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ّر أَن حُفسّ  ُذ ِّبهلّل ّمنح ُشُروح ُب إّلَيحّه َونُ ُعوح تَ غحفرُه َونَ تُ وح َتّعيُنُه َوَنسح َد لِلّّه ََنحَمُدُه َوَنسح َمح ّد الِله َفالَ َنا َوَسيّهَئاّت إنَّ اْلح َأعحَمالَّنا َمنح يَ هح
َأنه   َهُد  َوَأشح لَُه  َشرّيَك  الَ  َدُه  َوحح  ُ الِله إاله  إلََه  الَ  َأنح  َهُد  َوَأشح لَُه  َهاّدي  َفاَل  ّلل  ُيضح َوَمنح  لَُه  َوَرُسولُُه ُمّضله  َعبحُدُه  دا  ُُمَمه

الَُم َعَلى َحّبيحّبَنا َوَحّبيحّب َربّه العا  الَُة َوالسَّ ّبّه والصَّ ٍد َو َعَلى آلّّه َوَصحح ّلَْي َسيّهّدََن ُُمَمَّ َحجَّ
ُ

َ إماّم املتقْي وقَائّد الُغرّه امل ْيح
َ

مل
ُد«.  ا بَ عح يحّن أَمه ّم الدّه َبابّه َوَمنح تَّبَعُه ّإََل يَ وح  وأنصاره وأحح

قُ  الحُمت َّ فَاَز  فَ َقدح  هللّا  َوى  بّتَ قح َي  َوّإَّيَّ ّصيحُكمح  أُوح هللّا،  ّعَباَد  الحَعزّيحّز: فَ َيا  ِفح ّكَتابّّه  َوتَ َعاََل  تَ َباَرَك  قَاَل  َحيحُث  َن،   وح
َن  ّلُموح ُتنه ّإاله َوأَن حُتمح ُمسح  ََّيأَي هَها الهَذيحَن آَمنُ وحا ات هُقوا هللَا َحقه تُ َقاتّّه َوالَ ََتُوح

 

KHUTBAH I 

 

Jamaah Jum’at rahimakumullah 

Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah swt atas nikmat dan rahmat-Nya terutama nikmat 

Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke keharibaan suri tauladan 

manusia, Baginda Nabi Muhammad saw. Kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan 

semua ummatnya hingga hari pertanggungjawaban tiba.  

 

Jamaah Jum’at rahimakumullah! 

Indonesia mencatatkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Suatu hari 

untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang bangsa dalam meraih kemerdekaan dari 

penjajah. Banyak pejuang dan pahlawan yang gugur dalam menjaga kedaulatan negeri ini. 

Mereka rela berkorban nyawa karena penjajahan tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan 

peri keadilan. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 alinea pertama.  

Jasa para pahlawan dan pejuang yang gugur dalam meraih kemerdekaan, membela kebenaran 

dan keadilan perlu untuk kita maknai dan kita ambil pelajaran; sebagai seorang warga negara 

Indonesia dan masyarakat dunia yang berdiri tegak dan tegas menolak terhadap setiap 

kemungkaran. Termasuk di dalamnya adalah penindasan dan penjajahan. Gugurnya para 

pendahulu kita adalah sebuah sikap patriotik yang berani. Dan di sinilah kita pada hari ini 

berada dalam suasana merdeka dan bahagia yang patut kita syukuri.  

 



Jamaah Jum’at rahimakumullah! 

Terdapat satu nilai luhur yang perlu kita ambil dari para pahlawan Indonesia. Yaitu sikap 

berpikir, merencanakan, dan berbuat tidak semata untuk diri sendiri. Akan tetapi berbuat demi 

kemaslahatan banyak orang dengan kalangan yang lebih luas dan jangka waktu yang panjang. 

Para pahlawan tentu tidak berpikir meraih kemerdekaan hanya untuk saat itu atau untuk mereka 

saja. Akan tetapi pasti untuk kita sebagai generasi berikutnya dan generasi kelak yang akan 

datang setelah kita. Kontribusi dan manfaat yang diberikan para pahlawan adalah untuk banyak 

manusia sesuai dengan sabda Nabi saw, 
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Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya). (HR ath-

Thabrani) 

 

Gelar kepahlawanan pun bukanlah sebuah title yang disematkan sendiri kepada diri mereka. 

Namun ia merupakan sebuah penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka 

yang telah gugur membela tanah air. Pada pekan ini pun pemerintah menganugerahkan gelar 

kepahlawanan kepada beberapa tokoh bangsa. Lima orang tokoh yang memiliki andil besar 

dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Kita perlu memberikan tahniah dan selamat kepada 

seluruhnya yakni kepada keluarga dan institusi lembaga yang membesarkan kelima pahlawan 

tersebut.  

 

Kelima tokoh tersebut ialah Dr. dr. HR Soeharto. Beliau turut andil dalam berdirinya Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) dan sempat menjabat berbagai posisi menteri pemerintahan masa 

Presiden Soekarno. Tokoh selanjutnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) 

paku Alam VIII, yang merupakan wakil gubernur pada masa pasca proklamasi kemerdekaan 

bersama dengan Gubernur pertama Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono IX. 

Selanjutnya adalah Haji Salahudin bin Talibuddin, seorang tokoh perjuangan politik melawan 

Belanda melalui Sarekat Islam (SI) asal Maluku Utara. Yang keempat adalah Dokter Rubini 

Natawisastra dari Kalimantan Barat. Beliau merupakan seorang dokter dan pejuang 

perlawanan terhadap Belanda yang diusulkan menjadi pahlawan oleh Pemprov Kalimantan 

Barat bersama dengan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Yang berikutnya adalah KH. 

Ahmad Sanusi dari Jawa Barat, seorang kiai yang juga merupakan anggota dari Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). KH Ahmad Sanusi 

merupakan tokoh pendiri dari Persatuan Umat Islam (PUI). Pada masa penjajahan beliau 

sempat menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah.  

 

Demikian hal tersebut menjadi bukti yang menegaskan bahwa rahim masyarakat Indonesia 

belum kering dari para putra putri yang melahirkan kepahlawanan. Selamat dan tahniah kepada 

seluruh keluarga dan keturunan mererka berikut organisasi yang bersangkutan dengan kelima 

tokoh pahlawan kita.  

 

Jamaah Jum’at rahimakumullah! 

Dua dari lima tokoh yang baru dianugerahi gelar pahlawan adalah seorang tokoh pemuka 

Agama Islam, seorang kiyai. Dan banyak lagi dari para pahlawan nasional Indonesia juga yang 

merupakan sosok alim ulama. Ini menjadi bukti bahwa secara spiritual, ke-kiayi-an lebih 

menyemangati untuk memposisikan orang pada kepahlawanan dengan kemaslahatan umum; 

jauh dari radikalisme dan eksklusifisme. Semakin benar kekiayian seseorang, akan semakin 

jauh dari sifat eksklusifitas dan radikalitas. Hal ini juga membuktikan bahwa ketika seseorang 

makin bagus secara spiritual dan moral hingga diakui sebagai seorang kiayi, maka ia akan 

semakin dekat dengan semangat pengorbanan.  



 

Selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dari Allah, para pahlawan yang telah gugur karena 

berjuang membela kebenaran dan mencari ridha-Nya, pada hakikatnya mereka tidak mati. 

Akan tetapi mereka hidup dengan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.  
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Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan 

mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. (QS Ali Imran: 170). 

 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita hidayah taufiq-Nya agar kita bisa menjadikan 

para pahlawan bangsa ini sebagai bentuk keteladanan dalam membela kebenaran dan melawan 

kebatilan. Sehingga kita mampu dan bisa dengan izin-Nya menjaga negara yang kita cintai 

Indonesia. Dan semoga Allah SWT merahmati dan mengampuni para pahlawan yang telah 

gugur serta para pendahulu kita yang telah tiada.  

 

ُكمح ّتاَلَوتَه ِف ُكلّه َوقحٍت َوّحْي   َِبَرَك هللاُ ِلح َوَلُكمح ِبلحُقرحآّن الحَعّظيحمّ  تَ غحّفُروحُه، ّإنَُّه َونَ َفَعِّنح َوّإَّيَّ ّميحُع الحَعّليحُم. واسح ّإنَُّه ُهَو السَّ
 .ُهَو الحَغُفوحُر الرَّّحيحمُ 

Khutbah II 

 

ّل     َحابّّه أَهح طََفى، َوَعَلى آلّّه َوَأصح ٍد الحُمصح ُد هلّل وََكَفى، َوُأَصلّهيح َوأَُسلّهُم َعَلى َسيّهّدََن ُُمَمَّ َمح ُد،َاْلح ا بَ عح   الحَوفَا، أَمَّ
أََمَر  هللَا  َأنَّ  َواعحَلُموحا  الحَعّظيحّم  الحَعّليّه  هللّا  َوى  بّتَ قح ّسيح  َونَ فح ّصيحُكمح  أُوح َن،  ّلُموح الحُمسح أَي َُّها  اَلّة فَ َيا  ِّبلصَّ أََمرَُكمح  َعّظيحٍم،  ٍر  ِّبَمح ُكمح 

اَلّم َعَلى نَّبيّهّه الحَكرْيّح فَ َقاَل: ّإنَّ الِلََّ َوَماَلّئَكَتُه   ّليًما، َوالسَّ ُيَصلُّوَن َعَلى النَّّبّه، ََّي أَي َُّها الَّّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليحّه َوَسلّهُموا َتسح
ٍد َكَما َصلَّيحَت َعَلى َسيّهّدََن ّإب حرَاّهيحَم   ٍد َوَعَلى آّل َسيّهّدََن ُُمَمَّ ُهمَّ َصلّه َعَلى َسيّهّدََن ُُمَمَّ ّهيحَم َوَِبرّكح َوَعَلى آّل َسيّهّدََن ّإب حرَااَللهّٰ

َت َعَلى َسيّهّدََن ّإب حرَاّهيحَم َوَعَلى آّل َسيّهدّ  ٍد َكَما َِبرَكح ٍد َوَعَلى آّل َسيّهّدََن ُُمَمَّ َ ّإنََّك َعَلى َسيّهّدََن ُُمَمَّ ََن ّإب حرَاّهيحَم، ِفح الحَعاَلّمْيح
يحٌد.  يحٌد َمَّ  َحَّ

َ َوالحُمسح    ّلّمْيح ُهمَّ اغحّفرح لّلحُمسح َواّت، اَللهّٰ َمح ُهمح َواْلح َياّء ّمن ح َحح ّمَناّت اْلح َ َوالحُمؤح ّمّنْيح  ّلَماّت والحُمؤح
ُذ ّبكَ  َنََّة َونَ ُعوح أَُلَك رَّضاَك َواْلح  َسَخّطَك َوالنَّارّ  ّمنح  اَللَُّهمَّ ّإَنَّ َنسح

َشاَء َوالحُمنحَكَر َوالحبَ غحَي   َفعح َعنَّا الحَباَلَء َوالحَغاَلَء َوالحَوَِبَء َوالحَفحح داَءاللهم ادح َها َوَما   وََشَاتة اْلعح َداّئَد َوالحّمَحَن، َما َظَهَر ّمن ح َوالشَّ
ًة،  َ َعامَّ ّلّمْيح ًة َوّمنح بُ لحَداّن الحُمسح  َبَطَن، ّمنح بَ َلّدََن َهَذا َخاصَّ

َ اَل ْيح ُ الحَفاِّتّ قّه َواَنحَت َخْيح ّمنَّا ِّبْلَح َ قَ وح نَ َنا َوَبْيح َتحح بَ ي ح   لَُّهمَّ اف ح
ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآلّخرَّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب النَّارّ    .َرب ََّنا آتَّنا ِف الدُّ

َساّن َوّإي حَتاّء ّذي  حح ّل َواْلح َشاّء َوالحُمنحَكّر َوالبَ غحّي، يَّعُظُكمح لََعلَُّكمح   ّعَباَد هللّا، إنَّ هللَا ََيحُمُر الحَعدح َهى َعّن الَفحح الحُقرحََب ويَ ن ح
َب  ُر هللّا َأكح َن. فَاذُكُروا هللَا الحَعّظيحَم َيذحُكرحُكمح َوَلذّكح ُروح      َتذَكَّ

 

 
 


