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KATA PENGANTAR

*{ro oit a-r, 5& fU\
Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt,
yang telah menganugrahkan berbagai nikmat dan karunia kepada
kita semua, terutama nikmat Iman dan Islam, Shalawat dan salam
semoga dilimpahkan kepada NabiMuhammad SAW, beserta keluarga,
para sahabat dan kepada para pengikutnya yang setia dan taht
kepada perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul Nya hingga
yaumilakhir.

Bidang Penais, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian
Agama ProvinsiSumatera Selatan, melalui seksi Kemitraan Umat,
Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, pada tahun ini, dan
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya selalu menerbitkan teks
Khutbah Idul Fitri. Dari penerbitan teks Khutbah tersebut kami
berharap semoga dapat menjadi bahan dan referensi dalam
mensyiarkan agama Islam, semoga penyusunan serta
pendistribusian naskah Khutbah ini bermanfaat dan menjadi
catatan amal shaleh disisiAllah SWT amin.

Demikian, semoga dapat dimanfaatkan dan dapat menambah amal
kebaikan bagikita.

$(ro olrt i-r, 5& f!-Jb
Kabid. Penais, Zakat dan Wakaf,

Drs. H.M. Toha, M,Si
N r P. 19 59 04061979 I 2 100 1



SAMBUTAN
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Selatan

*(r.sjii i-rr 5& fU\
Puji serta Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah
menganugrahkan hidayah Nya kepada kita, sehingga kita masih
dipertemukan dengan Hari Raya Idul Fitri L434H 12013 M. Shalawat
beserta Salam semoga tetap dilimpahkan kepada suri tauladan kita
semua yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan
para pengikutnya yang senantiasa mengikuti Sunnah Rasulnya hingga
hari akhir zaman.

Saya atas nama pribadi dan atas nama Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan
terima kasih kepada penyusun dan kepada Bidang Penais, Zakat
dan Wakaf yang telah menerbitkan naskah Khutbah Idul Fitri tahun
L434 H12013 M. Semoga dapat bermanfaat bagi para praktisi
dakwah serta bisa menjadi rujukan bagi para Khatib untuk
menyampaikan risalah Allah SWT di muka bumi ini.

Mudah-mudahan amal Ibadah yang kita lakukan selama bulan suci
Ramadhan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah S\MI, dan semoga langkah dan usaha kita untuk mensyiarkan
Agama Allah ini mendapat Ridho dari Allah SWT. Amin.

Juli 2013
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ib Haitami, MM
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Hadirin dan hadirat Kaum Muslimin

Jamabh sholat ldul Fitri rahimakumullah

Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih,

tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada

Allah SWT atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah

menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh.

Sebagaimana firman Allah SWT:

Dalam Al-Qurhn :

;fi5:i'#s[ri6u,]b rju \ \ ;SeJ ;Ur t&;
" Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan

kepadamu, supaya kamu bersyukur."

Kalimat takbir, tahmid dan tahlil telah terdengar

menggema diseluruh jagad raya. Kaum muslimin dan

muslimat mengumandangkan kalimat itu dengan tulus dan

ikhlas, mereka membesarkan, mensucikan dan mengesakan

asma Allah, Sang Khaliq pencipta alam semesta. Kita semua

hanyut dalam kasih sayang Allah yang maha penyayang dan

maha pengampun.

Hari ini kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri

kembali kepada fitrah, bersih tanpa noda dan dosa dan kita layak

mengucapkan :

"$G3\u\b 
t*t1, iij\ &;t Uq.6\-);;_J\;J\ &e

Kalimat Takbir dan Tahmid kita ucapkan dan kita tanamkan ke

dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan

Allah SWT sedangkan selain Allah semuanya kecil semata.

Kalimat tasbih dan tahmid, kita tujukan untuk mensucikan Tuhan

dan segenap yang berhubungan dengan-Nya.

,*ir As$A\';{\N';{\A\
Kaum Muslimin lamaah ldul Fitri rahimakumullah

Ibadah puasa yanE telah kita kerjakan sebulan penuh merupakan

kewajiban yang harus dilaksanakan bagisetiap Muslim yang mengaku

dirinya beriman kepada Allah swt, sesuai dengan firman-Nya dalam

Al-Qur'an :

;jr e+Ssip\ '#

*{';rvKifu,P
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Artinya : Wahai umat yang beriman, di wajibkan Puasa atas. kamu

sebagiamana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu dari

kamu supaya kamu ber Taqwa (Al-Baqoroh 183)

Dengan segala kegiatan, ketentuan, dan tuntutannya Puasa

Ramadhan beftujuan mencetak pribadi-pribadi yang taqwa, pribadi

yang mampu menatap masa depan dengan sifat-sifat sebagai

berikut:

1. Pribaditaqwa yang di inginkan puasa adalah pribadiyang dalam

kehidupan sehari-harinya senantiasa mengakui adanya

kemahaesaan Allah swt, dan kemutlakan kedaulatannya, yang

kemudian di ikuti dengan penyerahan diri secara total dan mutlak

terhadap segala ketentuannya. Segala bentuk kesetiaan,

kepatuhan dan kedaulatan kita akui hanya milik Allah SWT.

Sebagaimana ikraryang sering kita ucapkan tatkala kita memulai

Shalat :

"Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, hidup dan matiku adalah

semata-mata untuk Allah yang menguasai alam semesta"

Sedangkan seluruh manusia baginya tak lebih hanyalah sebagai

hamba Allah belaka, mengakui adanya kedaulatan secara

berlebihan pada seseorang berarti berupaya mencetak

Tuhan-Tuhan baru selain Allah swt, dan ini merupakan ulah

orang-orang Yahudi yang harus di hindari oleh setiap muslim.

2. Pribadi Taqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan,

adalah sosok pribadi yang dalam kesehariannya, senantiasa

memiliki daya kontrol yang tangguh, yang timbul dari

kesadaran dirinya yang merasa selalu diawasi dan diperhatikan

oleh Allah swt, Yang Maha Tahu dimana dan kapan saja.

Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya, dia selalu

memiliki sifat jujur dan disiplin diri. Dia taati segala Peraturan

yang ada, dia patuhi segala disiplin yang berlaku, baik ketika

sendirian maupun ketika sedang berada di tengah-tengah

keramaian.

Dalam kehidupan Modern saat ini, sungguhpun adanya daya

kontrol yang tangguh dan disiplin diri pada seseorang harus

juga kita pahami kekuatan hukum dan Undang-undang yang

berlaku di Negara kita.

3. Pribadi Taqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan, adalah

sosok pribadi yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu

memiliki tanggung jawab yang tinggi yang bersumber

dari kepercayaan terhadap pengadilan akhirat. Sehingga

semua tugas-tugasnya dia lakukan dengan penuh kesadaran

dan keikhlasan semata-mata karena ingin berjumpa dan

aJu t i; 4 o.a) AW;'# s Ob "jL
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4.

mendapat Ridha Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah' SAW

bersabda :

(rL,- o\e;) "*-;.s.tl\ ..ipJ*,J\ #\S
"Ikhlaskanlah segala perbuatan, karena yang menilai adatah

Attah SWT yang Maha melihat"

PribadiTaqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan, adalah sosok

pribadi yang dalam kehidupan kesehariannya senantiasa memili ki

ketulusan dan kepekaan yang tinggi, sehingga dia dapat

mengabdikan hidup dan kehidupannya pada suatu upaya yang

pasti dan jelas, demi tercapainya kehidupan hakiki yang abadi

di akhirat nanti.

PribadiTaqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan, adalah sosok

pribadi yang dalam kehidupan kesehariannya, memiliki

ketangguhan mental dan keteguhan jiwa, sehingga dia tidak

mudah tergoda oleh aneka ragam godaan dan rayuan duniawi

yang menyesatkan, serta tidak mudah goyah dalam

menghadapi berbagai rintangan, kesulitan, tekanan, ancaman

dan bencana yang hendak menggeser langkah usahanya'

PribadiTaqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan, adalah sosok

pribadi yang dalam kehidupan kesehariannya, memiliki sifat :

)

)

"Percaya Diri". Dia hadapi masa depan dan kehidupannya

dengan penuh harapan, dia percaya dirinya mampu

meraih kemajuan, sebagaimana orang lain mampu

meraihnya. Karena dia tidak mudah terlena dan terpengaruh

oleh pertimbangan-pertimbangan orang lain yang

mempesona tapi menyesatkan dan menghalalkan segala

cara. Dia terus berusaha sampai mencapai cita-cita yang di

dambakannya.

,;i r 4s'j iS';{\;N't{\ N
Kaum Muslimin lamaah ldul Fitri rahimakumullah

7. Pribadi Taqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan, adalah

sosok pribadi yang dalam kehidupan kesehariannya selalu

mawas diri dan bersikap waspada. Dia selalu mawas diri dari

segala tipu daya syaitan dan waspada dalam mengambil

suatu keputusan dan tindakan yang akan dia lakukan,

sehingga kebanyakan dia lolos dari berbagai rintangan yang

dihadapinya. Tentang sosok ini ada satu cerita klasik suatu

ketika ubay bin Ka?b (sahabat Rasulullah) ditanya oleh Umar

bin Khattab mengenai "Taqwa", maka Ubay menjawab :

Pernahkah anda melewati semak-semak belukar yang

di kanan kirinya penuh dengan duri ? Umar menjawab

"Ya Pernah" Ubay bertanya Apa yang anda lakukan saat itu ?

5.

6.
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Umar menjawab "saya angkat pakaian saya, lalu saya berjalan

dengan hati-hati, sehingga tidak tertusuk oleh duri-duri

tersebut" Ubay menjawab : "Nah itulah yang dimaksud dengan

TAQWA, dan begitulah cara menjaga diri". Sebagai contoh

dari sosok ini, Pada suatu hari Raya Idul Fitri, Rasulullah saw

melihat seorang anak kecilT sedang mengucilkan diri berdiri

sendiri, dengan muka bersedih, menahan air mata yang sedang

bercucuran, menyaksikan teman-teman sebayanya yang

sedang menikmati hari Raya, bergembira Ria, Berpakaian baru

pembelian orang tuanya,- menikmati aneka hidangan hasil

masakan ibu.

Rupanya sudah lama dia mengadu nasib, sebagai yatim piatu,

tapi pada saat-saat yang menggembirakan ini, alangkah pedih

hatinya, melihat orang lain bergembira ria dan serba cukup.

Teringat rasanya ia pada nasib sendiri "Dimana bapak tempat

meminta pakaian baru.

Diamana ibu tempat mengadu.

Dimana rumah tempat pulang dan befteduh

Tak ada jawaban dari semua itu.

Lalu Rasulullah menghampirinya dan bertanya

"Kenapa engkau berdiri sendirian disini

Dimanakah rumah mu ? mana Ayah dan Ibu mu ?

Rasanya, kerongkongan terkunci rapat, tak dapat menjawab

dengan segera. Hanya air matanya yang berhamburan. Lalu

dengan terbata-bata ia pun menjawab. Tidak ada, aku ini Yatim

Piatu.

Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas

Kepala Anak Yatim itu. Lalu dengan suara penuh cinta kasih :

beliau bertanya : Maukah engkau bila Aisyah menjadi ibu ?

dan Muhammad Rasulullah menjadi Ayah mu ? dan tempat

tinggal Rasulullah menjadi Rumah mu.

Betapa bahagianya sianak yatim itu setelah mendengar

kata-kata Rasulullah yang diungkapkannya dengan Penuh

cinta kasih dan penuh mesra. Dia terasa bukan yatim lagi,

dia sudah mempunyai Ayah dan Ibu kembali tempat ia

meminta dan mengadu.

Itulah salah satu contoh dari sosok pribadi taqwa

yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, yang bersedia

membagi kebahagiaan pribadinya demi kebahagiaan orang lain

atau masyarakat sekitarnya, itulah beberapa ciri Pribadi

Taqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan.

Adakah kita telah termasuk pada golongan Pribadi-pribadi

taqwa yang diinginkan Puasa Ramadhan, ydng berarti Puasa
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kita telah diterima oleh Allah swt. Mudah-mudahan kitq semua

menjadi umat yang taqwa.

Kaum Muslimin Jamaah ldul Fitri rahimakumullah

Darisemua yang telah dilakukan oleh Rasulullah semua itu hendaknya

dapat mengetuk hati nurani kita untuk berupaya sekuat tenaga

untuk menolong mereka, sehingga mereka terlepas dari kemiskinan

dan kemelaratan.

Tidaklah besar artinya jika kita hanya mengeluarkan Zakat Fitrah

menjelang Hari Raya Fithrah ini saja, tanpa berusaha menjadi

manusia pemikir, perencana dan pelaksana untuk meningkatkan

taraf hidup fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang tidak mampu

lainnya ketingkat hidup yang layak dan wajar.

Apa yang kita lakukan pada Hari Raya Fithrah ini, hanya baru

sekelumit kewajiban yang dapat kita laksanakan, sekedar

menunjukkan rasa kesadaran kita akan keadaan yang nyata dalam

kehidupan masyarakat kita .

Semua perbuatan dan cinta kasih

sebahagiannya saja dan diminta

lebih gembira dan giat lagi untuk

insan-insan yang membutuhkan

Kbutbah ldal Fitri 1434 H/2013 M

j.;ir 4;s j{r,ji\ K\A\';K\^\

yang kita lahirkan hari ini baru

pada masa-masa mendatang

memberi pertolongan kepada

bantuan dan pertolongan,

sebab rasa kemanusiaan yang timbul dari hati nurani atas kesadaran

pada suatu kewajiban akan menyentuh perasaan hati, tubuh dan

anggota badan kita untuk berbuat kebaikan seperti itu.

,;i r $s fl3]\';{\A\';K\A\
lamabh Sholat ldul Fithri rahimakumullah

Demikianlah tujuh macam Pribadi Taqwa yang di inginkan oleh

Puasa Ramadhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama

memikul tanggung jawab untuk merealisasikan apa yang diinginkan

oleh Puasa Ramadhan ke dalam bingkai kehidupan kita.

Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan

kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa

yang telah disyari?tkan oleh Ajaran Islam.

Amin Amin Ya RobbalAlamin.

+ri'i\ -e *.e,{Utp *upir ofar c'flsJ ;trr a; r;
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KHUTBAH KEDUA
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Ya Allah Ya Tuhan Kami,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kelalaian kami dalam
pekerjaan kami, sinarilah kamidengan pancaran HidayahMU

sebagaimana matahari MU menyinari bumi persada ini.

Ya AIlah Ya Tuhan Kami
Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah

nyata benar berilah kami kemampuan untuk melaksa-

nakannya dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang

bathil itu bathi! adanya dan berilah kami kemauan dan

kemampuan untuk menghindarinya.
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Ya Allah Ya Mujibbassa ilin
Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berbakti

kepada MU, yang selalu bersyukur atas nikmat yang

kau berikan, Ya Allah selamatkanlah kami dari krisis

dan kesengsaraan bangsa ini, sehingga kami senantiasa

berada dijalan yang engkau ridhoi, yaitu jalan orang-orang

yang sabar.

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim

Kami hambamu yang lemah, kami tidak mampu berbuat

lebih dari apa yang kami sanggupi, kami tak cukup

berbakti kepadamu, seimbang dengan karunia dan

rahrhatmu. Kami tak sempurna bersyukut, meskipun tiap

detik kami nikmati limpahan karuniamu

Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa

Terimalah segala amal ibadah kami, tanamkan pada

diri kami akhlaq yang mulia, berilah kami rahmat,

ampunan dan jaminan bebas dari siksa api neraka

sebagai 'izzah yang kau berikan kepada kami untuk

bekal menghadapMU, kabulkanlah segala permohonan

dan do? kami.
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CATATAN-CATATAN
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KEPALA KANTOR

BESERTA KARYAWAN DAN KARYAWATI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
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