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Pemimpin yang Ahli Mimpi(n) 

 

ِ الَِّذْي أَمََرنَا بِااْلِعْتَِصاِم ِِبَبِْل اهلِل، أَْشهَُد أَْن الَ إِلََه  اَْْلَْمُد لِِلَّ
َّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشِريَْكَ ًدا عَبُْدُه َوَرُسْولُُه الَ نَبَِيّ  إاِل لَُه َوأَْشهَُد أََنّ ُٓلََمّ

ا  ٍد َوعَََل آلِِه َوَصْحبِِه َومَْن تَبَِع ُهَداُه. أَمَّ بَعَْدُه. اَللَّهَُمّ َصِلّ عَََل ُٓلََمّ
َُّ َ بَعُْد؛ فَيَا ِعبَادَ اهلِل، أُْوِصيُْكْم بِتَقَْوى اهلِل، فَقَاَل اهللُ تَعَاََل: يَاأَي ها
ْسلُِمْوَن. َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوتَُنّ إاِل  َالَِّذيَْن ءَامَنُوا اتَّ

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَنُوا اَل تَتَِّخُذوا الْيَُهودَ َوالنََّصاَرٰى أَْولِيَاءَ ۘ   :فَقَالََ
َ اَل  ُْم مِنُْكْم فَإِنَُّه مِنْهُْم ۗ إِّنَ الِّلَ بَعُْضهُْم أَْولِيَاُء بَعٍْض ۚ َومَْن يَتََوّّلَ

اِِلِيََ  يَهِْدي الْقَْوَم الّظَ
 

Jamaah Jumat rohimakumullah 
 
Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada 
Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jauhi 
segala larangannya. Dan kita laksanakan segala yang 
menjadi ketentuannya.  
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Jamaah Jumat rohimakumullah 
 
Tahun 2018, tinggal beberapa hari lagi. Sebentar lagi, 
akan berganti dengan 2019. Tahun pesta demokrasi. 
Pada bulan April tahun depan, kita akan memilih. 
Enam belas partai yang menjadi pilihan. Dan, ada 478 
calon anggota legislatif di Pacitan. Semoga 45 kursi 
yang tersedia di DPRD Pacitan, bisa terisi oleh orang-
orang yang amanah.   
 
Untuk menyambut pesta itu, beragam persiapan sudah 
tertata. KPU-nya sudah bekerja. PPS-nya sudah siap. 
Siang malam mereka bekerja.  
 
Bendera partai sudah tertanam. Foto caleg sudah 
terpasang. Badan jalan tidak lagi sepi. Mulai berwarna-
warni dengan bendera partai.  
 
Ini adalah usaha untuk mendapatkan sosok pemimpin. 
Pemimpin yang bisa bermimpi. Sekaligus bisa 
memimpin. Bisa berjanji. Bisa juga menepati. 
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 
 
Zaman ini adalah zaman yang terbaik untuk kita. 
Bersyukurlah kita lahir di zaman ini. Andai kita 
dilahirkan di zaman Nabi Musa. Belum tentu kita 
menjadi umatnya. Belum tentu juga kita akan iman. 
Bisa-bisa, bergabung menjadi pasukan Firaun yang 
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mengejar Nabi Musa dan umatnya. Di tengah Laut 
Merah.  
 
Mengapa bisa? Karena di kala itu, Firaun-lah yang 
menguasai segalanya. Teknologi yang paling handal di 
zaman itu, Firaun-lah yang punya. Transportasi yang 
paling canggih, Firaunlah yang miliki. Seni arsitektur 
dan bangunan, Firaunlah ahlinya. Pasukan terbaik, 
Firaunlah komandonya. Persoalan hukum, Firaunlah 
yang memutuskannya. 
 
Pendek kata, tidak ada aspek yang tidak dikuasai 
Firaun kala itu. Tidak ada orang yang bisa melebihinya. 
Bahkan menyamai saja tidak. Hingga pada puncaknya, 
Tuhan-pun diakunya. 
 

 فَقَالََ أَنَا َربُُّكُمَ اْْلَعََْلَ
 (Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling 
tinggi.”(An-Nazi’at 24) 
 
Begitulah pongahnya Firaun. Menganggap ia segalanya.  
 
Lalu bagaimana dengan Nabi Musa. Seorang 
penggembala kambing. Bicaranya cadel. Miskin. Malah 
dipercaya Allah untuk menjadi nabi. Siapa yang mau 
percaya? 
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Allah berfirman dalam Surat Al A’raf ayat 103: 

ََٰبِآيَاتِنَاَُموَسََٰبَعِْدِهمََِْمْنََبَعَثْنَاَُثّمََ َفََظلَُمواََومَلَئِهََِفِْرعَْونَََإََِل
اِْلُْفِسِديَنََعَاقِبَةََُكَانَََكَيَْفََفَانُْظْرَۖ  َبِهَا  

 
“Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu 
dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan 
pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari 
ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat 
orang-orang yang membuat kerusakan”. 
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 
 
Kita boleh bertanya. Mengapa tidak Firaun saja yang 
diangkat menjadi nabi. Mengapa harus Musa? Kenapa 
Allah tidak menjatuhkan pilihannya kepada Firaun? 
Menjadi Nabi Firaun misalnya. Agar syiar agama Allah 
semakin mudah.  
 
Toh jika Firaun yang dipilih, tidaklah susah baginya 
untuk mendapatkan pengikut. Akan banyak 
menguntungkan bagi perjalanan dakwah. Apa-apa 
punya. Kekuasaan punya. Pasukan punya. Teknologi 
punya.  
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Di sinilah uniknya skenario Allah. Yang tidak 
sembarang manusia bisa mencerna. Yang tidak mudah 
untuk ditafsir. 
 
Allah percayakan risalah kenabian kepada Nabi Musa. 
Lengkap dengan segala keterbatasannya. Tujuannya 
adalah untuk menyaring. Mencari pengikut yang baik. 
Mencari umat yang tepat. Yang memilihnya karena 
hati. Yang hormat bukan karena materi. Yang segan 
bukan karena kekuasaan.  
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 
 
Nabi Musa telah berhasil bermimpi dan memimpin. 
Meyakinkan sekaligus membuktikan. Tidak berbeda 
antara yang dilisan dan kenyataan. 
 
Rasulullah bersabda: 

 كُلُُّكْم َراٍع. َوكُلُُّكْم مَْسئُْوٌل عَْن َرعِيَّتِهَِ
 

“Masing-masing kamu adalah pemimpin. Dan masing-
masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban 
terhadap apa yang dipimpin”.  
 
Tahun 2019 tinggal hitungan hari. Sebentar lagi kita 
akan memilih pemimpin. Tidak baik mengatakan 
‘politik itu kotor’. Kotorlah orangnya. Bukan politiknya.  
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Tanpa ada sentuhan politik, nikmat Islam tidak akan 
bisa kita rasakan hingga sekarang. Kita tidak bisa 
membangun masjid semegah ini, jika para ulama jaman 
dulu tidak berpolitik. Kita tidak akan bisa menemukan 
pembukaan dalam UUD’45. Yang berbunyi “atas berkat 
rahmad Allah”. Atau, sila kesatu “Ketuhanan yang Maha 
Esa”. Jika para ulama di jaman dahulu, buta terhadap 
politik.  
 
Kalimat ‘politik itu kotor’. Sengaja dihembuskan oleh 
orang yang hendak meniru Firuan. Yang hendak 
memisahkan urusan negara dengan agama. Kehabisan 
akal untuk menang. Agar umat Islam menjadi tergoda. 
Agar tidak peduli. Lalu golput.  
 
Bersyukurlah kita hidup di zaman ini. Bisa ikut 
menentukan pilihan pemimpin. Agar orang-orang batil 
tidak terpilih. Agar yang baik-baik saja yang terpilih. 
 
Masih ada waktu empat bulan untuk memilih-milih 
calon wakil rakyat yang tepat. Yang pandai memahami 
realita. Bukan menebar citra.  
 
Masih ada waktu empat bulan pula, untuk memilih-
milih calon presiden. Yang memahami kondisi umat 
Islam. Ahli ‘mimpin’. Bukan hanya ahli ‘mimpi’.  
 



Afid Burhanuddin | TPA ALBA Sirnoboyo | 7 
 

Kecuali jika kita salah memilih. Jika sudah tidak peduli. 
Tergoda dengan uang dalam serangan fajar. Maka, 
orang seperti Firaun-lah yang akan berkuasa. 
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 
 
Jangan anggap remeh proses politik. Karena, satu 
lembar surat dan tanda tangan, akan mempengaruhi 
sebuah kebijakan.  
 
Jika yang tanda tangan itu orang baik, maka baiklah isi 
kebijakannya. Namun, jika yang tanda tangan itu 
buruk, maka madhorot yang akan dihasilkannya.  
 
Lebih-lebih, pemimpin yang tanda tangan, tetapi tidak 
mengerti, apa isi lembar yang telah ia tandatangani. 
Semoga Allah menjauhkan kita dari pemimpin yang 
seperti ini. 
 

َّاُكْم ِِبَا فِيِْه مَِن بَاَرَك اهللُ  ِِلْ َولَُكْم ِِف الُْقْرآِن الْعَِظيِْم، َونَفَعَِِنْ َوإِي
كِْر اْْلَِكيِْم. أَقُوُل قَْو ِِل َهَذا َوأَْستَغِْفُر اهللَ ِِلْ َولَُكْم  اآْليَاِت َوالِذّ

ِحيُْم.  فَاْستَغِْفُرْوُه اِنَُّه ُهَو الْغَُفوُر الَرّ
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Khutbah Kedua 

 

َّ اهللُ َوْحَدُه الَ  اْْلَْمُد هلِِل ََحْدًا كَثِْْيًا كََما أَمََر. َوأَْشهَُد أَْن آل إِلََه إاِل
ْ عَِن اِْلَُشاَركَِة َواِْلَُشاكَلَِة لَِسائِِر الْبََشِر. َوأَْشهَُد أََنّ  َشِريَْك لَُه، اِْلُتَعَاِِل

ًدا َصََلّ اهللُ عَلَيِْه َوَسلََّم عَبُْدهَُ َوَرُسْولُُه النَّبُِيّ اِْلُعْتَََبُ. اللَّهَُمّ َصِلّ َوَسلِّْم  ُٓلََمّ
ا  يِْن )أَمَّ ٍد َوعَََل آلِِه َوأَْصَحابِِه َومَْن تَبِعَهُْم بِإِْحَساٍن إََِل يَْوِم الِدّ ِدنَا ُٓلََمّ عَََل َسيـِّ

 بَعُْد(
ْسلُِمْوَن.  َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ تُقَاتِِه َوالَ ََتُْوتَُنّ إاِل َّ فَيَا ِعبَادَ اهلِل اِت
َواعْلَُمْوا أََنّ اهللَ ُسبَْحانَُه َصََلّ عَََل نَِبيِِّه قَِدْْيًا. إَِنّ اهللَ َوماَلَِئَكتَُه يَُصلُّْوَن عَََل 

َ الَِّذيَْن آمََ ، يَاأَيُّها نُْوا َصلُّْوا عَلَيِْه َوَسلُِّمْوا تَْسلِيًْما. اَللَّهَُمّ َصِلّ عَََل النَّبِِيّ
ٍد كََما َصلَّيَْت عَََل إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل  ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا ُٓلََمّ َسيِِّدنَا ُٓلََمّ

ََ ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا ُٓل ٍد كََما بَاَرْكَت عَََل إِبَْراِهيَْم، َوبَاِرْك عَََل َسيِِّدنَا ُٓلََمّ َمّ
يٌْد َْلِيٌْد. اَللَّهَُمّ اغِْفْر  إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إِبَْراِهيَْم، ِِف الْعَاَِلِْيَ إِنََّك ََحِ
لِلُْمْسلِِمْيَ َواِْلُْسلَِماِت َواِْلُْؤمِنِْيَ َواِْلُْؤمِنَاِت اْْلَْحيَاءِ مِنْهُْم َواْْلَْمَواِت، 
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َْ ي نُْوِب إِنََّك ََسِ عَوَاِت َويَا قَاِضَي اْْلَاَجاِت َوغَافَِر الُذّ ٌع قَِريٌْب ُْلِيُْب الَدّ
. اَِحِْيَ ََواْلَِْطيْئَاِت بَِرَْحَتَِك يَآ أَْرَحَم الَرّ

َ ْساَلمََ أَِعزََّ اللَّهَُمّ َ .اِْلُسلِِمي وََ اْْلِ ََ انُْصْرَ اللَّهَُمّ  وََ ِمياِْلُسلَِ إِْخَواننَا
َ راهغيا. ِِفَ َسورياه ِِفَ فِلِْسِطي ِِفَ اِلَُجاِهِديَنَ  أَنِْزِلَ وََ إِْيَاََنُمَْ ثَبِّْتَ اللَُّهَمّ
ِكينَةََ دَْ وََ لُوبِِهمقَُ عَََلَ الَسّ َ ُصُفوفَهُْم. َوِحّ  . اِلُْشِرِكيََ وََ الْكَفََرةََ أَْهلِِكَ اللَّهَُمّ
َ ين. أَعَْداءََ أَعَْدائِنَا عَََلَ اِلَُجاِهِديَنَ انُْصْرَ اللَّهَُمّ  أَْرَحمََ يَآ بَِرَْحَتَِكَ  الِدّ

َِحِيََ َ الَرّ َُ َوَصََلّ دٍَ النَّبِِيَّ عَََلَ الَِلّ َُٓلََمّ
ًَّ  َربَّنَا اغِْفْر لَنَا َوِْلْخَوانِنَا الَِّذيَْن َسبَُقْونَا بِاِْْلْْيَاِن َوالَ ََتْعَْل ِِفْ قُلُْوبِنَا ِغال
ِحيٌْم. َربَّنَا َظلَْمنَا أَنُْفَسنَا َوإِْن لَّْم تَغِْفْر لَنَا  لِّلَِّذيَْن آمَنُْوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤْوٌف َرّ
نْيَا َحَسنَةً َوِِف اآْلِخَرِة َحَسنَةً  َوتَْرََحْنَا لَنَُكْونََنّ مَِن اْلَْاِسِريَْن. َربَّنَآ أَتِنَا ِِف الُدّ

قِنَا عََذاَب النََّ .َوّ  اِر. َواْْلَْمُد هلِِل َرِبّ الْعَاَِلِْيَ
ِعبَادَ اهلِل إَِنّ اهللَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َواِْْلْحَساِن َوإِيْتَاءِ ذِي الُْقْرََب َويَنََْه عَِن 
ُرْوَن. فَاذُْكُروا اهللَ الْعَِظيَْم  الْفَْحَشاءِ َواِْلُنَْكِر َوالْبَغْي يَعُِظُكْم لَعَلَُّكْم تََذكَّ

 دُْكْم َولَِذكُْر اهلِل أَْكََبَُيَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوُه عَََل نِعَِمِه يَزَِ


