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Bagaimana Seharusnya Menyikapi Media Sosial? 
 
Khutbah I 
 

َراُت اْلَْْمُد لِل    ِو ال ِذْي بِِنْعَمِتِو تَِتمُّ الص اِْلَاُت، َوبَِفْضِلِو تَ تَ نَ ز ُل اْْلَي ْ
َواْلبَ رََكاُت، َوبِتَ ْوِفْيِقِو تَ َتَحق ُق اْلَمَقاِصُد َواْلَغايَاُت. َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَو 

اهللُ َوْحَدُه ََلَشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأْن ُُمَم ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو ََلَنِب   ِإَل 
بَ ْعَدُه. اللهم َصلِّ َوَسلِّْم َوبَارِْك َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَم ٍد َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو 

َجاِىِدْيَن الط اِىرِْيَن. أَم ا بَ ْعُد، فَ َيا آي َُّها اْلَ 
ُ
اِضُرْوَن أُْوِصْيُكْم َوِإي اَي امل

 بِتَ ْقَوى اهلِل َوطَاَعِتِو َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحْوَن.
ِجْيم، بِاهلِل ِمَن ال شْيطَاِن الر  َأُعْوُذ  ،ِف اْلُقْراِن اْلَكِريْ  قَاَل اهللُ تَ َعاَل 
يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اهلَل َحق  تُ َقاتِِو َوََل  ِن الر ِحْيْم:ِبْسِم اهلِل الر حَْ 

َر الز اِد  وقال تعال ََتُوُتن  ِإَل  َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن، َوتَ َزو ُدوا فَِإن  َخي ْ
  .الت  ْقَوى

Jamaah shalat Jumat rahimakumullah, 
Mari kita senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita terhadap 
Allah SWT dengan cara mengerjakan segala yang menjadi 
perintah-Nya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya, 
di manapun dan kapan pun berada sebagai bentuk totalitas 
penghambaan kita kepada Allah SWT. 
 

Dunia terus berkembang, termasuk cara berkomunikasi kita. 
Dulu banyak orang harus menempuh jarak yang jauh untuk 
bisa bercakap-cakap dengan orang lain di luar daerah. 
Sekarang, teknologi memfasilitasi umat manusia untuk kian 
mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat di 
genggaman tangan, yakni gadget (gawai) dengan segala 
jenisnya. Situasi ini melanda hampir semua orang di berbagai 
belahan dunia, tak pandang agama, wilayah geografis, suku, 
ras, dan etnis. Kehadiran media sosial kian mempermudah 
lagi. Dalam hitungan detik kita sudah bisa berinteraksi dan 
berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, bahkan video 
ke orang di belahan dunia lain. Luas bumi yang mencapai 
lebih dari setengah miliar kilometer persegi seolah mengkerut. 
Informasi beredar secara instan, kehidupan sosial banyak 
bergeser ke dunia maya, dan sebagian orang bahkan rela 
menghabiskan separuh waktunya untuk berselancar di 
internet atau media sosial. 
 
Jamaah shalat Jumat rahimakumullah,  
Islam bukan agama yang anti perubahan. Namun demikian, ia 
punya prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita 
seyogyanya memosisikan media sosial tak lebih dari sekadar 
alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasîlah, bukan 
ghâyah. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila 
digunakan memasak dan merugikan bila dipakai melukai 
orang lain, begitu pula media sosial. Dalam dirinya 
terkandung potensi positif tapi sekaligus negatif. Semakin 
meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari tak 
menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. 
Banyak kita jumpai media sosial menjadi ajang pamer (riya') 
amal kebaikan—usaha mencari citra kesalehan di mata 
masyarakat. Dari sini kita secara tak langsung menggeser 
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maksud ibadah yang semestinya untuk Allah menjadi untuk 
popularitas dan kebanggaan diri.  
 
Media sosial juga kerap menjadi arena caci-maki antar 
kelompok yang berbeda agama, aliran, pandangan politik, 
dan sejenisnya. Tak jarang media sosial disesaki debat kusir 
saling menjatuhkan, ghibah (gosip), fitnah, berita bohong, 
hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru. Hanya 
berbekal jari tangan dan pikiran keruh dalam sekejap kita 
sudah membuat mudharat bagi pihak lain. Padahal dalam 
hadits shahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang 
Muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka 
tangan dan lisannya. 

  
ُ
ْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِو َوَيِدهِ امل

ُ
ْسِلُم َمْن َسِلَم امل  

Artinya: “Seorang Muslim adalah orang yang tidak melukai 
saudara Muslim lainnya baik dengan lisan dan tangannya”. 
 
Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali dalam kitab 
Bidâyatul Hidâyah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri 
dari dua jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan 
lidah berupa qalam (pena). Tulisan memiliki fungsi yang 
mirip dengan pembicaraan. Qalam dalam konteks hari ini bisa 
diidentikkan dengan media sosial yang memiliki peran yang 
sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa 
negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita 
terhadap media sosial termasuk ikhtiar kita untuk menjadi 
Muslim yang baik sebagaimana hadits di atas.  
 
Adapun yang paling rentan dilupakan saat bermedia sosial 
adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan 
yang disediakan sering membuat pengguna berselancar 

berjam-jam melewati batas kebutuhan semestinya. Orang 
kadang tak hanya bertegur sapa dengan sesama atau 
publikasi aktivitas di medsos, tapi juga sampai pada kegiatan-
kegiatan mubazir bahkan maksiat. Saat seseorang terlalu 
tergantung pada media sosial, pertanyaan penting yang perlu 
disodorkan adalah siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa: 
Media sosial atau manusianya? Manusia dianugerahi akal 
sehat, hati nurani, yang memungkinkan dia berlaku bijaksana. 
Sebagaimana perangkat dunia lainnya, tak seharusnya 
manusia diperbudak media sosial, justru semestinya ia 
mengendalikannya.  
 
Jamaah shalat Jumat rahimakumullah,  
Sebagai wasîlah, media sosial juga merupakan perantara 
bagi banyak sekali hal baik. Melalui media sosial, seseorang 
dengan mudah bersilaturahim dengan orang lain yang di 
dunia nyata terkendala jarak geografis. Media sosial punya 
fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang 
komunikasi yang semula tanpa kabar.  
 
Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang 
bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas 
dengan mudah. Kita dengan mudah membagikan informasi, 
misalnya, soal cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, atau 
wawasan bermanfaat lain, hingga menjadikan media sosial 
sebagai media syiar yang memberi pendidikan kepada publik 
tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan dan rahmatan lil 
‘alamin. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 35 
menyebutkan: 
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يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اهللَ َوابْ تَ ُغوا إِلَْيِو اْلَوِسيَلَة َوَجاِىُدوا ِف َسِبيِلِو  
 َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحوَن 

 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kalian kepada Allah dan carilah wasîlah yang mendekatkan 
diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kalian 
mendapat keberuntungan".  
 
Wasîlah dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya 
mencakup berbagai jalan, mekanisme, atau sarana yang 
bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih mendekatkan 
diri kepada Allah SWT. Jika media sosial adalah wasîlah, 
maka ghâyah-nya adalah Allah SWT. Sekali lagi, fungsi positif 
media sosial tersebut bisa maksimal kita realisasikan ketika 
kitalah yang benar-benar menguasai media sosial, bukan 
dikuasai. Medsos hanya menjadi elemen sekunder bagi 
aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya medsos mendorong kita 
untuk terperosok pada perbuatan sia-sia, atau bahkan 
merugikan. 
 
Jamaah shalat Jumat rahimakumullah,  
Melalui paparan khutbah ini, bisa disimpulkan bahwa 
setidaknya ada dua sikap dalam merespon kehadiran media 
sosial. Pertama, menyadari betul bahwa ia tak lebih dari 
sebatas wasîlah, perantara, atau alat. Kesadaran ini akan 
mendorong kita untuk tidak terbuai dengan medsos itu sendiri, 
melainkan pada apa tujuan pokok penggunaan perangkat 
dunia maya ini. Kedua, menjadikannya sebagai sarana yang 
tak hanya baik tapi juga bermanfaat. Tidak menimbulkan 
kemudharatan kepada pihak lain melalui media sosial adalah 

sesuatu yang baik. Tapi akan lebih baik lagi bila media sosial 
memberikan faedah bagi orang lain lewat konten-konten yang 
kita suguhkan. Bukankah “khairunnâs anfa‘uhum lin nâs” 
(sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia lainnya). Semoga kita semua tetap teguh dalam 
iman dan Islam, sehingga mampu mendudukkan diri secara 
proporsional dan menebar kemanfaataan bagi manusia dan 
alam sekitar. Wallahu a’lam. 
 

ْمَرِة ِف زُ  مْ ِمَن الَفائِزِين اآلِمِنني، َوأْدَخَلَنا وِإي اكُ  مْ َجَعَلنا اهللُ َوإي اكُ 
ْؤِمِننْيَ 

ُ
ِن ر ِجيْم، ِبْسِم اهلِل الر حَْ : أُعوُذ بِاهلِل ِمَن الش ْيطاِن الِعَباِدِه امل

.: يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا الل َو َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديًدامِ الر ِحيْ   
باََرَك اهللُ ِلْ َولكْم ِف الُقْرآِن الَعِظْيِم، َونَ َفَعِِنْ َوإِيّاُكْم بِاآلياِت وذِْكِر 

َوُقْل َربِّ اْغِفْر  .ِرْيٌ َمِلٌك بَ رٌّ َرُؤْوٌف َرِحْيمٌ اَْلِكْيِم. إنُّو تَعَاَل َجّواٌد كَ 
.َواْرَحْم َوأَْنَت أَْرَحُم الر اِحِنْيَ   

 
***** 
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Khutbah  II 

َاْلَْْمُد هلِل َعلَى ِإْحَسانِِو َوالشُّْكُر َلُو َعلَى تَ ْوِفْيِقِو َواِْمِتَنانِِو. َوَأْشَهُد  
ِإَل  اهللُ َواهللُ َوْحَدُه ََل َشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد أن  َسيَِّدنَا ُُمَم ًدا َأْن ََل اَِلَو 

َسيِِّدنَا ُُمَم ٍد  َعْبُدُه َوَرُسْولُُو الد اِعى إَل ِرْضَوانِِو. اللُهم  َصلِّ َعَلى
.أَم ا بَ ْعدُ  ،ثي ْرًاَحابِِو َوَسلِّْم َتْسِلْيًما كَ َعَلى اَلِِو َوَأصْ و   

ت  ُقوااهلَل ِفْيَما أََمَر َوانْ تَ ُهْوا َعم ا نَ َهى َواْعَلُمْوا َأن  اهللَ فَياَ اَي َُّها الن اُس ا
أََمرَُكْم بَِأْمٍر َبَدأَ ِفْيِو بِنَ ْفِسِو َوثَ ََن ِبآل ِئَكِتِو بُِقْدِسِو َوقَاَل تَعَاَل ِإن  اهللَ 

َلْيِو َوَسلُِّمْوا يآ اَي َُّها ال ِذْيَن آَمنُ ْوا َصلُّْوا عَ َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعلَى الن ِب 
اللُهم  َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَم ٍد َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسلِّْم َوَعَلى  .َتْسِلْيًما

َقر ِبنْيَ َواْرَض 
ُ
آِل َسيِِّدناَ ُُمَم ٍد َوَعَلى اَنِْبيآِئَك َوُرُسِلَك َوَمآلِئَكِة امل

ُهم  َعِن ْاْلَُلَفاِء الر اِشِدْيَن َأِِب َبْكٍر َوُعَمر َوُعْثَمان َوَعِلى َوَعْن اللّ 
ْيِن  بَِقي ِة الص َحابَِة َوالت ابِِعنْيَ َوتَابِِعي الت ابِِعنْيَ ََلُْم بِِاْحَساٍن ِاَل  يَ ْوِم الدِّ

.َواْرَض َعن ا َمَعُهْم ِبَرْحَِتَك يَا أَْرَحَم الر اِحِنْيَ   

ْسِلَماِت َاََلْحيآُء اَلل  
ُ
ْسِلِمنْيَ َوامل

ُ
ْؤِمَناِت َوامل

ُ
ُهم  اْغِفْر لِْلُمْؤِمِننْيَ َوامل

ُهْم َوْاَلَْمَواِت الل   ْسِلِمنْيَ َوأَِذل  الشِّْرَك ِمن ْ
ُ
ُهم  أَِعز  ْاإِلْساَلَم َوامل

َوحِِّدي َة 
ُ
ْشرِِكنْيَ َواْنُصْر ِعَباَدَك امل

ُ
ْيَن َواْخُذْل َوامل َواْنُصْر َمْن َنَصَر الدِّ

ْيِن َواْعِل َكِلَماِتَك ِإَل يَ ْوَم  ْسِلِمنْيَ َو َدمِّْر َأْعَداَء الدِّ
ُ
َمْن َخَذَل امل

َنِة  ْيِن. اللُهم  اْدَفْع َعن ا اْلَباَلَء َواْلَوبَاَء َوالز ََلزَِل َواملَِحَن َوُسْوَء اْلِفت ْ الدِّ
َها َوَما َبَطَن َعْن بَ َلِدنَا اِْنُدونِْيِسي ا خآص ًة َوَسائِِر  َواملَِحَن َما َظَهَر ِمن ْ

نْ َيا َحَسَنًة  ْسِلِمنْيَ عآم ًة يَا َرب  اْلَعاَلِمنْيَ. رَب  َنا آتِناَ ِِف الدُّ
ُ
اْلبُ ْلَداِن امل

نْ ُفَسَنا َواإْن ََلْ َوِِف ْاآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن اِر. رَب  َنا ظََلْمَنا اَ 
 تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرَحَْنا لََنُكْوَنن  ِمَن ْاْلَاِسرِْيَن.

! ِإن  اهلَل يَْأُمرُنَا بِاْلَعْدِل َوْاإِلْحَساِن َوإِيْتآِء ِذي اْلُقْرَِب َويَ ن َْهى ِعَباَداهللِ 
ْنَكِر َواْلبَ ْغي يَِعُظُكْم َلَعل ُكْم َتذَ 

ُ
ك ُرْوَن َواذُْكُروا اهللَ َعِن اْلَفْحشآِء َوامل

  .اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم َواْشُكُرْوُه َعلَى نَِعِمِو يَزِدُْكْم َوَلذِْكُر اهلِل َأْكبَ رْ 
 

***** 

Oleh: 
Alif Budi Luhur 

 

 


