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Marilah kita panjatkan puji syukur kapada Alroh swr
yang telah memberikan kenikmatan kepada kita; nikmat
kesehatan, nikmat iman dan islam, sehingga padasiang ini
hari Jum'at kita dapat melaksan akan-fewajiban untuk
menunaikan di masjid yangmulia ini.

sholawat dan salam kita sampaikan kepada nabi
Muhammad SAW sebagai pemimpin umat yang membawa
umat dari kondisi jahiliyah menjadai madinniah dan
agama Islam merupakan rahmatan lil oalamin bagi
kehidupan manusia.

Pada kesempatan sidang Jum,at siang ini khatib
mengajak kepada diri kahtib sendiri oan para jam,ah siding
jum'at masjid Darussaram ini untuk selaiu meningkatkan
keimanan dan ketaqwaanserta kuaritas ibadah kefiada
Alloh SWT, semoga kita selalu diberi hidayah sampai
akhir hayat. Amiin..amiin ya rabal,alamin.

Khutbah pada Jum'at dengan topik "Akhrak Sebagai
Landasan Pokok Islam Dalam pembangunanD

Pembangunan merupakan cita_cita bangsa menjadi
negara yang madaniyah adil dan makmur. pembangunan
moral spiritual merupakan sangat urgen sebagai landasan
pembangunan bangsa seutuhnya.
Ada tiga unsur penting dalam pembangunan yang saling
berkaitan:



7. Pembangunan skill, yaitu; pengetahuan, kecakapan,
ketrampilan, kejujuran, keahlian, dan sebagainya.

2. Pembangunon phycical material: yaitu " man power"
jumlah manusia yang melaksanakan pembangunan,
kekayaan alarrr, dan modal untuk pembiayaan
pembangunan,

3. Mental Spirituul: yaitu, kematangan jiwa, kebulatan
tekat, kematangan rohaniah, ketenangan dan
ketentraman hati, serta nilai-nilai rahaniah lainnya yang
merupakan sebagai penggerak dalam pembangunan.

Unsur yang ketiga yaitu"mental spiritual"
bersumber pada ajaran agarfla yang merupakan landasan
pokok dalam setiap usaha, perjuangan, pembangunan dan
sebagainya. Antara agama dan pembangunan mempunyai
hubungan yang sangat erat. Agama merupakan landasan
pada setiap pembangunan, sedangkan pembangunan
mwerupakan jembatan untuk kemajuan agama.

Apabila kita tinjau dari kehidupan sosial dan
kebudayaan, maka salah satu masalah yang serius dan
tidak dapat dipandang remeh adalah gejala-gejala
kemerosotan akhlak, tidak ubahnya seperti api dalam
sekam yang dapat memusnahkan seluruh peradapan
manusia, kalu tidak secepatnya diambil tindakan preventif.

Salah satu ciri yang amat berbahaya dari
kemerosotan akhlak adalah semakin menipisnya perasaan
malu. Banyak orang yang tidak merasakan ,malu lagi
apabila melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tipisnya



perasaan malu sangat berkaitan dengan masalah watak,
moral dan identitas dalam segala bidang kehidupan,
Seperti yang dijelaskan dalam suatu hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah: yang artinya:(' Apabila Allah menghendaki untuk membinasakan
seorang hamba, maka dicabutnya dari hamba itu perasaan
ma1u. Jika persaan malu itu tercabut, maka yang terjadi
ialah saling mencela. Apabila sudah saling mencela, maka
tercabutlah sifat amanah. Jika sifat amanah sudah tanggal,
maka yang tinggal adalah khianat mengkhianati. Kalau
sudah timbul khianat mengkhianati, maka tercabutlah
rahmat lllahi. Apabila rahmat Illahi lenyap, maka yang
tinggal adalah nista dan laknat. Jika sudah sampai kepada
nista dan laknat, maka tercabutlah darinya Ruh Islam"
(H.R. Ibnu Majah).

Persoalan yang terbesar sejak dulu adalah masalah
moral yang dapat menghacurkan peradapan manusia.
Bila tadinya orang rela mengorbankan kepentingan pribadi
untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, karena hancur
total moral, di tengah jalan meluncur, menjadi orang yang
tidak segan-segan mengorbankan kepentingan masyarakat
dan bangsa bagi kepentingan dirinya. Orang yang tadinya
benar dan mengerjakan kebenaran, karena moral hancur di
perjalanan, maka orang akan meluncur rnenjadi orang yang
merasa benar sendiri, walaupun dengan tindakan yang
sewenang-wenang. Rasa empati hilang dalam
kehidupannya.
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Melalui mimbar khutbah Jum'at marilah kita
perhatikan perintah Allah Swt dalam Surat Ali Imran ayat
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" Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditaryilkan untuk
semua manusia, kalian anjurkan berbuat'kebajikan dan
kalian larang mereka berbuat kemungkaafi, dan kalian
beriman kepada Allah. . .."
Tugas sebagai seorang mukmin adalah mengajak kebaikan
dan menjauhi kemungkaran. Pada saat kaum muslimin
lebih banyak sebagai obyek dari pada subyek, lebih banyak
ditentukan dari pada menentukan. Kaum muslimin harus
mempunyai 2 identitas serta watak yaitu:
1. Kaum muslimin harus memiliki iman yang kuat

membaja, percaya bulat kekuasaan Allah Swt,
dibulatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kaum muslimin harus mengerjakan amal kebajikan

untuk membangun masyarakat yang madani.
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Rasulullah saw telah menggambarkan sifat dan watak dari
pribadi mukmin yang baik, yaitu: / / \r o , I
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" Seorang mukmin itu ialah ibfrat lebah, {pabila ia makan
maka yang dimakannya baik", (yuk"i dipilihnya makanan
yang halal, bersih, dipilihnya bunga yang indah dan harum
tempat dan hinggap dan minum-minuman yang lezat\,
"Dan apabila ia (lebah) itu mengeluarkan sesuatu dari
badannya, maka yang dikelyarkannya baik", (yaitu berupa
madu yang manis dan segar, malah dapat menjadi obat
bagi manusia). "dan apabila ia hinggap di sebilah ranting
yang rapuh, maka tidak sedikitpun tidak menjadi rusak
karenanya". (A1 -Hadits)

Kita sebagai seorang mukmin harus menegakan
agama Allah, dengan cara beriTan, berjuang memeras
tenaga dan otak, ta'at dan loyal dalam menjalankan
perintah Nya, dan tidak menyeleweng dalam aturan-aturan
agama Islam. Seperti dalam firman Allah Swt dalam QS
Muhammadl.7.
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"Hai orang-orang beriman, jika kalian menobng agama
Allah, maka pastilah Allah akan menolong kalian dan
dikuatkan Nya pendirian kalian".

Kemelut kehidupan yang kita alami bersamar telah
disinyalir oleh Rasulullah dalam sabdanya: *'Akan datang
suatu masa, dimana manusia tidak dapt hidup kecuali
dengan jalan maksiat, orang terpaksa berdusta, bersumpah
palsu, (orang mernpertahankan hidipnya dengan jalan

haram), sekiranya masa seperti itu telah tiba hendaklah

kalian semua mengungsi untuk mencari perlindungan.
Ketika itu sahabat bertanya:" Kemana kami harus
berlindung ya Rasulullah?" Rasulutlah menjawab:"
Kepada Allah dan kitab Nya, yaitu Al Qur'an dan sunah

Rasul Nya. (HR Ibnu Majah).
Marilah membangun masyarakat dan bangsa mulai

dari diri kita masing-masing, selanjut dalam keluarga,
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" Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....."

( At To.hrlm o_jat A )
Demikian kuthbah jum'at hari mudah-mudah kita

digolongkan sebagai orang yang mutaqin dan mendapatkarr
perlindungan dari Allah swt dunia sampai akherat..aamiin


