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SAMBUTAN DEKAN 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM 

 

Segala pujian hanya menjadi hak Allah SWT. Shalawat dan 

salam kepada Nabi Mulia, Muhammad SAW. Eksistensi dari 

idealisme akademis civitas akademika Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama UIN Mataram, khususnya para dosen, 

tampaknya mulai menampakkan dirinya melalui karya-karya 

tulis mereka. Karya tulis yang difasilitasi oleh fakultas, seperti 

beberapa buah buku dalam berbagai disiplin keilmuan 

semakin mempertegas idealisme akademis tersebut. Kami 

sangat menghargai dan mengapresiasinya. 

Dalam konteks bangunan intelektual yang sedang dan terus 

dikembangkan UIN Mataram melalui -Horizon Ilmu- juga 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya-karya dosen 

tersebut, terutama dalam bentangan keilmuan yang saling 

mendukung dan terkait (intellectual connecting). 

Bagaimanapun, problem kehidupan tidaklah tunggal namunlah 

sangat variatif. Karena itu, berbagai judul maupun tema yang 

ditulis oleh para dosen tersebut adalah bagian dari faktualitas-

kemampuan-para dosen dalam merespon berbagai problem 

tersebut.  
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kesempatan dan waktunya dalam menambah khazanah 

keilmuan. 

 

Dekan, 

 

 

M. Z a k i 

 

  



Jejak Inkubasi Islam v 

PENGANTAR PENULIS 

  

Interaksi yang intensif antara sejarawan dengan faktaneka 

sejarah atau dialog tanpa akhir antara zaman now dengan 

zaman old merupakan suatu keniscayaan bagi terciptanya 

obyektivitas sejarah. Mengingat sejarah sebagai peristiwa tentu 

saja tidak berbarengan dengan sejarah sebagai rekaman 

peristiwa. Secara diakronis, disparitas antara keduanya bisa 

dalam rentang waktu yang sangat panjang, berdasawarsa 

bahkan berabad-abad lamanya. Itulah mengapa, Jazirah Arab 

sebagai locus utama project nubuwah dan risalah niscaya terus 

didialogkan, mengingat jejak-jejak inkubasi Islam sebagai 

peristiwa dan rekaman peristiwa sejarah bermula dari kawasan 

al-Balad ini. 

Goresan qalam yang ada di tangan pembaca ini, 

merupakan ikhtiar kami untuk melakukan reinterpretasi atas 

berbagai historiografi yang telah secara mapan dilakukan oleh 

para sejarawan dan diyakini kebenarannya oleh penikmat 

sejarah. Tentu saja, ada kesamaan interpretasi atas peristiwa 

yang sama, namun juga kami menyuguhkan reinterpretasi 

terhadap peristiwa sejarah tertentu yang sangat mungkin 

mengundang polemik. Semua itu dihajatkan untuk 

menghadirkan interpretasi yang lebih obyektif. 

Ada banyak pihak yang berkontribusi signifikan dalam 

mewujudkan naskah akademik ini yang tak dapat disebutkan 
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satu persatu. Namun ucapan terima kasih yang tak terhingga 

disampaikan kepada pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama Universitas Islam Negeri Mataram yang memiliki 

komitmen tinggi menumbuhkembangkan budaya akademik 

dalam bentuk penerbitan naskah-naskah akademik. 

Tentu saja goresan qalam ini tak terhindarkan dari 

berbagai kekurangan. Masukan dan kritikan dari pembaca 

kiranya dapat menyempurnakannya. Semoga bermanfaat.  

 

Mataram, disenja 2019 
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BAB I 

TITIK KUMPUL ANTARA ILMU SEJARAH 

DENGAN FAKTANEKA SEJARAH ISLAM 

 

A. Sejarah dalam Goresan Sejarawan 

Terma sejarah,1 sesungguhnya sudah sangat populis dalam 

tradisi oralitas kita. Dalam berkomunikasi sehari-hari, sering 

terucap kata-kata yang bertalian dengan sejarah, antara lain, 

misalnya: peristiwa sejarah, pelaku sejarah, saksi sejarah, fakta 

sejarah, mata pelajaran sejarah, guru atau dosen sejarah, sejarah 

umum, sejarah dunia, sejarah Islam dan sebagainya. Secara 

substantif, sesungguhnya esensi sejarah mengandung makna 

                                                           
1Secara etimologi term sejarah berasal dari kata Arab syajarah yang 

berarti pohon. Pengambilan istilah ini agaknya bertalian dengan realitas 

empiris, bahwa sejarah setidaknya dalam pandangan orang yang mula pertama 

menggunakan kata ini menyangkut tentang, antara lain: syajarah al-

nasab/pohon geonologis, yang pada masa kekinian bisa disebut syajara 

semakna dengan: to happen, dan to develop. Pada perkembangan selanjutnya, 

term sejarah dipahami sebagai sesuatu yang semakna dengan tarikh (Arab), 

istoria (Yunani), history (Inggris), yang secara sederhana berarti kejadian-

kejadian menyangkut manusia pada masa silam. Azyumardi Azra, “Krisis 

Sejarah Islam dari “Pusat” dalam Mahmuod M. Ayoub, The Crisis of Muslim 

History, Akar-akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim, Cet. I, (Bandung: 

Mizan, 2004), 23. 
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ambigu, demikian menurut Taufik Abdullah.2 Dengan sifat 

ambiguitas ini, mayoritas sejarawan cenderung menganggap 

sejarah sebagai sesuatu yang memiliki banyak pengertian,3 

antara lain:  

1. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau 

(history as past actuality). Istilah yang digunakan untuk 

merujuk sejarah dalam pengertian ini adalah sejarah 

objektif,4 sejarah serba obyek,5 atau histoire realite,6 apa 

adanya, di luar pengetahuan manusia, dalam arti belum 

mendapat sentuhan (interpretasi atau tafsiran) manusia. 

2. Sejarah sebagai catatan atau rekaman peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau (history as record). Istilah yang 

digunakan untuk sejarah dalam pengertian ini adalah 

sejarah subyektif, sejarah serba subyek, atau histoire-

recite.7 Sejarah dalam prespektif ini, mencoba 

memahami dan menangkap sejarah sebagai peristiwa 

                                                           
2Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1996), 89. 
3W.H. Walsh, Philosopy of History: an Introdaction, (New York: Harper 

Torchbooks, 1967), 16; dan Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 

(Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya 1995), 2-3. 
4Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, 

(Jakarta: Gramedia, 1993), 15. 
5Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2005), 12. 
6Taufik Abdullah, “Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi” dalam Ilmu 

Sejarah dan Historiografi, ed., Taufik Abdullah dan Abdurachman 

Surjomiharjo, (Jakarta: Gramedia, 1985), xi. 
7Abdullah, Pendahuluan.....xv. 
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masa lampau. Oleh karena itu, sejarah sebagai rekaman 

adalah hasil pengetahuan manusia. Memang hanya 

manusia yang memiliki sejarah, dan hanya manusia yang 

dapat membuat rekaman sejarah.8 Sejarah dalam 

pengertian inilah yang dimaksud dengan sejarah sebagai 

ilmu.  

Sejarah sebagai ilmu, menurut Alfian, mengandung dua 

aspek pemahaman tentang sejarah yaitu praktis dan teoritis. 

Segradasi ini berkelindan erat dengan esensi filsafat sejarah.9 

Sejarah sebagai ilmu praktis (ilmu sejarah eksistensi 

mendahului sejarah sebagai ilmu teoritis (filsafat sejarah), 

karena filsafat sejarah hanya mungkin direnungkan setelah 

faktaneka (fakta-fakta) sejarah digali melalui penelitian 

sejarah. Penelitian sejarah, dengan demikian mendahului 

renungan tentang sejarah.10 Penelitian sejarah merupakan 

ikhtiar sejarawan untuk memahami masa lampau. Hasil 

pemahaman ini, dituangkan dalam bentuk tulisan yang disebut 

historiografi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejarah 

dalam pengertian ini adalah gambaran masa lampau dalam 

karya para sejarawan. 

                                                           
8Stewart C. Easton, The Heritage of the Past: from the Earliest Times to the 

Close of the Middle Ages, (New York: Holt, 1963), 35. 
9Ibrahim Alfian, “Pengantar Metode Penelitian Sejarah” dalam Bunga 

Rampai Metode Penelitian Sejarah, ed., Anas Sudijono, (Yogyakarta: Lembaga 

Research dan Survey IAIN SU-KA, 1984), 4. 
10Soedjatmoko, Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, 

Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1996), 25. 
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Sementara itu, Garraghan menambahkan satu lagi 

pengertian sejarah. Dalam abstraksinya sejarah diandaikan 

sebagai metode penelitian (history as a method of inquiry) yang 

berfungsi sebagai proses atau teknik membuat rekaman 

sejarah.11 Menurutnya, sejarah sebagai metode adalah 

seperangkat aturan atau prinsip yang sistematis untuk 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, 

menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesisnya dalam 

bentuk tulisan. Sedangkan Ankersmit, melihat sejarah dari 

sudut pandang filsafat. Dalam pandangannya, sejarah 

mengandung tiga unsur yaitu filsafat sejarah deskriptif yang 

disebut historiografi, filsafat sejarah spekulatif,12 dan filsafat 

sejarah kritis.13 Oleh karena historiografi, merupakan bagian 

dari studi sejarah yang bersifat teknis yaitu tentang penulisan 

sejarah, maka mayoritas ahli filsafat sejarah tidak 

menganggapnya sebagai bagian dari studi filsafat sejarah.14 

Dengan demikian, historiografi masih tetap dalam pengertian 

                                                           
11G.J. Garraghan, A Guide to Historical Method, (New York: Fordham 

University Press, 1975), 18. 
12Filsafat Sejarah Spekulatif memandang sejarah sebagai proses secara 

keseluruhan, yang ditafsirkan sedemikian rupa untuk dipahami arti, makna, 

dan tujuannya. Tokoh-tokohnya adalah Vico, Hegel Karl Marx dan Toynbee. 

Baca Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 84. 
13Filsafat Sejarah Kritis, memikirkan masalah-masalah pokok dalam 

penelitian sejarah yaitu tentang cara dan metode yang digunakan oleh 

sejarawan. Tokoh-tokohnya adalah Benedetto Croce, Collingwood dan 

Wilhelm Dilthey. 
14FR. Ankersmit, Refleksi tentang Sejarah Pendapat-pendapat Modern 

tantang Filsafat Sejarah, terj. Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1987), 2. 
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sejarah sebagai catatan atau rekaman peristiwa masa lampau 

(history as record) yang merupakan hasil rekonstruksi para 

sejarawan.  

B. Sejarah dalam Balutan Obyektivitas 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengertian sejarah 

tersegradasi ke dalam tiga pengertian yaitu: history as past 

actuality, history as record, and history as a method inquiry. 

Sejarah dalam pengertian pertama bersifat obyektif, karena 

merupakan peristiwa yang sebenarnya, sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan. Sedangkan sejarah dalam 

pengertian kedua bersifat subyektif, karena merupakan hasil 

pengetahuan manusia. Sementara itu, sejarah dalam pengertian 

yang ketiga berdimensi metode penelitian. Dapatkah sejarah 

dalam pengertian kedua itu bersifat obyektif? Ini adalah salah 

satu permasalahan yang oleh para ahli filsafat sejarah kritis 

dianggap paling penting, krusial dan njelimet. Pertanyaan ini 

perlu dikemukakan karena jawaban atas pertanyaan ini, 

berjalin berkelindan dengan sifat ilmiah disiplin ilmu sejarah.15 

                                                           
15Menanggapi pertanyaan ini, para sejarawan secara epistimologis terbagi 

ke dalam dua kelompok. Pertama adalah kelompok sejarawan “realis” yang 

menyatakan bahwa ilmu sejarah itu obyektif, karena dapat menjelaskan 

realitas sebagaimana adanya. Kedua adalah kelompok sejarawan “relativis” 

yang beranggapan bahwa ilmu sejarah itu subyektif, karena realitas sejarah 

betapapun juga tidak dapat diungkapkan secara obyektif. Oleh karena itu, 

sejarawan perlu mengeksplanasikan subyektifitasnya, mengapa ia memilih satu 

permasalahan historis dan menolak yang lain. 
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Historiografi yang merupakan langkah terakhir dalam 

penelitian sejarah,16 sering dipandang serba subyektif. Hal ini 

disebabkan karena di dalam historiografi sudah tercakup 

interpretasi sejarawan. Fakta sejarah tidaklah mungkin ada 

kecuali sejarawan sendiri yang menentukannya. Sejarawan 

tanpa fakta, sesungguhnya tidaklah berakar dan tidak dapat 

berbuat banyak, sedangkan fakta tanpa sejarawan adalah mati 

dan tidak berarti.17 Oleh karena itu, proses interaksi yang 

intensif antara sejarawan dengan faktaneka sejarah atau dialog 

tanpa akhir antara masa kini dengan masa lampau, merupakan 

suatu keniscayaan bagi para sejarawan. 

Faktaneka sejarah bisa tidak obyektif, karena telah diberi 

arti dan interpretasi oleh sejarawan. Dengan demikian, unsur 

pendirian pribadi (subyektifitas) sejarawan dalam historiografi, 

selalu dilibatkan atau pandangan penulis, yang subyektif tidak 

dapat dihindarkan dalam penulisan sejarah.18 Apakah 

subyektivitas dalam historiografi membuat ilmu sejarah 

menjadi tidak obyektif? Sejarah sebagai ilmu, sesungguhnya 

menuntut obyektivitas karena tanpa obyektivitas, ia akan 

berhenti menjadi sebuah ilmu pengetahuan.19 Oleh karenanya, 

                                                           
16Ada lima tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik, 

pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sumber), interprestasi dan 

penulisan (historiografi). Baca Kuntowijoyo, Pengantar....89. 
17Edward H. Carr, What is History? (New York: Vintage Books, 1961), 34. 
18Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Pustaka 

Rakyat, 1960), 14. 
19Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu, (Jakarta: Bhratara Karya 

Aksara, 1981), 26. 
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sejarawan harus mengungkapkan apa yang terjadi secara 

obyektif. Menurut Garrraghan,20 yang dimaksud dengan 

obyektivitas dalam ilmu sejarah adalah: 

1. Obyektivitas tidak berarti menuntut agar sejarawan 

bebas sepenuhnya dari kecurigaan-kecurigaan awal yang 

bersifat rasial, politis, atau agama dan lainnya. 

2. Obyektivitas tidak berarti menuntut agar sejarawan 

mendekati tugasnya terlepas dari semua prinsip, teori 

dan falsafah hidupnya. 

3. Obyektivitas tidak berarti menuntut agar sejarawan 

bebas dari simpati terhadap subyeknya. 

4. Obyektivitas tidak berarti menuntut agar pembaca 

mengekang diri dari penilaian atau penarikan konklusi. 

5. Obyektivitas sejarawan tidak berarti bahwa semua 

situasi yang menimbulkan peristiwa historis dicatat. 

Dengan demikian, subyektifitas dalam historiografi 

sesungguhnya justru merupakan dasar bagi obyektivitas 

sejarah.21 Meskipun demikian sejarah harus tetap mengikuti 

prosedur-prosedur ilmiah yang dapat membedakannya dari 

hikayat, dongeng maupun legenda. Dalam arti bahwa seorang 

sejarawan harus tetap bersikap kritis terhadap sumber-sumber 

                                                           
20Garraghan, A. Guide...47. 
21W. Poesporodjo, Subyektivitas dalam Historiografi, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 1987), 37-59. 
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yang digunakannya.22 Hal ini dilakukan agar sejarawan tidak 

jatuh ke dalam apa yang disebut historian‟s, fallacies atau 

Thomas S. Kuhn menyebutnya sebagai “kekeliruan” atau 

“takhayul”,23 sehingga sejarah tetap dalam bingkai ilmiah. 

C. Sejarah dalam Bingkai Subyektivitas 

Subyektifitas sejarah terletak pada interpretasi atau 

penafsiran terhadap sejarah. Artinya, sekalipun peristiwa 

sejarah itu satu dan hanya sekali saja terjadi (einmalig), dan 

tidak dapat terulang kembali, namun penafsiran atau 

interpretasi terhadap peristiwa sejarah, bisa berbeda antara 

sejarawan yang satu dengan sejarawan lainnya. Hal ini 

disebabkan karena penulis sejarah adalah manusia dan yang 

ditulispun mengenai masa lampau manusia.24 Dalam konteks 

ini Ibnu Khaldun,25 mengidentifikasi musabab terjadinya 

subyektivitas sejarah, antara lain:  

1. Sikap memihak (tasyayyu‟ atau partianship) terhadap 

pendapat atau golongan tertentu. Apabila sejarawan 

                                                           
22Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologi dan 

Historis Islam Indonesia, (Jakarta: Logos, 1998), 89. 
23Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions: Paradigma 

dalam Revolusi Sains, terj. Tjun Surjaman, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2004), 4. 
24Nouruzzaman Shiddiqi, Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik 

Metodologis, (Yogyakarta: PLP2M 1984), 1. 
25Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, terj. Ahmadie Thaha, 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 7. 
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memiliki sikap ini, maka ia hanya menerima informasi 

sejarah yang mengungkapkan pendapat golongannya. 

Sikap ini dapat menutup mata seseorang sejarawan 

untuk bertindak kritis. Ia hanya mau menerima 

informasi-informasi yang dapat memberinya keuntungan, 

walaupun informasi itu penuh kedustaan. 

2. Terlalu percaya kepada pihak penukil berita sejarah. 

Padahal sebelum berita itu diterima, sejarawan sejatinya 

terlebih dahulu melakukan kritik ekstern berupa ta‟dill 

wa tarjib atau personality criticism. 

3. Gagal menangkap maksud dari apa yang dilihat atau yang 

didengar, kemudian menyampaikan berita itu atas dasar 

asumsi pribadinya. Sejarawan dengan sikap ini, tidak 

akan mampu menganalisis dengan tepat. Hal ini 

mungkin saja terjadi karena kekurangan informasi atau 

karena kurang tajam pandangannya. 

4. Keyakinan yang salah terhadap sesuatu yang benar. 

Sejarawan seperti ini biasanya sudah terlanjur meyakini 

sesuatu yang salah, sehingga apabila suatu kebenaran 

dihadapkan kepadanya, ia akan menolaknya. Bahkan ia 

akan mempunyai anggapan bahwa yang benar itu adalah 

salah.  

5. Tidak mampu secara tepat menempatkan sesuatu 

peristiwa pada proporsi yang sebenarnya. Hal ini terjadi 

karena rumit dan kaburnya peristiwa sejarah yang 

dihadapi. Sikap ini dapat menyebabkan terjadinya 
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pemutarbalikan faktaneka historis, dan dengan tidak 

sengaja, ia telah menuturkan berita yang tidak benar. 

6. Kegandrungan dan kegemaran mayoritas manusia untuk 

mendekatkan diri kepada penguasa atau para pembesar. 

Dengan memuji dan menyanjungnya, mereka hanya 

menyampaikan hal yang baik-baik saja, sehingga 

informasi yang dipublikasikan menjadi tidak jujur dan 

menyimpang dari kebenaran. Sejarawan seperti ini 

biasanya ingin mencari muka, dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan finansial hanya untuk dirinya 

sendiri. 

7. Tidak mengetahui secara benar hukum-hukum dan 

watak-watak perubahan dalam masyarakat. Setiap 

peristiwa pada hakikatnya memiliki watak khas dan 

kondisi-kondisi yang melebur di dalamnya. Apabila 

seorang sejarawan mengetahui dengan benar hukum-

hukum dan watak-watak suatu peristiwa, maka 

pengetahuan itu sesungguhnya dapat membantunya 

dalam membedakan yang benar dan yang salah. 

Pengetahuan ini lebih efektif dalam memeriksa informasi 

sejarah secara kritis. Oleh karenanya, sebab ini 

merupakan sebab terpenting meskipun diletakkan pada 

urutan paling bungsu.  

Sementara itu, menurut Nourouzzaman Shiddiqi musabab 

subyektivitas sejarah yang diidentifikasi oleh Ibnu Khaldun 

dalam al-Muqaddimah itu bersifat intern, artinya muncul dari 

dalam diri seorang sejarawan. Ibnu Khaldun dalam hal ini, 
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tidak menyebutkan secara eksplisit kesalahan-kesalahan 

sejarawan yang bersifat ekstern, yang muncul dari luar diri 

sejarawan. Faktor ekstern itu, berupa tekanan-tekanan yang 

datang dari luar dirinya, baik dari penguasa maupun dari 

masyarakat lingkungannya. 

Untuk menambah pijakan kita, kami kemukakan deskripsi 

Nugroho Notosusanto tentang mula asal terjadinya 

subyektivitas sejarah,26 antara lain: 

1. Sikap berat sebelah pribadi (personal bias) yaitu suatu 

sikap antipati yang dikonstruksi oleh sejarawan terhadap 

seseorang atau jenis-jenis orang. Misalnya seorang 

sejarawan lebih cenderung terhadap orang-orang besar 

(tokoh) sebagai aktor sejarah, sebaliknya ada sejarawan 

yang lebih senang kepada orang-orang biasa sebagai aktor 

sejarah yang direkonstruksi. 

2. Perasangka kelompok (group prejuidice) yaitu asumsi-

asumsi yang dikonstruksi oleh para sejarawan sebagai 

anggota suatu kelompok sosial tertentu. Sejarawan 

kristen, misalnya, mempunyai pandangan yang berbeda 

dengan sejarawan Muslim tentang sebab-sebab Perang 

Salib yang berkepanjangan itu. Demikian halnya, 

Pemerintah Portugis bebeda pandangan dengan 

Pemerintah Indonesia mengenai integrasi wilayah 

“NKRI”. 

                                                           
26Nugroho Notosusanto, Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah, (Jakarta: 

Pusat AORI, 1984), 9-10. 
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3. Teori interpretasi sejarah yang berbeda. Hal ini dapat 

dilihat pada peristiwa sejarah nasional paling 

monumental yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

tanggal 17 Agustus 1945. Pada peristiwa ini, ada beberapa 

teori interpretasi sejarah yang muncul. Pertama, teori 

yang mengatakan bahwa faktor yang paling menentukan 

adalah politik internasional termasuk perjuangan via 

diplomasi dan lobi. Kedua, teori yang menyebutkan 

faktor militer yang menentukan yaitu keberhasilan 

perang gerilya. Ketiga, teori yang berpendapat bahwa 

faktor yang paling dominan adalah keyakinan agama 

yaitu berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Filsafat yang berlainan yang dianut oleh para sejarawan. 

Misalnya, Soekarno yang nasionalis sekuler, tentu 

berbeda penafsirannya dengan Buya Hamka yang 

nasionalis Islam, dalam menafsirkan suatu peristiwa 

sejarah yang bertautan dengan gerakan revolusi 

kemerdekaan. 

D. Titik Anjak Menggapai Obyektivitas  

Salah satu ikhtiar menggapai obyektivitas atau kebenaran 

sejarah (sejarah ilmiah) adalah melalui penelitian sejarah. Ilmu 

sejarah sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, mempunyai unsur 

yang merupakan alat untuk mengorganisasikan seluruh tubuh 

pengetahuannya serta menstrukturasi pikirannya. Dalam 

kerangka ilmu pengetahuan, hal ini disebut dengan metode. 
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Metode berkaitan dengan masalah “bagaimana orang 

memperoleh ilmu pengetahuan” (how to know). Sementara 

metodologi menyangkut dan berkelindan dengan soal 

“mengetahui bagaimana harus mengetahui” (to know how to 

know). 

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa metode berarti 

cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau teknis. Sedangkan 

metodologi adalah science of methods yakni ilmu pengetahuan 

yang membicarakan tentang metode-metode.27 Dalam konteks 

disiplin ilmu sejarah, metode sejarah merupakan istilah yang 

memadukan antara metode sejarah sebagai proses pengujian 

dan analisis kritis terhadap masa lampau dengan penulisan 

sejarah atau historiografi, sebagai proses rekonstruksi 

imajinatifnya.28 

Bertalian dengan metode penelitian sejarah, terdapat 

beberapa langkah atau tahapan dalam implementasinya,29 

antara lain : 

1. Tahap Heuristik atau Pengumpulan Data 

Heuristik yaitu ikhtiar untuk mencari dan menghimpun 

bukti-bukti sejarah yang merupakan jejak masa lampau. 

Secara umum, sumber-sumber informasi sejarah yang 

                                                           
27Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), xii.  
28Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, 

(Jakarta: UI Press, 1986), 25. 
29Ibrahim Alfian, “Tentang Metodologi Sejarah” dalam Ibrahim Alfian, 

dkk., (ed)., Dari Babat dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 1992), 411. 
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relevan dalam melakukan penelitian dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a) Dokumen yaitu sumber sejarah yang tertulis atau 

tercetak dalam berbagai bentuk, antara lain: buku, 

majalah, koran dan sebagainya. 

b) Rekaman yang bersifat nomerik yaitu rekaman yang 

di dalamnya terdapat bentuk-bentuk data nomerik, 

misalnya: skor tes, laporan sensus dan sebagainya. Pada 

masa kekinian, para peneliti sejarah meningkatkan 

penggunaan komputer untuk menganalisis sejumlah 

data nomerik. 

c) Pernyataan lisan yaitu melakukan wawancara dengan 

aktor dan saksi sejarah. Ini merupakan bentuk khusus 

dari penelitian sejarah yang disebut oral history. 

d) Relif yaitu obyek fisik atau karakteristik visual yang 

memberikan beberapa informasi tentang peristiwa 

masa lampau, misalnya: bangunan, monumen, 

peralatan dan sebagainya. 

2. Kritik Sumber  

Kritik sumber dilakukan untuk menguji, meneliti, dan 

menilai sejarah. Setiap sumber sejarah memiliki dua 

aspek yaitu aspek ekstern dan aspek intern. Aspek 

ekstern berkaitan dengan apakah sumber itu merupkan 

sumber yang sejati. Sedangkan aspek intern bertalian 

dengan apakah isi dari sumber itu memang dibutuhkan. 
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Oleh karenanya, dalam konteks ini dibutuhkan kritik.30 

Kritik terhadap sumber sejarah, tersegradasi ke dalam 

bentuk: 

a) Kritik ekstern, dilakukan untuk menguji dan menilai 

sumber sejarah dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat otentitasnya. Beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan kritik ekstern, antara lain: 

(1) Siapa yang menulis dokumen. 

(2) Apa tujuan dari penulisan dokumen.  

(3) Kapan dokumen ditulis. 

(4) Dimana dokumen ditulis.  

(5) Dalam kondisi bagaimana dokumen ditulis. 

(6) Bagaimana perbedaan bentuk atau versi 

keberadaan dokumen.  

b) Kritik intern, dilakukan untuk menguji dan menilai 

sumber sejarah dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat kredibilitasnya. Beberapa pertanyaan yang 

bertautan dengan kritik intern, yaitu: 

(1)  Siapa penulis dokumen 

(a) Apakah penulis menunjukkan peristiwa yang 

benar-benar terjadi. 

                                                           
30Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2001), 

23. 
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(b) Apakah penulis merupakan partisipan atau 

pengamat. 

(c) Apakah penulis memiliki kompetensi. 

(d) Apakah penulis terlibat secara emosional di 

dalam peristiwa tersebut. 

(e) Apakah penulis tertarik mengenai hasil dari 

peristiwa. 

(2)  Berkenaan dengan isi dokumen 

(a) Apakah isi membuat sense. 

(b) Apakah peristiwa tergambar dengan akurat 

pada waktu itu. 

(c) Apakah penduduk berkelakuan sebagaimana 

yang digambarkan. 

(d) Apakah bahasa dalam dokumen menimbulkan 

bias. 

(e) Apakah terdapat versi lain mengenai peristiwa 

yang ada. 

3. Interpretasi (Auffasung) 

Interprestasi adalah memahami makna yang sebenarnya 

dari faktaneka sejarah yang diperoleh. Untuk 

memperoleh rekonstruksi yang utuh dan menyeluruh, 

maka sejarawan harus dapat mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
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a. Pertanyaan peristiwa: 1) Apa peristiwa yang terjadi; 2) 

Siapa pelakunya; 3) Kapan waktunya; dan 4) Dimana 

tempatnya. 

b. Pertanyaan deskriptif: Bagaimana prosesnya (persoalan 

rekonstruksi). 

c. Pertanyaan kausalitas: 1) Mengapa peristiwa itu 

terjadi; 2) Apa jadinya; dan 3) Apa dampak atau 

akibatnya. 

Pada pertanyaan ketiga ini, sejarawan mulai melakukan 

analisis dan interpretasi teoretis. Sejarawan dalam hal ini, 

tidak hanya melihat kausalitas dari segi rentetan 

peristiwa saja, melainkan juga harus memperhatikan 

latar belakang struktural dan kultural masyarakat. 

4. Historiografi (Darstelling) 

Setelah sejarawan mengumpulkan informasi melalui 

tahapan heuristik, kritik dan interpretasi, maka tahapan 

selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil kerjanya dalam 

bentuk laporan yang dikenal dengan istilah historiografi. 

Disini, para sejarawan dituntut untuk menyajikan 

dengan bahasa yang baik dan benar, agar dapat dipahami 

oleh orang lain serta dituntut untuk menguasai teknik 

penulisan karya ilmiah. 
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E. Ilmu Sejarah: Kebermaknaannya bagi Sejarah Islam 

Sejarah sebagaimana bunyi sebuah frasa, dapat bermakna 

“ditemukan kembali” (recovered), “dikenang” (be remembered), 

dan “ditemukan” (invented). Menurut frasa ini, dalam konteks 

pertama, tampak bahwa sejarah bisa bahkan sering ”hilang” 

(lost history), sehingga pada gilirannya harus ditemukan 

kembali. Tetapi sejarah yang ditemukan kembali, jelas tidak 

sama dengan apa yang terjadi sesungguhnya, atau secara aktual 

terjadi dalam perjalanan waktu. Bahkan sangat mungkin 

terdapat disparitas yang tajam antara sejarah aktual yang 

sebenarnya tidak pernah bisa ditemukan kembali secara utuh 

dengan sejarah yang ditemukan kembali. 

Sering kali disparitas itu semakin tajam, ketika sejarah yang 

ditemukan kembali itu karena vested interest dan tendensi-

tendensi tertentu, seperti kepentingan “ideologis” mengalami 

proses idealisasi dan bahkan mitologis, yang pada gilirannya 

akan menghasilkan legenda dan mitos ketimbang sejarah. 

Konsekuensi logisnya, sejarah yang lebih mirip legenda dan 

mitos itu, sering diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Akhirnya, pada tataran praksis sejarah semacam 

itu, merasuk dan menguasai kesadaran kolektif satu kelompok 

etnis atau bangsa tertentu. 

Pada perkembangan selanjutnya, kesadaran kolektif 

tersebut mendorong penciptaan sejarah terus menerus. Fakta 

ini tentu sah-sah saja, selama apa yang dihasilkan itu dapat 

dipertanggung-gugatkan secara historis. Karenanya, dalam 

rangka meminimalisir bahkan kalau perlu menafikan 
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disparitas, idealisasi dan mitologisasi itulah, diperlukan ilmu 

sejarah dalam rangka pengujian kritis secara intensif, sehingga 

kita dapat menemukan sejarah yang lebih obyektif, akurat dan 

bisa dipertanggung-gugatkan. Disinilah letak kebermaknaan 

ilmu sejarah terkhusus terhadap sejarah Islam. 

Ambiguitas makna sejarah oleh para sejarawan, 

sesungguhnya bermuara pada ikhtiar menelistik peristiwa-

peristiwa sejarah atau kejadian-kejadian manusia pada masa 

lampau, termasuk di dalamnya faktaneka sejarah Islam. 

Penelitian ini berpangkal ujung pada dua sudut pandang yang 

berbeda: “pinggir” atau “ujung” (periphery or edge) dan “pusat” 

(center). Sejarah Islam dari sudut pandang periphery atau edge 

(pinggiran atau ujung, bukan dalam pengertian geografis) 

berasal dari individu-individu dan kelompok-kelompok kecil 

masyarakat yang tersebar dalam wilayah yang amat luas, tapi 

tidak terintegrasi secara baik, yang berbicara dalam bahasa-

bahasa berbeda dan yang berkembang dalam warisan tradisi 

sosial-kultur dan keagamaan yang beragam. 

Sejarah Islam dari “pinggir” menarasikan dan membahas 

sejarah masyarakat-masyarakat Muslim non Arab („ajam) 

secara keseluruhan, yang mencakup kehidupan sosial, budaya, 

ekonomi dan pendidikan (serta tradisi intelektual) dalam 

pengertian seluas-luasnya. Termasuk pula menarasikan sejarah 

(institusi-institusi) politik. Sementara sejarah Islam dari “pusat” 

cenderung Arabic core-oriented atau too Midle Eastren oriented. 

Selama ini, sejarah Islam dari “pusat” memang sering 

diidentikkan dengan sejarah masyarakat atau bangsa Arab atau 
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Timur Tengah (TimTeng). Selama lima belas abad lamanya, 

sejarah Islam adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW 

dan penguasa-penguasa Muslim di kawasan Arab. Pandangan 

dari “pusat” ini, bertitik tumpu dari, dan cendrung berpusat 

pada, institusi politik (kekhilafahan) sejak awal 

pertumbuhannya, ekspansinya yang luar biasa ke luar wilayah 

jazirah Arab, sampai kepada kemerosotan dan kehancuran 

institusi politik ini. Pandangan ini menggambarkan, sejarah 

Islam sebagai pertumbuhan dari nucleus tunggal, yang 

kemudian menyebar dan menyatu dalam institusi yang diberi 

label “kekhilafahan”. Karena itu, sejarah Islam yang cenderung 

Arabic core-oriented atau too Midle Eastern oriented ini sangat 

“political oriented”. 

Faktaneka sejarah Islam yang sering dijumpai dalam 

historiografi Islam pada masa kekinian dan diorientasikan per 

se politik dimaknai sebagai sejarah tentang imperium, 

penguasa dan elit kekuasaan, bukan sejarah tentang aspek-

aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Sejarah sebagai 

sejarah politik an sich tentu saja menjadi sasaran kritik, karena 

beberapa hal, antara lain:31 

1. Kehidupan dan kebudayaan manusia tidaklah melulu 

politik. Politik hanya merupakan salah satu aspek saja 

dari perjalanan sejarah anak manusia. Dengan 

mengidentifikasi sejarah Islam dengan sejarah politik, 

                                                           
31Azyumardi Azra, “Sejarah Sosial: Wawasan Ibnu Khaldun” dalam Toto 

Suharto, Epistimologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun, Cet.I, (Yogyakarta: Fajar 

Pustaka Baru, 2003), xxi. 
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maka telah terjadi semacam reduksi atau distorsi 

terhadap peristiwa sejarah Islam secara keseluruhan. Jika 

politik sering melibatkan intrik, konflik dan 

pertumpahan darah, maka sejarah Islam, misalnya 

apabila dipandang dari perspektif ini, bisa jadi hanya 

merupakan sejarah konflik dan pertikaian di antara 

penguasa Muslim. Sejarah tentang jatuh bangunnya suatu 

imperium dan sejarah tentang silih bergantinya elit 

penguasa. Dalam konteks ini, tentu saja telah terjadi 

reduksi dan distorsi terhadap sejarah Islam. 

2. Perjalanan sejarah manusia, secara obyektif tidak hanya 

ditentukan oleh politik dan para penguasa. Politik tentu 

saja merupakan suatu faktor penting tetapi bukan satu-

satunya. Faktor-faktor seperti: geografi, iklim atau 

lingkungan alam lainnya juga lebih menentukan. Bahkan 

faktor-faktor ini pada gilirannya dapat menciptakan 

struktur-struktur yang kohern, yang bertahan dalam 

jangka waktu yang amat lama. Struktur-struktur inilah 

yang selanjutnya dapat menentukan corak dan langgam 

kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan 

dan lain sebagainya. 

3. Sejarah tentang politik nyaris merupakan sejarah bagi 

para penguasa saja. Karena itu, ia sering dipandang 

bersifat elitis, yaitu sejarah tentang mainstream 

kekuasaan, atau mereka yang dipandang sebagai 

mainstream dalam kekuasaan politik. Dalam sejarah 

seperti ini, tidak ada tempat bagi “orang kecil”, “massa”, 
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apalagi kelompok-kelompok atau gerakan yang 

dipandang di luar mainstream kekuasaan dan politik. 

Mereka ini, dipandang sebagai “people without history” 

atau bahkan mungkin harus dilenyapkan dari pentas dan 

panggung sejarah. 
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BAB II 

HITAM PUTIH ARAB PRA ISLAM 

 

A. Kearifan Lokal 

Diskursus tentang sejarah Islam oleh siapa pun dan dimana 

pun,1 selalu bertitik tumpu dan bermula awal dari 

perbincangan tentang bangsa Arab2 pra Islam. Term ini selalu 

dianggap relevan dan elegan, karena negeri dan bangsa Arab 

adalah yang mula pertama mengenal dan menerima Islam. 

Faktaneka sejarah mengungkapkan bahwa agama Islam 

dibumikan pertama kali di jazirah Arab, karena itu sudah 

barang tentu bangsa Arablah yang mula pertama mendengar, 

mengenal, meyakini, menghayati, mengamalkan dan 

menyebarluaskan Islam. 

                                                           
1Termasuk para sejarawan Barat (orientalis) dan Timur (Muslim), 

pemerhati, guru, dosen sejarah Islam dan kita hari ini. 
2Arab atau Arabia berarti padang pasir. Lihat Hassan Ibrahim Hassan, 

Tarikh al-Islam-al-syiasi wa al-Dini wa al-Tsakafi wa al-Ijtima‟i, 

(Kairo:Maktabah al- Nahdiah al-Mishriyah, 1996), 1. Pada terminologi lain, 

term Arab berasal dari kata „Arab yang berarti pengembara. Penduduk negeri 

ini dinamakan bangsa Arab karena mereka bangsa pengembara yang nomaden. 

Lihat Rus‟an, Sejarah Islam di Zaman Rasulullah SAW, (Semarang; 

Wicaksana, 1999), 9. 
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Pada tataran empiris, sejarah perkembangan bangsaArab 

berjalin berkelindan dengan sejarah perkembangan Islam. 

Bangsa Arab adalah bangsa yang diasuh dan dibesarkan oleh 

Islam, sebaliknya Islam diterima dan dibumikan secara luas 

oleh bangsa Arab. Kemajuan bangsa Arab sampai menjadi 

bangsa yang besar adalah berkat loyalitas, integritas dan 

komitmennya terhadap Islam. Dan tidaklah mungkin 

dinafikan, bahwa sesungguhnya Islam dengan sangat cepat dan 

mengangumkan membumi dihampir seluruh ranah jagat raya 

ini karena diaktori oleh bangsa Arab.3 

Terma Arab pra Islam menjadi penting untuk didiskusikan 

dengan hajat untuk menelisik akar historis, potret hidup dan 

dinamika kehidupan awal komunitasnya, demi dan untuk 

penelisikan faktaneka sejarah pembumian awal Islam dan 

perkembangannya. Dalam konteks ini, menjadi menarik untuk 

didiskusikan tema-tema yang betalian dengan: sistem 

kepercayaan atau agama yang diyakininya, sistem politik atau 

pemerintahan, sistem sosial, dan kebudayaan atau peradaban. 

B. Sistem Kepercayaan  

Sebelum kita mendiskusikan agama atau kepercayaan yang 

pernah diyakini oleh masyarakat Arab pra Islam, baik kiranya 

kita coba menelisik urgensi agama dalam kehidupan manusia. 

Sesungguhnya agama atau kepercayaan bagi manusia, 

                                                           
3Faisal Ismail, Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Pemulaan 

hingga Zaman Khulafaurrasyidin, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984),1. 
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merupakan kebutuhan fitrah dan emosional, dan agama 

merupakan satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan 

fitrah manusia, yang tak satupun dapat menggantikan 

kedudukannya. Dengan pemaknaan yang lain, sesungguhnya 

agama, bagi siapapun merupakan fitrah baginya. Al-Quran al-

Karim telah mengungkapkan bahwa Allah SWT menyimpan 

agama pada lubuk jiwa manusia: Hadapkanlah dengan lurus 

kepada agama Allah: Tetaplah atas fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. (QS ar-Rum: 

30) 

Murthada Muthaharri,4 mengajukan beberapa hipotesis 

tentang pertumbuhan agama dalam kehidupan manusia, antara 

lain: 

1. Agama adalah produk rasa takut. Rasa takut manusia 

dari alam, dari gelegar gemuruh yang menggetarkan, dari 

luasnya lautan dan terjangan tsunami yang menggulung 

dan meluluhlantakan daratan serta fenomena-fenomena 

alam lainnya. Sebagai produk rasa takut, lalu terlintaslah 

agama dalam lubuk manusia. Lucretius, seorang filosof 

Yunani menyebutkan bahwa nenek moyang pertama 

para dewa adalah dewa ketakutan. 

2. Agama adalah produk kebodohan. Sebagian orang 

percaya bahwa faktor yang mewujudkan agama adalah 

kebodohan manusia. Sesuai dengan wataknya manusia 

                                                           
4Murtadha Muthahhari, Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama, 

(Bandung: Mizan, 1990), 45.  
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selalu memiliki kecendrungan untuk mengetahui sebab-

sebab dan hukum-hukum yang berlaku atas alam ini, 

serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. 

Mungkin disebabkan tidak berhasil mengenalnya, 

manusia lalu menisbahkan hal itu kepada sesuatu yang 

bersifat metafisis. 

3. Pendambaan manusia akan keadilan dan keteraturan. 

Sebagian orang memperkirakan bahwa motivasi 

keterikatan manusia kepada agama adalah 

pendambaannya akan keadilan dan keteraturan. Yaitu 

ketika manusia dalam kehidupannya, menyaksikan 

kezaliman dan tiadanya keadilan dalam masyarakat dan 

alam. Karena itu, Ia menciptakan agama dan berpegang 

erat kepadanya, demi meredakan berbagai penderitaan 

kejiwaannya. Hipotesis yang diajukan oleh Muthaharri, 

bisa jadi salah satu atau bahkan semuanya dapat 

memotivasi masyarakat Arab pra Islam dalam meyakini 

suatu agama atau kepercayaan. Yang pasti bahwa 

sebelum Islam dibumikan di jazirah ini, ada beberapa 

agama atau kepercayaan yang dianut oleh penduduknya, 

antara lain: 

a. Agama Tauhid. Agama ini dibawa dan disampaikan 

oleh para nabi-nabi terdahulu, antara lain: Nabi Hud 

a.s kepada komunitas Ad, dan Nabi Saleh a.s kepada 

kaum Tsamud. Termasuk ke dalam agama Tauhid ini 

adalah agama Hanif yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim 

a.s dan putranya Nabi Ismail a.s. Dalam konteks ini, 



Hitam Putih Arab Pra Islam 29 

hanif dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang-orang 

Arab yang selama zaman jahiliah tetap dalam 

kepercayaan agama yang disampaikan oleh Nabi 

Ibrahim a.s, dan putranya Nabi Ismail a.s. dan tidak 

meyakini kepercayaan serta tidak melukukan ibadah 

ritual yang dipraktekan oleh bangsa Arab pra Islam, 

yang mempercayai panganisme. Beberapa doktorin 

agama hanif, antara lain: 

1) Percaya kepada Allah SWT sebagai penguasa 

alam. 

2) Percaya kepada malaikat. 

3) Larangan berbuat zina. 

4) Memuliakan Ka‟bah dan menunaikan ibadah haji. 

5) Haram menikahi istri-istri bapaknya (yang telah 

meninggal), dan haram menikahi anak kandung, 

saudara ayah, saudara ibu, dua orang wanita 

bersaudara sekaligus. 

b. Agama Ashabiyah yaitu kepercayaan dan penyebah 

kepada benda-benda langit, seperti: bulan, bintang 

dan matahari. Kepercayaan ini mereka yakini karena 

benda-benda langit tersebut diasumsikan dapat 

mengatur alam yang luas ini. Oleh karena itu, sudah 

sepantasnyalah benda-benda langit itu dihormati, 

dimuliakan dan disembah. Agama ini mula awalnya, 

diyakini oleh bangsa Arab Bani Qahthan pada masa 

imperium Saba‟ di negeri Yaman. 
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c. Agama Yahudi, agama ini bertitik tumpu pada syari‟at 

yang diajarkan pada Nabi Musa a.s. untuk komunitas 

Bani Israil. Ketika Nabi Musa a.s. diusir oleh Fir‟aun 

dari negeri Mesir, mereka berhijrah ke Palestian. 

Tetapi di negeri ini Nabi Musa a.s. dan pengikut 

agama Yahudi menuai resistensi bahkan penguasa 

Romawi di negeri ini terus menerus melaukukan 

pengejaran dan pembantaian terhadap pengikut 

agama yang berkitab suci Taurat ini. Dalam kondisi 

yang tidak kondusif, sebagian pengikut Yahudi 

bereksodus ke jazirah Arab dan berdomisili di 

Yastrib, Wadil Qura, Yaman dan Khaibar. Di sisi lain, 

penguasa Yaman saat itu -Yusuf Zu Nuas-

memerintahkan penduduk Najran untuk berkonversi 

terhadap agama Yahudi dan memaksa mereka 

meninggalkan agama Kristen yang dipeluknya. 

Tindakan penguasa Yaman ini, mendapat perlawanan 

keras dari penguasa Romawi, Justinian I (518-527 M) 

dengan memerintahkan gubernur Habasyiah 

(Ethopia) yang juga beragama Kristen untuk 

menyerang negeri Yaman. Sampai menjelamg 

kelahiran Rasulullah SAW agama Yahudi tidak 

mendapat banyak pengikut. Hal ini lebih disebabkan 

karena sikap superioritas bangsa Yahudi atas bangsa-

bangsa lainnya. Bahkan seorang Arab atau yang 

lainnya, yang telah beragama Yahudi sekalipun, tidak 
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pernah akan memperoleh kedudukan yang sama 

dengan penganut Yahudi keturunan Bani Israil. 

d. Agama Nasrani, agama ini diyakini oleh sebagian 

bangsa Arab pra Islam yang berdomisili di bagian 

utara dan selatan. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan agama Kristen eksis di jazira Arab, 

antara lain: proses kristenisasi yang sangat intensif, 

doktrin-doktrinnya difondasikan di atas prinsip-

prinsip humanisme serta menentang prisnsip-prinsip 

chauvinistis. Sebagaimana halnya agama Yahudi, 

agama ini pun tidak bisa berurat berakar di lubuk 

komunitas Arab, tersebab adanya berbagai 

kepercayaan yang aneh-aneh pada agama ini, yang 

sangat sulit dipahami dan dirasionalkan oleh bangsa 

Arab pra Islam. 

e. Paganisme atau watsani yaitu suatu kepercayaan 

terhadap berhala-berhala. Kepercayaan ini amat lazim 

dihampir seluruh lapisan masyarakat Arab pra Islam. 

Latar historis munculnya kepercayaan ini disebabkan 

eksodusnya suku Khuza‟ah dari Yaman ke Mekah 

diketika runtuhnya bendungan Ma‟arib. Di negeri 

baru ini, mereka mampu mengambil alih kekuasaan 

dan penguasaan atas Baitullah dari Bani Israil. 

Selanjutnya seorang pembesar Khuza‟ah melakukan 

perjalanan ke negeri Syam (Syiria) dan di wilayah ini, 

dia melihat bangsa Amaliqah melakukan ritual agama 

dengan menyembah berbagai berhala. Kemudian 
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pembesar ini meminta berhala kepada kaum 

Amalikah. Selanjutnya penguasa ini pun diberikan 

sebuah berhala yang bernama Hubal, dan diletakkan 

di sekitar Ka‟bah (Baitullah). Sejak saat itu, 

kepercayaan ini masuk ke wilayah jazirah Arab. 

Konsekuensi logisnya adalah bermunculanlah berhala-

berhala yang diciptakan dan ditempatkan di setiap 

sudut Ka‟bah, yang diniati sebagai media 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbuatan suku 

Khuza‟ah dan Quraisy ini kemudian ditiru oleh suku-

suku yang lain dan mereka menciptakan berhala-

berhala di negerinya masing-masing. Misalnya, berhala 

Mana disembah oleh suku Aus dan Khazraj, Uzza 

dipertuhankan oleh suku Quraisy, Latta diyakini oleh 

suku Tsqif dan Hubal disembah oleh suku 

Khaziman.5 Dalam catatan sejarah, ada sekitar 360 

buah berhala yang dibuat dan ditempatkan disekitar 

Ka‟bah. Baitullah baru bersih dari sampah-sampah 

berhala, ketika terjadi Fathul Makkah (penaklukan 

Kota Mekah) pada tanggal 20 Ramadhan 8 H.  

C. Sistem Politik dan Pemerintahan 

Sistem politik dan pemerintahan yang dikonstruksi oleh 

masyarakat Arab pra Islam di wilayah Hijaz ( Mekah, Yastrib 

                                                           
5Nourouzzaman Shiddiqi, Pengantar Sejarah Muslim, (Yogyakarta: Nur 

Cahaya, 1995), 116. 
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dan Thaif), mendekati sistem al-Masyaikhah (sebuah sistem 

pemerintahan dimana pucuk pimpinan dipegang oleh seorang 

syeikh).6 Terkhusus Kota Mekah, mulai dipimpin oleh kabilah 

Quraisy pada masa kepemimpinan Qusay bin Kilab. Model 

kepemimpinan yang diterapkan oleh kabilah Quraisy atas 

Kota Mekah sesungguhnya dititiktumpukan pada 

pemeliharaan Ka‟bah. Karenanya, Qusay membagi kekuasaan 

atas Mekah dan/atau Ka‟bah menjadi beberapa bagian yaitu:7 

1. Hijabah (penjaga kunci-kunci Ka‟bah). 

2. Siqayah (pengawas mata air zam-zam untuk 

dipergunakan oleh para peziarah). 

3. Diyat (kekuasaan hakim sipil dan kriminal). 

4. Sifarah (kuasa usaha negara atau duta besar). 

5. Liwa‟ (jawatan ketentaraan). 

6. Rifadah (petugas pajak yang diperuntukkan bagi kaum 

dhu‟afa). 

7. Nadwah (jawatan ketua dewan). 

8. Khaimmah (pengurus balai musyawarah). 

9. Khazinah (jawatan administrasi keuangan). 

10. Azlam (penjaga panah peramal untuk mengetahui 

pendapat para dewa). 

                                                           
6Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, sebuah Study Analitis 

Berdasarkan Sumber-Sumber yang Otentik, terj. Yessi HM Basyaruddin, 

(Jakarta: Qisthi Press, 2006) 67. 
7 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam,(Jakarta, LSIK: 2003), 14. 
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Sementara sistem suksesi kepemimpinan dirancang bangun 

dengan menggunakan sistem monarchy heriditas. Hal ini 

tampak diketika Qusay-menjelang akhir masa kekuasaannya, 

karena sudah merasa uzur- menyerahkan semua urusan 

pemerintahan dan kepemimpinannya kepada putranya yang 

pertama, Abdul al-Dzar. Sistem ini berpretensi mensegradasi 

masyarakat menjadi dua kelompok besar yaitu masyarakat 

yang mendukung dan berada di dalam sistem kekuasaan (in 

sider) dan masyarakat yang menentang dan berada di luar 

sistem kekuasaan (out sider). Dalam perjalanannya, terdapat 

kelompok masyarakat yang mendukung kekuasaan. Mereka ini 

berasal dari keturunan Abdul al-Dzar. Sementara itu 

kelompok masyarakat yang menolak kepemimpinan, berasal 

dari keturunan saudaranya Abdul Manaf. 

Sistem ini akhirnya tenggelam dalam lipatan sejarah untuk 

beberapa saat, diketika Muhammad SAW mengkonstruksi 

City State of Madina (Negara Kota Madinah) dan diteruskan 

oleh para Khulafa ar-Rasyidun. Setelah periode emas masa 

kepemimpinan Islam di bawah Rasulullah SAW dan para 

sahabatnya, kembali sistem monarchy heriditas menjadi pilihan 

utama dan satu-satunya pilihan bagi masyarakat Muslim, 

hingga hancur dan runtuhnya Baghdad oleh serangan tentara 

Mongol di bawah pimpinan Jengiz Khan dan dilanjutkan oleh 

Hulagu Khan pada bulan Pebruari 1258 M. 
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D. Sistem Sosial 

Sistem dan kondisi sosial suatu masyarakat dimanapun 

mereka berada, berjalin berkelindan serta tidak akan bisa 

terpisah dengan kondisi politik, ekonomi dan keagamaan yang 

ada di masyarakat tersebut. Dan bagi masyarakat Arab pra 

Islam (jahiliyah), penyembahan terhadap berhala (paganism 

atau watsani), merupakan fenomena umum keagamaan di 

tengah-tengah kehidupan mereka. Sejatinya paganism atau 

watsani sangatlah bertentangan dan paradoks dengan fitrah 

dan logika manusia. Konsekuensinya, fenomena sosial 

komunitas Arab jahiliyah tempo doeloe pun sangat banyak 

yang bertentangan dengan firtrah dan logika manusia. 

Sistem sosial masyarakat Arab pra Islam terfomulasi dalam 

bentuk kabilah. Sistem ini difondasikan di atas: pertalian 

geneologis, hubungan perkawinan (paternalistik), suaka 

politik, dan sumpah setia. Suatu kabilah dipimpin oleh seorang 

kepala yang disebut Syeikh al-Kabilah yang dipilih melalui 

mekanisme musyawarah. Kandidat kepala kabilah harus 

memenuhi syarat-syarat, antara lain: dewasa, cakap, mampu, 

sabar, pemurah dan pemberani. Kepala kabilah mengemban 

tugas dan berfungsi sebagai: pemimpin, pemberi nasihat, 

panutan, memelihara dan melestarikan tradisi nenek moyang, 

menjaga ketertiban dan mencari solusi atas konflik horizontal 

yang terjadi antara anggota kabilah yang dipimpinnya. 

Malapetaka terbesar yang dialami oleh seorang anggota 

kabilah, manakala dia dicopot dari keanggotaannya. 

Pencopotan ini bisa terjadi, manakala seorang anggota kabilah 
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melakukan pelanggaran terhadap berbagai pantangan, misalnya 

melakukan pembunuhan terhadap sesama anggota kabilah 

atau anggota kabilah lainnya. Setiap anggota masyarakat yang 

berada di luar keanggotaan kabilah pada hakekatnya, ia sudah 

lenyap. Kedudukannya serupa dengan seorang buronan atau 

binatang buruan yang setiap saat dapat diburu dan dibunuh. 

E. Sistem Budaya  

Budaya bangsa Arab sebelum Islam lebih popular disebut 

budaya jahiliyah. Secara etimologi, terma jahiliyah merupakan 

lawan kata „ilm (pengetahuan). Pada konteks ini, budaya 

jahiliyah tidak harus dimaknai sebagai suatu budaya yang 

dibangun oleh komunitas yang bodoh atau suatu budaya yang 

membuat masyarakatnya menjadi bodoh. Pada tataran praksis 

dan berdasarkan realitas empiris, sejatinya bangsa Arab pra 

Islam bukanlah bangsa yang bodoh. Hal ini terbukti dengan 

penguasaan mereka terhadap berbagai cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, antara lain: arsitektur, sejarah, 

astronomi, kesusateraan (salah satu menjadi kegemaran dan 

kebanggaan mereka mencipta karya-karya seni bernilai tinggi 

seperti: syair, puisi dan prosa).8 

Sesungguhnya jahiliah dalam konteks ini lebih diarahkan 

pada pemahaman tentang suatu komunitas yang sedang 

mengalami degradasi nilai, dekadensi moral, pembangkangan, 

                                                           
8Ignaz Goldziher, Muslim Studies, (London: George Allen, 1967), 201-05. 
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pendustaan, serta pendurhakaan terhadap kebenaran nilai-nilai 

universal. Dalam tataran praksis, budaya jahiliyah terformulasi 

dalam bentuk: meminum minuman keras, “ngedrak”, judi, 

nikah tanpa batas, pembunuhan anak-anak karena takut 

miskin atau karena dihimpit kemiskinan itu sendiri, 

pembunuhan terhadap bayi perempuan dan bayi laki-laki 

cacat yang baru dilahirkan dikarenakan takut kena aib, 

mencuri, berzina, merampok dan pecahnya berbagai konflik 

sosial (perang antar kabilah) dan aksi balas dendam. 

Semua bentuk budaya jahiliyah Arab pra Islam, tepatri 

dengan baik dan indah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah 

SAW dalam sabda-sabdanya. Bahkan Allah SWT berulang kali 

telah melontarkan celaan yang pedas terhadap perilaku-

perilaku mereka. Adapun ayat-ayat al-Quran yang 

membicarakan budaya jahiliyah dalam bentuk pembunuhan 

terhadap bayi perempuan adalah sebagai berikut: Apabila 

bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, 

karena dosa apakah dia dibunuh. (QS at-Takwir: 9). Dan 

apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) 

anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan 

dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang 

banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan 

kepadanya: apakah dia akan memeliharanya dengan 

menanggung kehinaan, ataukah menguburkannya ke dalam 

tanah (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruknya apa yang 

mereka tetapkan itu. (QS an-Nahl: 58-59). Sementara ayat al-

Quran yang bertalian dengan budaya jahiliyah dalam bentuk 
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pembunuhan anak-anak karena takut miskin atau karena 

dihimpit kemiskinan itu sendiri, adalah: Dan janganlah kamu 

membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan (QS: al-

An‟am: 151). 

Di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, terutama kelas 

menengah ke bawah, terdapat praktek perkawinan yang 

beraneka ragam, yang tidak jauh berbeda dengan praktek 

prostitusi. Ada empat bentuk praktek perkawinan pada masa 

jahiliyah, antara lain:  

1. Perkawinan seperti yang lazim kita kenal sekarang ini. 

2. Perkawinan istibdha‟ yaitu kawinnya seorang laki-laki 

dengan istri orng lain, setelah ia menggaulinya pada saat 

sedang suci dan belum digauli oleh suaminya yang sah. 

3. Nikah rahth yakni perkawinan yang terjadi setelah 

sekelompok laki-laki (berjumlah kurang dari sepuluh 

orang) sepakat untuk melakukan hubungan intim 

dengan seorang perempuan yang bukan istri mereka 

secara bergiliran. Lalu setelah hamil dan melahirkan, 

wanita tersebut dihadirkan dihadapan sekelompok laki-

laki tadi untuk memilih siapa yang harus menjadi ayah 

dari anak yang baru saja dilahirkannya itu. 

4. Perkawinan rabi‟ yaitu ketika sekelompok laki-laki 

(lebih dari sepuluh orang) secara bergiliran, menggauli 

seorang wanita di rumahnya yang telah diberi tanda 

khusus. Lalu, setelah wanita itu hamil dan melahirkan, 

sekelompok laki-laki tadi dikumpulkan dihadapan 
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wanita itu. Kemudian wanita itu, akan menentukan 

siapa ayah si bayi tersebut dari orang yang paling banyak 

memiliki kemiripan fisik dengan anak yang lahir tesebut. 

Pada masyarakat Arab jahiliyah, juga terdapat kebiasaan 

mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam satu 

waktu, menikahi istri-istri ayahnya sendiri, baik yang sudah 

diceraikan atau yang sudah ditinggal mati oleh ayah mereka. 

Bertalian dengan budaya ini, Allah SWT berfirman: Dan 

menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Dan 

janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 

oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS: an-Nisa 22-23). Pada 

masa jahiliyah, penjatuhan talak juga tidak memiliki 

pembatasan tertentu. Mereka dengan sesuka hati menjatuhkan 

talak kepada istrinya dan rujuk kembali hingga berkali-kali. 

Maka Islam pun membatasinya hanya dua kali saja. Hal ini 

ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmannya: Talak (yang 

dapat dirujuk) dua kali (QS: al-Baqarah 229).  

Meskipun terdapat beragam penyakit moral yang merebak 

di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah tempo dulu, tetapi 

masih ada beberapa hal positif dalam kehidupan politik dan 

sosial mereka yang dapat kita jadikan ibrah. Dan agaknya 

realitas inilah, yang mendasari terpilihnya mereka sebagai 

pemikul atau pengemban ajaraj-ajaran-Nya, ke seluruh alam 

semesta. Diantara hal-hal positif itu adalah: kebodohan 
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masyarakat Arab jahiliyah bukanlah sesuatu yang bersifat 

mengakar, akut dan laten, serta tidak didasari oleh doktrin 

filosofis yang kaut dan sulit untuk dikikis sebagaimana yang 

diidap oleh komunitas-komunitas di sekitarnya. Realitas 

empiris menunjukkan, bebrapa hal lain yang dianggap positif, 

yang dimiliki oleh komunitas Arab pra Islam, antara lain: 

1. Komunitas Arab jahiliyah memiliki kemauan kuat dan 

teguh dalam memegang keimanan.  

2. Mayoritas komunitas Arab jahiliyah sangat menghormati 

nilai-nilai keutamaan dan orang-orang yang berakhlak 

mulia. Ini dapat dilihat dari sikap mereka terhadap 

Rasulullah SAW, sebagai orang yang memenuhi kriteria 

di atas. 

3. Mayoritas komunitas Arab jahiliyah memiliki daya ingat 

yang sangat baik dan kuat (dhabait). Mereka mampu 

mengingat syair-syair orang lain dengan sekali mendengar 

saja. Bagi kita, hampir pasti tidak dapat menemukan 

orang seperti itu, pada masa ini dan seandainya pada 

masa sekarang tidak ada para penulis, niscaya berbagai 

ilmu pengetahuan akan hilang dari kehidupan kita. 

Beberapa diantara mereka dapat dijadikan contoh: Abu 

Hurairah r.a. tercatat meriwyatkan hadits dengan sangat 

baik, sebanyak lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat 

hadits. 

4. Bangsa Arab jahiliyah waktu itu, sangat menyukai 

kebebasan. Mereka tidak mengenal kata “tunduk”, 
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kecuali pada orang-orang berpengaruh, pemberani, 

disegani, memiliki sifat jantan, sabar, penyayang, toleran, 

dan sifat-sifat baik lainnya. Bahkan sekalipun menyebah 

berhala, sejatinya mereka tidak mengingkari eksistensi 

Allah SWT.  

5. Komunitas Arab jahiliyah memliki satu bahasa yaitu 

Bahasa Arab. Bahasa yang sangat istimewa dan jelas, serta 

dapat menggambarkan Islam dengan terangnya, dan 

dengannya al-Quran dibahasakan oleh AllahSWT. 
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BAB III 

INKUBASI ISLAM DALAM LINGKARAN 

NUBUWAH DAN RISALAH 

 

A. Pembumian al-Qur’an 

Masyarakat Arab pra Islam, dalam berbagai hal telah 

memiliki berbagai corak ragam dan langgam kehidupan yang 

relatif mapan. Dalam gelanggang politik, mereka menggunakan 

sistem monarchy heriditas. Pada ranah sosial, masyarakat ini 

menstrukturisasi diri dalam bingkai kabilah, dan dalam 

beragama, mereka telah pula meyakini dan mengamalkan 

berbagai doktrin agama, baik yang bersumber dari samawi,1 

maupun ardli.2 Namun demikian, pada bidang budaya, para 

sejarawan bersepakat menyandingkan term jahiliyah sebagai 

kata kedua setelah term budaya, sehingga penyebutan yang 

populer bagi budaya masyarakat Arab Pra Islam adalah budaya 

jahiliyah. Penyebutan yang cukup ekstrim ini bukanlah tanpa 

                                                           
1Agama samawi adalah agama yang bersumber dari Allah. Dalam konteks 

masyarakat Arab pra Islam, agama samawi yang pernah dianut, antara lain: 

agama tauhid (termasuk di dalamnya agama Hanif), agama Yahudi dan 

Nasrani. 
2Agama Ardli adalah agama yang diyakini oleh masyarakat Arab pra Islam 

sebagai hasil kreasi cipta dan karsa mereka serta diyakini sebagai pencipta jagat 

raya. Termasuk didalamnya adalah agama ashabiyah dan paganisme.  
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alasan. Argumentasi yang dipadu padankan untuk 

memperkuat hujjah yang bertalian dengan term budaya 

jahiliyah, antara lain bahwa: berdasarkan realitas empiris, 

masyarakat Arab Pra Islam dalam dinamika hidup dan 

kehidupan sehari-harinya, lebih menampilkan pola hidup yang 

sarat dengan dekadensi moral, degradasi nilai dan 

pendurhakaan terhadap kebenaran ilahiah. 

Diketika bangsa Arab Pra Islam terninabobokan dalam 

dekapan budaya jahiliyah, dan berada pada titik nadir 

kehidupan, diketika itu pula Nabi Muhammad SAW,3 telah 

dan terus melakukan pengembaraan intelektualitas-spritualitas 

dengan melakukan tahannus4 yang dihampirinya dengan 

pendekatan tahannuf5 dan thannuth6 di Gua Hira.7 

                                                           
3Silsilah lengkap Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut: 

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdul Manaf 

bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luayyi bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin 

al-Nadhar bin Kinana bin Khuzayma bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin 

Nizar bin Ma‟dad bin Adnan bin Udd bin Mukawwam bin Nuhur bin Tayrah 

bin Ya‟rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tariah bin 

Nahur bin Saruqh bin Ra‟u bin Falikh bin Aybar bin Shalikh bin Arfakshad 

bin Sam bin Nuh bin Lamk bin Mattushalakh bin Idris bin Yard bin Mahlil 

bin Qaynan bin Yanish bin Shits bin Adam. Lihat Ibnu Hisyam, Sirah an-

Nabawi, (Kairo: Mustafa al-Habi al- Halabi, 1936), 3. 
4Menyepi dalam rangka bertafakkur tentang eksistensi khaliq dan 

makhluk serta hidup dan kehidupan setelah kehidupan di dunia. 
5Tahannuf yaitu suatu sikap pengembaraan intelektualitas-spritualitas 

yang cenderung kepada kebenaran, meninggalkan dan menjauhkan diri dari 

paganisme, Lihat Muhammad Hussain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, 

(Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), 75. 
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Pengembaraan intelektualitas-spritualitas Muhammad 

SAW sesungguhnya dihajatkan untuk mencari eksistensi 

khalik, makhluk, hidup dan kehidupan pasca kehidupan di 

dunia. Dan akhirnya kegelisahan spritualitas ini, dijawab oleh 

Allah SWT dengan menurunkan wahyu pertama, Surah al-

„Alaq ayat 1-5, yang dibawa oleh Malaikat Jibril a.s pada hari 

Senin tanggal 21 Ramadhan,8 atau pada saat beliau berusia 40 

tahun. Wahyu tersebut berarti: “Bacalah! Dengan nama 

Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah! Dan Tuhanmu maha pemurah. Yang 

mengajarkan dengan pena. Mengajarkan kepada manusia apa 

yang belum diketahuinya”. (QS. al-„Alaq: 1-5) 

Wahyu pertama ini sungguh mengagumkan dan sarat 

makna. Betapa tidak, untuk mengetahui tentang eksistensi 

Allah SWT, makhluk dan ciptaan-Nya, bukanlah ikhtiar yang 

bisa dilakukan dengan hanya berkomat-kamit seperti pesulap 

                                                           
6Tahannuth yaitu suatu sikap yang selalu dengan sungguh-sungguh 

mengerjakan kebaikan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa serta selalu 

mendekatkan diri kepada sang pencipta. Lihat Haekal…Ibid 
7 Terletak di Jabal Nur (bukit cahaya) ± 2-3 mil sebelah utara Kota 

Mekah.  
8Keterangan akan hal ini dengan jelas dapat kita baca dari ayat al-Qur‟an 

berikut: “beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan ramadan, bulan 

yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur‟an .”(Al-Baqarah:185). Anda 

dapat juga menemukan penjelasan semacam ini dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim (2/819/no:1162). Di dalam hadits tersebut 

disebutkan secara langsung ayat tersebut diturunkan pada hari Senin pada 

bulan Ramadhan. Tetapi para ulama, memang berbeda pendapat dalam 

menentukan hari dan tanggal peristiwa yang paling bersejarah tersebut. 
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sambil mengucapkan sim salabim, tidak pula bisa dilakukan 

dengan hanya duduk manis sambil tiduran. Bukan…!!! 

Sungguh, bukan itu ikhtiar atau pendekatan yang cerdas. 

Tetapi butuh ikhtiar dan tafakkur panjang dan sungguh-

sungguh. 

Salah satunya ikhtiar yang dapat dilakukan adalah dengan 

pendekatan pendidikan dan/atau pembelajaran. Dalam 

konteks pendekatan pendidikan dan/atau pembelajaran 

(lerning), dan dalam pengertian yang seluas-luasnya, wahyu ini 

setidak-tidaknya senafas dengan visi UNISCO sebagai 

berikut:9 

1. Learning to think (belajar bagaimana berpikir) atau 

lerning to know (belajar bagaimana mengetahui). Berpikir 

yang terus menerus bukanlah hal yang gampang. 

Termasuk disini adalah sasaran agar berpikir secara 

rasional, tidak semata-mata mengikuti atau “membeo” 

(taqlid), bahkan juga tidak mandeq, tumpul, jumud dan 

stagnan, tetapi harus ittiba‟. Hasilnya akan menjadikan 

seseorang mampu bersikap independen, gemar 

membaca, kutu buku, mau belajar dan memanfaatkan 

waktu, serta mempunyai pertimbangan rasional, tidak 

semata-mata emosional dan selalu kuriositas untuk tahu 

segala sesuatu. Bukankah banyak ayat al-Qur‟an 

mengajarkan untuk berpikir dan belajar, baik 

                                                           
9A. Qodri Azizy, Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial, 

(Semarang: Aneka Ilmu,2002), 30-35. 
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menggunakan istilah berpikir ataupun tantangan secara 

langsung. Ungkapan afala ta‟qilun (apakah kamu tidak 

menggunakan akal/berpikir?) sebagai ungkapan teguran 

dari Allah SWT, kita jumpai di dalam al-Qur‟an tidak 

hanaya sekali. Al-Qur‟an juga menyebutkan salah satu 

ciri ululalbab adalah mereka yang berpikir tentang 

penciptaan langit dan bumi (wa yatafakkaruna fi khalq 

al-samawati wa al-ardh). Lebih dari sekedar teguran dan 

seruan untuk berpikir secara rill, seperti QS al-Ghasiyah: 

wa ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila al-sama‟i kayfa 

rufiat wa ila al-jibali kayfa nusibat (bagaimana unta 

diciptakan, dan bagaimana langit ditinggikan, bagaimana 

bumi dibentangkan). Keingintahuan yang kuat menjadi 

sangat penting dalam hidup, dan hal ini baru bisa 

terwujud jika kita mampu selalu berpikir. Dalam tradisi 

Islam termasuk syarat untuk dapat memperoleh ilmu 

adalah dzaka‟ (cerdas-minimal IQ normal) dan hirsh 

(sikap ingin tahu atau curious) 

2. Learning to do (belajar hidup atau belajar bagaimana 

berbuat atau bekerja). Dalam konteks ini institusi 

pendidikan, diniscayakan menjadikan peserta didiknya 

setelah lulus, mampu berbuat dan memperbaiki kualitas 

hidupnya, sesuai dengan tantangan yang ada. Ini realistis. 

Dengan ketatnya kompetisi global, kita dituntut semakin 

profesional dan mempunyai skill yang berkualitas agar 

mampu berkompetisi. 
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3. Learning to be (belajar bagaimana tetap hidup atau 

sebagai diri sendiri). Untuk dapat tetap hidup, 

diperlukan juga sikap tahu diri. Dalam bahasa agama 

kita, hal ini akan menghasilkan sikap tahu diri, sikap 

memahami dirinya sendiri, sadar kemampuan diri 

sendiri. Man „arafa nafsah faqad „arafa rabbah (barang 

siapa mengetahui dirinya sendiri ia akan mengetahui 

Tuhannya). 

4. Learning to live together (belajar untuk hidup bersama-

sama). Ini merupakan dunia nyata: pluralis. Hal ini akan 

terwujud manakala kita bersedia menerima (given) 

kenyataan akan adanya perbedaan. Dunia realitas 

memang terdiri dari pelbagai macam etnis, suku, bahasa, 

agama, budaya dan bermacam-ragam perbedaan. Oleh 

karena itu, cara yang harus dipilih adalah kesanggupan 

untuk belajar hidup bersama-sama tanpa harus 

uniformity (serba satu), saling memanfaatkan potensi 

positif untuk saling menopang kehidupan bersama. Islam 

dengan jelas telah mengajarkan realitas perbedaan agama 

ini dengan sederhana dan tegas: lakum dinukum wa 

liyadin (agamamu untukmu dan agamaku untukku). 

Apabila seluruh proses (siklus) pembelajaran ini dapat kita 

aplikasikan dengan baik dalam kehidupan nyata, maka ikhtiar 

pencarian eksistensi khalik dan jati diri kita, akan berada pada 

mainstream menuju shiratal mustaqim. Tapi disinilah letak 

dilematisnya, komunitas Muslim yang sejatinya secara 

normatif, terlebih dahulu mendapat perintah membaca (dalam 
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makna seluas-luasnya), tidak secara optimal mampu 

mengaplikasikannya. Realitas empiris membentang luas 

dihadapan kita, bahwa sesungguhnya sekarang, dan hari ini, 

mayoritas komunitas Muslim (termasuk kita) berada pada 

level asfalasafilin. Realitas ini bisa jadi adalah gambaran carut-

marutnya sistem pengelolaan pendidikan yang berkontribusi 

cukup signifikan dalam memperburuk kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Islam. Sungguh tragis dan menyedihkan. 

Adalah benar, secara kuantitas lembaga pendidikan yang 

beratribut Islam (PTAI, madrasah, pondok pesantren dan 

lainnya) menjamur dari kota hingga di pelosok-pelosok 

kampung. Tapi adalah juga benar secara kualitas lembaga-

lembaga tersebut belum optimal menghasilkan SDM yang 

tangguh, menghadapi rivalitas global. Karenanya, kalau kita 

tidak mampu mengaplikasikan seluruh deretan ayat-ayat suci 

al-Qur'an, yang kita yakini sebagai pedoman hidup, maka 

setidak-tidaknya, kita harus mampu mengaplikasikan wahyu 

pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW lima belas abad 

yang lampau, dengan atau tanpa berada di dalam lembaga 

pendidikan formal. 

Setelah menyampaikan wahyu10 yang pertama di Gua Hira 

itu, Jibril a.s. tidak pernah lagi mendatangi Muhammad SAW 

                                                           
10Terdapat berbagai macam bentuk dan cara penurunan wahyu, antara 

lain: a) wahyu diturunkan melalui mimpi yang nyata (ar-Ru'yah ash-Shadiqah; 

b) wahyu diturunkan langsung (ditiupkan) oleh Malaikat Jibril ke dalam hati 

Nabi SAW; c) Wahyu disampaikan Jibril dengan cara menyamar menjadi 

seorang laki-laki yang mendatangi beliau dan kemudian mengatakan beberapa 
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selama beberapa waktu. Para ulama berselisih pendapat 

tentang tenggat waktu masa keterputusan wahyu ini. Sebagian 

berpendapat bahwa keterputusan wahyu tersebut berlangsung 

selama enam bulan, tetapi pendapat yang lain mengatakan 

hanya empat puluh hari. Namun ada pendapat yang 

mengatakan bahwa masa terputusnya wahyu ini hanya 

beberapa hari saja.11 

Terputusnya antara wahyu pertama dan kedua, sempat 

membuat Rasulullah SAW gelisah dan putus asa. Tetapi 

sesungguhnya dibalik peristiwa ini, tersirat hikmah yang amat 

sangat dalam, antara lain: agar Rasulullah SAW merasakan 

kerinduan untuk kembali mendapatkan wahyu setelah 

mengetahui bahwa dirinya telah diangkat menjadi seorang nabi 

serta rasul, dan terputusnya wahyu ini dapat menjadi bukti 

bahwasanya sejatinya wahyu al-Qur'an bukan berasal dan 

bersumber dari diri pribadi Rasulullah SAW tetapi bermula 

asal dari Allah SWT. 

                                                           
kalimat hingga beliau mengetahui dan hafal kalimat-kalimat tersebut; d) 

Wahyu yang turun dalam bentuk gemercingan lonceng; e) Wahyu diturnkan 

Jibril kepada Nabi SAW dalam bentuknya yang asli; f) Wahyu disampaikan 

Allah SWT kepada beliau saat berada di atas langit; dan g) Wahyu langsung 

disampaikan oleh Allah SWT kepada beliau tanpa melalui perantaraan. 
11Muhammad ibn Abdul Bay bin Yusuf Abu Abdillah Az-Zarqani, Syarah 

al-Mawahib a-Laduniyyah li-al-Qasthalani (Kairo: Zar ath-Thaba'ah al-

Amiriyah, 1861) 271. 
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B. Reinterpretasi terma ummi 

Konon berdasarkan dalil-dalil al-Qur‟an dan al-Hadits, 

Nabi Muhammad SAW disebut ummi, dan hal itu dimaknai 

sebagai fakta bahwa beliau buta huruf. Umat Islam lalu 

membangun teori tentang kebutahurufan Nabi Muhammad 

SAW berdasarkan sejumlah ayat al-Qur‟an12 dan hadits-hadits 

Nabi,13 yang termaktub di dalam kitab-kitab sirah dan hadits 

yang shahih. Berdasarkan dalil-dalil tersebut seakan-akan klaim 

kenabian semakin valid dengan ketidaktahuan. Memang teori 

tersebut dibangun untuk mengetengahkan argumen lain 

tentang betapa hebatnya mukjizat al-Qur‟an yang bersumber 

dari ilahi. Dengan teori ini, mukjizat al-Qur‟an terkesan 

semakin luar biasa. Bagaimana mungkin seorang anak manusia 

yang buta huruf datang ke tengah-tengah masyarakat dengan 

membawa sebuah kitab suci yang sangat memikat seperti al-

Qur‟an? Barangkali, pandangan tentang “Nabi yang buta huruf” 

memberikan sebuah keyakinan bahwa wahyu-wahyu yang 

beliau sampaikan pastilah bersumber dari Allah SWT, buka 

rekayasa dari beliau yang tidak mampu membaca dan menulis. 

Begitulah kira-kira alur logikanya.  

Akan tetapi, walau tampak mengesankan, sebenarnya teori 

semacam itu juga dibangun berdasarkan kekeliruan persepsi 

                                                           
12QS. al-„Araf: 157-158 
13 Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dinyatakan, 

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: “Kita adalah umat yang ummi, 

tidak menulis dan tidak berhitung”. (Shahihul Bukhari, juz III, hlm. 27-28; juga 

diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam al-Muwatth‟, juz I, hlm. 269).  
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sejarah karena menyangka bahwa kawasan Mekah masa itu 

betul-betul berada dalam era kebodohan dan kekafiran yang 

parah. Itulah persepsi yang populer tentang kondisi Mekah pra 

Islam yang banyak dituturkan. Padahal faktanya tidak 

sepenuhnya demikian. Namun dengan perkenan Allah, kondisi 

sosial yang demikian itu (mengikuti logika yang berpandangan 

demikian) dapat dibalikkan seketika, sehingga secara 

sekoyong-koyong muncullah lisan yang fasih bahkan dari 

seorang yang buta huruf sekali pun. Lalu, fajar pengetahuan 

hadir menggantikan kebodohan dan keimanan membentang 

menutupi kekafiran. 

Padahal, kalau kita mau menggunakan logika yang paling 

sederhana, kita akan tahu bahwa ketidakmampuan dalam 

melakukan sesuatu adalah sebuah keurangan. Oleh karena itu, 

ketidakmampuan baca-tulis, misalnya, yang disematkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun dibalut dengan 

sifat-sifat yang paling agung di atas sifat-sifat manusia biasa, 

mestinya juga dianggap sebagai kekurangan atau kelemahan 

yang mendasar. 

Sungguh ironi dan terlalu. Di dalam buku-buku yang 

menulis tentang sejarah hidup Rasulullah SAW, para 

sejarawan dengan bangganya menyematkan kata ummi (buta 

huruf) kepada insan yang paling mulia di sisi Allah SWT. 

Demikian juga kita jumpai para cerdik pandai dan tokoh-

tokoh agama, di mimbar-mimbar masjid, di majelis-majelis 

ta‟lim, dan di ruang-ruang publik lainnya, mereka tak henti-

hentinya menyebut penghulu para nabi ini dengan sebutan 
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buta huruf. Sepanjang hayat, saya belum pernah menjumpai 

sekelompok umat manusia yang merasa bangga dan bahagia 

jika nabi mereka buta huruf. Tetapi, hal ini tidak terjadi di 

sebagian besar umat Islam. Di kalangan umat Islam, 

kebutahurufan atau sebutlah kebodohan, seakan-akan 

merupakan sesuatu yang patut dibanggakan dan dapat 

membangun kepercayaan diri. Parahnya lagi, kebutahurufan 

dijadikan dalil untuk keabsahan klaim kenabian pada Nabi 

Muhammad SAW dan pembenar terhadap risalah 

kenabiannya.  

Sebenarnya apa sih hubungan antara keabsahan kenabian 

dengan kebutahurufan? Apakah Nabi Muhamamad SAW 

benar-benar ummi dalam artian tidak mengenal baca-tulis? 

Apakah melalui pernyataannya sendiri Nabi Muhammad 

SAW pernah berkata bahwa beliau betul-betul tidak bisa 

membaca dan menulis semenjak kecil hingga akhir kehidupan 

beliau? Sebaliknya jika kita beranggapan bahwa Nabi 

Muhammad SAW bisa membaca dan menulis, apakah hal itu 

akan mereduksi kedudukannya di antara jajaran nabi-nabi yang 

lain? Apakah anggapan itu juga akan mengurangi kebenaran 

pesan dan keabsahan risalah kenabiannya? 

Mari kita baca, renungkan dan analisis buku yang berjudul 

al-Sirah an-Nabawiyah karya Ibnu Hisyam yang mengisahkan 

bahwa Rasulullah SAW suatu kali berangkat ke Gua Hira 

seperti kebiasaannya mengunjungi keluarga dan tetangganya, 

sampai tiba suatu malam tatakala beliau dimuliakan Allah 

dengan risalah-Nya dan manusia dikasihi melaluinya. Saat 
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itulah Jibril turun dengan membawa titah ilahi. Nabi 

menuturkan, maka Jibril mendatangiku tatkala aku sedang 

terlelap dengan sesuatu yang menyerupai kotak yang di 

dalamnya terdapat kitab. Ia lalu mengatakan, “Bacalah!” Aku 

menjawab, “Apa yang mesti aku baca?” Lalu ia merangkulku 

sampai taraf dimana aku menyangka akan mati. Lalu ia 

melepaskanku dan berkata lagi, “Bacalah!” Aku bertanya lagi, 

“Apa yang musti aku baca?” Aku tidak mengatakan itu kecuali 

untuk menuruti ungkapannya agar ia kembali menuntunku. 

Jibril lalu berkata, “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. 

(Dia) yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah karena sesungguhnya Tuhanmu Maha mulia. Dia 

yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. (Dia) yang 

telah mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui”. Nabi 

lalu menjawab, “Aku membacanya, lau selesai.14  

Deskripsi di atas mengeksplanasikan bahwa Jibril datang 

kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebentuk kotak yang 

berisi kitab, lalu berkata “Bacalah!” Pertanyaannya, apakah 

Jibril tidak tahu bahwa ia diutus kepada seorang nabi yang 

ummi, dalam makna tidak bisa membaca dan menulis sehingga 

ia tetap menyuruh dengan ungkapan “Bacalah dengan 

menyebut nama Tuhanmu!” Perintah “Bacalah!” biasanya 

mensyaratkan bahan bacaan berupa buku. Tetapi al-Qur‟an 

mungkin saja mempunyai maksud khusus yaitu membaca 

selain dari kitab. Artinya, disini ada perkecualian membaca 

                                                           
14Ibu Hisyam, Sirah an-Nabawiyah, (Kairo: Mustafa al-Habi al-Halabi, 

1986), 25. 
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tanpa kitab, dan itu hanya terjadi dalam al-Qur‟an. Tetapi 

pertanyaan lebih lanjut: Apakah mungkin kita mengklaim 

telah membaca sebuah kisah, koran, atau apa pun, tanpa 

membacanya dari sebuah kitab yang tertulis secara nyata? 

Berdasarkan kisah yang dituturkan oleh Ibnu Hisyam, 

mengapa Nabi Muhammad SAW tidak menyangkal perintah 

Jibril untuk membaca, tetapi melontarkan pertanyaan lanjut 

(“Apa yang mesti aku baca?”). Setelah Jibril berseru, “Bacalah 

dengan menyebut nama Tuhanmu dan seterusnya”, Nabi pun 

mampu membaca. Nah kalau kita mengandaikan Nabi 

Muhammad SAW memang benar-benar buta huruf, tidak 

mampu membaca dan menulis, tidakkah al-Qur‟an telah 

menjelaskana bahwa jika Allah menghendaki segala sesuatu 

maka Dia cukup mengatakan kun fayakun (jadilah, maka 

terjadilah?). Jika masalahnya ketidakmampuan menjalankan 

perintah membaca, tidakkah Allah bisa menyuruh Nabi untuk 

membaca dengan ungkapan perintah tertentu dan kehendak 

Tuhan akan tetap terlaksana juga?  

Faktaneka sejarah Islam mengeksplanasikan, setelah Abdul 

Muthallib (kakek Nabi Muhammad SAW) wafat, beliau 

diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Dan tercatat pula dalam 

sejarah bahwa kecintaan Abu Thalib terhadap Rasulullah 

SAW terkadang melebihi kecintaannya kepada dua anak 

kandungnya, yaitu Ja‟far at-Thayyar dan Ali bin Abi Thalib. 

Disini muncul pertanyaan: Bagaimana mungkin Ja‟far dan Ali 

diberi pelajaran membaca dan menulis sejak kecil, sementara 

Nabi Muhammad SAW yang lebih muda dari Ja‟far dan lebih 
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tua dari Ali, tidak? Padahal, kita tahu bahwa yang mampu 

bersekolah pada masa itu sangatlah dihormati. Fakta ini 

membuat Abu Thalib tak mungkin mengabaikan pendidikan 

Nabi Muhammad SAW. 

Sumber-sumber sejarah juga sepakat menyatakan bahwa 

Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah belajar teknik 

berdagang dari Yaman ke Syam bersama pamannya. Dan 

tatkala beliau telah mahir berdagang, beliau lalu disewa oleh 

Khadijah binti Khuwailid untuk memimpin kafilah dagangnya. 

Rasulullah SAW pergi membawa dagangan Khadijah yang 

berjumlah setara dengan seluruh barang dagangan yang dibawa 

oleh kafilah Quraisy saat itu, atau mungkin juga setengah dari 

jumlah perdagangan Qurasiy secara keseluruhan.  

Perhatikanlah data di atas, lalu renungkan pengandaian 

berikut ini. Kafilah dagang sebesar itu tentunya membutuhkan 

perhitungan yang teliti. Perhitungan perdagangan dalam 

jumlah besar membutuhkan pembukuan. Fakta ini jelas dan 

tegas mengandaikan Nabi Muhammad SAW bukanlah ummi 

dalam arti tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Di sisi 

lain, perjalanan yang berkala dan terus menerus antara Yaman 

dan Syam, selain menunjukkan adanya kontak dagang, juga 

mengandaikan terjadinya proses pertukaran kebudayaan yang 

intensif. Perjalanan dagang tersebut membuat Nabi 

Muhammad SAW yang hanif sangat mungkin berjumpa dan 

bergaul dengan para pemikir dan pemuka agama lainnya. 

Faktanya, setelah beliau menikah dengan Khadijah, 

Muhammad muda adalah seorang pedagang regional tersebsar 
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sekaligus terluas wawasan kebudayaannya tentang dunia Arab 

dan non-Arab. 

Fakta sejarah juga mencatat bahwa Nabi Muhammad 

SAW pernah umrah pada bulan Dzulqa‟dah. Namun 

penduduk Mekah saat itu tidak memperkenankannya 

memasuki Mekah. Sehingga beliau dan para sahabatnya harus 

bermukin di Hudaibiyah selama tiga hari. Dan saat itulah 

orang-orang Mekah mengirim surat kepada Nabi yang 

kemudian dibalas sendiri oleh beliau. Dalam tulisannya Nabi 

menjelaskan, “Inilah yang telah menjadi ketetapan Muhammad 

Rasulullah”. Mereka menjawab, “Kami tidak mengakuinya. 

Kalau kami tahu engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan 

menghalangimu. Tetapi engkau adalah Muhammad anaknya 

Abdullah”. Nabi lalu menjawab, “Aku adalah Rasulullah 

sekaligus Muhammad bin Abdullah”. Tetapi kemudian, Nabi 

terpaksa memerintahkan Ali untuk menghapus kata 

“Rasulullah”. Namun Ali menyangkal dan dan mengatakan, 

“Demi Allah, aku tidak akan menghapus kata itu”. Nabi 

kemudian mengambil kertas itu lalu menulis, “Inilah yang 

telah ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah yang tidak 

akan masuk Mekah dengan senjata kecuali hanya berada di 

dekat kota itu”. Wallahua‟lam bish hawab. 
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C. Polarisasi dan Tipologi Dakwah Rasulullah 

1. Polarisasi Dakwah 

Ibnu Qayyim,15 dengan sangat jelas dan gamblang 

mengeksplanasikan polarisasi dakwah Rasulullah SAW, 

sebagai berikut: 

a) Deklarasi kenabian. Pola ini dihajatkan oleh 

Rasulullah SAW dalam rangka sosialisasi dirinya 

sebagai utusan Allah SWT kepada umat manusia. 

b) Memberikan peringatan (berdakwah) kepada 

keluarga dan kerabatnya. 

c) Memberikan peringatan (berdakwah) kepada 

komunitas Arab. 

d) Memberikan peringatan (berdakwah) kepada 

masyarakat luas yang belum pernah mendapat 

peringatan dari nabi sebelumnya. 

e) Memberikan peringatan (berdakwah) kepada seluruh 

umat manusia dan setiap makhluk yang bisa 

mendengar dakwahnya hingga hari kiamat tiba. 

 

2. Tipologi dan Strategi Dakwah 

Sebelum membumikan Islam kepada komunitas Arab 

pra Islam, Rasulullah SAW terlebih dahulu melakukan 

                                                           
15Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 

Zad al Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1986), 57. 
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pemetaan terhadap karakteristik dan kondisi psikis bangsa 

Arab, dengan harapan meminimalisir resistensi dan 

menafikan culture shock (kegagapan budaya). Hasilnya 

sungguh sangat mengagumkan. Betapa tidak, Rasulullah 

SAW dengan sangat gemilang mampu mendesain tipologi 

dakwahnya dalam pola-pola berikut: 

a) Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tipe ini berjalan 

selama tiga tahun. 

b) Dakwah secara terang-terangan dengan tetap 

menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan 

dan peperangan. Fase ini berlangsung hingga 

datangnya perintah hijrah ke Yastrib (Madinah). 

c) Dakwah secara terang-terangan dan mengadakan 

perlawanan terhadap mereka yang menyerang kaum 

muslimin terlebih dahulu. Ini berlangsung sampai 

terjadinya perjanjian Hudaibiyah.16 

                                                           
16Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan antara Quraisy jahiliyah 

dengan kaum muslimin yang terjadi pada bulan Zulkaedah/6 Maret 628, di 

Lembah Hudaibiyah, di bagian barat Kota Mekah. Kesepakatan ini 

berlangsung ketika Nabi SAW beserta 1.400 orang kaum muslimin berangkat 

dari Kota Madinah menuju Mekah dengan maksud berziarah ke Baitullah 

untuk menunaikan kewajiban ibadah haji. Isi kesepakatan ini antara lain: a) 

Kedua belah pihak menyetujui adanya gencatan senjata selama 10 tahun. 

Selama itu kedua belah pihak tidak akan saling menyerang dan semua orang 

terjamin keamanannya; b) Apabila ada pihak Quraisy menyeberang ke pihak 

Muhammad SAW dengan tidak ada izin walinya, ia harus dikembalikan, 

sebaliknya apabila ada pengikut Muhammad SAW yang menyeberang ke 

pihak Quraisy, ia tidak akan dikembalikan ke Muhammad SAW; c) Barang 

siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad SAW 
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d) Dakwah secara terang-terangan yang disertai dengan 

berperang dengan orang-orang yang berupaya 

menghalangi jalannya dakwah Islam. 

Pada awal masa kenabiannya, Rasulullah SAW langsung 

mendakwahkan beberapa perintah Allah SWT yang 

diturunkan kepadanya. Perintah-perintah tersebut terlihat 

dengan jelas dalam beberapa ayat al-Qur'an yang 

diturunkan setelah diturunkannya wahyu pertama ayat 1-5 

Surah al-Alaq. Adapun bunyi ayat-ayat yang mengandung 

perintah-perintah Allah SWT yang harus beliau 

dakwahkan pertama kali kepada umat manusia adala: “Hai 

orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah 

peringatan! Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu 

bersihkanlah, dari perbuatan dosa (menyembah berbala) 

tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan 

maksud) memperoleh yang lebih banyak. Dan untuk 

(memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.(al-Muddatsir: 

1-7) 

Ayat-ayat tersebut telah merangkum beberapa materi 

dakwah yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW 

kepada seluruh umat manusia. Dan hampir semua ayat-

                                                           
diperbolehkan, demikian juga sebaliknya; d) Kaum muslimin tidak jadi 

melakukan umrah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Jika 

tahun depan kaum muslimin memasuki Kota Mekah, orang Quraisy harus ke 

luar terlebih dahulu; e) Kaum muslimin ketika memasuki Kota Mekah, tidak 

diperbolehkan membawa senjata, dan tidak boleh tinggal di Kota Mekah 

melebihi 3 hari 3 malam. Lihat Azyumardi Azra, dkk., Ensiklopedi Islam, 

Jakarta: khtiar Baru van Hoeve, 2005), 39-40. 
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ayat al-Qur'an yang diturunkan di Mekah menyangkut 

situasi dan kondisi Mekah saat itu. Allah SWT berfirman: 

“Hai orang yang berselimut.” Ayat ini mengandung isyarat 

bahwasanya masa berselimut dan berleha-leha di atas 

pembaringan bersama istri dan anak-anak telah berakhir. 

Yakni karena masa perjuangan dengan segala macam unsur 

dan resikonya baik materil maupun spiritual telah datang. 

Selanjutnya Allah SWT berfirman: “Bangunlah, lalu 

berilah peringatan.” Ini merupakan peringatan bagi 

Rasulullah SAW, bahwa beliau telah mendapatkan tugas 

(nubuwah dan risalah) untuk berdakwah dan mengajak 

kepada seluruh umat manusia ke dalam agama Islam. 

Sementara itu, firman-Nya yang berbunyi: “Dan Tuhanmu 

agungkanlah,” tak lain merupakan petunjuk bahwa di 

dunia ini tidak ada yang lebih tinggi dan lebih agung dari 

Allah SWT, zat yang mengetahui segala rahasia kehidupan 

ini. Oleh karenanya, Rasulullah SAW wajib mengajarkan 

petunjuk ini kepada seluruh umat manusia agar mereka 

juga tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Inti dari 

petunjuk inilah yang disebut dengan “tauhid mutlak.” 

Pada ayat berikutnya, Allah SWT berfirman: “Dan 

pakaianmu bersihkanlah” Ini merupakan isyarat 

bahwasanya orang yang akan berdakwah harus 

membersihkan dan mensucikan dirinya terlebih dahulu, 

baik secara lahir maupun batin. Hal ini dihajatkan agar 

yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi orang-orang 

yang diajaknya untuk berjalan kepada kesucian dalam 
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segala dimensi kehidupan. Sedangkan firman Allah SWT: 

“Dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah,” 

merupakan isyarat sekaligus pemberitahuan bahwa 

mengapoteosiskan Allah SWT secara murni harus diikuti 

dengan ikhtiar untuk tidak mengagungkan dan mensucikan 

segala sesuatu selain Allah SWT. 

Selanjutnya Allah berfirman: “Dan janganlah kamu 

memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan yang lebih 

banyak.” Larangan di dalam ayat ini, merupakan isyarat 

bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk senantiasa, 

berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Yakni, agar beliau 

langsung menjadi suri toladan bagi seluruh umat manuisa 

ketika mengajak mereka untuk berakhlak mulia dan 

berbudi luhur. 

Dan untuk menjalankan perintah itu, Allah SWT 

mewajibkan beliau untuk melakukan satu hal penting yang 

akan menjadi kunci keberhasilannya dalam meraih tujuan 

yang diharapkan. Adapun hal yang dimaksud adalah 

kesabaran dan ketabahan. Artinya, untuk mengemban 

semua tugas dakwah tadi, beliau harus selalu sabar dan 

tabah dalam menghadapi berbagai bentuk siksaan dari 

orang-orang yang menentang dakwah, mendidik para 

pengikutnya dalam menghadapi berbagai cobaan yang 

terjadi, karena itu Allah SWT berfirman: “Dan untuk 

(memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah”. 

Ayat 1-7 Surah al-Muddatsir, yang dieksplanasikan di 

atas, merupakan mula awal atau titik anjak Rasulullah 
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SAW untuk membumikan Islam. Tetapi perlu diingat, 

pembumian Islam pada fase ini (sembunyi-sembunyi), 

lebih difokuskan kepada keluarga dan sanak kerabat dekat 

beliau. Hasilnya, selama tiga tahun berjalan, terdapat empat 

puluh orang yang berkonversi terhadap agama Islam, 

seperti tercatat oleh Ibnu Hisyam.17 Pada fase ini Khadijah 

binti Khuwailid, istri tercinta baginda Rasulullah SAW, 

menyatakan diri meyakini Islam, demikian juga Ali bin Abi 

Thalib r.a dari kalangan anak-anak, dan Zaid bin Haritsah 

putra angkat Nabi SAW, Abu Bakar as-Shiddiq r.a dari 

kalangan sahabat dan orang dewasa. Melalui Abu Bakar as-

Shiddiq r.a, berislam pula Utsman bin Affan r.a, Zubair bin 

Awwam, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Auf, 

Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam 

bin Arqam, Fathimah binti Khattab, Utsman bin Math'un, 

Abu Salman bin Abdul Asad, dan Sa'ad bin Zaid al-Adawi. 

Mereka terkategori sebagai Assabiquna-awwalun. 

Bermula awal dari hubungan persaudaraan dan 

pertemanan inilah, agama Islam lambat laun mulai 

menyebar di Kota Mekah dan sekitarnya. Bahkan, tidak 

sedikit pula penduduk Mekah dari puak-puak suku 

Quraisy dan para budaknya-masuk Islam pada masa 

dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Adapun di antara 

mereka yang berkonversi terhadap Islam dari komunitas 

budak adalah: Bilal bin Rabbah, Shuhaib bin Sanan, Amar 

                                                           
17Muhammad Abd. Malik bin Hisyam, as-Sirah an-Nabawiyah, (Jordania: 

Maktabah al-Manar, 1988),34 
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bin Yasir, putranya dan ibunya serta Samiyah binti 

Khabbath. 

Deretan nama orang-orang yang masuk Islam periode 

awal ini, tampak terlihat bahwa mereka terdiri dari 

berbagai lapisan masyarakat. Ada yang berasal dari lapisan 

yang cukup terhormat dan terpandang (komunitas elite) di 

tengah-tengah masyarakatnya. Faktaneka sejarah ini 

merupakan jawaban atas tuduhan yang dilontarkan oleh 

para orientalis dan sejarawan Muslim yang terbaratkan, 

mereka berhujjah bahwa kebanyakan penganut Islam 

periode awal adalah orang-orang miskin (dhuafa) dan para 

budak yang ingin mendapatkan kembali kemerdekaan dan 

kehormatan mereka. Sesungguhnya dapat kita ajukan 

pemaknaan lain dari golongan dhuafa ini yaitu mayoritas 

pengikut awal Rasulullah SAW adalah mereka yang 

berwatak rendah hati. Artinya, mereka bukanlah orang-

orang yang senang menyulut api permusuhan dan 

perselisihan dengan sifat iri dan dengki mereka seperti yang 

dilakukan oleh Abu Jahal dan para pengikutnya. 

Sementara itu, pembumian Islam secara terangterangan 

bermula awal dari turunnya wahyu yang berbunyi: “Dan 

berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. 

(QS. As-Syu‟ara: 214) Turunnya wahyu ini, direspon oleh 

Rasulullah SAW dengan meninggalkan tipologi dan strategi 

dakwah sembunyi-sembunyi menuju tipologi dan strategi 

dakwah terang-terangan. Implementasinya dengan 

menyampaikan dakwah kepada publik secara terbuka. 
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Seruan Rasulullah SAW ini terlihat sangat jelas dan tegas. 

Rasulullah SAW memisahkan diri dari kaumnya dan 

menjelaskan kepada kerabatnya bahwa mempercayai 

risalah beliau merupakan garansi yang akan menjamin 

hubungan tali silaturahim yang kokoh antara beliau dengan 

mereka. Nabi SAW juga menegaskan bahwa fanatisme 

kesukuan yang ada pada bangsa Arab pra Islam, akan lebur 

oleh hangatnya peringatan yang datang dari sisi Allah SWT. 

Secara kuantitas, tidak banyaknya orang Arab pra Islam 

yang berkonversi terhadap agama Islam pada masa awal ini, 

bahkan sebaliknya, muncul respon negatif dari mereka, 

terkhusus dari sanak keluarga Rasulullah SAW. Faktaneka 

sejarah ini merupakan jawaban sekaligus bantahan bagi 

orang-orang yang membangun asumsi bahwa agama ini 

lahir dari fanatisme kebangsaan bangsa Arab pra Islam. 

Atau bagi mereka yang memandang dakwah Rasulullah 

SAW sebagai implementasi misi dan ambisi bangsa Arab 

pra Islam kala itu. 

D. Resistensi Bangsa Arab  

Terdapat beberapa faktor pendorong yang merangsang 

komunitas Arab jahiliyah tempo deoleo menolak doktrin-

doktrin Islam, antara lain: 

1. Faktor Politik 

Sudah menjadi kegaliban dikalangan kabilah-kabilah 

Arab pra Islam untuk membangun rivalitas untuk merebut 
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pengaruh dan kekuasaan. Baginya kekuasaan lebih utama 

dan di atas segala-galanya. Umumnya mereka belum bisa 

dan mampu membedakan antara misi kenabian dan nafsu 

kekuasaan. Karenannya seruan yang disampaikan oleh 

Rasulullah SAW direspon secara berlebihan dan 

bertendensi politis. Asumsi yang mereka bangun adalah 

tunduk kepada agama Muhammad SAW berarti tunduk 

kepada kekuasaan Bani Abdul Muthallib. Bagi mereka 

bukanlah hal yang mudah menyerahkan kepemimpinan 

kepada Muhammad SAW karena hal yang demikian 

menyebabkan kabilah-kabilah Arab kehilangan kekuasaan 

dan pengaruhnya di kalangan masyarakat. 

2. Faktor Sosial 

Salah satu prinsip Islam yang paling fundamental adalah 

prinsip egalitarian. Prinsip ini menyamaratakan manusia 

dan manafikannya dalam bingkai kehidupan duniawi yang 

bertitik tumpu pada pragmatisme dan hedonisme, yang 

terformulasi secara absolut dalam bentuk kabilah dan 

tersimbulkan dengan penyebutan tuan, abdi dan hamba. 

Islam hadir dengan membawa sistem kehidupan sosial yang 

baru dan berikhtiar menggantinya dengan standar 

ketaqwaan. Bahwa sejatinya seseorang dihadapan Tuhan 

hanya diukur dengan kualitas ketaqwaan bukan atribut-

atribut duniawi. Bertalian dengan prinsip ini, Allah SWT 

berfirman: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi 

Allah adalah yang paling taqwa. (QS. Al-Hujuirat: 13). 

Tentu saja sistem sosial yang disodorkan Islam ini, jelas 
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bertentangan dengan sistem sosial yang sudah mentradisi 

dan laten dalam kehidupan komunitas Arab jahiliyah. 

Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Arab jahiliyah 

tersegradasi dalam sistem sosial bangsawan dan budak. 

Kaum bangsawan jelas hanya memiliki hak tanpa ada 

kewajiban, sebaliknya kaum budak hanya memiliki 

kewajiban tanpa dibarungi dengan hak. Karenanya, 

mayoritas bangsawan Quraisy membangun resistensi dan 

konfrontasi terhadap Islam dan terutama kepada baginda 

Rasulullah SAW. 

 

3. Faktor Kepercayaan 

Paradigma Islam terhadap kehidupan dunia berjalin 

berkelindan dengan kehidupan di hari kemudian kelak. 

Artinya pada hari kiamat nanti, setiap manusia akan 

dibangkitkan kembali dari kuburnya. Manusia pada hari itu 

harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya 

semasa hidup di dunia, dihadapan pengadilan Allah SWT 

yang maha adil. Perbuatan yang baik jelas akan dibalas 

dengan pahala sebaliknya perbuatan buruk akan menerima 

siksa. Manusia dihidupkan kembali dalam kondisi tidak 

memiliki kekuasaan dan pengaruh, kemudian segala 

perbuatannya diperhitungkan dengan sangat cermat dan 

adil. Bagi orang Arab jahiliyah, potret kehidupan seperti 

ini, sungguh sangat kejam dan menakutkan. Siklus 

kehidupan seperti ini jelas tidak diinginkan oleh para 

penganiaya dan pendosa. Umumnya kaum jahiliyah 
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membangun keyakinan bahwa kehidupan di dunia 

merupakan satu-satunya kehidupan. Dan bagi mereka tidak 

ada lagi proses kehidupan yang memintai pertanggung 

jawaban atas segala perilakunya di dunia. Karenannya, 

mereka menolak ajaran Islam yang diwahyukan oleh 

Rasulullah SAW. 

 

4. Faktor Tradisi 

Komunitas Arab jahiliyah sangat kuat memegang tradisi 

nenek moyang mereka yang diwarisi secara turun temurun. 

Tradisi yang mereka pegang teguh itu, dianggapnya sebagai 

sesuatu yang mutlak dan absolut dan tidak bisa dirubah. 

Karenannya, terlampau berat rasanya bagi mereka 

meninggalkan agama nenek moyangnya dan menggantinya 

dengan keyakinan atau agama yang baru (Islam). Apalagi 

prinsip dan doktrin agama yang baru itu, bertentangan 

dengan keyakinan yang dianut oleh mereka selama ini. 

Bertalian dengan tradisi Arab jahiliyah ini, Allah SWT 

berfirman: “Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah 

mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. 

“Mereka menjawab:” Cukuplah untuk kami apa yang kami 

dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah 

mereka mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan 

tidak (pula) mendapat petunjuk.(QS. Al-Maidah: 104) 
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5. Faktor Ekonomi 

Salah satu sumber kehidupan komunitas Arab jahiliyah, 

berasal dari hasil kerajinan tangan dalam bentuk seni 

memahat patung. Dan mayoritas kerajinan tangannya 

berupa patung-patung yang menggambarkan tuhan-tuhan 

mereka seperti: Latta, Uzza, Manah dan Hubal. Kemudian 

patung-patung ini dijual kepada jamaah haji yang datang ke 

Mekah. Pada umumnya mereka membeli patung-patung 

itu untuk disembah dan memperoleh berkat darinya, dan 

terkhusus dijadikan kenang-kenangan. Islam yang 

berintikan ajaran tauhid, jelas melarang penyembahan 

terhadap patung-patung ini. Larangan ini tentu saja 

merupakan ancaman serius yang akan mematikan usaha 

dan sumber kehidupan mereka. Lebih dari itu, muncul 

kekhawatiran dikalangan penjaga-penjaga Ka'bah, akan 

hilangnya kekayaan dan pengaruh yang mereka peroleh dari 

pemujaan terhadap patung dan pelayanan terhadap orang 

yang datang ke Mekah untuk memuja patung. Oleh 

karenannya, mereka menentang dan menolak agama Islam. 

Bagi mereka, dari perspektif ekonomi, Islam tidak 

mendatangkan keuntungan bahkan mungkin bisa 

mendatangkan kebangkrutan. 

Faktaneka historis ini membolehkan kita untuk 

mengatakan bahwa “sesungguhnya Islam hadir bukan dalam 

ruang yang hampa, atau Islam datang bukan pada ruang yang 

kosong.” Tetapi hampir disegala ruang dan waktu, termasuk di 

negeri Arab sekalipun, dan terkhusus di tanah air kita. Islam 
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begitu dibumikan, langsung bersinggungan dengan dimensi 

kehidupan manusia, terutama pada ranah politis, sosial, agama, 

budaya dan sebagainya. 

Pembumian Islam yang diaktori oleh Rasulullah 

SAW di Mekah menuai respon dan reaksi yang sangat negatif 

dari komunitas Arab jahiliyah. Mereka menyusun berbagai 

siasat dan taktik busuk untuk menggembosi dan membasmi 

Islam dengan segala cara. Bahkan target utama mereka adalah 

Rasulullah SAW sebagai aktor utamanya. Hal ini semata-mata 

dilakukan demi dan hanya untuk memuaskan dan 

melampiaskan hawa nafsu, dan melapangkan jalan mereka 

untuk mempertontonkan dan melanggengkan sifat-sifat 

sombong, kebiasaan merendahkan orang lain, dan beragam 

corak perbuatan buruk dengan sesuka hati. 

Berbagai bentuk dan cara yang dilakukan oleh bangsa Arab 

jahiliyah untuk menentang Islam saat itu adalah sebagai 

berikut:18 

1. Melakukan Intimidasi terhadap Keluarga Rasulullah 

SAW 

Langkah pertama yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah 

menghalangi dakwah Rasulullah SAW adalah dengan 

melakukan intimidasi kepada pamannya Abu Thalib r.a. 

agar mau menekan Rasulullah SAW untuk 

                                                           
18Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analitis 

Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik, terj. Yessi HM Burhanuddin, 

(Jakarta: 2006),195. 
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menghentikan dakwahnya. Mereka juga menekan Abu 

Thalib agar berhenti memberikan perlindungan dan 

pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Dikisahkan 

bahwa pada suatu hari beberapa pemuka Quraisy 

mendatangi Abu Thalib dan berkata kepadanya: “Wahai 

Abu Thalib, anak saudaramu itu telah berani mencaci 

tuhan-tuhan kita, mencela agama kita, mengolok-olok 

harapan-harapan kita, dan menganggap sesat nenek 

moyang kita. Karenanya, engkau harus mencegahnya agar 

tidak berdakwah lagi kepada kita! Atau engkau akan 

tetap membiarkan perselisihan di antara kami dan 

Muhammad SAW. Ketahuilah, sesunggahnya engkau 

terhadapnya sama dengan kami terhadapnya. Maka 

dalam hal ini, kami cukup mempercayakan urusan ini 

kepadamu!” Namun Abu Thalib ternyata menolak 

permintaan mereka dengan cara halus dan perkataan 

lemah lembut. Dan merekapun meninggalkan Abu 

Thalib tanpa membawa hasil. 

2. Mengancam akan Memerangi Rasulullah SAW dan Abu 

Thalib 

Menyaksikan Rasulullah SAW telah dan terus berikhtiar 

melanjutkan dakwahnya, memperkenalkan agama Allah 

SWT, dan mengajak manusia kepada-Nya, bangsa Arab 

jahiliyah menjadi sangat murka. Mereka mulai 

memusuhi, mendendam dan membincangkan ajaran-

ajaran Islam. Bahkan mereka juga saling mengingatkan 

satu sama lain untuk berhati-hati terhadap Muhammad 
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SAW. Melihat fenomena ini, mereka kembali menemui 

Abu Thalib. Kepadanya mereka berkata: “Wahai Abu 

Thalib, engkau adalah sesepuh kami, terhormat dan 

memiliki kedudukan dihadapan kami. Kami pernah 

meminta dirimu untuk menghentikan sepak terjang anak 

saudaramu, itu, tetapi engkau ternyata tidak mau 

menghentikannya”. Setelah mengatakan demikian, 

mereka bersumpah untuk tidak akan tinggal diam 

terhadap dakwah Rasulullah SAW sampai ia akan 

menghentikan dakwahnya. Lebih dari itu, mereka juga 

mengancam akan memerangi Rasulullah SAW dan Abu 

Thalib sampai titik darah penghabisan. Setelah 

mendengar dan mendapat ancaman seperti itu, Abu 

Thalib agak sedikit “ngeper” dan bimbang. Pada satu sisi, 

ia merasa khawatir akan terjadi perpecahan di antara 

kaumnya dan takut terhadap permusuhan mereka. 

Namun pada sisi lain, ia juga tidak rela menyerahkan 

Rasulullah SAW ke tangan mereka dan memintannya 

untuk menghentikan dakwahnya. Maka Abu Thalib pun 

menyampaikan ancaman itu, apa adanya kepada 

Rasulullah SAW. Tetapi beliau menjawab: “Demi Allah, 

wahai paman, seandainya mereka letakkan matahari di 

tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan 

maksud supaya aku meninggalkan tugasku (berdakwah 

menyebarkan agama Allah ini sampai tersiar di muka 

bumi) atau aku sampai binasa di dalamnya, niscaya aku 

tetap tidak akan meninggalkannya”. 
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Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Rasulullah 

SAW segera meninggalkan pamannya seraya meneteskan 

air mata. Ketika ia pergi agak jauh, Abu Thalib 

memanggilnya, dan berkata: “Wahai putra saudaraku, 

lanjutkanlah perjuanganmu dan katakanlah apapun yang 

ingin engkau katakan. Demi Allah, aku tidak akan 

menyerahkanmu dengan alasan apapun”. 

3. Melontarkan Fitnah kepada Rasulullah SAW. Di antara 

fitnah tersebut adalah: 

a. Quraisy Jahiliyah Mendakwa Rasulullah SAW sebagai 

Orang Gila. Dakwaan Quraisy jahiliyah terhadap Nabi 

SAW, terpatri rapi dalam Kitabullah: Mereka berkata, 

Hai orang yang diturunkan al-Qur'an kepadanya, 

sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. (QS. Al-

Hijr: 6). Dan mereka berkata, sesunggubnya ia 

(Muhammad) benar-benar orang yang gila. (QS. al-

Qalam: 51). Tetapi Allah SWT menjawab dakwaan 

mereka dengan firman-Nya: Berkat nikmat Tuhanmu 

kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang yang gila. 

(QS. al-Qalam: 2). 

b. Quraisy Jahiliyahah Menuduh Rasulullah SAW 

sebagai Tukang Sihir. Tuduhan-tuduhan tak berdasar 

yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW oleh 

Quraisy jahiliyah, juga terdapat di dalam alQur'an‟ 

Allah SWT berfmnan: Dan mereka heran karena 

mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) 

dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata, 
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ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. 

(QS. as-Shad: 4). Dan orang-orang dzalim itu berkata, 

kamu sekalian tidak lain hanyalah seorang lelaki yang 

kena sihir. (QS. al-Furqan: 8). 

c. Quraisy Jahiliyah Menuduh Rasulullah SAW sebagai 

Seorang Pembohong. Tuduhan ini disebut Allah. SWT 

dalam firmanNya: Dan orang-orang kafir berkata, Al-

Qur‟an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang 

diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh 

kaum yang lain. (QS. al-Furqan: 4). 

d. Quraisy Jahiliyah Menuduh Ajaran Rasulullah SAW 

adalah Sekedar Dongeng-dongeng Kuno yang Tak 

Bermanfaat. Bertalian dengan tuduhan ini, Allah SWT 

berfirman: Dan mereka berkata, dongeng-dongengan 

orang terdahulu, dimintanya untuk dituliskan, maka 

dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi 

dan petang. (QS. al-Furqan: 5). 

e. Quraisy Jahiliyah Mendakwakan al-Qur'an Bukan 

Datang dari Sisi Allah SWT, akan tetapi datang dari 

Muhammad SAW. Allah SWT berfirman: Dan 

sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, 

sesungguhnya al-Qur‟an itu diajarkan oleh seorang 

manusia kepadanya (Muhammad). Padahal bahasa 

orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad 

belajar kepadanya bahasa „ajam, sedang al-Qur‟an 

adalah dalam bahasa Arab. (QS. an-Nahl:103). 
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4. Menawarkan Kompromi 

Salah satu cara yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah 

untuk menghambat jalannya dakwah Islam adalah 

dengan menawarkan kompromi yang bisa 

mempertemukan Islam dengan kejahiliyahannya. Yakni 

mereka meminta kedua belah pihak-Rasulullah SAW 

dan kaum muslimin dengan kaum musyrikin-untuk 

bersama-sama meninggalkan beberapa ajaran agama 

mereka masing-masing. Tentang tujuan dari tawaran ini, 

Allah SWT berfirman: Maka mereka menginginkan 

supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak 

(pula kepadamu). (QS. al-Qalam: 55). Mereka berkata 

kepada Rasulullah SAW: Sembahlah tuhan kami pada 

hari tertentu, dan kami akan menyembah Tuhanmu 

pada waktu yang telah ditentukan pula. Allah SWT 

berfirman: Katakanlah, Hai orang-orang kafir, Aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu 

bukanlah penyembah Allah yang aku sembah. Dan aku 

tidak pernah menjadi penyembah, apa yang kamu 

sembah, dan kamu tidak pernah (pula) penyembah Allah 

yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah 

agamaku. (QS. al-Kafirun: 1-6). 

5. Mencela al-Qur'an 

Resistensi bangsa Arab jahiliyah terhadap Islam, juga 

dilakukan dengan mencela kitab suci agama ini. Allah 

SWT berfirman: Dan janganlah kamu mengeraskan 

suaramu dalam shalat. (QS. al-Isra: 110). Asbabunnuzul 
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dari ayat ini adalah bahwa setiap Rasulullah SAW 

mendirikan shalat berjamaah dengan para sahabatnya, 

beliau selalu mengeraskan bacaan al-Qur'an. Dan ketika 

orang-orang musyrik mendengarnya mereka menghina al-

Qur'an tersebut, mencela Dzat yang mewahyukannya 

dan menghina orang yang dipercaya untuk membawanya 

kepada umat manusia yakni baginda Rasulullah 

Muhammad SAW. Selanjutanya, Allah SWT juga 

berfirman: Dan janganlah pula merendahkannya. Artinya 

meskipun demikian, maka janganlah kamu membacanya 

terlalu pelan hingga tak bisa didengar oleh sahabat-

sahabatmu. Selain itu, Allah SWT pun menegasikan: Dan 

carilah jalan tengah di antara kedua itu. Artinya bacalah 

al-Qur'an dalam shalatmu dengan suara lirih, tidak 

terdengar oleh orang musyrik, tetapi tetap terdengar oleh 

sahabat-sahabat yang shalat berjamaah denganmu. 

6. Bersekongkol dengan Orang Yahudi untuk Memojokkan 

Rasulullah 

Ikhtiar bangsa Arab jahiliyah untuk memojokkan 

Rasulullah SAW dan agama Islam hampir tidak pernah 

bertepi dan berujung. Salah satunya, dengan cara 

mengirim segerombolan orang ke Yastrib yang dipimpin 

oleh Nadhar bin Harits dan Aqabah bin Abi Mu'ith. 

Mereka ditugaskan untuk menemui beberapa tokoh 

Yahudi dan meminta mereka agar memberikan bahan-

bahan pertanyaan yang akan sulit dijawab, ketika mereka 

lontarkan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan, orang-
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orang Yahudi menganjurkan mereka agar menanyakan 

kepada Muhammad SAW tentang Ahlu al-Kahf, Dzul 

Qarnain dan eksistensi ruh. Akan tetapi, Allah SWT 

telah menggagalkan tipu daya mereka ini dengan 

menurunkan ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan, 

jawaban dari seluruh pertanyaan yang mereka lontarkan 

tersebut. 

7. Menggunakan Rayuan 

Bangsa Arab jahiliyah terus berikhtiar melumpuhkan 

jalannya dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai 

macam cara. Salah satunya dengan cara membujuk atau 

merayu beliau secara halus agar berkenan meninggalkan 

dakwahnya. Dalam ikhtiar ini, mereka menugaskan 

Atabah bin Rabi'ah. Setelah bertemu dengan Rasulullah 

SAW, Atabah berkata: “Wahai putra saudaraku, engkau 

adalah bagian dari kami. Bahkan kamu tahu persis silsilah 

keturunanmu. Akan tetapi engkau telah membawa 

kepada kaummu sesuatu yang sangat besar hingga 

mencerai beraikan mereka. Maka dari itu, aku datang 

kepadamu untuk menawarkan beberapa hal yang 

mungkin kamu bisa pikirkan untuk kamu terima. Di 

antara hal-hal itu adalah: apabila kamu melakukan semua 

itu untuk mendapatkan harta dan kekuasaan, maka kami 

akan mengumpulkan seluruh harta kami supaya kamu 

menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Dan bila 

kamu melakukannya untuk mendapatkan kedudukan, 

kami akan siap mengangkatmu menjadi penguasa kami 
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dan kami tidak akan memutuskan suatu perkara sebelum 

kamu memutuskannya. Adapun seandainya kamu ingin 

menjadi raja, maka kami akan mengangkatmu sebagai 

raja kami. Akan tetapi bila semua itu kamu lakukan 

karena suatu hal yang kamu yakini dan tidak mungkin 

kamu hilangkan dari dirimu, maka kami akan memanggil 

seorang tabib dan mengerahkan semua harta kami untuk 

mengusir pikiran itu sampai kamu terbebas darinya. 

Setelah Atabah selesai mengutarakan seluruh maksudnya 

jahatnya, Rasulullah SAW langsung membacakan Surah 

Fushshilat hingga pada ayat: Jika mereka berpaling maka 

katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu dengan 

petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum 

Tsamud. (QS. al-Fushshilat: 6). Mendengar jawaban 

tersebut, seketika itu juga, Atabah terperanjat kaget dan 

langsung berdiri seperti mendengar petir yang akan 

menyambarnya. Kemudian ia pun kembali menemui 

kaum Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa 

yang ia dengar dari Muhammad SAW bukanlah syair, 

sihir ataupun sejenis mantera. Selain itu, ia juga 

menyarankan kepada kaum Quraisy jahiliyah agar 

membiarkan Muhammad SAW mendakwahkan 

agamanya. 

8. Melakukan Ancaman 

Setiap kali mendengar ada seorang pemuka Quraisy 

jahiliyah masuk Islam, Abu jahal selalu merasa geram. 

Lalu, ia akan mendatangi orang-orang tersebut dan 
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mengingatkannya sembari mengancamnya seraya 

mengatakan: “Kamu telah berani meninggalkan agama 

nenek moyangmu. Bukankah mereka lebih baik dari 

pada kamu! Sungguh kami akan menghancurkan 

impianmu, tidak akan lagi mengindahkan pendapatmu, 

dan saya akan mencampakkan kehormatanmu.” Apabila 

yang masuk Islam itu saudagar yang besar dan sukses, ia. 

berkata: “Sungguh, kami akan membuat barang-barang 

daganganmu tidak laku lagi dan seluruh, hartamu akan 

kami musnahkan.” Adapun yang masuk Islam itu, orang 

yang tidak punya, atau fakir miskin, maka ia tak segan-

segan langsung menganiaya dan menyiksanya. 

9. Menggunakan Tindakan Kekerasan. 

Semua tipu daya dan siasat busuk yang dilakukan oleh 

bangsa Arab jahiliyah, tidak ada yang berhasil membuat 

Rasulullah SAW dan pengikutnya meninggalkan agama 

Islam. Karenanya, mereka mulai melancarkan dan 

melakukan berbagai macam penganiayaan terhadapnya 

dan pengikutnya. Hal ini semakin gencar dilakukan 

semenjak beliau berani melakukan ibadah-ibadah secara 

terbuka, seperti: shalat di depan Ka'bah. 

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Arab 

jahiliyah, antara lain, mereka pernah mencekik leher 

Rasulullah SAW pada saat beliau sedang shalat. Mereka 

juga melempari Rasulullah SAW dengan kotoran unta 

diketika sedang melakukan sujud dalam shalatnya. Kaum 

musyrikin juga pernah memukulnya sampai-sampai 
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beliau jatuh pingsan. Utaibah bin Abu Lahab termasuk 

orang yang paling berani dan paling sering menyakiti 

Rasulullah SAW. Ia pernah merobek-robek pakaian 

Rasulullah SAW. Bahkan suatu ketika ia pernah 

meludahi wajah Rasulullah SAW, akan tetapi, ludahnya 

tidak sedikitpun mengenai wajah Rasulullah SAW. Pada 

saat itu Rasulullah SAW langsung mendoakannya: “Ya 

Allah, jadikanlah seekor anjing dari sekian banyak anjing-

anjing-Mu untuk memangsanya”. Dan benar do'a itu 

dikabulkan oleh Allah SWT tak lama kemudian 

terdengar kabar bahwa Utaibah telah disergap dengan 

ganasnya oleh binatang buas pada saat dirinya sedang 

berada di daerah Zarqa, negeri Syam (Syiria). 

10. Mendatangi dan Menghasut Kaum Muslimin yang 

Berada di Luar Mekah 

Derasnya tekanan yang dilakukan oleh bangsa Arab 

jahiliyah terhadap kaum muslimin membuat mereka 

dengan terpaksa meninggalkan Kota Mekah dan mencari 

perlindungan kepada negara yang dianggap aman. Salah 

satunya ke negeri Habasyah (Etopia). Tetapi ketika 

sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, kaum 

musyrik Mekah mengirim beberapa orang untuk 

menyusul dan menghadang mereka sebelum masuk ke 

kota tersebut. Mereka menemui setiap orang Islam dan 

membujuknya agar kembali pada kekafiran dan tetap 

menetap di Mekah. 
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Berikutnya ketika jumlah kaum muslimin yang menetap 

di Habasyah semakin banyak, kaum musyrikin kembali 

mengirim beberapa utusan meminta orang-orang 

Muslim itu kembali. Demi tercapainya tujuan mereka 

itu, tidak jarang orang-orang musyrik meggunakan cara-

cara keji, menyuap dan melakukan berbagai tipu daya 

dengan maksud menciptakan berbagai permusuhan di 

antara kaum muslimin dengan para pejabat istana 

imperium Habasyah. Akan tetapi usaha ini pun gagal. 

11. Pembaikotan (Embargo) 

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh bangsa 

Arab jahiliyah untuk menghalang-halangi orang untuk 

memeluk agama Islam ternyata terus gagal. Karenanya, 

ketika mereka melihat orang-orang yang masuk Islam 

semakin bertambah banyak dan terutama setelah 

Hamzah dan Umar bin Khattab r.a masuk Islam, mereka 

kembali mengevaluasi berbagai cara yang pernah mereka 

lakukan. Setelah itu, mereka berkesimpulan dan 

berketetapan mengambil cara lain yang lebih keras, lebih 

kejam dan lebih luas pengaruhnya dari cara-cara yang 

pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan cara yang 

mereka pilih adalah pembaikotan atau embargo total 

yaitu pemutusan segala hubungan dengan kaum 

muslimin. Bangsa Arab jahiliyah, bersepakat menulis 

sebuah pernyataan yang berisi kesetian mereka untuk: 

tidak berhubungan dengan seluruh anggota Bani Hasyim 

dan Bani Abdul Muthallib, juga tidak akan menikahi 
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wanita-wanita dari kedua bani itu selama mereka tidak 

menyerahkan Muhammad SAW. 

Setelah itu, mereka mengumumkan pernyataan itu dan 

menempelnya di dinding Ka'bah. Orang yang menulis 

pernyataan ini adalah Mansur bin Ikrimah. Pembaikotan 

ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 dari 

kenabian dan berlangsung selama tiga tahun. 

Konsekuensi dari akal bulus ini adalah Rasulullah SAW 

beserta pengikutnya mengalami kesulitan dan 

kekurangan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. 

Hal ini terjadi karena bangsa Arab jahiliyah tidak segan-

segan menyiksa siapa saja yang diketahui telah 

mengirimkan kebutuhan pokok sehari-hari kepada salah 

satu kerabatnya dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib. 

Melihat resiko yang ditimbulkan oleh perbuatan para 

durjana itu, akhirnya beberapa orang yang berpengaruh 

dan sangat ditakuti di antara mereka tergerak hatinya dan 

kemudian merobek surat pernyataan pembaikotan yang 

ditempel di Ka'bah itu. Mereka itu adalah Hisyam bin 

Amr bin Harits, Zuhair bin Abi Umaiyah, Mu'thim bin 

Adi, Zam'ah bin Aswad, dan Abu Bakhtiar bin Hisyam 

bin Harits. 

Taktik dan siasat busuk yang pernah dilakukan oleh 

bangsa Arab jahiliyah untuk membumi hanguskan Islam 

pada masa lampau, dengan cara pembaikotan (embargo), 

sekarang terulang kembali. Dunia Barat yang dipimpin 

oleh Amerika Serikat seringkali menggunakan dan 
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menjatuhkan embargo terhadap dunia Islam, antara lain, 

misalnya: terhadap Irak, Iran, Afganistan dan negara kita. 

Ada banyak alasan yang diusung untuk berhujjah dan 

bersilat lidah, salah satunya adalah memerangi terorisme 

yang diaktori oleh dunia Islam. Bukankah yang meluluh 

lantahkan Afganistan sampai berkeping-keping itu adalah 

Amerika Serikat beserta sekutunya. Irak sampai hari ini 

dibuat carut-marut bak negara yang tak bertuan, juga 

akibat tangan-tangan manusia pada zaman jahiliyah 

modern, pimpinan para coboy. Sengketa Palestina dengan 

zionis Israil juga dalangnya mereka. Penyeretan Abu 

Bakar Ba'asyir ke dalam penjara pasti juga dalangnya 

mereka. Lalu kenapa mereka dengan pongahnya 

menjatuhkan embargo terhadap negara-negara tersebut, 

kalau bukan demi dan atas nama menghancur leburkan 

Islam. 
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BAB IV 

HIJRAH PINTU MENUAI IBRAH 

 

A. Habasyah Yang Penuh Berkah  

Berbagai macam penganiayaan dan penyiksaan fisik yang 

dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap 

Rasulullah SAW dan kaum muslimin, dari hari ke hari 

semakin meningkat dan tiada henti. Konsekuensinya, 

kaum muslimin merasa tidak betah lagi tinggal di Mekah, 

dan mereka mulai berpikir tentang cara yang harus 

ditempuh untuk ke luar dari kondisi yang sangat 

mencekam dan menakutkan tersebut. Dan solusi 

alternatifnya adalah melakukan hijrah (eksodus) ke 

tempat yang lebih aman. Solusi cerdas ini, tentu saja 

dihajatkan untuk menyelamatkan agama mereka dari 

negara yang penuh tekanan, menuju negara yang aman. 

Bertalian dengan rencana hijrah ini, Allah SWT 

berfirman: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan 

apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat 

berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan 

melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan 

menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan 

kamu. (QS. al-Kahfi: 16). Selanjutnya Allah SWT berfirman: 
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Katakanlah Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah 

kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini 

memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya 

orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala tanpa batas. 

(QS. az-Zumar: 10). Hijrah yang dilakukan oleh komunitas 

Muslim ke negeri Habasyah (Ethopia) sungguh merupakan 

solusi yang rasional dan sangat cerdas. Betapa tidak, diketika 

negeri Mekah-tanah tumpah darahnya tidak lagi kondusif dan 

terasa sempit bagi gerakan dakwahnya, dan sahabat-sahabat 

Rasulullah SAW banyak yang dianiaya, disiksa, dan mereka 

merasa eksistensi diri dan agama mereka semakin terancam. Di 

sisi lain, Rasulullah SAW yang berada di bawah perlindungan 

kaum dan pamannya juga tidak luput dari siksaan dan 

penganiayaan sebagaimana yang menimpa umatnya. Maka 

hijrah merupakan suatu solusi yang paling tepat. Bertalian 

dengan ini, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya di 

Habasyah terdapat seorang raja yang tidak akan berlaku 

zalim. Maka pergilah kalian semua ke negeri itu. Semoga Allah 

memberikan jalan keluar untuk kalian semua terhadap hal ini“. 

Akhirnya kaum muslimin pun berhijrah ke Habasyah, 

pada tahun ke-5 dari kenabian. Mereka ke luar dari Mekah 

dengan cara sembunyi-sembunyi. Jumlah rombongan hijrah ini 

sebanyak sebelas orang laki-laki dan empat orang perempuan. 

Mereka adalah Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya 

Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Affan dan 

istrinya Ruqayyah binti Muhammad SAW, Utsman bin 

Ma'thum, dan Mash'ab bin Umair. Tidak lama berselang dan 
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tinggal di negeri Habasyah, kaum muslimin yang berhijrah 

mendengar kabar bahwa penduduk Mekah telah berbondong-

bondong masuk Islam. Mendengar kabar ini, mereka pun 

kembali ke negeri asalnya pada tahun yang sama. Tetapi yang 

ditemukan bukanlah penduduk Mekah yang beriman terhadap 

Islam, justru mereka mendapat penganiayaan dan penyiksaan 

yang semakin kejam. Realitas inilah yang menyebabkan 

mereka kembali berhijrah ke negeri Habasyah untuk yang 

kedua kalinya. Pada hijrah kali ini, diikuti oleh 80 orang kaum 

laki-laki dan 19 orang perempuan. Setelah sampai di negeri 

Habasyah kaum muslimin disambut baik oleh penduduk dan 

penguasa negeri itu. Raja Najasyi memperlihatkan rasa simpati 

dan hormatnya terhadap kaum muslimin dengan cara 

memberikan rasa aman dan kebebasan untuk menjalankan 

ajaran-ajaran agama Islam kepada kaum muslimin. 

Diketika bangsa Arab jahiliyah mendengar kabar bahwa 

kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, mereka mengutus 

dua orang yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin Ash 

untuk menemui Raja Najasyi,1 dengan hajat memprovokasi 

sang raja, untuk tidak menerima kehadiran atau mengusir 

kaum muslimin dari negerinya. Sesampainya di negeri 

Habasyah, kedua utusan itu membagi-bagikan hadiah kepada 

setiap pejabat istana sebelum menghadap sang raja. Kepada 

setiap petinggi istana, keduanya selalu berkata: “Telah datang 

ke negeri sang raja, para budak-budak bodoh dari negeri kami. 

                                                           
1Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analitis 

Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik, (Jakarta: Qisthi, 2006), 249. 
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Mereka itu telah meninggalkan agama kaumnya, tetapi juga 

tidak masuk ke dalam agama kalian. Mereka datang ke negeri 

ini dengan membawa agama baru, yang kami dan kalian tidak 

mengenalnya”. Utusan bangsa Arab jahiliyah ini bersekongkol 

dengan para petinggi istana untuk bersama-sama membujuk 

sang raja agar bersedia menyerahkan kaum muslimin ke tangan 

dua utusan Quraisy itu, dengan tanpa mengajak berbicara 

mereka terlebih dahulu. Akan tetapi, ketika Raja Najasyi 

mendengar permintaan itu, ia tetap berpendapat harus 

memanggil kaum muslimin untuk mendengar sendiri jawaban 

mereka. Karena itu dipanggilah kaum muslimin datang ke 

istana, untuk dimintai pendapatnya. Ja'far bin Abdul 

Muthallib-juru bicara kaum muslimin-menjelaskan kepada 

Raja Najasyi tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad SAW, dan sikap kaum mereka (Quraisy 

jahiliyah) terhadapnya. Selanjutnya Raja Najasyi meminta 

mereka meyebut sedikit saja dari ajaran-ajaran Muhammad 

SAW. Kemudian Ja'far membacakan kepadanya awal Surat 

Maryam. Mendengar bacaan tersebut, sang raja pun menangis 

begitu juga para uskupnya. Mereka menangis hingga air mata 

mereka terjatuh di atas Al-Kitab (Injil) yang mereka bawa. 

Setelah itu, Najasyi berkata kepada dua utusan Quraisy itu: 

“Sesungguhnya ajaran ini dan ajaran yang dibawa oleh Isa as 

adalah sama-sama berasal dari satu lentera. Karena itu, 

pulanglah kalian berdua, karena sesungguhnya aku sekali-kali 

tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian”. 
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Merasa tidak puas dengan sikap sang raja, keesokan harinya 

utusan ini kembali memprovokasi sang raja dengan 

mengatakan: “Mereka semua (kaum muslimin) telah berani 

mengatakan sesuatu yang “besar” tentang Isa bin Maryam”. 

Mendengar hal itu, Raja Najasyi mengutus utusannya untuk 

menemui dan memanggil kaum muslimin. Ketika mereka 

telah datang ke istana, Najasyi menanyakan apa yang mereka 

katakan tentang al-Masih. Ja'far menjawab, “Kami akan 

mengatakannya seperti yang telah diajarkan oleh Rasul kami, 

Muhaanrnad SAW: bahwa Isa a.s adalah hamba Allah SWT, 

utusanNya, ruh-Nya dan bukti kebesaran-Nya, yang 

dianugerahkan kepada Maryam, si perempuan suci 

(perawan)”. 

Mendengar jawaban itu, sang raja pun akhirnya puas 

sehingga ia tetap memberikan jaminan keamanan kepada 

kaum muslimin di negerinya. Dengan demikian kedua utusan 

itu telah gagal menjalankan tugasnya. Sehingga tidak ada 

pilihan lain bagi kaum Quraisy jahiliyah saat itu, selain 

menumpahkan dan melampiaskan kekesalannya kepada orang-

orang Muslim yang masih berada bersama mereka. 

Setelah peristiwa itu, kaum muslimin hidup damai di 

Habasyah tanpa ada gangguan. Lalu, selang beberapa waktu 

kemudian, tepatnya setelah hijrah kaum muslimin ke Yastrib 

dan sebelum terjadinya Perang Badar (2 H), sebagian dari 

mereka pulang ke Mekah. Rombongan pertama yang pulang 

ke Mekah terdiri dari 33 orang laki-laki dan 8 orang 

perempuan. Sedangkan sisanya kembali bersama Ja'far setelah 
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Rasulullah SAW dan kaum muslimin selesai dari Perang 

Khaibar (7 H). Selanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu, 

Raja Najasyi dan Amr bin Ash pada akhirnya pun masuk 

Islam. 

B. Thaif Yang Naif  

Setelah Abu Thalib bin Abdul Muthallib paman 

Rasulullah SAW meninggal dunia, kaum Quraisy jahiliyah 

semakin gencar melancarkan berbagai tekanan dan 

penganiayaan fisik terhadap beliau dan kaum muslimin. 

Bahkan mereka telah berani melakukan penganiayaan yang 

dulunya tidak pernah mereka lakukan ketika Abu Thalib 

masih hidup. Melihat kondisi yang demikian itu Rasulullah 

SAW akhirnya memutuskan berhijrah ke Thaif,2 untuk 

mencari pertolongan dari Bani Tsaqif, meminta perlindungan 

mereka dari kekejaman bangsa Quraisy jahiliyah dan sekaligus 

mengajak mereka ke dalam Islam. 

Sesampainya di Thaif, Rasulullah SAW bertemu dengan 

para pemimpin Bani Tsaqif keturunan Amr bin Umair. 

Mereka adalah Abdu Yalel, Mas'ud dan Hubaib. Rasulullah 

SAW memperkenalkan Islam kepadanya dan mengajak 

mereka untuk masuk Islam. Namun mereka menolak dan 

mencaci maki beliau. Melihat reaksi tersebut, Rasulullah SAW 

                                                           
2Sebuah kota dan pusat musim panas dengan ketinggian 1520 m dari 

permukaan laut, ± 60 km timur laut Mekah. Lihat Haekal, Sejarah Hidup 

Muhammad, terj. Ali Audah, (Jakarta: Litera Antar Nusa: 1992), 148. 
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merasa khawatir tidak akan mendapatkan keamanan di 

wilayah mereka. Maka beliau meminta kepadanya untuk 

merahasiakan apa yang telah terjadi di antara mereka 

berempat, agar tidak tersebar luas ke seluruh penduduk Thaif. 

Namun ketiganya tidak memperdulikan permintaan 

Rasulullah SAW, bahkan mereka menghasut orang-orang 

bodoh dan para budak agar ikut mengolok-olok Muhammad 

SAW. Maka beramai ramai mereka meneriakkan cacian, olok-

olokan dan ejekan kepada beliau hingga orang-orang 

berbondong-bondong ke tempat tersebut untuk melihat apa 

yang terjadi. Akhirnya, Rasulullah SAW pun lari 

menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah kebun milik 

Atabah bin Rabiah dan Syaibah bin Rabiah. Saat itu, sang 

pemilik kebun sedang berada di tempat. Sementara itu, orang-

orang bodoh yang mengejek dan terus mengikuti beliau pun 

bubar. Kemudian Rasulullah SAW duduk sambil berteduh di 

bawah sebuah pohon anggur di kebun itu. Kedua anak Rabiah, 

melihat beliau dan menyaksikan apa yang dialami Rasulullah 

SAW, akibat ulah orang-orang bodoh dari Bani Tsaqif itu. 

Setelah Rasulullah SAW merasa aman, beliau duduk 

dengan tenang sambil berdo'a: Ya Allah, hanya kepada Mu aku 

mengadukan kelemahanku, sedikitnya daya upayaku dan 

kehinaanku dihadapan manusia. Ya Tuhanku Yang Maha 

Penyayang, Engkau adalah pemelihara orang-orang lemah dan 

pemeliharaku. Engkau adalah Tuhanku, maka kepada siapakah 

Engkau akan menyerahkan aku? Apakah kepada orang-orang 

asing yang akan menganiayaku? Ataukah kepada musuh yang 
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akan menguasai diriku? Seandainya Engkau tidak murka 

kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun kemurahan-Mu 

tetap sangat aku butuhkan. Aku berlindung kepada cahaya 

wajah-Mu yang senantiasa menerangi kegelapan dan 

memperbaiki seluruh urusan dunia dan akhirat, agar Engkau 

tidak menjatuhkan kemurkaan-Mu kepadaku. Dan kepada-

Mu semua hal aku kembalikan, semoga Engkau meridhainya. 

Dan sesungguhnya tiada daya dan kekuatan, melainkan hanya 

dari-Mu. 

Ketika menyaksikan keadaan Rasulullah SAW yang 

demikian menyedihkan itu, kedua putra Rabi'ah merasa 

kasihan, kemudian ia memerintahkan seorang budak laki-

lakinya yang beragama Nasrani, bernama Adas untuk 

memberikan beberapa buah anggur kepada Rasulullah SAW. 

Setelah menyuguhkan anggur, Adas merasa terkejut ketika 

mendengar Rasulullah SAW mengucapkan “Bismillah” 

sebelum memakan anggur tersebut. Namun akhirnya 

keheranan Adas tersebut sirna, setelah Rasulullah SAW 

memberitahukan kepadanya bahwa beliau seorang nabi. 

Lantas dengan serta merta Adas langsung mencium kepala, 

kedua tangan dan kedua kaki Rasulullah SAW. 

Setelah mengalami berbagai macam penganiayaan dan 

celaan di Thaif, Rasulullah SAW pun kembali ke Mekah 

dalam keadaan sangat bersedih. Sesampainya di Qarnu ats-

Tsa‟alib-Qarnu al-Manazil-Allah SWI' mengutus Malaikat 

Jibril a.s untuk mendatangi beliau. Ikut serta mendampingi 

Jibril a.s saat itu adalah para malaikat penjaga gunung-gunung. 
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Kepada Rasulullah SAW, malaikat ini menawarkan beliau 

untuk membalik dua gunung Mekah agar menjadi bencana 

bagi penduduk Thaif. Tetapi Rasulullah SAW menjawab: 

“Jangan lakukan, aku masih berharap agar Allah SWT 

melahirkan dari keturunan mereka orang-orang yang hanya 

menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya 

dengan apapun”. 

Sesampainya diperbatasan Kota Mekah, Rasulullah SAW 

mengirim surat kepada Akhnas bin Syuraiq untuk meminta 

jaminan keamanan. Namun ternyata, Akhnas adalah seorang 

penakut. Ia menolak permintaan Rasulullah SAW dengan 

alasan bahwa dirinya telah bersekutu dengan bangsa Quraisy, 

sehingga ia tidak dapat melindungi beliau. Selanjutnya 

Rasulullah SAW juga berkirim surat kepada Suhail bin Amru 

untuk meminta jaminan keamanan darinya. Namun Suhail 

pun ternyata menolak. Ia beralasan bahwa keturunan Bani 

Amr tidak boleh memberikan perlindungan kepada Bani 

Ka'ab. Akhirnya, Rasulullah SAW meminta jaminan 

keamanan kepada Muth'im bin Adi. Dan ia pun menyanggupi, 

bahkan ia mengerahkan seluruh anak dan keluarganya untuk 

bersama-sama melindungi Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW tentu saja tidak bisa melupakan kebaikan 

Muth'im bin Adi dan keluarga ini, juga kebaikan mereka 

sebelumnya pada saat mereka dengan berani menentang 

perjanjian pembaikotan (embargo) terhadap seluruh keluarga 

beliau. Karenannya, seusai Perang Badar dan kaum muslimin 

berhasil menawan beberapa tokoh Quraisy jahiliyah, 
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Rasulullah SAW berkata: “Seandainya Muth‟im bin Adi masih 

hidup, kemudian ia meminta orang-orang itu kepadaku, 

niscaya aku akan memberikan mereka kepadanya sebagai 

balasan atas jasa baiknya kepadaku“. 

C. Madinah yang Ramah 

Secara kuantitas rentang waktu yang dilewati Rasulullah 

SAW mengemban misi nubuwah dan risalah dalam rangka 

membumikan Islam di Mekah, tidaklah sebanding dengan 

jumlah komunitas penduduk padang pasir ini berkonversi ke 

dalam al-Din al-Islam.3 Alih-alih memperoleh simpati, 

Muhammad SAW beserta komunitas Muslim yang baru 

(assabiqunal awwalun) justru memperoleh perlakuan 

sebaliknya, resistensi berupa: antipati, kebencian, penyiksaan 

(psikis dan fisik), dan pembaikotan dengan cara-cara yang 

sangat biadab.4 Bertitik tumpu pada realitas empiris ini, dan 

                                                           
3Term al Din hanya ada dalam al-Qur'an. Pernyataan ini tercantum dalam 

QS. Ali Imran/3:19 dan QS. Al-Maidah/5:3. Term al-Din dalam al-Qur'an 

mengandung konsep bidimensional yang mencakup dua aspek kehidupan 

manusia yaitu aspek religius-spritual (hablun min Allah/hubungan vertikal) 

dan aspek sosial kemasyarakatan (hablun min al-nas/hubungan horizontal) 

yang bertitik tumpu pada doktrin tauhid (unitas). Pembahasan lebih tuntas 

tentang term al-Din, Lihat Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Islam dan 

Sekularisme, terj. Karsidjo Djodjosuwarno, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 

1981),71-100. 
4Resistensi yang paling ekstrim yang pernah dilakukan oleh Quraisy 

jahiliyah kepada Nabi SAW beserta kaumnya adalah pembaikotan/embargo 

yang diusung oleh Abul Hakam (yang dipanggil Abu Jahal, "Bapak 
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dalam rangka menyelamatkan iman Islam komunitas Muslim 

yang baru, akhirnya Rasulullah SAW melakukan hijrah ke 

Madinah. 

1. Faktor-faktor Pemantik 

a. Cobaan dan Tekanan. Sejak Islam disosialisasikan oleh 

Rasulullah SAW secara terbuka kepada publik, 

berbagai macam bentuk cobaan, tekanan, 

penganiayaan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy 

semakin intensif dilakukan. Karenannya, Rasulullah 

SAW dan komunitas Muslim terus berikhtiar untuk 

mencari perlindungan dan jaminan keamanan ke luar 

Mekah. Salah satu negeri tujuannya adalah Yastrib. 

Terdapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan 

bukti tekanan dan cobaan yang dialami oleh 

Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang dilakukan 

oleh kaum kafir Quraisy. Salah satunya adalah 

pernyataan Bilal bin Rabbah ketika dalam 

perjalanannya ke Madinah: “Ya Allah, laknatilah 

Syaibah bin Rabi'ah, Atabah bin Rabi'ah dan 

Umayyah bin Khalaf sebagaimana mereka telah 

mengusir kami dari negeri kami ke negeri yang penuh 

                                                           
Kebohongan," dalam al-Qur'an), selama tiga tahun. Pembaikotan ini 

meliputi:"melarang orang-orang Quraisy untuk menikah dan berdagang dengan 

orang-orang muslim. Konsekuensi yang paling fatal diterima oleh Nabi SAW 

adalah tidak adanya pasokan makanan kebutuhan sehari-hari dan inilah salah 

satu penyebab wafatnya istri tercinta baginda Rasulullah SAW, Khadijah binti 

Khuwailid. Lihat Karen Armstrong, Islam A short History, (New York: 

Modern Library, 2000), 15. 
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penyakit. “Selanjutnya Aisyah menjelaskan tentang 

penyebab hijrah ayahandanya, Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a ke Madinah. Ia mengatakan: “Rasulullah SAW 

mengajak ayahandanya Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

untuk keluar dari Kota Mekah, ketika tekanan dan 

penindasan kepadanya semakin berat”. 

b. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib. 

Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW pada setiap 

musim haji mengunjungi kemah-kemah para jamaah 

untuk menyampaikan ajaran Islam. Termasuk 

menemui jamaah haji yang berasal dari Kota Yastrib. 

Penduduk yang berasal dari kota ini terdiri dari Suku 

‟Aus dan Khazraj. Keduanya selalu bermusuhan. Di 

sisi lain mereka pun tersadarkan dari kebiasaan buruk 

mereka yang selalu bertikai setelah peristiwa Bu'ats. 

Baginya kebiasaan buruk ini akan selalu 

menguntungkan orang-orang Yahudi. Ketika Suku 

Khazraj berziarah ke Mekah pada musim haji dan 

ditemui oleh Rasulullah SAW, beberapa orang dan 

mereka menyatakan diri masuk Islam. Pada musim 

haji tahun berikutnya, tahun kedua belas sesudah 

kenabian, datanglah 12 orang laki-laki dan seorang 

perempuan dan Yastrib menemui Rasulullah SAW di 

Aqabah. Di tempat inilah mereka berikrar kepada 

Nabi SAW yang isinya adalah: “bahwa mereka 

bersedia untuk tidak menyekutukan Allah SWT 

dengan apapun, mencuri, berzina, membunuh anak-
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anak, membuat fitnah, membuat keonaran diantara 

mereka dan mendurhakai Nabi SAW. Barang siapa 

menepati sumpah ini, niscaya ia akan mendapatkan 

pahala dari sisi Allah SWT. Namun barang siapa 

melanggarnya, maka keputusannya adalah hanya pada 

Allah SWT, Dia bisa mengazabnya dan juga bisa 

mengampuninya”.5 Ketika mereka hendak pulang ke 

Yastrib, Rasulullah SAW mengutus Mush'ab bin 

Umair untuk mengajari mereka al-Qur'an dan doktrin 

Islam lainnya. Ia tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. 

Dan tokoh ini pulalah yang memulai shalat Jum'at 

pertama yakni ketika jumlah mereka sudah mencapai 

empat puluh orang. Adapun yang bertindak menjadi 

imam adalah Mush'ab bin Umair. 

Berdasarkan faktaneka historis banyak penduduk 

Yastrib (kaum Anshar) yang masuk Islam karena 

dakwah Mush'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, 

antara lain: Usyaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Muadz. 

Setelah keduanya masuk Islam, seluruh Bani Asyhal-

kaum laki-laki dan perempuannya masuk Islam. 

Pada musim haji tahun berikutnya tahun ketiga belas 

dari kenabian-serombongan orang Yastrib berjumlah 

73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan (Nasibah 

                                                           
5Dalam sejarah Islam peristiwa ini disebut dengan Bai'ah al Aqabah Ula 

karena dilangsungkan di Aqabah untuk pertama kalinya. Dikenal pula dengan 

sebutan Bai'ah al-Nisa (perjanjian perempuan) karena dalam bai'ah ini ikut 

seorang perempuan bernama Afra binti Abid bin Ts'labah. 
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binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi) 

menunaikah haji. Mereka mengundang Rasulullah 

SAW untuk melakukan pertemuan lagi di Aqabah, 

pada pertengahan hari-hari tasyrik. Pada pertemuan 

ini Rasulullah SAW ditemani oleh pamannya Abbas 

bin Abdul Muthallib. Pada kesempatan itu ia berkata: 

“Wahai seluruh warga Khzraj-orang-orang Arab saat 

itu biasa menyebut negeri Yastrib ini dengan Khazraj, 

tanpa membedakan wilayah `Aus dan Khazraj -

sesungguhnya Muhammad SAW ini berasal dari 

keluarga kami seperti telah kalian maklumi. Kami dan 

mereka yang sepandangan dengan kami tentangnya, 

sebenarnya sudah melindunginya, sehingga ia pun 

tetap terhormat dan aman di negerinya ini. Namun 

ternyata, sekarang ia ingin bergabung dan tinggal 

bersama kalian. Apabila kalian sanggup memenuhi 

apa yang pernah kalian janjikan kepadanya, dan 

melindunginya dari orang-orang yang membenci dan 

memusuhinya, maka kalian harus bertanggung jawab 

atas semua itu. Dan ingat, kalian jangan bermain-main 

dengannya, karena ia masih terhormat dan terlindungi 

oleh kaumnya dan negerinya!” Kaum Khazraj 

menjawab: “Kami telah mendengar apa yang Anda 

sampaikan”. Maka sekarang bicaralah wahai 

Rasulullah SAW tentukan apa yang engkau inginkan 

dan apa yang dikehendaki Tuhanmu”. Kemudian 

Rasulullah SAW mengutarakan keinginannya: “Aku 
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akan meminta kalian berbaiat untuk melindungiku, 

seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian”. 

Kaum Khazraj lalu menjawab: “Demi zat yang telah 

mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, 

kami sungguh-sungguh akan menjaga dan 

melindungimu sebagaimana kami melindungi anak-

anak dan istri kami”. Rasulullah SAW menjawab: 

“Aku telah menerima baiat kalian”.6 

Kemudian ketika semua yang hadir telah berbaiat, 

Rasulullah SAW berkata kepada mereka: “Pilihlah 12 

orang wakil dari kalian untuk menjadi pemimpin dan 

bertanggung jawab terhadap segala urusan kaumnya 

masing masing!” Lalu terpilihlah 12 orang pemimpin, 

masing-masing 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang 

dari suku Aus secara spontan dan aklamasi. Mereka 

yang terpilih itu adalah: Ubadah bin Shamit, Barra bin 

Makmur, Abdullah bin Rawahah, Sa'ad bin Rabi', 

Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Ubadah, 

Mundzir bin Amr, Asyad bin Hudhair, Sa'ad bin 

Khaitsamah, Abdullah bin Haram, Rafi' bin Malik, 

dan Haitsam at-Taihan. 

c. Pendustaan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW 

dan Ajarannya 

                                                           
6Dalam sejarah Islam, peristiwa ini disebut Bai'at Aqabah Tsani 

(Perjanjian Aqabah 2). 
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Para pembesar Quraisy jahiliyah dan kaumnya selalu 

mendustakan Rasulullah SAW dan memaksa beliau 

mendakwahkan ajarannya kepada kaum lain yang 

mempercayainya. Sa'ad bin Muadz dengan sangat baik 

melukiskan peristiwa ini: “Ya Allah, Engkau Maha 

Mengetahui, tidak ada satu orang pun-kaum muslimin 

yang tidak ingin untuk berjuang melawan orang-orang 

yang mendurhakai dan mendustakan Rasul-Mu, dan 

kemudian mengusirnya. Salah satu kaum yang selalu 

mendustakan Nabi-Mu dan mengusirnya adalah kaum 

Quraisy Jahiliyah”. 

d. Kekhawatiran akan terjadinya malapetaka bagi agama. 

Kaum Quraisy terus melancarkan tekanan dan 

penindasan kepada kaum muslimin hingga mereka 

berupaya memalingkan mereka dari ajaran agama 

mereka (Islam) dan mengusir mereka dari negeri 

mereka. Maka diantara mereka kaum muslimin) ada 

yang diusik agamanya, teraniaya oleh mereka dan lari 

dari negerinya untuk menjauhkan diri dari musuh-

musuhnya. 

e. Diizinkannya kaum muslimin untuk berperang. 

Dalam al-Qur‟an surah al-Hajj ayat 39, Allah SAW 

berfirman: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-

orang yang diperangi. Ini adalah ayat pertama yang 

diturunkan untuk mengizinkan kaum muslim 

memerangi orang-orang yang memerangi mereka. 

Perlu digaris bawahi, bahwasanya peperangan yang 
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dilakukan kaum muslimin adalah hanya untuk 

mencari keridhaan Allah SWT semata. Sehingga, 

mereka pun rela dan siap menanggung penderitaan 

fisik maupun mental dan meninggalkan sanak saudara, 

keluarga dan negeri mereka. 

 

2. Prosesi Hijrah Rasulullah ke Madinah 

Bocornya informasi tentang Baiat Aqabah dua, dan 

menyaksikan gelombang hijrah kaum muslimin ke Yastrib 

(Madinah) baik secara perorangan maupun berkelompok, 

membuat munculnya kekhawatiran kaum Quraisy 

Jahiliyah. Proses hijrah akan memperkuat solidaritas kaum 

muslimin dan pada gilirannya akan terbangun kekuatan 

yang dapat menghancurkan kejahiliyahan masyarakat Arab. 

Karenanya, pada hari Kamis 26 Shafar tahun 14 dari 

kenabian atau 12 September 622 M, (dua setengah bulan 

setelah Baiat Aqabah kedua) orang-orang Quraisy jahiliyah 

melakukan pertemuan penting disebuah tempat yang 

disebut Darun Nadwah. Dalam pertemuan tersebut, 

mereka membicarakan rencana konspirasi dan siasat busuk 

untuk menghabisi Rasulullah SAW. 

Bertalian dengan niat jahat ini, al-Qur'an merekam 

semua usul-saran yang terlontar dalam pertemuan tersebut: 

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) 

memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan 

memenjarakan, atau membunuhmu, atau mengusirmu. 
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Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan 

tipu daya itu. Dan Allah baik-baik pembalas tipu 

daya.(QS. al-Anfal: 30). 

Pada kesempatan tersebut, Abu Jahal mengusulkan 

untuk mencari seorang pemuda yang bertubuh kekar dan 

kuat untuk dipersenjatai. Setelah itu, mereka diperintahkan 

untuk membunuh Muhammad SAW secara beramai-ramai 

agar kematiannya menjadi tanggung jawab seluruh kabilah 

yang terlibat. Dengan begitu, niscaya kabilah Abdi Manaf 

tidak akan berani menuntut balas atas kematian salah 

seorang keluarganya. Sebab mereka tidak akan mungkin 

berani melawan seluruh kabilah yang telah berfusi itu. Dan 

akhirnya, mereka pasti hanya menerima diyat (pembayaran 

denda) saja. Usulan Abu Jahal ini disepakati oleh seluruh 

kabilah yang melakukan konspirasi tersebut. 

Pada saat kaum musyrikin Quraisy bersepakat dengan 

rencana di atas, di tempat yang terpisah, Malaikat Jibril as 

mendatangi Rasulullah SAW untuk mengabarkan niat jahat 

tersebut. Lalu ia menyarankan agar malam itu, Rasulullah 

SAW tidak berbaring di tempat pembaringannya, dan 

sekaligus mengabarkan turunnya izin berhijrah dari Allah 

SWT. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke kediaman Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a dengan mempergunakan penutup 

muka (menyamar) di waktu yang tidak biasa beliau datang, 

di saat-saat seperti itu yaitu pada tengah hari ketika terik 

matahari sedang panas-panasnya. Melihat kejadian itu, Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a menduga bahwa ada sesuatu yang 
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maha penting yang harus disampaikan oleh Rasulullah 

SAW, sebab beliau tidak biasanya datang berkunjung pada 

waktu siang hari. 

Setelah Abu Bakar as-Shiddiq r.a mempersilahkan 

Rasulullah SAW untuk masuk, beliau meminta semua 

orang yang ada di rumah tersebut untuk tidak ikut 

menemuinya supaya mereka tidak mendengar apa yang 

akan beliau katakan. Namun Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

menenangkanya dengan mengatakan bahwa semua yang 

ada di rumahnya adalah keluarga Rasulullah SAW sendiri. 

Setelah yakin dengan ucapan Abu Bakar as-Shiddiq r.a, 

beliau mengabarkan kepadanya bahwa Allah SWT telah 

mengizinkannya untuk berhijrah dan meminta Abu Bakar 

as-Shiddiq r.a untuk menemani perjalannya, sebagaimana 

yang pernah beliau isyaratkan kepadanya beberapa waktu 

sebelumnya. Kemudian Abu Bakar as-Shiddiq r.a meminta 

Rasulullah SAW untuk mengambil salah satu dari dua 

hewan (unta) kendaraan yang telah ia persiapkan. 

Rasulullah SAW menyepakatinya tetapi dengan cara 

membelinya. 

Dalam pertemuan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar 

as-Shiddiq r.a juga sempat merundingkan strategi yang akan 

mereka tempuh untuk menjalankan hijrah itu agar tidak 

tercium oleh orang-orang kafir. Adapun rencana strategis 

itu adalah:  

a. Keduanya akan pergi meninggalkan Kota Mekah pada 

malam hari untuk menuju gua Tsur, terletak bagian 
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barat daya kota Mekah. Langkah ini dimaksudkan 

untuk mengecoh orang-orang kafir. Sebab mereka 

pasti mencari Rasulullah SAW ke arah utara Kota 

Mekah yang mengarah ke Kota Madinah.  

b. Keduanya akan tinggal di gua Tsur selama tiga hari 

selama pencarian terhadapnya mulai berkurang. 

c. Menyewa seorang penunjuk jalan yang mengenal dan 

paham dengan baik seluruh seluk beluk jalan di 

padang pasir. Tugas penunjuk jalan ini hanyalah 

memandu perjalanan keduanya sampai di Madinah. 

Orang yang mendapat kepercayaan menjalankan tugas 

ini adalah Abdullah bin Urqud ad-Daili. Karena ia 

orang musyrik, keduanya memintanya untuk 

merahasiakan apa yang akan mereka lakukan. 

Kemudian ia bersepakat bertemu di gua Tsur setelah 

tiga hari kemudian. Selain itu keduanya membayar 

Abdullah bin Urqud ad-Daili untuk mengurus dua 

hewan kendaraan yang telah mereka beli sampai hari 

keberangkatan. 

d. Asma putri Abu Bakar as-Shiddiq r.a, bertugas 

mempersiapkan bekal untuk keduanya. Maka, ia 

menaruh bekal itu di dalam sebuah kantong. Lalu, ia 

mengikat ujung kantong itu dengan salah satu 

sobekan kain ikat pinggangnya yang sengaja ia robek 

menjadi dua bagian untuk keperluan tersebut. Karena 
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itulah, Asma mendapat julukan si pemilik ikat 

pinggang. 

e. Abu Bakar as-Shiddiq r.a memerintahkan putranya, 

Abdullah untuk menjadi informan beliau. Adapun 

tugas yang diemban adalah mencuri dengar apa yang 

diperbincangkan dan direncanakan oleh orang-orang 

kafir tentang keduanya di siang hari dan kemudian 

memberitahukannya kepada keduanya di malam 

harinya di gua Tsur. Dan untuk menghindari 

kecurigaan, Abdullah selalu pulang kembali ke 

Mekah pada dini hari, agar di waktu pagi sudah 

bersama penduduk Quraisy yang lainnya. 

f. Abu Bakar as-Shiddiq r.a juga menugaskan budaknya 

yang bernama Amir bin Fuhairah, untuk selalu 

mengembalakan kambing-kambingnya di siang hari 

dan menggiring kambing kambing itu ke depan gua 

Tsur setiap sorenya. Hal ini tak lain adalah agar 

Rasulullah SAW dan Abu Bakar as-Shiddiq r.a dapat 

meminum susu kambing-kambing itu dan 

menyembelih salah satunya bila diperlukan untuk 

makan. Namun, yang lebih utama adalah untuk 

menghilangkan jejak-jejak tapak kaki Abdullah bin 

Abu Bakar yang setiap hari pergi ke gua Tsur.  

g. Abu Bakar as-Shiddiq r.a memerintahkan Asma 

untuk mengantarkan makanan untuk mereka berdua 

selama berada di gua Tsur setiap sore hari. 
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h. Dari kediaman Abu Bakar as-Shiddiq r.a, Rasulullah 

SAW bertolak ke kediaman Ali bin Abi Thalib r.a. 

Beliau memerintahkan pemuda ini agar tetap tinggal 

dahulu di Mekah untuk mengembalikan barang-

barang titipan yang ada pada Rasulullah SAW kepada 

para pemiliknya. Sebab seperti dimaklumi, Rasulullah 

SAW terkenal jujur, sehingga waktu itu penduduk 

Mekah yang merasa khawatir dengan barang-

barangnya, pasti menitipkannya kepada beliau. 

i. Rasulullah SAW juga meminta Ali bin Abi Thalib r.a 

untuk tidur di pembaringan beliau dengan 

menggunakan selimut beliau yang berwarna kehijau-

hijauan. Kemudian beliau menjaminnya, bahwa ia 

tidak akan mengalami perlakuan buruk apapun dari 

kaum kafir atas tindakannya itu. 

j. Abu Bakar as-Shiddiq r.a memerintahkan budaknya, 

Amir bin Fuhairah untuk menyertai mereka berdua 

dalam perjalanan hijrah. Yakni untuk membantu dan 

melayani kebutuhan mereka dalam perjalanan. 

Seperti telah eksplanasikan di atas, bahwa kaum 

Quraisy telah bersepakat menugaskan orang-orang tertentu 

untuk membunuh Rasulullah SAW dan pada malam 

harinya, mereka telah berkumpul dan siap menjalankan 

tugasnya. Mereka terlihat terus mengawasi pintu kediaman 

Rasulullah SAW seraya sesekali mengintai apakah beliau 

sudah tertidur atau belum. Malam itu, Abu Jahal ada 
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ditengah-tengah mereka dan bertindak sebagai komandan 

sekaligus pengawas jalannya rencana yang telah mereka 

sepakati. Sesekali ia berusaha membakar semangat mereka 

untuk menjalankan tugasnya. Abu Jahal juga sempat 

melontarkan beberapa ejekan, antara lain, ia mengatakan: 

“Muhammad yakin bahwa bila kalian mengikutinya, maka 

kalian akan menguasai seluruh orang Arab dan non-Arab. 

Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian dan 

kalian akan diberikan surga. Namun jika tidak mengikuti 

langkahnya, kalian akan dijadikan korban dan akan 

dibangkitkan dari kematian dan dimasukkan ke dalam api 

neraka yang di dalamnya api yang menyala-nyala.” 

Saat mereka sedang asik mendengarkan perkataan Abu 

Jahal, Rasulullah SAW ke luar dari kediamannya dengan 

cara mengendap-ngendap. Kemudian beliau mengambil 

segenggam debu dan berkata: “Aku memang mengatakan 

hal itu, dan kamu adalah salah satu di antara mereka yang 

akan masuk neraka itu”. Lantas beliau menebarkan debu 

tersebut di atas kepala mereka hingga mereka tidak 

melihatnya yakni karena Allah SWT mengaburkan 

pengelihatannya. Pada saat itu Rasulullah SAW membaca 

ayat 1-9 Surah Yasin. 

Bersamaan dengan itu, Abu Bakar as-Shiddiq r.a pun 

tengah dalam perjalanan menuju gua Tsur dengan 

membawa seluruh harta miliknya. Jumlahnya sekitar lima 

sampai enam ribu dirham. Kemudian keduanya bertemu di 

persimpangan jalan dan bersama-sama berjalan menuju gua 
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Tsur. Tak lama kemudian, ketika keduanya hampir sampai 

di tujuan dari Kota Mekah sudah hampir tidak terlihat oleh 

pandangan mata, Rasulullah SAW sejenak berhenti 

memandang ke arah Mekah dengan perasaan yang dipenuhi 

dengan berbagai kenangan. Ini menunjukkan betapa 

besarnya rasa cintanya terhadap kota tempat ia lahir dan 

dibesarkan. Dan bagaimana mungkin Rasulullah SAW 

tidak mencintai kota tersebut, sementara Allah SWT 

sendiri mencintainya dan memilihnya sebagai tempat 

menobatkannya sebagai utusan-Nya untuk seluruh alam 

semesta. Sementara itu, di Kota Mekah, malam itu sedang 

terjadi kericuhan. Beberapa saat setelah kepergian 

Rasulullah SAW, seorang warga Mekah melihat komplotan 

kaum kafir yang akan membunuh Rasulullah SAW 

mengepung rumahnya. Maka ia bertanya kepada mereka 

tentang apa yang sedang dilakukan. Lalu mereka 

mengabarkan apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. 

Mendengar hal itu, orang tersebut mengatakan bahwa 

Muhammad SAW sudah tidak ada di rumah lagi dan telah 

pergi. Akan tetapi mereka tetap tidak mempercayainya, 

karena ia tetap yakin bahwa beliau masih tertidur dengan 

tenang di tempat tidurnya. Pasalnya, saat itu mereka 

menganggap Ali bin Abi Thalib r.a adalah Rasulullah SAW.  

Ketika mengetahui Muhammad SAW telah pergi, 

orang-orang kafir Quraisy segera menyusun strategi baru 

untuk melacak jejak Rasulullah SAW. Di antara langkah-

langkah yang mereka ambil saat itu adalah: 
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a. Mereka langsung menangkap Ali bin Abi Thalib r.a, 

menyiksa dan menyeretnya ke Ka'bah. Lalu mereka 

akan memenjarakan selama beberapa hari untuk 

mengorek keterangannya yang dapat digunakan untuk 

melacak keberadaan Rasulullah SAW. Akan tetapi 

mereka gagal membujuk dan memaksanya. 

b. Mengutus beberapa orang kafir Quraisy, di antaranya 

Abu Jahal, agar pergi ke rumah Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a untuk menangkapnya dan memperlakukannya 

seperti perlakuannya terhadap Ali bin Abi Thalib r.a. 

Saat tiba di rumah Abu Bakar as-Shiddiq r.a yang 

keluar menemuinya adalah putrinya Asma. Abu Jahal 

pun menanyakan tentang ayahnya, tetapi Asma 

menjawab tidak mengetahui keberadaan ayahnya. 

Mendengar jawaban tersebut, Abu Jahal menampar 

pipi Asma sampai anting antingnya terjatuh. 

c. Mengawasi seluruh jalan yang menghubungkan Kota 

Mekah dengan Yastrib dan kota-kota yang lain dengan 

sangat cermat. 

d. Membuat saembara yang berisi: “Siapa saja yang dapat 

menemukan dan menangkap Muhammad SAW dan 

Abu Bakar as-Shiddiq r.a dalam keadaan hidup, akan 

mendapatkan imbalan sebesar diyat (ganti rugi 

kematian) keduanya. 
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e. Menyewa pencari jejak guna mengikuti jejak yang 

pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar 

as-Shiddiq r.a. 

Di lain pihak, sesampainya di mulut gua Tsur, Abu 

Bakar asShiddiq r.a berkata kepada Rasulullah SAW: 

“Wahai Rasulullah SAW jangan masuk dulu sampai aku 

selesai memeriksanya demi keamananmu. Lalu la masuk ke 

dalam gua dan memeriksanya terlebih dahulu dan beberapa 

saat kemudian keluar lagi. Sesampainya di luar, ia teringat 

lagi dengan sebuah batu yang ada di dalamnya. Maka ia pun 

berkata lagi: Wahai Rasulullah SAW jangan masuk dulu 

sampai aku benar-benar aman untukmu! Lalu ia masuk lagi 

ke dalam gua dan menyingkirkan batu tersebut. Kemudian, 

dari dalam gua ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW, 

masuklah! Beliau pun masuk ke dalam gua Tsur”. 

Sementara itu, di luar sana orang-orang kafir Quraisy 

terus sibuk mencari keberadaan Rasulullah SAW ke 

seluruh penjuru dan lorong Kota Mekah. Bahkan mereka 

juga minta bantuan para penduduk dengan imbalan yang 

cukup besar. Akhirnya sampailah pencarian mereka di 

bukit Tsur, tempat gua persembunyian Rasulullah SAW 

dan Abu Bakar as-Shiddiq r.a. Mereka menelusuri setiap 

sudut dan jengkal tempat tersebut. Saat mereka tepat 

berada di atas gua, keduanya dapat mendengar semua 

percakapan kaum kafir Quraisy. Akhirnya Abu Bakar as-

Shiddiq r.a mulai merasa khawatir dan cemas. Lalu ia 

berkata lirih kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah 
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SAW, seandainya salah seorang di antara mereka melihat 

ke bawah niscaya ia akan melihat kita yang berada tepat di 

bawah kedua telapak kakinya ini”. Namun dengan tenang 

Rasulullah SAW menjawab: “Wahai Abu Bakar janganlah 

engkau mengira bahwa kita hanya berdua saja, karena 

Allah SWT adalah bersama kita”. Peristiwa inilah sebagai 

ababun nuzul turunnya firman Allah SW'I': “Jikalau tidak 

menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah 

telah menolongnya, (Yaitu) ketika orang-orang kafir 

(musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang 

dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada 

dalam gua, di waktu dia berkata kepadanya, “jangan 

berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. (QS. at-

Taubah: 40). 

Di depan mulut gua, terdapat sebuah pohon yang dapat 

menghalangi pandangan kaum musyrikin Mekah ke dalam 

gua, terdapat juga sarang laba-laba dan dua ekor burung 

merpati serta burung elang hinggap di mulut gua. 

Kemudian datanglah dua orang pemuda ke arah gua 

tersebut. Melihat kondisi di mulut gua, maka kembalilah 

keduanya dan mengabarkan bahwa tidak mungkin 

seseorang ada di dalam gua tersebut karena di mulutnya 

terdapat sebuah pohon, sarang laba-laba, dua ekor burung 

dara dan burung elang. 

Ketika upaya pencarian terhadap Rasulullah SAW dan 

Abu Bakar as-Shiddiq r.a mulai terhenti, si penunjuk jalan, 

Ibnu Urqud mendatangi keduanya di gua Tsur. Hal ini 
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terjadi setelah tiga malam keduanya berada di dalam gua 

Tsur. Ibnu Urqud datang membawa dua ekor unta. Pada 

saat itu telah ada Amir bin Fahirah bersama Rasulullah 

SAW dan Abu Bakar as-Shiddiq r.a. Lalu mereka berempat 

berangkat dan berjalan menuju Madinah melewati daerah 

pesisir. Ketika saatnya tiba untuk istirahat karena sudah 

menempuh perjalanan yang cukup jauh, Allah SWT 

menghamparkan untuk mereka sebuah padang pasir yang 

luas dan teduh, tak terkena sinar matahari. Lalu mereka 

pun memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a meratakan tanah pasir yang ada di 

bawahnya dengan kedua tangannya, menghamparkan 

pakaian dari bulu binatang dan kemudian mempersilahkan 

Rasulullah SAW untuk tidur di atasnya. Sementara Abu 

Bakar Shiddiq r.a, terus berkeliling mengawasi tempat 

tersebut. 

Sesaat kemudian, tiba-tiba ia melihat seorang 

pengembala datang menuju ketempat mereka dengan 

menggiring kambing-kambingnya. Abu Bakar asShiddiq r.a 

bertanya kepada si pengmbala tersebut untuk mengetahui 

siapa dia sebenarnya. Akhirnya Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

mengetahui bahwa si penggembala itu juga berasal dari 

Mekah. Si penggembala ini juga bersedia memerah susu 

kambingnya dan memberikannya kepada mereka. 

Selenjutnya ketika rombongan Rasulullah SAW 

melintasi sebuah perkampungan, salah seorang warganya 

melihat rombongan tersebut. Kemudian orang tersebut 
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segera memberitahukan kepada kaumnya untuk 

mengabarkan apa yang telah dilihat. Terlihat dalam 

kerumunan itu seorang yang bernama Suraqah bin Malik. 

Kepadanya ia ceritakan: “Wahai Suraqah, aku baru saja 

melihat serombongan orang berjalan menyusuri pinggiran 

kampung kita. Aku yakin mereka adalah Muhammad 

SAW dan para sahabatnya yang tengah kita cari-cari”. 

Suraqah pun menimpali dengan mengatakan: Aku 

sebenarnya yakin bahwa mereka juga Muhammad SAW. 

Namun aku mengatakan kepada kaumku bahwa mereka 

bukanlah Rasulullah SAW. Yang kamu lihat itu adalah si 

Fulan, si Fulan dan si Fulan. Maka biarkanlah mereka pergi 

dari kampung kita. Setelah itu, Suraqah pulang dan 

meminta seorang budaknya untuk mengeluarkan kudanya 

dan menyiapkannya dibelakang bukit. Sementara itu, ia 

bersiap-siap dan kemudian keluar secara sembunyi-

sembunyi ke tempat kudanya ditambat. 

Suraqah menunggangi kudanya seraya memacunya 

dengan kencang untuk mengejar Rasulullah SAW. Tak 

lama kemudian rombongan Rasulullah SAW pun terlihat 

olehnya. Namun baru saja ia akan mendekati rombongan 

ini, tiba-tiba kudanya tersungkur dan dirinya terpelanting. 

Kemudian Suraqah mengeluarkan alat undian untuk 

memastikan apakah ia harus menyerang atau tidak. Namun 

yang muncul adalah yang tidak ia harapkan yaitu ia tidak 

boleh menyerang mereka. Namun ia mengingkari hasil 

undian itu dan menaiki kudanya seraya memacunya dengan 
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sangat kencang. Namun sekali lagi kaki kudanya terperosok 

ke tanah sampai lututnya. Lalu Suraqah memaksa kudanya 

untuk bangkit. Dan saat kuda itu mengangkat kaki 

depannya, tiba-tiba keluar asap dari tanah dengan suara 

yang menderu. 

Suraqah kembali mengeluarkan alat undiannya, dan 

sekali lagi yang keluar bukanlah hal yang diinginkan. 

Karenanya ia menyeru kepada rombongan Rasulullah SAW 

sambil meminta jaminan keamanan. Rasulullah SAW pun 

berhenti dan Suraqah mendekat. Dalam benaknya terlintas 

pikiran bahwa kegagalannya yang bertubi-tubi untuk 

menangkap Rasulullah SAW saat itu adalah sebuah isyarat 

bahwa apa yang diajarkan Muhammad SAW akan berjaya 

nantinya. Suraqah meminta jaminan keamanan kepada 

Rasulullah SAW dan sebaliknya beliau meminta kepadanya 

untuk merahasiakan keberadaannya. Setelah kembali 

kepada kaumnya, Suraqah berkata, aku sudah mengecek 

berita yang kalian dengar tadi dan tidak ada yang perlu 

diperbincangkan lagi setelah ini. Demikianlah Suraqah saat 

itu memusuhi Rasulullah SAW dan Abu Bakar as-Shiddiq 

di pagi hari dan berubah menjadi penjaganya di sore 

harinya. 

Sementara surat jaminan keamanan Rasulullah SAW 

terhadapnya, terus disimpan sampai ketika Rasulullah 

SAW menjumpainya setelah terjadi Perang Hunain dan 

Thaif. Rasulullah SAW mendatang Suraqah untuk 

memenuhi janjinya dan beliau berkata: Hari ini adalah hari 
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dipenuhinya janji dan hari kebaikan. Dan pada hari itu pula 

Suraqah memeluk agama Islam. 

Bagi kaum muslimin yang ada di Yastrib, hari-hari 

mereka selalu diisi dengan penantian akan kedatangan 

Rasulullah SAW ke negeri mereka. Hal ini dilakukan 

setelah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sudah 

meninggalkan kota kelahirannya menuju kota mereka. Pada 

hari Senin 12 Rabiul Awwal tahun keempat belas dari 

kenabian-tahun pertama hijriyah-bertepatan dengan 

tanggal 23 September 622 M, sampailah sudah rombongan 

itu di Yastrib (Madinah). Semua penduduk Yastrib 

menyambut kedatangan beliau dengan penuh suka cita, 

sambil mengucapkan: 

Telah terbit bulan purnama  

Dari kampung Tsaniyatil Wada‟ 

Seharusnya kita bersyukur 

Ketika dia menyeru kepada Allah 

 

3. Pilot Project itu bernama Yastrib 

Menarik untuk ditelisik, peristiwa hijrah Rasulullah 

SAW ke Yastrib ini dengan mengajukan sebuah 

pertanyaan: Mengapa kota Yastrib dipilih oleh Rasulullah 

SAW sebagai pilot project pembumian Islam pasca Mekah? 

Kenapa tidak ke kota lain? Misalnya Syiria, Mesopotamia 

dan kota-kota lainnya, tetapi justru pilihannya jatuh ke 

Kota Yastrib. Jatuhnya pilihan Rasulullah SAW ke Yastrib 
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sebagai tempat berpijak berikutnya dalam membumikan 

Islam, lebih disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:  

a. Faktor emosional-sentimental. Faktor ini adalah 

faktor paling utama yang menyebabkan Rasulullah 

SAW memilih kota ini sebagai tempat “eksodus”. 

Betapa tidak, Yastrib bagi Rasulullah SAW adalah 

kota yang penuh dengan kenangan yang tidak sanggup 

dilupakan olehnya. Di kota ini mayoritas nenek 

moyang beliau dimakamkan, mulai dari keluarganya 

dari Bani Najjar, keluarga kakeknya Abdul Muthallib 

terutama dari pihak ibu. Selanjutnya di kota ini 

terdapat makam ayahandanya, Abdullah bin Abdul 

Muthallib, selain itu disekitar kota Yastrib (Abwa') 

terdapat pula pusara ibundanya, Aminah. Sungguh 

secara emosional, Rasulullah SAW memiliki 

hubungan yang teramat kuat dengan kota ini, dan 

amatlah wajar kemudian Rasulullah SAW memilih 

kota Yastrib sebagai pilot project pembumian Islam 

pasca Mekah. 

b. Faktor religio-spritual. Penduduk kota Yastrib adalah 

komunitas yang heterogen. Heterogenitasnya tampak 

pada ragam agama dan ideologi yang diyakininya dan 

langgam budayanya. Berkat komunikasi dan intraksi 

yang intens antara penganut agama (Yahudi dan 

Nasrani yang menganut paham monotheisme dengan 

komunitas paganisme yang menganut paham 

politheisme) membuat penduduk Kota Yastrib, 
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mengenal secara sederhana paham monotheisme 

(unitas/tauhid) yang juga sebagai inti ajaran Islam. 

Realitas empiris masyarakat Yastrib ini, 

memungkinkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke 

kota ini. Asumsinya adalah Islam yang mengusung 

paham tauhid sudah dikenal oleh masyarakat, 

karenannya Rasulullah SAW tidak terlalu sulit 

memperkenalkan Islam. 

c. Faktor mediasi konflik. Penduduk pribumi Kota 

Yastrib terdiri dari suku 'Aus dan suku Khazraj. Dua 

kelompok masyarakat ini selalu membangun 

permusuhan. Tidak ada permasalahan dan pertikaian 

yang dapat dan pernah diselesaikan secara damai, 

kecuali semuanya berujung pada peperangan. Di sisi 

lain, kondisi ini membuat mereka berpikir untuk 

mencari figur yang mampu menengahi segala 

permasalahan yang dihadapi dengan berpedoman pada 

prinsip keadilan dan terkemas dalam nilai-nilai 

kearifan dan kebajikan. Obsesi komunitas ini dimiliki 

dan hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. 

Karenannya, kehadirannya di kota ini sangat 

dirindukan sebagai “mahdi” dan bak oase bagi para 

musafir ditengah padang pasir nan gersang. 

d. Faktor geografis. Secara geografis, Yastrib terdiri dari 

hamparan tanah nan subur dan makmur. Faktor ini 

menjadi begitu strategis, mengingat komunitas 

Muhajirin berhijrah dengan meninggalkan segala 
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sesuatu yang dimilikinya, dan mencoba membangun 

hidup baru ditempat yang baru pula. Demi dan untuk 

mempertahankan hidupnya, tentu saja mereka perlu 

didukung oleh faktor geografis yang subur. 

 

4. Yastrib Berubah Menjadi Madinah 

Selanjutnya pertanyaan yang juga cukup menarik untuk 

diajukan adalah mengapa Rasulullah SAW mengganti nama 

Kota Yastrib dengan nama Madinah? Tentu saja, 

penggantian nama kota ini bukanlah tindakan tanpa makna, 

tetapi sungguh-sungguh sarat makna dan sebuah tindakan 

yang sangat cerdas. Betapa tidak, tindakan ini merupakan 

cita ideal Rasulullah SAW untuk merancang bangun 

sebuah komunitas yang disebut sebagai masyarakat sipil 

(al-mujtama al-madani/civil society). Dalam perspektif 

politis, masyarakat madani dihajatkan untuk membangun 

sistem politik madani yaitu sistem politik yang civilized, 

berperadaban. Pada tataran praksis, sistem politik madanai 

dapat dimaknai sebagai sistem politik demokratis 

berdasarkan check and balance antara negara (state) dan 

masyarakat (society), berkeadilan, dan bersandar pada 

kepatuhan dan tunduk kepada hukum (law and order).7 

Rasulullah SAW dengan sangat sukses mencontohkan 

aktualisasi masyarakat madani dalam bingkai Negara Kota 

                                                           
7Guiseppe De Palma, Legitimation from the Top to Civil Society Politico-

Culture Change in Eastren Europe, "(Word Politics, 44, No.11999), 23. 
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Madinah (city state of Madina). Pada masa kekinian, ada 

keinginan yang sangat kuat bagi mayoritas masyarakat 

dunia untuk mendesain kehidupannya dengan berlandas 

tumpu pada kehidupan masyarakat madani yang telah 

dikonstruksi dengan sukses oleh Rasulullah SAW lebih 

kurang lima belas abad yang lalu. Disinilah letak urgensi 

dan relevansinya perubahan nama Yastrib menjadi 

Madinah yang tentu saja merupakan salah satu cognate 

istilah “Madani” itu sendiri.8 

Secara umum karakteristik masyarakat madani,9 

diabstraksikan oleh Hikam dengan mengambil pemikiran 

seorang pakar politik Prancis, Alexis de Tocqueville 

sebagai berikut: 

a. Kesukarelaan. Masyarakat madani bukanlah suatu 

masyarakat paksaan, tetapi memiliki komitmen 

bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. 

Dengan demikian tanggung jawab pribadi menjadi 

sangat penting sebagai pengikat keinginan untuk 

mewujudkan cita-cita bersama. 

b. Keswasembadaan. Hal ini bermakna masyarakat 

madani tidak bergantung pada lembaga-lembaga atau 

organisasi lain. Keanggotaan masyarakat madani 

adalah keanggotaan yang penuh percaya diri dan 

                                                           
8Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan 

Tantangan, (Bandung: Remaja Rosda, Karya, 2000), 3.  
9 MS. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta LP3FS,1996), 27. 
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bertanggung jawab terhadap dirinya dan 

masyarakatnya. 

c. Kemandirian. Masyarakat madani adalah pribadi-

pribadi yang percaya diri sehingga tidak tergantung 

kepada perintah orang lain termasuk negara. Negara 

adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab 

yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga 

tuntutan dan tanggung jawab dari masingmasing 

pribadi. Inilah negara yang berkedaulatan rakyat. 

d. Kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Masyarakat 

madani adalah masyarakat yang mengakui supremasi 

hukum. Setiap anggota tunduk patuh terhadap 

hukum yang berlaku. Tidak ada diskriminasi terhadap 

pribadi dihadapan hukum. Semua diperlakukan dan 

memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. 

 

5. Ikhtiar Rasulullah di Madinah 

Hijrah menandai dimulainya zaman Islam, karena mulai 

saat itu, Rasulullah SAW bisa membumikan nilai-nilai dan 

tujuan al-Qur'an sepenuhnya dan Islam menjadi faktor 

sejarah yang sangat penting dan sentral. Hijrah adalah 

langkah revolusioner. Hijrah bukan hanya pergantian 

tempat. Di Arabia pada masa pra-Islam, kesukuan 

mempunyai nilai suci. Tidak pernah ada orang atau kaum 

meninggalkan kelompok sedarah dan bergabung dengan 
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kelompok lain, itu tindakan yang sangat menghina, dan 

kafir Quraisy tidak dapat memaafkan pembelotan ini. 

Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW melakukan 

berbagai kegiatan, antara lain:  

a. Membangun Masjid. Inilah bangunan yang paling 

monumental yang mengekspresikan kesederhanaan 

cita-cita Islam pada awal perkembangannya. Masjid 

ini berfungsi sebagai tempat berkumpul dan 

membicarakan semua hal yang berhubungan dengan 

umat, antara lain: bidang sosial, politik, militer, 

agama dan pendidikan.10 

b. Mempersaudarakan antara komunitas pribumi 

(Yastrib) dengan komunitas pendatang (Muhajirin). 

Di Madinah Rasulullah SAW menjelma menjadi 

pemimpin kelompok suku yang tidak terikat oleh 

hubungan darah, tetapi oleh persamaan ideologi (al-

din al-Islam), sebuah inovasi yang sangat 

mengagumkan yang pernah terjadi di dunia Arab. 

Tidak seorang pun dipaksa masuk agama yang 

berkitab suci al-Qur'an, tetapi orang-orang Islam, 

para pemuja berhala dan Yahudi, yang semuanya 

menjadi anggota dari komunitas City State of Mddina 

tidak bisa menyerang satu sama lain dan berjanji 

                                                           
10Sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan Islam, masjid 

terus difungsikan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan atau sebagai 

institusi pendidikan. Lihat, Musyarifah Sutanto, Sejarah Islam Klasik: 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 23.  
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untuk saling melindungi. Inilah potret “suku super” 

baru yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW di 

Madinah, yang oleh Watt,11 dengan meminjam istilah 

yang dibuat Bertram Thomas menamainya dengan 

istilah “super tribe” (adi suku). 

c. Memproklamirkan berdirinya Negara Kota Madinah 

(City State of Madina). Dalam konteks ini yang 

dimaksud dengan Negara Kota Madinah adalah suatu 

negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW 

berdasarkan kontrak sosial berupa perjanjian Aqabah 

I,12 dan Aqabah II,13 serta Konstitusi (Piagam/al-

Watsiqah) Madinah. Secara geografis negara Madinah 

                                                           
11W. Montgomery Watt, Pergolakan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: 

Beunebi Cipta, 2004), 16. 
12Ikrar (perjanjian) Aqabah I, adalah perjanjian antara 12 orang penduduk 

Yastrib dengan Rasulullah SAW, terjadi di Mekah sebelum hijrah. Isi Ikrar 

Aqabah I adalah: orang-orangYastrib (12 orang pelaku ikrar), berjanji kepada 

Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, 

tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, 

baik di depannya atau di belakang. Jangan menolak berbuat kebaikan. Barang 

siapa memenuhi semua itu, ia mendapat pahala dan masuk surga, dan kalau 

ada yang mengecoh, maka soalnya kembali kepada Tuhan. Tuhan berkuasa 

menyiksa, juga berkuasa mengampuni segala dosa. Lihat Haekal.... Sejarah,168. 
13Ikrar Aqabah II, diikuti oleh 75 orang, terdiri dari 73 laki-laki dan 2 orang 

perempuan, terjadi di bukit Aqabah. Ikrar ini dimulai oleh Rasulullah SAW 

yang menyatakan: "Saya minta ikrar tuan-tuan akan membela saya seperti 

membela istri-istri dan anak-anak tuan sendiri." Lalu orang Yastrib menjawab; 

"Kami berikrar mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu 

bahagia dan sengsara, kami hanya akan berkata yang benar dimana saja kami 

berada, dan kami tidak takut kritik siapapun atas jalan Allah ini." Lihat 

Haekal....Sejarah,171-3. 
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memiliki wilayah di sekitar Kota Yastrib dan 

kemudian berkembang selama masa Khulafa Ar-

Rasyidun.14 

 

6. Piagam Madinah: Konstitusi Pertama di Dunia 

Sejak berhijrah ke Madinah pada tahun 622 M, 

Rasulullah SAW telah mengimplementasikan kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah 

komunitas yang plural dengan aliran ideologi dan politik 

yang heterogen. Tipe kepemimpinannya sangat demokratis 

dan toleran terhadap semua pihak. Tentu saja konsekuensi 

logisnya adalah semua penduduk merasa aman, tenteram 

dan damai. Potret kehidupan seperti ini tidak lepas dari 

eksistensi Piagam Madinah15 atau Misaq Madina,16 

konstitusi yang didesain oleh Muhammad Rasulullah SAW 

untuk menyatukan semua komponen masyarakat di 

Madinah. 

                                                           
14Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-

prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode 

Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 12. 
15A. Hafizh Dasuki, dkk., Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van 

Houve, 1994), 269. 
16Sejarawan Montgomery Watt mcnyebutnya The Constitution of Medina; 

R.A Nicholson menamakannya Charter; Phillip K. Hitti menyebutnya 

Agrement dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya Piagam Lihat Muchsin, 

Sebuah Ikhtisar. Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam dan 

Pemikirannya, (Jakarta: STIH "IBLAM," 2004), 2. 
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Para sejarawan Barat dan Timur, bersepakat 

mengakuinya sebagai dokumen politik terlengkap dan 

tertua. Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat yang 

disebut Declaration of Human Rights (5 Juli 1775). Piagam 

Madinah juga mendahului konstitusi Prancis yang dikenal 

dengan Les Droits del‟hommeet du Citoyen (Agustus 1789) 

dan bahkan lebih dahulu dari konstitusi tidak tertulis 

(konvensi) Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juli 

1215).
17 

Sesungguhnya apa yang terpatri indah dalam Piagam 

Madinah, bukanlah sebuah utopis yang artifisial atau 

sebuah latihan politis teoritis. Ia memasuki babakan sejarah 

tertulis sebagai dokumen hukum dan politik yang 

diterapkan secara sistematis dan konkrit dari tahun 622-632 

M. Berbagai realitas politis, seperti tripilar demokrasi: 

isogoria, isonomia, maupun isokratia, pemberdayaan 

masyarakat, ataupun penghargaan terhadap pluralitas bisa 

kita dapatkan dengan sangat mudah dalam Piagam Madinah 

tersebut. Apalagi HAM, seperti gagasan John Locke dengan 

tiga hak alami manusia life, liberty and property ataupun ide 

Franklin D. Rosevel tentang four freedom: freedom of speech 

and axpression, freedom of religion, freedom from fear and 

freedom from want. 

                                                           
17Muhammad Shoelhi, Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara 

Rasulullah, (Jakarta: Republika, 2003), 7. 
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Piagam Madinah merupakan sebuah konsensus bersama 

antara berbagai golongan, ras, suku dan agama yang sangat 

demokratis. Mewariskan prinsip-prinsip dalam 

menegakkan masyarakat pluralistik. Piagam ini merupakan 

konstitusi negara Muslim yang pertama ada. Substansinya 

menyetujui dan melindungi kepercayaan non-Muslim dan 

kebebasan untuk mempropagandakan ajaran-ajarannya. 

Komunitas non-Muslim dibebaskan dari membela negara, 

hak hidup dan hak milik mereka dijamin dan dilindungi 

serta mereka mendapatkan hak otonomi yudisial.18 

 

7. Asas-Asas Piagam Madinah 

Masyarakat bernegara yang dikonstruksi oleh Rasulullah 

SAW sesungguhnya dititiktumpukan pada kontrak sosial 

yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh penduduk 

Yastrib (Madinah) yang terekam dalam Piagam Madinah. 

Piagam ini dibuat sebelum terjadinya Perang Badar (2 H). 

Bunyi Piagam Madinah dapat dijumpai secara lengkap dan 

rinci dalam Sirah Rasulullah tulisan Ibnu Ishaq. Masyarakat 

pendukung Piagam Madinah jelas memperlihatkan 

karakter masyarakat yang pluralistik dan heterogen. 

Pluralitas dan heterogenitasnya tampak pada asal 

keturunanya, budaya dan agama. Di dalamnya terdapat 

Arab Muslim, Yahudi dan Arab non-Muslim (Ajam). 

                                                           
18Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1999),50. 
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Menurut Nourouzzaman,19 dari 47 butir Piagam Madinah 

menurut penomoran schacht, jelas terdapat berbagai asas 

yang dikandungnya, antara lain:  

a. Asas Kebebasan Beragama. Negara mengakui dan 

melindungi setiap kelompok untuk beribadah 

menurut agamanya masing-masing. 

b. Asas Persamaan. Semua orang mempunyai kedudukan 

yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling 

bantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan 

secara buruk. 

c. Asas Kebersamaan. Semua warga negara secara 

bersama-sama menjaga dan memelihara negara dari 

berbagai ancaman, baik yang datang dari luar ataupun 

dari dalam. 

d. Asas Keadilan. Semua warga negara mempunyai 

kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum 

harus ditegakkan. Siapa pun yang melanggarnya harus 

terkena hukuman. Hak individu diakui. 

e. Asas Perdamaian yang Berkeadilan. Piagam Madinah 

mengandung nilai-nilai perdamaian, sebab 

sesungguhnya salah satu tugas pokok Nabi SAW 

adalah menebarkan Perdamaian. 

                                                           
19Nourouzaaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim, (Yogyakarta 

Pustaka Pelajar, 1996), 85. 
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f. Asas Musyawarah. Setiap persoalan yang bertalian 

dengan Negara Madinah dan penduduknya harus 

niscaya diselesaikan dengan jalan musyawarah. 

D. Kunci Sukses Kepemimpinan Rasulullah 

Sukses gemilang yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW 

mengemban misi nubuwah dan risalah dalam rangka 

membumikan Islam, didukung oleh beberapa faktor: 

1. Akhlak yang terpuji tanpa cela 

Rasulullah SAW sejak muda, sebelum diangkat sebagai 

Rasul terkenal lemah lembut tapi penuh daya vitalitas, 

berakhlak mulia, jujur, dan tidak mementingkan diri 

sendiri atau sukunya. Sejak muda, Muhammad SAW 

telah mendapat julukan al-Amin, karena kejujurannya. 

Karena kejujurannya pulalah, majlis hilf al fudlul 

mempercayakan kepadanya untuk memutuskan siapa 

yang akan meletakkan hajar al-aswad pada tempatnya 

setelah Ka'bah selesai direnovasi. 

2. Karakter tangguh, ulet, dan sederhana  

Sejak dilahirkan Rasulullah SAW sudah dalam keadaan 

yatim dan terlahir dari kalangan suku yang terkemuka 

dan cucu dari pimpinan suku. Namun beliau tidak mau 

hidup dalam keadaan lemah dan menggantungkan 

hidupnya pada belas kasihan orang lain. 
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3. Sistem dakwah Nabi SAW yang menggunakan metode 

imbauan yang dikemas dalam bingkai hikmat 

kebijaksanaan. 

Nabi dalam menyeru umat manusia agar beriman, 

berbuat yang patut dan mencegah kemungkaran sedikit 

pun tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasaan 

atau melakukan pemaksaan. 

4. Tujuan perjuangan Nabi SAW sangatlah jelas yakni 

menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pamrih. 

Derap langkah perjuangan Nabi SAW lepas dan bersih 

dari kepentingan pribadi dan tendensi golongan, yang 

menjurus kepada balasan harta, tahta dan kemuliaan 

duniawi. 

5. Rasulullah SAW selalu menjunjung prinsip 

kebersamaan. Setiap perintah yang diberikan kepada 

umatnya untuk berjuang tidak hanya bersifat perintah, 

tetapi juga memberikan contoh. 

6. Nabi selalu menjunjung prinsip persamaan. 

Nabi dalam bergaul dan berintraksi dengan semua orang 

selalu membangun sikap yang sama, tanpa membedakan 

orang dari status sosial. 

7. Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta 

pendelegasian wewenang. Nabi SAW bukan tipe 

pemimpin yang otoriter dan militeristik. Selain 

wewenangnya sebagai rasul yang hanya diperuntukkan 

bagi dirinya oleh Allah SWT, maka wewenangnya 
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sebagai pemimpin umat dan negara ada sebagian 

didelegasikan kepada sahabatnya. Selain itu, Nabi SAW 

juga memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat 

kepada sahabat yang diangkat menduduki suatu jabatan. 

8. Tipe kepemimpinan kharismatik dan demokratis. 

Kharisma beliau bukan saja memikat tetapi juga 

memukau. Gerak langkahnya terlihat indah, tutur 

katanya menggetarkan hati namun terasa sejuk. 

Kekuatan kharismanya, tidak dibangun dengan jalan 

pengkultusan. Kewibawaan yang dimiliki bukanlah semu 

tetapi murni lahir dari kebenaran dan kemurnian misi 

yang diembannya. Kepatuhan orang kepadanya bukanlah 

terpaksa ataupun rasa takut, tetapi karena ikhlas. Orang 

patuh kepada perintahnya bukan hanya di depannya 

tetapi ketika dalam kesendirian. Kepatuhan orang 

kepadanya karena suruhan dan larangannya, obyektif dan 

rasional. Semuanya bisa dicerna dan diterima akal. Tidak 

ada yang aneh-aneh atau berlebihan di luar kemampuan 

manusia untuk melaksanakannya. Kepatuhan kepadanya, 

karena baginda Rasul SAW selalu dan selalu 

menunjukkan satu kata dengan perbuatannya. 

Kepemimpinannya juga dikatakan demokratis, karena 

Rasulullah SAW selalu mengedepankan musyawarah 

dalam hal-hal yang bertalian dengan urusan manusia 

(duniawi). 

9. Mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya. 
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Diketika sikap permusuhan jahiliyah Quraisy sudah 

mencapai stadium sadistis, Nabi SAW memerintahkan 

sebagian umatnya untuk berhijrah ke Habasyah, 

sementara Nabi SAW beserta sahabat-sahabat yang lain 

tetap tinggal di Mekah. 

E. Hijrah: Ancangan Tahun Hijriyah 

Tahun Hijriyah adalah hitungan tahun berhijrahnya Nabi 

SAW dari Mekah ke Madinah. Namun perlu dicatat bahwa 

Nabi SAW tiba di Madinah bukan tanggal 1 Muharram (bulan 

pertama dari 12 bulan dalam rentetan hitungan tahun hijriyah). 

Bukan, sekali lagi Bukan! Namun sesungguhnya Nabi SAW 

tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal (4 September 

622 M).20 Ini perlu saya pertegas agar tidak terjadi historian 

fallacies,21 antara perayaan tahun baru hijriyah dengan 

perayaan hijrah itu sendiri. 

Jika kita hendak merayakan peristiwa hijrah, maka 

waktunya bertepatan dengan kita merayakan Maulid Nabi 

SAW.22 Maka perlu kiranya direnungkan, apakah tidak baik 

                                                           
20Nourouzzaman, Jeram -jeram... 81. 
21Kekaburan atau ketakhayulan sejarah akibat pembenaran sesuatu yang 

keliru yang telah menjadi kelaziman dalam suatu masyarakat. 
22Tradisi perayaan Maulid Nabi SAW yang kita rayakan hari ini adalah 

keputusan yang ditetapkan oleh Sultan Shalahuddin al-Ayyubi, pemimpin 

Mesir dan Syiria pada tahun 564-589H/1169-1193M. Sultan ini selain dikenal 

sebagai panglima perang melawan Pasukan Salib yang memiliki hati yang 

lembut, juga seorang pemimpin yang mendukung tarekat-tarekat Sufi. 
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jika dalam merayakan Maulid Nabi SAW, diselipkan pula 

perayaan tibanya Nabi SAW di Yastrib dalam perjalanan 

hijrahnya. Menurut hemat penulis, memperingati tanggal 12 

Rabi'ul Awwal, selain memperingati peristiwa kelahiran 

baginda Rasulullah SAW juga dirayakan tibanya beliau di 

Madinah dalam perjalanan hijrahnya, sebab peristiwa ini 

menjadi titik tumpu pembukaan era baru perjuangan Nabi 

SAW dalam membumikan Islam. 

Tahun Hijriyah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin 

Khattab r.a, pada tahun ketujuh belas dihitung dari tahun 

terjadinya peristiwa hijrah atau tahun kelima dari masa 

pemerintahannya (13-23 H/634-644 M). Terhadap ketetapan 

Khalifah Umar bin Khattab r.a ini, ada dua pertanyaan penting 

yang patut kita ajukan: l) Mengapa Khalifah Umar bin 

Khattab r.a menganggap perlu adanya ketetapan tentang 

hitungan tahun itu? dan 2) Mengapa tahun terjadinya peristiwa 

hijrah dijadikan sebagai dasar hitungan dalam Islam? 

Untuk menjawab pertanyaan pertama, marilah terlebih 

dahulu kita lihat situasi, kondisi dan dominasi yang dihadapi 

oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a pada saat menjadi 

khalifah. Pada tahun kelima dari masa pemerintahannya, 

                                                           
Selanjutnya komunitas sufilah yang mengembangkan perayaan Maulid Nabi 

SAW dengan melakukan pembacaan Barzanji yang selanjutnya dikritik oleh 

Ibnu Taimiyah sebagai perbuatan bid'ah. Sebab, membaca barzanji bukanlah 

satu perbuatan ibadah yang dianjurkan Nabi SAW, tetapi perayaan Maulid itu 

sendiri dianggap duplikasi perayaan Natal yang dilakukan oleh orang-orang 

yang percaya sama Tuhan Yesus. 
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wilayah kekuasaannya telah mencakup Persia dan bekas 

wilayah jajahan Byzantium di Asia. Persia telah memiliki 

hitungan tahun (kalender) sendiri yang disebut Kalender 

Sasanian.23 Begitu pula dengan Byzantium yang menggunakan 

Kalender Miladiyah/ Masehi,24 Jazirah Arab sendiri pernah 

memiliki kalender yang dinamakan Kalender Fi1.25 Tentu saja 

menurut pikiran Umar bin Khattab r.a, tidaklah elok dan 

anggun jika dalam satu wilayah kekuasaan terdapat beragam 

rupa kalender. Itulah sebabnya, Umar bin Khattab r.a 

menetapkan satu kalender saja (Kalender Hijriyah) yang 

diambil dari peristiwa hijrah Nabi SAW dan berlaku bagi 

seluruh wilayah negara. 

Pertimbangan mengapa peristiwa hijrah yang dijadikan 

dasar hitungan, marilah kita lihat alasannya melalui sudut 

pandang Umar bin Khattab r.a sebagai seorang negarawan yang 

prinsip dasar politiknya ialah persatuan berdasarkan keadilan 

dan musyawarah. Khalifah Umar bin Khattab r.a sejatinya, 

memiliki tiga pilihan sebagai dasar hitungan kalender yang 

hendak ditetapkan: l) tahun kelahiran Nabi SAW; 2) tahun 

                                                           
23Jika dihitung sampai kini, Kalender Sasanian telah mencapai sanat lebih 

dari 2500 tahun. Pada masa kekuasaan Syah Iran Muhammad Reza Pahlevi, 

pernah menghidupkan kembali Kalender Sasanian ini.Lihat Nourrouzzaman, 

Jeram... 82. 
24Dihitung sejak kelahiran Isa al-Masih. 
25Sebuah kalender berdasarkan hitungan tahun penyerbuan Abrahah ke 

Kota Mekah (Ka'bah), karena Abrahah pada tahun penyerbuan menggunakan 

gajah, maka disebut Kalender Fil. 
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pertama kali wahyu diturunkan; dan 3) tahun terjadinya 

peristiwa hijrah. 

Khalifah Umar bin Khattab r.a tidak memilih tahun 

kelahiran Nabi SAW sebagai dasar hitungan kalender, 

nampaknya mempunyai alasan yang prinsip. Khalifah Umar 

bin Khattab r.a sebagai seorang sahabat yang paham betul 

tauhid Islam tidak menghendaki Nabi SAW di apotheosiskan 

seperti kelakuan umat Nashrani terhadab Isa a.s. Dia tidak 

menghendaki kesalahan yang pernah dilakukannya berulang 

diperbuat oleh kaum muslimin. Khalifah Umar bin Khattab r.a 

pernah tidak mau menyakini bahwa Nabi SAW bisa wafat, 

sampai-sampai Abu Bakar as-Shiddiq r.a harus meyakinkannya 

dengan membacakan ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa 

Muhammad SAW adalah makhluk biasa. Karena itu, bagi 

Muhammad SAW berlaku juga hukum bagi makhluk hidup 

lainnya, yaitu lahir, hidup dan mati. 

Khalifah Umar bin Khattab r.a tidak memilih tahun awal 

diturunkannya al-Qur'an sebagai dasar pertimbangan kalender, 

karena dia menghendaki agar kalender itu diterima oleh 

seluruh rakyatnya tanpa ada perasaan dominasi agama. Patut 

diingat, bahwa dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin 

Khattab r.a jumlah kaum non-Muslim jauh lebih banyak dari 

pada kaum muslimin. Di Persia penganut agama Majusi masih 

mayoritas serta di Syiria dan bekas wilayah jajahan Byzantium 

di Asia agama Nashrani masih mendominasi. Mengambil 

tahun turunnya al-Qur'an sebagai ancangan kalender jelas akan 

mengalami resistensi dari komunitas yang berdiam di kedua 
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wilayah itu. Umar bin Khattab r.a sebagai pendukung fanatik 

asas musyawarah yang berkeadilan, sangat memperhatikan 

sikap batin dari seluruh rakyatnya. Dia memang dikenal 

sebagai seorang yang memegang teguh disiplin, namun bukan 

orang yang cenderung untuk memaksakan kehendaknya. 

Setelah dua pilihan tersebut tidak digunakan, maka jatuhlah 

pada pilihan ketiga yaitu menetapkan peristiwa hijrah sebagai 

dasar hitungan kalender dan berlaku sampai hari ini. Luar 

biasa. 

F. Hijrah: Kebermaknaannya Hari Ini 

Beberapa dekade terakhir ini, tumbuh suatu fenomena di 

kalangan kaum muslimin Indonesia, untuk merayakan tahun 

baru Hijriyah. Semangat ini menjadi nyala membara, diketika 

kita memasuki gerbang abad kelima belas hijriyah. Fenomena 

ini patut kita sambut dengan gembira karena peristiwa hijrah 

Nabi SAW adalah sebuah perjalanan panjang nan heroik demi 

dan dalam rangka menyelamatkan iman Islam dari 

pendurhakaan jahihyah Quraisy. Peristiwa hijrah yang secara 

diakronis terjadi tempo doeloe bagi komunitas Muslim hari ini, 

terkhusus generasi milenial Islam, sungguh-sungguh masih 

sangat relevan, elegan dan memiliki kebermaknaan untuk 

diperingati. 

Di antara ibrah dari peristiwa hijrah yang dapat kita 

aplikasikan dalam konteks kita sebagai generasi milenial 

Muslim (kelompok cerdik-pandai/mahasiswa?) adalah hijrah 
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dari gaya pikir instan, jumud, stagnan dan membeo ke gaya 

pikir kritis, analitis, konsturktif, dinamis dan given. Hijrah dari 

gaya hidup westernisasi yang mengusung gaya hidup hewani 

(free love and free sex) menuju gaya hidup qur'ani. 

Selanjutnya kita harus mampu membangun karakter yang 

tangguh dalam menghadapi gempuran propaganda kristenisasi 

dan zending terhadap eksistensi din al-Islam yang dengan 

sangat gigih ditancapkan direlung hati kita oleh orang tua. 

Adalah sebuah realita kalau para kaum zending menggunakan 

berbagai tipu muslihat, siasat dan akal bulus mengotak-atik 

keimanan kita untuk melakukan pemurtadan dan beralih 

dengan sangat senang hati dan gembira ke agama yang tidak 

diridhai oleh-Nya. Dan kita tentu tidak boleh lekang dan 

lapuk ditengah kondisi ini. 

G. Perkembangan Wilayah  

Sebagai seorang Nabi dan Rasul, Muhammad SAW 

mengemban risalah Ilahi yang merupakan rahmat bagi seluruh 

umat manusia. Agama Islam yang dibumikan oleh Rasulullah 

SAW, mengajarkan kepada umat manusia untuk 

mengkonsturksi hidup dengan damai, demi dan untuk 

menggapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 

Karenanya, sejak awal kebangkitan Islam di jazirah Arab, misi 

tersebut terus disosialisasikan olehnya sampai masa ketika ia 

menjadi seorang pemimpin politik atau kepala pemerintahan 
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dari Negara Madinah. Beliau sangat mendambakan hidup 

damai dan tidak menyukai peperangan. 

Salah satu misi utama Rasulullah SAW mengkonstruksi 

Negara Madinah adalah menciptakan rasa saling pengertian 

dengan komunitas Arab Quraisy jahiliyah. Hal ini dihajatkan 

untuk memperoleh garansi, adanya kebebasan melakukan 

dakwah dan kebebasan semua pihak, termasuk komunitas 

Muslim Madinah untuk memasuki Kota Mekah dalam rangka 

menunaikan ibadah umrah dan haji. Tetapi oleh komunitas 

Arab pra Islam dan musuh-musuh Islam, berdirinya Negara 

Madinah menjadikan mereka semakin khawatir. Kekhawatiran 

mereka ditumpukan pada suatu asumsi bahwa penduduk 

Negara Madinah akan melakukan balas dendam atas 

kekejaman dan penganiayaan yang telah mereka lakukan, 

terhadap komunitas Muslim dan Rasulullah SAW pada saat 

mereka masih berdomisili di Kota Mekah atau sebelum 

komunitas Muslim dan Rasulullah SAW berhijrah ke 

Madinah. Selain itu kekhawatirannya didasarkan pada praduga 

bahwa kafilah dagang mereka yang menuju ke Syiria akan 

diganggu oleh komunitas Muslim Madinah, sehingga prospek 

bisnis mereka menjadi suram. 

Berdasarkan praduga-praduga yang tidak mendasar itulah, 

kemudian komunitas Quraisy jahiliyah membuat suatu 

konklusi untuk menyerang Negara Madinah, sebelum 

Muhammad SAW dan agama Islam memperoleh pengikut 

yang lebih banyak dan mengokohkan kekuasaannya. Di lain 

pihak, kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Rasulullah 
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SAW dari komunitas Muslim di Negara Madinah, bahwa 

komunitas Quraisy jahiliyah akan memerangi mereka. 

Kekhawatiran ini cukup mendasar, mengingat kaum jahiliyah 

terus berikhtiar dengan berbagai cara untuk membunuh 

Rasulullah SAW dan membasmi Islam dan pengikutnya dari 

muka bumi ini. 

Dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya agitasi 

politik dan agresi militer dari pihak musuh, maka Nabi 

Muhammad SAW sebagai kepala Negara Madinah, 

membentuk suatu pasukan tempur dan melakukan show of 

force ke luar kota. Ekspedisi ini pada saat tertentu langsung 

dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam posisinya sebagai kepala 

negara, tetapi pada saat yang lain, kepemimpinan militer 

diserahkan kepada salah seorang sahabatnya. Ekspedisi yang 

langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW disebut ghazwah dan 

yang dipimpin oleh salah seorang sahabat disebut sariyyah.26 

Secara umum, ekspedisi militer yang terjadi pada periode 

Madinah, baik yang berbentuk ghazwah dan sariyyah, 

dihajatkan sebagai tindakan preventif dan persuasif terhadap 

kemungkinan terjadinya serangan dari pihak musuh. Hajat 

lainnya adalah dalam rangka membuat perjanjian damai dan 

melakukan dakwah Islam dikalangan kabilah yang berbatasan 

langsung dengan Negara Madinah. Perjanjian yang dibuat 

Rasulullah SAW dengan golongan tertentu itu, meskipun 

                                                           
26Taufik Abdullah, ed.,Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Khilafah, 

(Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 26. 
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tidak menyebabkan golongan yang bersangkutan masuk Islam, 

sangat berarti bagi perkembangan dakwah Islam. Perjanjian 

Hudaibiyah, antara Mekah yang masih kafir dengan Madinah, 

pada tahun 6 H, misalnya, merupakan langkah yang 

melicinkan jalan tersebarnya Islam ke seluruh pelosok jazirah 

Arab. 

Pada saat kaum muslimin melakukan umrah dengan damai 

setahun setelah perjanjian itu, banyak penduduk Mekah 

menyatakan keislamannya setelah mereka berdialog dengan 

famili mereka yang telah terlebih dahulu memeluk Islam dan 

menetap di Madinah. Sementara yang lainnya, mulai 

cenderung berpikiran yang sama. Umrah itu sendiri 

merupakan salah satu isi perjanjian Hudaibiyah tersebut. Oleh 

karenanya, ketika Nabi SAW menaklukkan Kota Mekah 

setelah kaum Quraisy mencederai dan mengkhianati perjanjian 

itu, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Perjanjian 

Hudaibiyah ini juga membuka peluang bagi Rasulullah SAW 

untuk melakukan dakwah ke daerah sebelah utara Madinah, 

karena la merasa aman dari serangan penduduk yang 

mendiami daerah sebelah selatan Madinah. 

Di samping itu, perjanjian damai dengan kabilah Arab 

tersebut, sekaligus merupakan cara yang terbaik untuk 

mempertahankan dakwah Islam dari serangan musuh, karena 

kabilah yang menjalin persekutuan dengan Madinah, yang 

biasanya juga menjadi bagian dari masyarakat beriman, 

menjadi daerah penyangga Madinah dari kemungkinan 

tindakan agitasi politik dan agresi militer dari luar. Namun, 
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keinginan untuk berdamai itu tidak selalu berjalan dengan 

baik. Baru saja kaum muslimin dan Rasulullah SAW tiba di 

Madinah, orang Quraisy Mekah sudah mengatur dan 

melakukan kampanye untuk mengacau, merampok dan 

mengancam akan menghancurkan mereka. Hal ini terbukti 

dengan tertangkapnya salah seorang spionase Quraisy jahiliyah 

oleh golongan Anshar. Ketika itu mereka meminta izin kepada 

Rasulullah SAW untuk memerangi kaum Quraisy jahiliyah, 

yang telah melakukan tindakan mata mata, tetapi Nabi SAW 

melarang mereka, karena belum mendapat isyarat dari wahyu 

ilahi tentang kebolehan berperang demi membela agama. 

Setelah satu tahun aksi siaga itu dijalankan, pada suatu 

hari, terjadi peristiwa perampokan unta dan domba milik 

orang Madinah yang dilakukan oleh Kurz bin Jabir, seorang 

yang memiliki hubungan dengan kaum kafir Quraisy Mekah. 

Nabi SAW berusaha mengejar pencuri itu sampai ke lembah 

Safwan di dekat Badar, sebuah desa di sebelah barat daya Kota 

Madinah. Perampok itu berhasil menghilang. Peristiwa ini 

dapat dijadikan suatu indikator, bahwa kekerasan dari pihak 

musuh Islam semakin meningkat, maka pada tahun 2 H, 

turunlah wahyu al-Qur'an yang memberikan izin kepada 

komunitas Muslim untuk melakukan peperangan. Telah 

diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 

sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah 

benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (QS: al-Hajj: 

39). 
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Ayat ini memberikan isyarat bahwa komunitas Muslim 

diizinkan berperang dengan tujuan untuk mempertahankan 

diri dan melindungi hak miliknya. Selain itu juga menjaga 

keselamatan dalam meyebarkan kepercayaan dan 

mempertahankannya dari mereka yang menghalang halangi. 

Bahkan tidak lama kemudian turun pula ayat yang lebih tegas, 

yaitu ayat yang mewajibkan berperang kepada komunitas 

Muslim yaitu: Dan peranglah di jalan Allah orang-orang yang 

memerangi kamu (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, 

karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampui batas. Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu 

jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka 

mengusir kamu, (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya 

dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka 

dimasjidil haram, kecuali mereka memerangi kamu (di tempat 

itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-

orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi 

kamu) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (QS. al-Baqarah: 190-192). 

Ayat ini mengandung pengertian bahwa yang boleh 

diperangi itu hanyalah orang kafir Quraisy yang memerangi 

dan mengusir kaum muslimin dari Mekah. Dalam faktaneka 

sejarah, peperangan pertama komunitas Muslim adalah 

melawan kaum kafir Quraisy. Namun, kabilah Arab yang 

masih kafir bersekutu dengan kaum Quraisy dalam memerang 

Islam, maka ayat al-Qur'an yang turun kemudian juga 

mewajibkan komunitas Muslim untuk memerangi semua 
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kaum kafir yang memerang Islam, seperti dijelaskan dalam 

Surah at-Taubah (9) ayat 36. 

Faktaneka sejarah memberikan bukti kepada kita bahwa 

Rasulullah SAW dan komunitas Muslim yang ada di Negara 

Madinah, telah banyak melakukan peperangan melawan 

musuh-musuh Islam. Peperangan yang dilakukannya tidak 

menyimpang dari alasan dan tujuan peperangan yang 

diwajibkan oleh al-Qur'an. Ada beberapa peperangan penting 

yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan komunitas Muslim, 

antara lain: Perang Badar, Perang Uhud, Perang Parit 

(Khandaq), Perang Mu'tah, Fathul Makkah, Perang Hunain 

dan Perang Tabuk. 

1. Perang Badar 

Sejak awal terbentuknya Negara Madinah hubungan 

antara Madinah dengan Mekah mengalami ketegangan. 

Sebagaimana disebutkan di atas, baru saja Negara Madinah 

terbentuk, seorang spionase dari kaum kafir Quraisy 

tertangkap oleh golongan Anshar dipinggiran Kota 

Madinah. Pada bulan Rajab 2 H, bulan suci dalam konvensi 

Arab pada tahun itu, Nabi Muhammad SAW mengutus 

Abdullah bin Jahsy bersama beberapa orang Muhajirin ke 

Nakhlah, sebuah tempat yang terletak di antara Kota 

Mekah dan Kota Thaif, bukan untuk berperang tetapi 

sebuah aksi siaga untuk mengawasi gerak-gerik musuh yang 

mencurigakan dan melaporkan hasilnya. Di tengah 

perjalanan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Grazwan 

ditahan oleh pihak Quraisy. Oleh karena itu, segera setelah 
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mereka sampai ke tujuannya, Abdullah bin Jahsy 

menyerang kabilah kecil dan Quraisy yang melewati 

mereka dan berhasil membunuh seorang pemimpin yang 

berasal dari suku Kindah, Amr bin Hadrami serta berhasil 

menawan Usman dan Bani Makhzumi dan Hakam seorang 

budak yang telah dimerdekakan. 

Peristiwa ini menutup jalan bagi kedua pihak, untuk 

membuat perjanjian damai. Dilaporkan bahwa kaum kafir 

Quraisy Mekah berusaha dan mempersiapkan serangan 

besar-besaran. Namun, pada waktu yang bersamaan, Abu 

Sufyan berangkat ke Syiria dengan membawa kafilah yang 

relatif besar. Mendengar adanya persiapan Mekah untuk 

melancarkan serangan besar-besaran, kaum muslimin 

merencanakan pencegahan terhadap kafilah Abu Sufyan. 

Rencana ini ternyata diketahui oleh Abu Sufyan. la segera 

mengirim berita tersebut ke Mekah. Kemudian Abu Jahal 

meresponnya dengan mengirim bala tentara dengan 

kekuatan 1000 orang untuk menyerang Madinah. 

Mendengar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah sedang 

bergerak menuju Madinah untuk menyerbu, Nabi 

Muhammad SAW sebagai kepala negara harus segera 

mengambil keputusan. Setelah melakukan musyawarah 

dengan para sahabat, pada tanggal 8 Ramadhan tahun 2 H, 

Nabi SAW bersarna 305 orang Muslim bergerak ke luar 

kota dengan perlengkapan yang relatif sederhana. Atas 

saran seorang laki-laki dari Khazraj, Hubab bin al-Munzir, 

tentara Islam mengambil posisi strategis di Badar. Pada hari 
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Jum'at 17 Maret 623 M, (17 Ramadhan 2H) dua bala tentara 

itu bertemu di Bukit Badar. Pertama terjadi perang tanding 

antara tentara Islam yaitu Hamzah, Ali dan Ubaidah 

melawan tiga orang tentara kafir Mekah yaitu Utbah bin 

Rabi'ah, Syaibah dan Walid bin Utbah. Perang tanding ini 

dimenangkan oleh tentara Islam. Setelah itu peperangan 

besar pun mulai berkobar. 

Tentara kaum muslimin yang secara kuantitas 

jumlahnya relatif lebih kecil dibanding dengan tentara yang 

berasal dari kaum kafir Mekah, dapat keluar sebagai 

pemenang. Abu Jahal sebagai pemimpin dan panglima 

kaum kafir Mekah dapat dibunuh dan pasukannya porak 

poranda, melarikan diri dari medan pertempuran. Tercatat 

dari kalangan kafir Mekah 70 orang terbunuh dan 70 orang 

dapat ditawan, sementara dari pihak komunitas Muslim 

hanya 14 orang yang gugur sebagai syahid. Komunitas 

Muslim Madinah yang tidak ikut berperang menyambut 

kedatangan para pahlawan dengan perasaan suka cita. 

Sementara orang Yahudi, merasa tidak senang mendengar 

dan menyaksikan kemenangan Rasulullah SAW dan 

komunitas Muslim dalam Perang Badar ini. Karena itu, 

mereka berniat melibatkan diri dalam pertempuran 

berikutnya. Mereka berpendapat bahwa ternyata kafir 

Quraisy Mekah tidak mampu menumpas Islam dan 

penganutnya. Mereka juga mengatur siasat untuk 

membunuh Rasulullah SAW. 
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Kemenangan gemilang yang diraih oleh Rasulullah 

SAW dan komunitas Muslim dalam Perang Badar, 

berdampak pada kestabilan di dalam Negara Madinah. 

Rasulullah SAW memahami betul arti Perang Badar. 

Ketika perang sedang berlangsung, beliau senantiasa 

memanjatkan do'a kepada Allah SWT: “Ya Tuhanku, 

andaikan kelompok ini hancur, siapa lagi yang akan 

menyembah-Mu dipermukaan bumi ini?” Komunitas 

Muslim menyebut perang ini gazwah al furqan (perang 

yang menentukan), karena dengan perang ini Allah SWT 

telah menentukan mana yang hak dan mana yang batil. 

Para sahabat yang ikut dalam perang ini disebut badriyyin, 

suatu gelar kehormatan yang tiada taranya. 

Penyebab utama kemenangan Rasulullah SAW dan 

komunitas Muslim dalam Perang Badar adalah pertolongan 

Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya: Sesungguhnya Allah 

telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu 

(ketika itu) orang yang lemah. Karena itu bertakwalah 

karena Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya. (QS. Ali 

Imran: 123). Setelah peperangan berakhir dan komunitas 

Muslim bersiap-siap berangkat pulang ke Madinah segera 

timbul permasalahan di antara mereka tentang harta 

ghanimah. Siapa yang berhak atas harta rampasan tersebut. 

Hal ini terjadi karena adanya saling mengakui antara 

kelompok penyerang, pasukan pengejar, dan barikade 

pengawal Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW 

memerintahkan kepada mereka untuk menyerahkan semua 
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harta rampasan itu untuk kemudian dibagikan kembali 

kepada mereka. Sesudah menyebrangi Selat Shafara; 

Rasulullah SAW berhenti pada sebuah bukit pasir. Di 

tempat ini harta ghanimah yang sudah ditentukan Allah 

SWT bagi komunitas Muslim itu dibagi. Pembagian 

dilakukan setelah dikurangi seperlimanya. Hal ini sesuai 

dengan firman-Nya: Ketahuilah sesungguhnya apa saja 

yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 

sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil 

(mushafir) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada 

apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami 

(Muhammad) di hari furqan, yaitu dihari bertemunya dua 

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. 

al-Anfal: 41). 

Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang 

tersebut secara merata dan adil dikalangan kaum muslimin. 

Bagian mereka yang telah gugur dalam perang diberikan 

kepada ahli warisnya. Mereka yang tinggal di Madinah dan 

tidak ikut berperang karena bertugas mengurus keperluan 

kaum muslimin dan yang dikerahkan ke Badar tetapi 

tinggal di belakang karena sesuatu alasan yang dapat 

diterima Rasulullah SAW juga mendapat bagian. Hal ini 

karena yang ikut berperang dan yang mendapat 

kemenangan bukan hanya yang bertempur saja, tetapi 

semua orang yang terlibat, baik yang berada di garis depan, 
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di garis belakang atau siapa saja yang mempunyai andil 

dalam perjuangan komunitas muslim. 

 

2. Perang Uhud 

Kekalahan dalam Perang Badar merupakan noda hitam 

bagi kehormatan kafir Quraisy Mekah. Oleh karena itu 

para pemimpin mereka yang tidak sempat terjun dalam 

Perang Badar, bersatu untuk membalas dendam atas 

tewasnya para pemimpin mereka dalam perang tersebut. 

Mereka mengadakan persiapan yang sangat lengkap. Abu 

Sufyan yang terpilih sebagai pemimpin pasukan, 

menggunakan segala cara untuk mempersiapkan 

pasukannya. Di bawah pimpinannya orang kafir Quraisy 

Mekah berangkat menuju Madinah. Pasukan ini terdiri dari 

3.000 orang prajurit, diantaranya 700 orang menggunakan 

baju besi dan sebagian besar wanita. Pasukan ini juga 

dilengkapi dengan 3000 ekor unta dan 200 ekor kuda. 

Setibanya di Bukit Uhud, mereka dengan sengaja 

menggembalakan binatang-binatang ternaknya dalam 

rangka memancing orang Madinah untuk melawan mereka. 

Sementara komunitas Muslim Madinah dan Rasulullah 

SAW sama sekali tidak mengetahui rencana aksi balas 

dendam ini. Rasulullah SAW sendiri baru mendapat berita 

dari pamannya Abbas bin Abdul Muthallib, dua atau tiga 

hari sebelum pasukan musuh tiba di Bukit Uhud. Ketika 

itu pamannya telah memeluk agama Islam, tetapi masih 
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tinggal di Kota Mekah. Setelah mendapat informasi tentang 

pasukan musuh dari spionase yang dikirimnya, Nabi SAW 

segera mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya 

untuk membahas situasi yang sedang dihadapi. Sejumlah 

sahabat menghendaki melawan musuh dari dalam Kota 

Madinah. Akan tetapi pendapat mayoritas terutama dari 

kalangan muda menghendaki perang dilakukan di medan 

terbuka. Setelah Shalat Jum'at, 13 Syawal 3 H, dengan 

mengenakan baju perang, Rasulullah SAW memimpin 

langsung 1000 orang prajurit bergerak ke Bukit Uhud.27 

Namun di tengah jalan, sejumlah besar kaum munafik 

Madinah yang terdiri dari orang Yahudi di bawah pimpinan 

Abdullah bin Ubayy bin Salul melakukan pembelotan, 

sehingga jumlah pasukan komunitas Muslim tingga1 700 

orang. 

Rasulullah SAW kemudian menyusun strategi perang 

dengan menempatkan 50 orang pemanah yang dipimpin 

oleh Abdullah bin Zubair di Bukit Uhud untuk 

mengamankan garis belakang. Beliau memerintahkan 

mereka untuk tidak meninggalkan tempatnya dalam situasi 

apapun. Akhirnya kedua pasukan dengan jumlah yang 

tidak seimbang saling berhadapan. Dalam perang ini, Ali 

bin Abi Thalib r.a dan Hamzah bin Abdul Muthallib 

memperlihatkan keperkasaan mereka dengan membunuh 

sejumlah tokoh penting kafir Quraisy. Akan tetapi dalam 

                                                           
27Fazlur Rahman, Muhammad sebagai Pemimpin Militer, (Jakarta: Firdaus, 

1990), 134. 
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pertempuran tersebut, Hamzan bin Abdul Muthallib 

terbunuh oleh Wahsyi, budak Hindun (istri Abu Sufyan). 

Hindun yang menyimpan dendam kusumat terhadap 

Hamzah karena membunuh ayahnya dalam Perang Badar, 

merobek dan mengunyah jantung prajurit besar itu. 

Gugurnya Hamzah sebenarnya memicu semangat 

pasukan Muslim untuk terus bertempur sehingga musuh 

pun mengalami kewalahan, bercerai berai dan akhirnya 

melarikan diri. Setelah melihat kemenangan yang hampir 

diraih, beberapa prajurit Muslim mulai meninggalkan 

posnya masing-masing, untuk mengambil harta rampasan 

perang, dan melupakan pesan yang disampaikan oleh 

Rasulullah SAW. Khalid bin Walid salah seorang 

komandan cadangan musuh memanfaatkan situasi ini dan 

mulai balik menyerang dan memporak-porandakan barisan 

komunitas Muslim. Akibatnya banyak pasukan Muslim 

yang terbunuh, di antaranya Mus'ab bin Umair pembawa 

panji tentara Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri 

mendapat luka-luka akibat hantaman orang-orang kafir. 

Dalam pada itu, kematian Mus'ab bin Umair yang 

wajahnya menyerupai wajah Rasulullah SAW telah 

menimbulkan desas-desus bahwa Rasulullah SAW telah 

wafat. Kabar ini mengakibatkan keguncangan dipihak 

pasukan Islam. Tetapi segera desas-desus ini dapat diatasi 

oleh Ka'ab bin Malik yang melihat Rasulullah SAW masih 

hidup dan dikawal oleh pengikutnya yang gagah perkasa 

Ali bin Abi Thalib r.a, Abu Bakar as-Shiddiq r.a dan Umar 
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bin Khattab r.a serta Sa'ad bin Abi Waqas segera 

mengumumkan kabar gembira kepada pasukan Islam. 

Rasulullah SAW sendiri berdiri di tempat yang agak tinggi 

untuk memberikan komando. Dengan jumlah pasukan 

yang tidak banyak, kaum muslimin dapat bertahan dan 

berhasil memukul mundur pasukan musuh. Dalam perang 

ini, pasukan Islam kehilangan 70 orang syuhada yang gugur 

dalam pertempuran. Meskipun tidak memperoleh 

kemenangan yang gemilang dalam perang ini, kafir Quraisy 

merasa cukup puas telah membunuh sejumlah tokoh 

penting Islam seperti Hamzah bin Abdul Muthallib, 

paman Rasulullah SAW. 

 

3. Perang Khandaq atau Ahzab  

Golongan Yahudi Bani Nadir yang menetap di 

Khaibar dan terusir dari Madinah setelah Perang 

Uhud masih berharap mendapatkan kembali tanah 

mereka yang ditinggalkan. Harapan itu ditumpukan 

kepada kekuatan kafir Quraisy Mekah. Untuk itu 

sampai akhir tahun ke-5 H, Huyay dan beberapa 

pemuka Yahudi dari Khaibar mengunjungi para 

pemimpin Quraisy Mekah untuk menyatakan 

persekutuan dan melakukan penyerangan bersama. 

Kedua golongan mencapai kesepakatan dalam 

melakukan penyerangan terhadap Negara Madinah. 

Dan pada tahun ke-5 H, pasukan Quraisy Mekah 

bergerak ke Madinah menyusuri rute pesisir barat, 



150 Jejak Inkubasi Islam 

sedangkan pasukan kedua bergerak dari arah Gurun 

Nejd. Melihat strategi yang digunakan musuh, maka 

Salman al-Farisi mengusulkan untuk bertahan di 

dalam Kota Madinah, dengan membuat atau menggali parit 

pada bagian kota yang terbuka sebagai pertahanan. Rumah 

disatukan dan lorong-lorong ditutup sehingga Kota 

Madinah menjelma menjadi sebuah benteng. Strategi ini 

dilakukan dengan menghabiskan waktu selama enam hari. 

Perang ini disebut juga dengan Perang Ahzab (sekutu) 

karena musuh Islam merupakan persekutuan antara Bani 

Nadir, Quraisy dan beberapa suku Arab lainnya atau di 

sebut juga Perang Khandaq (parit), karena komunitas 

Muslim membangun parit sebagai benteng pertahanan. 

Peperangan dalam pengertian saling berhadap-hadapan dan 

saling menyerang tidak terjadi, karena kedua pasukan 

dipisahkan oleh parit pertahanan. Namun Huyay berhasil 

membujuk orang Yahudi Bani Quraizah untuk 

membatalkan perjanjian (Piagam Madinah) dengan Nabi 

SAW. Karenannya komunitas Islam mengalami 

penderitaan karena terblokade sedemikian rupa. Setelah 

lama menghadapi situasi ini, pasukan musuh akhirnya 

kembali ke asal mereka masing masing karena tenda yang 

mereka tempati diterbangkan oleh angin topan dalam 

cuaca yang sangat dingin. Sementara itu Rasulullah SAW 

sendiri kembali untuk menyelesaikan persoalan dengan 

Yahudi dari Bani Quraizah yang telah melakukan 

pengkhianatan. 
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4. Perang Mu'tah 

Faktor penyebab terjadinya Perang Mu'tah ini adalah 

dibunuhnya utusan Rasulullah SAW yang ditugaskan 

mengantar surat kepada Raja Gassan untuk menyerukan 

dakwah Islam kepadanya Setelah informasi pembunuhan 

itu sampai kepada Nabi SAW, beliau mengirim pasukan 

tempur dengan kekuatan 3000 orang prajurit di bawah 

pimpinan komandan Zaid bin Harisah. Peperangan terjadi 

di Mu'tah, sebelah utara jazirah Arabia. Pada pertempuran 

ini pasukan Islam mengalami kesulitan menghadapi 

pasukan Gassan yang mendapat bantuan langsung dari 

Pasukan Romawi. 

Pada pertempuran ini terdapat pasukan Islam yang 

syahid, di antaranya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib 

dan Abdullah bin Abi Rawahah. Ketiga pahlawan ini 

berturut-turut menjadi komandan pasukan Islam. 

Kepemimpinan pasukan Islam selanjutnya diserahkan 

kepada Khalid bin Walid dan memerintahkan pasukannya 

kembali ke Madinah. 

 

5. Penaklukan Kota Mekah (Fathul Makkah) 

Selama dua tahun Perjanjian Hudaibiyah berlangsung 

telah membuahkan hasil positif bagi perkembangan 

dakwah Islam. Betapa tidak, dalam tenggat waktu yang 

relatif singkat tersebut, dakwah Islam sudah mencapai 
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keseluruhan Jazirah Arabia. Hal ini membuat kafir Quraisy 

Mekah menilai bahwa Perjanjian Hudaibiyah merupakan 

senjata bagi komunitas Muslim untuk memperkuat dirinya. 

Oleh karenanya, secara sepihak kafir Quraisy Mekah 

mencedrai dan membatalkan perjanjian tersebut. Mereka 

mengira bahwa kekalahan komunitas Muslim pada Perang 

Mu'tah, telah menyebabkan merosotnya kekuatan pasukan 

Negara Madinah. Mereka kemudian menyerang Bani 

Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan Islam hanya 

karena kabilah ini berselisih dengan Bani Bakr yang menjadi 

sekutu mereka. Sejumlah orang dari Bani Khuza'ah 

dibunuh. Karenanya, Bani Khuza'ah mengadu kepada Nabi 

SAW dan meminta keadilan. 

Melihat kenyataan ini Rasulullah SAW segera bertolak 

dengan membawa 10.000 orang pasukan tentara untuk 

melawan kafir Quraisy Mekah. Kecuali perlawanan kecil 

oleh Ikramah dan Safwan, Nabi SAW tidak mengalami 

kesulitan dan hambatan apapun dalam memasuki Kota 

Mekah. Pasukan Islam memasuki Kota Mekah dan keluar 

sebagai pemenang. Seluruh patung berhala sesembahan 

kafir Quraisy diberbagai tempat dihancurkan. Setelah itu 

Nabi SAW berkhutbah menjanjikan ampunan Tuhan 

terhadap kafir Quraisy. Setelah khutbah itu, penduduk 

Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Sejak itu 

Ka'bah mulai bersih dari berhala-berhala sesembahan 

penduduk Mekah, bersih dari tradisi dan kebiasaan 
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masyarakat jahiliyah Mekah dan akhirnya Kota Mekah 

berada di bawah pangkuan baginda Rasulullah SAW. 

 

6. Perang Hunain 

Setelah Kota Mekah dapat ditaklukkan Bani Saqif di 

Thaif dan Bani Hawazin di antara Thaif dan Mekah, 

berkomplot membentuk pasukan untuk memerangi Islam. 

Komplotan ini dihajatkan untuk menuntut balas atas 

dihancurkannya berhala sesembahan mereka oleh 

Rasulullah SAW dan komunitas Muslim pada umumnya di 

seputaran Ka'bah. Pasukan mereka dipimpin oleh Malik 

bin Auf. Dalam perjalanan menuju Mekah, mereka sempat 

berkemah di Hunain, sebuah tempat yang relatif strategis. 

Lebih kurang dua minggu Kota Mekah ditaklukkan, 

Rasulullah SAW memimpin pasukan sebanyak 12.000 

orang, termasuk di antaranya penduduk Kota Mekah yang 

baru masuk Islam. Pada awalnya pasukan Bani Saqif dan 

Bani Hawazin dapat memberikan perlawanan yang cukup 

berarti terhadap pasukan Islam, sehingga membuat 

pasukan Islam cukup kerepotan dan kacau balau. Banyak 

di antara mereka gugur dalam pertempuran dan yang lebih 

parah adalah semangat dan motivasi mereka untuk 

berperang mulai memudar. Melihat kondisi pasukannya 

yang mulai melemah, maka Rasulullah SAW kembali 

membangkitkan motivasi mereka dan langsung terjun 

memimpin pertempuran, sehingga umat Islam dapat 
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meraih kemenangan yang gemilang dalam waktu yang 

relatif singkat. 
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BAB V 

INKUBASI ISLAM DALAM LINGKARAN 

KHULAFAURRASYIDIN 

 

Sesungguhnya era khulafaurrasyidin yang berlangsung 

hingga tiga dekade (11-40 H/632-640 M) dianggap sebagai era 

yang paling cemerlang dalam sejarah kaum muslimin. Orang-

orang yang mengatur urusan umat di era ini, baik selaku 

penguasa atau rakyat, adalah generasi yang paling banyak 

kebaikannya dalam sejarah umat Islam. Dan berdasarkan 

kesaksian al-Qur‟an mereka adalah generasi yang diridhai oleh 

Allah SWT dan mereka pun ridha kepada-Nya. Ini adalah era 

pengewejantahan era Rasulullah SAW, karena nilai-nilai Islam 

mampu mempengaruhi seluruh aktivitas mereka di bidang 

agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mereka mewakili 

Rasulullah SAW dalam mewujdkan keadilan, 

menyebarluaskan kebajikan serta keutamaan, dan 

menghidupkan Islam dalam bentuk ucapan dan perbuatan. 

Faktaneka sejarah Islam yang digoreskan oleh generasi ini 

cukup menjadi bukti bahwa pemahaman generasi ini terhadap 

risalah Islam adalah pemahaman yang paling ideal, dan ikhtiar 

mereka dalam menegakkan agama dalam segala dimensinya 

adalah ikhtiar yang paling ideal dengan semua tantangan yang 

mereka hadapi. Karena itu adalah kewajiban bagi para pemikir 

umat untuk menjadikan era ini sebagai parameter buat 
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mengukur sejauh mana kadar konsistensi era berikutnya, dan 

sejauh mana sinergi mereka dengan manhaj Islam dalam 

mengatur urusan-urusan umat pada era kekinian dan bahkan 

kedisinian.  

Diskursus tentang sepak terjang khulafaurrasyidin dalam 

mengatur urusan umat selalu menarik untuk disajikan. 

Mengingat dalam rentang waktu yang cukup panjang generasi 

muslim dibenturkan oleh berbagai kecenderungan-

kecenderungan yang masing-masing mengklaim kebenarannya 

sendiri-sendiri. Itulah mengapa berbagai deskripsi tentang 

pilihan kebijakan dan keputusan yang diimplementasikan oleh 

khulafaurrasyidin selalu menarik untuk didiskusikan.  

A. Konsep Khilafah 

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, terma khilafah 

menjadi terma yang paling dirindu sekaligus yang paling 

diburu (baca: dibenci). Dirindu oleh sebagaian orang tersebab 

sistem ini dianggap sebagai solusi ideal atas berbagai persoalan 

berbangsa dan bernegara yang tak berujung dan tak bertepi. Di 

sisi lain pegiat khilafah telah dan terus akan diburu mengingat 

gagasan dan tindakan ini dianggap tidak sesuai dengan kaidah-

kaidah dan norma-norma yang telah disepakati dan berlaku 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Goresan ini tidak 

dalam posisi memihak dan memunggungi dua varian tersebut. 

Tetapi dihajatkan untuk mendudukkan konsep ini dalam 

posisi yang proprsional.  
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Secara etimologi, khilafah bermakana mengganti yang lain, 

baik karena kematian orang yang harus diganti, atau karena 

absennya, atau karena ketidakmampuannya. Secara sederhana 

khilafah bermakan perwakilan atau penggantian. Dengan 

demikian, khalifah adalah seseorang yang menggantikan atau 

melanjutkan kedudukan orang sebelumnya atau seseorang 

yang menggantikan kedudukan orang lain untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi khilafah. 

Sementara menurut pengertian syariat adalah membawa 

semuanya kepada tuntunan perspektif syariat untuk 

kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat mereka yang 

kembali kepadanya.1 Soalnya hal ihwal dunia di mata 

pemangku syariat harus mengembalikan pertimbangannya 

berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatan akhirat. Khalifah 

pada hakikatnya adalah tema khilafah nubuwah dalam 

menjaga agama dan mengatur dunia. 

Dari konotasi menjaga agama atau kemaslahatan-

kemaslahatan akhirat tampak jelas bahwa yang dimaksud ialah 

menjaga hukum-hukum syariat serta memperhatikan 

perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan mengamalkan 

semua yang diterangkannya. Seorang khalifah harus 

memutuskan berdasarkan syariat, dan melaksanakan 

ketetapan-ketetapan hukumnya. Definisi ini juga 

menunjukkan atas konsep atau pemahaman politik dalam 

                                                           
1Abdul Malik Nazhim Abdullah, Sistem Pemerintahan Khulafaurrasyidin, 

terj. Abdul Rosyid, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 10.  
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mengatur dunia berikut hal ihwalnya dengan menggunakan 

beberapa cara atau aturan-aturan yang menurut seorang 

khalifah akan menjamin terwujudnya kebaikan dan 

kesejahteraan bagi umat Islam, dengan syarat bahwa dalam 

mengatur, seorang khalifah dilarang melampau kaidah-kaidah 

umum syariat yang mengikat keputusan-keputusannya, yang 

memberinya pertimbangan dalam berbagai urusan, yang 

meluruskan jika ia menyimpang, dan yang memecat jika ia 

sudah tidak layak menjadi pemimpin. 

Sesungguhnya konsep khilafah adalah produk ijtihad para 

sahabat dan sunnah peninggalan mereka. Setelah Rasulullah 

SAW wafat, kaum muslimin mendapati diri mereka harus 

berhadapan dengan realita baru yang menuntut mereka mau 

tudak mau wajib mengarungi pengalaman baru yang 

tuntutannya berakhir dengan terpilihnya seorang khalifah yang 

mampu memimpin pemerintahan serta mengatur urusan-

urusan umat. Dengan demikian mereka merasakan ada 

tanggung jawab besar yang dibebankan dipundaknya. Mereka 

tidak sanggup bertahan barang satu atau setengah hari pun 

tanpa adanya seorang pemimpin atau penguasa, karena tidak 

ada sama sekali satu masyarakat yang sanggup eksis tanpa 

seorang pemimpin.  

Jabatan khilafah hampir terhimpun pada kemampuan 

seorang khalifah dalam mengadopsi sumber-sumber syariat 

yang benar dan menerapkannya untuk mengatur negara dan 

memimpin umat. Di antaranya adalah membentuk pasukan, 

melaksanakan kewajiban berjihad demi menjaga eksistensi 
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agama serta menegakkan kalimat Allah setinggi mungkin, 

menugaskan aparatur-aparatur pemerintah, melaksanakan 

aturan-aturan, berjihad terhadap hal-hal yang menurutnya 

layak, dan mengatur pemerintah berikut tugasnya. Semua 

tugas tersebut terhimpiun di pusat khilafah. 

Dalam sejarah Islam khilafah dikenal sebagai institusi 

politik Islam pengganti atau penerus Rasulullah SAW sebagai 

pembuat syariat dalam urusan agama dan politik. Term yang 

melekat pada kata khilafah adalah khalifah. Secara historis 

istilah khalifah dan khilafah muncul sejak terpilihnya Abu 

Bakar as-Shiddiq ra sebagai pemimpin umat, yang 

menggantikan atau melanjutkan kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW satu hari setelah Nabi SAW wafat. Setelah 

Abu Bakar as-Shiddiq r.a wafat, secara berturut-turut terpilih 

Umar bin Khattab r.a, Utsman bin Affan r.a dan Ali bin Abi 

Thalib r.a. Mereka berempat terkenal dengan sebutan 

khulafaurrasyidin atau para khalifah yang terpercaya atau yang 

mendapat petunjuk (dari Allah). Sebutan ini bertalian dengan 

kepemiminan dan kapasitas mereka sebagai kepala negara dan 

pemimpin agama. 

Dalam pentas sejarah Islam, pemerintahan empat khalifah 

tersebut merupakan khilafah yang sejati. Kesejatian ini 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: mereka adalah para 

sahabat Nabi SAW yang terpercaya dan dijamin masuk surga, 

sikap moral mereka sangat tinggi dan naiknya mereka sebagai 

khalifah melalui proses musyawarah atau aklamasi komunitas 

Muslim. Sistem khilafah dapat disebut sebagai salah satu 
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bentuk konsensus para sahabat Nabi SAW ketika itu. Namun 

konsensus ini bukan merupakan suatu konsep yang kaku yang 

secara mutlak harus diterapkan pada setiap saat dan tempat. 

Pada zaman khulafaurrasyidin, kesadaran dan rasa tanggung 

jawab sebagai penguasa yang mengemban kekuasaan sebagai 

amanah demikian tingginya. Dan prinsip musyawarah selalu 

menjadi andalan bagi mereka untuk mengambil keputusan 

demi dan untuk dinamisnya penyelenggaraan kehidupan 

bernegara. 

B. Krisis Suksesi 

Wafatnya Rasulullah SAW merupakan suatu guncangan 

yang maha dahsyat dan menimbulkan dampak yang amat 

sangat berpengaruh pada dinamika kehidupan komunitas 

Muslim. Di samping krisis politik, wafatnya Nabi SAW segera 

menimbulkan krisis keagamaan dan meninggalkan vacum of 

power yang harus segera diisi jika komunitas baru dan 

keimanannya, tidak ingin terjerembab dalam kubangan 

asfalasafilin. Fenomena ini sangat mungkin terjadi, pasalnya, 

diketika Rasulullah SAW masih hidup, dalam perspektif sunni 

beliau tidak meninggalkan satupun wasiat tentang 

penggantinya dalam menjalankan roda kepemimpinan 

komunitas Muslim di Negara Madinah. Sementara dalam 
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pandangan komunitas syi'ah, kepemimpinan pasca Rasullulah 

SAW menjadi hak milik ahlul bait.2 

Secara umum ada dua acuan utama yang ditinggalkan Nabi 

SAW yang mendasari tatanan sosial komunitas Muslim yaitu 

al-Qur'an dan as-Sunnah. Terlepas dari shalat sehari-hari dan 

masalah-masalah ritual lainnya, sunnah Nabi SAW sebagian 

besar terdiri dari petunjuk moral dengan riwayat-riwayat yang 

sebagian besar sangat jelas menggambarkan atau mendukung 

petunjuk tersebut. Tidak banyak dalam sunnah yang dapat 

dirujukkan sebagai dasar bagi suatu sistem politik sebagaimana 

sekarang yang kita pahami. Tentu banyak hadits yang memiliki 

makna politis yang jelas. Namun, hadits-hadits seperti itu, 

tidak mencerminkan apa yang mungkin telah dilakukan dan 

dikatakan Nabi SAW, tetapi lebih mencerminkan kemelut, 

pandangan dan cita-cita politik generasi Muslim berikutnya. 

                                                           
2Klaim komunitas Syi'ah atas imamah yang menjadi hak milik ahlul bait 

dipondasikan pada hadits Nabi SAW yang disabdakan dalam haji wada‟ di 

Ghadir Khum yaitu suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Bunyi hadits 

Ghadir Khum adalah: “Siapa saja yang menjadikanku sebagai pemimpinnya, 

Ali juga pemimpinnya”. Hadits ini ada dalam versi yang beragam serta telah 

menjadi perdebatan dan kontroversi besar dalam teologi, fiqh, historiografi 

dan teori politik Muslim. Artinya, meskipun hadits Nabi SAW ini dianggap 

tradisi Syi'ah sebagai dalil sah penunjukan Ali bin Abi Thalib r.a sebagai imam 

komunitas Muslim pasca Rasulullah SAW, konon Ali bin Abi Thalib r.a tidak 

pernah menyinggungnya untuk mendukung haknya, terhadap khalifah dalam 

perdebatannya dengan Abu Bakar as Shiddiq r.a dan Umar bin Khattab r.a. 

Untuk pembahasan yang komprehensif tentang hadits ini, dari sudut pandang 

Syi'ah, lihat Abd. Al-Husain Ahmad al-Amini, Al-Ghadiri fi Al-Kitab wa Al-

Sunnah wa Al Adab,(Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabia 1977), 29. 
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Sementara al-Qur'an, seperti kitab suci mana pun, terbuka 

bagi penafsiran tanpa akhir, sesuai dengan tuntutan kondisi 

yang selalu berubah. Kemungkinan makna dan penafsiran yang 

tidak terbatas ini, diakui sendiri oleh al-Qur'an: “Tak seorang 

pun mengetahui penafsirannya (ta'wil) kecuali Tuhan. (QS. Ali 

Imran: 7). Lebih jauh sebelum prinsip-prinsip hukum al-

Qur'an dan sunnah dapat diimplementasikan sepenuhnya, 

maka harus dikodifikasi ke dalam suatu sistem hukum yang 

kompleks. Proses ini jauh tertinggal dibelakang urgensi sosial 

dan politik yang justru ingin dicakup oleh sistem hukum 

tersebut. Pada tataran praksis, baik al-Qur'an maupun as-

Sunnah tidak memberikan petunjuk politik yang jelas dan rigit 

bagi umat. Dalam abstraksi dan hujjah Fazlur Rahman, hal ini 

sangat mungkin dan terasa rasional, pasalnya, al-Qur'an dan as-

Sunnah bukanlah buku tata negara atau buku yang mengupas 

tuntas tentang politik, atau dimensi kehidupan lainnya secara 

utuh, melainkan ia adalah kitab suci, yang secara garis besar, 

memberikan petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam 

menjalani hidup dan kehidupannya.3 

Realitas empiris ini, memberikan justifikasi dan legalitas 

kepada komunitas Muslim, untuk mendiskursuskan dan 

bersilang pendapat tentang suksesi kepemimpinan pasca 

wafatnya Rasulullah SAW. Sumber-sumber klasik 

menunjukkan sebuah faktor penting yang dipertimbangkan 

dalam memutuskan masalah suksesi kepemimpinan Nabi 

                                                           
3Fazlur Rahman, Islam, (Bandung: Pustaka, 1984), 38  
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SAW atas umat. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama 

adalah ikatan darah atau kesukuan dengan Nabi Muhammad 

SAW; kedua, senioritas dalam menerima Islam dan, 

karenannya, juga lamanya waktu bersahabat dengan Nabi 

SAW; dan ketiga status sosial. Perlu dicatat, bahwa tak satu 

pun pertimbangan-pertimbangan ini yang murni religius. 

Masalah-masalah kesalehan personal dan integritas moral bisa 

jadi tidak mengemuka dalam kasus para sahabat Nabi SAW 

yang dekat dan saleh. Namun argumen-argumen yang 

dikedepankan Abu Bakar as- Shiddiq r.a dan Umar bin 

Khattab r.a untuk mendukung hak khusus orang-orang 

Quraisy terhadap khalifah dalam perdebatan terbuka pertama 

mengenai masalah ini, di Saqifah4 Bani Sa'idah, menentukan 

irama bagi seluruh 

klaim selanjutnya terhadap jabatan tinggi (khalifah) ini. 

Ekplanasi yang cukup komprehensif tentang 

diskursus dan silang pendapat tentang kepemimpinan 

komunitas Muslim pasca Nabi SAW, terekam dengan 

sangat jelas oleh Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-

Dinawari (w. 276H/889 M). Ibnu Qutaibah menceritakan 

bahwa al-Abbas, paman Nabi SAW segera menemui Ali bin 

Abi Thalib r.a ketika Nabi SAW terbaring sakit dan berkata: 

“Nabi SAW sedang sakit! Karena itu pergi dan bertanyalah 

                                                           
4Saqifah bermakna serambi beratap atau ruang besar beratap, atau dalam 

terminologi kekinian semakna dengan balairung kota atau pendopo. Lihat 

Haekal, Sejarah Hidup Nabi, Cet. XIII, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), 

579. 
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kepadanya, jika urusan ini (yaitu khalifah) menjadi milik kita, 

ia mungkin akan menyatakannya. Akan tetapi jika khalifah 

milik orang lain, setidaknya ia mungkin akan bertindak baik 

terhadap kita”. 

Selanjutnya al-Abbas pergi menemui Abu Bakar as 

Shiddiq r.a dan Umar bin Khattab r.a, dan menanyakan apakah 

Nabi SAW telah meninggalkan perintah tertentu bertalian 

dengan masalah khalifah ini? Keduanya menjawab bahwa 

Nabi SAW tidak menyatakan sesuatu. Segera setelah Nabi 

SAW wafat, al-Abbas kembali dan berkata kepada Ali bin 

Abi Thalib r.a seraya berkata: Bentangkanlah tanganmu agar 

saya dapat memberikan baiat kepadamu sehingga masyarakat 

akan berkata paman Rasulullah SAW telah membaiat sepupu 

Rasulullah SAW. Lalu keluargamu sendiri akan membaiat dan 

seluruh masyarakat akan mengikuti ajakan itu. 

Ekplanasi ini jelas mendukung pandangan bahwa Nabi 

SAW wafat tanpa menunjuk seseorang sebagai penggantinya 

dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan Negara 

Madinah. Karenannya, segera setelah tersebarnya berita 

tentang wafatnya Nabi SAW, kaum muslimin berkumpul di 

Saqifah untuk membahas persoalan suksesi kepemimpinan 

pasca Rasulullah SAW. Masing masing dari dua kelompok 

besar (Muhajirin dan Anshar) mengklaim dirinya paling 

berhak menjadi pemimpin setelah Nabi SAW. 

Komunitas Muslim dari golongan Anshar mengedepankan 

argumentasi yang cukup argumentatif yaitu: komunitas 

Anshar adalah komunitas yang menolong Islam dan 
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pemeluknya, manakala mereka tidak lagi merasa aman di Kota 

Mekah dan harus berhijrah ke Yastrib; atas bantuannyalah 

Islam tersosialisasi ke daerah-daerah lain; mereka memiliki 

kontribusi yang cukup signifikan dalam menaklukkan Kota 

Mekah (Fathul Makkah). Selain itu, Tuhan tidak disembah 

secara terbuka kecuali dikalangan komunitas Anshar; shalat 

berjama'ah tidak pernah dilakukan kecuali di masjid mereka 

dan bangsa Arab (Mekah) tidak tunduk kecuali dengan 

pedang mereka. Sementara golongan Muhajirin juga 

menghendaki jabatan khalifah dengan mengedepankan 

berbagai argumentasi: kaum Muhajirin adalah masyarakat 

pertama yang menyembah Tuhan dengan benar dan pertama 

yang menerima iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya; 

mereka adalah ahli waris dan keluarga Muhammad SAW; 

kaum Muhajirin (suku Quraisy) merupakan suku terbesar dan 

telah diakui oleh seluruh bangsa Arab sebagai pemimpinnya; 

dan merekalah yang dipilih oleh Tuhan sebagai pemelihara 

Ka'bah. 

Perdebatan yang terjadi di Saqifah ini, terdengar oleh Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a dan Umar bin Khattab r.a. Karenannya, 

mereka bergegas menemui kedua golongan tersebut dengan 

ditemani oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a mengakui hak kaum Muhajirin atas kepemimpinan kaum 

muslimin, setelah wafatnya Nabi SAW dengan alasan 

keutamaan kaum Muhajirin dalam Islam dan garis keutamaan 

mereka yang mulia dikalangan bangsa Arab. Ia juga mengakui 

kedudukan khusus kaum Anshar, dalam komunitas Muslim 
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dan sembari mengatakan: “Kamu adalah para penolong kami 

dalam urusan agama dan para pendukung Rasulullah SAW. 

Kamu adalah saudarasaudara kami dalam kitab Tuhan dan 

rekan kami dalam agama Tuhan. Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

kemudian menasehati kaum Anshar Madinah untuk tidak 

cemburu dan iri terhadap saudara mereka kaum Muhajirin 

Quraisy yang lebih berhak atas jabatan khalifah. Ia lalu 

menyarankan agar semua komunitas Muslim yang hadir di 

tempat tersebut mendukung dan memilih Abu Ubaidah bin 

Jarrah atau Umar bin Khattab r.a. Namun kedua tokoh 

penting ini, menolak dengan hormat. Mereka menyerahkannya 

kepada Abu Bakar as-Shiddiq r.a yang mereka anggap lebih 

berhak menggantikan Nabi SAW berdasarkan usia dan 

keutamannya dalam Islam. Adalah merupakan suatu faktaneka 

sejarah, bahwa Abu Bakar as-Shiddiq r.a adalah orang yang 

pertama menyakini Islam dari golongan laki-laki dewasa; ia 

juga menemani Rasulullah SAW bersembunyi di gua Tsur 

dalam perjalanan hijrah. Nabi SAW juga memberikannya 

kepercayaan untuk menjadi imam shalat, selama masa terakhir 

sakitnya; dan Abu Bakar as-Shiddiq ra, segera mempercayai 

berita tentang peristiwa isra' dan mikraj Nabi SAW setelah 

dikabarkan olehnya. 

Akhirnya Abu Bakar as-Shiddiq ra pun dibaiat sebagai 

khalifah pengganti Nabi SAW dalam mengelola dan 

menjalankan pemerintahan Negara Madinah oleh kaum 

muslimin yang berada di Saqifah, kemudian disusul oleh 

komunitas Muslim lainnya, kecuali beberapa sahabat termasuk 
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Ali bin Abi Thalib r.a, menyusul dikemudian hari. Pembaiatan 

Abu Bakar as-Shiddiq r.a sebagai khalifah pengganti Nabi 

SAW lebih disebabkan oleh pertimbangan religiusitasnya. Dan 

perdebatan mengenai hal ini di Saqifah, lebih menunjukkan 

sebagai sebuah konflik antara Muhajirin (Mekah) dengan 

Anshar (Madinah) dan terkategori sebagai sebuah konflik 

kekuasaan, politik dan ekonomi. 

Para sejarawan bersepakat, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a, 

menentang keputusan Saqifah dan karenanya, ia dipaksa 

membaiat Abu Bakar as-Shiddiq r.a. Ketika ia digiring 

kehadapan khalifah baru ini, Ali bin Abi Thalib r.a memprotes 

dengan mengatakan: Aku adalah hamba Allah SWT dan 

saudara Rasulullah SAW. Jadi aku lebih layak atas jabatan ini 

ketimbang kamu. Saya tidak akan membaiatmu (yakni Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a dan Umar bin Khattab r.a). Sebaliknya 

lebih patut kamu membaiat saya. Kamu telah merampas 

jabatan ini dari kaum Anshar dengan menggunakan ikatan 

kesukuanmu dengan Nabi SAW sebagai suatu argumen untuk 

melawan mereka. Apakah kamu akan merampas jabatan ini 

dari kami ahlul bait (keluarga Nabi SAW) dengan paksaan. 

Tidakkah kamu telah mengklaim dihadapan kaum Anshar, 

bahwa kamu lebih berhak ketimbang mereka atas khalifah 

karena Muhammad SAW berasal dari kalanganmu? Dan 

dengan begitu mereka memberikan kepadamu kepemimpinan 

dan menyerahkan perintah? Sekarang saya menentangmu 

dengan argumen yang sama yang kamu gunakan untuk 

menentang mereka. Kamilah yang lebih berhak atas Rasulullah 
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SAW hidup atau mati. Berikanlah kepada kami hak kami yang 

semestinya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

SWT, atau rela menaggung beban perbuatan salah yang 

disengaja. 

Menanggapi protes yang disampaikan oleh Ali bin Abi 

Thalib r.a, maka Umar bin Khattab r.a menjawab: Kami tidak 

akan melepaskanmu hingga kamu membaiat! Ali bin Abi 

Thalib r.a membalas, apakah Abu Bakar as-Shiddiq r.a telah 

bersekongkol secara diam-diam tentang sesuatu yang kamu 

juga akan mendapatkan bagian? Kamu mendukungnya hari ini 

dalam rencana jahatnya, dan ia akan membayarnya kepadamu 

nanti! Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian mencoba 

meyakinkan Ali bin Abi Thalib r.a agar menyetujui saja 

pilihan terhadap Abu Bakar as-Shiddiq r.a, dengan alasan, 

bahwa ia-Ali bin Abi Thalib r.a- terlalu muda untuk jabatan 

yang begitu mulia. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib r.a 

bersikeras, sambil mengatakan: Wahai kaum Muhajirin, jangan 

pindahkan warisan Muhammad SAW dikalangan bangsa Arab 

dari rumahnya ke rumahmu. Jangan cabut anggota keluarganya 

sendiri dari kedudukan dan hak-haknya di antara masyarakat. 

Demi Allah SWT, kami lebih berhak atas jabatan ini dari pada 

kamu selama masih ada di antara kita seseorang yang benar-

benar sebagai pembaca kitab Allah SWT dan faqih atas agama 

Tuhan yang benar-benar mengetahui kebiasaan dan Sunnah 

Rasulullah SAW yang benar-benar mengetahui urusan 

masyarakat dan pelindung dari ha1-hal jahat dan yang 
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membagikan harta di antara mereka dengan adil. Demi Allah 

orang seperti itu adalah salah seorang di antara kami.”5 

Dalam perspektif Syi'ah, persoalan imamah dipondasikan 

pada prinsip penggantian yang berurutan dari satu nabi hingga 

muncul nabi berikutnya. Tentu saja sebagai Nabi SAW 

terakhir, Muhammad SAW adalah ahli waris pengetahuan dan 

otoritas seluruh nabi sebelumnya. Menurut doktrin ini, 

Muhammad SAW kemudian mewariskan pengetahuan dan 

otoritasnya kepada Ali bin Abi Thalib r.a sebagai khalifahnya. 

Pernyataan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa syarat-

syarat bagi seorang imam yang adil dan sah dari sudut pandang 

teologi dan fiqih Syi'ah adalah: anggota keluarga Nabi SAW, 

kesalehan, pengetahuan tentang al-Qur'an dan Sunnah Nabi 

SAW, concern terhadap kesejahteraan masyarakat dan keadilan 

dalam menangani urusan mereka. 

Konon, Ali bin Abi Thalib r.a dan semua keluarga Bani 

Hasyim membaiat Abu Bakar as-Shiddiq r.a setelah Fathimah 

az-Zahra binti Rasulullah SAW, istrinya Ali bin Abi Thalib r.a 

wafat. Perseteruan di Saqifah dan perdebatan antara Ali bin 

Abi Thalib r.a di satu sisi dengan Abu Bakar as-Shiddiq r.a dan 

Umar bin Khattab r.a disisi lain, semakin memperkuat dugaan 

bahwa Nabi SAW wafat tanpa meninggalkan suatu sistem 

politik yang jelas dan mapan. Institusi khalifah sebagai model 

kekuasaan politik yang digunakan oleh komunitas Muslim, 

                                                           
5Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, Al Imamah wa Al-Siyasah au 

Tarikh Al-Khulafa, (Beirut Dar Al-Adhwa, 1990),29. 



172 Jejak Inkubasi Islam 

pasca kepemimpinan Rasulullah SAW atas Negara Madinah 

merupakan hasil dari tribal genius masyarakat Arab dimana 

kepala suku memperoleh prestise sosial ketimbang kekuasaan 

politik. Karena itu, sangat wajar jika pertimbangan sosial sering 

mendahului pertimbangan keagamaan. Hanya dalam kasus Ali 

bin Abi Thalib r.a, kita memang melihat intraksi yang jelas 

antara keduanya. Lebih jauh, tetap menjadi pertanyaan 

terbuka apakah Abu Bakar as-Shiddiq r.a dan Umar bin 

Khattab r.a yang benar-benar ingin merampas kekuasaan, atau 

mungkin lebih tepat, sekedar ingin mencegah hasutan dan 

perpecahan dalam struktur sosial umat Muslim yang masih 

mudah retak. 

Ketakutan Abu Bakar as-Shiddiq r.a bukan tanpa dasar. 

Ancaman perpecahan merupakan masalah nyata yang dihadapi 

komunitas Muslim, menyusul wafatnya Nabi SAW dan 

dengan jelas dapat dilihat dalam kepentingan dan persaingan 

kesukuan lama dan sempit yang bersaing keras dengan prinsip 

persaudaraan seiman yang mendasari tatanan Islam baru yang 

ingin dan telah dibangun oleh Muhanunad SAW. Ketegangan 

kesukuan ini, sesungguhnya tak pernah berujung dan bertepi 

selama pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidun yang empat, dan 

secara langsung mendorong pada pergolakan yang mencirikan 

masa normatif tersebut. Ketegangan kesukuan itu, semakin 

meningkat selama kekuasaan rezim Umaiyah di Damaskus dan 

menjadi faktor utama bagi keruntuhan dinasti tersebut. 
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C. Suksesi Kepemimpinan 

Rasulullah SAW wafat dengan tidak meninggalkan wasiat 

tentang penggantinya dalam memimpin Negara Madinah. 

Kondisi ini tentu saja meniscayakan komunitas Muslim untuk 

segera mencari penggantinya, dengan melakukan suksesi 

kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan ini sejatinya dititik 

tumpukan pada prinsip musyawarah. Asumsinya adalah 

bahwa tidak satupun keluarga memonopoli pemerintahan, 

tidak seorang pun merampas kekuasaan dengan kekuatan dan 

paksaan serta tidak seorang pun mencoba untuk 

membanggakan dirinya dan keturunannya, dengan hajat 

meraih kekuasaan kekhilafahan. Karenanya, komunitas Negara 

Madinah dengan prinsip musyawarah, melakukan suksesi 

kepemimpinan pasca kepemimpinan Rasulullah SAW untuk 

menjadi khalifah dari sistem kekhilafahan yang mereka 

bentuk. 

Pada masa khulafaurrasyidin, istilah khalifah belum 

digunakan sebagai nama atau gelar yang menunjuk pada suatu 

jabatan (kepala pemerintahan). Ketika Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a ditetapkan sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW 

sebagai pemimpin umat, ia diberi gelar khalifah rasulullah 

(pengganti Rasulullah). Sebutan ini merupakan gelar khusus 

baginya sebagai pengganti yang melanjutkan tugas Nabi SAW 

memimpin masyarakat dan Negara Madinah, bukan sebagai 

istilah yang menunjuk pada jabatan. Selanjutnya, saat Umar 

bin Khattab r.a ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar as-

Shiddiq r.a, ia tidak bersedia menggunakan gelar khalifah 
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karena harus lengkap yaitu “Pengganti pengganti Rasulullah” 

(Khalifah khalifah Rasulullah). Dalam kehidupan sehari-hari, 

ia lebih senang dipanggil Amirulmukminin (pemimpin orang-

orang beriman). Asal mula pemberian gelar ini, dianalogkan 

dengan kebiasaan masyarakat saat itu dengan memanggil 

pemimpinnya dengan sebutan Syekh (orang tua atau yang 

dituakan). Selanjutnya sebutan ini diganti dengan gelar amir 

(pemimpin) sesuai dengan tugasnya. Karena pemimpin 

disebut amir, maka Umar bin Khattab r.a yang merupakan 

pemimpin semua umat Islam digelari Amirulmukminin. 

Jabatan ini menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin dari 

semua orang atau masyarakat yang beriman. Lambat laun 

panggilan ini menjadi istilah kepemimpinan dikalangan umat 

Islam dibeberapa negeri Islam pada masa berikutnya. 

Selanjutnya setelah wafat, posisi Umar bin Khattab r.a 

diganti oleh Utsman bin Affan r.a yang diberi gelar Khalifah 

Allah (wakil Allah). Yang pertama kali menggunakan istilah 

ini adalah Zaid bin Tsabit, salah satu sahabat Rasulullah SAW. 

Penggunaan istilah ini, dilakukan pada saat ia menulis puisi 

untuk memuji sang khalifah. Kemungkinan dari gelar inilah 

muncul istilah khalifah yang menunjuk pada jabatan (sebagai 

kepala pemerintahan). 

Pengangkatan Khulafaurasyidin sebagai pemimpin 

dilakukan dengan cara musyawarah, dan melalui baiat yaitu 

persetujuan pemuka masyarakat atau masyarakat pada 

umumnya terhadap seorang khalifah. Meski demikian 

penetapan keempat khalifah ini dilaksanakan dengan cara yang 
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berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing di antara 

mereka diangkat atau dipilih dalam situasi dan kondisi yang 

tidak sama. 

Pemilihan keempat khalifah ini, secara ringkas dapat 

digambarkan sebagai berikut: proses pemilihan dan 

pembaiatan atas Abu Bakar as-Shiddiq r.a, dilakukan oleh 

perorangan yaitu Umar bin Khattab r.a yang kemudian diikuti 

oleh tokoh-tokoh umat lainnya serta kemudian diterima oleh 

komunitas Muslim. Penetapan Umar bin Khattab r.a sebagai 

pengganti Abu Bakar as-Shiddiq r.a dilakukan melalui 

penunjukkan atas dirinya oleh Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

sebelum ia wafat, yang diawali dengan konsultasi kepada 

pemuka-pemuka masyarakat. Pengangkatan Usman bin Affan 

r.a dilakukan melalui pemilihan oleh tim formatur yang 

ditunjuk Umar bin Khattab r.a. Adapun pengangkatan Ali bin 

Abi Thalib r.a sebagai khalifah keempat dilakukan oleh 

sebagian besar penduduk Madinah, walaupun sebagian kecil 

tidak menerimanya. 

Pemilihan keempat Khulafaurrasidin ini secara lengkap 

dieksplanasikan sebagai berikut. Dimulai dengan peristiwa 

Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar as-Shiddiq r.a terpilih sebagai 

khalifah pertama berdasarkan musyawarah. Penduduk Negara 

Madinah telah menerimannya dan membaiatnya sebagai 

khalifah dengan sukarela dan tanpa paksaan.6 Diketika Abu 

                                                           
6Abu Ala al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terj Muhammad al-Baqir, 

(Bandung: Mizan,1990), iii.  
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Bakar as-Shiddiq r.a menderita sakit yang cukup serius, ia 

segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah tentang 

siapa calon penggantinya sebagai khalifah kedua. Hadir pada 

saat itu beberapa tokoh penting, antara lain: Utsman bin Affan 

r.a, Ali bin Abi Thalib r.a, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin 

Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa tokoh 

lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Dalam 

musyawarah itu, akhirnya Umar bin Khattab r.a terpilih 

sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a.7 

Sebagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a, khalifah Umar bin Khattab r.a juga menerapkan prinsip 

musyawarah dalam memecahkan persoalan negara termasuk 

dalam persoalan suksesi kepemimpinan. Salah satu 

ungkapannya yang bertalian dengan konteks ini adalah: “Tidak 

ada pemerintahan (khilafah) tanpa musyawarah”. Khalifah ini 

meninggal pada tahun 23 H, akibat dibunuh oleh seorang 

budak dari Persia. Tetapi sebelum wafat, ia membentuk 

sebuah panitia pemilihan (semacam tim formatur) untuk 

memilih penggantinya. Panitia tersebut terdiri dari: Usman bin 

Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra, Zubair bin Awwam, Thalhah 

bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqash dan Abdurrahman bin 

Auf dengan tugas memilih khalifah yang baru. Akhirnya 

panitia ini dengan hasil musyawarah menetapkan Usman bin 

Affan r.a sebagai khalifah ketiga. 

                                                           
7Majid Ali Khan, The Pious Caliphs, (Kuwait: Islamic Book Publishers, 

1982), 30.  
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Setelah Utsman bin Affan r.a wafat, mayoritas komunitas 

Muslim menginginkan Ali bin Abi Thalib r.a sebagai khalifah. 

Tetapi Ali bin Abi Thalib r.a segera mengatakan bahwa: 

“Urusan ini bukanlah urusan kalian, tetapi ini adalah urusan 

para tokoh-tokoh ahli syura bersama para sahabat mantan 

pejuang Badar. Dan siapa saja yang disetujui oleh mereka, 

itulah dia khalifah yang berhak”. Setelah bermusyawarah, 

akhirnya Ali bin Abi Thalib r.a pun terpilih sebagai khalifah 

keempat, menggantikan Utsman bin Affan r.a, dan ia sebagai 

khalifah terakhir dari deretan khulafaurrasyidin. 

Eksplanasi di atas, dapat memberikan kita suatu gambaran 

bahwa dalam sistem suksesi kepemimpinan Negara Madinah, 

selalu dipondasikan di atas prinsip musyawarah. Apabila 

dibandingkan dengan sistem kenegaraan kontemporer, maka 

sistem pemerintahan (terutama sistem suksesi kepemimpinan) 

yang diterapkan pada Negara Madinah periode Nabi SAW dan 

khulafaurrasyidin, mirip dengan sistem western republic. 

Dalam pemerintahan republik, demokrasi merupakan salah 

satu ciri khasnya. Sedangkan pada masa pemerintahan Negara 

Madinah, musyawarah merupakan karakteristiknya. 

Semangat musyawarah dalam Islam, selalu bertalian dan 

dikaitkan dengan kemaslahatan umum dan bukan untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Musyawarah 

bukan bermakna kemenangan suatu golongan tertentu, tetapi 

bertukar pikiran dan pandangan sedemikian rupa, sehingga 

tercapai suatu titik taut yang merupakan kesepakatan bersama 

dengan segala konsekuensinya. Esensi musyawarah terletak 
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pada semangat kooperatifnya dalam rangka kepentingan 

bersama. 

D. Formulasi Berbangsa dan Bernegara 

Aktivitas Rasulullah SAW yang paling fundamental 

diketika beliau berada di Madinah adalah mendirikan masjid 

dan mengkonstruksi Negara Madinah.8 Dua aktivitas ini dapat 

dijadikan indikator bahwa sesungguhnya Islam yang 

dibumikan olehnya, bukan hanya sekedar agama yang 

mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi ia merupakan 

suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan 

sistematis. Aktivitas ini, juga merupakan implementasi dari 

konsep bidimensional Islam yang mencakup dua aspek 

kehidupan manusia yaitu aspek religius-spritual dan aspek 

sosial-kemasyarakatan, yang dititik tumpukan pada ajaran 

tauhid (unitas). 

Aktivitas Nabi SAW pada permulaan periode Madinah itu 

membuktikan bahwa sejak mula awal, Islam mempertautkan 

dengan sangat erat antara agama dan negara. Dengan demikian 

Islam menafikan konsep sekularisme,9 meminimalisir ikhtiar 

                                                           
8Yang dimaksud Negara Madinah (622-661 M) adalah suatu negara yang 

dikonstruksi oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Perjanjian Aqabah I 

dan II serta Piagam Madinah. Semula wilayah negara itu adalah Kota Yastrib 

dan kemudian berkembang selama masa pemerintahan al-Khulafa ar-

Rasyidun. 
9Suatu paham yang ingin memisahkan atau menetralisir semua bidang 

kehidupan seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, hukum, social, budaya 
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menuju sekularisasi,10 dan tidak melegalisasikan individu atau 

kelompok yang sekuler,11 untuk membangun negara sekuler.12 

Suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar 

terhadap konsep negara dalam Islam, terkhusus Negara 

Madinah yang dirancang bangun oleh Nabi SAW dan 

dilanjutkan oleh khulafaurrasyidin, dan para sarjana Barat atau 

sarjana Muslim yang kebarat-baratan. Mereka memahami, 

bahwa konsep negara dalam Islam adalah berbentuk teokrasi. 

Tentu saja predikat ini tidaklah benar, sebab negara teokrasi 

adalah suatu negara yang diperintah oleh Tuhan atau tuhan-

tuhan.13 Dalam terminologi yang lain, negara teokrasi adalah 

suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan (atau 

dewa) sebagai raja atau “penguasa dekat”. 

                                                           
dan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pengaruh agama atau hal-hal yang 

gaib. 
10Sekularisasi adalah usaha-usaha atau proses yang menuju kepada 

keadaan yang sekuler atau proses netralisasi dari setiap pengaruh agama dan 

hal-hal gaib. 
11Sekuler adalah kata sifat yang menunjuk pada suatu keadaan yang telah 

memisahkan kehidupan duniawi dari pengaruh agama atau hal-hal lain yang 

gaib, sehingga terjadi dikotomi antara kehidupan profan dengan kehidupan 

sakral. Misalnya, antara kehidupan negara dengan agama sebagaimana sekarang 

dialami oleh negara-negara Barat. 
12Negara sekuler adalah suatu negara yang yang tidak memberikan peran 

pada agama dalam kehidupan negara. Agama telah disingkirkan dari 

kehidupan negara dalam berbagai sektornya. 
13Muhammad A. Buairy, Islam: Landasan Alternatif Pembangunan, terj. 

Ahmad Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali, 1986), 78. 
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Predikat teokrasi lebih tepat disandingkan dengan, 

misalnya, negara yang dipimpin oleh Paus pada abad 

pertengahan dan Kota Vatikan sekarang ini, sebagai suatu 

“lembaga kekuasaan rohani”. Rasyidi, menjelaskan lembaga 

rohani ini adalah imperium Paus, dimana para ahli agama 

mendominir rakyat jelata. Dalam Islam, hal ini tidak ada 

bahkan hidup sebagai pendeta yang tidak kawin, juga bukan 

ajaran Islam.14 Islam tidak mengenal hirarki kependetaan 

seperti dalam agama Katholik. Sebaliknya ajaran Islam sangat 

mengutamakan prinsip egalitarian diantara pemeluknya. 

Karena itu, tidak mungkin sekelompok ahli agama dapat 

mengklaim diri mereka sebagai “wakil tuhan” sehingga mereka 

berkuasa dalam suatu negara. Predikat negara dalam Islam, 

termasuk Negara Madinah yang dirancang bangun oleh 

Rasulullah SAW dan komunitas Muslim, yang paling tepat 

menurut rancangan Malcolm H. Kerr15 dan Majid Khadduri16 

adalah Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan 

pada hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT, tetapi 

                                                           
14Rasyidi, Koreksi terhadap Drs. Nurchalish Madjid tentang Sekularisme, 

(Jakarta: Bulan Bintang: 1972), 84. 
15Malcolm, H. Kerr, Islamic Reform: The Political and Legal Theories of 

Muhammad Abduh and Rashid Ridda, (Berkeley and Los Angeles: University 

of California Press, 1966) 29. Tokoh yang berasal dari Amerika Serikat ini 

adalah seorang pejuang Muslim dan Hak Asasi Manusia dan pernah 

memimpin gerakan Balck Muslim di negaranya. Ia terbunuh pada tahun 1965 

dalam memperjuangkan cita-citanya. 
16Majid Khadduri, Warand Peace in the Law of lslam, (Baltimore and 

London: The John Hopkin Press, 1955), 16. 
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karena sifat Nya abstrak, maka hukumNyalah yang nyata 

tertulis. 

Dalam rancangan yang lain, Muhammad Tahir Azhary, 

mengkonstruksi definisi Nomokrasi Islam sebagai suatu negara 

hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum, antara lain: 

prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, 

persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan 

ketaatan rakyat.17 Prinsip-prinsip ini, benar-benar menjadi 

realitas empiris di Negara Madinah pada masa kepemimpinan 

Rasulullah SAW dan al-khulafaurrasyidin. 

Implementasi Nomokrasi Islam, pada masa Rasulullah 

SAW, salah satunya tampak pada penggunaan prinsip 

musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Nabi SAW 

dalam setiap keputusannya sebagai kepala negara, tidak pernah 

bertindak otoriter. Beliau dengan patuh menggunakan prinsip 

musyawarah sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an: 

...adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan 

musyawarah antara mereka (QS. as-Syuura: 38). Selanjutnya 

Allah SWT berfirman: ...dan bermusyawarahlah engkau hai 

Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan 

kemasyarakatan (QS. Ali Imran: 159). 

                                                           
17Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-

prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode 

Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta:BulanBintang,1992), 64. 
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Salah satu contoh pelaksanaan prinsip musyawarah yang 

terkenal dalam Sejarah Islam adalah ketika Negara Madinah 

diserang oleh orang-orang Quraisy Mekah dalam Perang Uhud 

(3 H). Nabi SAW dan para sahabatnya berunding bagaimana 

mengatur strategi dalam menghadapi musuh yang sedang 

mendekati Kota Madinah itu. Para sahabat berpendapat 

supaya menghadapi musuh di luar Madinah. Nabi SAW 

sendiri berpendirian supaya pasukan Islam bertahan di dalam 

Kota Madinah. Keputusan ini tidak dipaksakan. Dengan sikap 

pemimpin yang berhati besar, Nabi SAW sebagai kepala 

negara memutuskan untuk menghadapi kafir Quraisy yang 

datang dari Kota Mekah, disuatu lokasi di luar Kota Madinah 

yang terkenal dalam sejarah disebut Bukit Uhud. Meskipun 

pertempuran di Bukit Uhud itu, pihak Muslim mengalami 

kekalahan, tetapi Nabi SAW tidak merasa menyesal. Apapun 

konsekuensi yang akan dihadapi apabila suatu keputusan telah 

diambil secara musyawarah, maka beliau sebagai kepala negara 

merasa terikat dan berkewajiban melaksanakan keputusan itu. 

Dalam proses musyawarah yang dilaksanakan oleh 

Rasulullah SAW setiap peserta berhak sepenuhnya 

mengemukakan pandangan dan pendapatnya tentang sesuatu 

yang menjadi pokok masalah. Beliau tidak pernah 

memperlihatkan tanda-tanda bahwa posisi beliau lebih 

dominan dari para sahabat sebagai mitra dalam setiap 

pengambilan keputusan yang penting yang berkaitan dengan 

Negara Madinah. 
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Implementasi prinsip keadilan pada zaman Rasulullah 

SAW dapat dilihat dalam suatu peristiwa ketika seorang anak 

pembesar (kepala suku) yang bernama Fatimah binti Abil 

Asad mencuri. Karena ia anak pembesar, maka orang-orang 

khawatir kalau ia sampai dihukum. Karena itu, ada 

kecenderungan sementara orang ketika itu supaya ia tidak 

dihukum. Melalui Usamah bin Zaid diajukan permohonan 

dispensasi kepada kepala negara (Nabi Muhammad SAW). 

Usamah bin Zaid terkenal sebagai sahabat kesayangan Nabi 

SAW, tetapi beliau menegurnya dengan mengatakan: Apakah 

engkau Usamah, akan mencari dan mengusahakan dispensasi 

atas hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT? 

Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa karena kalau 

golongan elitnya mencuri, mereka biarkan saja, tetapi kalau 

rakyat jelata mencuri mereka hukum. Demi Allah SWT 

sekiranya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri pasti akan 

aku potong tangannya.18 Dialog Nabi SAW dengan Usamah 

membuktikan bahwa dalam menegakkan prinsip keadilan, 

Nabi SAW sebagai kepala negara tidak bertindak diskriminatif 

(tebang pilih). Siapapun yang bersalah harus dihukum. Sebab 

dalam Islam, sikap adil adalah sikap yang paling dekat dengan 

takwa. 

Prinsip persamaan sangat berkaitan erat dengan prinsip 

keadilan. Sebuah kasus dari Fatimah binti Abil Asad di atas 

dapat dijadikan contoh bagaimana Rasulullah SAW sebagai 

                                                           
18Moh. Tolchah Mansoer, Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi 

Manusia dan Islam, (Bandung: Alumni, 1979), 120. 
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kepala negara mengusung prinsip persamaan ini. Nabi SAW 

tidak membedakan si pelaku pidana, apakah ia anak pembesar 

atau anak orang biasa, mereka memiliki kedudukan yang sama 

dihadapan hukum. Egalitarianisme dalam Islam bukanlah 

sekedar kaidah di atas kertas. Nabi SAW telah menerapkan 

prinsip ini dalam kehidupan beliau. Suatu ketika, beliau 

masuk dalam suatu ruangan dan di dalam ruangan itu para 

sahabat sedang duduk. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW 

datang mereka semua berdiri. Kemudian Nabi SAW melarang 

mereka berdiri. Sekalipun sebagai kepala negara, beliau tetap 

meletakkan posisinya sama seperti para sahabat lainnya. 

Prinsip kebebasan dalam Islam merupakan salah satu 

prinsip yang fundamental. Nabi SAW telah menerapkan 

prinsip ini antara lain, misalnya, dalam kebebasan beragama 

dan mengemukakan pendapat. Kebebasan beragama dijamin 

pula dalam al-Qur'an: Tidak ada paksaan memeluk agama 

Islam (QS. al-Baqarah: 256). Prinsip ini ditegaskan juga dalam 

Konstitusi Madinah sebagai berikut: “Bagi orang Yahudi agama 

mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka pula”. 

Rumusan ini sekaligus merupakan suatu pengakuan eksistensi 

agama lain di kawasan negara Islam seperti Negara Madinah 

pada masa Rasulullah SAW. 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, Rasulullah SAW 

sama sekali tidak mengalami kesulitan, pasalnya: 

1. Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh panutan secara 

pribadi senantiasa memberikan contoh atau toladan 

kepada pengikutnya tentang setiap hal yang ia ajarkan. 
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Beliau tidak hanya sekedar berbicara atau menyampaikan 

sesuatu gagasan secara lisan, akan tetapi juga semua 

ajaran Islam beliau terapkan dalam kenyataan. 

2. Karakter Nabi SAW sebagai Kepala Negara Madinah 

saat itu, selalu mencerminkan sikap dan watak sebagai 

pemimpin yang demokrat dan berwibawa, sesuai dengan 

moral atau akhlak Islam dan selalu mengutamakan 

kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi atau 

kelompok. 

3. Kesadaran rakyat sangat tinggi terhadap kewajiban-

kewajiban dan hak-hak mereka. Siapapun di antara 

penduduk berhak menuntut hak-hak mereka apabila 

dilanggar oleh pemerintah. 

Ketika Rasulullah SAW wafat, estafeta kepemimpinan 

komunitas Muslim dilanjutkan oleh para khulafaurrasyidin. 

Selama masa ini, komunitas Muslim menggunakan sistem 

khilafah, dengan pertimbangan sistem inilah yang paling cocok 

bagi mereka saat itu.  

E. Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab 

1.  Ahl al-Hali wal al-’Aqd 

Sejak dibumikannya Islam dan terbentuknya Negara 

Madinah, unsur yang mendominasi kekuasaan Islam adalah 
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unsur religiusitas dan aristokrasi.19 Unsur religiusitas dalam 

kekuasaan Islam tidak dapat diartikan sebagai sistem 

kekuasaan samawi (teokrasi) melainkan sistem insani. Apa 

yang dilakukan oleh para khalifah memang tidak atas 

perintah langsung wahyu. Sekalipun begitu, ia terikat 

dengan perintah Allah SWT dalam ikhtiarnya menegakkan 

kebenaran, kebajikan dan keadilan serta mencegah 

kemungkaran dan kedurhakaan. 

Sementara unsur aristokrasi sebagai unsur kedua dalam 

kekuasaan Islam, juga tidak dititiktumpukan pada garis 

geneologis (nasab), kekayaan atau status sosial seseorang 

yang lazim dikenal orang saat itu. Unsur ini lebih 

dipondisikan pada pertalian seseorang dengan Rasulullah 

SAW diketika beliau masih hidup dan loyalitas serta 

integritasnya dalam menjalankan amar makruf dan nahi 

munkar. 

Dalam tataran praksis unsur religiusitas dan aristokrasi 

ini melahirkan lapisan sosial istimewa (religius elite) dalam 

komunitas Muslim di Negara Madinah. Struktur sosial ini 

sesungguhnya sama sekali tidak pernah terpengaruh dengan 

pamrih dunia dan tidak mengabdikan diri pada intres 

pribadi dan tendensi golongan. Namun sebaliknya hanya 

mengharap ridha dari Allah SWT dan RasulNya. Religius 

elite ini beranggotakan orang-orang yang mula awal 

                                                           
19Thaha Husain, Malapetaka Terbesar dalam Islam, terj. Moh. Tohir, 

(Jakarta: Pustaka Jaya,1985), 48. 
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meyakini dan membela agama Allah SWT, menerima 

konsekuensi penganiayaan, penyiksaan dari kafir Quraisy 

jahiliyah dan dengan sangat ikhlas melakukan hijrah ke 

Habasyah dan Yastrib, demi dan untuk menyelamatkan 

iman komunitas Muslim yang baru, yang merasuk ke 

relung hati sanubarinya. Mereka berjuang mempertahankan 

Islam, membela dan melindungi Nabi SAW, berjuang di 

jalan Allah SWT dengan jiwa dan hartanya, selalu 

mendampinginya, mendengar dan mencatat serta 

mengaplikasikan ajarannya. Orang-orang lapisan istimewa 

yang selalu dicintai Allah SWT dan Rasul-Nya, serta 

mendapat kehormatan yang setinggi-tingginya di kalangan 

komunitas Muslim. 

Lapisan istimewa ini, tidak hanya berasal dari 

keturunan istimewa dan mulia atau yang memiliki 

kekayaan yang berlimpah, tetapi juga orang-orang yang 

berasal dari bekas budak yang karena gigih 

mempertahankan keyakinan agamanya, mereka mengalami 

penyiksaan dan penderitaan, kemudian pada suatu waktu 

dijumpai dan dimerdekakan oleh orang orang Muslim 

lainnya. Semuanya diposisikan sama oleh Islam dalam hak 

dan kewajiban. Tidak ada sesuatu apapun yang 

membedakan mereka kecuali kesetiaannya masing-masing 

dalam perjuangan membela Islam, tingkat ketabahannya 

dalam menghadapi penyiksaan dan penderitaan dan tingkan 

kesediaannya mengorbankan jiwa dan harta pada saat 

diperlukan. 
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Pada saat Islam terbumikan ke wilayah-wilayah di luar 

jazirah Arab, lapisan ini telah memperoleh penghargaan 

istimewa dari komunitas Muslim secara patut dan wajar, di 

samping hak-hak lain yang sesungguhnya mereka sendiri 

tidak pernah berikhtiar mencari apalagi menuntutnya. 

Mereka selalu gigih memberikan pendidikan, petunjuk dan 

nasehat-nasehat agama kepada orang-orang lain yang 

membutuhkannya. Di antara mereka ada yang mendapat 

pujian dari Rasulullah SAW sebagai imam shalat dan 

toladan bagi umat Islam, serta dinyatakan pula oleh beliau 

bahwa Allah SWT menyediakan kebahagiaan surga baginya 

karena telah memperoleh ridha-Nya.  

Semua itu bukanlah sesuatu yang mengherankan atau 

aneh, tetapi sesuatu yang wajar, yang penting ialah bahwa 

lapisan istimewa itu, sepeninggalan Nabi SAW dan 

terputusnya wahyu menjadi para ahl al-Hali wal al-Aqd 

yaitu orang-orang yang menentukan dalam memecahkan 

urusan kaum muslimin. Dan orang-orang istimewa inilah 

yang dipilih oleh komunitas Muslim untuk menjadi 

khalifah, meneruskan estafeta kepemimpinan Negara 

Madinah. Lapisan ini pula, yang menjadi sandaran para 

khalifah untuk memperoleh legitimasi dan justifikasi dalam 

menjalankan roda pemerintahannya. 

2. Riddah 

Pertemuan di Saqifah Bani Saidah-Balai ruang Kota 

Madinah-telah melahirkan pemimpin baru Negara 



Inkubasi Islam dalam Lingkaran Khulafaurrasyidin 189 

Madinah, Abu Bakar as-Shiddiq r.a, pasca kepemimpinan 

Rasulullah SAW. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin 

Abi Kuhafah at-Tamimi. Ia merupakan keturunan at-

Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr 

al-Quraisyi. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti 

Sakhr bin Amr keturunan Taib bin Murrah bin Ka'ab. 

Silsilah keturunan orang tuanya bertemu dengan silsilah 

nenek moyang Nabi Muhammad SAW pada Murrah bin 

Ka'ab. Abu Bakar as-Shiddiq r.a dilahirkan tahun kedua 

setelah peristiwa penyerangan pasukan Abrahah ke Ka'bah. 

Dengan demikian, usianya lebih muda dua tahun dengan 

Nabi Muhammad SAW. Ia biasa dipanggil dengan sebutan 

Abdul Ka'bah. Kemuudian setelah masuk Islam, Rasulullah 

SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Sebutan Abu 

Bakar merupakan kunyab (nama panggilan) karena ia 

adalah ayah dari Aisyah, satu-satunya istri Nabi SAW yang 

dinikahi masih perawan (Abu Bakar aslinya adalah Abu 

Bikr yang artinya ayah si gadis). Adapun as-Shiddiq (yang 

selalu membenarkan) adalah gelar yang diberikan 

kepadanya, karena ia selalu membenarkan Rasulullah 

SAW, terutama dalam peristiwa Isra' dan Mikraj. 

Keputusan pembaiatan Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

sebagai khalifah pertama dan Negara Madinah, tentu saja 

sebuah keputusan yang amat sangat bijak. Betapa tidak, 

pembaiatan ini dapat menghidarkan komunitas Muslim 

dari bencana besar, berupa kekosongan kekuasaan yang bisa 

jadi dapat menimbulkan konflik horizontal bagi negara 
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yang baru terbentuk itu. Di sisi lain, sang khalifah -Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a- merespon keputusan ini dengan 

penuh tanggung jawab dan amanah. Hal ini dapat dibaca 

dari pidato kenegaraan pertamanya setelah dibaiat: 

“Saudara-saudara....Saya telah dipilih sebagai orang yang 

diserahi amanah (dipercaya) meskipun saya bukanlah orang 

yang terbaik di antara kalian. Kalau saya berjalan di atas 

kebenaran ikutilah saya. Sebaliknya, kalau saya berbuat 

salah, luruskanlah saya. Tentu saja kebenaran adalah 

kejujuran dan kebohongan adalah ketidakjujuran. Orang 

yang paling lemah di antara kamu adalah sangat kuat 

(mempunyai posisi kuat) dalam pandangan saya. Orang 

yang merasa kuat di antara kalian akan tampak lemah 

dalam pandangan saya dan akan saya ambil sebagian dari 

hak-hak mereka”.20 

Sejak hari pertama, Abu Bakar as-Shiddiq r.a diangkat 

sebagai khalifah pertama menggantikan kedudukan Nabi 

SAW sebagai Kepala Negara Madinah, beliau langsung 

secara terbuka menyatakan kepada rakyat, bahwa ia 

bersedia dikoreksi, apabila melakukan kesalahan dalam 

menjalankan tugasnya. Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq r.a, 

dengan demikian telah menciptakan suatu sistem kontrol 

masyarakat terhadap setiap kebijakannya. Beliau telah 

memberikan kesempatan, yang luas kepada warga Negara 

                                                           
20 M. Natsir, Fiqhud Da'wah, (Jakarta: Media Dakwah: 1983), 60. Lihat 

juga H.M. Rasyidi, Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang “Islam 

Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Bulan Bintang,1977), 65. 
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Madinah untuk berpartisipasi aktif mengwasai jalannya 

roda pemerintahan. Sifat keterbukaan ini, dapat dipahami 

sebab sebagai manusia, ia tidak akan luput dari 

kemungkinan berbuat keliru dalam melaksanakan tugasnya. 

Kewajiban loyal terhadapnya, berlaku selama ia 

menjalankan pemerintahannya atas dasar prinsip amar 

mar‟uf wa nahi munkar. 

Terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a sebagai Kepala Negara Madinah, antara 

lain: munculnya orang-orang murtad, keenganan orang 

membayar zakat, munculnya nabi palsu dan ancaman dari 

pihak Romawi dan Persia. Dalam mencari solusi dan 

tindakan menghadapi permasalahan tersebut, beliau selalu 

bermusyawarah dengan kelompok ahl-al Hal wal al-Aqd. 

Munculnya persoalan ini, sesungguhnya bermula awal dari 

big program Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. 

Rasulullah SAW menginginkan Islam terbumikan seluas 

luasnya ke seluruh wilayah. Program besar ini akan terasa 

lebih sempurna manakala Islam diterima dan diyakini oleh 

penduduk Kota Mekah. Untuk merealisasikannya, Kota 

Mekah harus ditaklukkan (Fathul Makkah). Maka pada 

tahun 8 H, Kota Mekah dapat ditaklukkan secara damai 

oleh komunitas Muslim dan tentu saja memberi pengaruh 

positif bagi pengembangan Islam berikutnya. 

Setelah Kota Mekah ditaklukkan, maka datanglah 

delegasi-delegasi bangsa Arab kepada Nabi SAW untuk 

menyatakan keislamannya. Agaknya sebagian di antaranya 
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berkonversi ke Islam dalam kondisi awam terhadap Islam 

dan lebih termotivasi untuk menghindari peperangan 

dengan kaum muslimin, tanpa menyadari bahwa 

sesungguhnya peperangan dalam Islam semata-mata 

dihajatkan untuk melakukan pembelaan diri bukan untuk 

melakukan penyerangan atau agresi. Sebagian lagi di 

antaranya masuk Islam, untuk mencari posisi dan 

popularitas. Pada umumnya nilai-nilai yang terdapat dalam 

doktrin Islam belum mampu dihayati dan diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

Kelompok-kelompok yang berkonversi terhadap Islam 

pasca penaklukkan Kota Mekah inilah, sesungguhnya yang 

paling banyak menimbulkan permasalahan pasca wafatnya 

Nabi SAW dan pada masa pemerintahan Abu Bakar as-

Shiddiq r.a. Wafatnya Rasulullah SAW dijadikan sebagai 

wahana untuk mempertontonkan kelemahan imannya dan 

melakukan pendurhakaan dan kemurtadan terhadap agama 

Islam, yang sesungguhnya selama ini disembunyikan. 

Mereka menganggap perjanjian yang dibuat dengan 

Rasulullah SAW selesai dengan sendirinya, seiring dengan 

wafatnya Nabi SAW. Karenanya, mereka menentang 

kepemimpinan Abu Bakar as-Shiddiq r.a.  

Islam sejak mula awal berikhtiar secara istiqamah 

memberantas sukuisme dan mengajarkan mereka hidup 

dalam ikatan keluarga besar yang dipondasikan di atas nilai-

nilai agama. Tetapi realitas empiris membuktikan, bahwa 

sukisme belumlah tererosi secara radikal, bahkan terus 
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bersemayam dalam lubuk hati mereka. Hal ini terbukti 

dengan terus menyeruaknya paham tersebut disetiap 

kesempatan dan waktu. Asumsi yang mereka bangun 

adalah Islam menjadikannya tunduk patuh kepada suku 

Quraisy yang secara kebetulan asal-muasal Rasulullah 

SAW. Asumsi ini menjadi sesuatu yang laten dalam 

benaknya, manakala kepemimpinan pasca Rasulullah SAW 

juga berada dalam genggaman suku Quraisy. Sebagai 

konsekuensinya, banyak di antara mereka 

memproklamirkan dirinya sebagai nabi (palsu), yang 

didukung penuh oleh sukunya, dan dimotivasi oleh ambisi 

yang membabi buta untuk merekerut sebanyak-banyaknya 

orang untuk berdiri di belakangnya, seperti halnya yang 

terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. 

Sebenarnya kelompok ini sudah ada sejak baginda 

Rasulullah SAW masih hidup. Musailamah al-Kazzab, 

istrinya, Sajah dari Bani Tamim dan al-Aswad al-Ansi di 

Yaman serta Thulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad 

sebagian di antara mereka. Dukungan publik bagi nabi-nabi 

palsu ini, sungguh sangat banyak di samping berfusinya 

orang-orang murtad ke dalam kelompok ini, dalam rangka 

menghadapi orang-orang Quraisy yang menurut asumsi 

mereka memonopoli kekuasaan di Jazirah Arab. Banyaknya 

dukungan bagi nabi-nabi karbitan ini, menjadi ancaman 

serius bagi eksistensi komunitas Muslim Negara Madinah. 

Di samping itu, bermunculan pula orang-orang yang 

enggan dan tidak mau lagi membayar zakat. Kelompok ini 
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salah menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an yang 

bertalian dengan zakat. Baginya membayar zakat pada 

hakekatnya bentuk kamuflase dari pajak dan upeti yang 

dipaksakan. Padahal Allah SAW jelas-jelas berfirman: 

Ambillah sadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka 

dengan sadaqah itu, kamu membersihkan dan menyucikan 

mereka (QS. at-Taubah: 103). 

Menghadapi persoalan besar tersebut dan dalam rangka 

mencari solusi yang bijak, kepala Negara Madinah-Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a-segera bermusywarah dengan para ahl 

al-Hal wal al-Aqd dan segenap kaum Muslim. Akhirnya 

solusi yang diambil adalah memerangi mereka dan perang 

ini disebut dengan Perang Riddah (perang melawan 

kemurtadan). 

3. Pengembangan Islam sebagai Kedaulatan dan 

Kekuatan Politik 

Setelah menyelesaikan konflik internal, Khalifah Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a mulai memikirkan untuk melakukan 

pengembangan kekuasaan, demi dan untuk membuktikan 

dan mensosialisasikan Islam ke seluruh wilayah. Beliau 

menyiapkan pasukan kebagian utara Madinah yaitu 

wilayah-wilayah di bawah rezim Romawi. Daerah-daerah 

ini merupakan basis kekuatan musuh Islam yang setiap saat 

mencari kesempatan untuk menyerang Negara Madinah. 

Ekspedisi militer ini dipercayakan kepada Khalid bin 

Walid dengan sasaran negeri Iraq. Pada tahun 634 M, Kota 
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Hirrah dapat ditaklukkan. Selanjutnya ekspedisi diteruskan 

ke Hunsh di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, 

sementara ke Damaskus di bawah pimpinan Yazid bin Abi 

Sufyan, wilayah Palestina di bawah komando Amri bin Ash 

dan Syurahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania.21 

Diketika pasukan ini mengepung wilayah-wilayah 

musuh, tiba-tiba datang bertia tentang wafatnya kepala 

Negara Madinah, Abu Bakar asShiddiq r.a. Karenannya 

ekspedisi dihentikan untuk sementara sambil menuggu 

terbentuknya pemerintahan yang baru. Dalam rangka 

menghindari kekosongan kekuasaan dan pertikaian di 

antara sesama komunitas Muslim, sebelum wafat, Khalifah 

Abu Bakar as-Shiddiq r.a, telah menunjuk Umar bin 

Khattab r.a sebagai penggantinya. Penunjukan ini disepakati 

sepenuhnya oleh penduduk Negara Madinah dan 

mendapat respon positif dari komunitas Muslim pada 

umumnya. Selanjutnya secara beramai-ramai dan sukarela 

mereka membaiat Umar bin Khattab r.a sebagai khalifah 

kedua (13-23H/634-644 M). 

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail 

bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Karth bin 

Razaah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya adalah Hantamah binti 

Hasyim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin 

Makzum. Ia termasuk bangsawan Quraisy dari Bani Adi. 

                                                           
21Faisal Ismail, Sejarah Kebudayaan Islam: Dari Zaman Permulaan hingga 

Zaman Khulafaurrasyidin, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), 109. 
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Kelahirannya diperkirakan sekitar 13 tahun setelah 

kelahiran Rasulullah SAW dan ia masuk Islam pada tahun 

kelima sesudaah kenabian. 

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, gelombang 

ekspedisi mencapai puncak kesuksesannya. Hal ini terbukti 

dengan jatuhnya Damaskus ke tangan umat Islam pada 

tahun 635 M. Setahun kemudian, setelah tentara Romawi 

kalah dalam Perang Yarmuk, seluruh wilayah Syiria jatuh 

ke dalam kedaulatan Negara Madinah. Dari wilayah ini 

dilanjutkan ekspedisi-ekspedisi berikutnya ke daerah-

daerah lain, antara lain: Mesir, Iraq, dan Persia. Dengan 

demikian pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, 

kedaulatan Negara Madinah sudah meliputi daerah-daerah 

tersebut. 

Berdasarkan faktaneka sejarah terdapat beberapa faktor 

pendorong yang melatarbelakangi perluwasan wilayah pada 

zaman ini, antara lain:  

a. Pada zaman Rasulullah SAW secara kuantitas 

komunitas Muslim masih sedikit demikian juga 

wilayahnya hanya meliputi Mekah, Madinah dan 

daerah sekitarnya. 

b. Di dalam agama Islam terdapat sebuah doktrin berupa 

perintah untuk berdakwah yang harus dilaksanakan 

oleh penganutnya. 

c. Pada masa itu komunitas Muslim yang terdapat di 

dalam Negara Madinah, telah memiliki musuh yang 
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cukup berbahaya yaitu Romawi dan Persia. Kedua 

imperium ini senantiasa mengecam eksistensi Negara 

Madinah. 

d. Setelah Rasulullah SAW wafat, kedua imperium ini 

mengerahkan tentaranya untuk merebut daerah-

daerah yang telah dikuasai oleh Negara Madinah dan 

secara terang-terangan memberikan dukungan kepada 

orang-orang murtad, untuk melakukan tindakan 

makar berupa pemberontakan terhadap Negara 

Madinah pada masa kepemimpinan Abu Bakar as-

Shiddiq ra. 

Sementara itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

keberhasilan ekspedisi tersebut, antara lain: 

a. Islam selain agama yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah SWT, juga agama yang mementingkan 

terbentuknya suatu masyarakat yang berkedaulatan. 

b. Dalam diri para sahabat Nabi SAW, tertanam 

keyakinan yang tebal tentang kewajiban menyerukan 

ajaran-ajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru 

dunia. 

c. Kekuatan imperium Bizantium dan Persia, dua 

imperium yang menguasai wilayah-wilayah yang ada 

di Timur Tengah saat itu, telah memasuki masa 

kemunduran dan menuju titik nadirnya. 

d. Pertentangan agama di wilayah Bizantium memiliki 

konsekuensi berupa hilangnya kebebasan dan 
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kemerdekaan dalam beragama bagi masyarakat. 

Terutama karena pihak kerajaan ingin memaksakan 

aliran yang dianutnya. Di samping itu, rakyat mulai 

tidak senang kepada para penguasa karena tingginya 

beban pajak yang harus mereka keluarkan. 

e. Islam datang ke daerah-daerah yang dikuasainya 

dengan membawa semangat toleransi (tasamuh) yang 

tinggi. Para pemimpin tidak pernah berusaha 

mengubah keyakinan para penduduk dan untuk 

kemudian memaksa mereka beralih dan memeluk 

agama Islam. 

f. Bangsa Sami di Syiria dan Palestina dan bangsa Hami 

yang berdomisili di Mesir, merasa memiliki hubungan 

nasab yang lebih dekat dengan bangsa Arab dari pada 

bangsa Eropa (Romawi) yang menjajah mereka. 

g. Wilayah Mesir, Syiria dan Irak adalah wilayah-wilayah 

yang kaya. Potensi ini dijadikan sumber oleh para 

penguasa Muslim untuk membiayai kepentingan 

ekspedisi ke daerah-daerah lainnya. 

Secara geografis wilayah kekuasaan Negara Madinah 

pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, makin menjadi 

luas. Karenanya, demi keefektifan penyelenggaraan 

pemerintahan, wilayah Negara disegradasi menjadi unit-

unit administratif sebagai berikut: provinsi, distrik dan sub 

distrik. Pada masanya, sekurang-kurangnya terdapat 

delapan provinsi di bawah yurisdiksi pemerintahan 
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Khalifah Umar bin Khattab r.a yaitu: Madinah, Mekah, 

Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir dan Palestina. Disetiap 

provinsi beliau mengangkat seorang gubernur (wali) atau 

sekretaris (katib). Kecuali itu, ada pula katib aldiwan yaitu 

sekretaris kepala dari kesekretariatan tentara, sahib al-

kharaj (pejabat pajak), sahib al-abdats (pejabat kepolisian), 

sahib al-baital-mal (pejabat keuangan) dan qadhi 

(hakim).22 Dengan demikian, Khalifah Umar bin Khattab 

r.a, jauh sebelum lahirnya teori trias politica dari 

Montesquieu (16881755 M) telah mengatur administrasi 

pemerintahannya dengan pembagian atau pemisahan 

kekuasaan antara tiga kekuasaan yaitu eksekutif yang ia 

pimpin, kekuasaan yudikatif yang ia limpahkan ke hakim 

dan kekuasaan legeslatif yang diserahkan pada majelis 

permusyarawatan. 

Khalifah Umar bin Khattab r.a tercatat dengan tinta 

emas dalam pentas sejarah Islam sebagai penguasa Muslim 

pertama, yang telah menerapkan sistem desentralisasi 

dalam administrasi pemerintahan daerah. Beliau 

melimpahkan kewenangan atau otonomi seluas-luasnya 

bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangan mereka. Dalam mengangkat pejabat-pejabat 

negara, Khalifah Umar bin Khattab r.a, selalu 

memperhatikan kecakapan dan kemampuan calon yang 

akan menduduki jabatan itu. Ia terkenal sebagai orang yang 

                                                           
22M. Daud Ali, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 26. 
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ahli merekrut pejabat yang cakap dan trampil. Sebelum 

seseorang menduduki jabatannya, ia wajib mengisi daftar 

inventaris yang lengkap mengenai jumlah harta 

kekayaannya. Daftar ini disimpan rapi pada arsip negara. 

Apabila dijumpai peningkatan yang tidak wajar, diakhir 

masa jabatannya, maka pejabat tersebut dimintai 

pertanggungjawabannya. Apabila kekayaan itu hasil 

korupsi, maka Khalifah Umar bin Khattab r.a 

memerintahkan untuk menyitanya dan memasukkannya ke 

kas negara (bait al-mal).23 

Pada masa pemerintahannya pun dibuat pula petugas 

pengawas yang melaporkan kepadanya tentang 

kemungkinan terjadinya penyelewengan baik yang 

dilakukan oleh pejabat sipil maupun pejabat militer. Setiap 

kasus penyelewengan diselesaikan secara hukum dihadapan 

pengadilan. Untuk hal ini, dalam catatan sejarah 

pemerintahannya, tidak satupun kasus yang terlewatkan 

dan pejabat yang melakukannya dijebloskan ke dalam 

penjara. 

Suatu hal yang unik yang mungkin belum pernah 

dilakukan oleh penguasa dimanapun, bahkan pada masa ini 

adalah kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab r.a, pada 

setiap malam melakukan perjalanan keliling untuk 

menyelidiki dan mengetahui bagaimana kehidupan 

                                                           
23Baitul Mal didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a, difungsikan 

sebagai tempat menyimpan harta milik negara, yang bersumber dari 

ghanimah, zakat, kharaj, jizyah dan lainnya. 
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rakyatnya. Beliau pergi seorang diri secara incognito untuk 

melihat keadaan kehidupan rakyatnya. Suatu ketika dalam 

suatu perjalanan, beliau menyaksikan seorang ibu merebus 

sesuatu. Sementara itu, anaknya merintih kelaparan. Ketika 

beliau mengetahui yang direbus oleh si ibu itu adalah air 

dengan maksud menghibur si anak yang kelaparan, maka 

beliau segera berpikir bahwa beliaulah yang paling 

bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Umar bin 

Khattab r.a sebagai khalifah merasa hal itu tidak patut 

terjadi, kalau saja ia tahu sebelumnya. Maka pada saat itu 

juga ia pergi meninggalkan tempat itu dan segera kembali 

dengan memanggul sejumlah terigu (gandum) dan lain-lain 

untuk diberikan kepada ibu si anak tadi, agar segera 

dimasak untuk makanan mereka. 

Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab r.a 

boleh dikatakan sebagai masa puncak kejayaan Negara 

Madinah, dan pada masa ini prinsip-prinsip nomokrasi 

Islam, semakin dikembangkan dengan baik. Khalifah Umar 

bin Khattab r.a wafat pada tahun 23 H. Ia terbunuh oleh 

seorang budak Persia. Sebelum meninggal, ia telah 

membentuk suatu panitia pemilihan (tim formatur) untuk 

menggantikannya. Dan panitia ini memilih Utsman bin 

Affan r.a sebagai khalifah ketiga dari sistem kekhilafahan 

al-Khulafa ar-Rasyidun. 
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F. Sistem Pemerintahan 

Ekspedisi militer yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar 

as-Shiddiq r.a dan Khalifah Umar bin Khattab r.a, lebih banyak 

dipicu oleh semangat mempertahankan diri dari dua kekuatan 

musuh Islam yang setiap saat mengancam eksistensi Negara 

Madinah. Dua kekuatan tersebut adalah imperium Romawi 

dan Persia. Karenannya, sistem pertahanan yang diterapkan, 

selain yang telah lazim dilakukan oleh komunitas Muslim, juga 

mengadopsi sistem pertahanan dari luar, terutama sistem 

pertahanan tentara Romawi dan Persia. 

Diketika Negara Madinah diproklamirkan di bawah 

kepemimpinan Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khalifah 

Abu Bakar as-Shiddiq r.a, semua orang yang termasuk menjadi 

warga Negara Madinah secara otomatis menjadi tentara. Tentu 

saja sistem pertahanan ini tidak dapat lagi dipertahankan, 

mengingat kondisi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a 

berbeda dengan dua kepala Negara Madinah sebelumnya. Pada 

masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, sistem ini lebih 

disempurnakan. Semua hal yang bertalian dengan personil 

tentara yang bertugas mempertahankan eksistensi negara, 

dikelola oleh organisasi ketentaraan yang disebut diwan al-

Jundi. Departemen ini, bertugas mendaftar nama-nama 

prajurit, memeriksa dan menyeleksi orang-orang yang hendak 

menjadi tentara dengan kreteria: seorang yang merdeka, 

Muslim, baligh, sehat dan pemberani. Departemen ini juga 

bertugas membuat daftar gaji para prajurit dan purnawirawan 

beserta keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
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kesejahteraan hidupnya. Daftar nama-nama prajurit dalam 

diwan al-Jundi, bergantung pada: nasab dan lebih dahulunya 

seseorang prajurit masuk Islam. Apabila mereka dari bangsa 

Arab, maka nasab yang urutannya lebih dekat dengan Nabi 

SAW urutannya lebih tinggi begitu seterusnya. Daftar urutan 

inilah yang digunakan untuk menentukan gaji tentara. 

Sistem pertahanan lainnya yang dibuat oleh Khalifah Umar 

bin Khattab r.a adalah penempatan pasukan perang pada suatu 

daerah yang telah ditaklukkan sekaligus mengangkat panglima 

pasukan. Panglima ini bertanggung jawab atas ketertiban dan 

keamanan wilayah yang ditaklukkannya. Pasukan musuh pada 

saat itu, terdiri dari beberapa kekuatan angkatan bersenjata 

yang meliputi berbagai wilayah yang telah ditentukan. Seperti 

angkatan bersenjata Syam terbagi menjadi pasukan Damaskus, 

Hims, Yordania dan Palestina. Pasukan bersenjata Iraq 

bermarkas di Kufah dan Basrah. Sementara kekuatan 

bersenjata Mesir bermarkas di Fusthat dan Iskandaria. 

Panji-panji dalam pasukan tempur pun diperkenalkan 

dalam rangka menjadi isyarat bagi kemampuan pasukan dalam 

berperang. Pasukan tempur juga dilengkapi dengan berbagai 

senjata, seperti: panah, pedang, baju besi, tombak perisai dan 

sebagainya. Mereka juga diperintahkan untuk membentuk 

barisan-barisan tempur, sesuai dengan jenis senjata yang 

digunakan. Khalifah Umar bin Khattab r.a juga membentuk 

barak-barak militer seiring dengan bertambahnya jumlah 

pasukan. Di dalam barak, tidak hanya berkumpul para prajurit 

tetapi juga di dalam barak disediakan tempat-tempat khusus 
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sebagai tempat tinggal istri-istri dan anak-anak mereka. 

Armada laut juga digagas dan dibentuk oleh khalifah dalam 

rangka mengimbangi strategi dan teknik tempur yang dimiliki 

oleh musuh dalam peperangan yang terjadi di laut. 

Ekspedisi militer yang dilakukan oleh pasukan Muslim 

pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a selalu 

mendatangkan hasil kemenangan. Konsekuensinya adalah 

semakin bertambah pula harta rampasan perang (ghanimah). 

Dan konsekuensi ini pula yang menjadi salah satu pemicu 

gerak laju ekspedisi-ekspedisi berikutnya yang dilakukan oleh 

komunitas Muslim. Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah 

Abu Bakar as-Shiddiq r. a, harta rampasan perang langsung 

dibagikan kepada setiap orang yang berhak. Hal ini didasarkan 

pada firman Allah SWT: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja 

yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghaniman), maka 

seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan ibnu sabil (QS. al-Anfal: 41). 

Ayat di atas, menjelaskan bahwa rampasan perang 

dibagikan ke dalam lima bagian, empat bagian didistribusikan 

kepada prajurit dengan bagian yang sama, tanpa 

mempertimbangkan yang bersangkutan lebih dahulu atau 

tidak memeluk Islam, sementara sisanya (seperlima) dibagikan 

kepada orang-orang tertentu. Pada masa Rasulullah SAW, cara 

pembagian yang seperlima bagian, dilakukan dengan 

mengambil satu bagian, dan sisanya diberikan kepada sanak 

saudara beliau, anak-anak yatim dan fakir miskin serta para 

musafir. Ghanimah dapat berupa uang, perhiasan, emas 
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permata dan berlian. Dapat pula berupa hewan-hewan ternak 

seperti unta, kambing dan sapi. Di samping itu dapat pula 

berupa tanah pertanian dan perkebunan. Pada masa Rasulullah 

SAW dan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq r.a tanah-tanah 

tersebut langsung dibagikan kepada para prajurit yang terlibat 

dalam pertempuran, sehingga tanah tersebut menjadi hak 

milik mereka. 

Sementara pada masa Khalifah Umar Bin Khattab r.a, 

kebijakan kepemilikan tanah rampasan perang tersebut 

diubah. Argumentasi dan asumsi yang diajukan oleh Khalifah 

Umar Bin Khatab r.a adalah bahwa pembagian tanah tersebut 

dapat saja melahirkan golongan-golongan borjuis (tuan tanah). 

Sementara penduduk asli yang menjadi pemilik sebelum tanah 

(wilayah) itu ditaklukkan, diperlakukan sebagai pengolah 

lahan yang tidak lagi menjadi miliknya. Karenanya, Khalifah 

Umar Bin Khatab r.a segera mengambil terobosan baru dengan 

menghapus hak kepemilikan tanah bagi penduduk yang tidak 

berasal dari daerah setempat (para panglima dan prajurit) 

menjadi hak milik penduduk asli yang wilayahnya ditaklukkan 

oleh Islam. Sebagai konsekuensinya, pemilik tanah tersebut 

harus dan wajib membayar pajak (kharaj) setiap tahunnya 

kepada negara. 

Langkah yang sangat berani ini, segera menuai protes dan 

kritik dari berbagai pihak, terutama para panglima dan prajurit 

yang telak menaklukkan wilayah Mesir dengan mengajukan 

bukti, berupa kebijakan Rasulullah SAW dan Khalifah Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a terkategori sebagai harta ghanimah. Tentu 
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saja Khalifah Umar Bin Khattab r.a menolak argumentasi dan 

bukti para pengkritiknya dengan mengajukan alasan bahwa 

tanah tersebut jumlahnya sedikit dan tidak subur, sehingga 

bagi yang memperolehnya tidak ada kemungkinan menjadi 

tuan tanah (borjuis). Sedangkan tanah yang berada diwilayah 

Mesir, jumlahnya sangat luas dan sangat subur, sehingga 

apabila dibagi-bagi akan melahirkan praktik-praktik tuan 

tanah dengan segala akibat buruknya.  

Khalifah Umar Bin Khattab r.a juga mengeluarkan 

kebijakan melarang para prajurit mengolah lahan pertanian 

sebab mereka telah menerima gaji dari negara. Beliau melihat 

kecendrungan untuk mengolah lahan pertanian yang dilakukan 

oleh para prajurit, bisa menyebabkan mereka berpaling dari 

peperangan dan menetap di daerah pertanian yang 

ditempatinya. Tentu saja kondisi ini akan mempersulit 

khalifah untuk melakukan konsilidasi dan koordinasi dalam 

rangka melakukan ekspedisi militer berikutnya. 

Kebijakan Khalifah Umar Bin Khattab r.a yang lainnya 

adalah mencabut tanah yang telah diberikan kepada kaum 

muslimin apabila mereka tidak mampu mengolahnya. Dan jika 

suatu saat kaum muslimin semakin bertambah, negara berhak 

mengambil kembali tanah yang telah terlanjur diberikan 

kepada seseorang untuk selanjutnya disalurkan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Sebagai ganti 

rugi atas tanah yang dicabut hak kepemilikannya dari 

seseorang, negara membayarnya dengan uang atau tanah 
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ditempat lain yang sekiranya tidak mengganggu kepentingan 

umum. 

G. Segradasi Rakyat  

Khalifah Umar Bin Khattab r.a membagi warga Negara 

Madinah dalam dua kelompok besar yaitu Muslim dan non 

Muslim (dzimmi). Warga negara Muslim berkewajiban 

terhadap negara, berupa zakat yang diambil dari hasil lebih 

usaha mereka di bidang pertanian, perkebunan, peternakan 

dan perdagangan. Sementara warga negara Non Muslim 

dipungut pajak tanah (kharaj) dan pajak jiwa (jizyah). 

Besarnya kharaj dan jizyah ini bergantung pada situasi dan 

kondisi setempat, namun pada umumnya lebih kecil dari yang 

biasa mereka bayar pada waktu-waktu tertentu. 

Di hadapan hukum, bagi warga negara Muslim 

diberlakukan hukum Islam sementara bagi yang dzimmi 

diberlakukan hukum menurut agama dan adat-istiadat masing-

masing. Demikian juga dengan petugas yang mengadili perkara 

mereka, diangkat dari kalangan mereka sendiri. Sedangkan 

yang bertugas menangani perkara-perkara yang bertalian 

dengan warga negara Muslim, Khalifah Umar Bin Khattab r.a 

mengangkat hakim-hakim tinggi disetiap ibu kota provinsi. 
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H. Utsman Bin Affan 

Khalifah Umar bin Khattab r.a wafat pada bulan 

Dzulhijjah 23H/644 M, dalam usia 63 tahun. Dengan demikian 

kepemimpinan umat Islam berpindah ke tangan Utsman bin 

Affan r.a. Nama lengkap dan silsilah khalifah ke tiga ini adalah 

Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams 

bin Abdul Manaf bin Qusai. Garis keturunannya bertemu 

dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Ibunya 

bernarna Urwa binti al-Baidak bin Abdul Muthllib. Dengan 

demikian, ibunya mempunyai hubungan darah dengan Hasyim 

yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Ia dilahirkan pada 

tahun kelima setelah penyerangan pasukan Abrahah. Ini 

berarti umurnya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. 

Utsman bin Affan r.a masuk Islam karena ajakan Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a kemudian ia menikah dengan Rukaiyah 

binti Rasulullah SAW. Setelah istrinya meninggal pada tahun 3 

H, ia dinikahkan kembali dengan Ummu Kalsum binti 

Rasulullah SAW. Karena itu, ia diberi gelar Zunnurain (yang 

memiliki dua cahaya). Utsman bin Affan r.a berkuasa selama 

12 tahun, yaitu dari 24-36H/644-656 M. 

1. Perluasan Wilayah 

Khalifah Utsman bin Affan r.a yang menggantikan 

Umar bin Khattab r.a sebagai khalifah juga memiliki 

program untuk melakukan perluwasan wilayah. Daerah-

daerah yang berhasil ditaklukkan pada masa ini. adalah 

Bargah, Tripoli bagian barat, Nubia (daerah sebelah utara 



Inkubasi Islam dalam Lingkaran Khulafaurrasyidin 209 

Sudan), dan Tunis yang semuanya terletak di Afrika. 

Sementara ke arah timur, pasukan Islam berhasil 

menguasai Armenia Utara, beberapa bagian dari Tabaristan 

yang belum ditaklukkan, daerah-daerah di seberang Sungai 

Jihun, Baktria, Kabul, Ghazna, dan Turkistan, yang 

semuanya terletak di Asia Tengah. Selain itu, pasukan 

Islam mulai membangun angkatan laut dan berhasil 

menaklukkan Pulau Cyprus dan Rhodes.  

Penaklukkan ke wilayah barat dimulai setelah 

terjadinya penyerbuan pasukan Romawi yang berhasil 

merebut Kota Iskandaria. Serangan musuh ini dipicu oleh 

terjadinya pergantian pimpinan di Mesir. Amr bin Ash 

yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a sebagai 

gubenur wilayah ini diberhentikan oleh Khalifah Utsman 

bin Affan r.a. Selanjutnya Abdullah bin Abu Sarah yang 

masih termasuk keluarga khalifah ditunjuk sebagai 

gubenur. Penguasa baru ini segera menetapkan aturan 

perpajakan yang meresahkan rakyat. Dalam suasana 

demikian pihak Romawi segera menyerbu dan berhasil 

menguasai wilayah Iskandariah. 

Gubenur baru yang ditunjuk oleh khalifah beserta 

pasukannya tidak mampu menghadapi musuh, maka atas 

permintaan para perwira, Amr bin Ash diangkat kembali 

sebagai guberur. Permohonan ini dikabulkan oleh Khalifah 

Utsman bin Affan r.a, sedangkan Abdullah bin Abu Sarah 

diangkat sebagai pengatur perekonomian yang 

berhubungan dengan pajak. Tugas utama yang dibebankan 
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kepada Amr bin Ash adalah merebut kembali Iskandariah 

dari tangan musuh, bangsa Romawi. Gubenur baru ini, 

segera memobilisir dan mengkonsolidasikan pasukannya. 

Selanjutnya pasukan yang telah disatukan itu, dipimpin 

untuk menyerbu kota tersebut. Dengan strategi yang tepat, 

penguasa ini berhasil merebut kembali Kota Iskandariah 

dari cengkraman bangsa Romawi pada tahun 25 H/645 M. 

Setahun kemudian Amr bin Ash diberhentikan lagi dari 

jabatannya sebagai gubenur Mesir. Pencopotan ini atas 

saran Marwan bin Hakam, salah seorang keponakan 

Khalifah Utsman bin Affan r.a yang bertugas sebagai 

sekretaris pribadinya. Alasan yang dijadikan dasar adalah 

karena ia dinilai menghalangi Abdullah bin Abu Sarah 

dalam menarik pajak. Sebagai gantinya, tokoh yang terakhir 

ini ditunjuk sebagai gubenur kembali. Pada tahun 27H/ 647 

M, pasukan Islam bergerak menuju Tripoli, yang saat itu 

telah direbut oleh pasukan Romawi. Dengan demikian, 

ekspedisi ini lebih bersifat sebagai upaya untuk merebut 

kembali daerah yang telah dikuasai sebelumnya. Sejauh ini 

pasukan Islam berjaya di daratan. Namun demikian mereka 

tidak memiliki armada di laut, sehingga kota-kota pantai 

sering diganggu oleh angkatan laut Romawi. 

Realitas empiris ini, telah mendorong Mu'awiyah bin 

Abu Sufyan gubenur Syiria untuk membangun armada laut 

yang kuat. Atas izin Khalifah Utsman bin Affan r.a, 

kekuatan laut yang dibentuknya digerakkan untuk 

menggempur armada laut Romawi. Dalam pertempuran 
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laut yang hebat, armada laut Muslim mampu 

menunjukkan kekuatannya. Pada tahun 28 H/648 M, 

mereka berhasil menaklukkan Pulau Cyprus. Setahun 

kemudian Pulau Rhodes juga berhasil direbut dari pasukan 

Romawi. Dengan dikuasainya kedua pulau tersebut, 

keamanan pantai Syiria, Palestina dan Mesir menjadi 

terjamin. 

Sesungguhnya ekspansi Islam pertama terhenti pada 

masa Khalifah Utsman bin Affan r.a dibunuh oleh para 

pemberontak. Selanjutnya kepemimpinan Islam diteruskan 

oleh Ali bin Abi Thalib r.a (36-41 H/656-661M ). Nama 

lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthllib 

bin Hasyim bin Abdil Manaf. Ia merupakan adik sepupu 

Rasulullah SAW yang dilahirkan pada tahun kesepuluh 

sebelum kenabian. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib 

r.a merupakan era kekacauan dan awal perpecahan 

dikalangan umat Islam. Bibit-bibit kekacauan dan 

perpecahan ini, sesungguhnya bermula awal dari masa 

pemerintahan khalifah sebelumnya. Khalifah Ali bin Abi 

Thalib r.a tidak sempat melakukan perluwasan wilayah 

karena banyaknya pergolakan yang terjadi di dalam negeri. 

Tidak ada waktu sedikit pun dalam pemerintahannya 

dapat dianggap stabil untuk melakukan perluwasan 

wilayah sebagaimana halnya yang dilakukan oleh khalifah-

khalifah sebelumnya.  
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2. Kodifikasi Al-Qur'an dan Penetapan Mushhaf 

Utsmani  

Pada saat Rasulullah SAW mengemban misi nubuwah 

dan risalah yang didelegasikan oleh Allah SWT kepadanya, 

beliau dalam keadaan ummi (tidak bisa baca tulis). 

Karenannya setiap wahyu yang diterimanya, selalu 

dibacakan kepada sahabat-sahabtanya yang hadir. Selain itu 

Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk menulis 

wahyu-wahyu itu di daun dan pelepah kurma, tulang dan 

kulit binatang dan di tempat-tempat lain yang bisa ditulisi. 

Pada tahun terakhir masa kehidupannya, Nabi SAW 

memerintahkan para penghafal al-Qur'an untuk 

mengumpulkan dan mencatatnya. Tugas ini diemban 

dengan sangat sukses oleh Zaid bin Tsabit. Selanjutnya 

pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a, Umar bin Khattab r.a mengusulkan kepadanya untuk 

mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis diberbagai 

tempat untuk dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk 

mushhaf, supaya tidak tercecer dan musnah. Pertimbangan 

lain adalah Umar bin Khattab r.a merasa khawatir akan 

musnahnya ayat-ayat suci tersebut akibat banyaknya para 

sahabat penghafal al-Qur'an yang syahid dalam medan 

pertempuran, terutama dalam pertempuran Yarmuk. Atas 

pertimbangan tersebut, akhirnya Khalifah Abu Bakar as-

Shiddiq r.a mengumpulkan mushhaf-mushhaf al-Qur'an 

dan disimpan oleh beliau serta Umar bin Khattab r.a 

setelah ia menjadi khalifah. 
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Pada masa Khalifah Utsman bin Affan r.a, ikhtiar untuk 

mengkodifikasikan al-Qur'an dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa wilayah kekuasaan Islam sudah sangat 

luas, sementara arus komunikasi dan informasi dari 

pemerintah pusat ke daerah-daerah masih sulit dan tidak 

dapat dijangkau dalam waktu yang relatif singkat. Untuk 

itu, ayat-ayat al-Qur'an perlu dikodifikasi dan diperbanyak 

sebagai pegangan kaum muslimin dan sebagai dasar 

pengambilan hukum serta pedoman dalam menyelesaikan 

setiap persoalan yang muncul.  

Pertimbangan lain adalah terjadinya perbedaan bacaan 

dan tulisan al-Qur'an di kalangan kaum muslirnin. Realitas 

ini menimbulkan kekhawatiran setiap kaum muslimin, 

terkhusus Khalifah Utsman bin Affan r.a, akan terjadinya 

perpecahan dan permusuhan dikalangan kaum muslimin. 

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Khalifah 

Utsman bin Affan r.a memerintahkan Zaid bin Tsabit 

untuk meneliti kembali ayat-ayat al-Qur'an baik yang 

bertalian dengan huruf-hurufnya, bacaannya dan tulisannya 

secara sungguh-sungguh, selanjutnya untuk dibukukan 

dalam suatu mushhaf. Ikhtiar suci ini telah berhasil 

mengkodifikasikan sebanyak lima mushhaf al-Qur'an. 

Selanjutnya masing-masing dikirim ke Mekah, Syiria, 

Bashrah, Kuffah dan satunya lagi disimpan di Madinah. 

Mushhaf yang disimpan di Madinah inilah yang dikenal 

sekarang sebagai mushhaf Utsmani atau mushhaf al-Imam.  
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3. Pergolakan dan Konflik Politik 

Bersamaan dengan berkembangnya Islam di Negara 

Madinah, komunitas Muslim mulai memsauki kancah dan 

gelanggang perpolitikan. Pada masa awal Rasulullah SAW 

memimpin pemerintahan dengan dibantu oleh para 

sahabat, komunitas Muslim sepenuhnya taat dan loyal 

terhadap segala kebijakan politik yang dijalankannya. Hal 

ini terjadi selain kapasitasnya sebagai Nabi, juga disebabkan 

kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Sesudah 

Rasulullah SAW wafat, muncul masalah tentang siapa yang 

berhak menggantikarmya sebagai pemimpin umat Islam. 

Persoalan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius 

bagi kepentingan komunitas Muslim. Faktaneka sejarah 

menunjukkan belum lagi jenazah Rasulullah SAW 

dikebumikan, sebagian penduduk Madinah berikhtiar 

untuk menetapkan penggantinya (peristiwa Saqifah Bani 

Sa'idah).  

Persoalan kepemimpinan merupakan suatu hal yang 

sesungguhnya mudah sekali menimbulkan pertentangan 

dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam tubuh 

komunitas Muslim juga dipicu oleh permasalahan tersebut. 

Sebagai konsekuensinya, perpecahan di antara mereka 

sangat mudah terjadi. Konflik internal di kalangan 

komunitas Muslim, sesungguhnya sudah terjadi sejak 

kepemimpinan al-Khulafa ar-Rasyidun, atau sejak wafatnya 

baginda Rasulullah SAW. Pangkal persoalaannya adalah 

kepemimpinan atau imamah. Konflik ini terus berlanjut 



Inkubasi Islam dalam Lingkaran Khulafaurrasyidin 215 

karena dipicu oleh adanya kebijakan-kebijakan yang tidak 

dapat diterima oleh sebagian komunitas Muslim. 

Fenomena konflik internal dalam tubuh komunitas 

Muslim, tampak dengan munculnya golongan Syi'ah, 

terbunuhnya Khalifah Umar bin. Khattab r.a dan Utsman 

bin Affan r.a, sengketa antar Khalifah Ali bin Abi Thalib 

r.a dengan Aisyah dan kelompoknya dan juga dengan 

Mu'awiyah bin Abi Sufyan serta gejala timbulnya Khawarij.  

a. Fenomena Syi'ah  

Secara etimologi Syi'ah bermakna golongan, 

kelompok, atau pengikut suatu aliran. Sementara 

secara terminilogi Syi'ah dimaknai sebagai pengikut 

dan pecinta Ali bin Abi Thalib r.a serta keturunannya 

yang merupakan ahlul bait (keturunan Nabi SAW 

yang berasal dari pernikahan Ali bin Abi Thalib r.a 

dengan Fathimah az-Zahrah binti Rasulullah SAW.24 

Istilah Syi'ah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. 

Paling tidak dengan terdapatnya kata ini dalam al-

Qur'an,25 dan para sahabat sudah mengenalnya saat 

itu.  

                                                           
24Taufik Abdullah, ed., Ensiklopedi Tematik Dunia Islam: Khilafah, 

(Jakarta: khtiar Baru Van Hoeve, 2002), 53. 
25Dalam al-Qur'an kata Syi'ah, secara harfiah disebut sebanyak tiga kali, 

yaitu QS. al-Qasas: 15, QS. as-Saffat: 38, sedangkan dalam segala bentuk 

jadiannya, kata ini tercantum disembilan tempat yang berbeda (QS.6:65, 159; 

QS. 15: 10; QS. 19: 69; QS. 24: 19; QS. 28:4; QS. 30: 132; QS. 34: 54 dan QS. 54: 

51). 
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Munculnya istilah ini bersamaan dengan 

munculnya nas (ungkapan) yang berasal dari 

Rasulullah SAW tentang al-Qur'an dan ahlul bait 

yang dikenal dengan sebutan hadits Tsaqalain (dua 

masalah). Di antara hadits itu yang salah satunya 

berasal dari Abu Aufa ialah: Bahwasanya Rasulullah 

SAW bersabda: Kutinggalkan kepadamu sekalian dua 

perkara yang berat, pertama al-Qur'an dan kedua 

keturunanku dan ahli rumaku. Hadits ini diakui 

keabsahannya bukan saja oleh kelompok Syi'ah tetapi 

juga oleh kelompok Ahlusunah waljamaah atau 

Sunni. 

Dengan adanya pernyataan (nash/hadits) 

tersebut, sebagian sahabat berpendapat bahwa 

Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan adanya 

perhatian khusus terhadap Ali bin Abi Thalib r.a dan 

keturunannya yang disebut ahlulbait. Para sahabat 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Ammar 

bin Yasir, Miqdad bin Aswad, Abu Zar al-Ghifari, 

Salman al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Sahal bin Hanif 

dan Usman bin Hanif. Kelompok ini berpendapat 

bahwa sepeninggalan Nabi SAW yang paling berhak 

menggantikannya sebagai pemimpin komunitas 

Muslim adalah Ali bin Abi Thalib r.a.  

Selain alasan tekstual di atas, Ali bin Abi Thalib 

r.a juga merupakan keluarga Nabi SAW yang 

terdekat. Dalam adat kebiasaan bangsa Arab, biasanya 
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kepemimpinan diwariskan kepada kerabat yang 

terdekat dari yang memiliki otoritas sebelumnya. 

Ditinjau dari segi ini menurut kelompok Syi'ah, Ali 

bin Abi Thalib r.a merupakan figur yang paling tepat. 

Dengan adanya budaya atau kebiasaan masyarakat 

tersebut, kelompok ini dapat dinilai telah meraba dan 

menjamah area politis. Syi'ah dalam pentas sejarah 

Islam dianggap sebagai aliran politik yang pertama 

muncul dalam dunia Islam. 

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

dan Umar bin Khattab r.a, kelompok ini tidak terlalu 

muncul kepermukaan. Hal ini disebabkan oleh sikap 

Ali bin Abi Thalib r.a pada masa ini tidak pernah 

secara terang-terangan mengajukan keberatannya 

terhadap eksistensi dua khalifah tersebut. Bahwa 

kedua khalifah tersebut dinilai dapat menjalankan 

pemerintahan dengan adil dan bijaksana sesuai dengan 

ajaran Islam. Pada paruh pertama (enam tahun 

pertama) masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin 

Affan r.a, Syi'ah belum menunjukan aktivitasnya 

secara nyata. Kelompok ini sebagaimana sebelumnya, 

tetap tenggelam ditengah arus umat yang sedang 

gencar mengembangkan dakwah dan wilayah. Tidak 

ada tanda-tanda munculnya aktivitas mereka 

dikalangan sahabat. Penyebab dari semua itu adalah 

karena pada masa tersebut kebijakan yang dijalankan 

Khalifah Utsman bin Affan r.a dinilai masih berada 
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pada jalur seperti yang dilakukan oleh dua khalifah 

sebelumnya.  

Namun pada paruh kedua, sikap mengedepankan 

keluarga pada jabatan-jabatan strategis (nepotis) 

mulai tampak dilakukan oleh Khalifah Utsman bin 

Affan r.a. Konsekuensinya adalah munculnya rasa 

ketidakpuasan dikalangan masyarakat. Suasana 

demikian segera mengingatkan sebagian masyarakat 

kepada Ali bin Abi Thalib r.a yang dinilai lebih 

berhak atas jabatan khalifah. Munculnya Abdullah bin 

Saba dengan doktrin wisayah yang menyatakan bahwa 

sebelum Nabi SAW wafat beliau telah berwasiat 

bahwa penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib r.a, 

semakin menambah keruhnya situasi politik. Bibit-

bibit Syi'ah yang tadinya teredam mulai 

menampakkan simpatinya terhadap Ali bin Abi 

Thalib r.a. 

Keresahan umat akibat agitasi politik dari orang-

orang yang tidak senang terhadap Islam telah 

membangkitkan pemberontakan (bughah) terhadap 

pemerintahan yang sah, pimpinan Khalifah Utsman 

bin Affan r.a. Masalah ini berakhir dengan 

terbunuhnya khalifah, (pembunuhan ini adalah 

pembunuhan kedua yang bertendensi politis dalam 

dunia Islam) yang berakibat kosongnya 

kepemimpinan. Dalam suasana yang demikian, 

sebagian masyarakat menengok kepada Ali bin Abi 
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Thalib r.a sambil mendesaknya untuk mengisi jabatan 

yang kosong. 

Realitas empiris di atas menjadi titik tumpu, 

munculnya kepermukaan kelompok Syi'ah secara 

terang-terangan. Mereka segera mendukung ide para 

pembangkang atau pemberontak, agar Ali bin Abi 

Thalib r.a, menerima jabatan tersebut. Selanjutnya 

semangat kelompok Syi'ah semakin tampak ketika 

Ali bin Abi Thalib r.a harus menghadapi kenyataan 

bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan membangkang 

terhadapnya dengan tidak bersedia memberikan baiat, 

karena tuntutannya terhadap Khalifah Ali bin Abi 

Thalib r.a untuk menghukum orang-orang yang 

terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin 

Affan r.a belum dipenuhi. Karenanya, Muawiyah bin 

Abi Sufyan terus mengusung balas dendam terhadap 

pembunuhan Utsman bin Affan r.a yang dibebankan 

kepada Khalifah Ali bin Abi Thali r.a. Sesungguhnya 

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a bukannya tidak 

memperdulikan situasi yang terjadi, tetapi ia masih 

mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan 

Negara Madinah yang belum stabil.  

Dalam rangka menengahi persengketaan antar Ali 

bin Abi Thalib r.a dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan 

yang berperang, diadakanlah tahkim (arbitrase). 

Sesudah peristiwa tahkim shiffin yang hasilnya sangat 

merugikan Ali bin Abi Thalib r.a itu, pengikutnya 
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terpecah menjadi tiga kelompok. Pertama adalah 

mereka yang tidak setuju dengan basil tahkim yang 

cenderung merugikan pihak Ali bin Abi Thalib r.a 

dan selanjutnya menyatakan diri keluar dari 

barisannya (Khawarij). Kedua adalah mereka yang 

tetap mengakui Ali bin Abi Thalib r.a sebagai 

khalifah, namun bersikap netral terhadap 

persengketaan yang terjadi antara sesama komunitas 

Muslim. Ketiga adalah mereka yang tetap setia, patuh 

dan taat terhadap kepemimpinan Khalifah Ali bin 

Abi Thalib r.a. Yang terakhir inilah yang dikatakan 

sebagai Syi'ah dan yang berkembang hingga saat ini. 

Kadar loyalitas Syi'ah terhadap Ali bin Abi Thalib r.a 

semakin mengental setelah peristiwa tahkim tersebut. 

Mereka yang tetap patuh justru semakin percaya 

terhadapnya. Keadaan ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa hal yang diperhitungkannya (yaitu kelicikan 

pihak Mu'awiyah yang hampir kalah pada Perang 

Shiffin, dalam menggunakan al-Qur'an sebagai alasan 

untuk menghindar dari kekalahan) memang betul-

betul terjadi. Fanatisme mereka terhadap Ali bin Abi 

Thalib r.a kian bertambah mantap.  

Sejauh ini, kelompok Syi'ah masih menonjolkan 

orientasi pada masalah politik. Tujuan utama mereka 

adalah menempatkan Ali bin Abi Thalib r.a sebagai 

khalifah yang menggantikan jabatan Rasulullah SAW. 

Sikap seperti ini masih terus sampai pada masa 
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Hassan bin Ali dan Husain bin Ali. Terbunuhnya 

Husain bin Ali di Kerbala (peristiwa Kerbala 

Memerah Darah), suatu daerah gersang yang terletak 

di sebelah barat Kufah, yang termasuk wilayah Iraq, 

oleh tentara Dinasti Umayyah pada tanggal 10 

Muharram 61 H, merupakan titik balik kaum Syi'ah. 

Jika semula orientasinya diarahkan pada masalah 

politik, maka sejak peristiwa itu berkembang pada 

masalah keagamaan. 

Peristiwa yang sangat tragis dengan tewasnya 

Husain bin Ali menyadarkan mereka bahwa 

perlawanan senjata terhadap pemerintah yang 

berkuasa sebagaimana yang selama ini dilakukan 

adalah sia-sia. Sebab dinasti itu, telah dapat 

mengukuhkan pemerintahan dan kekuatan 

tentaranya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa 

Bani Umaiyah akan menumpasnya bila golongan ini 

secara terang-terangan mengaku sebagai Syi'ah. 

Pengetahuan akan kekuatan diri dan ancaman 

pemerintah yang sedang berkuasa menyebabkan 

mereka harus menyembunyikan identitasnya sendiri. 

Ajaran ini selanjutnya dijadikan suatu doktrin untuk 

menjaga keamana diri mereka sendiri. Dalam 

perkembangarmya, tuntutan tersebut menjadi salah 

satu dari beberapa ajaran pokok Syi'ah yang disebut 

dengan taqiyah (menyembunyikan identitas diri demi 

keamanan). Syi'ah menjelma menjadi sebuah 
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keyakinan (aqidah) bermula dari peristiwa Kerbala 

Memerah Darah. Namun demikian, pada masa 

tersebut belum menjadi keadaannya sekarang. Sebab 

untuk menjadi suatu mazhab yang memiliki ciri-ciri 

atau ajaran khusus tentu membuthkan waktu dalam 

perkembangannya. Setahap demi setahap melalui para 

ulamanya, ajaran Syi'ah dimantapkan dan dilengkapi 

dengan berbagai segi, seperti formulasinya hari ini, 

Syi'ah merupakan suatu golongan dikalangan 

komunitas Islam yang memiliki sistem ajaran dan 

pandangan tertentu tentang teologi, fikih, tasawuf, 

bahkan tentang politik.  

Dalam perkembangan selanjutnya, Syi'ah terbagi 

menjadi beberapa golongan, antara lain: Syi'ah Gulat, 

Zaidiyah dan Imamiyah. Gulat bermakna berlebih-

lebihan. Ini berarti golongan ini cenderung memiliki 

keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi 

Thalib r.a dan imam-imam lainnya. Mereka 

mengaggap para imam itu sebagai makhluk yang 

istimewa dan tidak sama dengan manusia yang lain. Di 

antara mereka ada yang mengaggap bahwa para imam 

itu memiliki sifat ketuhanan sebab mereka dapat 

mengetahui hal-hal gaib yang belum terjadi. Ada 

sebagian mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi 

Thalib r.a memiliki sifat-sifat yang lebih utama dari 

pada Nabi SAW. Dalam pandangan golongan ini, para 

sahabat ini dianggap kafir semua, kecuali beberapa 
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orang saja yang tidak. Penilaian ini didasarkan pada 

tidak berpihaknya mereka kepada Ali bin Abi Thalib 

r.a pada saat pemilihan khalifah pertama. Adapun 

para sahabat yang cenderung mendukung Ali bin Abi 

Thalib r.a tidak termasuk ke dalam celaan dan 

pengkapiran. Selain ajaran tersebut, mereka juga 

menyebarkan faham seperti hulul (sebuah paham 

yang memposisikan Tuhan pada diri seorang imam). 

Sementara Syi'ah Zaidiyah adalah kelompok 

Syi'ah yang menjadi pengikut Zaid bin Ali Zainal 

Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam 

persoalan imamah mereka berpendapat bahwa imam 

harus berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib r.a 

dan Fathimah binti Rasulullah SAW. Seseorang baru 

bisa menjadi imam manakala telah memenuhi 

persyaratan: dari keturunan Fathimah binti Rasulullah 

SAW, berpengetahuan luas, pemberani, dermawan 

dan mau berjuang, menuntut haknya sebagai imam. 

Namun demikian, sekte Zaidiyah membolehkan 

imam yang bukan berasal dari ahlul bait apabila 

memenuhi syarat. Dengan dasar ini, mereka mengakui 

eksistensi Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq r.a dan 

Umar bin Khattab r.a, sebab walaupun Ali bin Abi 

Thalib r.a dinilai telah memenuhi persyaratan, 

ternyata ia tidak menuntut haknya menjadi khalifah. 

Selain itu, mereka tidak membenarkan celaan dan 

pengkapiran terhadap para sahabat Nabi SAW. 
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Karenannya, kelompok ini dikenal sebagai kelompok 

Syi'ah yang moderat dan paling dekat dengan 

Ahlusunnah waljama'ah dalam prinsip dan ajarannya. 

Sementara yang dimaksud dengan Syi'ah 

Imamiyah adalah kelompok yang sangat 

mengutamakan ajaran dan doktrin imamah. Masalah 

ini dianggap sebagai sesuatu yang paling penting 

sehingga disejajarkan dengan kenabian. Dalam 

pandangan mereka, imam mempunyai tugas dan sifat-

sifat seperti nabi pada umumnya yaitu sebagai 

pemimpin agama dan masyarakat. Karena itu, seorang 

imam akan dihormati dan dihargai seperti layaknya 

seorang nabi. Dalam perkembangannya, kelompok ini 

terbagi menjadi dua yaitu Syi‟ah Itsna Asyariyah dan 

Syi'ah as-Sab'iyah. Aliran pertama adalah yang 

meyakini adanya 12 imam, Yaitu: Ali bin Abi Thalib 

r.a (w. 41 H), Hassan bin Ali (w. 50 H), Husain bin 

Ali (w. 95 H), Ali Zainal Abidin bin Husain (w. 95 

H), Muhammad al-Baqir (w. 114 FI), Ja'far as-Sadiq 

(w. 146 H), Musa al-Kazimi (w. 183 H), Ali ar-Ridla 

(w. 203 H), Muhammad al-Jawad (w. 220 H), Ali al-

Hadi (w. 254 H), Hasan al-Asykari (w. 260 H), dan 

Muhammad al-Mahdi (menghilang ketika ayahnya 

terbunuh pada tahun 260 H). Adapun aliran yang 

kedua adalah meyakini ada tujuh imam yaitu dari Ali 

bin Abi Thalib r.a sampai imam keenam Ja'far as-

Saddiq dan yang ketujuh adalah putra Ja'far yang lain 
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yang bernama Ismail bin Ja'far. Karena itu aliran ini 

juga disebut Syi'ah Ismailiyah.  

 

b. Akhir Hayat Khalifah Umar bin Khattab  

Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab r.a 

adalah sebuah masa yang dipenuhi dengan berbagai 

pembangunan wilayah. Pasukan Islam di bawah 

panglima-panglima yang tangguh dikirim ke berbagai 

daerah dengan tujuan untuk menaklukkannya demi 

menjaga ketenteraman umat Islam dan menghindari 

gangguan musuh. Salah satu daerah yang ditaklukkan 

adalah Persia. Dalam penyerbuan ke wilayah ini tidak 

sedikit diperoleh harta ghanimah berupa harta benda 

dan tawanan didapatkan untuk dijadikan budak. Di 

antara tawanan (budak) itu adalah Firuz. Setelah di 

bawa ke Madinah, ia menyatakan diri masuk Islam. 

Dalam kehidupan sehari-hari, ia menampilkan 

perilaku yang baik sehingga ia dimerdekakan oleh 

Mughirah bin Syu'bah. Selanjutnya ia dipanggil 

dengan sebutan Abu Lu'lu'ah yang artinya sama 

dengan Firuz yaitu permata.  

Abu Lu'lu'ah seorang Persia yang memiliki 

semangat nasionalisme yang tinggi. Walaupun ia telah 

memeluk Islam dan tinggal di Madinah, namun 

identitas diri sebagai bangsa Persia yang pernah 

memiliki Kisra dan imperium yang besar tidak pernah 
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terlupakan olehnya. Dalam kesehariannya, ia selalu 

menyimpan dendam terhadap umat Islam yang telah 

menghancurkan kejayaan bangsanya. Sakit hati ini 

menurutnya harus dibalas kepada kaum muslimin 

secara umum dan kepada Khalifah Umar bin Khattab 

r.a yang memerintahkan penyerbuan terhadap Persia 

secara khusus.  

Sejak awal keberadaannya di Madinah, ia 

memelihara dendam itu secara baik. Dari hari ke hari 

ia merencanakan pembalasan yang harus 

dilakukannya. Setelah mempelajari kebiasaan-

kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab r.a, ia 

mengambil keputusan bahwa aksi balas dendam akan 

dilakukan pada saat khalifah mendirikan shalat 

Subuh. Pada saat demikian Umar bin Khattab r.a dan 

orang yang bersamanya tentu sedang khusuk dalam 

ibadah tanpa penjagaan, sehingga memudahkan 

menjalankan rencana busuknya.  

Akhirnya pada tanggal 26 Dailhijjah 23 H/ 644 M, 

diketika Khalifah Umar bin Khattab r.a shalat dan 

bertindak menjadi imam shalat Subuh dan baru saja 

sang imam mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba 

datanglah Abu Lu'lu'ah dengan senjata ditangannya, 

langsung dihujamkan kebagian tubuh khalifah, sampai 

khalifah tersungkur jatuh ke tanah. Setelah itu sang 

pembunuh menghujamkan senjatanya ketubuhnya 

sendiri hingga ia pun mati seketika di tempat. 



Inkubasi Islam dalam Lingkaran Khulafaurrasyidin 227 

Sementara Khalifah Umar bin Khattab r.a menyusul 

beberapa hari kemudian. 

 

c. Akhir Hayat Khalifah Utsman bin Affan  

Khalifah Utsman bin Affan meninggal karena 

terbunuh pada tanggal 18 Dzulhijjah 35 H/656 M. 

Pembunuhan ini dilakukan oleh para pemberontak 

yang berdatangan dari Mesir, Basrah dan Kufah. 

Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat 

terahadap kebijakan yang dijalankan oleh khalifah. 

Sesungguhnya keresahan masyarakat mulai tampak 

pada paruh kedua masa pemerintahannya. Ketika itu, 

Khalifah membuat suatu kebijakan baru, yang tidak 

pernah dilakukan oleh dua khalifah sebelumnya. 

Kebijakan yang cenderung sangat radikal ini berupa: 

kebijakan dalam bidang politik keuangan dan 

kebijakan politik pemerintahan. 

Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan r.a dalam 

bidang politik keuangan, sesungguhnya didasarkan 

oleh hasil ijtihadnya dan karakter dasarnya yang 

bersifat dermawan. Sebelum memikul tanggung 

jawab kekhilafahan, Utsman bin Affan r.a adalah 

seorang yang sangat dermawan, suka memberi dan 

menolong orang lain. Ia juga seorang konglomerat 

yang memiliki perusahan dagang yang sangat besar 

dan selalu memperoleh keuntungan yang cukup 



228 Jejak Inkubasi Islam 

banyak. Dengan kekayaan yang melimpah, ia dapat 

hidup sekeluarga dengan baik dan dapat membantu 

kehidupan kerabatnya. Setelah menjabat sebagai 

khalifah, seluruh waktunya diabdikan untuk 

mengurus kehidupan komunitas Muslim yang berada 

dalam Negara Madinah. Karena itu ia tidak lagi 

mengurus harta kekayaannya secara langsung, tetapi 

diserahkan pengelolaannya kepada orang lain. 

Konsekuensinya, tentu saja penghasilannya tidak 

sebesar pada saat dia mengelola langsung harta 

kekayaannya. Di sisi lain, ia harus tetap dapat 

menghidupi keluarga dan kerabatnya seperti masa-

masa sebelum ia menjadi khalifah. 

Khalifah Utsman bin Affan berpendapat bahwa 

tugas kekhalifahan yang dipikulnya tidak harus 

merubah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan 

hidupnya. Jadi apabila harta kekayaannya tidak lagi 

mencukupi kebutuhan keluarganya, maka untuk 

mencukupinya, ia boleh mengambil harta kekayaan 

masyarakat umum yang tersimpan di baitul mal, 

sebab harta kekayaannya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya akibat tugas 

kekhalifahannya yang mewajibkan dirinya harus 

mengurus harta kekayaan negara itu, sehingga 
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terpakasa menghentikan kegiatan usaha dan 

pengembangan kekayaannya.26 

Seorang khalifah berhak menggunakan harta 

kekayaan umum (negara) untuk sesuatu yang 

dipandangnya sebagai kemaslahatan. Khalifah Utsman 

bin Affan r.a juga berpendapat selama memikul tugas 

kekhalifahan yang berkewajiban mengurus 

kepentingan komunitas Muslim, ia boleh mengambil 

sebagian dari harta kekayaan negara untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya beserta keluarga dan kerabatnya. 

Hal ini dipandang bukan sebagai suatu yang salah.27 

Sifat suka memberi yang kadang-kadang 

melampaui batas kewajaran masih bersemi dalam 

jiwa Khalifah Utsman bin Affan r.a. Konsekuensinya, 

harta baitul mal yang seharusnya dilindungi dan 

dipelihara oleh khalifah karena berfungsi sebagai salah 

satu sumber keuangan negara dan sebagai sarana 

untuk mensejahterakan rakyat, digunakannya untuk 

memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan 

seluruh kerabat keluarganya. Beliau alpa, bahwa harta 

baitul mal itu merupakan milik komunitas Muslim. 

Kebijakan ini tentu menuai kritik dan protes keras 

dari para sahabat dan komunitas Muslim secara 

                                                           
26Muhammad Husai Haekal, Utsman bin Affan: Antara Kekhalifahan 

dengan Kerajaan, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), 156.  
27 Husain, Malapetaka... .258. 
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keseluruhan dan menuntut khalifah meletakkan 

jabatannya. Sebab banyak di antara keluarga dan 

kerabat khalifah muncul sebagai konlomerat-

konglomerat baru yang menguasai perekonomian 

negara. Kondisi ini tentu saja menimbulkan gap di 

dalam kehidupan komunitas Muslim.  

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam 

menginterpretasi kebijakan politik keuangan negara 

yang diterapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan r.a 

adalah kemungkinan khalifah berpendapat bahwa 

kaum muslimin tidak berhak mengawasinya, apalagi 

menghukumnya. Ia merasa telah berjanji dan 

bersumpah pada waktu dibaiat, bahwa hanya kepada 

Allah SWT sajalah ia bertanggung jawab bukan 

kepada kaum muslimin. Hal ini dapat dilihat dari 

keyakinannya yang memandang tuntutan kaum 

muslimin yang menghendaki supaya ia meletakkan 

jabatan kekhalifahan sebagai suatu tuntutan yang 

prinsipil.  

Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan r.a 

menjawab tuntutan mereka dengan mengatakan: 

“Aku tidak akan meninggalkan baju yang telah 

dikenakan Allah SWT kepadaku”. Selanjutnya ia 

berkata.: “Aku lebih suka melihat kalian memenggal 

leherku dari pada Aku harus melepaskan pakaian 

yang dikenakan Allah SWT kepadaku”. Jadi menurut 

keyakinannya, kekhalifahan bukan merupakan tugas 
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yang diterimanya dari kaum muslimin yang dapat 

dikembalikan kepada mereka bila rakyat 

menghendaki. Baginya kekhalifahan ibarat baju yang 

dikenakan Allah SWT kepadanya. Realitas ini 

sesungguhnya bermakna bahwa Khalifah Utsman bin 

Affan r.a memiliki persepsi bahwa tugas sebagai 

kepala Negara Madinah yang diembannya bukanlah 

tugas yang dimandatariskan oleh rakyat kepadanya 

tetapi merupakan tugas yang diterima dan Allah 

SWT.  

Khalifah Utsman bin Affan r.a juga telah 

berijtihad yang mendorongnya memelihara hubungan 

baik dengan keluarga dan kerabatnya, serta tidak 

berlaku keras terhadap dirinya dalam memelihara 

dirinya dari penggunaan harta baitulmal seperti yang 

telah dilakukan oleh dua khalifah sebelumnya. 

Konsekuensinya, Khalifah Utsman bin Affan r.a 

bersikap lunak terhadap ghanimah, dan ia juga 

memberikan tanah milik negara kepada keluarga dan 

kerabatnya untuk digarap dan diolah sendiri. Khalifah 

juga memberikan izin kepada penduduk Arab untuk 

menjual tanah-tanah hasil rampasan perang di daerah-

daerah untuk membeli tanah garapan di Jazirah Arab. 

Kebijakan ini menimbulkan sistem kepemilikan tanah 

secara besar-besaran dan melahirkan kaum borjuis 

dan memunculkan orang kaya baru dikalangan 

keluarga, kerabatnya dari jazirah Arab. Kebijakan ini 
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juga sekaligus menganulir kebijakan Khalifah Umar 

bin Khattab r.a.  

Kebijakan politik keuangan Khalifah Utsman bin 

Affan, harus berakhir pada dua akibat yang sangat 

riskan yaitu menggunakan harta milik negara untuk 

hal-hal yang tidak semestinya. Hal ini mengakibatkan 

kegoncangan dan kecemburuan sosial yang 

mendorong tindakan sewenang-wenang kepada 

rakyat. Selain itu juga melahirkan para konglomerat 

baru atau orang kaya baru yang mendorong mereka 

bersikap serakah yang tidak mengenal batas dan terus 

melakukan eksploitasi terhadap komunitas lainnya. 

Dua konsekuensi kebijakan politik keuangan ini, pada 

akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang 

mengakibatkan munculnya bencana dan malapetaka 

terbesar dalam dunia Islam dan kehidupan komunitas 

Muslim berupa pembunuhan terhadap diri sang 

khalifah. Dan itu telah terjadi.  

Kebijakan baru lainnya yang dibuat oleh Khalifah 

Utsman bin Affan r.a adalah kebijakan dalam bidang 

politik pemerintahan yang menunjukkan adanya 

indikasi kearah sistem politik pemerintahan 

nepotisme. Ini bermula dari kegemaran khalifah 

mengangkat pejabat-pejabat penting, baik di pusat 

maupun di daerah dari keluarga dan kerabatnya. 

Bahkan ia memecat pejabat-pejabat yang telah 

diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a yang 
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didasarkan pada pertimbangan profesionalisme untuk 

diganti oleh keluarga dan kroni-kroninya. Tindakan 

ini tidak saja menimbulkan reaksi buruk dikalangan 

komunitas Muslim dan rakyat pada umumnya, tetapi 

reaksi juga timbul dari para tokoh-tokoh penting 

dikalangan para sahabat. Tindakan ini juga melahirkan 

gerakan oposan yang melahirkan kekacauan dan 

konflik politik secara luas. Resistensi komunitas 

Muslim terhadap kebijakan politik pemerintahan 

Khalifah Utsman bin Affan r.a dimulai sejak ia 

mengganti hampir semua gubenur yang diangkat oleh 

Khalifah Umar bin Khattab r.a. Para pejabat baru yang 

ditunjuk ternyata masih termasuk kerabatnya sendiri. 

Ironisnya mereka memiliki sifat-sifat yang tidak baik 

dan bertindak sewenang-wenang. Di samping itu, 

pejabat-pejabat tinggi yang diangkat olehnya 

merupakan orang yang berstatus thulaqa (orang-orang 

yang dibebaskan dari tawanan) yaitu keluarga-

keluarga penghuni Kota Mekah yang sampai saat-saat 

terakhir menunjukkan penolakan dan 

pembangkangannya terhadap Nabi SAW dan dakwah 

islamiyah. Rasulullah SAW telah melimpahkan, 

kemurahan hatinya, memaafkan dan membebaskan 

mereka dari tawanan setelah terjadi peristiwa Fathul 

Makkah dan kemudian mereka pun memeluk Islam. 

Sesungguhnya orang-orang itu tidak layak dan 

tidak pantas menjadi pemimpin komunitas Muslim. 
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Pasalnya mereka tidak mendapat kesempatan 

bersahabat dengan Nabi SAW dan memperoleh 

pendidikannya, sehingga jiwa mereka tidak berpaut 

dengan cara berpikir, tingkah laku serta konsep hidup 

beliau. Boleh saja mereka menjadi administrator-

administrator dan jenderal-jenderal yang tangguh dan 

ulung, dan mereka telah membuktikannya dalam 

realitas kehidupannya. Namun perlu diingat, bahwa 

sesungguhnya Islam sama sekali tidak datang untuk 

menaklukkan kota-kota atau memiliki negara semata-

mata, tetapi Islam datang atas segala-galanya. Sebagai 

suatu misi pembawa perbaikan dan kebaikan yang 

harus disertai dengan pendidikan intelektual dan 

moral lebih bukan hanya kemampuan militer dan 

administrasi belaka. Perilaku sebagian besar pejabat-

pejabat tinggi negara itu, sama sekali tidak 

mencerminkan perilaku ketakwaan dan kebersihan 

jiwa, sehingga penunjukkan mereka pada jabatan-

jabatan penting dan tinggi negara itu telah 

memberikan reaksi yang amat negatif dari komunitas 

Muslim. Itulah sebabnya kebijakan Khalifah Utsman 

bin Affan r.a dalam bidang politik pemerintahan 

ditolak oleh seluruh komunitas Muslim saat itu.  

Tindakan khalifah dengan mengisi jabatan-jabatan 

penting negara dengan anggota-anggota keluarganya 

pada hakekatnya dijadikan alasan untuk membangun 

sikap oposan. Berdasarkan realitas tersebut kerisauan 
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dan kejenuhan rakyat kian bertambah. Apalagi 

ditambah oleh kebijakan Khalifah Utsman bin Affan 

r.a mengangkat Marwan bin Hakam salah seorang 

kerabatnya pada pos yang amat penting bahkan yang 

paling penting yaitu sebagai sekretaris pribadi28 

khalifah. Marwan bin Hakam dengan jabatan 

pentingnnya, tampak selalu mempengaruhi khalifah 

dalam setiap kebijakannya. Campur tangannya sangat 

tampak dalam pemerintahan. Berbagai masalah politik 

yang dilaksanakan pada masa itu, ternyata ide awalnya 

muncul dari pikiran-pikirannya. Banyak dari 

kebijakan itu merupakan tindakan yang sewenang-

wenang dan demi keuntungan kerabatnya sendiri. 

Marwan seringkali bertindak merusak hubungan baik 

antara Khalifah Utsman bin Affan r.a dengan para 

sahabat-sahabat besar Nabi SAW, bahkan khalifah 

telah mengaggapnya sebagai penyangga dan penasehat 

yang tulus, lebih dan para sahabat tersebut, yang nota 

bene kawan-kawan lama sang khalifah 

Beberapa sahabat terkemuka, seperti Ali bin Abi 

Thalib r.a, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin 

Ubaidillah, berusaha mengingatkan Khalifah Utsman 

bin Affan r.a, atas segala kebijakan politik keuangan 

                                                           
28Pejabat pada jabatan ini sesungguhnya berfungsi menyampaikan 

instruksi khalifah kepada rakyat dan menampung dan menyampaikan intrupsi 

rakyat kepada khalifah atas kebijakan-kebijakan khalifah yang tidak populis 

dihadapan rakyat.  



236 Jejak Inkubasi Islam 

dan kebijakan politik pemerintahannya. Namun 

karena pengaruh keluarganya sudah terlalu jauh 

mendalam, maka usaha mereka tidak bermakna. 

Khalifah tetap dengan kebijakannya dan kurang 

memperhatikan saran atau nasehat dari pemuka Islam 

tersebut. Akhirnya para tokoh dari kalangan Muslim 

itu menjauh dan tidak mau melibatkan diri dalam 

urusan politik. Asumsi yang dibangun oleh komunitas 

Muslim dan termasuk, Naila-istri Khalifah Utsman 

bin Affan r.a bahwa tanggung jawab terbesar dalam 

penciptaan problem-problem yang paling kritis dalam 

kehidupan Khalifah Utsman bin Affan r.a, haruslah 

dipikulkan pada pundak sang sekretaris pribadi 

khalifah-Marwan bin Hakam. Bahkan Naila, pernah 

berkata kepada Khalifah Utsman bin Affan r.a: 

“Apabila Anda terus menerus mengikuti Marwan bin 

Hakam, ia pasti membunuhmu. Marwan bin Hakam 

adalah orang yang tidak berharga sedikitpun disisi 

Allah SWT dan tidak memiliki suatu wibawa dan 

kecintaan kepada-Nya”. 

Tidak syak lagi, bahwa kebijakan politik 

pemerintahan dan politik keuangan Khalifah Utsman 

bin Affan r.a ini merupakan suatu kesalahan. Dan 

kesalahan adalah kesalahan, betapapun ia telah 

dilakukan atau siapapun juga yang telah 

melakukannya. Pada suatu peristiwa, beberapa orang 

telah marah atas tindakan pejabat Utsman bin Affan 
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r.a atas kota Basrah yaitu Sa'ad bin Sa'id bin Ash. 

Mereka mencoba mengobarkan suatu pemberontakan 

untuk melawannya. Dan ketika Abu Musa Asy'ari 

mencoba membujuknya untuk memperbaiki baiat 

kepada khalifah, mereka pun menolaknya.  

Suasana politik yang mulai memanas 

dimanfaatkan dengan baik oleh Abdullah bin Saba. 

Dengan gencar ia menghasut masyarakat dengan 

ajaran tentang wasiyah (menonjolkan Ali bin Abi 

Thalib r.a). Provokasinya ternyata berhasil, dan rasa 

tidak senang dan kebencian dari rakyat atas khalifah 

menyebar dengan cepat ke berbagai daerah. Di Mesir, 

misalnya, Abdullah bin Abu Sarah yang menjabat 

gubenur Mesir dinilai sudah sangat keterlaluan dalam 

tindakannya terhadap penduduk. Peraturan-peraturan 

yang diterapkan sangat meresahkan masyarakat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, serombongan 

rakyat Mesir berangkat ke Madinah dengan tuntutan 

agar penguasa tersebut diganti.  

Sementara itu, bibit keresahan ternyata juga 

mewabah di berbgai daerah. Mendengar 

keberangkatan penduduk Mesir ke Madinah sejumlah 

penduduk dari Basrah dan Kufah segera melakukan 

hal yang sama. Mereka bermaksud mendukung rakyat 

Mesir yang menuntut perubahan kebijakan politik 

khalifah. Melihat gejala ini, para sahabat utama, antara 

lain: Ali bin Abi Thalib r.a, Zubair bin Awwam dan 
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Thalhah bin Ubaidillah, bersiap-siap membela 

khalifah. Dengan segera mereka berangkat ke luar 

kota untuk menemui para pembangkang. Sementara 

itu pada saat yang kritis ini, para kerabat khalifah 

seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan lainnya yang 

menjabat gubenur di berbagai daerah tidak ikut turun 

tangan membantu dan membela khalifah. 

Atas nasehat dan pengaruh para pemuka Islam 

tersebut, para pemberontak dapat dikendalikan dan 

bersedia kembali ke daerahnya masing-masing setelah 

Khalifah Utsman bin Affan r.a memenuhi 

tuntutannya. Segera setelah tuntutannya dikabulkan, 

mereka bergerak pulang kembali ke daerahnya 

masing-masing. Namun di tengah jalan mereka 

menangkap seorang kurir yang membawa surat ke 

gubenur Mesir, yang isinya adalah perintah untuk 

membunuh para perusuh jika mereka telah sampai ke 

negerinya masing-masing. Mereka segera kembali ke 

Madinah dan mengepung kediaman Khalifah Utsman 

bin Affan r.a. Mereka menuntut khalifah meletakkan 

jabatannya. Para pemberontak ini lalu mengobarkan 

api kekacauan selama empat puluh hari di dalam 

Kota Madinah, sehingga menyebabkan Kota Madinah 

lumpuh total. Mereka telah dengan sangat berani 

melakukan hinaan-hinaan kepada salah seorang istri 

Nabi SAW yaitu Ummu Habibah (putri Abu 

Sufyan). Ketika melihat keadaan yang tidak 



Inkubasi Islam dalam Lingkaran Khulafaurrasyidin 239 

menguntungkan, Aisyah binti Abu Bakar as-Shiddiq 

r.a meninggalkan Kota Madinah menuju Kota Mekah, 

dalam rangka menunaikan ibadah umrah. Akhirnya 

penyerbuan pun dilakukan. Pada saat itu Khalifah 

Utsman bin Affan r.a sedang membaca al-Qur'an 

setelah beliau menunaikan ibadah shalat Subuh. 

Dengan teganya, para pemberontak memukul dan 

menyabet leher khalifah dengan pedangnya sehingga 

ia terbunuh. Mereka membunuh khalifah dengan 

sangat keji dan sadis serta merampok seluruh isi 

rumahnya. Sementara jasadnya dibiarkan selama tiga 

hari tanpa diurus dan dikuburkan. 

Sejarah mencatat, para pemberontak itu beraksi 

dengan sangat brutal saat menganiaya khalifah. 

Sewaktu Sudan bin Hamran, salah seorang 

pemberontak yang ikut menyerbu kediaman Khalifah 

Utsman bin Affan r.a, hendak menebaskan pedangnya 

ke leher sang khalifah, Naila-istri Utsman bin Affan 

r.a- menangkis dengan tangannya, sehingga jari-jari 

tangan itu terputus. Setelah itu beberapa 

pemberontak menganiaya khalifah dengan sangat 

kejam dan brutal sehingga ia pun mati terbunuh 

dengan cara yang sangat mengenaskan. Peristiwa ini 

terjadi pada 18 Dzulhijjah 35 H/656 M. Khalifah 

Utsman bin Affan r.a meninggal dalam usia 85 tahun, 

setelah berkuasa selama 12 tahun. Pembunuhan ini 

merupakan bibit baru dari perpecahan di kalangan 
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komunitas Muslim dikemudian hari. Dan 

pembunuhan atas Khalifah Utsman bin Affan r.a 

merupakan pembunuhan bermotif politik kedua, 

dalam sejarah Islam.  

Perbuatan zalim kaum pemberontak itu, 

sesungguhnya bukan saja terhadap pribadi khalifah 

tetapi juga telah dirasakan akibatnya oleh seluruh 

komunitas Muslim dan oleh sistem Khilafah al-

Rasyidah. Meskipun keluhan-keluhan mereka itu ada 

yang berharga, namun pada hakekatnya untuk 

mencari solusinya tidak harus dengan jalan 

membunuh khalifah, tetapi bisa melalui kaum Anshar 

dan Muhajirin yang berdomisili di Kota Madinah, 

terutama para sahabat besar, kemudian dengan 

perantara mereka, mendesak khalifah untuk 

melakukan perbaikan.  

Sesungguhnya para pemberontak dari Mesir, 

Kufah dan Basrah bukanlah wakil-wakil resmi dari 

daerah mereka, tidak memiliki satu hak apapun 

untuk memecat seorang khalifah yang sah dan 

berkuasa atas seluruh daerah Islam ataupun menuntut 

agar meletakkan jabatan khilafahnya, apalagi 

membunuhnya. Memang benar adalah hak mereka 

melakukan protes atas tindakan khalifah dalam 

urusan administrasi dan kebijakan-kebijakan, tetapi 

tidaklah menjadi hak mereka untuk memberontak 

terhadap orang yang sudah ditunjuk menjadi 
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pemimpin oleh al-Ahl wa al-Aqd melalui sistem 

formatur yang dibuat oleh khalifah sebelumnya, 

sebagai khalifah atas komunitas Muslim berdasarkan 

undang-undang yang berlaku saat itu.  

Perbuatan-perbuatan sang khalifah yang menurut 

pandangan mereka merupakan dosa, namun syari'at 

tidak pernah membenarkan penumpahan darah 

seorang Muslim yang telah melakukan dosa seperti 

itu. Khalifah Utsman bin Affan r.a dalam suatu pidato 

pembelaannya menyatakan: “Dan mengapa mereka 

itu ingin membunuhku, sedangkan aku telah 

mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah halal 

darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu di 

antara tiga sebab yaitu seseorang yang murtad setelah 

menyatakan keislamannya, melakukan zina setelah ia 

melakukan perkawinan (nikah) dan ia membunuh 

orang tanpa sebab yang hak. Maka demi Allah SWT, 

sesungguhnya aku tidak pernah berzina baik sebelum 

atau sesudah masuk Islam, aku tidak pernah 

berkeinginan untuk mengganti agamaku dan aku 

tidak pernah membunuh seseorang. 

Setelah Khalifah Utsman bin Affan r.a terbunuh 

Madinah diliputi suasana mencekam, seakan-akan 

menjadi kota mati. Negara yang baru saja berdiri 

dengan wilayah yang begitu luas, dari perbatasan 

Romawi sampai Yaman, dan dari Afganistan sampai 

ke Afrika Utara, selama beberapa hari mengalami 
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kekosongan kekuasaan atau tidak memiliki pemimpin 

(khalifah). Kondisi ini tentu saja tidak kondusif bagi 

keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

I. Ali bin Abi Thalib  

a. Profilo  

Ali bin Abi Thalib r.a adalah khalifah keempat al-

Khulafa ar-Rasyidun. Dari kalangan anak-anak dialah orang 

pertama yang masuk Islam. Dari segi silsilah keturunan, Ali 

bin Abi Thalib r.a adalah sepupu Rasulullah SAW. 

Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin 

Abdul Manaf adalah kakak kandung ayahnya Nabi SAW. 

Ibunya, Fatimah binti As'ad bin Hasyim bin Abdul Manaf. 

Ketika berusia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib r.a diambil 

sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad SAW, 

sebagaimana Nabi SAW pernah diasuh oleh ayah Ali bin 

Abi Thalib (pamannya). Pada waktu Nabi SAW diangkat 

sebagai Rasul, ia baru menginjak usia 8 tahun. Beliau adalah 

orang kedua yang menerima dakwah Islam, setelah 

Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah SAW, 

sehingga banyak menyaksikan Nabi SAW menerima 

wahyu. Sebagai anak asuh Nabi SAW dan tinggal 

bersamanya, ia banyak menimba ilmu mengenai rahasia 

ketuhanan maupun segala persoalan keagamaan secara 

teoritis dan praktis.  
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Sewaktu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah 

bersama Abu Bakar as-Shiddiq r.a, Ali bin Abi Thalib r.a 

diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah Nabi SAW 

dan tidur ditempat pembaringannya. Ini dimaksudkan 

untuk memperdaya kafir Quraisy supaya mereka 

menyangka bahwa Nabi SAW masih berada di dalam 

rumahnya. Ketika itu, kafir Quraisy berencana membunuh 

Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib r.a juga ditugaskan untuk 

mengembalikan sejumlah barang titipan yang dititipkan 

penduduk Mekah kepada Nabi SAW, untuk dikembalikan 

kepada pemiliknya. Ali bin Abi Thalib r.a mampu 

melaksanakan tugas yang penuh dengan resiko itu, dengan 

sebaik-baiknya tanpa sedikitpun memiliki rasa takut. 

Dengan cara itu, Nabi SAW dan Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

selamat meninggalkan Kota Mekah tanpa diketahui oleh 

kafir Quraisy.  

Setelah mendengar Nabi SAW dan Abu Bakar as-

Shiddiq r.a sampai ke Madinah, Ali bin Abi Thalib r.a pun 

menyusul kesana. Di Madinah ia dinikahkan dengan 

Fathimah az-Zahra binti Muhammad SAW yang ketika itu 

berusia 15 tahun. Setelah istrinya, Fathimah wafat, Ali bin 

Abi Thalib r.a menikah lagi dengan 9 wanita dan memiliki 

19 orang anak. Fathimah az-Zahra binti Rasulullah SAW 

adalah istri yang pertama. Dari perkawinannya dengan 

Fathimah, Ali bin Abi Thalib r.a memperoleh 2 putra 

(Hassan dan Husain dan 2 putri Zainab dan Ummu 

Kulsum). Setelah Fathimah wafat, ia menikah lagi 
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berturut-turut dengan: 1) Ummu Bamin binti Huzzam dari 

Bani Amir bin Kilab yang melahirkan 4 putra yaitu: Abbas, 

Ja'far, Abdullah dan Utsman; 2) Laila binti Mas'ud at-

Tamimiyah, yang melahirkan 2 putra yaitu Abdullah dan 

Abu Bakar; 3) Asma binti Umair al-Kuimiyah, yang 

melahirkan 2 putra yaitu Yahya dan Muhammad; 4) as-

Sahba binti Rabi'ah dari Bani Jasym bin Bakar yang 

melahirkan 2 anak yaitu Umar dan Rukaiyah; 5) Umamah 

binti Abi Ass bin ar-Rabb yang melahirkan 1 anak yaitu 

Muhammad; 6) Khanlah binti Ja'far al-Hanafiyah yang 

melahirkan 1 putra yaitu Muhammad al-Hanafiyah; 7) 

Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud yang melahirkan 2 

anak yaitu Ummu al-Husain dan Ramlah; dan 8) Mahyah 

binti Imri' al-Qais al-Kalbiyah, yang melahirkan seorang 

anak bernama Jariyah.”29 

Ali bin Abi Thalib r.a dikenal sangat sederhana dan 

zahid dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tampak 

perbedaan dalam kehidupan rumah tangganya antara 

sebelum dan sesudah diangkat sebagai khalifah. Kehidupan 

sederhana itu juga diterapkan kepada putra-putrinya. Ali 

bin Abi Thalib r.a dikenal juga sebagai panglima perang 

yang berani. Ia memiliki sebilah pedang (warisan dari Nabi 

SAW) bernama “Zul Faqar.” Ia turut serta pada hampir 

semua peperangan yang terjadi di masa Nabi SAW dan 

selalu menjadi andalan pada barisan terdepan. Ali bin Abi 

                                                           
29Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, (Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2005), 144-147.  
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Thalib r.a dikenal juga sebagai orang yang sangat cerdas dan 

menguasai banyak masalah keagamaan secara mendalam, 

sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi SAW: “Aku 

gudang ilmu pengetahuan dan Ali bin Abi Thalib r.a adalah 

pintu gerbangnya”. Karena itu nasehat dan fatwanya selalu 

didengar para khalifah pendahulunya. Beliau selalu 

ditempatkan pada jabatan qadi atau mufti. Ketika 

Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib r.a menunggu 

jenazahnya dan mengurus pemakamannya. Setelah Abu 

Bakar as-Shiddiq r.a terpilih menjadi khalifah, ia tidak 

segera membaiatnya. Keterlambatan Ali bin Abi Thalib r.a 

membaiat sang khalifah, semata-mata menjaga perasaan 

istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW karena Khalifah 

Abu Bakar as-Shiddiq r.a, pernah membuat perasaannya 

tersinggung. Baru setelah istrinya, Fathimah az-Zahra binti 

Muhammad SAW meninggal, ia membaiat Abu Bakar as-

Shiddiq r.a sebagai khalifah.  

Pada akhir masa pemerintahan Khalifah Umar bin 

Khattab r.a, Ali bin Abi Thalib r.a termasuk salah seorang 

yang ditunjuk sebagai anggota tim formatur (Majlis asy-

Syura).30 Hasil musyawarah menentukan Utsman bin Affan 

r.a sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab r.a. Pada 

masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan r.a, ia 

                                                           
30Suatu forum yang membicarakan masalah pergantian khalifah. Dalam 

terminologi sekarang majelis ini sama dengan tim formatur. Anggota majelis 

ini adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, 

Sa'ad bin Abi Waqas, dan Abdurrahman bin Auf.  
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banyak mengkritik kebijakan-kebijakan khalifah yang 

dinilai terlalu banyak menguntungkan pihak keluarga 

khalifah (nepotisme). Ali bin Abi Thalib r.a mengingatkan 

khalifah agar bersikap tegas terhadap keluarganya yang 

melakukan penyelewengan dengan mengatasnamakan 

dirinya. Namun semua nasehat itu tidak diindahkan oleh 

Khalifah Utsman bin Affan r.a.  

Kritik Ali bin Abi Thalib r.a terhadap Khalifah Utsman 

bin Affan r.a antara lain menyangkut Ubaidillah bin Umar, 

yang menuratnya harus dihukum had sehubungan dengan 

pembunuhan yang dilakukannya terhadap Hurmuzan. 

Khalifah Utsman bin Affan r.a juga dianggap keliru ketika 

ia tidak menjatuhkan hukuman terhadap Walid bin Uqbah 

yang kedapatan mabuk-mabukan. Namun suatu saat 

Khalifah Utsman bin Affan r.a segera meminta bantuan Ali 

bin Abi Thalib r.a ketika ia sudah dalam keadaan terdesak 

akibat protes dan huru-hara yang dilancarkan oleh orang 

yang tidak setuju kepadanya. Dan akhirya melakukan 

pembunuhan terhadapnya. 

Segera setelah Khalifah Utsman bin Affan r.a terbunuh, 

kaum muslimin meminta kesediaan Ali bin Abi Thalib r.a 

untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka beranggapan 

bahwa kecuali dia, tidak ada lagi orang yang dianggap patut 

menduduki jabatan khalifah setelah Utsman bin Affan r.a 

terbunuh. Mendengar permintaan rakyat banyak itu, Ali 

bin Abi Thalib r.a berkata: “Urusan ini bukan urusan 

kalian. Ini adalah perkara yang teramat penting, urusan 



Inkubasi Islam dalam Lingkaran Khulafaurrasyidin 247 

tokoh-tokoh ahl-asy-syura bersama para pejuang Perang 

Badar”. Dalam suasana yang masih kacau, akhirnya Ali bin 

Abi Thalib r.a dibaiat sebagai khalifah. Pembaiatan ini 

terjadi pada 25 Zulhijjah 33 H, di Masjid Madinah seperti 

tempat pembaiatan para khalifah sebelumnya. Segera 

setelah dibaiat, Ali bin Abi Thalib r.a mengambil langkah-

langkah politik, antara: 

a. Memecat para pejabat yang diangkat oleh Khalifah 

Utsman bin Affan r.a, termasuk di dalamnya beberapa 

gubenur dan mengangkat penggantinya.  

b. Mengambil tanah yang telah dibagikan Khalifah 

Utsman bin Affan r.a kepada keluarga dan kerabatnya 

tanpa alasan yang benar.  

c. Memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang 

diambil dari baitul mal, seperti yang pernah dilakukan 

oleh Abu Bakar as-Shiddiq r.a, pembagiannya 

dilakukan dengan merata tanpa membedakan sahabat 

yang lebih dahulu masuk Islam dengan yang masuk 

belakangan, seperti yang pernah dilakukan oleh 

Khalifah Umar bin Khattab r.a.  

d. Mengatur tata laksana pemerintahan untuk 

mengembalikan kepentingan umat.  

e. Meninggalkan Kota Madinah menuju Kota Kufah 

sebagai pusat pemerintahan.  

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib r.a diwarnai 

dengan berbagai bentuk pemberontakan yang 
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dititiktumpukan dengan satu alasan, menuntut balas atas 

kematian Khalifah Utsman bin Affan r.a. Pemberontakan 

tersebut antara lain: Perang Jamal, Perang Shiffin, 

Pemberontakan Khawarij dan lainnya. Dapat dikatakan 

bahwa berdasarkan faktaneka sejarah, bahwa tidak ada 

waktu sedikitpun yang dianggap kondusif pada masa 

pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yang dapat 

digunakan dalam pengembangan Islam kecuali pergolakan 

dan konflik politik yang terus saling bertautan, tak 

berujung dan bertepi, sampai sang khalifah pun menemui 

ajalnya dengan cara yang zalim. Terbunuhnya Khalifah Ali 

bin Abi Thalib r.a menandai berakhirnya pula sistem 

kehilafahan al-Khulafaar-Rasyidun.  

 

b. Ali versus Aisah  

Diketika para pemberontak menduduki Kota Madinah 

dan mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan r.a, 

pada saat yang sama, Aisah binti Abu Bakar as-Shiddiq r.a 

meninggalkan kota tersebut menuju Kota Mekah dalam 

rangka menunaikan ibadah umrah dan menghindari 

tindakan-tindakan yang tidak senonoh dari para 

pemberontak. Setelah selesai ibadah umrah, beliau kembali 

lagi ke Kota Madinah dan mendapatkan kenyataan bahwa 

Khalifah Utsman bin Affan r.a telah mati terbunuh secara 

aniaya dan zalim. Di samping itu Ali bin Abi Thalib r.a 

telah dipilih dan dibaiat sebagai khalifah pengganti Utsman 

bin Affan r.a. Menghadapi realitas empiris ini, Aisah 
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tampak tidak menerima sambil berucap: “sekali-kali hal ini 

tidak boleh terjadi, Utsman bin Affan r.a terbunuh secara 

aniaya. Demi Allah, saya akan menuntut balas”. Setelah itu 

Aisah kembali lagi ke Kota Mekah”. Setelah tiba di Kota 

Mekah, Aisah bertemu dengan Thalhah bin Ubaidillah dan 

Zubair bin Awwam, yang telah mendapat izin dari 

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a untuk meninggalkan Kota 

Madinah juga dalam rangka menunaikan ibadah umrah, 

kemudian mereka menggabungkan diri dengan ummul 

mukminin itu. Sementara itu, dari Yaman datang pula 

Ya'la bin Umaiyah, gubenur yang diangkat oleh Khalifah 

Utsman bin Affan r.a dengan membawa harta baitul mal 

dan dari Basrah datanglah Abdullah bin Amir, juga dengan 

membawa harta baitul mal yang sangat banyak. Para 

gubenur ini bersepakat dengan kelompok trisula-Aisyah, 

Thalhan dan Zubair-untuk menuntut balas atas kematian 

Khalifah Utsman bin Affan r.a.  

Sementara itu, penduduk Kota Mekah membangun 

kesepahaman bahwa malapetaka yang sedang menimpa 

umat Islam saat itu, merupakan kejadian yang sangat 

berbahaya. Khalifah Utsman bin Affan r.a terbunuh secara 

aniaya dan sewenang-wenang. Untuk itu, harus segera 

diambil tindakan untuk memperbaiki keadaan dan 

menegakkan hukum Allah SWT sebagaimana mestinya. 

Harus diadakan tuntutan hukum atas terbunuhnya sang 

khalifah terhadap para pembunuhnya tanpa pandang bulu, 

kemudian persoalan kaum muslimin harus dikembalikan 
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pada sistem musyawarah di antara mereka, untuk memilih 

seorang khalifah sesuai dengan aspirasi mereka demi 

kepentingan agama dan komunitasnya.  

Pada kesempatan yang sama kelompok Aisah dan 

penduduk Basrah melakukan pertemuan dalam rangka 

menghadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. Pada 

pertemuan itu, dicapailah kesepakatan memilih Kota 

Basrah sebagai basis kekuatan menentang khalifah. Di kota 

ini terdapat orang-orang dari Bani Mudhar, di samping 

Abdullah bin Amir-penguasa daerah itu menjamin bahwa 

mereka akan mendapat dukungan penuh dari penduduk 

kota tersebut. Thalhan bin Ubaidillah dan Zubair bin 

Awwam menyadari besarnya pengaruh Aisah terhadap 

komunitas Muslim dan menghimbau agar sang ummul 

mukminin itu turut berangkat bersama rombongan mereka 

ke Kota Basrah. Aisah sempat bertanya: “Apakah kalian 

hendak menyuruhku berperang? Dengan gaya diplomasi, 

kedua tokoh tersebut menjawab: Anda hanya diminta 

memberi motivasi dan nasehat kepada orang-orang banyak 

agar mereka memiliki semangat yang tinggi untuk 

menuntut balas atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin 

Affan r.a. Tanpa bimbang dan ragu Aisah menyetujui 

provokasi kedua tokoh tersebut dan akhirnya rombongan 

itu pun berangkat ke Kota Basrah.  

Keberangkatan pasukan kelompok Aisah di dengar oleh 

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a dan segera merubah 

rencananya mengatasi kaum pemberontak di Syiria untuk 
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selanjutnya berusaha menggagalkan niat busuk kaum 

pemberontak dan Kota Mekah pimpinan Aisah itu. 

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a memiliki alasan yang kuat 

untuk mengambil tindakan yang keras dan tegas terhadap 

tokoh-tokoh pembangkang itu. Terhadap Thalhah bin 

Ubaidillah dan Zubair bin Awwam mereka masing-masing 

telah menyatakan baiatnya terhadap khalifah, sehingga 

wajib baginya untuk menepati janji dan membuktikannya. 

Kalau tidak mau taat dan membantu khalifah dalam 

menjalankan kebijakan yang dikehendaki, mereka bisa 

menjauhkan diri, seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi 

Waqas dan Abdullah bin Umar serta beberapa sahabat 

lainnya. Bukan mengobarkan peperangan, menggiring kaum 

muslimin untuk berperang sesamanya dan memecah belah 

umat Islam dengan cara-cara yang tercela dan hina.  

Adapun Aisah sang ummul mukminin, sebenarnya 

tidak harus menceburkan diri dalam rombongan 

pembangkang itu, dan mestinya dia harus ingat bahwa 

Allah SWT telah berfirman: Tetaplah kamu di rumah (QS. 

al-Ahzab: 33). Aisah binti Abu Bakar as-Shiddiq, tentu saja 

tidaklah lupa dengan maksud ayat tersebut. Yang harus 

dilakukan olehnya adalah apa yang telah dilakukan pada 

masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq r.a-ayahnya-, Umar 

bin Khattab r.a dan Utsman bin Affan r.a yaitu melakukan 

amar ma'ruf nahi munkar, tanpa menempuh cara yang 

menyalahi perintah Allah SWT yaitu wajib tinggal di 

rumah, banyak membaca al-Qur'an dan hikmah, 



252 Jejak Inkubasi Islam 

menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat sebagaimana 

yang selalu dilakukan oleh ummul mukminin lainnya. 

Bukan malah memprovokasi umat untuk berperang dan 

saling bunuh. Tindakan ini sungguh bodoh dan terlalu. 

Aisah sebenarnya harus obyektif dan jujur melihat 

realitas, bahwa ada beribu-ribu komunitas Muslim meratap 

dan menangisinya waktu ia meninggalkan Kota Mekah 

untuk menuju markas utama para pembangkang di Kota 

Basrah. Tetapi ini tidak dapat mencegahnya untuk 

mengurungkan niat busuknya. Sebenarnya ia juga 

menerima surat yang berisi nasehat dari ummu Salamah 

salah seorang ummul mukminin yang menasehatinya 

dengan panjang lebar dan mengingatkannya supaya ia tidak 

menceburkan diri ke medan pertempuran. Karena tindakan 

itu akan mengoyak-ngoyak tabir yang telah didirikan oleh 

Rasulullah SAW diseputar istri-istri beliau.  

Sesungguhnya misi yang melatar belakangi Aisah untuk 

sampai hati dan tega menceburkan dir dalam pertempuran 

sesama kaum muslimin bukanlah semata-mata kepiluan 

hatinya atas tewasnya Khalifah Utsman bin Affan r.a. 

Bukan, sekali lagi bukan hanya itu. Tetapi ada faktor lain 

yang cukup substansial yang membuatnya begitu nekat dan 

membabi buta, bahkan pikirannya sudah tidak normal lagi, 

hatinya sudah membeku tertutup hidayah dan perasaannya 

sudah jumud, stagnan dan tidak lagi peka terhadap kondisi 

yang dialami oleh komunitas Muslim. Faktor substansial 

tersebut adalah adanya persoalan yang laten yang membuat 
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hubungan antara Ali bin Abi Thalib r.a dengan Aisyah 

tidak harmonis, sejak Rasulullah SAW masih hidup. 

Ketidakharmonisan itu disebabkan oleh pendirian Ali bin 

Abi Thalib r.a memberatkan Aisah dalam peristiwa “Aisah 

Tertuduh” (Haditsatul ifk). Sampai-sampai Aisah pernah 

berkata: “Sebenamya demi Allah SWT, antara Saya dengan 

Ali bin Abi Thalib tak ubahnya seperti orang dengan 

mertuanya”. Di samping itu, sikap Ali bin Abi Thalib r.a 

yang agak berat dan lama untuk membaiat Abu Bakar as-

Shiddiq r. a diketika beliau terpilih sebagai khalifah dan 

hasil pertemuan Saqifah Bani Sa‟idah di Kota Madinah. 

Peristiwa itu cukup lama disimpan dalam hatinya dan 

dijadikan sebagai titik tumpu untuk membalas sikap Ali 

bin Abi Thalib r.a terhadap ayahnya. 

Faktor lainnya adalah ambisi Abdullah bin Zubair 

(putra saudaranya, yang bernama Asma binti Abu Bakar as-

Siddiq r.a) keponakan sekaligus anak angkatnya, untuk 

merebut jabatan khalifah. Ambisi ini tidak tercapai karena 

Ali bin Abi Thalib r.a terlebih dahulu dibaiat sebagai 

khalifah. Maka dihasutlah bibinya sekaligus ibu angkatnya 

itu untuk bergabung dalam peperangan melawan 

pemerintah yang sah, pimpinan Khalifah Ali bin Abi 

Thalib r.a. Harapannya adalah khalifah dapat dibunuh 

dalam pertempuran tersebut dengan demikian ia memeliki 

kesempatan yang terbuka melenggang ke kursi 

kekhalifahan. 
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Kelompok Aisah akhirnya tiba di Kota Basrah dan 

sesuai prediksi, banyak penduduk ini menggabungkan diri 

termasuk Marwan bin Hakam. Demikian juga, khalifah Ali 

bin Abi Thalib r.a sampai di Kota Basrah dengan 

membawa pasukan yang cukup banyak. Sebelum terjadi 

pertempuran, khalifah Ali bin Abi Thalib r.a mengingatkan 

kepada Aisah, agar mengurungkan niatnya dan kepada para 

pengikutnya, mereka diingatkan baiat dan sumpah setianya 

kepada khalifah. Sesungguhnya nasehat Ali bin Abi Thalib 

r.a diterima oleh mereka dan kedua belah pihak hampir 

mencapai kata sepakat untuk tidak bertempur kalau saja 

pengikut Abdullah bin Saba, orang-orang munafik yang 

ingin menghancurkan Islam memulai peperangan dan 

kelompok Aisah membalasnya. Maka terjadilah 

peperangan antara kedua belah pihak yang sama-sama 

menganut agama Islam. 

Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, dua 

pemimpin pemberontak dari kubu Aisah tewas dalam 

pertempuran, sedangkan Aisah masih memimpin 

pertempuran. Ribuan umat Islam mati dalam membela 

kepentingan ummul mukminin yang hatinya sudah 

kerasukan setan demikian pula pikirannya. Pada akhirnya 

unta yang ditungganginya dapat dibunuh oleh pasukan 

khalifah Ali bin Abu Thalib r.a dan pertempuran pun 

berakhir. Sang ummul mukminin dikembalikan ke Kota 

Mekah dengan penuh rasa hormat dan dijamin 

kemuliaannya. Karena Aisyah mengendarai unta dalam 
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memimpin pertempuran, maka perang ini disebut perang 

Jamal (waqa‟at al- Jamal). 

 

c. Shiffin  

Setelah Khalifah Ali bin Abu Thalib r.a dapat 

menyelesaikan persoalan dengan Aisah beserta 

komplotannya dalam Perang Jamal, ia bersama pasukannya 

bertolak ke Syam (Syiria) dalam rangka menghadapi 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan yang tidak setuju dan 

menentang Ali bin Abu Thalib r.a menjadi khalifah. 

Pembangkangan Mu‟awiyah bin Abi Sufyan terhadap 

khalifah disebabkan tuntutannya terhadap Ali bin Abi 

Thalib r.a untuk mengusut tuntas pembunuhan terhadap 

Khalifah Utsman bin Affan r.a dan menghukum para 

pelakunya. Menghadapi tuntutan tersebut Khalifah Ali bin 

Abi Thalib r.a, lebih bersikap hati-hati dan tidak langsung 

menjawabnya karena situasi negara dalam kondisi tidak 

stabil. Namun khalifah memberikan garansi akan 

menyelesaikan persoalan itu, apabila kondisi negara sudah 

tenang dan stabil, sehingga hukuman terhadap orang-orang 

yang membunuh Khalifah Utsman bib Affan r.a pasti dapat 

ditegakkan. Sikap ini lebih menunjukkan posisi khalifah 

dalam keadaan sulit. Betapa tidak, disatu sisi ia harus 

menegakkan keadilan tapi disisi lain pihak perusuh atau 

pemberontak masih menguasai ibu Kota Negara Madinah, 

dan merekalah sebenarnya mayoritas pendukung 

kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. 
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Sementara itu, keluarga Bani Umaiyah yang berada di 

Madinah tidak merasa puas dengan jawaban tersebut. 

Dengan belum berbaiat mereka juga merasa tidak tentram 

tinggal di ibu kota. Satu persatu anggota kerabat ini 

meninggalkan Kota Madinah untuk menuju Syiria dan 

bergabung dengan Mu‟awiyah bin Abi Sufyan yang menjadi 

gubernur di daerah ini. Kekuatan keluarga Bani Umaiyah di 

Damaskus merupakan potensi yang dinilai membahayakan 

kepemimpinan sang khalifah. Mereka juga termasuk yang 

belum memberikan baiat kepadanya. Untuk mengatasi 

masalah ini, khlifah mengirim utusan yang membawa pesan 

agar Mu‟awiyah bin Abi SUfyan memilih salah satu 

diantara dua opsi yang diajukan kepadanya yaitu 

memberikan baiat atas kepemimpinan Khalifah Ali bin 

Abi Thalib r.a atau meletakkan jabatannya sebagai 

gubernur Syiria. 

Kedua opsi ini, jelas ditolak oleh Mu‟awiyah bin Abi 

Sufyan. Sebaliknya ia mengajukan tuntutan agar khalifah 

segera mengusut tuntas masalah pembunuhan Utsman bin 

Affan r.a dan menghukum para pelakunya. Bila ini belum 

dilaksanakan, pilihan tidak akan dilakukan. Dengan dalih 

Khlaifah Ali bin Abi Thalib r.a tidak mampu menegakkan 

keadilan sesuai dengan syariat Islam, maka sang gubernur 

mulai menyusun kekuatan untuk melawan khalifah yang 

sah. Gerakan ini mendapat dukungan dari penduduk Syiria 

dan Palestina. Selain itu dengan kecerdikan, janji dan 

hadiah yang royal, ia mampu menarik Amr bin Ash, 
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mantan gubernur Mesir dan ahli strategi serta diplomat 

ulung ke pihaknya. Dalam waktu yang relatif singkat 

tentara dalam jumlah yang besar sadah terbentuk, kekuatan 

ini dapat digerakkan kapan saja diperlukan. 

Sesungguhnya tujuan utama dari manuver politik dari 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan untuk merebut jabatan 

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. Untuk menggapai hajatnya, 

dan atas nasehat Amr bin Ash, langkah pertama yang 

dilakukan adalah dengan memproklamirkan diri sebagai 

khalifah tandingan, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a 

dipandang tidak mampu melaksanakan kewajibannya. 

Selain itu, sikap ini juga sebagai strategi agar ia dinilai 

sejajar dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a dan bukan 

sebagai gubernur yang memberontak. 

Ikhtiar damai yang semula ditempuh khalifah tidak 

berhasil, maka Ali bin Abi Thalib r.a segera menggerakkan 

tentaranya menuju Syiria, setelah ia mampu meredam 

pemberontakan yang dipimpin oleh Aisyah bersama 

komplotannya. Mendengar kabar ini, Mu‟awiyah bin Abi 

Sufyan segera menggerkkan pasukannya. Pada tahun 37 

H/658 M, pertempuran kedua belah pihak terjadi dengan 

hebatnya di sebuah tempat yang disebut Shiffin, suatu 

tempat disebelah selatan Syiria. 

Situasi dan kondisi kedua pasukan memperlihatkan 

kondisi yang sangat berbeda. Pasukan Khalifah Ali bin Abi 

Thalib r.a, telah banyak gugur dalam Perang Jamal, sehingga 

dari segi kualitas dan kuantitas menunjukkan indikasi 
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kelemahan, penderitaan dan kepayahan. Di samping itu, 

sesungguhnya pasukan yang tergabung dengan Khalifah Ali 

bin Abi Thalib r.a sebagian besar tidak memiliki hubungan 

emosional yang kuat karena mayoritas dari mereka tidak 

pernah berkenalan dengan khalifah dan belum pernah 

berhutang budi kepadanya. Oleh karenanya, pasukan yang 

berada dipihak Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a kurang 

memiliki semangat persatuan dan kesatuan korp, sehingga 

sangat rentan dengan perselisihan dan perpecahan diantara 

mereka serta kurang patuh terhadap komando pimpinan. 

Di lain pihak pasukan yang bergabung dengan 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan, memiliki hubungan emosional 

yang kental dengannya. Kekuasaan dan pengaruh 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan yang ditanamkan sejak ia 

berkuasa menjadi gubernur pada masa Khalifah Umar bin 

Khattab r.a hingga pemerintahan Khalifah Ali bin Abi 

Thalib r.a, sudah begitu berurat berakar di Syiria. Pada 

masa Khalifah Utsman bin Affan r.a, daerah kekuasaan 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan semakin melebar karena banyak 

wilayah-wilayah lain yang bergabung ke dalam wilyah 

kekuasaannya. Di samping itu kesejahteraan penduduk 

Syiria semakin membaik sejak ia menjadi gubernur. Dari 

sinilah ia membentuk pasukan tempur yang memiliki 

integritas, loyalitas, dedikasi dan disiplin tinggi terhadap 

komando pimpinan. 

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a dengan keberanian 

pribadinya mampu membakar semangat juang pasukannya, 
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sehingga kemenangan sudah membayang dihadapannya. Di 

lain pihak, Mu‟awiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya 

mulai cemas dan putus asa. Melihat kondisi mental 

pasukannya, buru-buru ia memanggil Amr bin Ash dan 

berkata: “Mana simpananmu wahai Amr bin Ash? 

Keluarkanlah! Kita hampir binasa. Amr bin Ash lantas 

berteriak kepada tentaranya: “Barang siapa yang membawa 

al-Quran, supaya segera menaruhnya diujung tombaknya 

sembari diangkat ke atas”. Mendengar teriakan itu, 

beberapa tentara mengangkat al-Quran diujung 

tombaknya, dibarengi seruan terhadap pasukan Khalifah 

Ali bin Abi Thalib r.a: “Inilah Kitabullah yang akan 

menjadi hakim antara kami dan kamu”. Seruan itu 

disambut oleh pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a 

dengan sikap positif. 

Banyak tentara yang tadi ingin melanjutkan 

pertempuran, akhirnya menghentikan peperangan. 

Sementara Khalifa Ali bin Abi Thalib r.a tidak 

mempercayai sikap dan taktik busuk yang digunakan oleh 

lawannya. Karenanya ia terus berupaya membangkitkan 

semangat pasukannya untuk terus berperang, sehingga 

kemenangan yang hampir diraihnya dapat menjadi 

kenyataan. Tetapi seruan Khalifah Ali bin Abi Thalaib r.a 

tidak mendapat dukungan, bahkan mereka memaksa 

khalifah untuk memaklumkan bahwa peperangan harus 

dihentikan. Menghadapi tuntutan dan desakan untuk 

menghentikan peperangan dari pasukan sendiri, akhirnya 
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khalifah menyatakan pertempuran dihentikan. Dan solusi 

yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan antara 

kedua belah pihak adalah tahkim (arbitrase). 

 Perundingan damai berlangsung setiap pihak menunjuk 

wakil yang akan menjadi hakim dalam perundingan. Dari 

pihak Mu‟awiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin 

Ash, sedangkan dari pihak Khaliafah Ali bin Abi Thalib r.a, 

semula diusulkan Abdullah bin Abbas, tetapi pilihan 

khalifah ini diprotes oleh sebagian tentaranya, dengan 

alasan bahwa Ibnu Abbas adalah masih kerabat khalifah, 

putra pamannya. Akhirnya dengan berat hati Khalifah Ali 

bin Abi Thalib r.a menyetujui Abu Musa al-Asy‟ari yang 

diusulkan oleh sebagian besar pasukannya sebagai wakil 

dari pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. 

Kedua hakim ini, memilik watak dan sikap yang 

berbeda. Amr bin Ash dikenal pandai menggunakan siasat 

dan tipu daya, sementara Abu Musa al-Asy‟ari dikenal 

orang yang lurus, rendah hati dan mengutamakan 

kedamaian. Dan dugaan ini terbukti. Seusai melakukan 

perundingan, Abu Musa al-Asy‟ari dipersilahkan untuk 

berbicara terlebih dahulu. Maka sesuai kesepakatan 

sebelumnya, antara mereka berdua Abu Musa al-Asy‟ari 

menyatakan pemberhentian terhadap Ali bin Abu Thalib 

r.a dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan 

jabatan suksesi kepemimpinan kepada kaum muslimin. 

Tetapi ketika gilirannya tiba, Amr bin Ash menyatakan 

persetujuannya atas pemberhentian Ali bin Abi Thalib r.a 
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sebagai khalifah dan menetapkan jabatan khalifah kepada 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan. 

Amr bin Ash dengan sangat sengaja mencederai dan 

berkhianat menyalahi kesepakatan yang dibuatnya bersama 

Abu Musa al-Asy‟ari yaitu sama-sama bersepakat 

menyetujui pemberhentian Ali bin Abi Thalib r.a dan 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan agar tidak terjadi lagi 

pertumpahan darah. Kecurangan Amr bin Ash tentu saja 

merugikan pihak Ali dan karenanya ia menolak hasil 

tahkim ini dan mempertahankan haknya sebagai khalifah 

hingga ia terbunuh pada 661 M. 

 

d. Fenomena Khawarij 

Khawarij merupakan bentuk jamak dari kharij yang 

artinya yang keluar. Dengan demikian secara etimologi, 

term ini berarti orang-orang yang keluar. Sementara secara 

terminologi dimaknai sebagai orang-orang yang keluar dari 

barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a karena tidak puas 

dengan hasil tahkim. Kemunculan golongan ini bermula 

awal dari konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a 

dengan Mu‟awiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syiria, yang 

tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib r.a sebagai 

khalifah. Konflik berlanjut pada peperangan dan diakhiri 

dengan tahkim. Ketika terjadi konflik Khalifah Ali bin Abi 

Thalib r.a mendapat dukungan dari berbagai kabilah Arab. 

Mereka terdiri dari suku-suku yang sangat heterogen dalam 
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sifat dan adat istiadatnya. Sebagian di antaranya terdiri dari 

suku Badui yang memiliki keberanian yang mengagumkan 

tetapi sangat dangkal dalam pemikirannya. 

Sebagaimana telah dieksplanasikan di atas, bahwa 

perang Shiffin segera meletus setelah upaya damai 

mengalami jalan buntu. Di tengah pertempuran yang 

sedang berkecamuk dan tampak pasukan Mu‟awiyah bin 

Abi Sufyan mulai terdesak dan kemenangan sudah 

terbayang di hadapan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib 

r.a, tiba-tiba Mu‟awiyah bin Abi Sufyan memerintahkan 

pasukannya untuk mengangkat mushaf al-Quran sebagai 

tanda damai. Pasukan Ali bin Abi Thalib r.a yang paling 

pertama terpangaruh adalah mereka yang berasal dari 

kalangan Badui, sebab mereka mengartikan sikap itu 

sebagai ajakan untuk kembali kepada Kitabullah. Namun 

setelah hasil tahkim tidak seperti yang diharapkan, mereka 

pula yang pertama ingkar atas kepemimpinan Khalifah Ali 

Bin Abi Thalib r.a.  

Keputusan tahkim telah mengakibatkan terpecahnya 

pengikut Khlaifah Ali bin Abi Thalib r.a menjadi tiga 

kelompok. Salah satu di antaranya segera keluar dari 

barisan khalifah dan menamakan diri sebagai khawarij.31 

Selain nama tersebut, ada beberapa nama yang diberikan 

                                                           
31Sebagian pendapat mengatakan nama khawarij terambil dari al-Qur‟an 

Surah an-Nisa: 100 yang pengertiannya: keluar dari rumah untuk berjuang di 

jalan Allah. Kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang 

kelaur dari rumah semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. 
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kepada kelompok ini, antara lain: al-Muhakkiman, Syurah, 

Haruriyah, dan al-Mariqah. Nama al-Muhakkimah bersal 

dari semboyan mereka yang terkenal yaitu “la hukma illa li 

Allah” (tiada hukum kecuali hukum Allah) atau “la 

hakama illa Allah” (tidak ada pembuat hukum kecuali 

Allah). Berdasarkan alasan inilah mereka menolak Ali bin 

Abi Thalib r.a. bagi mereka, yang berhak memutuskan 

perkara hanyalah Allah SWT bukan tahkim atau arbitrase 

yang diusulkan oleh manusia.  

Golongan Khawarij juga menyebut diri mereka dengan 

sebutan Syurah yang berasal dari bahasa Arab, yasyri 

(menjual). Penamaan ini disandarkan kepada kitab suci al-

Qur‟an.32 Sedangkan nama Kharuriyah berasal dari kata 

barurah markas besar mereka, tempat mereka berkumpul 

memusatkan kegiatannya setelah meninggalkan barisan Ali 

bin Abi Thalib r.a. Adapun nama al-Mariqah diberikan 

kepada mereka karena mereka dianggap telah keluar dari 

agama. Kata ini berasal dari kata maraca yang berarti “anak 

panah keluar dari busurnya”. Nama ini diberikan oleh 

lawan politiknya.  

Seiring dengan perjalanan waktu, kaum Khawarij di 

Harurah berhasil menyusun kekuatan dan memperoleh 

banyak pengikut. Mereka lalu menyatakan pembangkangan 

dan pendurhakaan terhadap pemerintahan yang sah di 

                                                           
32QS. al-Baqarah: 207 yaitu: ada manusia yang mengorbankan dirinya 

untuk memperoleh keridhaan Allah. 
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bawah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. 

Menurut keyakinan mereka, Khalifah Ali bin Abu Thalib 

r.a dan Mu‟awiyah bin Abi Sufyan serta semua orang yang 

menyetujui arbitrase dianggap telah menyimpang dari 

ajaran Islam. Karena itu mereka harus ditentang dan 

dijatuhkan. 

Menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh kelompok 

Khawarij, Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a menyiapkan 

pasukan tentara di suatu tempat yang bernama Nahrawan. 

Pada pertempuran ini, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib 

r.a keluar sebagai pemenang dan hampir seluruh pasukan 

Khawarij dapat dibunuh dan dimusnahkan. Akan tetapi 

kekalahan total di Nahrwan tidak membuat mereka patah 

semangat. Mereka menyusun rencana yag lebih besar yaitu 

membunuh orang-orang yang dianggap terlibat dalam 

arabitrase tersebut. Menurutnya, Mu‟awiyah bin Abu 

Sufyan, Amr bin Ash dan pengikut keduanya dinilai telah 

mempermainkan Kitabullah pada saat Perang Shifin. 

Ajakan kembali kepada Kitabullah yang mereka tawarkan 

hanyalah tipuan. Karena itu, mereka dapat disebut kafir 

dan harus dibasmi. Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a dan 

pendukungnya yang menerima pembentukan tahkim juga 

dianggap dosa besar, karena ia dinilai ragu pada kebenaran 

yang diperjuangkan dengan pengorbanan ribuan jiwa. Hal 

ini, menurutnya termasuk perbuatan dosa besar. Dengan 

kesimpulan ini, Khawarij telah memasukan unsur agama 

yaitu tentang kufr ke dalam pemikiran kelompoknya. Siapa 
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yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapa yang disebut 

mukmin dan dengan demikian tetap dalam Islam dan tidak 

keluar dari agama ini? Persoalan-persoalan ini bukan 

masalah politik tetapi masalah teologi. Semula golongan ini 

masih bercorak politik murni, yang dasarnya adalah 

kepemimpinan. Namun adanya tinjauan dari segi hukum 

tuhan dan penilaian kafir bagi yang berdosa besar, mereka 

telah berubah menjadi aliran keagamaan. 

Kelompok Khawarij berpendapat bahwa suasana umat 

Islam akan menjadi tenang kembali terbebas dari 

kekisruhan manakala biang keladinya, yaitu Mu‟awiyah bin 

Abu Sufyan, Amr bin Ash dan Ali bin Abi Thalib r.a 

dilenyapkan dengan cara dibunuh. Akhirnya diputuskan 

untuk mengirim utusan yang bertugas untuk membunuh 

ketiga tokoh tersebut. Untuk melaksanakan tugas ini 

mereka menunjuk tiga orang anggotanya yaitu Hujaj bin 

Abdullah as-Suraimi yang bertugas membunuh Mu‟awiyah 

bin Abu Sufyan di Damaskus, Amr bin Bakar at-Tamimi 

bertugas membunuh Amr bin Ash di Fustat dan 

Abdurrahman bin Muljam bertugas membunuh Khalfah 

Ali bin Abi Thalib r.a di Kufah. 

Pelaksanaan tugas ini dilakukan pada waktu yang sama. 

Saat yang ditetapkan adalah pada tanggal 19 Ramadhan 41 

H. Adapun waktu yang paling tepat adalah saat shalat 

Subuh, sebab biasanya ketiga tokoh ini menjadi imam dan 

orang-orang yang mendampinginya akan menjadi 

makmum. Dengan demikian, secara praktis para pemimpin 
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itu terlepas dari pengawalan tentaranya. Dari ketiga utusan 

ini, yang berhasil melaksanakan tugasnya hanya satu yaitu 

Abdurrahman bin Muljam. Sesuai dengan skenario, ia 

melaksanakan tugasnya saat Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a 

sedang mengimami shalat Subuh di Masjid Kufah. Atas 

perbuatannya ini, pemimpin yang merupakan anggota al-

Khulafa ar-Rasyidin terakhir ini meninggal dunia. 

Sementara itu Hujaj bin Abdullah as-Suraimi gagal 

melaksanakan tugasnya. Pada saat yang ditentukan ternyata 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan tidak berangkat ke Masjid 

Damaskus, karena sedang sakit. Sehingga tidak dapat 

menjadi imam shalat. Dengan demikian, selamatlah ia dari 

pembunuhan yang kejam itu. Sebab yang sama terjadi juga 

pada Amr bin Bakar at-Tamimi. Ia juga gagal membunuh 

Amr bin Ash yang tinggal di Fustat, Mesir. Pada saat yang 

ditentukan ternyata calon korbannya tidak berangkat ke 

masjid untuk melaksanakan shalat Subuh. Oleh karenanya, 

gubernur Mesir ini juga terhindar dari pembunuhan yang 

direncanakan dengan rapi oleh kelompok Khawarij. 

Terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a, tidak 

semakin membuat komunitas Muslim tambah aman dan 

damai, seperti prediksi kelompok Khawarij, justru 

sebaliknya pertentangan, kekacauan dan intrik politik terus 

berlangsung. Konflik internal antar umat Islam tidak juga 

bertepi dan berujung. Hal ini terus berlanjut dengan 

perkembangan yang semakin merambah pada masalah yang 

lain. Dalam fase-fase selanjutnya, sejarah mencatat bahwa 
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perpecahan dilakukan umat Islam semakin meruak. Bila 

pada awal didasari oleh persoalan politik, maka periode 

selanjutnya meluas pada masalah keagamaan yang dapat 

dibagi ke dalam masalah fikih, teologi dan lainnya. Bahkan 

konsekuensinya kita rasakan hingga pada masa kekinian. 

Seperti yang telah di eksplanasikan di atas, bahwa 

persoalan pertama yang disusung oleh kelompok Khawarij 

adalah persoalan politik. Kemudian melebar dan 

berkembang kepada persoalan teologis. Menurut keyakinan 

mereka, semua masalah yang timbul harus diselesaikan 

dengan merujuk kepada hukum Allah.33 Karena itu Ali bin 

Abi Thalib r.a, Mu‟awiyah bin Abi Sufyan dan semua orang 

yang menyetujui tahkim, menurut mereka telah menjadi 

kafir karena mereka memutuskan sesuatu bukan dengan 

merujuk kepada al-Quran. Bagi mereka, arbitrase tidak 

mempunyai dasar dalam al-Quran. 

Selanjutnya kaum Khawarij menyinggung soal iman dan 

kafir. Iman menurut paham Khawarij tidak cukup hanya 

dengan pengakuan: “Tidak ada Tuhan selain Allah dan 

Bahwa Muhammad adalah utusan Allah SWT”, melainkan 

harus disertai dengan amal soleh. Dengan perkataan lain, 

iman bukan hanya sekedar tasdik tetapi juga amal atau 

makrifat. Sementara yang dimaksud dengan kafir oleh 

kelompok ini adalah pengingkaran terhadap adanya Allah 

                                                           
33QS. al-Maidah: 44, yang artinya: Barang siapa yang tidak memutuskan 

menurut apa yang diturunkan Allah SWT maka mereka itu adalah orang-orang 

kafir. 
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SWT dan Rasul-Nya serta berbuat dosa besar. Pada 

mulanya yang dianggap khafir adalah orang-orang yang 

menyetujui arbitrase, tetapi kemudian mereka 

mengembangkan artinya sehingga termasuk semua orang 

yang berbuat dosa besar antara lain membunuh dengan 

tanpa alasan yang sah dan melakukan zina. Jadi sungguhpun 

orang mengucapkan dua kalimat syahadat, namun karena 

berdosa besar tetap dipandang kafir dan keluar dari Islam. 

Kelompok ini juga memiliki pandangan tentang 

khilafah. Mereka berpendirian bahwa khalifah seharusnya 

dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak 

menjadi khalifah bukan hanya terbatas dari suku Quraisy, 

bukan pula hanya orang Arab, melainkan semua orang 

Islam berhak menjadi khalifah selama memiliki kapasitas 

dan kapabilitas untuk memangku jabatan itu. Selanjutnya 

khalifah wajib ditaati hanya apabila ia bersikap adil dan 

menjalankan syari‟at Islam. Tetapi jika ia menyeleweng dari 

syariat Islam, ia harus dibunuh. Dalam penilaian mereka, 

hanya Abu Bakar as-Siddiq r.a dan Umar bin Khattab r.a 

yang dapat dikatakan adil dan tidak menyeleweng dari 

ajaran Islam dalam mengemban amanah khilafah.  

Dinamika kehidupan Khawarij terus berkembang, 

sehingga kelompok ini berkembang ke dalam beberapa 
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sekte. Masing-masing sekte memilik paham dan ajaran 

pokok tersendiri. Sekte-sekte Khawarij34 tersebut adalah: 

1. Al-Muhakkimah dipandang sebagai golongan Khawarij 

asli karena terdiri dari pengikut Ali bin Abi Thalib r.a 

yang kemudian membangkang. Nama al-Muhakkimah 

berasal dari semboyan mereka “la hukma illa li 

Allah” (menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah) 

yang merujuk kepada surat al-Maidah ayat 57. 

Mereka menolak arbitrase dan tahkim karena 

dianggap bertentangan dengan perintah Allah SWT 

dalam surat al-Hujarat ayat 9 yang menyuruh 

memeramgi kelompok pembangkang sampai mereka 

kembali ke jalan Allah. Selanjutnya dalam paham 

sekte ini, Ali bin Abi Thalib r.a, Mu‟awiyah bin Abi 

Sufyan dan orang-orang yang mendukung abitrase 

dituduh telah mejadi kafir karena telah menyimpang 

dari ajaran Islam, seperti tercantum dalam surat al-

Maidah ayat 44. Kemudian mereka juga menganggap 

kafir orang berbuat dosa besar seprti membunuh 

tanpa alasan sah dan perbuatan zina. 

2. Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 H, di 

daerah perbatasan antara Iran dan Iraq. Nama 

kelompok ini dinisbahkan kepada pemimpinnya Nafi 

bin Azraq al-Hanafi al-Hanzali. Kelompok ini 

                                                           
34Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa dan 

Perbandingan, (Jakarta: UI Press, 1986), 34. 
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memiliki paham yang ekstrim antara lain: setiap orang 

Islam yang menolak ajarannya dianggap musyrik, 

pengikut al-Azariqah yang tidak sudi hijrah ke 

wilayah mereka juga dianggap musyrik. Menurut 

mereka semua orang Islam yang musyrik boleh 

ditawan atau dibunuh, termasuk anak dan istri 

mereka. Berdasarkan pemahaman ini, pengikut 

kelompok ini banyak melakukan pembunuhan 

terhadap sesama orang Islam yang berada di luar 

daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka 

terkategori sebagai dar al-Islam (darul islam), di luar 

daerah itu dianggap dar al-kufr (daerah yang dikuasai 

atau diperintah oleh orang kafir). 

3. An-Najdad. Sekte ini adalah kelompok yang dipimpin 

oleh Najdan bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah 

Yamamah dan Bahrain. Lahirnya kelompok ini sebagai 

reaksi atas pendapat Nafi bin Azraq al-Hanafi al-

Hanzali, pimpinan sekte al-Azariqah, yang mereka 

pandang terlalu ekstrim. Pendapat yang mereka tolak 

dari kelompok al-Azariqah adalah tentang musyriknya 

orang yang tidak mau berhijrah ke wilayah mereka 

dan tentang kebolehan membunuh anak-anak dan 

istri orang yang mereka pandang musyrik. Pengikut 

an-Najdah memandang, Nafi telah kafir begitu juga 

orang-orang yang mengakuinya sebagai khalifah. 

Paham teologi an-Najdah yang terpenting adalah 

bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka 
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dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka 

akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut 

an-Najdah sendiri tidak akan kekal di dalam neraka 

walaupun melakukan dosa besar. Selanjutnya, 

menurut mereka dosa kecil akan meningkat menjadi 

dosa besar apabila dilakukan terus menerus. Paham 

lain yang dibawah oleh sekte ini adalah taqiyah yaitu 

bahwa orang Islam dapat menyembunyikan identitas 

keislamannya demi keselamatan dirinya, dalam hal ini 

ia diperbolehkan mengucapkan kata-kata atau 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

keyakinannya. Dalam perkembangan selanjutnya, 

sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh 

penting dari sekte ini, seperti Abu Fudaik dan Rasyid 

at-Tawil, membentuk kelompok oposisi terhadap an-

Najdah yang berakhir dengan terbunuhnya Najdah 

pada tahun 69 H. 

4. Al-Ajaridah. Pemimpin sekte ini adalah Abdul Karim 

bin Ajjarad. Dibandingkan dengan sekte yang lain, 

pandangan kelompok ini jauh lebih moderat. Mereka 

berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah 

mereka seperti yang diajarkan an-Nafi, tidak boleh 

merampas harta dalam peperangan kecuali harta 

orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap 

musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, al-

Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita 

percintaan, seperti yang terkandung dalam surat 
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Yusuf. Oleh karena itu, surat ini dipandang bukan 

bagian dari al-Quran dan mereka tidak mengakuinya. 

5. As-Syufriyah. Sekte ini membawa paham yang mirip 

dengan paham sekte al-Azariqah, hanya lebih lunak. 

Nama as-Sufriyah berasal dari pemimpin mereka, 

Zaid bin Asfar. Pendapatnya yang penting adalah 

istilah “kufur” atau “kafir” (mengandung dua arti yaitu 

kufr an-nikmah, mengingkari nikmat Tuhan dan kufr 

bi Allah yaitu mengingkari Tuhan). Untuk arti yang 

pertama kafir tidak keluar dari Islam. Tentang taqiyah 

mereka hanya membolehkan dalam bentuk 

perkataan, tidak boleh berupa tindakan kecuali bagi 

wanita Islam yang diperbolehkan menikah dengan 

lelaki kafir apabila terancam keamanan dirinya. 

6. Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan Abdullah bin 

Ibad al-Murri at-Tamimi. Doktrin mereka yang 

terpenting antara lain: bahwa orang Islam yang 

berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin, 

melainkan muwahhid (orang yang kafir nikmat yang 

membuat pelakunya tidak keluar dari Islam). 

Selanjutnya yang dipandang sebagai daerah kafir, 

hanyalah markas pemerintah dan itulah yang harus 

diperanagi. Selain daerah itu disebut dar at-tauhid 

(daerah yang dukuasai orang Islam), dan tidak boleh 

diperangi. Tentang harta yang boleh dirampas dalam 

perang, mereka menetapkan hanya kuda dan 
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peralatan perang. Sekte ini yang dianggap paling 

moderat dalam aliran Khawarij. 
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