
 
 
 

 

Edisi 264 | Jumat, 30 Juli 2021 1 
 

KHUTBAH JUMAT IKADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 
 

MELURUSKAN TAWAKAL KITA 
Oleh: Ust. Dwi Budiyanto, M.Hum. 

(Kabid. Pelatihan dan Dakwah PW Ikadi DI Yogyakarta) 

 

َر َمَن   َ وََحثه لََعَ الحَعَمل، َوَنََه َعَن اتلهَواُُكَ وََحذه
َمَر بَاتلهَوُّكل

َ
يح أ َ َ اَّله ُد ّلَِله َمح اْلح

حَوَكيحل. َم ال ََل َونَعح حَموح َم ال ََلنَا، فََنعح بُنَا َوَموح حَوَكيحل، َفُهَو َحسح َسُه ال  الحَكَسل، وََسَّمه َنفح
نه  

َ
َهُد أ شح

َ
َمَنني، َوأ حُمؤح يَك ََل، قََريٌب َمنح َعبَاَدهَ ال َدُه ََل ََشَ نح ََل إَََلَ إََله اهلُل وَحح

َ
َهُد أ شح

َ
أ

ًدا  حُمرحَسَلني.ُُمَمه نحَبياََء َوإََماَم ال
َ
 َعبحُدُه َورَُسوَُل، َسيَِّد احأل

َساٍن إَََل  تحبَاَعَه بَإَحح
َ
َحابََه َوأ صح

َ
ٍد ولَََعَ آََلَ َوأ اَللهُهمه َصلِّ وََسلِّمح َوَبارَكح لََعَ نََبيِّنَا ُُمَمه

ين.  َم ادلِّ  يَوح
ا َبعحُد؛ مه

َ
 أ

َن، َلُموح حُمسح يلهاَ ال
َ
حُوثحََق، قَاَل َتَعاََل:    َفيَا أ َوَة ال َسُكوحا بَالحُعرح تَمح َوى، َواسح َاتهُقوا اهلَل َحقه اتلهقح

َمَننَي(( حُمؤح َ ال نهُكمح ُمالَقُوُه َوبَِّشِّ
َ
لَُموا أ  ))َواتهُقوا اهلَل َواعح

 

Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. 

Pandemi yang Allah hadirkan untuk kita hari-hari ini, sesungguhnya 

tidak sekadar menguji kesehatan dan perekonomian kita. Kesehatan memang 

yang paling pontang-panting menghadapi wabah ini. Disusul kemudian 

perekonomian yang memaksa banyak warga kita harus melipatgandakan 

kesabaran. Namun, selain menguji dua hal itu, sesungguhnya wabah ini juga 

menguji cara kita berpikir dan bersikap sebagai seorang muslim. 

Ada di antara warga yang dengan enteng mengatakan, “Buat apa 

divaksin, toh tetap berpeluang terpapar virus juga!” atau “Prokas-prokes! Hidup 
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mati itu di tangan Allah,” atau pernyataan-pernyataan sejenis yang 

menggambarkan sikap abai dan cenderung fatalis. Seakan-akan pernyataan-

pernyataan itu benar, padahal di baliknya, ada kesalahan berpikir yang mesti 

dikoreksi. Di tengah kecemasan dan keputusasaan, seringkali seseorang 

melontarkan pernyataan yang tidak lahir dari keimanan yang kokoh dan cara 

pandang yang jernih dan sahih. 

Berhadapan dengan wabah, tugas seorang muslim adalah 

menyempurnakan ikhtiar. Islam memerintahkan umatnya untuk mengikuti 

sunnatullah tentang hukum sebab dan akibat. Dalam persoalan menghadapi 

wabah, yang mengetahui ilmunya adalah para dokter, ahli epidemi, dan para 

tenaga kesehatan. Pada arahan merekalah kita mendasarkan ikhtiar agar 

terhindar dari infeksi virus, bukan pada sumber informasi yang tidak jelas dan 

tidak sahih. 

 

Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. 

Dalam berhadapan dengan wabah, Islam mengajarkan untuk 

menyempurnakan ikhtiar. Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu menuturkan hadis 

dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

ُخلُوَها، َوإََذا َوَقَع بَأرحٍض، وأنحتُمح َفيَها، فاََل   رحٍض، فاََل تَدح
َ
اُعوَن بَأ تُُم الَطَّ إََذا َسَمعح

 . ََتحرُُجوا َمنحَها

“Apabila kalian mendengar wabah tha’un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian 

memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di 

dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu.” (H.r. Al-Bukhari) 

Dalam konteks mencegah penyebaran Covid 19 yang tak terkendali ini, 

bentuk ikhtiar kita adalah berdisiplin dengan protokol kesehatan, memakai 

masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, melakukan vaksinasi, dan 

sebagainya. Jangan sampai menjadi muslim yang abai, bahkan cenderung 

menjadi penyangkal wabah. Sikap demikian jelas keliru. Mari kita renungkan 

perkataan Imam Ibn al-Jauzi dalam Minhaj al-Qashidin, “Bertawakkal harus 

disertai menjauhi sebab terjadinya kemudharatan. Maka, tidak boleh hukumnya 

tidur di tengah padang yang penuh binatang buas, di tempat aliran banjir atau 

di bawah dinding yang akan runtuh.” 
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Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seorang yang kerjaannya hanya 

duduk di rumah atau di masjid. Orang yang duduk-duduk tersebut pernah 

berkata, ”Aku tidak mengerjakan apa-apa. Rizkiku pasti  akan datang sendiri.” Imam 

Ahmad lantas mengatakan, ”Orang ini sungguh bodoh. Sebab, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam sendiri telah bersabda, 

َح   إَنه اّلِله َجَعَل َرزحَِق ََتحت َظلَّ ُرمح

“Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku.” (H.r. Ahmad) 

Begitulah sikap para ulama mendudukkan secara tepat, bagaimana 

ikhtiar dan penyerahan diri kepada Allah Swt. ditempatkan secara proporsional. 

Jika ada binatang buas, menghindarlah. Jika naik kendaraan di jalanan menurun 

dan curam, injaklah rem. Jika sakit, berobatlah. Jika ada wabah, maka berhati-

hatilah. Itulah bentuk ikhtiar yang mesti diupayakan. Imam Ahmad 

menyatakan, “Semua orang sudah seharusnya bertawakal kepada Allah, akan 

tetapi mereka harus mengiringinya dengan usaha.” 

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Mukhtashar Minhaj al-Qashidin 

menuturkan, "Syariat memuji orang-orang yang bertawakal." Lebih lanjut beliau 

menjelaskan, “Dampak dari tawakal terlihat dari aktivitas seorang hamba dalam 

berusaha. Mereka berusaha mencari penghidupan atau menjaga yang sudah ada. 

Mereka juga berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan atau 

diprediksi dapat membahayakannya. Mereka juga berusaha untuk 

menghilangkan bahaya, seperti berobat ketika sakit.” Bahkan, dengan keras 

beliau menyebut tindakan mereka yang enggan berusaha sebagai sikap orang-

orang bodoh dan haram dalam syari’at. 

 

Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. 

Setelah menyempurnakan ikhtiar, selebihnya mari kita bertawakal 

kepada Allah ta’ala. Dalam konteks tawakal kepada Allah itulah, sikap abai 

terhadap ikhtiar harus dikoreksi. Turut serta dalam program vaksinasi adalah 

salah satu bentuk menyempurnakan ikhtiar. Akan tetapi, jangan sampai kita 

bertawakal kepada ikhtiar. Sebab akibat memang sunnatullah. Belajar adalah sebab 

memperoleh ilmu. Berobat adalah sebab agar kembali sehat. Melakukan 

vaksinasi adalah sebab terhindar dari infeksi virus. Tetapi bukan sebab semata-

mata yang menimbulkan akibat. Kadangkala, atas kehendak Allah, ada sebab 
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tetapi tidak ada akibat. Nah, yang diperintahkan oleh syara’ dan sesuai dengan 

akal adalah mengusahakan sebab dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. 

Oleh karena itu, sekali lagi, seorang muslim tidak bertawakal kepada 

ikhtiar. Dari Perang Hunain, yang terjadi pada awal Syawal tahun delapan 

Hijriah, para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendapatkan 

pelajaran berharga. Awalnya, mereka mengandalkan jumlah pasukan yang 

banyak. Saat itu, kaum muslimin diperkuat dengan 12 ribu tentara (10 ribu orang 

kaum muslimin ditambah 2000 orang Quraisy yang baru masuk Islam). Allah 

berkehendak pasukan kaum muslimin kalah, meski jumlah mereka besar. 

Tentang hal ini Allah menggambarkan dalam Al-Quran. 

  ٍ َم ُحنَنيح َن َعنحُكمح َشيحئًا وََضاقَتح َعلَيحُكُم    َۙوَيوح تُُكمح فَلَمح ُتغح َ َجبَتحُكمح َكْثح عح
َ
إَذح أ

بََرينَ  حتُمح ُمدح رحُض بََما رَُحبَتح ُثَمَّ َوََلَّ
َ  األح

Dan (ingatlah) peperangan Hunain, ketika kamu menjadi congkak karena banyaknya 

jumlah(mu). Maka, jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu 

sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, lalu kamu lari ke 

belakang dengan bercerai-berai. (Q.s. At-Taubah: 25) 

Demikianlah, semestinya seorang muslim bersikap. Ikhtiar 

diperintahkan, tapi tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Inilah yang 

membedakan seorang beriman dengan yang jauh dari iman. Keduanya akan 

sama-sama berusaha, tapi seorang mukmin akan bertawakal kepada Allah Swt., 

sedangkan mereka yang jauh dari iman akan bertawakal kepada ikhtiarnya. 

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. 

 َ يح فحئََدَة الَطَّ
َ
فحئََدُتُهمح َمثحُل أ

َ
قحَواٌم أ

َ
َنَََّة أ ُخُل اْلح  يَدح

“Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung.” 

(H.r. Muslim). 

Hati seperti burung (af-idatuth thair), sebagian ulama menuturkan, adalah 

hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah ta’ala. Jangan kalah sama burung. 

Mari kita belajar dari burung. Dari Umar bin Khattab, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. 
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 َ ُدو َِخَاًصا  ل ُ َتغح يح َزُق الَطَّ تُمح َكَما تُرح ََه لَُرَزقح َ َحَقَّ تََوَُكَّ ُوَن لََعَ اّلَِلَّ نََُّكمح ُكنحتُمح تََوََكَّ
َ
وح أ

 َوتَُروُح بََطانًا

“Seandainya kalian benar-benar bertawakkal pada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki 

sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan 

kembali di sore hari dalam keadaan kenyang.”  (H.r. At-Tirmidzi)  

 

Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. 

Mari kita tunaikan kewajiban kita untuk menyempurnakan ikhtiar dalam 

menghadapi wabah ini. Disiplinkan diri dalam mematuhi protokol kesehatan, 

ikuti program vaksinasi, akses informasi yang sahih tentang wabah dari sumber-

sumber terpercaya, jangan termakan hoaks dan jangan turut menyebarkannya, 

dan tingkatkan kepedulian kita untuk menolong sesama. Selebihnya, mari kita 

bertawakal kepada Allah Swt.  

Hanya dengan bertawakal kepada Allah, kita akan mendapatkan 

ketenangan batin. Ketenangan itu tidak akan diperoleh dengan menyangkal 

kenyataan dari berita-berita yang mengabarkan jumlah pasien dan angka 

kematian akibat wabah. Ketenangan itu kita peroleh dari sikap tawakal yang 

benar kepada Allah Swt. 

َر   كح يَاَت َواَّلِّ آَن احلَعَظيحَم، َوَنَفَعَِن َوإَيهاُكمح بََما َفيحَه َمَن اْلح بَارََك اهلل َِل َولَُكمح يف احلُقرح
ََكيحَم، َوَتَقبهَل اهلُل  َميحُع الَعَليحُم. اْلح  َمنها َوَمنحُكمح تاََلَوتَُه إَنهُه ُهَو السه

 

Khutbah Kedua: 

 ُ ن َل إَََلَ إََل اّلِله
َ
شَهُد أ

َ
َتنَانَه، َوأ َفيحَقَه َوامح ُر ََلُ لََعَ تَوح كح َسانََه، َوالشل ُد هلل لََعَ إَحح َمح  اَْلح

يَك ََلُ َتعحَظيحًما  َدُه َل ََشَ اَِع إََل  وَحح ًدا َعبُدُه َورَُسوَُلُ ادله شهُد أنه نََبيهنَا ُُممه
َ
نَه، وأ

ح
لََشأ

َوانَه.   رَضح
ا َبعحُد؛ مه

َ
 أ

َوى.  ِّ َوانلهجح َطيحُعوحُه يَف الِّسِّ
َ
َوى، َوأ  َفيَا َعبَاَد اهلل، َاتهُقوا اهلَل َحقه اتلهقح
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، حَهاَدي الحبََشيح َل   ُثمه َصللوا وََسلُِّموا لََعَ ال ٍد َصاَحَب الحَفضح ، نََبيِّنَا ُُمَمه حُمَنيح اَج ال َ َوالِّسِّ
َ َوَماَلئََكتَُه يَُصللوَن لََعَ انلهَِبِّ يَا   . َفَقدح قَاَل اهلُل َتَعاََل يَف َكتَابََه:  ))إَنه اّلِله الحَكَبيح

َليماً(( يَن آَمنُوا َصللوا َعلَيحَه وََسلُِّموا تَسح َ َها اَّله يل
َ
 أ
ٍد َكماَ َصلهيحَت لََعَ إَبحَراَهيحَم ولَََعَ آَل إَبحَراَهيحَم إنهَك  اَ  ٍد ولَََعَ آَل ُُمَمه للهُهمه َصلِّ لََعَ ُُمَمه

ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن   َِبح بَكح
َ
اَشَديحن، أ ُخلََفاَء الره يحٌد َمـَجيحد، َوارحَض اللهُهمه َعَن الـح ََحَ

َحابَ  ، وََعَن الصه َّ .َولََعَ كحَرَمنيح
َ َرَم األح كح

َ
ِـَّك َوَكَرَمَك يَا أ ، َوَعنها َمَعُهمح بََمن ََعنيح ْجح

َ
 َة أ

يآَء َمنحُهمح  حح
َ
َلَماَت، احأل َ َواحلُمسح َلَمنيح َمنَاَت، َواحلُمسح َ َواحلُمؤح َمَننيح َفرح لَلحُمؤح اَللُهمه اغح

َعوَ  يحُب ادله َواَت، إَنهَك َسَميحٌع قََريحٌب ُُمَ مح
َ
َاَجات. َواحأل  ات، َوَيا قَاَِضَ اْلح

ُموَرنَا.
ُ
تَنَا َوُوََلَة أ ئَمه

َ
َلحح أ صح

َ
وحَطانَنَا، َوأ

َ
 اللهُهمه آَمنها يَف أ

ََلَزَل، َواحلَمَحَن، َما َظَهَر َمنحَها َوَما َبَطَن، َعنح   اللُهمه ادحَفعح َعنها احبَلالََء، َواحلَوَباَء، َوالزه
نَا َانحُدونَيحَسيَا . بَََلَ َ ًة يَا رَبه احلَعالََمنيح َ ََعمه َلَمنيح ة، وََسائََر باَلََد احلُمسح  خآصه

َقاَم. سح
َ ء األح َُذاَم َوَمنح ََسِّ ُنُوَن َواْلح حََبََص َواْلح  اللهُهمه إَنها َنُعوذُ بََك َمنح ال

ائَ  حُمَعافَاَة ادله َو َوالحَعاَفيَة، َوال لَُك الحَعفح
َ
أ َلنَا َوَمانَلاَ. اللهُهمه إَنها نَسح هح

َ
 َمة، يَف َديحنَنَا وَُدنحيَاناَ َوأ

َراتَنَا َوآَمنح َروحََعتَنَا.  ُُتح َعوح  اللهُهمه اسح
يَن.  َاَِسَ َفرح نَلَا َوتَرحََححنَا نَلَُكوَننه َمَن اْلح نحُفَسنَا َوإَنح لَمح َتغح

َ
نَا أ  َربهنَا َظلَمح

نحيَا َحَسنًَة وَ  َخَرَة َحَسنًَة َوقَنَا َعَذاَب انلهاَر. َربهنَا آتَنَا يَف ادلل  َِف اْلح
َ رَبِّ الحَعالََمنَي. ُد ّلَِله َمح  واْلح

اَلة.  َقيحُموا الصه
َ
 أ


