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ِ
ِ َّ الرضا و
ِِ ِ ِ ات
ِ ِ ِ
ِ ِ ُاَ حْلم ُد هللِ الَّ ِذي أَمرانَ أَ حن ن
ح
َف عبَ َادته َوتَ حق َواهُ أَ حش َه ُد أَ حن ََل إِلَه
َح
 َونَ ُق حوَم ِبلح َواجبَ ح،الس َع َادة
َ َ ِ صل َح َمعحي َشتَ نَا لنَ حي ِل
ََ ح
َّ  َوأَ حش َه ُد أ،ُك لَه
.ُِب بَ حع َده
َ إَِلَّ هللاُ َو حح َدهُ َلَ َش ِريح
َّ ََِن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُس حولُهُ ََل ن
ِ اَللَّه َّم ص ِل وسلِم علَى أَ حشر
ِ ف حاْلَنحبِي ِاء والحمرسلِْي وعلَى آلِِه وصحبِ ِه أ ح
 فَيَا عِبَ َاد هللا اُحو ِصحي ِِن نَ حف ِسي: أَما بَ حع ُد،ْي
َ َ ََ َ ُح َ ح
َ ُ َ ََ ح
َ َْجَع ح
ََح
َ
 ََّي أَيُّ َها الذين آمنوا.الرِححي ِم
َ َ ق. فَ َق حد فَ َاز الح ُمتَّ ُق حو َن،َِوإِ ََّّي ُك حم بِتَ حق َوى هللا
َ ال هللاُ تَ َع
َّ الر حْحَ ِن
َّ ِ بِ حس ِم هللا،ف كِتَابِِه الح َك ِرحْي
اَل ِ ح
اتَّ ُق حوا هللاَ َح َّق تُ َقاتِِه َوََل َتَُحوتُ َّن إَِلَّ َوأَنحتُ حم ُم حسلِ ُم حو َن
Khutbah I
Kaum muslimin jamaah shalat Jumat yang dirahmati Allah Taala.
Masa muda adalah masa terbaik dalam kehidupan manusia. Karena di usia ini Allah
memberikan kekuatan melebihi fase sebelum dan sesudahnya, sebagaimana Allah nyatakan
dalam ayat-Nya .

ِ ِ
ِ َّ
ٍ ِ ِ
ِ
ٍ ض حع
ٍ ض حع
ض حع ًفا َو َشحي بَةً ۚ ََيحلُ ُق َما يَ َشاءُ ۖ َوُه َو
َ ف قُ َّوةً ُُثَّ َج َع َل من بَ حعد قُ َّوة
َ ف ُُثَّ َج َع َل من بَ حعد
َ اَّللُ الَّذي َخلَ َق ُكم من
ِ
يم الح َق ِد ُير
ُ الح َعل
Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu)
setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu
lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha
Mengetahui, Mahakuasa. (QS ar-Rum: 54)
Kelebihan yang Allah berikan ini semestinya berbanding lurus dengan hasil dan prestasi yang
diberikan. Maka berbeda dengan apa yang dipahami sebagian orang, bahwa masa muda harus
dimanfaatkan untuk sekedar bersenang-senang menghabiskan masa mudanya, justeru
semestinya masa muda digunakan semaksimal mungkin melahirkan berbagai kebaikan.
Sungguh sangat besar kebaikan jika potensi yang Allah berikan kepada para pemuda digunakan
untuk perkara-perkara kebaikan. Sebaliknya, jika kekuatan yang diberikan kepada para pemuda
disalurkan untuk keburukan, maka diapun akan memberikan daya rusak yang sangat besar .

Memang harus disadari pula, bahwa para pemuda selain menyimpan potensi kekuatan yang
besar, mereka juga rentan dengan berbagai godaan dan ajakan-ajakan yang mengalihkannya
dari jalan-jalan kebaikan .
Karenanya perkara penting yang harus dimiliki bagi seorang pemuda adalah pedoman
kehidupan yang kokoh dan kuat sehingga tak mudah terombang ambing oleh arus dan tawarantawaran yang dapat merusak kehidupannya. Dalam perspektif Islam, pedoman kehidupan itu
adalah keimanannya yang kepada Allah .
Keimanan inilah yang akan membuat hidup seorang pemuda menjadi terbimbing di jalan
kebaikan. Sehingga betatapun besarnya arus dan godaan yang ada dia tidak kehilangan
jatidirinya dan dengan jernih dapat membedakan mana ajakan dan tawaran positif yang
mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat untuk dia ikuti dan mana tawaran dan ajakan
merusak yang mengundang celaka dan sengsara agar dia hindari .
Dalam Al-Quran, Allah mengajak kita untuk meneladani Ashabul Kahfi, yaitu pada pemuda
yang kokoh dengan keimanannya, sehingga tidak begitu saja terseret kebatilan dan kekufuran
walau arusnya sangat deras .

ك نَبَاَ ُه حم ِِب حْلَ ِِّۗق اِ ََّّنُحم فِحت يَةٌ اٰ َمنُ حوا بَِرّبِِ حم َوِزحد َّٰنُحم ُه ًد ۖى
ُّ َحَن ُن نَ ُق
َ ص َعلَحي
Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya
mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan
petunjuk kepada mereka. (QS Al-Kahfi: 13)
Penting bagi para pemuda menyadari hal ini, bahwa keimanannya kepada Allah adalah perkara
mendasar. Jangan sampai terlambat menyadari hal ini. Teruslah lakukan upaya-upaya
penguatan keimanan dengan hadir di majelis-majelis ilmu atau melakukan pendalaman
terhadap ayat-ayat Allah Taala. Semakin dini hal ini kita sadari dan kita tekuni, semakin
memberikan buah yang baik bagi kehidupan.
Para orang tua atau pihak-pihak terkait dengan berbagai wewenang dan kapasitasnya
hendaknya memberikan support kepada para pemuda agar mereka lebih dekat kepada Allah
Taala. Sebab jika keimanan kuat tertanam, akan melahirkan banyak langkah-langkah
kebaikan .
Para hadirin jamaah shalat Jumat yang dimuliakan Allah.
Perkara berikutnya yang tak kalah pentingnya dari para pemuda adalah menumbuhkan
kesadaran bahwa potensi dan kekuatan pada dirinya dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, masyarakat luas, bahkan
bangsa dan negara .
Para pemuda selain Allah berikan berbagai kekuatan, merekapun diberikan sifat heroik, penuh
semangat dan bergairah. Sangat disayangkan kalau potensi ini hanya dihabiskan untuk
memenuhi kesenangan dirinya saja. Seandainya hal ini diarahkan dan ditujukan untuk sesuatu
yang mendatangkan manfaat, maka akan lahirlah langkah-langkah besar dan bermanfaat.
Masing-masing sesuai bidang dan kecenderungannya, apakah Pendidikan, sosial, seni budaya,

ekonomi dll. Sehingga gambaran para pemuda yang sering dikesankan sebagai ‘sumber
masalah’ dapat dirubah menjadi ‘pemecah masalah’, membantu masyarakat untuk mengatasi
berbagai problematika yang dihadapinya .
Dalam hal ini kita dapat berkaca kepada para pemuda di masa perjuangan kemerdekaan negara
kita, bagaimana para pemuda saat itu dengan penuh semangat mereka ikut berjuang dan
memikirkan nasib bangsanya bahkan rela berkorban untuk itu. Di antara terobosan perjuangan
mereka yang sangat fenomenal adalah kongres para pemuda yang diadakan pada tanggal 28
Oktober 1828 dan kemudian melahirkan apa yang hingga kini dikenal sebagai sumpah pemuda
yang menyatakan kesatuan tanah air, kesatuan bangsa dan kesatuan Bahasa. Dan karenanya
tanggal ini oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari sumpah pemuda.
Ini teladan yang sangat bagus bahwa para pemuda semestinya berperan, berkiprah dan ikut
andil dalam berbagai tantangan dan problematika masyarakat yang ada. Setiap zaman pasti ada
problematikanya masing-masing, maka disinilah peran pemuda dituntut untuk ambil bagian
mengatasi berbagai problematika yang ada sesuai dengan bidang dan kapasitas masing.
Di sisi lain, ketika para pemuda disibukkan oleh peran dan kiprahnya masing-masing, maka
dengan sendirinya ini menjadi jurus sangat ampuh untuk menghindarkan mereka dari berbagai
tawaran keburukan dan kerusakan.
Demikianlah sejatinya seorang pemuda, esksistensinya dibuktikan oleh kiprahnya dan andilnya
dalam langkah langkah kebaikan, tidak hanya membanggakan masa mudanya, apalagi sekedar
membangga-banggakan nenek moyangnya.

ِ
ىت َم حن يَ ُق حو ُل ٰه أ ََانذَا
ىت َم حن يَ ُق حو ُل َكا َن ح
َ لَحي
َ  َولٰك َّن الح َف،أيب
َ س الح َف

Bukanlah pemuda yang mengatakan inilah bapakku
Akan tetapi, pemuda adalah orang yang mengatakan inilah (prestasi)-ku

Kepada para pemuda, perkuat terus keimanan kepada Allah dan ketundukan kepada-Nya,
teruslah semangat belajar dan berkarya yang dapat menghasilkan manfaat .
Kepada para orang tua dan pihak berwenang, bantulah para pemuda, ayomilah mereka dan
berikan mereka peluang yang layak untuk berkiprah dan berperan positif dalam kehidupan
masyarakat .

ِ  و.الس ِميع الحعلِيم
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ُ إِنَّه،ُاستَغحف ُرحوه
ِل َولَ ُك حم ِبلح ُق حرآن الح َعظ حي ِم َونَ َف َع ِ حِن َوإِ ََّّي ُك حم تالََوتَه ِف ُك ِل َوقحت َوحْي إِنَّهُ ُه َو َّ ح ُ َ ح ُ ح
َِب َرَك هللاُ ِ ح
.الرِححي ُم
َّ ُه َو الحغَ ُف حوُر
Khutbah II

ٍ
ِ
ِ  وأُصلِي وأ،اَ حْلم ُد هللِ وَك َفى
ِِ
، أ ََّما بَ حع ُد،َص َحابِِه أ حَه ِل الح َوفَا
 َو َعلَى آله َوأ ح،صطََفى
ُسل ُم َعلَى َسيِد َان ُُمَ َّمد الح ُم ح
َح
َ ََ َ ح
َ

لص َالةِ
فَيَا أَيُّ َها الح ُم حسلِ ُم حو َن ،أ حُو ِصحي ُك حم َونَ حف ِس حي بِتَ حق َوى هللاِ الح َعلِ ِي الح َع ِظ حي ِم َو حاعلَ ُم حوا أ َّ
َن هللاَ أ ََمَرُك حم ِِب حَم ٍر َع ِظحي ٍم ،أ ََمَرُك حم ِِب َّ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
يما،
الس َالِم َعلَى نَبِيِ ِه الح َك ِرحِْي فَ َق َ
ال :إِ َّن َّ
َو َّ
ين َآمنُوا َ
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
صلُّوا َعلَحيه َو َسل ُموا تَ حسل ً
صلُّو َن َعلَى النَِِّبََِّ ،ي أَيُّ َها الذ َ
ٍ
ِ ِ
ٍ
ِ
ٰ
ت َعلَى سيِ ِد َان إِب ر ِاهيم و َعلَى ِ
آل َسيِ ِد َان إِبح َر ِاهحي َم َوَِب ِرحك
صلَّحي َ
ص ِل َعلَى َسيِد َان ُُمَ َّمد َو َعلَى آل َسيِد َان ُُمَ َّمد َك َما َ
اَلل ُه َّم َ
َ حَ ح َ َ
ِ ِِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ٍ
علَى سيِ ِد َان ُُم َّم ٍد وعلَى ِ ِ
ِ
َّك
ْي إِن َ
َ ََ
ف الح َعالَم ح َ
آل َسيِد َان ُُمَ َّمد َك َما َِب َرحك َ
َ َ
ت َعلَى َسيد َان إبح َراهحي َم َو َعلَى آل َسيد َان إبح َراهحي َم ِ ،ح
َِ
ْححي ٌد ََِمحي ٌد.
ِ
ات حاْل ِ ِ
ات والحم حؤِمنِْي والحم حؤِمنَ ِ
اَ ٰلله َّم ا حغ ِفر لِحلمسلِ ِمْي والحمسلِم ِ
ح
ُ حَ َ ُ
ُ ح ُ ح حَ َ ُ ح َ
َحيَاء محن ُه حم َو حاْل حَم َوات  ،اللهم حادفَ حع َعنَّا الحبَ َالءَ َوالحغَ َالءَ
َّدائِ َد َوالح ِم َح َنَ ،ما ظَ َهَر ِمحن َها َوَما بَطَ َنِ ،م حن بَلَ ِد َان َه َذا
السيُ حو َ
َوالح َوَِبءَ َوالح َف حح َشاءَ َوالح ُمحن َكَر َوالحبَ حغ َي َو ُّ
ف الح ُم حختَلِ َفةَ َوالش َ
خ َّ ِ
ِِ
ِ
َّك َعلَى ُك ِل َش حي ٍء قَ ِديحٌر
ت امل حقدس إِن َ
اصةً َوم حن بُحل َدان الح ُم حسلم ح َ
الله َم َح حرر بَحي َ
َ
ْي َع َّامةًُ ،
ِ ِ
إن هللا َيحمر الحع حد ِل و حاْلحس ِ
ان َوإِيحتَ ِاء ِذي الح ُق حرََب ويَحن َهى َع ِن ال َف حح َش ِاء َوالح ُمحن َك ِر َوالبَ حغ ِي ،يَعِظُ ُك حم لَ َعلَّ ُك حم
عبَ َاد هللا َ َ ُ ُ َ َ َّ ،ح َ
تَ َذ َّك ُرحو َن .فَاذ ُك ُروا هللاَ الح َع ِظحي َم يَ حذ ُك حرُك حم َولَ ِذ حك ُر هللاِ أَ حك َب

