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MAKNA IDUL ADHA DALAM TATARAN KEHIDUPAN BERBANGSA  
DAN BERNEGARA 

OLEH: DRS. MOH. MUKTI 
 

KHUTBAH PERTAMA: 

Assalamu alaikum wr. Wb. 

ْكَربْ  َ ْكَربْ ) ×3(ُهللا ا َ كَربْ )3×(ُهللا ا َ  )3×(ُهللا ا
ْكَرًة َؤِصْیًال الَ   ُ  ِ ّ ِ ا َواحلَْمُد  ْكَربْ َكِبْريً َ ِ ْاحلَْمدُ ُهللا ا ْكَربْ َو  َ ْكَربْ ُهللا ا َ ال ُهللا َوُهللا ا َ اِ َ  اِ
َْوِم َعرَ   َْعَد ی َْعَد ِصیَاِم َرَمَضاَن َوْعیَد ْاَالْحضَى ب ُمْسِلِمْنيَ ِعْیَد ْالِفْطِرب ْ ل ِ َجَعَل  ى  ِ ِ ا َحْمُد  ْ  .فَةَ َال

ْكَربْ  َ ال هللاُ ) ×3(ُهللا ا َ اِ َ ُ ْالَعِظْميُ ْاَالْكَربْ َوَاْشهٌَد َاْشهَُد َاْن َال اِ ِ َ ُ ْامل َ  ُ َ َْك  َدُه َالَرشِی ْ  َو
 ُ َ ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُ َد َسّیِ َن . َا ْ ِ اِبِه ا ِ َوَاْحصَ ََىل َاِ َ ُمَحمٍد َو ِد ّیِ ََس َل لهُم َصّلِ  ا

 َاْذَهَبَعْهنُُم الّرِْجَس َوَطهْر 
َْعدُ َاما  ال َوَانُْمتْ ُمْسِلُمْونَ . ب ُن اِ ِه َوَال تَُمْو ِ تُقواَهللا َحق تَُقات ا ِعَباَدِهللا اِ َ َ  ف

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah, 

Di pagi hari yang penuh barokah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan shalat 

‘Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku’ dan sujud sebagai manifestasi perasaan 

taqwa kita kepada Allah SWT. Kita agungkan nama-Nya, kita gemakan takbir dan 

tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita 

ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti. Tetapi merupakan pengakuan 

dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman.  

Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga 

kepada hadirin sekalian: Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah 

Yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang 

dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah SWT. Sebab apapun kebesaran yang kita 

sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah 

dihadapan Allah Yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh 

kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah Yang Maha Kuasa atas segala-

galanya. 

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah, 

Idul adha dikenal dengan sebutan “Hari Raya Haji”, dimana kaum muslimin 

seluruh dunia sekitar 2,1 jutaorang sedang menunaikan ibadah haji yang utama, 

yaitu wukuf di Arafah, lalu ke Muzdalifah dan Mina. Mereka semua memakai pakaian 
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serba putih dan tidak berjahit, yang di sebut pakaian ihram, melambangkan 

persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai 

persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara 

mereka, semuanya merasa sederajat. mereka melaksanakan ibadah dalam satu 

tempat dan satu waktu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha 

Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. 

ْیَك  ب َ َ ل َ َْك  بْیَك َال َرشِی َ ْیَك ل ب َ هُم ل ّ ل ْیَك ا ب َ  ل
Kita berdoa kepada Allah Swt, moga kaum muslimin dan muslimat yang saat 

ini sedang menunaikan ibadah haji menjadi haji mabrur.Dari Abu Hurairah, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ةُ  َجن ْ ُ َجَزاٌء اال ال َ َْس  َ وُر ل َمْربُ ْ َْحج ال  َوال
“Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga.” (HR. Bukhari 

dan Muslim). 

Bagi yang meninggal dunia, moga mendapatkan tempat yang nikmat di sisi Allah 

Swt. 

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah, 

Implementasi pelaksanaan ibadah haji yang mengandung nilai-nilai persatuan 

dan kesatuan, persaudaraan dan kerukunan khususnya di kalangan umat Islam 

harus selalu dan senantiasa didengung-dengungkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Memang perbedaan dalam cara pandang tidak terelakkan seperti misalnya kapan 

pelaksanaan awal puasa, idul fitri maupun idul adha, namun semuanya kiranya tidak 

boleh menggoyahkan persatuan dan kesatuan. digambarkan oleh Allah SWT dalam 

firman-Nya : 

)  ۱۰۳: ال معران(   واعتصمواحببل هللا مجیعا و ال تفّرقوا ..…
Artinya :Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan 

bercerai-berai…( QS Al Imran : 103 ) 

Kemudian bila ditarik lebih luas dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan 

berbangsa dan bernegara kiranya mewujudkan persatuan dan kesatuan sangatlah 

penting. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman 

masyarakat dan strata sosial sangat membutuhkan adanya persatuan dan kesatuan. 

Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia harus mampu menjadi 

motivator dan dinamisator dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan. 
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Momentum Idul Adha kali ini harus mampu menjadikan kita untuk merefleksi 

diri dengan mempererat persatuan dan kesatuan dan kembali kepada nilai-nilai luhur 

bangsa dan ajaran agama yang mulia, karena ada sebagian pihak yang 

memanfaatkan sarana sosmed (sosial media) dengan menyebarkan Hoax (berita 

bohong), hate speech (ujaran kebencian), paham radikalisme yang mengarah ke 

tindakan destruktif, komunisme, liberalisme, intoleransi, isu-isu SARA yang akhirnya 

saling menghujat, saling mencaci antar sesama anak bangsa bahkan sesama umat 

Islam itu sediri. 

Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah 

Persaudaraan itu terbagi menjadi tiga, yaitu ( 1 ) Ukhuwah Islamiyah 

(persatuan sebagai sesama umat Islam) ( 2 ) Ukhuwah Wathoniyah (persatuan 

sebagai sesama bangsa Indonesia) dan ( 3 ) Ukhuwah Basyariyah (persatuan 

sebagai sesama anak manusia). Oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas hablum 

minannas dalam arti menjaga dan memelihara hubungan kita dengan sesama 

manusia agar tercipta kehidupan yang aman dan sentosa serta menjadikan negeri 

kita sebagai Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur.  

Imam Al Gazali mengibaratkan persatuan ummat Islam, dan bagi kita sebagai 

bangsa Indonesia dapat kita ibaratkan seperti lima jari pada sebuah tangan ; 

1. Ibu jari adalah simbul penguasa atau umara/pemerintah yang punya tugas 

mengayomi, membina, membimbing dan mensejahterakan rakyatnya.  

2. Jari telunjuk adalah para hartawan yang dermawan, dengan hartanya dia mampu 

menyantuni fakir miskin dan anak yatim, membangun sarana-sarana umum. 

Hartawan yang dermawanlah yang dapat berperan sebagai jari telunjuk untuk 

menjalin kasih sesama ummat bukan hartawan yang kikir lagi bakhil. 

3. Orang yang dilambangkan dengan jari tengah adalah para ulama yang berperan 

sebagai penyampai denyut nadi ummat melalui fatwanya yang berdasarkan Al 

Qur’an dan Hadits. Letaknya di tengah mempunyai makna yang dalam artinya. Dia 

tidak boleh terlalu rapat dengan penguasa dan terlalu kental dengan orang kaya. 

Karena kehadirannya membela kepentingan rakyat dan ummat serta menegakkan 

kebenaran dengan ajaran Allah. Kalau dia terlalu dekat dengan penguasa dan 

orang kaya dapat mengaburkan misi yang diembannya, apalagi dia rela diperalat 

sehingga fatwa yang disampaikannya sesuai dengan pesan sponsor dari 

penguasa dan konglomerat. 
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4. Jari manis adalah keindahan. Letak cincin berlian disini. Dia ibarat pemuda yang 

dihiasi dengan berbagai keindahan cita-cita dan harapan, baik orang tua, agama 

maupun bangsa. Kehadirannya di tengah masyarakat harus bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup suatu bangsa melalui bidang pendidikan atau keterampilan 

yang dimiliki. 

5. Jari yang terakhir adalah kelingking. Kedudukannya pada urutan terakhir dan 

bentuknyapun paling kecil dibandingkan dengan jari lain. Tapi perannya tidak 

dapat diabaikan begitu saja. Dia adalah kaum ibu dan wanita. Posisinya bukan 

hanya segi tiga; dapur, kasur dan sumur saja, tapi pada zaman sekarang telah 

merambah ke dunia yang pada umumnya dilakukan oleh lelaki. Satu sisi dia 

disebut dengan wanita yang berperan ganda. 

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah, 

Baru saja kita memperingati HUT kemerdekaan bangsa Indonesia ke 72 yang 

temanya adalah “Indonesia Kerja Bersama”.  Untuk itu kita harus mampu menatap ke 

depan dengan penuh semangat dan harapan. Semangat dengan bekerja keras untuk 

mewujudkan kemakmuran dan harapan untuk mewujudkan kehidupan yang penuh 

dengan damai, aman, tentram dan berkeadilan sebagaimana termuat dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah, 

Disamping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan “Idul Qurban”, 

karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Qurban itu 

sendiri artinya dekat, sehingga Qurban ialah menyembelih hewan ternak untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, diberikan kepada fuqoro’ wal masaakiin. 

Idul Adha yang kita peringati saat ini, dinamai juga “Idul Nahr” artinya hari 

memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya bermula dari ujian paling berat yang 

menimpa Nabiyullah Ibrahim AS. 

Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur’anul ‘adzim mengemukakan bahwa Allah 

menguji Iman dan taqwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang haq, agar ia 

mengorbankan putranya bernama Ismail AS yang kala itu masih berusia 7 

tahunsupaya disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Disebabkan 

kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, 

Allah memberinya sebuah titel dengan sebutan “Khalilullah” (kekasih Allah). 

Dalam Al-Qur’an Surah As-Shoffat: 102 : 



Halaman 5 dari 7 
 

َْعْل َما تُْؤَمُر َستَ  اف ِ َت ب  َ َاَل  ََرى ق َانُظْر َماَذا  َك ف ْذَحبُ ّينِ  اِم  َ َمن ْ ال َُين اّينِ َرى ِف َ ب َاَل  ُدِين ق ِ
ِِرنَ  ُ ِمَن الصا  ان َشاء ا

Artinya: Ibrahim berkata: “Hai anakkku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 

bahwa aku menyembelihmu “maka fikirkanlah apa pendapatmu? Ismail menjawab: 

Wahai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau 

akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” (QS As-shaffat: 102). 

Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah. Iblis datang 

menggoda sang ayah,  sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi 

Ibrahim, Siti hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang 

menggoda agar membatalkan niatnya. Mereka  melempar iblis dengan batu, 

mengusirnya pergi dan Iblispun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi 

salah satu rangkaian ibadah haji yakni melempar jumrah; jumrotul ula, wustho, dan 

aqobah yang dilaksanakan di mina. 

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah 

Setelah sampai disuatu tempat. Setelah Ismail, putra tercinta ditelentangkan 

diatas sebuah batu, dan pisaupun diletakkan diatas lehernya, Ibrahim pun 

menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan 

tergorespun tidak. 

Dalam pada itu Allah SWT memerintahkan jibril untuk mengambil seekor 

kibasy dari surga sebagai gantinya. Dan Allah swt berseru dengan firmannya, 

menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan 

terhadap anaknya.  

Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya, kagumlah ia seraya terlontar darinya 

suatu ungkapan “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.” Nabi Ibrahim 

menyambutnya “Laailaha illahu Allahu Akbar.” Yang kemudian di sambung oleh Nabi 

Ismail “Allahu Akbar Walillahil Hamdu.’ 

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah 

Inilah sejarah pertamanya pelaksanaan. Korban yang diperintahkan kepada 

kita tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun 

lainnya. Sebab Allah tahu, kita tidak akan mampu menjalaninya, jangankan 

memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan 

qurban, kita masih terlalu banyak berfikir. memotong 2,5 % harta kita untuk zakat, 

kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat lima 
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waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, 

kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan 

pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari Rahmat  Allah SWT. 

Hadirin Jama’ah Idul Adha yang dimuliakan Allah 

Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah: 

Pertama,Hendaknya kita sebagai orang tua, mempunyai upaya yang kuat 

membentuk anak yang sholih, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang 

berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rosul-Nya. 

Kedua,perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah 

SWT, harus dilaksanakan. Harus disambut dengan tekad sami’na wa ‘atha’na. 

Karena sesungguhnya, ketentuan-ketentuan Allah SWT pastilah manfaatnya kembali 

kepada kita sendiri. 

I’tibar ketiga, adalah kegigihan syaitan yang terus menerus mengganggu 

manusia, agar membangkang dari ketentuan Allah SWT. Syaitan senantiasa terus 

berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka kita 

senantiasa terus menerus waspada terhadap tipu daya syetan. 

Keempat,jenis sembelihan berupa bahimah (binatang ternak), artinya dengan 

matinya hayawan ternak, kita buang kecongkaan dan kesombongan kita, hawa nafsu 

hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. 

Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa,  

mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak 

hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk 

kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Hanya orang-orang 

bertaqwa lah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan 

sebaik-baiknya.  

Firman-Allah Q.S al-Hajj: 37 

ُمكْ  ْقَوى ِم ُ الت ُ ا َ َن ِكن ی َ ُُحوُمهَا َوَال ِدَماُؤَها َول َ ل َاَل ا َن َن ی  .ل
“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) 

Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya”. 

Sebagai warga Wonogiri, mari kita wujudkan visi “Membangun 

WonogiriSUKSES, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan 

Demokratis”dalam lindungan Allah SWT dengan sesanti“Gotong Royong, 

Sesarengan mbangun Wonogiri.  amiin 3x ya robbal alamin. 
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الرِجْميِ  ِ ِ ِمَن الشْیطن ِ َ . ِْسِم ِهللا الرْمحِن الرِحِمي . ُٔعْوُذ  ََر ف َكْو اَاكلْ َ ْعَطْین ْر ا  َِّك َواْحنَ َرب َصّلِ لِ
َْرتُ  ب ْ ََك ُهَو ا ئ  ان َشانِ

َعِظْميِ  ْ ِٓن ال ُقْر ْ ُمكْ ِيف ال َ َرَك ُهللا ِيل َول َحِكْميِ  .َ ْ ْكِر ال ِ ّ ِت َوا َ ٓ ه ِمَن ا ُمكْ مبا ف ِّ ْل  .َونََفَعِين َوِا َوتََق
نُّه ُهَو السِمْیُعْالعَ  ِالَوتَُه اِ ُْمكْ ت ْ َوِم نُه ُهَوْالَغُفْوُر الرِحْميُ . ِلْميُ ِمّينِ َتْغِفُرْوا اِ َاْس  ف

 
 

KHUTBAH KEDUA : 

ْكَربْ  َ ْكَربْ ) ×3(ُهللا ا َ ْصْیًال  (×4) ُهللا ا لهُبْكَرًة َو  اَن ا َ ْب ا َوُس ْريً ِ ِ َكث بريا َوْاحلَْمُد  ْكَربْ  َ ُهللا ا
ْكَربْ  َ ال ُهللا َوُهللا َو ُهللا ا َ اِ َ ِ ْاحلَْمدُ َال اِ ْكَربْ َو َ   ُهللا ا

هِ  انِ َ ن ِ ِقِه َوِاْم َلَىَتْوِفْ  ُ َ ِه َوالشْكُر  ْحَسانِ ََىل اِ  ِ َحْمُد  ْ َدُه َال . َال ْ لهَُوُهللا َو ال ا َ اِ َ َوَاْشهَُد َاْن َال اِ
ُ ا  ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُ َ َد ّیِ ُ َوَاْشهَُد َان َس َ َْك  هِ َرشِی َىل ِرْضَوانِ َ . اِعى اِ ِد ّیِ ََىل َس لهُمَصّلِ  ا

ا َْسِلْیًما ِكثْريً  ْ َوَسّملِ اِهبِ ِ َوَاْحصَ ََىل َاِ   ُمَحمٍد ِو
ُمْوا َان ّهللا َاَمرَ  َ ْل ى َوا َْهتُْوا َمعا َهنَ َما َاَمَر َوا تُقواَهللا ِفْ اُس اِ َا َاهيَا الن َ ُ ف َْعد َ َاما ب ِ ِه ُمكْ  ِفْ ََد ْمٍر ب

ٓ َاهيَ  ِىب ی ََىل الن ْوَن  َُصل َُه ی َك ِ  ٓ ىِان َهللا َوَم َ َاَل تَعَال ِه ِبُقْدِسِه َوق َكِ ِ  ٓ َىن ِبَم َ َْفِسِه َوث َن ِبن ْ ِ اا
َْسِلْیًما ُمْوا  ِّ ْیِه َوَسل َ َل ْوا  ُْوا َصل َ ُمَحمٍد  .َٓم ِد ّیِ ََىل َس لهُم َصّلِ  ِٓل ا ََىل  ْ َو َوَسّملِ َْهيِ َل َصىل ُهللا 

َقرِبْنيَ  ُ َكِة ْامل ِ ٓ َ َوَم ِ َكَوُرُس ِ ٓ ِ ْ ََىل َان َ ُمَحمٍد َو ِد ّیِ   َس
لهُ ِ ُٓء ِمْهنُْم َوْاَالْمَوا ُْسِلَماِت َاَالْح ُْسِلِمْنيَ َوْامل َوْامل ِ َات ُْؤِم ْنيَ َوْامل ُمْؤِمِ ْ ل ِ لهُم اْغِفْر  َاِعز ْاِالْسَالَم م َا

 ْ َن َوا ْ ِ ّ ََرصَ ا ْن ن َوانُْرصْ َم ِد ِّ َُو ُْرشِِكْنيَ َوانُْرصْ ِعَباَدَك ْامل َكَوْامل ْ ُْسِلِمْنيَ َوِذل الّرشِ ُذْل َمْن َوْامل
نِ  ْ ِ ّ َْوَم ا َىل ی َماتََك اِ ِْل َلكِ ِن َوا ْ ِ ّ َْداَءا ْرَا ُْسِلِمْنيَ َو َدّمِ َذَل ْامل ل . َ َء ا َ ا ْالَبَالَء َوْالَو هُماْدفَْع َعن

 ٓ ا  ی ِْس نُْدونِ َ اِ ِ َ ََطَن َعْنَب َا َوَما ب َِة َوْاِملَحَن َما َظهََر ِمْهن ْن ََوُسْوَء ْالِف ن َ ِِر َوالزَالِزَل َوْاِملح صًة َوَسا
َِمْنيَ  َ َرب ْالَعال ٓمًة  ُْسِلِمْنيَ  مل ْ ِ ا َ ْ   .ْالُب

َا  ن ارِ  َرب ََذاَب الن َا  ًَة َوِق ِٓخَرِة َحَسن ًَة َوِىف ْا نَْیا َحَسن ا نَا ِف ِ َْم تَْغِفْر  .ٓت اَوِاْن ل َ ا َانُْفَسن َ ْمن َ َا َظل ن َرب
نَ  َن ِمَن ْاخلَاِرسِْ َُكْو ن َ ال َ ن َْرَمحْ ا َو َ ن َ لَعْدِل َوْاِالْحَساِن َوا ! ِعَباَدِهللا . ل ْ ِ  َ ُمُر لهََی ن ا ِٓء ِذى اِ ْت ی

ُرْوَن َواْذُكُرواَهللا ْالَعِظْميَ  ُمكْ تََذك َعل َ ل َِعُظُمكْ ْنَكِر َوْالَبْغي ی ُ ِٓء َوْامل ى َعِن ْالَفْحش َ ْهن َ  ْالُقْربَىَو
ْكَربْ  َ ْكُر ِهللا ا ِ ِزْدُمكْ َوَ َ َعِمِه  ََىل نِ َواْشُكُرْوُه  َْذُكْرُمكْ   ی
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