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Jama' ah Jum'at rahimakumullah ... 

Mari kita tingkatkan ketaqwaan kepada Allah 
Ta'ala dengan ketaqwaan yang sebenar-bena
m ya; yaitu mengamalkan apa yang diperintah
kan oleh-Nya dan Rasul-Nya ~ serta menjauhi 
apa yang dilarang oleh-Nya dan Rasul-Nya ~· 

Jama' ah Jum'at yang semoga dimuliakan 
Allah ... 

Hidup di dunia yang fana ini, tentu akan 
menemui berbagai masalah, ujian, dan tantang-

an yang dirasakan oleh individu maupun ma
syarakat. Tak jarang hal-hal tersebut menimbul
kan guncangan dalam jiwa yang dapat berakibat 
pada kekacauan dan ketidakseimbangan. 

Dalam keadaan 'gelap' seperti itu, tentu 
seorang insan dan masyarakat secara umum 
membutuhkan lentera yang membantunya un
tuk melihat jalan yang seharusnya dititi. Dan di 
antara lentera tersebut adalah para ulama. Dalam 
kehidupan beragama, posisi ulama adalah se
bagai pembimbing umat agar senantiasa men
jalani hidup pada jalan yang lurus dan tempat 



umat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. 

Sidang Jum'at yang berbahagia ... 

Kata 'ulama' adalah bentuk jamak (plural) dari 
kata 'alim yang berarti orang berilmu. Secara ba
hasa, yang dimaksud dengan ulama adalah ulama 
din yakni orang berilmu dalam agama Islam. Se
cara spesifik, mereka adalah orang-orang yang 
mendalami ilmu agama, mengetahui hukum-hu
kum al-Qur'an dan as-Sunnah, beserta ilmu-ilmu 
perangkat yang berkaitan dengannya; juga, men
gamalkannya dengan baik. 

Predikat ulama tidak bisa disematkan hanya 
karena penampilan lahiriah seorang insan. Se
seorang yang ke mana-mana terlihat memutar 
tasbih, memakai jubah, atau jidatnya hitam, ti
dak serta merta lantas dilabeli ulama. Atau se
seorang dengan gelar sarjana agama, atau sebagai 
petinggi pada instansi atau lembaga keagamaan, 
juga belum tentu otomatis berhak dikatakan ula
rna. Atau juga bukan dinilai dari kepiawaiannya 
dalam berorasi atau banyaknya buku yang ditulis 
atau tingginya intensitas kemunculannya di layar 
kaca atau media massa. Kecuali, bila mereka me
mahami dengan baik ilmu agama, serta memiliki 
rasa takut kepada Allah ~. Di dalam al-Qur 'an 
dijelaskan: 

Sesungguhnya yang merasa takut terhadap 
Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah 
para ulama. (QS Fathir [35]: 28) 

J adi, yang dikatakan ulama adalah orang yang 
takut kepada Allah dan takut dengan larangan
larangan-Nya. Berarti, sebaliknya, jika dia tidak 
takut dengan larangan Allah maka dia bukanlah 
ulama. Meskipun gelar akademisnya panjang 
atau memiliki jabatan di instansi atau ormas ke
agamaan. 

Di negeri kita, tidak sedikit kasus orang yang 
bekerja di lembaga keagamaan tapi menyimpang 
dari aturan agama. Mengorupsi dana pelaksanaan 
ibadah haji, mengorupsi pengadaan al-Qur'an 

atau pembangunan tempat ibadah. Di sisi lain, 
banyak pula kita lihat di lingkungan sekitar kita, 
seseorang yang berkecimpung dalam ranah aga
ma, namun temyata ia menjalin hubungan gelap 
dengan wanita yang tak halal baginya. Mereka 
semua tidak berhak menyandang gelar ulama. 

Para hadirin dan hadirat rahimakumullah ... 

Keberadaan ulama dalam masyarakat sangat 
penting. Dengan kepahaman ilmu yang mereka 
miliki, mereka layak disebut sebagai ahli waris 
para nabi 'alaihimussalam. Allah Ta'ala meinu
liakan dan menghormati mereka dengan peng
hormatan khusus, sebagaimana yang termaktub 
dalam QS al-Mujadilah [58]: 11; 

Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang 
yang beriman di antara kalian dan orang-orang 
yang diberi ilmu dengan beberapa tingkatan. 

Maka, sudah sepantasnya kita menghormati 
mereka pula. Bagaimanakah cara menghormati 
ulama? Antara lain adalah dengan: 

Pertama: Menaati mereka dalam hal yang baik. 
Allah Ta'ala berfirman: 

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Al
lah, taatilah Rasul, dan ulil amri kalian. (QS an
Nisa> [4]: 59) 

Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat terse
but di atas, menurut yang dikuatkan al-Imam 
Ibnu Katsir ~)ii; adalah umara dan ulama. 

Kedua: Mengembalikan urusan umat dan men
gonsultasikan problematik mereka kepada ula
ma. Allah£ memerintahkan: 



Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika ka
lian tidak mengetahui. (QS an-Nahl [16]: 43) 

Sebagian orang yang sok tahu, merasa lebih paham 
daripada ularna. Padahal jelas mereka-para ula
ma - lebih terjaga ilrnunya dari kita. Maka sudah 
saatnya kita mempercayakan penyelesaian masalah 
umat kepada mereka. Merekalah tempat bertanya 
bagi kita dalarn berbagai masalah keagamaan dan 
juga kemasyarakatan. 

Ketiga: Menjaga adab kepada ularna. Beberapa si
kap yang menunjukkan bahwa kita menghormati 
mereka antara lain: beretika saat berbicara terhadap 
mereka, memperhatikan waktu bertanya, meman
dang dengan penuh perhatian saat diberi arahan 
(taushiyah), tidak mencela, mendiskreditkan dan 
menyakiti mereka. Serta masih banyak etika lain 
yang dipaparkan dalam kitab-kitab adab. 

Allah Ta' ala berfirman dalarn sebuah hadits qudsi, 
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"Barangsiapa memusuhi wali (kekasih)-Ku; sung
guh Aku telah mengurnurnkan peperangan ke
padanya." (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah ~) 

Al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam asy-Syafi'i ~)f.& 

berkata, "Jika para fuqaha (ulama, ahli fiqih) bu
kan wali-wali Allah, maka Allah tidaklah memiliki 
wali." (Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi) 

Jama' ah shalat Jum'at yang kami hormati... 

Begitulah kira-kira sikap yang perlu kita ambil 
terhadap para ulama, yakni menghormati mereka 
secara proporsional. Namun, perlu diwaspadai 
bahwa penghormatan itu tidak identik dengan 
pengultusan. Sebab penghormatan adalah sesuatu 
yang terpuji. Sedangkan pengultusan merupakan 
sesuatu yang tercela; karena bertolak belakang de
ngan ajaran Islam yang memerangi sikap berlebih
an. 

Rasulullah ~ telah berpesan: 
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"Jauhilah sikap berlebihan dalam beragarna! Se~ 

sungguhnya orang-orang sebelurn kalian itu bi
nasa karena sikap berlebihan dalam beragarna." 
(HR Ahmad dari Ibnu Abbas ~· Hadits ini dini
lai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, 
dan al-Albani.) 

Pengkultusan terhadap ulama, banyak potret
nya. Di antaranya adalah meyakini bahwa setiap 
fatwa yang mereka sarnpaikan atau pendapat yang 
mereka pilih pasti benar. Hal ini tentu tidak sejalan 
dengan prinsip dasar Islam, yang menyatakan bah
wa satu-satunya manusia yang maksurn (suci) dari 
kesalahan adalah para nabi 'alaihimussalam. Ada
pun selain mereka, maka semuanya tanpa terkecua
li pasti berpeluang untuk benar atau salah. 

Mujahid ~)f.;5 menegaskan, sebagaimana dinukil 
dalam kitab Hilyatul Auliya': 
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"Setiap orang berhak diambil pendapatnya dan 
ditinggalkan, kecuali N abi ~." 

Di antara indikasi terjangkitinya seseorang de
ngan virus kultus di atas adalah bila ia memaksakan 
pendapat seorang ulama terhadap seluruh ma
nusia, dalam permasalahan ijtihadiyyah, padahal 
orang lain juga berpegang dengan pendapat ulama 
lain yang memiliki dalil dan argurnen kuat. Asumsi 
dia bahwa setiap pendapat atau fatwa ularna pu
jaannya itu pasti benar. Praktik seperti ini harus 
diwaspadai dan tidak boleh dibiarkan berkembang 
biak sebab bisa merusak pemahaman dan ukhuw
wah (persaudaraan) umat Islam. 

Sebuah kaidah yang sangat bagus disarnpaikan 
oleh Ali ibn Abi Thalib ~: 

/ 
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"Sesungguhnya kebenaran itu bukan ditirnbang 
dari siapa yang mengucapkannya. Namun, ter
lebih dahulu, kenalilah kebenaran; niscaya saat 
itu engkau bisa mengetahui siapakah orang
orang yang benar." 



Maksudnya, di dalam menilai seseorang itu benar 
atau tidak, harus dengan mengukurnya menggu
nakan kacamata Kitab dan Sunnah. Bukan justru 
sebaliknya, menilai kebenaran dengan barometer 
bahwa syaikh atau ustadz fulanlah yang mengu
capkannya. 

KHUTBAH KEDUA 

Si dang Jum' at yang kami hormati... 

Fenomena semakin meningkatnya kesadaran 
umat tentang pentingnya kembali kepada al-Qur'an 
dan Sunnah dengan pemahaman salafushshalih 
merupakan sesuatu yang amat membahagiakan 
dan harus terus untuk dikembangkan serta diper
juangkan. Sebab, ini adalah bagian dari pembelaan 
terhadap agama Allah, yang akan membuahkan 
pertolongan Allah terhadap umat ini. 

Di dalam Kitabullah dijanjikan: 
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W ahai orang-orang yang beriman, jika kalian 
meri.olong (agama) Allah, niscaya Dia akan me
nolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 
(QS Muhammad [47] : 7) 

Pun demikian, kita perlu mewaspadai ber
bagai pemahaman yang mendompleng nama in..: 
dah dakwah tersebut. Sebagian orang, atas nama 
dakwah kebenaran, menyusupkan pemahaman 
yang tidak benar. Mereka mengibarkan peperang
an terhadap fanatisme, namun dalam satu waktu 
justru mengembangkan fanatisme gaya baru, yak
ni pengultusan ulama-sebagaimana tersebut di 
khotbah pertama. Oknum-oknum tersebut perlu 
untuk diingatkan dengan cara yang bijak dan 
baik; supaya tidak berlarut-larut tercebur dalam 
kubangan kekeliruannya. 

Allah-lah satu-sahmya pemberi hidayah hati ... 
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