نَبَيَه قَ َدميًا فقال
َو حاعلَ ُموا أ هن هللا َ
هَ
َ
صلُّوا َعلَحي َه َو َسلَ ُموا تَ حسلَي ًما
صلُّو َن َعلَى النَ َ
إَ هن ه
ين َآمنُوا َ
اّلِلَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
هب ََّي أَيُّ َها الذ َ
ات حاألَحي َاء َمنح هم و حاألَمو َ
ات والحم حؤَمنَْي والحم حؤَمنَ َ
َ َ
َ َ ََ
ات
اَلله ُهم ا حغف حر لحل ُم حسلم َ
ْي َوالح ُم حسل َم َ ُ َ َ ُ
حَ ُ ح َ ح َ
اللهه هم ادفَع عنها احلبالَء واحلوابء وال َفحشاء والش َ َ َ
َت َواملَ َح َن َما ظَ َهَر َمحن َها َوَما بَطَ َن َمن بَلَ َد ََن اَنح ُدونَحي َسيها خآ ه
صةً
هدائ َد َوالف ََ
ُ ح ح َ َ َ َ ََ َ َ ح َ َ َ
هك َعلَى ُكل َشيئ قَ َدير
َو َسائََر البُ حل َد َان َعامة،إن َ
تآء َذي احل ُقرىب وي نح هى ع َن احل َفح َ
ان وإَي َ
َعباد َ
هللا ! إَ هن هللا َيحمر َابحلع حد َل واح َإلحس َ
شآء َواحملحن َك َر َواحلبَ حغي يَعَظُ ُك حم لَ َعله ُك حم
َ
ََ
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َ
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ُ
تَ َذ هكرو َن واذح ُكروا هللا احلع َظيم ي حذ ُكرُكم وا حش ُكروه على نَع َم َه ي َزحد ُكم ولَ َذ حكر َ
هللا أَ حك َ حب
ُح َ ُ َ َ ح َ َ ح ح َ ُح ُ َ َ َ َ ح َ ُ

