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KHUTBAH JUM’AT 
 
Khutbah Jum'at adalah salah satu rukun dari shalat Jum'at. Nabi � 
menganjurkan kita untuk mendengarkan khutbah Jum'at. Bahkan pahala 
shalat Jum'at kita akan gugur ketika kita berbicara saat khutbah 
Jum'at.Rasulullah � bersabda: 
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"Jika engkau berkata kepada sahabatmu "Diamlah!" pada hari Jum'at dan 
Imam sedang berkhutbah, maka engkau telah mengatakan perkataan 
sia-sia"  (Riwayat Bukhari 934, Muslim 851) 
 
DEFINISI KHUTBAH JUM'AT 
Khutbah secara bahasa berarti menyampaikan. Sedangkan secara istilah 
adalah "Perkataan yang di dalamnya terdapat nasehat dan pelajaran, 
dilaksanakan sebelum shalat jum'at, terdiri atas dua khutbah yang 
dipisah dengan duduk diantara keduanya sebagaimana dijelaskan dalam 
beberapa riwayat" (Lihat Mu'jam Al Wasith 1/242, Taudihul Ahkam 
2/328) 
 
HUKUM KHUTBAH JUM'AT 
Hukum khutbah Jum'at adalah wajib menurut pendapat yang rajih. 
Termasuk salah satu rukun shalat Jum'at. Dan tidaklah sah shalat Jum'at 
jika tidak didahului oleh khutbah. Hal ini berdasarkan firman Allah � : 
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"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 
sembahyang pada hari Jum`at, maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu jika kamu mengetahui"                   (Al Jumu'ah : 9) 
 
Dalam ayat diatas Allah � memerintahkan untuk brsegera berjalan 
menuju mengingat Allah. Sebagian 'Ulama menafsirkan "mengingt Allah" 
dalm ayat ini yaitu Khutbah dan Shalat.  
 
Selain itu hukum wajib atas Khutbah Jum'at, dikarenakan Nabi � tidak 
pernah meninggalkannya. Hal ini termasuk dalam keumuman hadits: 
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"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shhalat" (Riwayat 
Bukhari 631) 
 
PETUNJUK NABI ���� DALAM KKHUTBAH JUM'AT 
Sebaik-Baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullahh �. Maka selayaknya 
bagi kita untuk mencontoh segala petunjuknya, termasuk petunjuk 
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beliau � dalam khutbah Jum'at. Berikut petunjuk Nabi � dalam khutbah 
Jum'at: 
 

1. Khutbah Dengan Berdiri 
Allah � berfirman: 
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"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar 
untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri 
(berkhotbah).,…" (Al Jumu'ah:11) 
 
Al Hafidz Ibnu katsir Rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya 4/331; 

"Firman-Nya; �I�J��� �K��-�,�;��  "mereka tinggalkan kamu sedang berdiri" 

merupakan dalil bahwa seorang khatib apabila berkhutbah hendaknya 
berdiri" 
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"Adalah Nabi � khutbah (jum'at) dengan berdiri, kemudian duduk, 
kemudian berdiri lagi sebagaimana kalian kerjakan sekarang ini" 
(Riwayat Bukhari 920, Muslim 861) 
 
Al Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah berkata; "Dengan terus menerusnya 
Nabi � berdiri ketika berkhutbah dan disyari'atkannya duduk diantara 
dua khutbah ini menunjukan khutbah Jum'at dengan berdiri adalah 
disyari'atkan" (Fathul bari' 2/401) 
 

2. Khutbah Diatas Mimbar 
Imam Bukhari dalam Shahihnya membuat suatu bab khusus : "Bab 
berkhutbah diatas mimbar. Anas bin Malik � berkata;"Nabi � 
berkhutbah diatas mimbar" 
 
Mengenai Mimbar Nabi � adalah berbentuk tiga tingkat: 

 QE��25�� �,���5! �>��-��� )��R�D�4 �S�T�O ���U ���2��� �I,�A���  
"Dan mimbar Nabi � pendek. Mimbar beliau hanyalah tiga 
tingkat"(Riwayat Ahmad 1/268-269, dari Ibnu Abbas � dengan sanad 
hasan) 
 
Dalam hadits lain disebutkan bahwa mimbar Rasulullah � hanyalah dua 
tingkat, sebagaimana sebuah hadits: 
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"Dari Ibnu 'umar �, bahwasanya Nabi � setelah gemuk, Thamim Ad 
darimi berkata kepada beliau; "Inginkah engkau aku buatkan sebuah 
mimbar untuk engkau, yang engkau bisa duduk diatasnya, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab; "Ya" Maka Tamim membuatkan sebuah 
mimbar yang mempunyai dua anak tangga" (Riwayat Bukhari, Abu 
Dawud) 
 
Sesungguhnya tidak ada perselisihan dalam kedua hadits diatas, karena 
sesungguhnya mimbar Rasulullah � adalah tiga tingkat, tingkat kedua 
untuk berdiri sedangkan tingkat yang ketiga untuk duduk.  
 
Tetapi yang inti adalah mimbar Rasulullah � berbentuk tingkat baik dua 
tingkat atau tiga tingkat, tidak berbentuk podium sebagaimana banyak 
dipakai kaum muslimin saat ini. Karena mimbar yang berbentuk podium 
tidaklah ada contohnya dari Rasulullah � dan para Shahabatnya �. 
Mimbar yang berbentuk podium merupakan sunnahnya orang-orang 
kuffar. Maka sudah selayaknya kita meninggalkannya dan menggunakan 
mimbar yang berbentuk tiga tingkat, karena ini lebih sesuai dengan 
sunnah Nabi kita � . 
 

3. Khatib Menghadap Jama'ah Lalu Memberi salam 
Hal ini berdasar pada sebuah hadits : 
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  "Nabi � apabila naik mimbar, beliau memberi salam kepada jama'ah" 
(Riwayat Ibn Majah 1109, Thabrani 2/226, dari Jabir bin 'Abdullah �, 
dengan sanad hasan) 
 

4. Disunnahkan Jama'ah Menghadapkan Wajahnya Kepada Khatib. 
Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits: 
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"Apabila Rasulullah � telah berada diatas mimbar, maka kami 
menghadap kepadanya"(Riwayat Tirmidzi 509,Ibnu Majah 136, dari Ibnu 
mas'ud �, Dishahihkan Oleh Al Albani) 
Al Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah berkata; "Hikmah menghadapkan 
wajah kepada khatib saat berkhutbah yaitu menunjukan adab yang baik 
seorang pendengar dan kesiapan mereka dalam mendengarkan khutbah. 
Apabila menghadapkan wajahnya tentu ia akan menghadapkan jasad 
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dan hatinya. Dengan demikian ia akan memfokuskan pikirannya untuk 
lebih memahami nasehat khatib"(Fathul Bari' 2/402).  
 
Hal ini sangat berbeda keadaannya dengan kebanyakan kaum muslimin 
saat ini. Saat Khatib berkhutbah mereka malah menundukan wajahnya 
sambil terkantuk-kantuk, atau malah ada yang sampai tertidur. 
 

5. Khatib Membuka Khutbah Dengan Memuji Allah, Syahadat, lalu 
mengucapkan "Amma Ba'du"  

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa: 
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"Maka (Nabi �) berkhutbah dihadapan manusia, dan beliau memuji 
Allah, kemudian berkata; "Amma Ba'du"(Kemudian dari pada 
itu)"(Riwayat Bukhari 922, Muslim868, dari Asma' Binti Abu Bakar �) 
 

Imam Nawawi Rahimahullah berkata; "Sabdanya "   �'Z���V �2!�� " (Kemudian 

dari pada itu), menunjukan sunnahnya perkataan ini ketika khutbah, 
baik khutbah hari raya, jum'at, atau yang lainnya"(Syarh Shahih Muslim 
6/466) 
 

6. Berkhutbah Dengan Semangat & Menjiwainya 
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"Adalah Rasulullah � apabila berkhutbah, merah kedua matanya, 
suaranya lantang, dan terlihat sangat marah, bagaikan komando 
pasukan perang" (Riwayat Muslim 867, dari Jabir bin 'Abdullah �) 
Berkata Imam Nawawi Rahimahullah;"Hadits ini menunjukan sunnahnya 
mengeraskan suara khutbah dan memperjelas perkataan dalam 
menyampaikan perintah dan larangan ketika berkhutbah. Dan maksud 
dari marahnya Nabi �, yaitu ketika mengingatkan masalah-masalah 
besar dan ancaman" (Syarh Shahih Muslim 6/466) 
 

7. Duduk Diantara Dua Khutbah 

 mE��25�� �>��-� �A�=��	#�B �$�#�"������9�5�A�V �'��	&�� �0  
"Adalah Rsulullah � khutbah (jum'at) dengan dua khutbah, dan beliau 
duduk diantara keduanya" (Riwayat Bukhari 928, Muslim 862, dari Ibnu 
'Umar �) 
 
Berkata Ibnu Qudamah Rahimahullah;"Disunnahkan untuk duduk 
diantara dua akhutbah, karena Nabi � mengerjakannya, dan hukumnya 
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tidaklah wajib sebagaimana fatwa para ulama' dan tidak ada dzikir 
(bacaan) tertentu didalamnya" (Al Mughni 3/176) 
 

8. Khatib Berdo'a Dengan Isyarat Telunjuk 
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"Dari 'Amarah bin Ruaibah �  bahwasanya beliau melihat Bisyr bin 
Marwan mengangkat kedua tangannya diatas mimbar (ketika 
berkhutbah), lalu dia ("amarah) berkata;"Semoga Allah memburukan 
kedua tangan ini, sungguh aku telah melihat Rasulullah � tidaklah 
berdo'a ketika sedang berbicara (berkhutbah) melebihi seperti ini; 
sambil berisyarat dengan jari telunjuknya (satu jari" (Riwayat Muslim 
874) 
 
Syeikh Al Mubarakfuri Rahimahullah berkata; "Hadits ini menunjukan 
dibencinya mengangkat kedua tangan diatas mimbar ketika berdo'a" 
(Lihat Tashhihud Du'a, Syeikh Bakr bin 'Abdullah Abu Zaid) 
 

9. Memendekan Khutbah & Memanjangkan Shalat 
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"Sesungguhnya panjangnya shalat (jJum'at) seseorang dan pendeknya 
khutbah menunjukan dalamnya pemahaman seseorang, maka 
panjangkanlah shalat dan pendekanlah khutbah" (Riwayat Muslim 869, 
dari Ammar �) 
 
Berkata Imam Nawawi Rahimahullah; "Maksud hadits ini adalah bahwa 
shalat tersebut lebih panjang bila dibandingkan dengan khutbah, karena 
panjangnya shalat tidaklah membuat makmum menjadi berat" (Syarh 
Shahih Muslim 6/468) 
 
Demikianlah beberapa hukum yang berkaitan dengan khutbah Jum'at. 
Semoga Allah � memberi hidayah dan petunjuk kepada kita untuk 
dimudahkan dalam mengamalkan Sunnah-Sunnah rasul-Nya �. 
Wallahu A'lamu Bish Shawwab. 
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