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TUNTUNAN SYARIAH DALAM BERPOLITIK 

Penulis : Al Ustadz Ja’far Umar Thalib  

Era reformasi di dalam sejarah negara kesatuan republik Indonesia, menumbuhkan evoria politik 

liberalisme di kalangan keumuman Bangsa Indonesia yang notabene adalah mayoritas umat Islam. 

Akibatnya umat Islam Indonesia begitu tergila-gilanya dengan demokratisme. Maka dalam rangka 

tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sejarah, saya merasa perlu menyuguhkan pembahasan 

masalah ini, agar kiranya menjadi nasehat dari seorang Muslim untuk bangsanya yang sedang mabuk 

politik liberalisme ini. 

 

PENGERTIAN POLITIK  

 Politik adalah kata yang di ambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata politikos yakni menyangkut 

warga negara, atau dari kata polites yakni seorang warga negara, atau polis yakni kota atau negara, atau 

politeia yakni kewargaan.1 

 Adapun pengertian politik dalam bahasa Indonesia ialah bahwa kata politik diambil dari bahasa 

Belanda, yaitu dari kata politiek yang maknanya siasat atau tipu muslihat. Masing-masing makna sesuai 

dengan konteks kalimatnya. Contohnya : politik pemerintahan, artinya siasat pemerintahan. Politik 

peperangan artinya tipu muslihat peperangan. Mempolitiki sesuatu artinya mengetahui sesuatu dengan 

memakai tipu muslihat.2 

 Lebih luas lagi penggunaan kata “politik” dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana diuraikan 

dalam KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, dimana kata “politik” itu bermakna : 

1. (Pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, 

dasar pemerintahan, contohnya dikatakan : Bersekolah di akademi politik. 

2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara 

atau terhadap negara lain. Kedua negara itu berkerja sama di bidang politik, ekonomi, dan 

kebudayaan. Partai politik ; Organisasi politik. 

3. Cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah dan juga diartikan dengan : 

Kebijaksanaan. Contohnya dikatakan : politik dagang; politik bahasa nasional.3 

Diterangkan pula makna politik dalam pemakaian istilah tersebut secara populer di masyakarat  masa 

kini ialah : Ilmu kenegaraan / tata negara; sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang 

bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.4 

Dalam hal sejarah pengertian politik, banyak didominasi oleh sejarah politik di kalangan masyarakat 

Eropa. Dimana falsafah politik mereka adalah filsafat politik Yunani kuno yang bersumber dari dua kitab 

filsafat politik yang paling utama, yaitu Republik karya Plato dan Politeia karya Aristoteles. Kemudian 

filsafat politik yang digagas oleh kedua tokoh tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh 

filsafat politik barat, seperti Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Bentha, Jean Jacques 

Rousseau, dan Karl Marx.5 Selanjutnya dari berbagai pembaharuan teori ketatanegaraan yang 

berkembang di kalangan masyarakat barat, muncul teori Trias Politika yang di gagas oleh Montesquieu. 

Dimana menurut teori ini, lembaga penyelenggara kehidupan bernegara dilaksanakan oleh tiga lembaga. 

Yaitu badan legislatif (pembuat undang-undang), badan eksekutif (penyelenggara undang-undang), dan 

badan yudikatif (lembaga peradilan hukum). Ajaran ini pertama-tama diuraikan oleh Montesquieu dalam 

bukunya yang berjudul De I’esprit des lois. Kemudian ajaran ini menjadi sangat populer di masyakarat 

                                                           
1 KAMUS FILSAFAT, Lorens Bagus, halaman 857, bagian kata POLITIK, PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Th. 1996 
2 Kamus Moderen Bahasa Indonesia, Sutan Muhammad Zain (Guru Besar Universitas Djakarta), hal. 591 bagian 

Politik. Penerbit Grafica Djakarta, tanpa tahun. 
3  KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Edisi Kedua, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Cet. Th. 1995 hal. 780 
4  KAMUS ILMIAH POPULER, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Penerbit Arkola Surabaya, Hal. 608 
5  Ensiklopedi Indonesia, jilid 5 hal. 2740 pada pembahasan Politikologi, Penerbit Ichtiar Baru- Van Hoeve Jakarta 

th. 1984. 
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barat dan dianggap sebagai cara bernegara yang paling tepat untuk menjamin kemerdekaan warga 

negaranya, karena masing-masing badan tersebut saling mengawasi.6 Teori politik demikian dinamakan 

Liberalisme yang dimulai di daratan Eropa pada abad ke- 17 – 18 . Dimana pada abad-abad tersebut 

timbul perlawanan terhadap absolitisme dengan perjuangan menuju kebebasan jiwa dan bernegara. Di 

Inggris dipimpin oleh John Locke, di Perancis di pimpin oleh Voltaire, Montesquieu dan Rousseau, di 

Jerman dipimpin oleh Kant. Pada abad ke-19, barulah kemudian muncul istilah Liberalisme yang dimulai 

dengan proses sosial politik yang dinamakan Reformasi.7 

Penerapan paham Liberalisme ini sesungguhnya adalah upaya untuk kembali kepada pemahaman 

politik nenek moyang Barat, yaitu pemahaman pilitik Yunani kuno yang dipelopori oleh Plato dan 

Aristoteles. Dan Liberalisme politik ini dinamakan juga dengan Demokratisme (yang berasal dari bahasa 

Yunani = demokratia : demos artinya rakyat, kratia artinya pemerintahan). Yaitu sistem pemerintahan 

yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, baik secara 

langsung ataupun secara tidak langsung.8 

Demikianlah makna kata politik menurut sejarah asal pengambilan kata tersebut dan maknanya 

dalam pemakaian kata tersebut dulu dan sekarang dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, 

kata politik itu diterjemahkan dengan kata As-Siyasah yang artinya ialah kepeminpinan (dari kata saasa – 

yasuusu yang artinya memimpin). Karena topik utama dalam pembahasan politik ialah kepemimpinan. 

Sehingga arti politik dalam bahasa Arab lebih ditekankan kepada masalah sistem kepemimpinan, dalam 

tingkatan masyarakat kecil (seperti keluarga atau kampung), ataupun dalam lingkup kepemimpinan yang 

lebih besar (seperti organisasi sosial ataupun organisasi politik seperti negara dan pemerintahan). Maka 

kata politik itu diambil dari pemahaman filsafat Plato dan Aristoteles yang menyatakan pemahaman 

kesamaan semua manusia dengan tidak membedakan keyakinan agama, akhlaq perangai ataupun tingkat 

keilmuan anggota masyarakat. Adapun As-Siyasah adalah kata yang dipengaruhi oleh ajaran Islam 

tentang sistem pemerintahan. Dimana Islam mengajarkan bahwa masyarakat manusia itu tidak bisa 

disamakan dalam satu derajat. Karena masyarakat manusia itu berbeda derajatnya satu dengan lainnya 

sesuai perbedaan agamanya, akhlaq perangainya dan tingkat keilmuannya. Oleh karena itu masyarakat 

manusia memerlukan adanya pemerintah dan penguasa, untuk memimpin mereka dalam mencapai 

kemaslahatan hidupnya di dunia ini. Dengan demikian pengertian politik menurut filsafat Yunani kino 

mempunyai kecenderungan untuk menuruti kemauan kebanyakan orang. Sedang pengertian politik 

dalam Islam kecenderungannya adalah tegaknnya kepemimpinan atas masyarakat manusia untuk 

mengantarkan mereka kepada kemaslahatan hidup yang lebih besar di dunia dan di akhirat. Syaikhul 

Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah menerangkan : “Maka merupakan kewajiban atas setiap Muslim 

untuk bersungguh-sungguh menempuh Shirathal Mustaqim (Jalan Agama Allah, yaitu Syari’ah Islamiyyah, 

pent) sesuai dengan kemampuannya. Maka barangsiapa menjabat satu kekuasaan, yang dia maksudkan 

dengan jabatan itu adalah untuk taat kepada Allah serta menegakkan sebisa mungkin agama-Nya, dan 

juga dengan tujuannya jabatannya itu untuk menunaikan kemaslahatan kaum Muslimin. Serta 

menunaikan sebisa mungkin segala kewajiban agama dan mencegah terjadinya pelanggaran agama, 

maka dia dengan upaya yang demikian itu tidak dihukum oleh Allah bila dia tidak mampu menunaikan 

agama dalam hal yang dia lemah padanya. Karenan mendudukkan orang yang baik dalam suatu jabatan, 

tentu lebih baik bagi ummat daripada mendudukkan orang jahat dalam jabatan itu. Adapun orang yang 

tidak mampu menegakkan agama dengan kekuasaan dan jihad, maka hendaknya dia menjalankan agama 

dengan apa yang yang dia mampu padanya, seperti mensucikan hatinya dari segala kotoran hati dan 

berdo’a untuk kebaikan ummat, serta mencintai segala kebaikan dan berbuat apa yang dia mampu dari 

kebaikan. Maka orang yang demikian ini tidak dibebani kewajiban agama dalam perkara yang dia tidak 

mampu menjalankannya. Karena sesungguhnya tegaknya agama Allah itu hanyalah dengan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah yang membimbing kepada kebenaran serta kekuatan besi (yakni kekuatan fisik, dengan 

senjata dan lain-lainnya, pent).”9 

                                                           
6 Ibid jilid 6 hal. 3624 
7  Ibid jilid 4 hal. 2005 
8  Ibid jilid 2 Hal. 784-785 
9 Lihat Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 28 hal. 396 
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MISI UTAMA DIAJARKANNYA SYARI’AH ISLAMIYYAH 

 Syariah Islamiyyah ini misi utamanya adalah menebarkan rahmat Allah Ta’ala dalam kehidupan 

ummat manusia serta memanusiakan peri hidup manusia dengan mengajak mereka beribadah hanya 

kepada Allah semata serta meninggalkan segala sesembahan yang selain-Nya. Demikian telah dinyatakan 

oleh Allah Ta’ala dalam firman-Nya berikut ini :  

“Dan tidaklah Kami utus engkau hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. Katakanlah 

hai Muhammad: hanyalah diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan sesembahan kalian itu hanyalah 

satu Tuhan, maka apakah kalian dengan ajaran ini mau tunduk?” (QS. Al-Anbiya’ ayat 107-108) 

Juga firman-Nya : 

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-KU. Aku tidak menginginkan 

dari mereka dengan perintah ini rezeki apapun dan tidak pula aku inginkan mereka memberi makan 

kepada-KU.” (QS. Adz-Dzariyat ayat 56-57) 

 Disamping itu, Allah Ta’ala telah menegaskan bahwa termasuk misi utama Syari’ah Islamiyyah 

ialah mendidik kaum Muslimin untuk menjadi Ummat yang menegakkan keadilan di muka bumi dengan 

keadilan yang sempurna. Hal ini telah dinyatakan dalam firman-Nya berikut ini : 

“Demikianlah Kami jadikan kalian sebagai ummat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas keadilan itu 

dan Rasul menjadi saksi atas keadilan kalian.” (QS. Al Baqarah ayat 143) 

 Kemudian termasuk misi utama diajarkannya Syari’ah Islamiyyah adalah untuk mendidik Ummat 

Islam menjadi ummat yang membawa misi mengajak ummat manusia kepada kebaikan (al-amru bil 

ma’ruf) dan mencegah mereka dari kemungkaran (An Nahyu ‘anil Munkar) serta mempelopori mereka 

untuk beriman kepada Allah Ta’ala. Hal ini telah ditegaskan oleh-Nya dalam firman-Nya sebagai berikut 

ini : 

“Kalian adalah sebaik-baik ummat yang dikeluarkan kepada sekalian manusia agar kalian menyeru 

mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah,” 

(QS. Ali Imaran ayat 110) 

 Nabi Muhammad Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam telah menegaskan bahwa termasuk misi 

utama diajarkannya Syari’ah Islamiyyah di muka bumi ini adalah untuk mendidik ummat manusia, hidup 

dengan akhlaq yang mulia. Beliau bersabda : 

“Hanyalah aku diutus oleh Allah, untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia.” (HR. Ahmad dalam 

Musnadnya hadits ke 8932 dari Abu Hurairah, Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad hadits 

ke-273, Al Hakim meriwayatkannya dalam Al-Mustadrak jilid 2 halaman 613. Al-Hakim menyatakan : 

hadits ini shahih menurut persyaratan Imam Muslim.” Penshahihan beliau terhadap hadits ini telah 

disepakati oleh Adz-Dzahabi dalam Talkhisnya) 

 Dengan demikian bila disimpulkan dari uraian di atas, maka misi utama diajarkan syari’ah 

Islamiyyah di kalangan manusia dan jin adalah lima : 

1. Menebarkan rahmat Allah di muka bumi dengan menumbuhkan amalan yang menjadi sebab 

untuk turunnya Rahmat Allah, yaitu mentauhidkan ibadah hanya bagi Allah semata. Serta 

memberantas amalan yang menjadi sebab dicabutnya Rahmat Allah di muka bumi, yaitu segala 

perbuatan syirik (yakni dengan menyekutukan Allah dengan lainnya). 

2. Mengembalikan kemanusian manusia, yaitu beribadah hanya kepada Allah Ta’ala dan 

meninggalkan segala bentuk peribadatan yang dipersembahkan kepada selain-Nya atau dengan 

istilah yang populer : Menegakkan Tauhidul Ibadah untuk Allah semata. 

3. Menegakkan keadilan di dalam kehidupan segenap ummat manusia, yaitu keadilan yang paling 

sempurna, yaitu keadilan Syari’ah Islamiyyah. 

4. Menumbuhkan dalam kehidpuan manusia semangat menyeru kepada kebaikan dan saling 

mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah Ta’ala. 



 

HTTPS://DOWNLOADDAKWAHSALAFY.WORDPRESS.COM 

5. Mendidik ummat manusia untuk berakhlaq dengan akhlaq yang mulia, sebagaimana yang 

diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

 

PEDOMAN BERPOLITIK MENURUT SYARI’AH ISLAMIYYAH 

 Berpolitik dalam konteks Syari’ah Islamiyyah artinya menegakkan kepemimpinan atas ummat 

manusia untuk menjalankan segenap misi utama diajarkan dan diamalkannya Syari’ah Allah Ta’ala. Untuk 

tujuan inilah, maka para Ulama selalu medukung dan membimbing serta menasehati para penguasa 

dalam menegakkan kewibawaan kepemimpinan penguasa itu di hadapan masyarakat dan bangsanya. 

Semua upaya kepemimpinan itu adalah dalam rangka menjalankan misi utama Syari’ah Islamiyyah. 

Dengan demikian maka berpolitik itu diatur dengan aturan main yang telah diterangkan dalam Al-Qur’an 

dan Al-Hadits dan dijelaskan oleh para Shahabat Nabi (yakni para murid-murid Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam ) dan juga para Tabi’in (yakni para murid Shahabat Nabi). Agar 

demikian dapat menegakkan kepemimpinan para penguasa dengan benar dan baik. Adapun tuntunan Al-

Qur’an dan As-Sunnah dalam berpolitik, adalah sebagai berikut : 

1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hakikat ketaatan yang mendasari semua bentuk ketaatan 

dan semua bentuk aktifitas kehidupan di dunia. Artinya adalah segala ketaatan harus dikoreksi 

oleh kemestian ketaatan kepada Allah Ta'ala  dan Rasul-Nya. Sehingga bila ketaatan kepada selain 

Allah dan Rasul-Nya dapat mengganggu ketaatan kepada keduanya, maka ketaatan kepada selain 

keduanya itu harus ditinggalkan. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri dari kalangan 

kalian. Maka bila kalian bertikai tentang sesuatu masalah, maka rujukkanlah perkaranya kepada 

Allah Ta'ala  dan Rasul-Nya, bila kalian memang orang yang beriman kepada Allah Ta'ala  dan 

hari kiamat. Yang demikian itu lebih baik dan akan lebih baik lagi akibatnya di belakang hari.” 

(QS. An-Nisa’ ayat 59) 

 

Ulil Amri disini adalah Ulama’ dan Umara’.  Adapun merujukkan pertikaian kepada Allah Ta'ala  

itu artinya merujukkannya kepada Al-Qur’an. Sedangkan merujukkannya kepada Rasul, yaitu 

merujukkannya kepada beliau ketika beliau masih hidup dan merujukkannya kepada Beliau 

sesudah wafatnya dengan cara merujukkannya kepada Sunnah Beliau (yakni semua ajaran 

Beliau). Nabi Muhammad Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam  mewasiatkan : 

“Bila diangkat penguasa kalian, dimana dia adalah seorang hamba sahaya yang terpotong 

hidung dan daun telinganya serta bibirnya (yakni budak belian yang sangat buruk muka, pent) 

dan (aku menyangka dia berkata) kulitnya hitam pekat, namun dia memimpin kalian dengan 

Kitab Allah Ta'ala  (Yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah), maka dengar dan taatilah perintahnya.” (HR. 

Muslim dalam Shahihnya hadits ke-1298 dari Ummul Hushain) 

 

Karena itu tidak boleh mentaati penguasa dalam perkara yang bertentangan dengan ketaatan 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa alihi 

wasallam dalam sabda beliau berikut ini : 

“Tidak boleh taat kepada siapapun dalam mendurhakai kepada Allah Ta'ala , hanyalah taat itu 

dalam perkara baik.” (HR. Muslim dalam Shahihnya hadits ke-1840 dari Ali bin Abi Thalib 

radhiyallahu ‘anhu) 

 

Karena itu pula penguasa yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Ta'ala , haruslah 

dinasehati dan ditegur agar kembali ketaatannya kepada Allah. Hal ini telah dianjurkan oleh 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam dalam sabdanya : 

“Jihad yang paling utama adalah kata-kata yang benar dalam rangka menegur atau menasehati 

penguasa yang jahat.” (HR. Abu Dawud dalam Sunannya hadits ke-4344, At-Tirmidzi 

meriwayatkannya juga dalam sunannya, Ibnu Majah juga meriwayatkannya dalam Sunannya, Al 

Hakim meriwayatkannya dalam Mustadraknya jilid 5 halaman 505-506, Al-Imam Ahmad bin 

Hanbal meriwayatkannya dalam Musnadnya jilid 3 halaman 19 dan 61, Al-Imam Al Humaidi 

meriwayatkannya dalam Musnadnya hadits ke-752)  
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2. Al-Qur’an dan Al-Hadits adalah sumber keterangan yang paling benar dalam upaya memahami 

apa yang diperintah atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah 

Ta'ala  dalam firman-Nya sebagai berikut : 

“Tidakkah mereka mengambil pelajaran dari Al-Qur’an dan seandainya Al-Qur’an itu datang dari 

selain Allah Ta'ala , niscaya mereka akan mendapati padanya pertentangan yang banyak antara 

ayat yang satu dengan ayat yang lainnya.” (QS. An-Nisa ayat 82) 

 

Juga Allah Ta'ala  berfirman : 

“Sesungguhnya Al Qur’an itu adalah Kitab yang agung, yang tidak pernah dimasuki kebatilan dari 

depan dan tidak pula dari belakang. Dia diturunkan dari Tuhan Yang Maha Sempurna Hikmahnya 

dan Maha Terpuji.” (QS. Fushshilat ayat 41-42) 

 

Adapun penafsiran yang sah terhadap keduanya hanyalah penafsiran Shahabat Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu sumber hukum bagi segala sumber hukum 

adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan pemahaman para Salafus Shalih (yaitu para Shahabat Nabi 

dan para Tabi’in). Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam membimbing ummatnya untuk 

selalu merujuk kepada penafsiran agama yang dilakukan oleh para Shahabatnya bila menghadapi 

kesimpangsiuran penafsiran akibat terjadinya fitnah perpecahan. Hal ini dinyatakan dalam sabda 

beliau sebagai berikut : 

“Dan sesungguhnya Bani Israil telah terpecah dalam tujuh puluh dua golongan, sedangkan 

ummatku akan terpecah dalam tujuh puluh tiga golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 

hanya satu golongan yang selamat.” Ditanyakan kepada beliau :  “Siapakah satu golongan yang 

selamat itu wahai Rasulullah ? Beliau menjawab : “Yang selamat itu ialah golongan yang selalu 

menjalani agama sesuai dengan caraku dan para Shahabatku menjalaninya.” (HR. At-Tirmidzi 

hadits ke-2641) 

 

Maka kepemimpinan negara, bangsa, ummat, masyarakat, keluarga dan individu haruslah 

merujuk kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan penafsiran para Shahabat Nabi dan para Tabi’in. 

 

3. Kepemimpinanitu adalah amanah dari Allah Ta'ala  kepada siapa saja yang ditaqdirkan oleh-Nya 

untuk memegang kendali kepemimpinan itu. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah 

Ta'ala  di hari kiamat nanti tentang pelaksanaan kepemimpinan tersebut. Karena itu kendali 

kepemimpinan itu harus diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala  dan Rasul-

Nya dan beriman pula kepada adanya hari kiamat. Kepemimpinan itu tidak boleh diberikan 

kepada orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala  dan Rasul-Nya dan ingkar kepada hari kiamat. Allah 

Ta'ala  memperingatkan kaum Mu’minin : 

“Hanyalah pimpinan kalian itu adalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Yaitu 

orang-orang yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat, dan mereka selalu tunduk kepada 

syari’at-Nya. Maka barangsiapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang 

beriman itu sebagai pimpinannya, maka sesungguhnya golongan Allallah yang akan menang. Hai 

orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang 

yang menjadikan agama kalian sebagai bahan untuk diperolok-olok dan dipermainkan, dari 

kalangan orang-orang Ahlul Kitab (Yakni Yahudi dan Nashara) dan orang-orang kafir lainnya. Dan 

bertaqwalah kalian kepada Allah kalau memang kalian ini adalah orang yang beriman. Maka 

tanda yang nampak dengan kasat mata tentang orang-orang kafir itu adalah : Bila kalian ajak 

mereka untuk menunaikan shalat, maka mereka menjadikan ajakan ini sebagai bahan untuk 

diperolok-olok dan dipermainkan, karena memang mereka adalah kaum yang tidak berakal.” 

(QS. Al-Maidah ayat 55-58) 

 

Juga telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam kepada Abu Dzar Al-

Ghifari radhiyallahu ‘anhu ketika dia meminta jabatan kepada beliau : “wahai Abu Dzar, 

sesungguhnya engkau ini orang yang lemah. Padahal kepemimpinan itu adalah amanah, dan 

sesungguhnya kepemimpinan itu di hari kiamat akan menjadi kerendahan dan penyesalan bagi 
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yang diberi kendali kepemimpinan itu. Kecuali mereka yang mengambil kendali kepemimpinan 

itu dengan cara yang benar dan menunaikan kemestiannya dalam menjalankan 

kepemimpinannya itu.” (HR. Muslim dalam Shahihnya hadits ke-1825 dari Abu Dzar radhiyallahu 

‘anhu)   

 

4. Target kepemimpinan itu adalah mencapai kesejahteraan ummat baik dhahir maupun batin 

dalam kehidupan di dunia dan menyelamatkan ummat dari petaka dhahir dan batin. Kemudian 

mewariskan kesejahteraan itu kepada generasi sesudahnya. Serta menciptakan kehidupan dunia 

yang memberikan masa depan yang cerah di akhirat bagi kaum Muslimin. Hal ini telah ditegaskan 

oleh Allah Ta'ala  dalam firman-Nya berikut ini : 

“Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa kepada Allah Ta'ala , niscaya Kami 

bukakan bagi mereka barakah dari langit dan dari bumi.” (QS. Al-A’raf ayat 96) 

 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam bersabda : 

“Barangsiapa yang menjadikan kesejahteraan dunia sebagai keinginannya yang paling besar, 

maka Allah akan menceraiberaikan segala urusannya, dan dijadikan kefakiran selalu 

membayang-bayangi kedua matanya, dan tidak akan datang kesejahteraan dunia kepadanya 

kecuali yang telah ditaqdirkan datang kepadanya. Dan barangsiapa yang menjadikan 

kesejahteraan akhirat sebagai keinginannya yang paling besar, maka Allah Ta'ala  akan satukan 

segala urusannya dan Allah jadikan rasa kaya di hatinya dan kesejahteraan dunia itu akan datang 

kepadanya, meskipun dunia itu tidak suka untuk datang kepadanya.” (HR. Ibnu Majah dalam 

Sunannya hadits nomor 4105 dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu , Al Imam Muqbil bin Hadi 

Al-Wadi’ie –rahimahullah- menshahihkan hadits ini dalam Al-Jami’us Shahih jilid 1 halaman 42-

43) 

 

Shahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam yang bernama Mu’adz bin Jabal 

radhiyallahu ‘anhu menerangkan : 

“Wahai anak Adam, kalian sangat memerlukan kesejahteraan dunia. Akan tetapi keperluanmu 

kepada kesejahteraan akhirat lebih besar. Kalau kalian mengutamakan kesejahteraan akhirat, 

niscaya kesejahteraan duniamu akan mengikutimu. Oleh karena itu aturlah perjuanganmu untuk 

mencapai kesejahteraan akheratmu dengan sebaik-baiknya. Dan bila kalian mengutamakan 

kesejahteraan dunia, niscaya akan hilang kesempatanmu mendapatkan kesejahteraan akhirat, 

dan kalian akan terus-menerus dalam bahaya kehilangan kesejahteraan dunia.” (Majmu’ Fatawa 

Ibnu Tamimiyah jilid 28 halaman 396) 

 

Allah Ta'ala  mengingatkan tentang bahayanya pemimpin yang jahat yang hanya berorientasi 

kepada kepentingan dunia dan mengabaikan kepentingan akhirat : 

“Dan bila Kami ingin membinasakan suatu negeri, maka kami jadikan penguasa bagi penduduk 

negeri itu orang-orang yang congkak, sehingga penguasa itupun memimpin mereka untuk 

membikin kemaksiatan di negeri tersebut, sehingga Kami binasakan negeri itu dengan sebinasa-

binasanya.” (QS. Al-Isra’ ayat 16) 

 

Juga Allah Ta'ala  menegaskan tentang orientasi kepemimpinan itu ada yang berorientasi kepada 

kesejahteraan duniawi saja dan ada yang berorientasi kepada dunia akhirat. Masing-masingnya 

akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan izin Allah., namun yang berorientasi kepada 

akherat, tentu lebih utama dan lebih tinggi derajatnya :  

“Barangsiapa menginginkan hanya keuntungan duniawi, maka Kami akan segerakan 

keuntungan itu baginya di dunia ini dengan kadar yang Kami kehendaki bagi siapa yang Kami 

inginkan. Kemudian setelah itu Kami jadikan baginya neraka Jahanam yang dia akan masuk 

kepadanya dengan terhina dan berdesak-desakan. Dan barangsiapa ingin kesenangan akhirat 

dan berupaya untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh dan dia dalam keadaan sebagai 

orang yang beriman, maka sungguh segala upaya perjuangannya itu akan di balas dengan 

sebaik-baik pembalasan. Masing-masing golongan baik mereka yang ingin dunia saja dan 

ataupun mereka yang ingin akhirat, Kami akan berikan dengan pemberian dari Tuhanmu. Dan 
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pemberian Tuhanmu itu tidak akan dapat dihalangi oleh siapapun. Lihatlah bagaimana Kami 

utamakan yang lainnya. Dan sesungguhnya keberuntungann di akhirat itu lebih tinggi derajatnya 

dan lebih besar keutamaannya.” (QS. Al-Isra’ ayat 18-21) 

 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan : “Bukannya niat yang baik terhadap 

rakyat atau berbuat baik kepada mereka ialah memberikan kepada mereka apa saja yang mereka 

maukan, serta meninggalkan apa saja yang mereka tidak menyukainya. Akan tetapi berniat dan 

berbuat baik kepada rakyat itu ialah mengerjakan apa saja yang bakal menjadi kemanfaatan bagi 

mereka dalam perkara agama mereka maupun dalam perkara dunia mereka. Meskipun perkara 

yang bermanfaat itu tidak disukai oleh sebagian rakyat.” (Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 28 

halaman 364) 

 

5. Kepemimpinan bangsa dan negara itu harus mengedepankan kemaslahatan ummat daripada 

kemaslahatan pribadi atau kelompok. Karena itu dituntunkan dalam kepemimpinan itu haruslah 

lebih mengutamakan kesabaran dalam menyikapi kekurangan yang adal pada pemimpin maupun 

kekurangan yang ada pada rakyatnya. Karena kalau kekurangan yang ada pada pemimpin itu 

disikapi dengan memberontak kepadanya, maka hal ini akan menghancurkan keamanan ummat 

Islam sehingga mengancam kemaslahatan ummat. Demikian pula bila pemimpin tidak cenderung 

memaafkan kekurangan yang ada pada rakyatnya, maka sangat dikuatirkan pemerintah itu akan 

selalu memperlakukan rakyatnya sebagai musuh, sehingga hancurlah kemaslahatan ummat 

bahkan akan dapat mengancam eksistensi pemerintah dan negara itu. Hal ini telah ditegaskan 

oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam dalam sabdanya :  

 

“Barangsiapa yang melihat pada pimpinannya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah 

dia sabar. Karena barangsiapa yang keluar dari jama’ah (yakni keluar dari ketaatan kepada 

penguasa Muslimin dan menjadi pemberontak) walaupun satu jengkal saja, kemudia dalam 

keadaan demikian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah (yakni matinya seperti keadaan 

orang di zaman jahiliyah yang biasa hidup tanpa tunduk kepada pemerintah manapun).” (HR. 

Muslim dalam shahihnya hadits ke-1849 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma) 

 

6. Kepemimpinan dalam Islam harus menegakkan keadilan terhadap lawan dan kawan. Karena 

keadilan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mengenal batas agama, kawan atau 

lawan, suku ataupun bangsa. Kedhaliman terhadap siapapun adalah perangai yang amat dibenci 

oleh Allah dan Rasul-Nya, meskipun kedhaliman terhadap orang kafir. Hal ini telah ditegaskan 

oleh Allah Ta’ala dalam firman-Nya sebagai berikut : 

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan 

persaksian dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum itu menyebabkan 

kalian berbuat tidak adil. Tetaplah kalian berbuat adil, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada 

ketaqwaan. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dengan apa 

yang kalian kerjakan.” (QS. Al Ma’idah ayat 8) 

 

Juga Allah Ta’ala menegaskan kebencian-Nya kepada perbuatan dhalim, sebagai berikut : 

“Dan balasan terhadap perbuatan yang jelek, haruslah dengan kejelekan yang setimpal, namun 

barangsiapa memaafkan (yakni memaafkan kedhaliman orang lain terhadap dirinya) dan 

kemudian memperbaiki hubungan dengan pihak yang mendhaliminya, maka pahalanya akan 

menjadi tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang dhalim (yakni 

orang-orang yang bila didhalimi, cenderung membalas dengan melampaui kedhaliman yang 

pernah dia terima). “(QS. Asy-Syura ayat 40) 

 

7. Nasehat, teguran dan peringatan harus terus disampaikan kepada penguasa. Dan nasehat serta 

teguran dan peringatan kepada penguasa itu haruslah dilakukan dengan kemurnian niat untuk 

Allah Ta’ala semata. Rakyatpun juga harus dinasehati dengan penuh ketulusan karena Allah 

semata. Para Ulama’ juga perlu ditegur dan diingatkan bila terjatuh dalam kekhilafan. Hal ini 
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sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam dalam sabda beliau 

berikut ini : 

“Agama itu adalah nasehat, agama itu adalah nasehat, agama itu adalah nasehat. Kami 

tanyakan: “Untuk siapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab : “agama itu nasehat untuk Allah 

(Yakni mengikhlaskan pengamalan agama hanya untuk-Nya), dan Rasul-Nya (yakni mentaatinya), 

dan untuk Kitab-Nya (yakni membenarkannya dan kemudian mentaatinya), dan untuk para 

pimpinan kaum Muslimin (yakni Umara’nya dan Ulama’nya), dan untuk kaum Muslimin (yakni 

nasehat untuk segenap kaum Muslimin).” (HR. Bukhari dan Muslim dalam Shahih keduanya) 

 

TUNTUNAN SYARI’AH ISLAMIYYAH DALAM MENGHADAPI KEADAAN DARURAT 

 Kondisi masyarakat Muslimin yang semakin jauh dari tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah dan 

semakin jauh pula dari pemahaman dan contoh pengamalan agama Allah yang telah diwariskan oleh para 

Shahabat Nabi dan para Tabi’in, menyebabkan mereka terjatuh dalam berbagai kerusakan akhlaq 

individu dan keluarga serta masyarakatnya. Sehingga dengan sebab itu muncullah penguasa-penguasa 

Muslimin yang dhalim dan cenderung menyimpang dari tuntunan agamanya. Syaikhul Islam Syamsyuddin 

Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah (wafat tahun 751 Hijriyyah) 

telah menasehatkan : 

“Coba perhatikanlah hikmah Allah Ta’ala dalam menjadikan para raja bagi hamba-hamba-Nya serta para 

pejabat dan penguasa atas mereka, selalu diambil orang-orang dari kalangan jenis amalan mereka sendiri. 

Bahkan amalan para rakyat ini selalu tampak pada perangai penguasa dan raja mereka. Sehingga bila 

rakyatnya adalah orang-orang yang Istiqomah dalam menjalankan agamanya, maka penguasa mereka 

juga akan menjalankan agama Allah. Bila rakyatnya berakhlaq adil dalam kehidupan sesama mereka, 

maka penguasa mereka akan berbuat adil dalam pemerintahannya. Dan kalau rakyatnya berbuat dhalim 

terhadap sesama mereka, maka penguasanya juga akan menjadi penguasa yang dhalim terhadap 

rakyatnya. Dan bila tampak dalam kehidupan rakyatnya akhlaq penuh makar dan tipu daya dengan 

sesama mereka, maka akan tampak pula sikap tipu daya terhadap rakyatnya. Dan bila rakyatnya tidak 

menunaikan haq Allah yang wajib mereka tunaikan serta kikir dalam menunaikan zakat dan shadaqah, 

maka penguasanya juga akan merampas haq rakyatnya serta menahan segala haq rakyatnya. Bila 

rakyatnya suka menjajah orang-orang lemah dengan mengambil hak mereka dalam berbagai kegiatan 

sosial ekonomi mereka, maka penguasanya akan menajajah mereka dan merampas hak mereka dengan 

cara paksa. Dari itu, amalan rakyat sesungguhnya akan tampak dengan nyata pada perangai penguasanya. 

Maka Himah Allah pasti akan mendudukkan penguasa untuk suatu masyarakat manusia yang jahat dan 

dhalim,  dengan penguasa yang sejenis dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Makanya masyarkat 

Muslimin generasi pertama, dimana mereka adalah sebaik-baik  generasi dalam memahami dan 

mengamalkan agama Allah, penguasa mereka juga adalah sebaik-baik penguasa (yakni Khulafa’ur 

Rasyidin : Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali – pent). Maka ketika mereka mulai menurun mutu 

keagamaannya, penguasa yang muncul tentu menurun pula mutu keagamaannya. Dan adalah hikmah 

Allah yang Maha Sempurna, yang menyebabkan tidak didatangkannya penguasa di zaman kita ini untuk 

memimpin kita orang-orang selevel Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz, apalagi selevel 

Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi penguasa yang memimpin kita tentu selevel dengan kondisi keagamaan 

kita, sebagaimana ummat sebelum kita dipimpin oleh penguasa yang kadarnya sesuai dengan tingkat 

keagamaan rakyatnya. Semua itu terjadi sesuai dengan kemestian hikmah Allah Ta’ala.”10 

Maka dari itu kita perlu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam menyikapi serta menjalani hidup 

yang serba sulit ini agar kita jangan terjatuh dalam pelanggaran berikutnya yang kadang-kadang lebih 

jauh dari kejahatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya serta 

sabar mentaati bimbingan itu dalam berbagai keadaan, maka pasti kita akan selamat dari berbagai 

kesulitan tersebut atau minimal diri kita dan keluarga serta handai taulan yang bisa kita nasehati dengan 

bimbingan Allah dan Rasul-Nya itu dapat diselamatkan dari berbagai fitnah yang sedang mengepung 

ummat ini. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam menganjurkan agar kita bersegera beramal 

                                                           
10 Miftah Darus Sa’adah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, jilid 2 hal. 177-178, terbitan Daru Ibni Affan Saudi Arabia, cet. 

Tahun 1416 H / 1996 M. 
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shalih dan jangan menunda-nundanya sebelum datangnya kondisi yang tidak memungkinkan kita 

beramal shalih padanya. Beliau bersabda :”Bersegeralah kalian untuk beramal shalih sebelum datangnya 

enam keadaan kepada kalian, yaitu : Terbitnya matahari dari sebelah barat bumi, dan keluarnya dajjal, 

munculnya asap, keluarnya binatang yang dapat berbicara, dan saat datannya kematianmu serta 

terjadinya hari kiamat.” (HR. Ahmad dalam Musnadnya, Muslim dalam Shahihnya) 

Diberitakan pula oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam tentang kondisi kerusakan 

masyarakat Muslimin dan bagaimana solusinya : “Apabila kalian sudah sibuk berjual beli dengan cara 

riba, dan kalian sudah memegangi ekor-ekor sapi ternak kalian, dan kalian sudah senang dengan 

pertanian kalian, sehingga kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian 

dengan berbagai kehinaan. Tidak akan kalian dapat menghilangkan kehinaan itu sehingga kalian kembali 

kepada ajaran agama kalian.” (HR. Abu Dawud dalam Sunannya) 

Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam memberitakan akan datannya situasi 

masyarakat Muslimin yang semakin asing dengan keIslamannnya : “Sesungguhnya Islam bermula dalam 

keadaan asing bagi ummat manusia, dan akan kembali asing bagi kaum Muslimin sebagaimana keadaan 

semula. Dan Islam akan kembali di antara dua masjid (Yakni Masjidil Haram di Makkah dan masjid Nabawi 

di Madinah – pent), sebagaimana ular yang kembali ke lubang sarangnya.” (HR. Muslim dalam Shahihnya)  

Bahkan diterangkan oleh beliau tentang proses kerusakan akhlaq pada Ummat Islam di akhir 

zaman : “Yang pertama akan hilang dari akhlaq kaum Muslimin adalah amanah, dan yang terakhir hilang 

dari pengamalan agama pada kaum Muslimin adalah shalat. Sungguh nanti akan datang suatu masa 

dimana kaum Muslimin menunaikan shalat namun mereka tidak mendapat pahala apa-apa dari 

shalatnya.” (HR. Ahmad dalam Musnadnya) 

Diterangkan pula oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam tentang sumber-sumber 

kerusakan akhlaq serta sumber fitnah yang terjadi pada kaum Muslimin itu ialah ketika kaum Muslimin 

mengabaikan ilmu agamanya : 

“Waktu saling berdekatan (yakni hari-hari berjalan sangat cepat –pent), ilmu agama telah sangat 

berkurang, berbagai fitnah bermunculan, dan kekikiran tampak dimana-mana, al-harju banyak terjadi.” 

Ditanyakan kepada beliau : Wahai Rasulullah, apa itu al-harju? Beliaupun menjawab : “Al-Harju itu 

adalah pembunuhan dan pembunuhan.” (HR. Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Bukhari serta Muslim 

dalam Shahih keduanya). 

Adapun berkurangnya ilmu yang menjadi sumber kerusakan akhlaq itu prosesnya telah 

diterangkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam dalam sabda beliau berikut ini : 

“Sesungguhnya Allah tidaklah mengambil ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambaNya. 

Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan cara mematikan para Ulama sehingga ketika di kalangan 

kaum Muslimin tidak ada lagi Ulama, maka merekapun mengangkat orang-orang bodoh sebagai 

pimpinannya. Sehingga mereka bertanya tentang agama ini kepada orang-orang bodoh tersebut, dan si 

bodoh memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, sehingga merekapun sesat dan si bodoh pun menyesatkan 

banyak orang.” (HR. Ahmad dan Al-Bukhari dan Muslim) 

Bila kaum Muslimin telah hancur akhlaqnya dan hidupnya telah jauh dari bimbingan ilmu 

agamanya, maka Allah akan memunculkan penguasa yang jahat pada mereka. Hal ini telah diceritakan 

oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam kepada Hudzaifah sebagaimana riwayat berikut ini : 

“Hudzaifah bin Al-Yaman berkata : Aku katakan kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, kami dulu 

di masa jahiliyah dalam keadaan kejelekan, kemudian Allah datangkan kebaikan Islam, dan kami 

sekarang ada padanya. Lalu apakah di balik kebaikan Islam ini akan datang masa kejelekan?” Beliau 

menjawab: “Ya memang akan datang lagi masa kejelekan itu.” Hudzaifah bertanya lagi: “Apakah setelah 

masa kejelekan itu akan datang kebaikan lagi?” Beliau menjawab: “Ya akan datang masa kebaikan kedua 

setelah kejelekan itu.” Hudzaifah bertanya lagi : “Apakaj setelah masa kebaikan kedua itu akan datang 

lagi masa kejelekan ketiga?” Beliau menjawab : “Ya akan datang lagi masa kejelekan ketiga.” Hudzaifah 

bertanya lagi : “Apakah setelah kejelekan ketiga itu akan datang kebaikan?” Beliau menjawab: “Ya akan 

datang lagi kebaikan.” Selanjutnya Hudzaifah bertanya lagi : “Apakah setelah kebaikan itu akan datang 
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lagi masa kejelekan keempat?” Beliau menjawab : “Ya akan datang lagi kejelekan keempat setelah itu.” 

Hudzaifah bertanya lagi : “Bagaimana kejelekannya?” Beliau menjawab : “Akan datang sepeninggalku 

para penguasa yang tidak mau mengambil petunjuk dari petunjukku dan tidak pula mau mengambil 

ajaran dari ajaranku. Dan akan memegang kekuasaan di kalangan mereka, orang-orang yang hati 

mereka adalah hati setan tapi tubuhnya tubuh manusia.” Hudzaifah menyatakan : Aku bertanya : “Lalu 

apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah bila aku hidup di masa yang seperti itu?” Beliau menjawab 

: “Tetaplah engkau mendengar dan taat terhadap penguasamu walaupun punggungmu dicambuk oleh 

penguasa itu dan hartamu dirampas. Maka tetaplah engkau mendengar dan taat kepada penguasa itu.” 

(HR. Muslim dalam Shahihnya hadits ke 1847) 

Bahkan ditanyakan pula oleh Hudzaifah kepada Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam, 

bagaimana bersikap kalau tidak ada Jama’atul Muslimin (yakni tidak ada penguasa karena negaranya 

sudah bubar berhubung terjadi kekacauan yang dahsyat pada kaum Muslimin). Maka Beliau 

membimbing: “Berlepas dirilah kamu dari berbagai kelompok masyarakat yang sedang bersaing untuk 

berebut kekuasaan itu. Walaupun kamu dalam pengasinganmu itu terpaksa menggigit pokok pohon 

(karena kelaparan) sehingga maut menjemputmu, dan kamu dalam keadaan tetap tidak terlibat dengan 

berbagai kelompok itu.” 

Dalam kondisi darurat itu Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam sangat menekankan 

untuk kita berpegang teguh dengan kesabaran dalam menjaga keamanan dan kemaslahatan umum demi 

tetap tegaknya pemerintahan yang ada dan menjaga kewibawaan penguasanya. 

Karena itu Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam sangat keras sikapnya terhadap kaum 

Khawarij. Dimana kaum pembangkang ini selalu mengobarkan kemarahan kaum Muslimin terhadap 

pemerintahannya untuk memicu berbagai kekacauan sosial politik dengan alasan agama demi mencapai 

kekuasaan, atau dalam istilah mereka dikatakan “Demi Mendirikan Khilafah Islamiyah” atau dengan kata 

lain “Demi Menegakkan Syari’ah Islamiyah”. Mereka inilah yang menjadi sumber fitnah di kalangan kaum 

Muslimin, sehingga keberadaan mereka di masyarakat Muslimin akan menjadi bahaya laten yang 

mengancam keamanan dan stabilitas keamanan Negara Muslimin. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi 

wasallam menuntunkan sikap tegas terhadap kaum Khawarij ini sebagai berikut : “Akan keluar suatu 

kaum di akhir zaman (dikalangan kaum Muslimin –pent), dimana mereka ini usianya muda dan dungu 

dalam berfikir. Mereka mengatakan dari perkataan sebaik-baik perkataan, namun iman mereka tidak 

melewati tenggorokan mereka (yakni imannya tidak sampai ke hati, hanya dilisan saja –pent). Mereka ini 

terlepas dari agama sebagaimana anak panah terlepas dari tubuh hewan yang terkena anak panah itu. 

Dimana saja kalian menemui mereka, maka bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka itu ada 

pahalanya di hari kiamat nanti bagi siapa yang berhasil membunuhnya.” (HR. Bukhari dalam Shahihnya 

hadits ke-6930) 

Al-Imam Al-Bukhari menyatakan : “Dan Ibnu Umar memandang mereka ini sebagai sejahat-jahat 

makhluk Allah.” Beliau menyatakan : “Sesungguhnya mereka ini mencari ayat-ayat Al-Qur’an yang pernah 

turun kepada Nabi untuk menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, namun ayat-ayat itu mereka 

jadikan sebagai ayat-ayat yang berbicara tentang kaum Muslimin.” 

Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan : “Amat besar petaka yang diakibatkan oleh 

gerakan mereka ini, dan semakin merembet kemana-mana kesesatan mereka, sehingga mereka 

menganggap tidak adanya hukum rajam terhadap orang yang berzina dalam keadaan telah menikah. 

Mereka memotong tangan pencuri sampai ke ketiak (padahal dalam Islam tangan pencuri itu dipotong 

sampai pergelangan tangan –pent), dan mereka mewajibkan shalat atas wanita yang sedang berhaid. 

Mereka menganggap kafir siapa saja dari kaum Muslimin yang mempunyai kekuatan namun tidak 

menunaikan kewajiban amar ma’ruf (menyeru kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah 

kemungkaran), namun kaum Muslimin yang tidak mempunyai kekuatan, dianggap berdosa besar kalau 

tidak menjalankan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Mereka juga menganggap kafir setiap Muslim 

yang melakukan dosa besar. Mereka menahan diri untuk tidak menyentuh harta orang kafir dzimmi 
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secara mutlaq, namun mereka menghukumi orang Islam dengan membunuhnya dan menawannya serta 

merampas harta Muslimin. 11 

 Maka dari itu, kaum muslimin diajari untuk tetap sabar dalam menjunjung tinggi kewibawaan 

penguasanya, meskipun keadaan akhlaq penguasa telah sangat rusak dan sangat dhalim. Namun adanya 

penguasa dan pemerintahan yang demikian masih tetap lebih baik di banding kalau bubar pemerintahan 

itu karena berbagai pemberontakan dan pembangkangan umum rakyatnya yang termakan oleh fitnah 

rivalitas politik. 

 Namun bila terjadi bubarnya negara atau pemerintahan, maka kaum Muslimin dituntunkan 

untuk menyelamatkan diri dan dari perbuatan membunuh sesama Muslimin. Sehingga dituntunkan 

dalam keadaan demikian untuk lari ke gunung-gunung dan mengasingkan diri disana dan tidak 

melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan yang sedang berkecamuk diantara sesama kaum Muslimin. 

Di saat demikian dituntunkan untuk banyak berdo’a dan banyak beribadah kepada Allah Ta’ala dan 

kalaupun didatangi oleh seorang Muslim  yang menyerang dengan senjatanya maka bersabarlah untuk 

menjadi seorang Muslim yang dibunuh saudaranya daripada membunuh saudaranya. Demikian 

dituntunkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam : “Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu 

‘anhu menceritakan :” Telah berwasiat kepadaku Abul Qasim (Yakni Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi 

wasallam) bila aku mendapati fitnah yang diberitakan oleh Beliau bakal terjadi. Agar aku memecahkan 

pedangku (agar aku tidak ikut bertempur), dan kemudian aku duduk di rumahku. Maka bila ada yang 

masuk kerumahku dari Muslimin yang saling membunuh itu, maka aku pun akan bersembunyi di gudang 

makananku. Dan bila ternyata dia masuk kepadamu di gudang itu, maka beliau menasehatkan kepadaku 

: Berlututlah kamu pada kedua lutumu dan katakan kepada Muslim yang akan membunuh engkau. 

Silahkan engkau tanggung dosaku dan dosamu, sehingga engkau akan menjadi penghuni neraka, yang 

demikian itu adalah balasan bagi orang yang berbuat dhalim.” (HR. Ahmad dan Bazzar dalam Musnad 

keduanya). 

 Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam sangat menganjurkan untuk tetap sabar 

menahan diri dari godaan membunuh sesama Muslim dalam suasana fitnah itu. Beliau menasehatkan : 

“Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, sesungguhnya orang 

yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, sesungguhnya orang yang berbahagia itu 

adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, dan juga orang yang berbahagia itu adalah orang Islam yang 

ditimpa petaka fitnah itu dan tetap sabar untuk tidak terlibat dengan fitnah itu. Wahai betapa 

bahagianya orang yang demikian ini.” (HR. Abu Dawud dalam Sunnannya) 

 Dijauhkan dari fitnah itu ialah tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perang 

saudara antara sesama Muslimin. Di saat demikian ini seorang Muslim di tempat pengasingannya 

dituntunkan untuk banyak beribadah kepada Allah Ta’ala dan banyak berdo’a kepada Allah Ta’ala. 

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam bersabda : “Beribadah kepada Allah di zaman banyak 

pembunuhan di antara sesama kaum Muslimin adalah seperti nilai ibadah hijrah kepadaku.” (HR. 

Muslim, Tirmidzi dan lain-lainnya) 

 Juga Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam bersabda: “Akan terjadi fitnah, tidak akan 

ada yang bisa selamat darinya kecuali orang yang banyak berdo’a dengan penuh ketulusan seperti 

do’anya orang yang akan tenggelam minta tolong supaya selamat dari maut.” (HR. Al-Hakim dalam 

Mustadraknya) 

 Maka dalam suasana darurat yang paling genting itu, setiap Muslim sangat diperingatkan untuk 

jangan membunuh seorang Muslimpun. Adapun berjihad untuk memerangi musuh-musuh Islam dari 

kalangan orang-orang kafir, maka tetap yang demikian itu sangat dianjurkan dalam segala keadaan, bila 

kaum Muslimin mempunyai kemampuan untuk itu. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu 

‘alayhi wa alihi wasallam :  

“Akan menimpa kalian fitnah bagaikan kegelapan di malam yang kelam. Orang yang paling selamat di 

saat itu ialah seorang Muslim yang tinggal dipegunungan dan makan dari berternak kambing. Atau juga 

                                                           
11 Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 2 halaman 285, Al-Maktabah As-Salafiyah, tanpa tahun. 
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termasuk orang yang paling selamat di saat fitnah itu, adalah seorang Muslim yang memegang tali 

kekang kudanya untuk menungganginya dalam berjihad memerangi musuh dari kalangan orang-orang 

kafir, dan hidupnya dengan memakan dari hasil rampasan perang yang diperolehnya dengan 

pedangnya.” (HR. Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau menshahihkan hadits ini dan Adz-Dzahabi 

menyetujui penshahihan beliau ini ) 

 

PENUTUP 

 Sesungguhnya sikap politik seorang Muslim itu adalah merupakan bagian dari prinsip agamanya. 

Bila seorang Muslim keliru dalam mengambil sikap politiknya, maka Iman dan Islamnya akan sangat 

terancam rusak. Sedangkan kerusakan Iman dan Islam seseorang Muslim itu akan merusakkan masa 

depannya di akherat kelak. Maka dari itu sikap politik kaum Muslimin, sesungguhnya dibangun di atas 

kesabaran dalam mentaati bimbingan Al-Qur’an dan As-Sunnah menurut pemahaman para Shahabat 

Nabi dan Tabi’in, serta sabar menahan diri dari godaan melanggar garis-garis politik yang telah ditetapkan 

oleh Syari’ah Islamiyah, dan juga sabar dalam menerima cobaan perlakuan buruk penguasanya yang 

dhalim terhadap hak pribadinya demi menyelamatkan kepentingan bangsa dan negaranya atau dengan 

kata lain demi menyelamatkan kepentingan Ummat Islam.  

-oOo- 

(Dinukil dari Majalah Salafy Edisi 07/TH V/1429 H/2008M , Penulis Al-Ustadz Ja’far Umar Thalib) 

 


