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ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَمنَي الهَذي   َمح ُ َربُّ السه   أن حَقَذََن من الظُّلحم َوالظهَلَمةاْلح َهُد َأنح ََل إلََه إَله اّلِله َرحض َوَربُّ ااو مَ . َأشح  ت َواْلح
يَع اَْلَنَم ًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه . فَ   َجََ َهُد َأنه ُُمَمه ََعنَي نََبيَ َنا   م  لهُ اله . َوَأشح َلحَق َأَجح َصلَ  َوَسلَ مح َعَلى َسيَ َد َوَلَد آَدَم َوَسيَ د اْلح

يَن . أَمها بَ عحُد فَ َعَلى آلََه َوَأصحَحابََه َوَمنح ات هَبَع هُ ُُمَمهٍد وَ  َساٍن إََل يَ وحَم الدَ  م بَتَ قحَوى اّلِلَه َحقه تُ َقاتََه َوََل كُ يح وصَ أُ َداُهم ِبََحح
 ََتُوُتنه إَله َوأَن حُتمح ُمؤحَمُنون . 

 
Jamaah Jumat rahimakumullah 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt; Zat yang telah memberikan 

begitu banyak nikmat dan karunia. Nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Baik 

kepada setiap pribadi, kepada umat, maupun kepada bangsa dan negeri ini. Di antaranya 

adalah nikmat pertolongan dan kemenangan dari-Nya. Allah befirman, 

 

َكيمَ  ُر َإَله َمنح َعنَد ٱّلِلَه ٱلحَعزَيَز ٱْلَح  َوَما ٱلنهصح
 

“Dan kemenanganmu itu tidak lain berasal dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS Ali Imran: 126) 

 

Dalam hal ini bulan Oktober bisa dianggap sebagai bulan datangnya sejumlah pertolongan dan 

kemenangan Allah kepada bangsa ini. Minimal terdapat tiga momentum dalam bulan Oktober 

yang menegaskan hal tersebut. Pertama adalah tanggal 1 Oktober yang merupakan Hari 

Kesaktian Pancasila. Kedua adalah tanggal 5 Oktober sebagai hari Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia. Ketiga, tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. 

 

 

Jamaah Jumat rahimakumullah 

Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena pada tanggal tersebut 

Indonesia selamat dari gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia 

yang telah membunuh para jenderal dengan cara yang kejam. Alhamdulillah gerakan 

pengkhianatan PKI tersebut pada tanggal 1 Oktober berhasil ditumpas.  

 

Ini tentu saja merupakan bentuk pertolongan Allah dan bentuk kemenangan Ketuhanan Yang 

Mahaesa (tauhid) atas paham komunis. Sebuah pertolongan Allah kepada orang-orang beriman 

sesuai dengan janji-Nya, 

 



َهادُ  َشح ن حَيا َويَ وحَم يَ ُقوُم اْلح ََياَة الدُّ  َإَنه لَنَ نحُصُر ُرُسَلَنا َوالهَذيَن آَمُنوا ِف اْلح
 

“Sungguh Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam 

kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi (hari Kiamat).” (QS Ghafir: 51) 

 

 

Selanjutnya tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia. Kehadiran tentara Indonesia sangat penting dan strategis baik dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia maupun dalam menumpas anasir jahat yang 

mengancam ideologi bangsa yang berdasarkan nilai-nilai agama. Di antaranya bekerja sama 

dengan rakyat, tentara berhasil menumpas G 30 S-PKI.  

 

Kehadiran sebuah kekuatan untuk memberantas segala bentuk kejahatan dan kezaliman yang 

mengancam keutuhan NKRI mutlak sangat diperlukan. Di sini tentara tampil sebagai sebuah 

kekuatan yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebuah peran mulia yang diharapkan 

terus bisa dilakukan untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negeri ini.  

 
َيحَل تُ رحَهُبوَن بََه َعُدوه اّلِلَه َوَعُدوهُكمح َوآ َتطَعحُتمح َمنح قُ وهٍة َوَمنح رَََبَط اْلح ُ َخرَيَن َمنح ُدوَِنَمح ََل َوأََعدُّوا ََلُمح َما اسح  تَ عحَلُموَِنُُم اّلِله

 يَ عحَلُمُهمح 
 

“Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-

kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh 

Allah dan musuhmu. Serta orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya.” (QS 

al-Anfal: 60) 

 

Jamaah Jumat rahimakumullah 

Ketiga, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sebab pada tanggal 28 

Oktober 1928 para pemuda berkumpul menyatakan kesatuan tumpah darah, bangsa, dan bahasa 

Indonesia. Hal itu merupakan bentuk kesadaran para pemuda yang ingin lepas dari penjajahan 

dan mewujudkan kemerdekaan. Keinginan dan tekad mulia tersebut akhirnya Allah wujudkan 

dengan terlepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan.  

 

Karena itu, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober  hendaknya menjadi pelecut bagi 

generasi muda khususnya untuk bergerak menjadi pionir kebaikan di tengah-tengah 

masyarakat. Semangat para pemuda untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran insya Allah 

menjadi jalan bagi turunnya pertolongan dan kemenangan Allah Swt bagi bangsa.  

 

Idealisme dan peran pemuda dalam memberikan kontribusi positif tercatat baik dalam sejarah. 

Bahkan secara khusus dalam Aquran Allah mengabadikan kisah ashabul kahfi yang merupakan 

simbol perlawanan terhadap kezaliman dengan menyebut posisi mereka sebagai para pemuda 

yang layak dicontoh oleh generasi sesudahnya. 

 

َيٌة آَمُنوا َبَرّبَ َمح َوزَدحََنُهمح ُهًدى  ُمح َفت ح  َإِنه
“Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan 

Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.” (QS al-Kahfi: 13). 

 



 

Itulah sejumlah peristiwa di Bulan Oktober yang memuat sejumlah pertolongan dan 

kemenangan dari Allah. Pertolongan yang datang melalui kekuatan militer dan melalui 

kekuatan generasi muda. Semoga menjadi model keteladanan bagi kita semua. 

 

 

ُكمح    لحُقرحآَن الحَعَظيحمَ َب ََبَرَك هللاُ ِلح َوَلُكمح   تَ غحَفُروحُه، َإنهُه و َإنهُه ُهَو السهَميحُع الحَعَليحُم.  َتاَلَوتَه ِف ُكلَ  َوقحٍت َوَحني   َونَ َفَعَِنح َوَإَّيه اسح
 .الحَغُفوحُر الرهَحيحمُ ُهَو  

 

Khutbah II 

َد ّلِلََه ََححًدا َكَثريًا َكَما أَ إ َمح ًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه مَ نه اْلح َهُد َأنه ُُمَمه َرحَض َوَأشح ُ َربُّ السهَماَواَت َواْلح َهُد َأنح ََل إلََه إَله اّلِله َر َأشح
اَلَئق َوالحبَ  َغحَيار . أَمها بَ عحُد   ىك َعلَ َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَ  م  هُ الل  ر . فَ شَ َسيَ ُد اْلَح َطحَهار َوَأصحَحابَه اْلح َتار َوَعَلى آلََه اْلح النهِب  الحُمخح

رَار . َواعحَلُموا َأنه اّلِلهَ َوَماَلئَ لَ عَ بَتَ قحَوى اّلِلَه َِف اللهيحَل َوالن هَهاَر . َوَِف الح   يَّيه إم وَ كُ يح وصَ أُ فَ  َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهِبَ  ن َواْلحَسح
َليًما َكَثريًا .   َفَصلُّوا أَي َُّها الحُمؤحَمُنوَن َعَليحَه َوَسلَ ُموا َتسح

َواَت   َمح َياَء َمن حُهمح َواْلح َحح َمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت . اْلح َلَماَت َوالحُمؤح َلَمنَي َوالحُمسح  . اَللهُهم  اغحَفرح لَلحُمسح
ن حَيا َوَعَذاَب اآلَخرََة . وَ َواَللهُهم  سَ  َلَمنَي َمنح آفَاَت الدُّ َنا َوالحُمسح ُهم َمنح الحَفََتَ مَ   ناَ بح ن َ جَ لهمح َها َوَما َبَطَن . َمن   رَ هَ ظَ   ا َوَإَّيه َمن ح

ٍء َقَديٌر .  َلَمنَي َعامهًة َإنهَك َعَلى ُكلَ  َشىح  بَ َلَدََن َهَذا َوَمنح بُ لحَداَن الحُمسح
دُ َرب هَنا   َمح َخرََة َحَسَنًة َوَقَنا َعَذاَب النهاَر . َوآَخر َدعحَواََن َأن اْلح ن حَيا َحَسَنًة َوَِف اآلح   ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَمنَي   آتََنا َِف الدُّ

 

 

 

   

 


