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Tujuan Penguatan
Setelah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama, civitas akademika IAIN Ponorogo mampu:
 Menelaah konsep tentang “Islam dan Kepemimpinan” dengan tepat dan benar.
 Menelaah konsep tentang “Islam dan Negara” dengan tepat dan benar.
 Menelaah konsep tentang “Ketaatan terhadap Pemerintah” dengan tepat dan benar.
 Menelaah konsep tentang “Sspirit Piagam Madinah” dengan tepat dan benar.
 Mengaktualisasikan konsep “Ukhuwah Wathaniyah dan Ajaran Cinta Tanah Air” dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar.

Kegiatan Penguatan
 Presentasi singkat dari nara sumber
 Tanya Jawab dana tau diskusi

Alokasi Waktu : 60 Menit
Teknik Penilaian : Tes Tulis dan Pengamatan
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Tidak ada ketentuan yang baku di dalam Islam mengenai sistem atau bentuk negara. Beberapa negara berpenduduk muslim di
dunia, menerapkan sistem bernegara yang berbeda-beda. Namun, beberapa prinsip atau ketentuan dasar mengenai
pengelolaan negara bisa dipahami dari pokok-pokok pikiran dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan praktik yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW dan para sahabat serta penjelasan para ulama pada generasi berikutnya.

ISLAM DAN KEPEMIMPINAN
Dalam Islam, setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya sesuai dengan
kapasitas masing-masing. Rasulullah SAW bersabda:
ُﻛﻠﱡ ﻜ ْﻢ َ ٍراع َوﻛﻠﱡ ﻜ ْﻢ َﻣ ْ ﺴﺌ ْـﻮٌل َﻋ ْﻦ َر ّﻋﻴﺘِِﻪ واﻷﻣﲑُ ٍراع واﻟّﺮ ﺟ ﻞ ٍراع ﻋﻠﻰ أﻫ ُِﻞ ﺑﻴﺘِِﻪ واﳌﺮأة َرا ِﱠﻋﻴﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ِﺖ زوﺟﻬﺎ
َ
( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ُ َووﻟَ ِﺪِﻩ ﻓﻜﻠّﻜﻢ ٍراع وﻛﻠّﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮٌل ﻋ ْﻦ َرﻋﻴﱠﺘِِﻪ
Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang
penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah
pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungtawaban atas
kepemimpinan kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Berikutnya, dalam sebuah komunitas perkumpulan tertentu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk selalu
memilih pemimpin. Ini berlaku bagi sekelompok orang, minimal tiga orang atau lebih, yang masing-masing mempunyai urusan
yang sama (al- umur al-musytarakah), dan urusan mereka sama-sama dibenarkan oleh syariah.
Kewajiban memilih pemimpin ini didasarkan atas Hadits Nabi:

ْ
َ َ
َ
َ َ
َ
ُذا َﻛﺎ َن َُُﺛﻼﺛﺔٌ ِﰱ ُﺳَﻔ ٍُﺮ ﻓَ ْـﻠﻴ َـﺆِّﻣﺮوا أ ُﺣ ُﺪ ُﻫ ُﻢ ِإ
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“Jika ada tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai pemimpin
atau ketua rombongan.” (H.R. Abu Dawud).
Dari hadits di atas bisa ditarik pemahaman bahwa dalam urusan temporal berupa perjalanan saja diwajibkan memilih
pemimpin, apalagi dalam urusan jangka panjang terkait sistem kemasyarakatan dan pengelolaan negara untuk mencapai
tujuan, kepentingan dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, diwajibkan bagi umat Islam memilih pemimpin, atau kepala negara
atau kepala pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteran masyarakat.
Kepemimpinan adalah prasyarat di dalam mewujudkan stabilitas, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan aman
dan nyaman. Lebih dari itu, kepemipimpinan menjadi bagian dalam pelaksanaan ajaran agama Islam seperti terkait dengan
penyusunan peraturan-peraturan dan penegakan hukumnya, distribusi kesejahteraan, atau dalam penanganan sengketa dan
konflik.
Jadi, meskipun tidak ada perintah membentuk sistem negara tertentu, perintah untuk mengangkat pemimpin dalam lingkungan
masyarakat, apalagi menyangkut urusan yang lebih luas meliputi sebuah bangsa yang besar berarti sekaligus mendirikan
pemerintahan. Tentunya, pemerintahan dalam skala besar tidak hanya mempunyai satu pemimpin saja, tetapi terdiri dari
pemimpin utama dan beberapa pemimpin yang membantuya dalam yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Adapun pondasi kepemimpinan dalam Islam dapat dirinci dalam beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:
Pertama, taqwa kepada Allah SWT. Pondasi dasar kepemimpinan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah SWT.
ﱠ
َ َ
َ ۟ ﱠ ۟ َّ َ ﱠ
َ
َ “ُُأ ﱡي َﻬﺎ َّٱﻟذ
يﻦ َء َاﻣنﻮا ٱتقﻮا ٱﻟﻠﻪ َﺣﻖ تقﺎ ِت ِﻪۦ َوَل تمﻮت ﱠﻦ ِإَل َوأنﺘﻢ ﱡﻣ ْﺴ ِﻠمﻮن
ِ
wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar- benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian
mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam.” (Q.S. Ali Imran [3]: 102)
Beriman dan bertakwa mengandung unsur kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah SWT sehingga nantinya para
pemimpin dan rakyatnya selalu menjaga perilaku dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah sampai akhir hayatnya.
Kedua, tanggung jawab. Kepemimpinan adalah dasar dari sebuah tanggung jawab seperti disebutkan dalam hadits riwayat
Imam Bukhari dan Muslim di atas. Dalam Surat An-Nahl ayat ُ 93 juga disebutkan:
ُ َ ُ
ً
ُ َ
َ ً َ
َّ ٓ َ َ
ٓ َ
ٓ َ
ُ
ُﻟ ْﻮ شﺎ َء ٱﻟﻠﻪ ﻟ َج َعﻠك ْﻢ أ ﱠﻣﺔ َو ِﺣﺪة َوﻟـ ِكﻦ ي ِض ﱡﻞ َﻣﻦ َيشﺎء َو َي ْﻬ ِﺪى َﻣﻦ َيشﺎء ۚ َوﻟت ْﺴ َٔـﻠ ﱠﻦ ﻋ ﱠمﺎ ﻛنﺘ ْﻢ ت ْع َمﻠﻮن
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“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang
apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nahl [16]: 93).
Seperti yang dinyatakan di dalam ayat Al-Qur’an dan hadits akan tanggung jawab tersebut, maka menjadi pemimpin berarti
akan memikul tanggung jawab tidak hanya di dunia, namun di akhirat kelak. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggung
jawaban dari setiap kebijakan dan tanggung jawabnya ketika nanti berada di akhirat.
Ketiga, musyawarah. Pemimpin harus pandai dalam mengajak para bawahan atau orang-orang yang ia pimpin untuk
tetap bermusyawarah dengan baik sebagaimana hal ini tercantum di dalam surat Asy-Syura ayat 38:
۟ َ َ ْ ِّ َ ۟ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ََْ
َ
ﻮا ﱠ
َ ٱﻟصﻠﻮ َة َوأ ْﻣﺮﻫ ْﻢ ش
ﻮرى َﺑ ْينﻬ ْﻢ َو ِﻣ ﱠمﺎ َرزقنـﻬ ْﻢ ي ِنﻔقﻮن
وٱﻟ ِذيﻦ ٱﺳﺘجﺎﺑﻮا ِﻟرب ِﻬﻢ وأقﺎﻣ
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada
mereka.” (Q.S. Asy-Syura [42]: 38).

Keempat, adil. Pemimpin yang bertaqwa akan selalu berlaku adil terhadap apapun, karena sikap ini adalah sikap yang terpuji
dan sangat disukai oleh Allah SWT seperti yang tercantum di dalam Surat An-Nahl Ayat 90:
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ْ َ َّ ﱠ
ْ
ْ ٓ َ َْ َ
ْ
ُ ُ
َٓ
َ َّ َ َ ُ َّ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ِإن ٱﻟﻠﻪ َيأﻣﺮ ِبٱﻟ َعﺪ ِل َو ِٱْل ْﺣ َﺴـﻦ َو ِإيﺘﺎئ ِذى ٱﻟق ْﺮ َﺑﻰ َو َين َﻬﻰ ﻋﻦ ٱﻟﻔ ْحشﺎ ِء َوٱﻟمنﻜﺮ َوٱﻟ ََبْﻰ ۚ َي ِعُُ ْﻢ ﻟ َعﻠك ْﻢ تذﻛﺮون
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16]: 90).
Kelima, tidak membebani orang lain. Sifat dasar kepemimpinan lain yang seharusnya dimiliki pemimpin dalam ajaran Islam
adalah tidak memberatkan apapun kepada orang lain apalagi di luar batas kemampuan orang tersebut. Dalam konteks
kepemimpinan, orang lain di sini adalah rakyat. Penjelasan
tersebut seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Swt;
َّ
ِّ َ
ََْ َ َﱠ
َ َ ْ َ َ َ ً ْ ٓ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ً ﱠ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ﱠ َ َ َ ْ َ ٓ ﱠ َ ٓ ْ ْ َ ْ َ َ ﱠ
َ
َل يكﻠف ٱﻟﻠﻪ نﻔﺴﺎ ِإَل وﺳعﻬﺎ ۚ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴبﺖ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ٱكتﺴبﺖ ۗ ربنﺎ َل تﺆ ِاخذنﺎ ِإن ن ِﺴينﺎ أو أخطأنﺎ ۚ ربنﺎ وَل تح ِمﻞ ﻋﻠﻴنﺎ ِإصﺮا كمﺎ ﺣمﻠﺘﻪۥ ﻋﻠﻰ ٱﻟ ِذيﻦ ِﻣﻦ قَب ِﻠنﺎ ۚ ربنﺎ
َ
َ َٓ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ﱠ
َ ََ َ َ َْ
ْ
َ نﺖ َﻣ ْﻮﻟى َنﺎ َﻓٱنص ْﺮَنﺎ َﻋﻠﻰ ْٱﻟ َق ْﻮم ْٱﻟ َكـﻔر
يﻦ
َوَل ت َح ِّمﻠنﺎ َﻣﺎ َل طﺎقﺔ ﻟنﺎ ِب ِﻪۦ ۖ َوٱﻋف ﻋنﺎ وٱغ ِﻔﺮ ﻟنﺎ وٱرﺣمنﺎ ۚ أ
ِ
ِ
Artinya:
Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Baginya ganjaran untuk apa yang
diusahakannya, dan ia akan mendapat siksaan untuk apa yang diusahakannya. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami berbuat salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami tanggung
jawab seperti Engkau telah bebankan atas orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami apa
yang kami tidak kuat menanggungnya; dan ma’afkanlah kami dan ampunilah kami serta kasihanilah kami kerana Engkaulah
Pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286).
Keenam, amanah. Pemimpin yang seharusnya memenuhi dasar syariat Islam adalah dia yang amanah dan tidak munafik
seperti yang digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang amanah, salah satunya adalah di dalamَ firman-Nya:ْ
َ
ُ ُ
ُ
ًًۢ َ َ َ َّ ﱠ
ْ ْ ۟ ُ َ
ْ
َ َّ ﱠ
ﱠ
َ ْ ۟ َ ﱡ
َ َّ ﱠ
يعﺎ َب ِص ًﻴﺮا
إن ٱﻟﻠﻪ َيأﻣﺮك ْﻢ أن تﺆدوا ٱﻷ َﻣـنـ ِﺖ ِإﻟﻰ أﻫ ِﻠ َﻬﺎ َو ِإذا َﺣُ ْمﺘﻢ َﺑ ْﻴ َﻦ ٱﻟنﺎس أن ت ْحُمﻮا ِبٱﻟ َعﺪ ِل ۚ ِإن ٱﻟﻠﻪ ِن ِع ﱠمﺎ َي ِعُُﻢ ِب ِﻪۦ ۗ ِإن ٱﻟﻠﻪ كﺎن ﺳ ِم
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Artinya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa’
[4]: 58).
Ketujuh, keteladanan. Pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam adalah pemimpin yang bisa dijadikan sebagai sang suri
tauladan secara baik. Teladan inilah yang ditunjukkan oleh rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagaimana dalam surat AlAhzab: 21:
َ
َّ ۟ ْ َ َ
ِّ ٌ َ
ٌ ُ َّ
َ َّ
ْ ٱﻟﻠ َﻪ َو ْٱﻟ َﻴ ْﻮ َم
َ
ُْ َ َْ َ
ٱل َء ِاخ َﺮ َوذك َﺮ ٱﻟﻠﻪ ﻛ ِث ًﻴﺮا
ﻮل ٱﻟﻠ ِﻪ أ ْﺳ َﻮة َﺣ َﺴنﺔ ﻟ َمﻦ كﺎن يﺮﺟﻮا
ِ ُقﺪ كﺎن ﻟكﻢ ِﻓﻰ رﺳ
Artinya:
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab [33]: 21)

KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA
Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk atau memilih atau merencanakan model pemilihan seseorang pemimpin yang akan
menggantikan beliau sebagai pemimpin masyarakat; atau pemimpin negara. Sementara kota Madinah ketika itu sudah bisa
disebut sebagai negara dan mempunyai pemerintahan sendiri. Sepeninggal beliau, risalah kenabian sudah selesai, akan tetapi
keberadaan tatanan yang sudah berjalan baik selama beliau memimpin Madinah harus dilanjutkan oleh seorang pemimpin
yang akan menggantikannya. Akan tetapi, tidak ada petunjuk yang jelas mengenai proses pergantian kepemimpinan
sepeninggal beliau.
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Para sahabat melakukan “ijtihad” sendiri untuk menentukan pengganti beliau. Istilah “khalifah” yang dipilih untuk
menyebut pemimpin setelah Nabi berarti pengganti atau wakil. Sahabat Abu Bakar dipilih sebagai khalifah atau pemimpin
pengganti Nabi lantaran ia adalah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan menggantikan beliau sebagai imam
shalat. Alasan terakhir inilah yang paling penting, karena banyak juga sahabat senior yang sangat dekat dengan Nabi dan
mempunyai jasa sangat besar dalam proses perkembangan Islam ketika itu selain Abu Bakar.
Berikutnya sahabat Abu Bakar, menunjuk sahabat Umar sebagai penerusnya sebelum beliau meninggal. Sementara
pengangkatan Utsman bin Affan, dilakukan dengan sistem ahlul halli wal ‘aqdi atau electoral berdasarkan permintaan sahabat
Umar di akhir masa hidupnya, sesaat sebelum beliau ditikam oleh Abu Lu’luah. Terakhir, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi
Thalib, dan berlanjut ke sistem kerajaan atau keturunan dan seterusnya.
Dari catatan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan model negara pemerintahan
tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam sepeninggalnya. Dengan kata lain, model pemerintahan Islam tidak menjadi bagian
dari yang disyariatkan oleh Nabi. Hal yang mutlak adalah bahwa Islam menegaskan perlunya pemimpin dalam sebuah tatanan
masyarakat. Namun, bagaimana model pemilihan atau penunjukan pemimpin serta bagaimana sistem kepemimpinannya
menjadi bagian dari urusaan masyarakat itu sendiri.
Islam melalui apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi di Madinah dengan demikian hanya meninggalkan sistem nilai dan
tata masyarakat yang baik. Bagaimana realiasai teknis tatanan masyarakat kemudian diserahkan kepada masyarakat yang
bersangkutan dan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan masing- masing.
Dalam hal ini secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum mendirikan pemerintahan khusus yang disebut dengan “negara
Islam”, “daulah Islāmiyah” atau apapun istilahnya tidaklah wajib. Bahwa yang penting dalam Islam adalah ajaran-ajaran dan
tata nilai yang telah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika itu dapat terlaksana dengan baik dalam suatu negara.
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Kata “daulah” sendiri yang diartikan sebagai negara tidak dikenal dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an kata tersebut dibaca
“dulatan” bermakna berputar atau beredar, yang terdapat pada surat al-Hasyr ayat 7: yang berarti “agar harta yang terkumpul
itu tidak berputar/beredar di antara orang-orang kaya saja di lingkungan Anda semua”. Jika mau diambil sebuah isyaratnya,
ayat ini tidak berbicara mengenai bentuk negara, melainkan sistem ekonomi yang adil dari sebuah pemerintahan.
Pandangan bahwa tidak perlu ada negara Islam ini juga disebabkan oleh heteroginitas yang sangat tinggi di antara warga
negara, di samping kenyataan pengamalan ajaran Islam menjadi tanggungjawab individu-individu umat Islam sendiri.
Pandangan ini juga bertolak dari kenyataan bahwa Islam tidak memiliki ajaran formal yang baku tentang negara, yang jelas ada
adalah mengenai tanggungjawab masyarakat untuk melaksanakan Syari'ah Islam.
Jadi dengan demikian, mendirikan sebuah negara Islam tidak wajib bagi kaum muslimin. Jika pun didirikan negara
berdasarkan Islam, maka bentuk negara dan pemerintahannya ditentukan berdasarkan kesepakatan (al-‘ahd) dari para
pendirinya. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa negara yang menamakan diri negara Islam juga menerapkan sistem yang
beragam alias berbe-beda satu sama lain di seluruh dunia

KETAATAN TERHADAP PEMERINTAH
Bagian dari ajaran mengenai kepempimpinan adalah Islam adalah ketaatan terhadap pemimpin itu sendiri. Allah SWT
berfirman:
َْ
َّ َ
َّ
ُ
۟
۟
ْ ْ ُ
َ َّ ۟
َ َ
َ ْ َ ﱡ
۟ ﻮل َو ُأ
َ َيـأ ﱡي َﻬﺎ َّٱﻟذ
ْ ٱﻟﻠﻪ َو ْٱﻟ َﻴ ْﻮم
ْ ٱﻷ
َ ٱﻟﺮﺳ
ْ نُ ْﻢ ۖ َﻓإن َت َنـ َز ْﻋﺘ
ٱﻟﻠ ِﻪ َو ﱠ
ﻮا ﱠ
ٱل َء ِاخﺮ ۚ ذ ِﻟك
ب
ﻮن
ن
ﻣ
ﺆ
ت
ﻢ
نﺘ
ﻛ
ن
إ
ﻮل
ﺳ
ٱﻟﺮ
ﻰ
ﻟ
إ
وﻩ
د
ﺮ
ﻓ
ء
ﻰ
ش
ﻰ
ﻓ
ﻢ
ﻣ
ﺮ
ﻣ
ﻰ
ﻟ
و
يﻦ َء َْاﻣن ًﻮا أ ِطيعﻮا ٱﻟﻠﻪ َوأ ِطيع
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِْ َ ٌ ْ َ
خﻴﺮ وأﺣﺴﻦ تأويل

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarModul
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benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. AlNisa’ [4]: 59).
Setelah Allah SWT dalam ayat 58 Surat An-Nisa memerintahkan para penguasa dan hakim untuk memutuskan perkara diantara
rakyatnya agar mereka memutuskannya dengan kebenaran, maka di sini Allah memerintahkan para rakyat untuk menaati
pemimpin mereka. Hal itu didahului dengan perintah untuk menaati-Nya dan menaati Rasul, karena qadhi atau penguasa
apabila menyelisihi hukum Allah dan rasul-Nya, maka hukum mereka tidak berlaku.
Kata adalah para imam, sultan, qadhi, dan semua yang memilik kekuasaan yang sah. Ketaatan kepada perinta dan larangan
mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan sebagaimana hadist dari Rasulullah SAW:
َ
ُﻋﱠز َو َﺟ ﱠﻞ
َ
َ
ِ`ُﻻ طَﺎ َﻋﺔَ ﻟَِم ْﺨﻠﻮٍق ِﰲ ُﻣ ْع ِصﻴَِﺔ ا ﱠ
Artinya:
Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. (HR. Bukhari dan Muslim)
Ibnu Abbas RA menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi SAW mengirimnya
dalam suatu sariyyah (pasukan kecil). Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ali RA, ia berkata: Nabi SAW mengirimkan sariyyah
dan mengangkat seorang Anshar sebagai pimpinannya dan memerintahkan mereka untuk menaatinya.
Dikisahkan bahwa suatu ketika pimpinan itu marah dan berkata, "Bukankah Nabi SAW memerintahkan kamu
menaatiku?"Mereka menjawab, "Ya." Pimpinan itu berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah kepadaku kayu bakar." Mereka pun
mengumpulkannya. Pimpinan itu berkata, "Nyalakanlah api." Maka mereka menyalakan, lalu pimpinan itu berkata, "Masuklah
kamu ke dalamnya." Mereka pun hampir mau melakukannya, namun sebagian mereka menahan sebagian yang lain, dan
mereka berkata, "(Sesungguhnya) kami melarikan diri kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari api (neraka)."
Mereka tetap seperti itu hingga api itu padam, sehingga hilanglah kemarahan pimpinan itu, lalu disampaikanlah berita itu
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kepada Nabi SAW, kemudian Beliau bersabda, "Jika sekiranya mereka masuk ke dalamnya, tentu mereka tidak akan keluar
sampai hari kiamat. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf (wajar)."
Ketaatan yang dimaksudkan dalam perintah ini dengan syarat mereka para pemimpin itu tidak memerintahkan maksiat. Jika
memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Dalam ayat tersebut, ketaatan kepada ulil amri tidak disebutkan ulang
sebagaimana ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Meskipun ada perintah untuk menaati ulil amri, namun tidak sembarangan
karena ketaatan kepada ulil amri dibatasi dengan syarat, yakni tidak memerintahkan maksiat.
Kemudian terdapat pertanyaan mengenai, apakah pemerintah yang zalim harus ditaati juga perintahnya jika bukan maksiat?
Ya, pemerintah yang zhalim juga harus dita’ati dalam perkara yang ma’ruf (bukan maksiat serta sanggup dikerjakan),
berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
ْ
َ
َ
َ
َ
(أُﻻ َﻣ ْﻦ َو َﱄ ُﻋﻠَْﻴِﻪ َ ٍوال َﻓ َـﺮآﻩ َ˝ِْﰐ ُشْﻴ ًـﺌﺎ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْع ِصﻴَِﺔ ا ﱠِ` َﻓ ْـﻠﻴَ ْﻜَﺮْﻩ َﻣﺎ َ˝ِْﰐ ُِﻣ ْﻦ َﻣ ْع ِصﻴَِﺔ ا ﱠِ` ُ َوﻻ ي َـُنِزَﻋ ﱠﻦ يًَﺪ ِﻣ ْﻦ طَﺎ َﻋٍﺔ )ﻣﺴﻠﻢ
Artinya:
Ingatlah! Barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu ia melihat pemimpinnya melakukan sebuah kemaksiatan
kepada Allah. Maka bencilah maksiat yang dilakukannya, namun jangan keluar dari keta’atan kepadanya (memberontak).”
(HR. Muslim).
Maksudnya perintah untuk berbuat maksiat tidak perlu dipatuhi. Namun, jika ada memerintah yang berbuat makziat atau
dzalim, perintahnya kebaikannya tetap ditaati dengan mengingkari kemaksiatannya di dalam hati.
َ
Kata ( ﻓَإِن ُز ن تَ ﻋﺘ ْﻢkemudian jika kamu berlainan pendapat) dalam Surat An-Nisa ayat 59 di atas bermakna antara sebagian
kalian dengan sebagian yang lain, atau sebagiankaliandengan para pemimpin. Kata ( ُِﻓﻰ ٍُء شﻰtentang sesuatu) mencakup
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urusan-urusan keagamaan dan keduniaan. Kata ( ُﺮﱡدوﻩ ﻓَ ﷲِ ِإﻟَﻰ واﻟ ﱠﺮ ُِل ﺳﻮmaka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul),
yakni mengembalikannya kepada Allah adalah dengan mengem-balikannya kepada Al-Qur’an, dan mengembalikannya kepada
Rasul adalah dengan mengembalikannya kepada sunnah-sunnahnya setelah kematiannya, namun ketika ia masih hidup maka
dengan bertanya dan meminta hukum dan putusan kepadanya.
Oleh karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan
pemerintah maupun dari ulama merupakan satu paket ketaatan umat Islam. Karena patuh kepada Nabi termasuk ketaatan
kepada Allah; dan patuh kepada pemimpin adalah termasuk taat kepada Nabi.
Rasulullah SAW bersabda,
َ
 َوﻣﻦ َﻣﻦ، َوﻣﻦ ي ِط ِﻊ اﻷِﻣ َﲑ ﻓَق ْﺪ َأطﺎ َﻋِﲏ،`َ َوﻣﻦ َﻋ َصﺎِﱐ ﻓَق ْﺪ َﻋ َصﻰ ا ﱠ،`َُأطﺎ َﻋِﲏ ﻓَق ْﺪ َأطﺎ َع ا ﱠ

Artinya:
Siapa saja yang taat kepada diriku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa saja yang taat kepada pemimpin, maka telah patuh
kepada diriku. Siapa saja yang berbuat durhaka kepada pemimpin, maka ia telah telah durhaka kepadaku.” (HR. Bukhari)

SPIRIT PIAGAM MADINAH
Nabi Muhammad SAW mulai membangun peradaban dari Madinah setelah beliau hijrah dari Makkah ke kota ini. Kondisi
Madinah atau Yatsrib bersifat majemuk. Ketika itu Nabi tidak mendirikan negara Islam atau negara Arab, tetapi mendirikan
negara Madinah, yaitu negara berperadaban dalam masyarakat yang majemuk tersebut. Masyarakat Madinah sangat
heterogen terdiri dari kaum Muslimin yang berasal dari suku Quraisy (Muhajirin) dan kelompok Ansor (Suku Aus dan
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Khazraj).Selain itu kaum Yahudi terdiri dari Bani Quraudzhah, Bani Qainuqa’ dan Bani Nadzir, dan kemudian kaum Nasrani dari
Najran.
Bersama semua elemen masyarakat yang ada, Nabi menyusun sebuah dokumen kesepakatan bersejarah yang dinamakan
Piagam Madinah. Kesepakatan ini mengikat semua warga masyarakat menjadi umatan wahidah (satu umat) yang menjunjung
persamaan dan berjuang bersama dalam membela negara.

Langkah ini dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam tindakan nyata yang berbentuk keteladanan (uswah
hasanah). Nabi sebagai pemimpin negara Madinah menunjukkan besarnya rasa kasih sayang, sikap yang tegas dan adil kepada
semua. Dalam masyarakat Madinah, setiap pemeluk agama mendapatkan hak hidup dan kebebasan menjalankan agamanya
dengan seluas-luasnya.
Sebagai contoh suatu ketika ada seorang Muslim membunuh seorang Yahudi, maka Nabi pun marah dengan mengatakan:
قﻓﺪ أذى ﷲ
آذاﱐ وﻣﻦ أذاﱐ قﻓﺪ
ﻦﻣآذى ذﻣﻴﺎ

Artinya:
Siapa saja menyakiti kaum dzimmi maka ia telah menyakitiku, dan siapa saja menyakitiku maka ia telah menyakiti Allah. (H.R.
Thabrani)
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Piagam Madinah memberikan pengaruh penting dalam memulai peradaban baru di kota ini. Piagam Madinah atau dalam
bahasa Arab “shahifah al-madinah”atau terkadang disebut “konstitusi Madinah” merupakan suatu perjanjian formal antara
Rasulullah dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 M. Piagam tersebut disusun sejelasjelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah.
Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak- hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitaskomunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut
ummah.
Berikut ini adalah teks terjemahan Piagam Madinah yang dikutip dari kitab Sirah an-Nabiy karya Ibnu Hisyam, berisi 47 pasal:
~
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PIAGAM MADINAH
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang
Ini adalah piagam dari Muhammad SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti
mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.
Pasal 1
Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.
Pasal 2
Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan
tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 3
Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 4
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 5
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 6
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 7
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 8
Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku
membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 9
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 10
Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 11
Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam
pembayaran tebusan atau diyat.
Pasal 12
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya
Pasal 13
Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan
permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara
mereka.
Pasal 14
16
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Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang
kafir untuk (membunuh) orang beriman.
Pasal 15
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung
kepada golongan lain.
Pasal 16
Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.
Pasal 17
Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di
jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.
Pasal 18
Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.
Pasal 19
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada
petunjuk yang terbaik dan lurus.
Pasal 20
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.
Pasal 21
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat).
Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
Pasal 22
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Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat
kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari
kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.
Pasal 23
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.
Pasal 24
Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
Pasal 25
Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga
(kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.
Pasal 26
Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 27
Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 28
Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 29
Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 30
Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 31
Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
18
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Pasal 32
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 33
Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 34
Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).
Pasal 35
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).
Pasal 36
Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat
orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah
sangat membenarkan ketentuan ini.
Pasal 37
Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam
menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman
akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
Pasal 38
Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.
Pasal 39
Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.
Pasal 40
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Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
Pasal 41
Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.
Pasal 42
Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya
menurut (ketentuan) Allah ‘Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam
ini.
Pasal 43
Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.
Pasal 44
Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.
Pasal 45
Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka
perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu,
kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing- masing sesuai tugasnya.
Pasal 46
Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik
dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang
bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.
Pasal 47
Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali
orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.
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~
Demikianlah kutipan teks Piagam Madinah yang sangat monumental itu.

Mengingat kemajemukan masyarakat Arab khususnya yang berada di Makkah dan Madinah itu, maka ketika Nabi membentuk
komunitas di daerah itu tidak dinamai negara Islam dan bukan negara Arab, tetapi dinamai komunitas Madinah atau negara
Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah, yang terdiri dari warga Islam, Nasrani dan Yahudi. Mereka diajak hidup bersama
berdampingan saling menjaga dan saling melindungi.
Inilah Sunnah nabi yang diajarkan pada umat Islam dalam mebentuk masyarakat atau negara mesti disesuaikan dengan kondisi
masyarakatnya. Itu semua merupakan sejarah Islam dan Kristen di Timur Tengah yang patut dicatat dan dicontoh hingga
sekarang, termasuk di belahan dunia Muslim yang lain terutama umat Islam Indonesia.
Dokumen sejarah ini menunjukkan betapa pandangan moderat dan bersikap toleran itu telah dilaksanakan dengan sungguhsungguh oleh Nabi sejak awal. Tidak hanya umat Islam yang mendapat hak dan perlindungan, tetapi seluruh anggota kelompok
yang menandatangani Piagam Madinah. Semuanya hidup rukun dan bebas menjalankan agama masing-masing di bawah
kepemimpinan Nabi Muhammad. Kehidupan itulah yang menyebar ke seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran agama
Islam ke tengah bangsa yang lain.
Keteladanan lain yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah selalu bersikap tegas dan bertindak adil tidak pandang bulu
terhadap siapapun, jauh dari nepotisme. Suatu ketika tertangkap seorang wanita karena mencuri, lalu Usamah bin Zaid
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meminta kepada Nabi untuk membebaskan wanita tersebut dari hukuman. Tetapi dengan tegas Nabi menolak untuk
membebaskan pencuri tersebut dengan mengatakan, “Seandainya Fatimah binti Muhamamad (anakku) mencuri, maka akan
saya potong sendiri tangannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).
Dalam menerapkan risalahnya, Nabi bertindak adil terhadap siapapun, kalau keluarganya sendiri menyeleweng juga akan
ditindak, bukan dilindungi. Dengan demikian, hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu.
Karakter Nabi lainnya sebagai pemimpin Madinah yang patut kita contoh adalah mengasihi fakir miskin dan rakyat jelata, serta
mampu melayani rakyat jelata sebagaimana menghadapi para pembesar. Nabi sendiri memilih cara hidup miskin agar bisa
bergaul dan merasakan penderitaan mereka sehingga bisa memperjuangkan kepentingan mereka. Ajaran yang dibawa Nabi
tentang zakat, infaq dan keutamaan sedekah adalah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kerukunan. Tujuan
pelaksanaan zakat dan sedekah itu sangat jelas :
ًًۢ
ُ
ٓ َْْ
َ ُ َ
ﻛ ْﻰ َل َيكﻮن دوﻟﺔ َﺑ ْﻴ َﻦ ٱﻷغ ِن َيﺎ ِء ِﻣنُ ْﻢ

Artinya:
Agar harta-benda tidak hanya berputar di lingkungan orang-orang kaya di antara kalian. (QS. Al Hasyr [59]: 7).
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Ajaran tersebut pada periode berikutnya dilanjutkan Khalifah Abu Bakar ketika orang yang tidak mau membayar zakat, maka
dianggap keluar dari Islam. Konsekuensinya, mereka yang melanggar ditindak secara tegas. Ini menunjukkan kepedulian pada
masyarakat kecil, seperti yang dicontohkan Nabi.

Pada Masa pembebasan Kota Mekah, Nabi memberikan keteladanan yang lain dengan memberikan amnesti umum pada
kelompok yang selama ini memusuhi beliau. Walaupun beliau diusir dari tanah kelahirannya itu selama kurang lebih delapan
tahun, tetapi beliau tidak melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang dulu melakukan penyiksaan, penghinaan
terhadap Islam dan kaum Muslimin dan Nabi sendiri.
Ketika itu ada sekelompok sahabat yang dendam pada kekejaman orang kafir Quraisy di zaman dahulu, sehingga sesumbar
dengan geram; al yauma yaumul malhamah (hari ini adalah hari pembalasan), maka dengan tegas Nabi mencegah kemauan
sekelompok sahabatnya itu dengan sikap sebaliknya dengan bahasa penuh kesejukan; al yauma yaumul marhamah (hari ini
adalah hari kasih sayang), hari untuk saling memaafkan.
Selanjutnya diumumkan; barang siapa masuk masjid maka mereka aman, dan barang siapa masuk rumah Abu Sufyan tokoh
Quraisy juga aman, dan barang siapa yang menutup rumahnya juga dijamin keamanannya; sehingga tidak ada pertumpahan
darah dalam pembebasan Mekah itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, jauh dari rasa dendam, apalagi
dendam pribadi. Peristiwa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran:
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Dikarenakan rahmat dari Allah–lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka (Quraisy). Seandainya kamu bersikap keras
dan kasar tentulah mereka akan menjauh dari sisimu, karena itu maafkan dan mohonkan ampun mereka dan ajaklah mereka
bermusyawarah dalam segala hal. (Q.S. Ali Imran: 159).

Dengan sikap lembut dan pemaaf tersebut, misi Nabi justeru lebih menarik simpati masyarakat.
Pelajaran sejarah lain yang diajarkan Nabi adalah setelah pembebasan Mekah berbagai suku di Arab telah masuk Islam, sehingga
membuat bangga sebagian kaum Muslimin sebagai mayoritas. Sikap itu membuat mereka angkuh dan lengah dalam
menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mendapat musibah besar ketika mendapat serangan dari orang
kafir di Khunain. Allah sendiri mencela hal itu dengan berfirman :
َْ ُ َ ْ َ َ ً َ َُْ ْ
َ ُ ْ ُْ ْ ْ
َّ ُ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ
َ
َ ﺖ ﺛ ﱠﻢ َو َّﻟ ْﻴﺘ ْﻢ ﻣ ْﺪﺑر
ََ
يﻦ
اط َﻦ ﻛ ِث َﻴﺮ ٍة ۙ َو َي ْﻮ َم ﺣن ْﻴ ٍﻦ ۙ ِإذ أﻋ َج َبﺘك ْﻢ ﻛث َﺮتك ْﻢ ﻓﻠ ْﻢ تْﻦ ﻋنك ْﻢ ش ْيﺌﺎ َوضﺎقﺖ ﻋﻠ ْيكﻢ اﻷ ْرض ِبمﺎ رﺣَب
ِ ُقﺪ نص َﺮكﻢ اﻟﻠﻪ ِﻓي ﻣﻮ
ِ
Artinya:
Sesungguhnya Allah telah menolong kalian di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di
waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu
sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. (QS AlTaubah [9]: 25).
Allah dan rasul-Nya menghendaki bagi kelompok mayoritas harus tetap rendah hati sehingga bisa menjadi pelindung bagi
kelompok yang lain.
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Dengan kepemimpinan dan keteladanan Nabi tersebut, kehidupan yang sebelumnya penuh kekerasan menjadi kehidupan
yang penuh kedamaian. Ini merupakan pelajaran penting bagi umat Islam sesudahnya dalam membangun masyarakat, bangsa
dan negara.

UKHUWAH WATHANIYAH DAN AJARAN CINTA TANAH AIR
Umat Islam mempunyai tiga pilar ukhuwah atau persaudaraan yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam,
ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama bangsa Indonesia dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama umat
manusia. Ukhuwah Islamiyah sebegaimana telah diulas dalam bab terdahulu, merupakan landasan teologis atau landasan iman
dalam menjalin persaudaraan tersebut dan ini sekaligus merupakan entry point dalam mengembangkan ukhuwah yang lain.
Agar keimanan ini terefleksikan dalam kebudayaan dan peradaban, maka kepercayaan teologis ini perlu diterjemahkan ke
dalam realitas sosiologis dan antropologis. Ukhuwah Islamiyah kemudian diterapkan menjadi ukhuwah wathaniyah, yakni
persaudaraan atau solidaritas kebangsaan.
Jika ukhuwah Islam yang menjadi landasan teologis tidak dikembangkan ke dalam realitas sosiologis dan dijadikan sebagai
budaya, maka akan berhenti sebagai ukhuwah islamiyah yang sempit, sehingga menjadi sistem kepercayaan dan ritual belaka
yang hanya peduli dan komitmen pada umat Islam saja. Padahal sebuah komunitas besar masyarakat yang membentuk sebuah
bangsa terdiri dari berbagai suku, agama dan kepercayaan. Dari situlah kemudian muncul aspirasi pembentukan negara Islam,
yakni ketika ukhuwah hanya dibatasi pada ukhuwah Islamiyah, tidak dikembangkan lebih luas menjadi ukhuwah wathaniyah.
Ukhuwah Islamiyah dikembangkan sampai ke dimensi ukhuwah wathaniyah. Dengan adanya landasan iman, ukhuwah
wathaniyah bisa menjadi paham kebangsaan yang sangat kuat. Inilah yang disebut dengan nasionalisme-religius, yakni
nasionalisme yang disinari dan disemangati oleh agama. Sementara ketika ukhuwah wathaniyah ini tidak dilandasi oleh
keimanan dan keislaman, dia akan rapuh dan akan mudah dirasuki oleh paham-paham lain yang akan menghancurkan sendisendi kehidupan sosial dengan terjadinya konflik sosial yang tidak pernah berhenti.

Modul
Penguatan Moderasi Beragama Bagi Civitas Akademika IAIN Ponorogo
Menrujuk Kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019
Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam

25

Ukhuwah wathaniyah terkait dengan fitrah kemanusiaan, yakni kecenderungan manusia sejak dahulu kala untuk
mencintai tanah airnya. Rasa cinta Nabi Ibrahim AS kepada tanah airnya diabadikan dalam satu pernyataan dan doanya dalam
ayat Al-Qur’an:
َ َ
َّ ْ ْ َ َ ْ َ
ً َ َ َ ْ َ ْ ِّ َ
ْ ْ ْ َ ً
ﱠ
ْ َ َ ْ َ
َ ﺎﻟﻠﻪ َو ْاﻟ َﻴ ْﻮم ْاْخﺮ ۖ َق
ََ ﱠ
َ اﻟنﺎر ۖ َوب ْئ
ﺎل َو َﻣ ْﻦ ﻛ َﻔ َﺮ َﻓ ُأ َﻣ ِّﺘعﻪ َق ِﻠ ًيل ﺛ ﱠﻢ أ ْض َط ﱡ
س
اب
ذ
ﻋ
ﻰ
ﻟ
إ
ﻩ
ﺮ
ِ
ِ ات ﻣﻦ آﻣﻦ ِﻣنﻬﻢ ِب
ِ و ِإذ قﺎل ِإﺑ َﺮ ِاﻫيﻢ رب اﺟعﻞ ﻫـذا بﻠﺪا ِآﻣنﺎ وارزق أﻫﻠﻪ ِﻣﻦ اﻟثم َﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ َْ
اﻟم ِصﻴﺮ

Artinya:
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki
dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” Allah berfirman:
"Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah
seburuk-buruk tempat kembali.” (QS Al-Baqarah [2]: 126).
Karunia Allah SWT yang diberikan kepada sebuah negeri harus senantiasa disyukuri dan dijaga keberlangsungannya. Itulah cara
mendapatkan negeri yang makmur dan diampuni oleh Allah (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur). Sebagaimana dalam
ayat lain dikisahkan mengenai bangsa negeri Saba’.
ُُ
ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ ْ
َ ْ َ َْ ٌَ َ ﱠ
ٌ اش ُﻜﺮوا ﻟﻪ ۚ َب ْﻠ َﺪ ٌة َط ِّﻴ ََب ٌﺔ َو َرب َغﻔ
ْ َ
َ َ َ ْ َ
ﻮر
ﻴﻦ َو ِش َم ٍﺎل ۖ كﻠﻮا ِﻣﻦ رز ِق ربكﻢ و
ٍ ﻟقﺪ كﺎن ِﻟﺴب ٍإ ِﻓي ﻣﺴﻜ ِن ِﻬﻢ آيﺔ ۖ ﺟنﺘ ِﺎن ﻋﻦ ي ِم
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Artinya:
Sungguh bagi Kaum Saba’ ada tanda (kebesaran Rabb) di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di
sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan:) “Makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadaNya!’.
Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr”. (QS Saba’ [34]:15).
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Saba’ adalah sebutan raja-raja Negeri Yaman dan penduduknya. Termasuk diantara mereka
ialah raja-raja Tababi’ah dan Ratu Bilqis atau isteri Nabi Sulaiman. Dulu, mereka berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan
(yang meliputi) negerinya, kehidupannya, kelapangan rizkinya, tanaman- tanamannya, dan buah-buahannya. Allah mengutus
kepada mereka beberapa rasul, yang menyeru mereka agar memakan rizki yang diberikan-Nya, dan agar bersyukur kepada-Nya
dengan mentauhidkan-Nya dan beribadah kepada-Nya. Keadaan mereka (yang baik) itu terus berlangsung hingga (waktu) yang
dikehendaki Allah, lalu mereka berpaling dari apa yang diserukan kepada mereka, sehingga mereka dihukum dengan datangnya
banjir bandang dan terpencar-pencarnya mereka di banyak negeri.
Dengan demikian, cinta tanah air merupakan bagian dari perintah agama. Para ulama sampai mengatakan bahwa “Cinta Tanah
Air adalah bagian dari Iman”.
ْ
َ
ُﺣ ﱡﺐ اﻟَْﻮطَ ِﻦ ِﻣ َﻦ ا ِْلﳝُﺎ ِن

Berikutnya, sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat yang beradab (mutamaddin),maka ukhuwah Islamiyah yang
dilandasi ketaatan kepada ajaran agama Islam dan ukhuwah wathaniyah yang dilandasi ajaran cinta tanah air itu kemudian
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ditingkatkan menjadi ukhuwah basyariyah untuk menjamin persaudaraan universal, membangun tata dunia yang berkeadilan
dan beradab. Keharusan membangun tata dunia ini ditegaskan dalam al-Qur’an.

َّ ﱠ
َّ َ ْ
َ
َ
ُ َ ْ
ُ ْ ﱠ
ُ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ
ُ َ ْ َ ﱠ
َ
ﱠ
ً ﺎك ْﻢ ش ع
ٌ اﻟﻠ َﻪ َﻋ ﻠ
ٌ يﻢ َخ ب
ﻴﺮ
وب ﺎ َو ق ََب ﺎ ِئ َﻞ ِﻟ ﺘ َع َﺎرﻓ ﻮا ۚ ِإ ن أ ك َﺮ َﻣ ك ْﻢ ِﻋ ن ﺪ اﻟﻠ ِﻪ أ ت ق ﺎك ْﻢ ۚ ِإ ن
َي ﺎ أ ﱡي َﻬ ﺎ اﻟن ﺎس ِإ ن ﺎ خ ﻠ ق ن ﺎك ْﻢ ِﻣ ْﻦ ذ ك ٍﺮ و أ ن ث ﻰ و ﺟ ع ﻠ ن
ِ
ِ

Artinya:
Wahai manusia sesungguhnya telah kami ciptakan kalian yang terdiri dari kaum lelaki dan wanita dan aku jadikan kalian
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (berinteraksi secara setara dan adil), sesungguhnya orang yang
paling mulia (beradab) di antara kalian adalah orang bertakwa (yakni mampu membangun dan memajukan suku dan bangsa
kalian).Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (QS Al-Hujurat 49: 13).
Selanjutnya, manusia yang paling beradab di hadapan Allah adalah mereka yang mampu membangun bangsa dan
masyarakatnya menjadi bangsa yang maju dan beradab. Yakni membangun masyarakat yang taat beragama sekaligus dilandasi
oleh semangat kebangsaan (wathaniyah) dan ukhuwah basyariyah.
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Dengan ukhuwah islamiyah kita bahu-membahu menjalankan perintah ajaran Islam. Dengan ukhuwah wathaniyah kita peduli
untuk membangun bangsa ini, karena ini merupakan langkah penting untuk menegakkan kembali kedaulatan negara agar
tentram, aman dan sejahtera. Dua ukhuwah tersebut menjadi sangat penting dalam mengembangkan ukhuwah basyariyah
untuk memperbesar peran bangsa ini dalam membantu dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.
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