
Khilafah di Atas Manhaj Nubuwwah
Penulis : Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman Ba’abduh

Judul di atas merupakan cuplikan dari sebuah hadits nabawi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad 
dari shahabat Hudzaifah:

 ت�ك�و�ن� الن&ب�و�ة� ف
ي�ك�م� م�ا ش�اء� ال� أ�ن� ت�ك�و�ن�، ث�م� ي�ر�ف�ع�ه�ا ال� إ
ذ�ا ش�اء� أ�ن� ي�ر�ف�ع�ه�ا، ث�م� ت�ك�و�ن� خ
ل�ف�ة� ع�ل�ى
 م
ن�ه�اج
 الن&ب�و�ة
 ف�ت�ك�و�ن� م�ا ش�اء� ال� أ�ن� ت�ك�و�ن� ث�م� ي�ر�ف�ع�ه�ا إ
ذ�ا ش�اء� أ�ن� ي�ر�ف�ع�ه�ا، ث�م� ت�ك�و�ن� م�ل�كا, ع�اض*ا
 ف�ت�ك�و�ن� م�ا ش�اء� ال� أ�ن� ت�ك�و�ن� ث�م� ي�ر�ف�ع�ه�ا إ
ذ�ا ش�اء� أ�ن� ي�ر�ف�ع�ه�ا، ث�م� ت�ك�و�ن� م�ل�كا, ج�ب�ر
ي*ا ف�ت�ك�و�ن� م�ا ش�اء
ال� أ�ن� ت�ك�و�ن� ث�م� ي�ر�ف�ع�ه�ا إ
ذ�ا ش�اء� أ�ن� ي�ر�ف�ع�ه�ا، ث�م� ت�ك�و�ن� خ
ل�ف�ة� ع�ل�ى م
ن�ه�اج
 الن&ب�و�ة. ث�م� س�ك�ت�

“Akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah kehendaki, Allah mengangkat atau 
menghilangkannya kalau Allah menghendaki. Lalu akan ada masa khilafah di atas manhaj nubuwwah 
selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Lalu ada masa 
kerajaan yang sangat kuat selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila Allah 
menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan (tirani) selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah 
mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada lagi masa kekhilafahan di atas manhaj 
nubuwwah.“ Kemudian beliau diam.” (HR. Ahmad, 4/273, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani 
dalam Ash-Shahihah no. 5)

Dalam hadits di atas sangat jelas bahwa khilafah di atas manhaj nubuwwah (jalan Nabi) merupakan 
suatu karunia Allah semata. Tak seorang muslim pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
kecuali pasti dia akan mengharapkan terwujudnya khilafah tersebut. Rasulullah n dengan tegas 
mengatakan bahwa hal itu pasti terjadi pada umat ini. Janji ini telah teralisasi pada masa generasi 
terbaik umat ini, dan Allah tetap menjanjikan kepada umat ini akan terwujudnya kembali khilafah 
tersebut di tengah-tengah mereka jika memang syarat-syaratnya telah dipenuhi, sebagaimana firman-
Nya:

 و�ع�د� ال� ال�ذ
ي�ن� آم�ن�وا م
ن�ك�م� و�ع�م
ل�وا الص�ال
ح�ات
 ل�ي�س�ت�خ�ل
ف�ن�ه�م� ف
ي ا�ل�ر�ض
 ك�م�ا اس�ت�خ�ل�ف� ال�ذ
ي�ن� م
ن
 ق�ب�ل
ه
م� و�ل�ي�م�كHن�ن� ل�ه�م� د
ي�ن�ه�م� ال�ذ
ي ار�ت�ض�ى ل�ه�م� و�ل�ي�ب�دHل�ن�ه�م� م
ن� ب�ع�د
 خ�و�ف
ه
م� أ�م�ن,ا ي�ع�ب�د�و�ن�ن
ي ل
ي�ش�ر
ك�و�ن� ب
ي ش�ي�ئ,ا و�م�ن� ك�ف�ر� ب�ع�د� ذ�ل
ك� ف�أ�ول�ئ
ك� ه�م� ال�ف�اس
ق�و�ن

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal 
shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia 
telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia dia benar-benar akan menggantikan 
kondisi mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah 
kepada-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Ku. Dan barangsiapa yang (tetap) 
kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq.” (An-Nur: 55)
Barangsiapa yang ingin mengetahui bagaimana gambaran Khilafah ‘ala Manhajin Nubuwwah, maka 
hendaknya dia melihat pada daulah yang dipimpin oleh Rasulullah n dan para Khulafa`ur

Rasyidin sepeninggal beliau. Secara ringkas gambarannya adalah: Sebuah khilafah yang didirikan di 
atas tauhid dan dakwah menuju kepada tauhid, ditegakkannya Sunnah Rasulullah n serta dakwah 
menuju kepada As Sunnah. Diperanginya kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, sehingga 
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tidak ada lagi peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Diperanginya segala bentuk bid’ah baik 
dalam akidah, ibadah, maupun muamalah. Dite-gakkannya syariat Islam oleh setiap muslim sebelum 
ditegakkan oleh pemerintahnya. Kondisi masyarakatnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan 
ilmu syar’i, jauh dari kungkungan filsafat dan pengagungan rasio. Masyarakatnya taat dan patuh 
kepada pemerintah serta menegakkan jihad syar’i bersama pemerintah. Merekalah generasi terbaik 
yang dipuji oleh Rasulullah n di dalam haditsnya:

 خ�ي�ر� الن�اس
 ق�ر�ن
ي ث�م� ال�ذ
ي�ن� ي�ل�و�ن�ه�م� ث�م� ال�ذ
ي�ن� ي�ل�و�ن�ه�م

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya.” (HR. 
Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud z) 

Itulah gambaran singkat Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah. Bukan seperti yang dikhayalkan oleh 
sebagian aktivis pergerakan Islam dan para pengikutnya. Tidak mungkin khilafah tersebut akan 
terwujud melalui tangan orang-orang yang berakidah Tashawwuf, Mu’tazilah, Qadariyah, dan 
sebagainya, sebagaimana hal ini didapati pada sebagian aktivis kelompok Al-Ikhwanul Muslimun dan 
Hizbut Tahrir.

Dan tidak mungkin pula khilafah tersebut akan tegak di tengah-tengah umat yang masih meremehkan 
Sunnah Rasulullah n dan bergelimang dalam berbagai macam bid’ah baik dalam akidah, ibadah, 
dakwah, dan muamalah. Semoga Allah k melindungi dan membimbing umat ini pada jalan yang lurus.
Dari hadits Hudzaifah di atas, jelas bagi kita bahwa meskipun suatu negara atau pemerintah tidak 
berbentuk khilafah -baik itu berbentuk kerajaan, republik, parlementer atau yang lainnya- selama masih 
memenuhi kriteria dan definisi sebagai negara Islam, maka statusnya tetap sebagai negara Islam. 
Sehingga kewajiban mendengar dan taat tetap berlaku dan tidak boleh memberontak kepadanya, 
bahkan meskipun pemerintah yang zalim dan banyak memakan ‘uang rakyat’ sekalipun.
Pada kesem-patan ini pula kami mengingatkan kepada pihak-pihak yang apriori dan pesimis serta 
berpandangan negatif terhadap Khilafah Islamiyyah, yang banyak dimunculkan oleh orang-orang yang 
telah menimba ilmu dari negeri Barat dan pola pikir mereka telah dipenuhi oleh cara-cara berpikir 
Yahudi dan Nashara serta kaum filosof. 

Perbedaan Daulah Islamiyyah dan Daulah Kafirah 
Di antara polemik yang sering muncul di tengah-tengah umat Islam dan telah menimbulkan banyak 
kekeliruan di dalam memahaminya, sehingga berujung pada sikap dan tindakan yang keliru, adalah 
pemahaman tentang definisi Daulah Islamiyyah dan Daulah Kafirah. Kapan sebuah negara dinyatakan 
sebagai Daulah Islamiyyah dan kapan dinyatakan sebagai Daulah Kafirah. 
Telah dibahas dalam rubrik Manhaji (di majalah ini) bahwa tolok ukur suatu negara dinyatakan sebagai 
Daulah Islamiyyah atau Daulah Kafirah adalah kondisi penduduknya, bukan sistem hukum yang 
diterapkan dan bukan pula sistem keamanan yang mendominasi negeri tersebut, sebagaimana 
diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. (Majmu’ Fatawa, 18/282)
Sebagian ulama menyebutkan bahwa Daulah Islamiyyah adalah: Sebuah daulah yang mayoritas 
penduduknya muslimin dan ditegakkan padanya syi’ar-syi’ar Islam seperti adzan, shalat berjamaah, 
shalat Jum’at, shalat ‘Id, dalam bentuk pelaksanaan yang bersifat umum dan menyeluruh. Dengan 
demikian, jika pelaksanaan syi’ar-syi’ar Islam itu diterapkan tidak dalam bentuk yang umum dan 
menyeluruh, namun hanya terbatas pada minoritas muslimin maka negeri tersebut tidak tergolong 
negeri Islam. Hal ini sebagaimana yang terjadi di beberapa negara di Eropa, Amerika, dan yang lainnya 
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di mana syi’ar-syi’ar Islam dilakukan oleh segelintir muslimin yang jumlahnya minoritas. (lihat 
penjelasan ini dalam kitab Syarh Tsalatsatul Ushul oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih 
Al-‘Utsaimint)Sehingga dengan demikian, negeri seperti Indonesia

ini adalah termasuk negeri Islam. Karena syi’ar-syi’ar Islam, baik shalat berjamaah, shalat Jumat, shalat 
‘Id, dilaksanakan secara umum di negeri ini. Demikian juga, adzan senantiasa berkumandang setiap 
waktu shalat di masjid-masjid kaum muslimin. 

Beranjak dari definisi dan pemahaman yang keliru tentang Daulah Islamiyyah dan Daulah Kafirah, 
banyak dari aktivis teroris (neo-Khawarij) menghukumi sekian negara-negara muslimin sebagai negara 
kafir. Di antara mereka adalah: 

Muhammad Surur bin Nayef Zainal Abidin1, ketika dia menggambarkan bahwa kekufuran itu 
bertingkat-tingkat, di mana dia berkata: 

Peringkat Pertama: Pimpinan Amerika Serikat, George Bush, yang bisa jadi berikutnya adalah Clinton 
(waktu itu, red).

Peringkat Kedua: Penguasa-penguasa negeri Arab, di mana mereka (para penguasa Arab itu) 
berkeyakinan bahwa manfaat dan madharat mereka ada di tangan Bush. Sehingga atas dasar itu mereka 
pergi ‘berhaji’ menuju kepadanya (Bush) serta mempersembahkan nadzar dan kurban.
Peringkat Ketiga: Para kaki tangan pemerintah/penguasa Arab, baik para menteri dan wakil-wakil, 
pimpinan militer, dan....

Peringkat keempat, kelima, dan keenam: Para staf kementerian…. (ucapan ini dikutip dari Majallah As-
Sunnah edisi XXVI th. 1413 H; hal. 2-3) 

Usamah bin Laden Sebagaimana dimuat dalam koran Ar-Ra`yil ‘Am Al-Kuwaiti edisi 

11-11-2001 M, Usamah bin Laden menjawab: “Hanya Afghanistan sajalah Daulah Islamiyyah itu. 
Adapun Pakistan. dia memakai undang-undang Inggris. Dan saya tidak menganggap Saudi itu sebagai 
negara Islam…” 

Jika para tokoh teroris tersebut telah menghukumi negara Arab, terkhusus Saudi Arabia sebagai negara 
kafir —padahal di Saudi Arabia telah diterapkan syi’ar-syi’ar Islam secara umum dan menyeluruh 
bahkan ditegakkan pula hukum-hukum had dan hukum Islam yang lainnya—maka apakah kiranya 
penilaian mereka terhadap negara seperti Indonesia ini? 

Akibat dari keputusan tersebut di atas (pengkafiran terhadap negara-negara Islam) melahirkan 
keputusan berikutnya, yaitu: kewajiban memerangi negara-negara tersebut (yang telah dihukumi kafir). 

Kita berdoa kepada Allah k semoga memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kaum muslimin untuk 
kembali kepada jalan pemahaman yang lurus, yaitu pemahaman as-salafush shalih, generasi terbaik 
umat ini. 
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Dengan Apa Khilafah Islamiyyah bisa Terwujud?

 
Daulah Islamiyyah, atau yang terkadang diistilahkan dengan Khilafah Islamiyyah, yang ditegakkan 
padanya tauhid dan peribadahan kepada Allah k semata, dihidupkan padanya Sunnah-sunnah 
Rasulullah n serta diaplikasikannya seluruh syi’ar dan hukum Islam, adalah dambaan bagi setiap 
muslim yang beriman kepada Allah k dan hari akhir. Namun sebuah pertanyaan besar yang harus 
diajukan dalam kondisi ini adalah: Bagaimana dan dengan apa Daulah Islamiyyah tersebut bisa ada dan 
bersemi di bumi Allah k ini?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka sebelumnya kita semua harus tahu dan ingat bahwa 
generasi awal umat ini yang diperankan oleh Rasulullah n dan para shahabatnya telah berhasil -dengan 
izin Allah- menggapai Daulah Islamiyyah tersebut. Maka tentunya, setiap muslim yang berharap 
terwujudnya Khilafah Islamiyyah di bumi Allah k ini, akan menjadikan jejak langkah generasi yang 
telah berhasil itu sebagai contoh dan suri teladan baginya dalam usaha mewujudkan Daulah 
Islamiyyah. Suatu perkara yang mustahil, hal itu akan terwujud tanpa meneladani jejak langkah 
generasi yang telah berhasil. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Malik t:

ل�ن� ي�ص�ل�ح� آخ
ر� ه�ذ
ه
 ا�ل�م�ة
 إ
ل� ب
م�ا ص�ل�ح� ب
ه
 أ�و�ل�ه�ا

“Tidak akan menjadi baik (stabil) generasi akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang 
dengannya telah menjadi baik (stabil) generasi awal umat ini.” 

Atas dasar itulah kami mengajak semua pihak, yang mengklaim dirinya berharap terwujudnya Daulah 
Islamiyyah, untuk dengan jujur, sportif, dan sungguh-sungguh menengok dan merujuk kepada jejak 
langkah generasi terbaik umat ini. Dengan meninggalkan segala bentuk ra`yu, pikiran, dan cara yang 
sama sekali tidak dilandasi oleh jejak langkah generasi awal umat ini, karena hal itu tidak lain hanya 
akan mendatangkan kehancuran.

ك�ل& خ�ي�ر] ف
ي اتHب�اع
 م�ن� س�ل�ف� و�ك�ل& ش�رY ف
ي اب�ت
د�اع
 م�ن� خ�ل�ف�

Segala bentuk kebaikan didapati pada sikap ittiba’ (mengikuti) jejak (generasi) Salaf. Dan segala 
bentuk kejahatan didapati pada tindakan ibtida’ (mengada-ada) oleh generasi belakangan. 
Untuk itu, ada beberapa hal penting yang menjadi sebab utama bagi terwujudnya Khilafah Islamiyyah 
yang didamba-dambakan itu. Apabila sebab-sebab utama ini diabaikan oleh kaum muslimin maka 
pupuslah harapan tersebut dan mustahil dambaan tersebut akan bisa terwujud. Sebab-sebab itu antara 
lain: 

1. Kembalinya umat Islam secara menyeluruh kepada bimbingan Al Qur`an dan Sunnah 
Rasulullah n sesuai dengan apa yang telah difahami dan diamalkan oleh Salaful Ummah. 
Sehingga dengan itu mereka selamat dari berbagai macam bentuk bid’ah dan kesesatan, 
sebagaimana sabda Rasulullah n:

 ت�ر�ك�ت� ف
ي�ك�م� أ�م�ر�ي�ن
 ل�ن� ت�ض
ل&وا م�ا إ
ن� ت�م�س�ك�ت�م� ب
ه
م�ا: ك
تا�ب� ال
 و�س�ن�ت
ي، و�ل�ن� ي�ت�ف�ر�ق�ا ح�ت�ى
ي�ر
د�ا ع�ل�ى ال�ح�و�ض

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian 
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berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku. Keduanya tidak akan 
berselisih sampai keduanya mendatangiku di Al-Haudh.” (HR. Malik dan Al-Hakim. Asy-
Syaikh Al-Albani berkata: “Sanadnya hasan.”)

Sikap kembali dan ruju’ kepada Al-Kitab dan As Sunnah sesuai dengan yang difahami oleh 
Salaful Ummah ini sangat menentukan keberhasilan dan keselamatan umat ini dari kehancuran, 
dan merupakan salah satu syarat keberhasilan umat Islam. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan 
oleh Rasulullah n dalam haditsnya:

 إ
ذ�ا ت�ب�اي�ع�ت�م� ب
ال�ع
ي�ن�ة
 و�أ�خ�ذ�ت�م� أ�ذ�نا�ب� ال�ب�ق�ر
 و�ر�ض
ي�ت�م� ب
الز�ر�ع
 و�ت�ر�ك�ت�م� ال�ج
ه�اد�، س�ل�ط� ال� ع�ل�ي�ك�م
ذ�ل*، ل� ي�ن�ز
ع�ه� ح�ت�ى ت�ر�ج
ع�وا إ
ل�ى د
ي�ن
ك�م

“Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ‘inah2, dan kalian telah disibukkan dengan 
memegang ekor-ekor sapi, dan telah senang dengan bercocok tanam, serta kalian telah 
meninggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan dicabut 
kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud, Ahmad. 
Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Ash-Shahihah no. 11) 

2.  Syarat yang kedua untuk terwujudnya Khilafah Islamiyyah bagi kaum muslimin adalah: 
Terealisasinya keimanan yang murni dan benar dalam semua perkara yang telah Allah wajibkan 
untuk kita imani secara kaffah (menyeluruh). 

Beriman kepada Allah, bahwasanya Dialah Dzat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, 
tanpa yang lain-Nya, Yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia sesuai dengan apa 
yang diberitakan oleh-Nya di dalam Al Qur`an atau diberitakan oleh Rasul-Nya n. Dan tidak 
didapati di muka bumi ini kaum muslimin melakukan kesyirikan dengan berbagai macam 
bentuknya. Tidak didapati di muka bumi ini orang-orang yang berdoa dan ber-istighatsah 
kepada kubur-kubur, atau menyerahkan sesajen kepada jin atau kepada orang-orang yang 
dianggap wali. Tidak pula didapati orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah baik dengan 
cara menolaknya secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Jahmiyah dan Al-
Mu’tazilah, atau dengan cara penyelewengan makna dan sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana 
yang dilakukan oleh kelompok Al-Asya’irah dan Al-Maturidiyah. Mengimani bahwa Allah ber-
istiwa` di atas ‘Arsy-Nya di atas langit yang ketujuh, dan tidak ada lagi yang meyakini 
keyakinan-keyakinan batil dan sesat yang menyatakan bahwa Allah berada di setiap tempat (di 
mana-mana), bahkan bersatu dengan tubuh makluk-makhluk-Nya. Akidah sesat semacam ini 
tidak hanya menjangkiti orang-orang awam dari kaum muslimin, bahkan telah menimpa dan 
disebarkan oleh beberapa aktivitis pergerakan Islam, yang tidak jarang di antara mereka 
mendengung-dengungkan kewajiban mendirikan Khilafah Islamiyyah di tengah-tengah umat. 
Di antara beberapa aktivis pergerakan Islam itu sendiri, tidak jarang pula yang terjatuh dalam 
perbuatan syirik dan bid’ah. Di antaranya seperti yang dilakukan salah satu tokoh kelompok 
sempalan: Ikhwanul Muslimin di Syiria yang bernama Musthafa As-Siba’i (bahkan Hasan Al-
Banna). Yaitu ketika dia membacakan bait syair yang berisi doa dan istighatsah kepada 
Rasulullah n yang dia dendangkan di depan pintu kubur Rasulullah n. Di antaranya dia 
menyatakan:
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ي�ا س�ي�د�ي ي�ا ح�ب�ي
ب� ال� ج�ئ
ت� إ�ل�ى
أ�ع
تا�ب� ب�اب�ك� أ�ش
ك�و ال
ب�ر
ح� م�ن
 س�ق�م�ي

“Wahai tuanku, wahai kekasih Allah, aku telah datang. Di hadapan kusen (ambang) pintumu 
mengadukan derita karena penyakitku.”

Dalam bait syair tersebut dia (Musthafa) ber-istighatsah kepada Nabi, memanggilnya, dan 
mengeluhkan penyakitnya kepada beliau. Jelas-jelas ini merupakan syirik besar yang bisa 
mengancam pelakunya keluar dari Islam. 

Kalau kesyirikan besar semacam ini telah menimpa salah seorang tokoh besar kelompok 
sempalan Ikhwanul Muslimin yang selalu mengelu-elukan Khilafah Islamiyyah, lalu 
bagaimanakan kiranya yang terjadi pada para pengikut kelompok sempalan tersebut? Lebih-
lebih lagi, bagaimana pula dengan yang terjadi pada orang-orang awam dari kalangan 
muslimin? Tentu dengan itu Allah tidak akan mewujudkan janji-Nya bagi umat ini untuk 
memberikan khilafah kepada mereka, sebagaimana firman-Nya di dalam Surat An-Nur ayat 55.
Belum lagi kita berbicara tentang perkara-perkara iman yang lainnya, yang ternyata di tengah-
tengah umat ini, baik dari kalangan awam maupun -sekali lagi- para aktivis pergerakan Islam, 
akidah dan iman mereka masih ‘tidak beres’ dan carut marut baik dalam pemahaman maupun 
pengamalan. 

3.  Merealisasikan dakwah tauhid dan pembenahan akhlak umat. Sebagaimana telah dicontohkan 
oleh para nabi, yang mana itu merupakan misi utama dakwah mereka. Sebagaimana firman 
Allah:

و�ل�ق�د� ب�ع�ث�ن�ا ف
ي� ك�لH أ�م�ة] ر�س�و�ل, أ�ن
 اع�ب�د�وا ال� و�اج�ت�ن
ب�وا الط�اغ�و�ت�

“Sesungguhnya telah Kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul (dengan tugas menyeru) 
beribadahlah kalian kepada Allah (saja) dan jauhilah oleh kalian thagut.” (An-Nahl: 36)


و�م�ا أ�ر�س�ل�ن�ا م
ن� ق�ب�ل
ك� م
ن� ر�س�و�ل] إ
ل� ن�و�ح
ي إ
ل�ي�ه
 أ�ن�ه� ل� إ
ل�ه� إ
ل� أ�ن�ا ف�اع�ب�د�و�ن

“Tidaklah Kami utus sebelummu seorang rasul-pun kecuali pasti kami wahyukan kepadanya: 
Sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Aku, maka beribadahlah kalian 
semuanya (hanya) kepada Ku.” (Al-Anbiya`: 25)
Rasulullah n juga bersabda:


إ
ن�م�ا ب�ع
ث�ت� ل�ت�مHم� م�ك�ار
م� ا�ل�خ�ل�ق

“Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. 
Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ahmad, dan Al-Hakim. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-
Albani dalam Ash-Shahihah no. 45) 

4. Kesungguhan di dalam menuntut ilmu Dinul Islam dari sumbernya yang asli dan referensinya 
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yang terjamin, yaitu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ilmu itulah seorang muslim 
dapat memahami dan mengenal agama sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah.

 Sesungguhnya Allah k telah menjamin terwujudnya kebaikan dan kemuliaan bagi umat ini jika 
mereka mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. 
Rasulullah n juga telah bersabda:


م�ن� ي�ر
د
 ال� ب
ه
 خ�ي�ر,ا ي�ف�قHه�ه� ف
ي الدHي�ن

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya niscaya Allah jadikan ia faqih (faham) 
tentang Ad-Dien.” (Muttafaqun ‘alaihi, dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan x)

Di antara bentuk kebaikan dan kemuliaan tersebut adalah terwujudnya kewibawaan Islam dan 
kaum muslimin serta terjaminnya keamanan dan kesejahteraan umat dengan berdirinya Daulah 
Islamiyyah. Tidak mungkin Daulah Islamiyyah akan terwujud jika umat Islam ini tidak mau 
belajar dan memahami agamanya dengan benar. Jika umat ini sudah sibuk dengan berbagai 
macam aktivitas dan kegiatan politik yang penuh ambisi untuk meraih dunia, atau tindakan-
tindakan demonstrasi yang penuh dengan kejahilan dan berbagai macam kepentingan, atau 
orasi-orasi dusta yang penuh provokasi, maka dengan itu umat ini akan lalai dan berpaling dari 
aktivitas menuntut ilmu dien. Jika umat ini telah lalai dari menuntut ilmu dien, maka akan 
menjadi umat yang jahil (bodoh). 

Kemudian kejahilan itu mengantarkan mereka untuk hubbud dunya (cinta dunia) dan berambisi 
untuk mendapatkannya. Dampak berikutnya mereka takut untuk mati sehingga menyebabkan 
mereka enggan berjuang dan berjihad membela agama Allah.2 
Ini semua merupakan sumber kegagalan dan kehancuran umat ini. Hal ini sebagaimana yang 
telah dinyatakan oleh Rasulullah n dalam hadits Ibnu ‘Umar x yang telah lalu. Dan juga 
sabdanya:

 ي�و�ش
ك� ا�ل�م�م� أ�ن� ت�د�اع�ى ع�ل�ي�ك�م� ك�م�ا ت�د�اع�ى ا�ل�ك�ل�ة� إ
ل�ى ق�ص�ع�ت
ه�ا. ف�ق�ال� ق�ائ
ل�: و�م
ن� ق
ل�ة
 ن�ح�ن� ي�و�م�ئ
ذ]؟ ق�ال: ب�ل� أ�ن�ت�م� ي�و�م�ئ
ذ] ك�ث
ي�ر�، ل�ك
ن�ك�م� غ�ث�اء� ك�غ�ث�اء
 الس�ي�ل
، و�ل�ي�ن�ز
ع�ن� ال� م
ن� ص�د�و�ر
 ع�د�وHك�م� ال�م�ه�اب�ة� م
ن�ك�م�، و�ل�ي�ق�ذ
ف�ن� ال� ف
ي� ق�ل�و�ب
ك�م� ال�و�ه�ن. ف�ق�ال� ق�ائ
ل�: ي�ا ر�س�ول� ال
! م�ا

ال�و�ه�ن�؟ ق�ال: ح�ب& الد&ن�ي�ا و�ك�ر�اه�ي�ة� ال�م�و�ت

“Hampir-hampir umat-umat (di luar kalian) mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang 
makan mengerumuni piring hidangannya.” 

Ada yang bertanya kepada beliau: “Apakah disebabkan karena jumlah kita sedikit pada saat itu?” 
Rasulullah menjawab: “Bahkan kalian pada hari itu jumlahnya banyak, akan tetapi kalian hanyalah 
seperti buih yang dibawa air bah (banjir) dan sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh-musuh 
kalian rasa segan (takut) terhadap kalian. Dan Allah akan melemparkan pada hati kalian Al-Wahn.” 
Seseorang bertanya lagi: “Wahai Rasulullah, apakah Al-Wahn itu?” Beliau menjawab: “Cinta dunia dan 
takut mati.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud; dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di Ash-Shahihah 
no. 958) Wallahu a’lam bish-shawab. 
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1 Salah satu gembong teroris masa kini, yang merasa sempit dadanya ketika tinggal di negeri muslimin 
sehingga memilih tinggal di negeri Inggris di tengah-tengah masyarakat negara kafir.

2 Jual beli dengan cara ‘inah adalah jual beli dengan cara riba. Contohnya, si A menjual barang kepada 
si B dengan harga tertentu dan pembayaran dilakukan di belakang hari. Kemudian sebelum lunas 
pembayarannya, si A membeli kembali (dengan kontan) barang yang telah dia jual tersebut dari si B, 
dengan harga yang lebih murah daripada harga yangh ditetapkan ketika dia menjualnya. Nantinya, si B 
harus tetap membayar barang tersebut dengan harga semula walaupun barang tersebut sudah tidak lagi 
dimilikinya. (Lihat Nailul Authar, 5/250)

3 Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang syar’i, yang telah memenuhi syarat-syaratnya 
sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah k dan Rasul-Nya n serta dijelaskan oleh para ulama 
Ahlus Sunnah. Bukan tindakan-tindakan teror yang diklaim sebagai jihad oleh para neo-Khawarij 
(teroris masa kini) yang telah mencemarkan nama harum jihad. Jihad yang syar’i itu tidaklah identik 
dengan tindakan teror dan anarkhi, tidak pula identik dengan penentangan terhadap penguasa, ataupun 
tindakan penggulingan pemerintah muslim yang sah.

Membentuk Khilafah Sesuai dengan tuntunan Islam
Penulis : Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman Ba’abduh

 و�ع�د� ال� ال�ذ
ي�ن� آم�ن�وا م
ن�ك�م� و�ع�م
ل�وا الص�ال
ح�ات
 ل�ي�س�ت�خ�ل
ف�ن�ه�م� ف
ي ا�ل�ر�ض
 ك�م�ا اس�ت�خ�ل�ف� ال�ذ
ي�ن� م
ن
 ق�ب�ل
ه
م� و�ل�ي�م�كHن�ن� ل�ه�م� د
ي�ن�ه�م� ال�ذ
ي ار�ت�ض�ى ل�ه�م� و�ل�ي�ب�دHل�ن�ه�م� م
ن� ب�ع�د
 خ�و�ف
ه
م� أ�م�ن,ا ي�ع�ب�د�و�ن�ن
ي ل
ي�ش�ر
ك�و�ن� ب
ي ش�ي�ئ,ا و�م�ن� ك�ف�ر� ب�ع�د� ذ�ل
ك� ف�أ�ول�ئ
ك� ه�م� ال�ف�اس
ق�و�ن

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal 
yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia 
telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) 
mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku 
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa tetap kafir sesudah 
(janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (An-Nur: 55)

Penjelasan Beberapa Mufradat Ayat

و�ع�د�

‘Allah telah berjanji ‘, maknanya adalah Allah k telah menjanjikan. Dan telah menjadi ketetapan Allah 
k bahwa Dia tidak akan mengingkari janji-Nya.


ال�ذ
ي�ن� آم�ن�وا م
ن�ك�م� و�ع�م
ل�وا الص�ال
ح�ات

‘Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang shalih’, mereka 

Free Download Ebook Dennies Rossy Al Bumulo 

http://www.bumulo.co.nr/dennies


adalah orang-orang yang tegak dengan keimanannya, yaitu keimanan yang harus dimiliki setiap 
muslim berupa tauhid dengan segala konsekuensinya dan juga beramal shalih. Mereka adalah orang-
orang yang senantiasa beramal dengan mengikuti petunjuk Rasulullah n.


ل�ي�س�ت�خ�ل
ف�ن�ه�م� ف
ي ا�ل�ر�ض

‘Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi’, maknanya Allah k pasti 
memberikan khilafah kepada mereka dan dengan kekhilafahan itu mereka bisa berbuat seperti 
perbuatan para raja di muka bumi. (Lihat Tafsir Fathul Qadir, 4/47; Tafsir Al-Baidhawi, 4/197)

ك�م�ا اس�ت�خ�ل�ف� ال�ذ
ي�ن� م
ن� ق�ب�ل
ه
م�

‘Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa’, yaitu sebagaimana 
telah diberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka dari kalangan Bani Israil dan umat-umat 
sebelumnya yang lain. (Lihat Fathul Qadir, 4/47 oleh Al-Imam Asy-Syaukani t)

و�ل�ي�م�كHن�ن� ل�ه�م� د
ي�ن�ه�م� ال�ذ
ي ار�ت�ض�ى ل�ه�م�

‘Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka’. Yang 
dimaksud dengan tamkin adalah mengokohkan, yaitu menjadikannya kokoh dengan silih bergantinya 
mereka dalam menduduki kekuasaan. Tidak hanya bersifat sebentar dan sementara waktu lalu 
menghilang dengan cepat. Yang dimaksud agama yang diridhai adalah Islam, sebagaimana disebutkan 
dalam firman Allah k:

و�ر�ض
ي�ت� ل�ك�م� ا�ل
س�ل�م� د
ي�نا,

“Dan Aku telah ridha Islam menjadi agama kalian.” (Al-Maidah: 5) [Lihat Fathul Qadir, 4/47, karya 
Al-Imam Asy-Syaukani t]

و�ل�ي�ب�د�ل�ن0ه�م
 م�ن
 ب�ع
د� خ�و
ف�ه�م
 أ�م
ن(ا

‘Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan 
menjadi aman sentausa.’ Yaitu dihilangkannya rasa takut yang dahulu mereka rasakan akibat gangguan 
para musuh Islam, hingga mereka hanya takut kepada Allah k saja.

Penjelasan Makna Ayat 
Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa’di t berkata: “Ayat ini termasuk di antara janji-janji Allah k yang 
(pasti) benar, yang telah disaksikan kenyataannya dan kandungan beritanya. (Allah k) telah berjanji 
kepada orang yang menegakkan iman dan beramal shalih dari kalangan umat ini bahwa Dia akan 
memberikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Mereka akan menjadi para khalifah di atasnya, 
yang mengatur urusan-urusan mereka dan mengokohkan agama -yang mereka ridhai- untuk mereka, 
yaitu agama Islam yang telah mengalahkan seluruh agama karena keutamaan, kemuliaan dan 
kenikmatan Allah atasnya. 
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Mereka leluasa dalam menegakkannya dan menegakkan syariat baik yang dzahir maupun yang batin 
baik pada diri mereka maupun selain mereka. Sebab, orang-orang selain mereka dari kalangan para 
pemeluk agama selain (Islam) telah terkalahkan dan terhinakan. Dan Allah k menggantikan keadaan 
mereka dari rasa takut yang menyebabkan mereka tidak mampu menampakkan agama dan menegakkan 
syariat disebabkan gangguan dari orang-orang kuffar, serta jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit 
bila dibandingkan dengan selain mereka, dan seluruh penduduk bumi memusuhi dan menentang 

mereka dengan berbagai kerusakan. Allah menjanjikan hal-hal tersebut untuk mereka pada saat 
turunnya ayat ini, namun kekhalifahan di bumi dan kekokohannya belum dapat disaksikan saat itu. 
Yang dimaksud dengan kekokohan adalah kekokohan agama Islam, keamanan yang sempurna di mana 
mereka hanya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan mereka tidak 
takut kecuali hanya kepada Allah. Maka tegaklah generasi awal umat ini, dengan iman dan amal shalih 
yang menyebabkan mereka berada di atas umat lainnya, maka Allah kuasakan kepada mereka berbagai 
negeri dan manusia, serta dibukakan kekuasaan dari timur ke barat sehingga terwujud keamanan dan 
kekokohan yang sempurna.

Ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah k yang menakjubkan. Dan hal tersebut akan senantiasa 
berlangsung hingga (mendekati) hari kiamat. Selama mereka menegakkan iman dan amal shalih pasti 
mereka akan mendapatkan apa yang telah Allah k janjikan untuk mereka.

Namun terkadang orang kafir dan munafikin menguasai mereka dan mengalahkan kaum muslimin 
disebabkan kelalaian kaum muslimin dalam menegakkan iman dan amalan yang shalih.” (Taisir Al-
Karim Ar-Rahman hal. 573)

Al-Imam Asy-Syaukani t berkata: “(Ayat) ini merupakan janji Allah k bagi orang yang beriman dan 
mengerjakan amal shalih berupa pemberian khilafah bagi mereka di muka bumi sebagaimana yang 
telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka dari umat-umat sebelumnya. Janji ini mencakup 
seluruh umat. 

Ada yang berkata: ‘Ayat ini khusus untuk para shahabat.’ Namun hal itu tidak benar, karena beriman 
dan beramal shalih tidaklah terkhusus untuk mereka. Bahkan hal tersebut mungkin terjadi pada siapa 
saja dari kalangan umat ini. Maka barangsiapa yang mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya 
maka sungguh dia telah menaati Allah dan Rasul-Nya.” (Fathul Qadir, 4/47)

Ibnul Qayyim t berkata: “(Ayat) ini mengabarkan tentang ketetapan dan kebijaksanaan Allah k 
terhadap makhluk-Nya yang tidak akan mungkin berubah, bahwa barangsiapa yang beriman dan 
beramal shalih maka Allah k akan mengokohkannya di muka bumi dan memberikan khilafah 
kepadanya, tidak membinasakan dan menghancurkan mereka sebagaimana (Allah k) membinasakan 
orang-orang yang mendustakan para rasul dan menyelisihi mereka. Allah k mengabarkan 
kebijaksanaan dan muamalah-Nya terhadap orang yang beriman kepada para rasul dan membenarkan 
mereka bahwa Allah k akan memperlakukan mereka sebagaimana Allah k memperlakukan orang-
orang sebelum mereka dari para pengikut rasul.” (Jala`ul Afham hal. 287, karya Ibnul Qayyim t)
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Perwujudan Janji Allah k di Masa Generasi Salaf
Apa yang telah dijanjikan pada ayat ini telah dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa menjalankan 
persyaratan yang disebutkan Allah k berupa iman dan mentauhidkan Allah k serta mengikuti Sunnah 
Rasulullah n. Juga senantiasa berada di atas jejak beliau sehingga Allah k memberikan kekuasaan 
kepada mereka di berbagai negeri dan menundukkan negara-negara besar seperti Persia dan Romawi.
Perhatikanlah sirah (perjalanan hidup, red) Rasulullah n. Beliau tidak meninggal dunia kecuali Allah k 
telah memberikan kemenangan kepada beliau dengan ditaklukkannya kota Makkah, Khaibar, Bahrain, 
seluruh negeri Arab dan seluruh negeri Yaman. Beliau memberlakukan penarikan jizyah (upeti) dari 
bangsa Majusi di Hajar dan sebagian daerah pesisir Syam.

Heraklius, Raja Romawi, meminta berdamai kepada beliau. Demikian pula penguasa Mesir dan 
penguasa Iskandariah yang digelari Muqauqis. Juga raja-raja Oman dan raja Najasyi, penguasa 
Habasyah yang menjadi raja setelah ‘Ashimah t.

Tatkala Rasulullah n meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Tidak 
lama setelah kematian beliau n, Abu Bakar Ash-Shiddiq melanjutkan kekuasaan dan mengirim pasukan 
Islam ke Persia, dipimpin Khalid bin Al-Walidz. Kaum muslimin menaklukkan sebagian wilayah 
Persia dan membunuh sebagian tentara mereka. Pasukan lain yang dipimpin Abu Ubaidah z dan para 
pemimpin lainnya bersamanya menuju Syam. Pasukan ketiga pimpinan ‘Amr bin Al-’Ash z menuju 
Mesir. Allah k memberikan kemenangan bagi pasukan yang menuju Syam dan berhasil menguasai 
Bashrah, Damaskus, dan masih tersisa darinya negeri Hauran dan sekitarnya hingga Allah k 
mewafatkannya dan memberikan pilihan kemuliaan baginya.

Kemudian Allah k menganugerahi kaum muslimin di mana Ash-Shiddiq z diberikan ilham untuk 
mengangkat ‘Umar Al-Faruq z sebagai penggantinya. ‘Umar z pun menegakkan kekhalifahan dengan 
penegakan yang sempurna, yang belum pernah dikenal dalam sejarah yang seperti beliau -setelah para 
nabi- dalam kekuatan dan kesempurnaan keadilannya.

Beliau berhasil menyempurnakan kemenangan di seluruh negeri Syam. Demikian pula negara-negara 
Mesir dan sebagian besar wilayah Persia. Beliau meruntuhkan kekuasaan Kisra (raja Persia) dan 
menghinakannya dengan serendah-rendahnya sehingga dia melarikan diri hingga ke ujung 
kekuasaannya. Juga beliau meruntuhkan Kaisar (raja Romawi) dan melepaskan kekuasaannya dari 
negeri Syam sehingga dia lari menuju Kostantinopel.

‘Umar z menginfakkan harta keduanya di jalan Allah k, sebagaimana yang telah dikabarkan dan 
dijanjikan oleh Rasulullah n. Lalu berlanjut sampai kekuasaan di tangan Daulah Utsmaniyah, semakin 
melebar kekuasaan Islam hingga ke ujung timur dan barat.

Ditundukkan pula negeri Maghrib hingga ke ujungnya yaitu Andalus, Qabras, negeri Qairuwan, negeri 
Sabtah yang berada di dekat lautan Muhith. Adapun dari arah timur hingga ke ujung negeri Cina dan 
berhasil membunuh Kisra serta meruntuhkan kekuasaannya secara total.
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Ditundukkan pula beberapa kota seperti Irak, Khurasan, Ahwaz, dan kaum muslimin berhasil 
membunuh pasukan Turki dalam jumlah yang banyak sekali. Allah k menghinakan raja agung mereka 
Khaqan dan menarik upeti dari wilayah timur dan dan barat lalu dibawa ke hadapan Amirul Mukminin 
‘Utsman bin ‘Affan z. Yang demikian ini disebabkan barakah dari bacaan Al Qur`an beliau, 
mengilmuinya, dan menyatukan seluruh umat dengan disatukan dalam pemeliharaan Al Qur`an. Oleh 
karena itu telah shahih bahwa Rasulullah n bersabda:

إ
ن� ال� ز�و�ى ل
ي ا�ل�ر�ض� ف�ر�أ�ي�ت� م�ش�ار
ق�ه�ا و�م�غ�ار
ب�ه�ا و�س�ي�ب�ل�غ� م�ل�ك� أ�م�ت
ي م
ث�ل� م�ا ز�و
ي� ل
ي م
ن�ه�ا

“Sesungguhnya Allah melipat bagiku bumi ini hingga akupun melihat wilayah timur dan baratnya, dan 
kekuasaan umatku akan sampai ke wilayah yang telah dilipatkan (diperlihatkan) kepadaku darinya.” 
(HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dari Tsauban z) [Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 3/301-302] 

Tegakkan Daulah Islamiyyah dalam Diri Kalian, Niscaya akan Ditegakkan Daulah Islamiyyah di 
Negara Kalian!

Berbagai kelompok yang menyimpang dari jejak para ulama salaf, sering menyerukan slogan “Dirikan 
Daulah Islamiyyah”, “Tegakkan Syariat Islam”, dan yang semacamnya. Dalam upaya mencapai 
keinginan tersebut, mereka banyak membuat trik atau cara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan 
jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah k dan Rasul-Nya. Di antaranya ada yang berusaha 
untuk mendirikan negara di dalam negara dan berupaya keras untuk meruntuhkan pemerintahan yang 
sah

Di antara mereka ada pula yang menggunakan cara-cara teror dan mengacaukan keamanan negara 
muslim dengan alasan pemerintah telah melanggar hukum Allah k, seperti yang telah dilakukan oleh 
kaum Khawarij sebagai nenek moyang mereka.

Di antara mereka ada yang menempuh cara-cara diplomasi dengan ikut serta duduk di kursi-kursi 
pemerintahan walaupun harus melanggar sebagian hukum Allah k dan mengakui cara-cara demokrasi 
dengan dalih memperjuangkan tegaknya syariat Islam, dan entah dengan cara apa lagi.

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani t sering berkata: “Tegakkan daulah Islamiyyah dalam 
diri kalian, niscaya akan ditegakkan daulah Islamiyyah di negara kalian!”, ketika beliau membantah 
berbagai kelompok yang menyimpang dari tuntunan Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah n serta apa yang 
telah menjadi amalan as-salafush shalih. Beliau t berkata: “Sungguh aku kagum terhadap satu kalimat 
yang diucapkan sebagian para mushlihin (orang yang melakukan perbaikan) di masa kini, yang 
menurutku seakan-akan ini merupakan wahyu dari langit, yaitu perkataan:

أ�ق
ي�م�وا د�و�ل�ة� ا�ل
س�ل�م
 ف
ي� ق�ل�و�ب
ك�م� ت�ق�م� ل�ك�م� ف
ي� أ�ر�ض
ي�ك�م�

“Tegakkanlah Daulah Islam dalam hati kalian, niscaya akan ditegakkan Daulah Islam di negara kalian.” 
(lihat At-Tashfiyah wat-Tarbiyah hal. 33, transkrip ceramah Asy-Syaikh Al-Albani t)
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Beliau t pun berkata: “Jika kita menghendaki kemuliaan dari Allah k, menghilangkan kehinaan dari 
kita, dan memberikan pertolongan-Nya kepada kita dalam mengalahkan musuh, maka tidaklah cukup 
untuk itu apa yang telah kami isyaratkan tadi kewajiban membenarkan pemahaman (yang keliru) dan 
menghilangkan berbagai pendapat yang menakwilkan dalil-dalil yang syar’i yang ada di kalangan ahli 
ilmu atau ahli fiqih. Namun di sana ada sesuatu yang sangat penting –yang merupakan hal inti– dalam 
membenarkan pemahaman. Yaitu beramal, sebab ilmu adalah jalan untuk beramal. Maka apabila 
seseorang telah belajar dan ilmu yang dipelajarinya bersih lagi suci (dari kesesatan), apabila dia tidak 
mengamalkannya maka sangat jelas sekali bahwa ilmu yang ada padanya tidak menghasilkan buah. 
Maka haruslah ilmu tersebut ditemani amalan.

Wajib bagi para ahli ilmu untuk mengurusi pendidikan yang baru tumbuh dari kaum muslimin 
berdasarkan pancaran yang shahih dari Al-Kitab dan As Sunnah. Kita tidak boleh membiarkan manusia 
tetap berada di atas apa yang mereka warisi berupa berbagai pemahaman keliru, yang sebagiannya 
dipastikan kebatilannya berdasarkan kesepakatan para imam, dan sebagiannya diperselisihkan, dan 
masih ada bagian dari pandangan secara ilmiah, ijtihad, dan pendapat, dan sebagian dari ijtihad serta 
pemikiran tersebut menyelisihi As Sunnah.

Setelah men-tashfiyah (menjernihkan) perkara-perkara ini dan menjelaskan apa yang harus dijalani 
serta bertolak darinya, maka kita harus men-tarbiyah (mendidik) benih yang baru tumbuh tersebut di 
atas ilmu yang benar ini. Pendidikan inilah yang akan membuahkan masyarakat Islam yang murni, dan 
selanjutnya tegaklah Daulah Islamiyyah.

Tanpa dua pembukaan ini, yaitu: Ilmu yang benar dan Pendidikan yang benar yang dibangun di atas 
ilmu yang benar tersebut, mustahil –menurut keyakinanku– untuk bisa ditegakkan hukum Islam atau 
Daulah Islamiyyah.” (At-Tasfiyah wat-Tarbiyah, Asy-Syaikh Al-Albani hal. 29-31)
Camkanlah nasehat beliau, semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan hidayah menuju jalan-Nya. 
Amin.

1 Surat Al-An’am ayat 153, red.

Cara-cara Batil menegakan Daulah Islamiyyah
Penulis : Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman Ba’abduh

Ketika kaum muslimin, terkhusus para aktivisnya, telah menjauhi dan meninggalkan metode dan cara 
yang ditempuh oleh para nabi dan generasi Salaful Ummah di dalam mengatasi problematika umat 
dalam upaya mewujudkan Daulah Islamiyyah, tak pelak lagi mereka akan mengikuti ra`yu dan hawa 
nafsu. Karena tidak ada lagi setelah Al-Haq yang datang dari Allah k dan Rasul-Nya n serta Salaful 
Ummah, kecuali kesesatan. Sebagaimana firman Allah:

ف�م�اذ�ا ب�ع�د� ال�ح�قH إ
ل� الض�ل�ل�

“Maka apakah setelah Al Haq itu kecuali kesesatan?” (Yunus: 32)
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Dengan cara yang mereka tempuh ini, justru mengantarkan umat ini kepada kehancuran dan 
perpecahan, sebagaimana firman Allah k:

 و�أ�ن� ه�ذ�ا ص
ر�اط
ي م�س�ت�ق
ي�م,ا ف�ات�ب
ع�و�ه� و�ل� ت�ت�ب
ع�وا الس&ب�ل� ف�ت�ف�ر�ق� ب
ك�م� ع�ن� س�ب
ي�ل
ه
 ذ�ل
ك�م� و�ص�اك�م� ب
ه
ل�ع�ل�ك�م� ت�ت�ق�و�ن

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah 
kalian mengikuti As-Subul (jalan-jalan yang lain), karena jalan-jalan itu menyebabkan kalian tercerai 
berai dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kalian bertaqwa.” (Al-
An’am: 153)

Di antara cara-cara sesat yang mereka tempuh antara lain:

➢ Penyelesaian problem umat melalui jalur politik dengan ikut terjun langsung atau tidak 
langsung dalam panggung politik dengan berbagai macam alasan untuk membenarkan tindakan 
mereka. 
Di antara mereka ada yang beralasan bahwa tidak mungkin Daulah Islamiyyah akan terwujud 
kecuali dengan cara merebut kekuasaan melalui jalur politik, yaitu dengan memperbanyak 
perolehan suara dukungan dan kursi jabatan dalam pemerintahan. Sehingga dengan banyaknya 
dukungan dan kursi di pemerintahan, syariat Islam bisa diterapkan. Walaupun dalam 
pelaksanaannya, mereka rela untuk mengadopsi dan menerapkan sistem politik Barat (kufur) 
yang bertolak belakang seratus delapan puluh derajat dengan Islam. Mereka sanggup untuk 
berdusta dengan menyebarkan isu-isu negatif terhadap lawan politiknya. Bila perlu, merekapun 
sanggup untuk mencampakkan prinsip-prisip Islam yang paling utama dalam rangka untuk 
memuluskan ambisi mereka, baik melalui acara ‘kontrak politik’ atau yang semisalnya.1 
Bahkan tidak jarang merekapun sanggup untuk berdusta atas nama Ulama Ahlus Sunnah 
dengan mencuplik fatwa-fatwa para ulama tersebut dan mengaplikasikannya tidak pada 
tempatnya. Cara ini lebih banyak dipraktekkan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. 
Sebagian kelompok lagi beralasan bahwa melalui politik ini akan bisa direalisasikan amar 
ma’ruf nahi munkar kepada penguasa, yaitu dengan menekan dan memaksa mereka 
menerapkan hukum syariat Islam dan meninggalkan segala hukum selain hukum Islam.

Walaupun sepintas lalu mereka tampak ‘menghindarkan diri’ untuk terjun langsung ke 
panggung politik demokrasi seperti halnya kelompok pertama, namun ternyata mereka 
menerapkan cara-cara Khawarij di dalam melaksanakan aktivitas politiknya. Yaitu melalui 
berbagai macam orasi politik yang penuh dengan provokasi, atau dengan berbagai aksi 
demonstrasi dengan menggiring anak muda-mudi sebagaimana digiringnya gerombolan 
kambing oleh penggembalanya. 

Kemudian mereka menamakan tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan kritik dan kontrol 
serta koreksi terhadap penguasa, atau terkadang mereka mengistilahkannya dengan amar ma’ruf 
nahi munkar. Yang ternyata tindakan mereka tersebut justru mendatangkan kehinaan bagi kaum 
muslimin serta ketidakstabilan bagi kehidupan umat Islam, baik sebagai pribadi muslim ataupun 
sebagai warga negara di banyak negeri. Dengan ini, semakin pupuslah harapan terwujudnya 
Daulah Islamiyyah. Cara ini lebih banyak dimainkan oleh kelompok Hizbut Tahrir. 
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Maka Ahlus Sunnah menyatakan kepada mereka, baik kelompok Al-Ikhwanul Muslimun 
ataupun Hizbut Tahrir serta semua pihak yang menempuh cara mereka, tunjukkan kepada umat 
ini satu saja Daulah Islamiyyah yang berhasil kalian wujudkan dengan cara yang kalian tempuh 
sepanjang sejarah kelompok kalian. Di Mesir kalian telah gagal total, bahkan harus ditebus 
dengan dieksekusinya tokoh-tokoh kalian di tiang gantungan atau ditembak mati, dan semakin 
suramnya nasib dakwah. Di Al-Jazair pun ternyata juga pupus bahkan berakhir dengan 
pertumpahan darah dan perpecahan. 

Atau mungkin kalian akan menyebut Sudan, sebagai Daulah Islamiyyah yang berhasil kalian 
dirikan, di mana kalian berhasil dalam Pemilu di negeri tersebut. Namun apa yang terjadi 
setelah itu…? Wakil Presidennya adalah seorang Nashrani, lebih dari 10 orang menteri di 
kabinet adalah Nashrani. Atau mungkin kalian menganggap itu sebagai kesuksesan di panggung 
politik di negeri Sudan, ketika kalian berhasil ‘mengorbitkan’ salah satu pembesar kalian di 
negeri tersebut dan memegang salah satu tampuk kepemimpinan tertinggi di negeri itu, yaitu 
Hasan At-Turabi. Apakah orang seperti dia yang kalian banggakan, orang yang berakidah dan 
berpemikiran sesat?! Simak salah satu ucapan dia: “Aku ingin berkata bahwa dalam lingkup 
daulah yang satu dan perjanjian yang satu, boleh bagi seorang muslim – sebagaimana boleh 
pula bagi seorang Nashrani– untuk mengganti agamanya.”2 

Kami pun mengatakan kepada kelompok Hizbut Tahrir dengan pernyataan yang sama. 
Bagaimana Allah akan memberikan keberhasilan kepada kalian sementara kalian menempuh 
cara-cara Khawarij yang telah dikecam keras oleh Rasulullah n dalam sekian banyak haditsnya? 

Di mana prinsip dan dakwah kalian –wahai Hizbut Tahrir—dibanding manhaj yang diajarkan 
oleh Rasulullah n dalam menyampaikan nasehat kepada penguasa, sebagaimana hadits beliau, 
dari shahabat ‘Iyadh bin Ghunm: Rasulullah n bersabda:

 م�ن� أ�ر�اد� أ�ن� ي�ن�ص�ح� ل
ذ
ي س�ل�ط�ان
 ف�ل� ي�ب�د
ه
 ع�ل�ن
ي�ة,، و�ل�ك
ن� ي�أ�خ�ذ� ب
ي�د
ه
 ف�ي�خ�ل�و ب
ه
، ف�إ
ن� ق�ب
ل� م
ن�ه
ف�ذ�اك�، و�إ
ل� ق�د� أ�د�ى ال�ذ
ي ع�ل�ي�ه

“Barangsiapa yang hendak menasehati seorang penguasa, maka jangan dilakukan secara terang-
terangan (di tempat umum atau terbuka dan yang semisalnya, pent). Namun hendaknya dia 
sampaikan kepadanya secara pribadi, jika ia (penguasa itu) menerima nasehat tersebut maka 
itulah yang diharapkan, namun jika tidak mau menerimanya maka berarti ia telah menunaikan 
kewajibannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Abi ‘Ashim, Al-Baihaqi. Dishahihkan oleh Al-Imam Al-
Albani di dalam Zhilalul Jannah hadits no. 1096) 

➢ Jenis cara batil yang kedua adalah melalui tindakan atau gerakan kudeta/revolusi terhadap 
penguasa yang sah, dengan alasan mereka telah kafir karena tidak menerapkan hukum/syariat 
Islam dalam praktek kenegaraannya. Kelompok pergerakan ini cenderung menamakan tindakan 
teror dan kudeta yang mereka lakukan dengan nama jihad, yang pada hakekatnya justru 
tindakan tersebut membuat kabur dan tercemarnya nama harum jihad itu sendiri. Mereka 
melakukan pengeboman di tempat-tempat umum sehingga tak pelak lagi warga sipil menjadi 
korban. Bahkan tak jarang di tengah-tengah mereka didapati sebagian umat Islam yang tidak 
bersalah dan tidak mengerti apa-apa. Cara-cara seperti ini lebih banyak diperankan oleh 
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kelompok-kelompok radikal semacam Jamaah Islamiyyah, demikian juga Usamah bin Laden –
salah satu tokoh Khawarij masa kini— dengan Al-Qaeda-nya beserta para pengikutnya dari 
kalangan pemuda yang tidak memiliki bekal ilmu syar’i dan cenderung melandasi sikapnya di 
atas emosi. Cara-cara yang mereka lakukan ini merupakan salah satu bentuk pengaruh 
pemikiran-pemikiran sesat dari tokoh-tokoh mereka, seperti: 

➢  Abul A’la Al-Maududi, di mana dia menyatakan: “…Mungkin telah jelas bagi anda semua dari 
tulisan-tulisan dan risalah-risalah kita bahwa tujuan kita yang paling tinggi yang kita 
perjuangkan adalah: MENGADAKAN GERAKAN PENG-GULINGAN KEPEMIMPINAN. 
Dan yang saya maksudkan dengan itu adalah untuk membersihkan dunia ini dari kekotoran para 
pemimpin yang fasiq dan jahat. Dan dengan itu kita bisa menegakkan imamah yang baik dan 
terbimbing. Itulah usaha dan perjuangan yang bisa menyampaikan ke sana. Itu adalah cara yang 
lebih berhasil untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan wajah-Nya yang mulia di 
dunia dan akhirat.” (Al-Ususul Akhlaqiyyah lil Harakah Al-Islamiyyah, hal. 16) 

Al-Maududi juga berkata: “Kalau seseorang ingin membersihkan bumi ini dan menukar 
kejahatan dengan kebaikan… tidak cukup bagi mereka hanya dengan berdakwah mengajak 
manusia kepada kebaikan dan mengagungkan ketakwaan kepada Allah serta menyuruh mereka 
untuk berakhlak mulia. Tapi mereka harus mengumpulkan beberapa unsur (kekuatan) manusia 
yang shalih sebanyak mungkin, kemudian dibentuk (sebagai suatu kekuatan) untuk merebut 
kepemimpinan dunia dari orang-orang yang kini sedang memegangnya dan mengadakan 
revolusi.” (Al-Ususul Akhlaqiyah lil Harakah Al-Islamiyyah, hal. 17-18) 

➢ Sayyid Quthb. Pernyataan Sayyid Quthb dalam beberapa karyanya yang mengarahkan dan 
menggiring umat ini untuk menyikap lingkungan dan masyarakat serta pemerintahan muslim 
sebagai lingkungan, masyarakat, dan pemerintahan yang kafir dan jahiliyah. Pemikiran ini 
berujung kepada tindakan kudeta dan penggulingan kekuasaan sebagai bentuk metode 
penyelesaian problema umat demi terwujudnya Khilafah Islamiyyah. 

Metode berpikir seperti tersebut di atas disuarakan pula oleh tokoh-tokoh mereka yang lainnya 
seperti Sa’id Hawwa, Abdullah ‘Azzam, Salman Al-‘Audah, DR. Safar Al-Hawali, dan lain 
lain.3 

Buku-buku dan karya-karya mereka telah tersebar luas di negeri ini, yang cukup punya andil 
besar dalam menggiring para pemuda khususnya untuk berpemikiran radikal serta memilih 
cara-cara kekerasan untuk mengatasi problematika umat ini dan menggapai angan yang mereka 
canangkan. Maka wajib bagi semua pihak dari kalangan muslimin untuk berhati-hati dan tidak 
mengkonsumsi buku fitnah karya tokoh-tokoh Khawarij. Demikian juga buku-buku kelompok 
Syi’ah Rafidhah yang juga syarat dengan berbagai provokasi kepada umat ini untuk melakukan 
berbagai aksi dan tindakan teror terhadap penguasa. Mudah-mudahan Allah k memberikan 
taufiq-Nya kepada pemerintah kita agar mereka bisa mencegah peredaran buku-buku sesat dan 
menyesatkan tersebut di tengah-tengah umat, demi terwujudnya stabilitas keamanan umat Islam 
di negeri ini. 

Khilafah Islamiyyah bukan Tujuan Utama Dakwah para Nabi
Dari penjelasan-penjelasan di atas jelas bagi kita, bahwa banyak dari kalangan aktivis pergerakan-
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pergerakan Islam yang menyatakan bahwa permasalahan Daulah Islamiyyah merupakan permasalahan 
yang penting, bahkan terpenting dalam masalah agama dan kehidupan.

Dari situ muncul beberapa pertanyaan besar yang harus diketahui jawabannya oleh setiap muslim, 
yaitu: Apakah penegakan Daulah Islamiyyah adalah fardhu ‘ain (kewajiban atas setiap pribadi muslim) 
yang harus dipusatkan atau dikosentrasikan pikiran, waktu, dan tenaga umat ini untuk 
mewujudkannya?

Kemudian: Benarkah bahwa tujuan utama dakwah para nabi adalah penegakan Daulah Islamiyyah?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, mari kita simak penjelasan para ulama besar 
Islam berikut ini. 

Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi berkata di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyah: “…Jika telah 
pasti tentang wajibnya (penegakan) Al-Imamah (kepeme-rintahan/kepe-mimpinan) maka tingkat 
kewajibannya adalah fardhu kifa-yah, seperti kewa-jiban jihad dan menuntut ilmu.” Sebelumnya beliau 
juga berkata: “Al-Imamah ditegakkan sebagai sarana untuk melanjutkan khilafatun nubuwwah dalam 
rangka menjaga agama dan pengaturan urusan dunia yang penegakannya adalah wajib secara ijma’, 
bagi pihak yang berwenang dalam urusan tersebut.” (Al-Ahkam As-Sulthaniyah, hal. 5-6)
Imamul Haramain menyatakan bahwa permasalahan Al-Imamah merupakan jenis permasalahan furu’. 
(Al-Ahkam As-Sulthaniyah, hal. 5-6)

Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali berkata: “Maka anda melihat pernyataan mereka (para ulama) 
tentang permasalahan Al-Imamah bahwasanya ia tergolong permasalahan furu’, tidak lebih sebatas 
wasilah (sarana) yang berfungsi sebagai pelindung terhadap agama dan politik (di) dunia, yang dalil 
tentang kewajibannya masih diperselisihkan apakah dalil ‘aqli ataukah dalil syar’i…. Bagaimanapun, 
jenis permasalahan yang seperti ini kondisinya, yang masih diperselisihkan tentang posisi dalil yang 
mewajibkannya, bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa masalah Al-Imamah ini merupakan puncak 
tujuan agama yang paling hakiki?”

Demikian jawaban dari pertanyaan pertama. Adapun jawaban untuk pertanyaan kedua, mari kita simak 
penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t:

“Sesungguhnya pihak-pihak yang berpendapat bahwa permasalahan Al-Imamah merupakan satu 
tuntutan yang paling penting dalam hukum Islam dan merupakan permasalahan umat yang paling 
utama (mulia) adalah suatu kedustaan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin, baik dari 
kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan Syi’ah (itu sendiri). Bahkan pendapat tersebut 
terkategorikan sebagai suatu kekufuran, sebab masalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah 
perma-salahan yang jauh lebih penting daripada perma-salahan Al-Imamah. Hal ini merupakan 
permasalahan yang diketahui secara pasti dalam dienul Islam.” (Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, 
1/16)

Kemudian beliau melanjutkan:
“…Kalau (seandainya) demikian (yakni kalau seandainya Al-Imamah merupakan tujuan utama dakwah 
para nabi, pent), maka (mestinya) wajib atas Rasulullah n untuk menjelaskan (hal ini) kepada umatnya 
sepeninggal beliau, sebagaimana beliau telah menjelaskan kepada umat ini tentang permasalahan 
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shalat, shaum (puasa), zakat, haji, dan telah menentukan perkara iman dan tauhid kepada Allah k serta 
iman pada hari akhir. Dan suatu hal yang diketahui bahwa penjelasan tentang Al-Imamah di dalam Al 
Qur`an dan As Sunnah tidak seperti penjelasan tentang perkara-perkara ushul (prinsip) tersebut… Dan 
juga tentunya di antara perkara yang diketahui bahwa suatu tuntutan terpenting dalam agama ini, maka 
penjelasannya di dalam Al Qur`an akan jauh lebih besar dibandingkan masalah-masalah lain. Demikian 
juga penjelasan Rasulullah n terntang permasalahan (Al-Imamah) tersebut akan lebih diutamakan 
dibandingkan permasalahan-permasalahan lainnya. Sementara Al Qur`an dipenuhi dengan penyebutan 
(dalil-dalil) tentang tauhid kepada Allah k, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta tanda-tanda 
kebesaran-Nya, tentang (iman) kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, dan 
hari akhir. Dan tentang kisah-kisah (umat terdahulu), tentang perintah dan larangan, hukum-hukum had 
dan warisan. Sangat berbeda sekali dengan permasalahan Al-Imamah. Bagaimana mungkin Al Qur`an 
akan dipenuhi dengan selain permasalahan-permasalahan yang penting dan mulia?” (Minhajus Sunnah 
An-Nabawiyah, 1/16)

Setelah kita membaca penjelasan ilmiah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di atas, lalu coba kita 
bandingkan dengan ucapan Al-Maududi, yang menyatakan bahwa: 

1. Permasalahan Al-Imamah adalah inti permasalahan dalam kehidupan kemanusiaan dan 
merupakan pokok dasar dan paling mendasar.

2. Puncak tujuan agama yang paling hakiki adalah penegakan struktur Al-Imamah 
(kepemerintahan) yang shalihah dan rasyidah.

3. (Permasalahan Al-Imamah) adalah tujuan utama tugas para nabi.
Menanggapi hal itu, Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah berkata: 
“Sesungguhnya permasalahan yang terpenting adalah permasalahan yang dibawa oleh seluruh 
para nabi –alaihimush shalatu was salaam- yaitu permasalahan tauhid dan iman, sebagaimana 
telah Allah simpulkan dalam firman-Nya:

و�ل�ق�د� ب�ع�ث�ن�ا ف
ي� ك�لH أ�م�ة] ر�س�و�ل, أ�ن
 اع�ب�د�وا ال� و�اج�ت�ن
ب�وا الط�اغ�و�ت�

“Dan sesungguhnya telah Kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul (dengan tugas menyeru) 
beribadahlah kalian kepada Allah (saja) dan jauhilah oleh kalian thagut.” (An-Nahl: 36)


و�م�ا أ�ر�س�ل�ن�ا م
ن� ق�ب�ل
ك� م
ن� ر�س�و�ل] إ
ل� ن�و�ح
ي إ
ل�ي�ه
 أ�ن�ه� ل� إ
ل�ه� إ
ل� أ�ن�ا ف�اع�ب�د�و�ن

“Tidaklah Kami utus sebelummu seorang rasul-pun kecuali pasti kami wahyukan kepadanya: 
Sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Aku, maka beribadahlah kalian 
semuanya (hanya) kepada-Ku.” (Al-Anbiya`: 25)

 و�ل�ق�د� أ�و�ح�ي إ
ل�ي�ك� و�إ
ل�ى ال�ذ
ي�ن� م
ن� ق�ب�ل
ك� ل�ئ
ن� أ�ش�ر�ك�ت� ل�ي�ح�ب�ط�ن� ع�م�ل�ك� و�ل�ت�ك�و�ن�ن� م
ن
ال�خ�اس
ر
ي�ن

“Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada (para nabi) yang sebelummu (bahwa) 
jika engkau berbuat syirik niscaya akan batal seluruh amalanmu dan niscaya engkau akan 
termasuk orang-orang yang merugi.” (Az-Zumar: 65)
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✗ Inilah permasalahan yang terpenting yang karenanya terjadi permusuhan antara para nabi 
dengan umat mereka, dan karenanya ditenggelamkan pihak-pihak yang telah ditenggelamkan… 
Dan sesungguhnya puncak tujuan agama yang paling hakiki dan tujuan penciptaan jin dan 
manusia, serta tujuan diutusnya para Rasul, dan diturunkannya kitab-kitab suci adalah 
peribadatan kepada Allah (tauhid), serta pemurnian agama hanya untuk-Nya… Sebagaimana 
firman Allah:


و�م�ا خ�ل�ق�ت� ال�ج
ن� و�ا�ل
ن�س� إ
ل� ل
ي�ع�ب�د�ي�ن

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz-
Dzariyat: 56)

 الر، ك
ت�اب� أ�ح�ك
م�ت� آي�ات�ه� ث�م� ف�صHل�ت� م
ن� ل�د�ن� ح�ك
ي�م] خ�ب
ي�ر]. أ�ل� ت�ع�ب�د�وا إ
ل� ال� إ
ن�ن
ي ل�ك�م� م
ن�ه
ن�ذ
ي�ر� و�ب�ش
ي�ر

“Aliif Laam Raa. (Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan 
secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Agar 
kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi 
peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripada-Nya.” (Hud: 1-2) 
Demikian tulisan ini kami sajikan sebagai bentuk nasehat bagi seluruh kaum muslimin. Semoga 
Allah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. 
Wallahu a’lam bish-shawab.

✗ Untuk lebih jelasnya tentang berbagai sepak terjang mereka yang menyimpang dalam politik, 
pembaca bisa membaca kitab Madarikun Nazhar fi As-Siyasah karya Asy-Syaikh Abdul Malik 
Ramadhani; dan kitab Tanwiiruzh Zhulumat bi Kasyfi Mafasidi wa Syubuhati Al-Intikhabaat 
oleh Asy-Syaikh Abu Nashr Muhammad bin Abdullah Al-Imam. 

✗
Ucapan ini dinyatakan di Universitas Khurthum, seperti dinukil oleh Ahmad bin Malik dalam 
Ash-Sharimul Maslul fi Raddi ‘ala At-Turabi Syaatimir Rasul, hal 12. 

✗
Tiga tokoh terakhir ini yang banyak berpengaruh dan sangat dikagumi oleh seorang teroris 
muda berasal dari  Indonesia , bernama Imam Samudra.

Khilafah, Imamah dan Pemberontakan
Penulis : Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman Ba’abduh

‘Arfajah Al-Asyja‘i z berkata: Aku mendengar Rasulullah n bersabda:

م�ن� أ�ت�اك�م�، و�أ�م�ر�ك�م� ج�م
ي�ع� ع�ل�ى ر�ج�ل] و�اح
د]، ي�ر
ي�د� أ�ن� ي�ش�ق� ع�ص�اك�م� أ�و� ي�ف�رHق� ج�م�اع�ت�ك�م�، ف�اق�ت�ل�و�ه�
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“Siapa yang mendatangi kalian dalam keadaan kalian telah berkumpul/bersatu dalam satu 
kepemimpinan, kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian atau ingin memecah belah jamaah 
kalian, maka perangilah/bunuhlah orang tersebut.” 
Dalam lafadz lain:

،
 إ
ن�ه� س�ت�ك�و�ن� ه�ن�ات� و�ه�ن�ات�. ف�م�ن� أ�ر�اد� أ�ن� ي�ف�رHق� أ�م�ر� ه�ذ
ه
 ا�ل�م�ة
، و�ه
ي� ج�م
ي�ع�، ف�اض�ر
ب�و�ه� ب
الس�ي�ف
ك�ائ
ن,ا م�ن� ك�ان

“Sungguh akan terjadi fitnah dan perkara-perkara baru. Maka barangsiapa yang ingin memecah-belah 
urusan umat ini padahal umat ini dalam keadaan telah berkumpul/bersatu dalam satu kepemimpinan, 
maka penggallah orang tersebut, siapa pun dia.”

Takhrij Hadits
Hadits yang mulia di atas diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam Shahih-nya, Kitab Al-Imarah, Bab 
Hukmu Man Farraqa Amral Muslimin wa Huwa Mujtama’ (Hukum orang yang memecah-belah urusan 
muslimin dalam keadaan mereka telah berkumpul/bersatu pada perkara tersebut), no. 1852. 
Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad-nya 4/261, 4/341, 5/23; An-Nasa`i dalam 
Sunan-nya no. 4020, 4021, 4022 dan Abu Dawud dalam Sunan-nya no. 4762.
Dalam riwayat An-Nasa`i (no. 4020) ada tambahan:

ف�إ
ن� ي�د� ال
 ع�ل�ى ال�ج�م�اع�ة
 ف�إ
ن� الش�ي�ط�ان� م�ع� م�ن� ف�ار�ق� ال�ج�م�اع�ة� ي�ر�ك�ض�

“Karena sesungguhnya tangan Allah di atas tangan jamaah dan sungguh setan berlari bersama orang 
yang berpisah dari jamaah.” 

Makna Hadits

ي�ر
ي�د� أ�ن� ي�ش�ق� ع�ص�اك�م�
(dia ingin memecahkan tongkat kalian) Maknanya ia ingin memecah-belah jamaah kalian sebagaimana 
tongkat dibelah-belah. Hal ini merupakan ungkapan berselisihnya kalimat dan menjauhnya jiwa-jiwa. 
(Syarhu Muslim, 13/242)

ف�اق�ت�ل�و�ه�
(maka bunuhlah orang tersebut) dalam lafadz lain: 

ف�اض�ر
ب�و�ه� ب
الس�ي�ف
(maka penggallah orang itu), tindakan ini dilakukan bila memang perbuatan jeleknya itu itu tidak dapat 
dicegah dan tidak dapat dihentikan kecuali dengan membunuhnya. (Syarhu Muslim, 13/242)

ائ
ن,ا م�ن� ك�انا
(siapa pun dia) sama saja baik dia dari kalangan kerabat Nabi n atau selain mereka, dengan syarat 
pimpinan (imam) yang awal memang pantas menyandang imamah ataupun khilafah. Demikian 
dikatakan Al-Qari sebagaimana dinukil dalam ‘Aunul Ma‘bud (13/76).

ه�ن�ات� و�ه�ن�ات�
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, dalam An-Nihayah (5/278) disebutkan maknanya adalah kerusakan dan kejelekan. Sedangkan di 
dalam hadits ini maknanya kata Al-Imam An-Nawawi t adalah fitnah dan perkara-perkara baru. 
(Syarhu Muslim, 13/242)

Pentingnya Kepemimpinan
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t berkata: “Wajib diketahui bahwa mengangkat pemimpin untuk 
mengatur urusan manusia termasuk kewajiban agama yang terbesar. Bahkan tidak akan tegak agama 
dan tidak pula dunia kecuali dengannya. Karena anak Adam tidak akan sempurna kemaslahatan mereka 
kecuali dengan ijtima’ (berkumpul dan berjamaah), juga disebabkan kebutuhan sebagian mereka 
kepada sebagian yang lain. Dan ketika mereka berkumpul, tentunya harus ada yang menjadi 
pemimpin/ketua mereka, sampai-sampai Nabi n bersabda:

إ
ذ�ا خ�ر�ج� ث�ل�ث�ة� ف
ي س�ف�ر] ف�ل�ي�ؤ�مHر�وا أ�ح�د�ه�م�

“Apabila tiga orang keluar dalam satu safar maka hendaklah mereka menjadikan salah seorang dari 
mereka sebagai pemimpin mereka (dalam safar tersebut).” (HR. Abu Dawud dari hadits Abu Sa’id dan 
Abu Hurairah c)1

Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Abdullah bin ‘Amr x bahwasanya Nabi n 
bersabda:

و� ل� ي�ح
ل& ل
ث�ل�ث�ة] ي�ك�و�ن�و�ن� ب
ف�ل�ة] م
ن� ا�ل�ر�ض
 إ
ل� أ�م�ر�و�ا ع�ل�ي�ه
م� أ�ح�د�ه�م�

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di permukaan bumi (yakni dalam safar) kecuali mereka 
menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka.”2

Nabi n mewajibkan pengangkatan seseorang sebagai pemimpin dalam perkumpulan yang sedikit dalam 
safar yang ditempuh, sebagai peringatan agar pengangkatan pemimpin ini dilakukan dalam seluruh 
jenis perkumpulan. Dan juga Allah k mewajibkan amar ma’ruf nahi mungkar, dan kewajiban ini tidak 
akan sempurna ditunaikan kecuali dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan. Demikian pula seluruh 
perkara yang Allah wajibkan seperti jihad, keadilan, penunaian ibadah haji, pelaksanaan shalat Jum’at, 
hari Ied dan menolong orang yang dizalimi. Pelaksanaan hukum had juga tidak akan sempurna kecuali 
dengan kekuatan dan kepemimpinan, karena itulah diriwayatkan:

الس�ل�ط�ان� ظ
ل& ال
 ف
ي ا�ل�ر�ض]

“Sesungguhnya sultan/penguasa adalah naungan Allah di bumi.”3 
Sehingga dikatakan juga: “60 tahun di bawah pimpinan imam/pimpinan yang jahat/lalim itu lebih baik 
daripada satu malam tanpa pemimpin.” Dan tentunya pengalaman yang akan menerangkan hal ini.
Karena itulah as-salafush shalih seperti Al-Fudhail bin ‘'Iyadh, Ahmad bin Hambal dan selain keduanya 
menyatakan: “Seandainya kami memiliki doa yang mustajab niscaya doa tersebut akan kami tujukan 
untuk penguasa.” (As-Siyasah Asy-Syar‘iyyah, hal. 129-130)

Catatan Penting bagi Kita Semua!
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Keberadaan daulah Islamiyyah memang sangatlah penting dan berarti bagi kehidupan beragama kaum 
muslimin. Namun yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan penting di sini apakah perkara tersebut 
menjadi tujuan yang utama, sebagaimana dinyatakan: “Tujuan agama yang hakiki adalah menegakkan 
undang-undang kepemimpinan yang baik lagi terbimbing”?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t menyatakan: “Orang yang berkata bahwa masalah imamah adalah 
tujuan yang paling penting dan utama dalam hukum-hukum agama dan masalah kaum muslimin yang 
paling mulia, maka dia itu berdusta menurut kesepakatan kaum muslimin baik yang sunni ataupun yang 
syi’i. Bahkan ini termasuk kekufuran, karena iman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih penting dan 
utama daripada masalah imamah. Hal ini adalah perkara yang dimaklumi secara pasti dari agama Islam. 
Dan seorang kafir tidaklah menjadi mukmin sampai ia bersaksi: Laa ilaaha illallah wa anna 
Muhammadan rasulullah (bukan karena imamah, dan tentunya hal ini menunjukkan pentingnya 
permasalahan iman, pen). Inilah alasan utama Rasulullah n memerangi orang-orang kafir. Beliau n 
bersabda:

 أ�م
ر�ت� أ�ن� أ�ق�ات
ل� الن�اس� ح�ت�ى ي�ش�ه�د�و�ا أ�ن� ل� إ
له� إ
ل� ال� و�أ�نHي ر�س�و�ل� ال
 و�ي�ق
ي�م�وا الص�ل�ة� و�ي�ؤ�ت�و�ا
الز�ك�اة�، ف�إ
ذ�ا ف�ع�ل�و�ا ذ�ل
ك� ع�ص�م�و�ا م
نHي د
م�اء�ه�م� و� أ�م�و�ال�ه�م� إ
ل� ب
ح�قHه�ا

“Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah 
dan aku adalah Rasulullah, kemudian mereka menegakkan shalat dan membayar zakat. Maka bila 
mereka melakukan hal itu terjagalah dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya.” 4
Beliau t juga menyatakan: “Perlu dimaklumi bagi kita semua, apabila didapatkan masalah kaum 
muslimin yang paling mulia dan tujuan yang paling penting dalam agama ini, tentunya akan disebutkan 
dalam Kitabullah lebih banyak daripada perkara selainnya. Dan demikian pula keterangan Rasulullah n 
tentang perkara tersebut, tentunya akan lebih utama dan lebih banyak daripada keterangan beliau 
terhadap perkara lainnya. Sementara kita lihat Al Qur`an penuh dengan penyebutan tauhidullah, nama-
nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan)-Nya, para malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, kisah-kisah, perintah dan larangan, hukum had dan kewajiban-
kewajiban. Tidak demikian halnya dengan masalah imamah. (Maka kalau dikatakan bahwa masalah 
imamah itu lebih utama/penting dan lebih mulia daripada yang lainnya, pen) lalu bagaimana bisa Al 
Qur`an itu dipenuhi dengan selain perkara yang lebih penting/utama dan lebih mulia?!” (Minhajul 
Anbiya`, 1/21) 

Asy-Syaikh Rabi‘ bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah berkata meluruskan kesalahan orang yang 
mengatakan demikian: “Bahkan sesungguhnya tujuan agama yang hakiki dan tujuan penciptaan jin dan 
manusia serta tujuan diutusnya para rasul serta diturunkannya kitab-kitab adalah untuk ibadah kepada 
Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Allah k berfirman:


و�م�ا خ�ل�ق�ت� ال�ج
ن� و�ا�ل
ن�س� إ
ل� ل
ي�ع�ب�د�و�ن

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”5


و�م�ا أ�ر�س�ل�ن�ا م
ن� ق�ب�ل
ك� م
ن� ر�س�و�ل] إ
ل� ن�و�ح
ي إ
ل�ي�ه
 أ�ن�ه� ل� إ
له� إ
ل� أ�ن�ا ف�اع�ب�د�و�ن

“Tidaklah Kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali Kami wahyukan kepadanya 
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bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Aku maka beribadahlah kalian kepada-Ku.”6

 الر، ك
تا�ب� أ�ح�ك
م�ت� آي�ات�ه� ث�م� ف�صHل�ت� م
ن� ل�د�ن� ح�ك
ي�م] خ�ب
ي�ر]، أ�ل� ت�ع�ب�د�وا إ
ل� ال� إ
ن�ن
ي ل�ك�م� م
ن�ه� ن�ذ
ي�ر
و�ب�ش
ي�ر

“Alif laam raa. (Inilah) sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan baik serta dijelaskan secara 
terperinci dari sisi Dzat Yang Maha Memiliki Hikmah lagi Maha Mengetahui/Mengabarkan, agar 
kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi 
peringatan dan pembawa kabar gembira dari Allah kepada kalian.”7 (Manhajul Anbiya fid Da’wah 
ilallah fihil Hikmah wal ‘Aql, hal. 152)

Demikianlah perkara keimanan ini begitu amat pentingnya agar menjadi perhatian kita semuanya. Dan 
jangan seseorang terlalu berambisi mendirikan daulah Islamiyyah dan menjadikannya sebagai inti 
dakwahnya kepada umat, sementara tauhid belum ditegakkan, kesyirikan masih merajalela dan Sunnah 
Nabi n masih dibuang di belakang punggung-punggung manusia. Wallahul musta’an. 

Pemberontak, Gerombolan Parasit dalam Khilafah Islamiyyah
Tegaknya daulah Islamiyyah merupakan keinginan setiap yang diibadahi danΙmuslim yang memiliki 
ghirah keislaman, agar hanya Allah hanya syariat-Nya yang ditegakkan. Namun kesinambungan dan 
perjalanan daulah itu dapat terganggu dengan keberadaan gerombolan-gerombolan pengacau keamanan 
yang merongrong kewibawaan penguasa. Tak jarang gerombolan itu mengadakan aksi pemberontakan 
di saat mereka merasa memiliki kekuatan. Ibaratnya gerombolan ini seperti parasit dalam tubuh daulah 
Islamiyyah sehingga tidak ada jalan untuk menjaga keutuhan daulah, kewibawaan penguasa dan 
mempertahankan persatuan kaum muslimin kecuali menumpas parasit tersebut dan memberikan 
hukuman yang setimpal kepada mereka sesuai dengan ketetapan syariat Islam.

Larangan Memberontak kepada 
Pemerintah Muslimin walaupun Zalim

Aksi kudeta, penggulingan penguasa, mungkin merupakan berita yang terlalu sering kita dengar terjadi 
di luar negeri kita. Penguasa atau Presiden Fulan digulingkan dan diambil alih kekuasaannya oleh si A, 
pimpinan kudeta berdarah. Demikian contoh isi beritanya. Dan kudeta seperti ini pun pernah terjadi di 
negara kita tidak hanya sekali, yang semua pemberontak ini ingin mengambil alih kekuasaan dari 
pemerintah yang sah. Namun dengan izin Allah k aksi-aksi pemberontakan tersebut dapat digagalkan 
atau disingkirkan.

Akan tetapi sangat disesalkan di antara kelompok-kelompok para pemberontak ini ada yang 
menisbahkan dirinya pada Islam atau agama yang mulia ini, sementara agama yang mulia ini berlepas 
diri dari hal tersebut. Karena agama ini tidak mengajarkan pemberontakan dan tidak ridha terhadap 
pemberontakan kepada pemerintah muslimin. Wallahul musta’an.

Kelompok-kelompok pemberontak yang berbicara atas nama agama ini menggembar-gemborkan 
keinginan mereka ingin membangun negara dalam negara (yang sah) dan seandainya punya 
kesempatan mereka akan menggulingkan pemerintah yang sah. Mereka berteriak-teriak di hadapan 
khalayak ingin mendirikan khilafah Islamiyyah, ingin menegakkan syariat Islam, sementara syariat 
Islam tersebut tidak ditegakkan terlebih dahulu pada diri dan keluarga mereka (bahkan juga dalam 
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praktek mereka untuk meraih khilafah/daulah Islamiyyah -ed). Sehingga penegakan syariat Islam dan 
khilafah Islamiyyah yang ingin mereka lakukan sekedar isapan jempol semata. Mereka membuat huru-
hara, mengacaukan keamanan dan menyudutkan Islam serta kaum muslimin. 

Aksi bom di berbagai tempat mereka tebarkan atas nama jihad fi sabilillah melawan kezaliman 
penguasa, padahal lebih tepat apabila dikatakan mereka ini adalah gerombolan pemberontak pengacau 
keamanan dan ketentraman. Jalan yang mereka tempuh menyelisihi kebenaran (al-haq), bimbingan dan 
petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah n. Karena syariat menetapkan, bila seorang muslim telah 
diangkat sebagai pimpinan di sebuah negeri kaum muslimin di mana seluruh urusan kaum muslimin 
berada di bawah perintah dan pengaturannya, maka haram untuk memberontak kepadanya dan haram 
menggulingkan kekuasaannya walaupun ia seorang pimpinan yang zalim. 

Memberontak dengan bentuk dan model yang bagaimana pun haram hukumnya, karena adanya hadits-
hadits yang berisi larangan memberontak dan juga karena adanya dampak yang ditimbulkan oleh 
pemberontakan tersebut berupa fitnah, tertumpahnya darah, malapetaka dan bencana. Prinsip tidak 
memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin merupakan prinsip yang disepakati oleh Ahlus 
Sunnah wal Jamaah. Dan asas ini termasuk asas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling pokok yang 
diselisihi oleh kelompok-kelompok sesat dan ahlul ahwa`. (Fiqhus Siyasah Asy-Syar‘iyyah, hal. 170) 
Al-Imam An-Nawawi t telah menyebutkan kesepakatan tersebut dengan ucapan beliau: “Adapun 
memberontak kepada penguasa dan memerangi mereka maka haram menurut kesepakatan kaum 
muslimin, walaupun penguasa itu fasiq zalim.” (Syarhu Muslim, 12/229) 

Demikian pula yang dinukilkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqalani t dari Ibnu Baththal t, beliau 
berkata: “Fuqaha sepakat tentang wajibnya menaati sultan/penguasa, jihad bersamanya, dan bahwa 
menaatinya itu lebih baik daripada memberontak kepadanya, karena akan melindungi tertumpahnya 
darah dan menenangkan orang banyak.” Ibnu Baththal melanjutkan: “Dan mereka tidak mengecualikan 
dari larangan tersebut kecuali bila sultan/penguasa itu jatuh ke dalam kekufuran yang nyata, maka tidak 
boleh menaatinya bahkan wajib memeranginya bagi orang yang memiliki kemampuan.” (Fathul Bari, 
13/9)

Hadits Rasulullah n dan Ucapan Ulama dalam Masalah Ini
Di antara hadits-hadits yang ada dalam masalah ini dapat kita sebutkan sebagai berikut:
‘Ubadah ibnu Ash-Shamit z berkata:

 ب�اي�ع�ن�ا ع�ل�ى الس�م�ع
 و�الط�اع�ة
 ف
ي م�ن�ش�ط
ن�ا و�م�ك�ر�ه
ن�ا و�ع�س�ر
ن�ا و�ي�س�ر
ن�ا و�أ�ث�ر�ة ع�ل�ي�ن�ا و�أ�ن� ل� ن�ن�از
ع
ا�ل�م�ر� أ�ه�ل�ه�، إ
ل� أ�ن� ت�ر�و�ا ك�ف�ر,ا ب�و�اح,ا ع
ن�د�ك�م� م
ن� ال
 ف
ي�ه
 ب�ر�ه�ان

“Kami berbai’at untuk mendengar dan taat dalam keadaan kami suka ataupun terpaksa, dalam keadaan 
sulit ataupun lapang, dan dalam keadaan penguasa menahan hak-hak kami. Dan beliau membai’at kami 
agar kami tidak menentang dan menarik/merebut perkara dari pemiliknya (memberontak pada 
penguasa) kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata dari penguasa tersebut di mana di sisi 
kalian ada bukti/keterangan yang nyata8 dari Allah tentang kekafiran mereka.” (HR. Al-Bukhari no. 
7056 dan Muslim no. 1709) 

Rasulullah n pernah bersabda:
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 إ
ن�ه� ي�س�ت�ع�م�ل� ع�ل�ي�ك�م� أ�م�ر�اء�، ف�ت�ع�ر
ف�و�ن� و�ت�ن�ك
ر�و�ن�، ف�م�ن� ك�ر
ه� ف�ق�د� ب�ر
ئ�، و�م�ن� أ�ن�ك�ر� ف�ق�د� س�ل
م�، و�ل�ك
ن
م�ن� ر�ض
ي� و�ت�اب�ع. ق�ال�وا: أ�ل� ن�ق�ات
ل�ه�م�؟ ق�ال�: ل� م�ا ص�ل�وا

“Sungguh akan memimpin kalian para pimpinan yang kalian fahami perbuatan mereka adalah 
perbuatan maksiat dan kalian mengingkari perbuatan tersebut dilakukan. Maka barangsiapa yang benci 
(terhadap kejahatan/kezaliman pimpinan tersebut) sungguh ia telah berlepas diri dan barangsiapa yang 
mengingkarinya sungguh ia telah selamat, akan tetapi siapa yang ridha dan mengikuti (kejahatan 
penguasa maka orang itu bersalah).” 

Para shahabat bertanya: “Apakah tidak sebaiknya kami memerangi mereka?” Beliau menjawab: “Tidak 
boleh, selama mereka masih shalat.” (HR. Muslim no. 1854)
Ibnu ‘Abbas x menyampaikan sabda Nabi n:

م�ن� ر�أ��ى م
ن� أ�م
ي�ر
ه ش�ي�ئ,ا ي�ك�ر�ه�ه� ف�ل�ي�ص�ب
ر�، ف�إ
ن�ه� م�ن� ف�ار�ق� ال�ج�م�اع�ة� ش
ب�ر,ا ف�م�ات� فم
ي�ت�ة� ج�اه
ل
ي�ة�

“Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci maka hendaklah ia bersabar karena siapa 
yang meninggalkan jamaah (kaum muslimin di bawah pimpinan pemimpin tersebut) satu jengkal saja 
lalu ia meninggal maka matinya itu mati jahiliyyah.”9 (HR. Al-Bukhari no. 7053 dan Muslim no. 1849)
Anas bin Malik z mengatakan: Para pembesar shahabat Rasulullah n melarang kami dengan 
mengatakan:

ل� ت�س�ب&وا أ�م�ر�اء�ك�م�، و�ل� ت�غ
ش&و�ه�م� و�ل� ت�ب�غ�ض�و�ه�م� و�ات�ق�وا ال� و�اص�ب
ر�و�ا، ف�إ
ن� ا�ل�م�ر� ق�ر
ي�ب�

“Janganlah kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian, janganlah mengkhianati mereka dan janganlah 
membenci mereka. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya perkara itu 
dekat.” (HR. Ibnu Abi ‘Ashim no. 1015 dalam Kitabus Sunnah, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani t 
dalam Zhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah) 

Abu ‘Utsman Ash-Shabuni t berkata: “Ashabul hadits memandang shalat Jum’at, shalat dua ied dan 
shalat-shalat lainnya dilakukan di belakang setiap imam/pimpinan muslim yang baik ataupun yang 
fajir/jahat. Mereka memandang untuk mendoakan taufik dan kebaikan untuk penguasa serta tidak boleh 
memberontak, sekalipun para pimpinan tersebut telah menyimpang dari keadilan dengan berbuat 
kejahatan, kelaliman dan kesewenang-wenangan.” (‘Aqidatus Salaf Ashabil Hadits, hal. 106)

Al-Imam Ath-Thahawi t berkata menyebutkan i‘tiqad (keyakinan) Ahlus Sunnah wal Jamaah: “Kita 
memandang tidak bolehnya memberontak terhadap pimpinan dan penguasa/pengatur perkara kita, 
sekalipun mereka itu zalim. Kita tidak boleh mendoakan kejelekan untuknya dan kita tidak menarik 
ketaatan kita dari ketaatan terhadapnya. Kita memandang taat kepada pimpinan merupakan ketaatan 
kepada Allah k sebagai satu kewajiban, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Dan 
kita mendoakan kebaikan dan kelapangan/pemaafan untuk mereka.” (Syarh Al-’Aqidah Ath-
Thahawiyyah, Ibnu Abil ‘Izzi Al-Hanafi, hal. 379)
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Al-Aini berkata menerangkan hadits Ibnu ‘Abbas x di atas: “Yakni hendaklah ia bersabar atas perkara 
yang dibenci tersebut dan tidak keluar dari ketaatan kepada penguasa. Karena hal itu akan mencegah 
tertumpahnya darah dan menenangkan dari kobaran fitnah, kecuali bila imam/penguasa tersebut kafir 
dan menampakkan penyelisihan terhadap dakwah Islam maka dalam keadaan demikian tidak ada 
ketaatan kepada makhluk.” (‘Umdatul Qari, 24/178; Fiqhus Siyasah Asy-Syar`iyyah hal. 173)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t berkata: “Yang masyhur dari madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah 
adalah mereka memandang tidak boleh keluar memberontak kepada para pemimpin dan memerangi 
mereka dengan pedang, sekalipun pada mereka ada kezaliman. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh 
hadits-hadits yang shahih dari Nabi n, karena kerusakan yang ditimbulkan dalam peperangan dan 
fitnah lebih besar daripada kerusakan yang dihasilkan kezaliman mereka tanpa perang dan fitnah.” 
(Minhajus Sunnah, 3/213).

 Beliau t juga menyatakan: “Rasulullah n sungguh telah melarang untuk memerangi para 
penguasa/pimpinan, padahal beliau mengabarkan bahwa para pimpinan tersebut melakukan perkara-
perkara yang mungkar. Hal ini menunjukkan tidak bolehnya mengingkari penguasa dengan 
menghunuskan pedang (perang) sebagaimana pandangan kelompok-kelompok yang memerangi 
penguasa baik dari kalangan Khawarij, Zaidiyyah maupun Mu’tazilah.” (Minhajus Sunnah, 3/214)
Dalam Majmu’ul Fatawa (35/12) beliau juga menyatakan: “Adapun ahlul ilmi wad din dan orang yang 
Allah berikan kepadanya keutamaan, mereka tidak memberikan rukhshah (keringanan) kepada seorang 
pun dalam perkara yang Allah larang berupa bermaksiat kepada wulatul umur (pemimpin), menipu 
mereka dan memberontak terhadap mereka dari satu sisi pun. Sebagaimana prinsip ini diketahui dari 
Ahlus Sunnah dan orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama, baik orang-orang yang 
terdahulu maupun yang belakangan.” 

Asy-Syaikh Ibnu Baz t berkata: “Wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada wulatul umur dalam 
perkara ma’ruf, bukan dalam perkara maksiat. Bila ternyata mereka memerintahkan kepada maksiat 
maka tidak boleh ditaati, namun tidak boleh keluar/memberontak kepada mereka karena perbuatan 
maksiat mereka tersebut. Dan di antara dalilnya adalah sabda Nabi n:

 ع�ل�ى ال�م�ر�ء
 الس�م�ع� و�الط�اع�ة� ف
ي�م�ا أ�ح�ب� و�ك�ر
ه�، إ
ل� أ�ن� ي�ؤ�م�ر� ب
م�ع�ص
ي�ة]، ف�إ
ن� أ�م
ر� ب
م�ع�ص
ي�ة] ف�ل� س�م�ع
و�ل� ط�اع�ة

“Wajib bagi seseorang untuk mendengar dan taat dalam apa yang ia sukai dan benci, kecuali ia 
diperintah berbuat maksiat. Maka bila ia diperintah berbuat maksiat, ia tidak boleh mendengar dan 
taat.”10
Juga ketika disebutkan kepada para shahabat tentang para pemimpin yang mereka fahami perbuatan 
para pemimpin itu adalah perbuatan maksiat dan mereka mengingkari perbuatan tersebut, para shahabat 
bertanya kepada beliau n: “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami apabila kami menyaksikan 
perkara tersebut?” Beliau n menjawab:

أ�د&و�ا إ
ل�ي�ه
م� ح�ق�ه�م� و�س�ل�وا ال� ح�ق�ك�م�

“Tunaikan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah.”11 
Hal ini menunjukkan tidak bolehnya mereka menentang wulatul umur dan tidak bolehnya mereka 
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keluar memberontak kecuali bila mereka melihat kekufuran yang nyata yang mereka punya bukti yang 
nyata dari Allah k tentang kekufuran mereka.

Memberontak kepada wulatul umur (penguasa) itu dilarang tidak lain karena akan menyebabkan 
kerusakan yang besar dan kejelekan yang tidak sedikit. Di antaranya akan terganggu keamanan dan 
tersia-siakannya hak, tidak diperolehnya kemudahan untuk mencegah kezaliman orang yang berbuat 
zalim dan tidak dapat memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi dan jalan-jalan menjadi tidak 
aman. Sehingga jelaslah, memberontak terhadap wulatul umur berdampak kerusakan dan kejelekan 
yang besar, terkecuali bila kaum muslimin melihat kekufuran yang nyata yang mereka punya bukti 
yang tentang kekufuran mereka. Dalam keadaan seperti ini tidakΥnyata dari Allah apa-apa mereka 
melakukan upaya untuk menggulingkan penguasa tersebut jika memang kaum muslimin memiliki 
kekuatan. Namun bila tidak memiliki kekuatan, mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Atau bila 
mereka keluar (memberontak, red) dari penguasa tersebut akan menyebabkan kejelekan yang lebih 
besar maka tidak boleh mereka keluar demi menjaga kemaslahatan umum. Kaidah syar’iyyah yang 
disepakati menyatakan: tidak boleh menghilangkan kejelekan dengan mendatangkan apa yang lebih 
jelek daripada kejelekan yang sebelumnya, bahkan wajib menolak kejelekan dengan apa yang memang 
bisa menghilangkannya atau meringankannya. Adapun menolak kejelekan dengan kejelekan yang lebih 
besar tidaklah dibolehkan dengan kesepakatan kaum muslimin.” (Fiqhus Siyasah Asy-Syar’iyyah, hal. 
263-264, Fatawa Al-’Ulama Al-Akabir Fima Uhdira Min Dima` fi Al-Jazair hal. 70-71) 
Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin t berkata: “Tidak boleh memberontak kepada pemimpin dan 
menentang mereka, terkecuali: 
Pertama: ketika mereka kafir dengan kekufuran yang nyata berdasarkan sabda Nabi n:

إ
ل� أ�ن� ت�ر�و�ا ك�ف�ر,ا ب�و�اح,ا

“kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata…”. (Muttafaqun alaihi)12

Kedua: memiliki ilmu tentang kekafiran mereka, dan ulama-lah dalam hal ini yang menilainya.

Ketiga: terealisirnya maslahat dalam hal ini dan tertolaknya mafsadat, dan yang menetapkan yang 
demikian ini dan yang menilainya juga ahlul ilmi.

Keempat: adanya kemampuan (yang hakiki) yang dimiliki kaum muslimin untuk menyingkirkan 
pemimpin yang kafir itu.

Dengarkanlah wahai kaum muslimin, nasehat yang sangat berharga dari beliau t: “Umumnya kekuatan 
dan kemampuan itu berada di tangan pemerintah, maka aku nasehatkan agar kaum muslimin untuk 
berpegang dengan ilmu dan dakwah dengan hikmah, serta tidak masuk dalam perkara yang nantinya 
beresiko akan berhadapan dengan pemerintah…” (Fatawa Al-’Ulama Al-Akabir Fima Uhdira Min 
Dima` fi Al-Jazair, hal. 135-136)

Hukuman bagi Pemberontak
Orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasa dari kalangan muslimin 
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dan memberontak kepada pemerintah yang sah berarti ia ingin memecah-belah persatuan kaum 
muslimin dan memperhadapkan kaum muslimin kepada fitnah, bahaya dan kerusakan yang besar. 
Sungguh tidak ada alasan baginya untuk berbuat demikian karena syariat telah menetapkan agar kita 
senantiasa taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma’ruf, sama saja baik pemimpin itu baik 
ataupun jahat/zalim selama ia masih muslim. 

Al-Imam Al-Lalikai t berkata menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hambal t: “Siapa yang keluar 
memberontak terhadap satu pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin sementara manusia 
telah berkumpul dalam kepemimpinannya dan mengakui kekhilafahannya dengan cara bagaimana pun 
dia memegang jabatan tersebut baik dengan keridhaan atau dengan penguasaan, orang yang 
memberontak itu berarti telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin dan menyelisihi atsar 
dari Rasulullah n. Bila pemberontak itu mati dalam keadaan berbuat demikian maka matinya mati 
jahiliyyah. Dan tidak halal bagi seorang pun untuk memerangi sultan dan tidak pula keluar dari 
ketaatan padanya. Barangsiapa yang melakukannya berarti dia adalah ahlul bid’ah, dia tidak berada di 
atas As Sunnah dan tidak di atas jalan yang benar.” (Syarhu Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah, 
1/181; Fatawa Al-Ulama Al-Akabir Fima Uhdira Min Dima` fi Al-Jazair, hal. 28)

Al-Imam As-Sindi berkata: “Penjagaan dan pertolongan Allah akan menyertai kaum muslimin apabila 
mereka bersepakat/bersatu. Maka barangsiapa yang ingin memecah-belah di antara mereka berarti 
sungguh ia berkeinginan memalingkan pertolongan Allah dari mereka.” (Sunan An-Nasa`i bi Hasyiyah 
As-Sindi, 7/92) 

Fadhilatusy Syaikh Al-Albani t berkata: “Memberontak pada pemerintah, tidaklah dibolehkan secara 
mutlak. Karena itulah kami memandang para pemberontak itu atau orang-orang (da’i) yang mengajak 
untuk memberontak tersebut, bisa jadi mereka itu musuh Islam yang menyusup di tengah kaum 
muslimin, atau mereka itu muslimin namun mereka berada pada puncak kejahilan tentang Islam yang 
Allah turunkan kepada hati Muhammad n.” (Fatawa Al-Ulama Al-Akabir Fima Uhdira Min Dima` fi 
Al-Jazair, hal. 94)

Karena besarnya kesalahan yang diperbuat oleh para pemberontak pengacau persatuan kaum muslimin 
ini, maka syariat memberikan hukuman yang keras bagi mereka dalam rangka mencegah kerusakan 
yang mereka timbulkan. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah n dalam sabda beliau di atas:

م�ن� أ�ت�اك�م�، و�أ�م�ر�ك�م� ج�م
ي�ع� ع�ل�ى ر�ج�ل] و�اح
د]، ي�ر
ي�د� أ�ن� ي�ش�ق� ع�ص�اك�م� أ�و� ي�ف�رHق� ج�م�اع�ت�ك�م�، ف�اق�ت�ل�و�ه�

“Siapa yang mendatangi kalian dalam keadaan kalian telah berkumpul/bersatu dalam satu 
kepemimpinan, kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian atau ingin memecah belah jamaah 
kalian, maka penggallah orang tersebut.” 
Dalam lafadz lain:

،
 إ
ن�ه� س�ت�ك�و�ن� ه�ن�ات� و�ه�ن�ات�. ف�م�ن� أ�ر�اد� أ�ن� ي�ف�رHق� أ�م�ر� ه�ذ
ه
 ا�ل�م�ة
، و�ه
ي� ج�م
ي�ع�، ف�اض�ر
ب�و�ه� ب
الس�ي�ف
ك�ائ
ن,ا م�ن� ك�ان
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“Sungguh akan terjadi fitnah dan perkara-perkara baru. Maka siapa yang ingin memecah-belah perkara 
umat ini padahal umat ini dalam keadaan telah berkumpul/bersatu dalam satu kepemimpinan maka 
perangilah/bunuhlah orang tersebut siapa pun dia.” 

Al-Imam An-Nawawi t berkata: “Dalam hadits ini terdapat perintah untuk memerangi orang yang 
keluar/memberontak terhadap imam, atau ia ingin memecah-belah kalimat (persatuan) kaum muslimin 
dan semisalnya dan ia dilarang dari berbuat demikian. Namun bila ia tidak berhenti maka ia diperangi 
dan jika kejelekan/kejahatannya tidak bisa ditolak/dicegah kecuali dengan membunuhnya maka ia 
boleh dibunuh.” (Syarhu Muslim, 13/241)

Demikianlah hukuman bagi perongrong kedaulatan pemerintah kaum muslimin yang sah dan pemecah 
belah persatuan kaum muslimin, mereka boleh diperangi dan dibunuh oleh penguasa untuk menolak 
dan mencegah kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya! Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab.
Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah: “Wahai Fadhilatusy 
Syaikh, sangat disayangkan di sana ada orang yang membolehkan keluar (memberontak) dari 
pemerintah tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan syar’iyyah. Sebenarnya apa manhaj kita dalam 
berhubungan dengan penguasa muslim dan selain muslim?”

Beliau hafizhahullah menjawab: “Manhaj kita dalam berhubungan dengan penguasa muslim adalah 
mendengar dan taat. Allah k berfirman:

 ي�ا أ�ي*ه�ا ال�ذ
ي�ن� آم�ن�وا أ�ط
ي�ع�وا ال� و�أ�ط
ي�ع�وا الر�س�و�ل� و�أ�ول
ي ا�ل�م�ر
 م
ن�ك�م� ف�إ
ن� ت�ن�از�ع�ت�م� ف
ي ش�ي�ء
ف�ر�د*و�ه� إ
ل�ى ال
 و�الر�س�و�ل
 إ
ن� ك�ن�ت�م� ت�ؤ�م
ن�و�ن� ب
ال
 و�ال�ي�و�م
 ا�لخ
ر
 ذ�ل
ك� خ�ي�ر� و�أ�ح�س�ن� ت�أ�و
ي�ل

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan ulil 
amri di antara kalian. Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikanlah kepada Allah 
dan Rasul-Nya jka memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir.” (An-Nisa`: 59)
Nabi n bersabda:

 أ�و�ص
ي�ك�م� ب
ت�ق�و�ى ال
، و�الس�م�ع
 و�الط�اع�ة
، و�إ
ن� ت�أ�م�ر� ع�ل�ي�ك�م� ع�ب�د�، ف�إ
ن�ه� م�ن� ي�ع
ش� م
ن�ك�م� ف�س�ي�ر�ى
اخ�ت
ل�فا, ك�ث
ي�ر,ا، ف�ع�ل�ي�ك�م� ب
س�ن�ت
ي و�س�ن�ة
 ال�خ�ل�ف�اء
 الر�اش
د
ي�ن� ال�م�ه�د
يHي�ن� م
ن� ب�ع�د
ي

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat walaupun yang 
memerintah kalian itu seorang budak. Karena sungguh (kelak) orang yang masih hidup di antara kalian 
akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan Sunnahku dan 
sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyyun sepeninggalku.”13 

Hadits ini sangat mencocoki ayat di atas (An-Nisa: 59).
Nabi n bersabda:

م�ن� أ�ط�اع� ا�ل�م
ي�ر� ف�ق�د� أ�ط�اع�ن
ي، و�م�ن� ع�ص�ى ا�ل�م
ي�ر� ف�ق�د� ع�ص�ان
ي

“Siapa yang taat kepada pemimpin berarti ia taat kepadaku dan siapa yang bermaksiat kepada 
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pemimpin berarti ia telah bermaksiat kepadaku.”14 
Dan hadits-hadits lainnya yang berisi hasungan untuk mendengar dan taat. Rasulullah n juga bersabda:

اس�م�ع� و�أ�ط
ع� و�إ
ن� أ�خ�ذ� م�ال�ك� و�ض�ر
ب� ظ�ه�ر�ك�

“Dengar dan taatlah sekalipun diambil hartamu dan dipukul punggungmu.”15 
Dengan demikian, pemimpin kaum muslimin wajib ditaati dalam rangka ketaatan kepada Allah k. 
Apabila ia memerintahkan kepada maksiat maka tidak boleh ditaati dalam perkara tersebut, namun 
dalam perkara selain maksiat ia harus ditaati.

Adapun dengan pemimpin kafir, maka hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Bila 
kaum muslimin punya kekuatan dan punya kemampuan untuk memeranginya dan menggesernya dari 
pemerintahan lalu menggantinya dengan pemimpin yang muslim, maka hal itu wajib dilakukan dan 
termasuk jihad fi sabilillah.

Adapun bila mereka tidak mampu menggesernya maka tidak boleh bagi mereka untuk menebarkan 
benih permusuhan dan kebencian dengan (menyebut-nyebut) kezaliman dan kekafiran si penguasa, 
karena hal tersebut justru akan mengembalikan kemudharatan dan kebinasaan kepada kaum muslimin.
Nabi n tinggal di Makkah selama 13 tahun setelah diangkatnya beliau sebagai nabi, sementara Makkah 
ketika itu dikuasai orang-orang kafir. Beliau dan orang-orang yang berIslam dari kalangan shahabatnya 
tidaklah memerangi orang-orang kafir tersebut. Bahkan pada saat itu mereka dilarang memerangi 
orang-orang kafir. Mereka tidaklah diperintah untuk berperang melainkan setelah Nabi n berhijrah, di 
mana ketika itu beliau telah memiliki daulah dan jamaah sehingga mereka mampu memerangi orang 
kafir. Inilah manhaj Islam.

Dengan demikian bila kaum muslimin di bawah pemerintahan kafir dan mereka tidak punya 
kemampuan untuk menggesernya maka mereka berpegang teguh dengan keislaman mereka dan aqidah 
mereka, dan mereka jangan mempertaruhkan diri mereka untuk menghadapi orang-orang kafir. Karena 
hal itu akan berakibat kebinasaan bagi mereka dan dakwah Islam di negeri itu pun akan berakhir. 
Adapun bila mereka punya kekuatan yang dengannya mereka mampu untuk berjihad maka mereka 
berjihad di jalan Allah menurut ketentuan syar‘iyyah yang ma’ruf.” (Fiqhus Siyasah Asy-Syar‘iyyah, 
hal. 287-288)

1 HR. Abu Dawud no. 2608. Asy-Syaikh Al-Albani t berkata dalam Ash-Shahihah no. 1322: Sanadnya 
hasan
2 HR. Ahmad 2/176-177. Hadits ini sebagai syahid (pendukung) hadits di atas, kata Asy-Syaikh Al-
Albani t dalam Ash-Shahihah: Rijaln-ya (perawinya) tsiqat (terpercaya) kecuali Ibnu Lahi’ah, dia 
buruk hafalannya. 
3 HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, no. 8/162
4 HR. Al-Bukhari no. 25 dan Muslim no. 22 
5 QS. Adz-Dzariyat: 56 
6 QS. Al-Anbiya: 25
7 QS. Hud: 1
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8 Yakni keterangan dari ayat Al Qur`an atau hadits yang shahih yang tidak mungkin ditakwil, yakni 
tegas dan jelas. Dari sini dipahami bahwa tidak boleh memberontak kepada penguasa selama perbuatan 
mereka masih mungkin untuk ditakwil. (Fathul Bari, 13/10)
9 Keadaan matinya seperyi matinya orang jahiliyyah di atas kesesatan dalam keadaan ia tidak punya 
imam/pemimpin yang ditaati karena orang-orang jahiliyyah tidak mengenal hal itu. Bukan maksudnya 
di sini orang itu mati kafir, akan tetapi ia mati dalam keadaan maksiat. (Fathul Bari, 13/9)
10 HR. Al-Bukhari no. 2955 dan Muslim no. 1839
11 HR. Al-Bukhari no. 7052 dan Muslim no. 1843
12 HR. Al-Bukhari no. 7056 dan Muslim no. 1709
13 HR. Abu Dawud no. 4607 dan At-Tirmidzi no. 2676 dan ia berkata: hadits hasan shahih. 
Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Abi Dawud no. 3851 dan Shahih At-Tirmidzi no. 
2157
14 HR. Al-Bukhari no. 2957 dan Muslim no. 1835
15 Dalam hadits Hudzaifah z, Rasulullah n bersabda kepadanya:


ي�ع� ل
ل�م
ي�ر
 و�إ
ن� ض�ر
ب� ظ�ه�ر�ك� و�أ�خ�ذ� م�ال�ك�، ف�اس�م�ع� و�أ�ط
ع

 تس�م�ع� و�ت�ط

“Engkau mendengar dan menaati penguasa. Sekalipun dipukul punggungmu dan diambil hartamu maka 
tetap mendengarlah dan taatlah.” (HR. Muslim no. 1847)
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