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1. M  akna “manhaj salaf” dan “salafy” yang telah     di-salah-arti-kan  

Manhaj Salaf

Manhaj Salaf, bila ditinjau dari sisi kalimat merupakan gabungan dari dua kata; manhaj dan 

salaf . Manhaj dalam bahasa Arab sama dengan minhaj, yang bermakna: Sebuah jalan yang 

terang lagi mudah. (Tafsir Ibnu Katsir 2/63, Al Mu’jamul Wasith 2/957).

Sedangkan  salaf,  menurut  etimologi  bahasa  Arab  bermakna:  Siapa  saja  yang  telah 

mendahuluimu dari nenek moyang dan karib kerabat, yang mereka itu di atasmu dalam hal 

usia dan keutamaan. (Lisanul  Arab,  karya Ibnu Mandhur 7/234).  Dan dalam terminologi 

syariat bermakna: Para imam terdahulu yang hidup pada tiga abad pertama Islam, dari para 

shahabat  Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  Wasallam,  tabi’in  (murid-murid  shahabat)  dan 

tabi’ut tabi’in (murid-murid tabi’in). (Lihat Manhajul Imam As Syafi’i fii Itsbatil ‘Aqidah, 

karya Asy Syaikh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al ‘Aqil, 1/55).

Berdasarkan definisi di atas, maka manhaj salaf adalah: Suatu istilah untuk sebuah jalan 

yang  terang  lagi  mudah,  yang  telah  ditempuh oleh  para  sahabat  Rasulullah  Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam, tabi’in dan tabi’ut tabi’in di dalam memahami dienul Islam yang dibawa 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Salafy

Seorang yang mengikuti manhaj salaf ini disebut dengan Salafi atau As Salafi, jamaknya 

Salafiyyun atau As Salafiyyun. Al Imam Adz Dzahabi berkata: “As Salafi adalah sebutan 

bagi siapa saja yang berada di atas manhaj salaf.” (Siyar A’lamin Nubala 6/21).

Lantas, siapakah “kelompok salafy” itu ?

“ Kelompok  salafy”  adalah  satu  kelompok  yang  sering  membedakan  diri  mereka  dari 

kelompok-kelompok lain seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, atau lainnya. Dan mereka 

juga cenderung untuk mengatakan “Kami inilah salafy.  Kami-lah yang mengikuti  manhaj 

salaf itu”. Inilah kelompok yang telah menyalah-artikan makna manhaj salaf dari “manhaj 

para salafus sholeh” menjadi “manhaj selain manhaj-nya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir 

atau lainnya”. Dan kelompok inilah yang telah menyalah-artikan makna Salafy dari “orang-

orang yang mengikuti manhaj salaf” menjadi “kelompok selain Ikhwanul Muslimin, Hizbut 

Tahrir atau lainnya”.
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Sebagai bukti bahwa kelompok yang “mengaku-ngaku salafy” ini memang benar-benar ada, 

mari kita lihat fatwa Syaikh bin Baz ketika menjelaskan masalah jama’ah-jama’ah di dalam 

ummat Islam. Beliau mengatakan:

ق  ه الح ت في ا وافق ا أحدا إل فيم ع منه ا الجماعات الخرى فل تتب ة الخوانأم ت جماع واء كان  . س

 من يقولون إنهم السلفيونالمسلمين أو جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو

“Sedangkan jama’ah-jama’ah yg lain maka tdk boleh diikuti oleh seorangpun, kecuali jika  

mereka  sesuai  kepada  kebenaran,  walaupun  namanya  al-ikhwan  al-muslimun,  jama’ah  

tabligh,  ansharus  sunnah  ataupun  MEREKA  YG  MENGAKU-NGAKU  DIRI  MEREKA 

SALAFI, ……”

Jadi,  kelompok yang “mengklaim diri sebagai salafy”, dan menyatakan bahwa “ikhwanul 

muslimin, jama’ah tabligh atau lainnya adalah kelompok yang tidak mengikuti manhaj salaf” 

adalah kelompok yang benar-benar exist, dan mereka itulah yang telah menyalah-artikan 

makna manhaj salaf dan salafy itu sendiri.

Demikian.

———————

Note:

http://www.binbaz.org.sa/mat/8371

(kalau link ini tidak berfungsi lagi, silakan kopi sebagian teks arab artikel tsb, lalu search 

dengan menggunakan Google).

Isi lengkap tulisan Syaikh bin Baz pada paragraph tsb. adalah sebagai berikut:

 الجماعة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها هم أهل الصراط المستقيم ، هم أتباع النبي صلى ال

 عليه وسلم وهم أتباع الكتاب والسنة الذين يدعون إلى كتاب ال وسنة رسوله صلى ال عليه وسلم قول

ق  ه الح ت في ا وافق ا أحدا إل فيم ع منه ا الجماعات الخرى فل تتب ةوعمل ، أم ت جماع واء كان  . س
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  أو الجماعة السلمية من يقولون إنهم السلفيونالخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو

 أو من تسمي نفسها بجماعة أهل الحديث وأي فرقة تسمي نفسها بأي شيء فإنهم يطاعون ويتبعون في

الحق والحق ما قام عليه الدليل…

“Jama’ah-jama’ah yg wajib untuk diikuti dan dianut manhajnya adalah yg mengajak ke jalan yg lurus,  

mereka adalah para pengikut nabi dan mereka adalah para pengikut kitab dan sunnah, yaitu mereka yg  

mengajak kepada Kitab dan Sunnah rasul-NYA baik melalui  perkataan maupun perbuatan.  Sedangkan  

jama’ah-jama’ah yg lain  maka tdk  boleh  diikuti  oleh  seorangpun,  kecuali  jika  mereka  sesuai  kepada  

kebenaran,  walaupun  namanya  AL-IKHWAN  AL-MUSLIMUN,  JAMA’AH  TABLIGH,  ANSHARUS 

SUNNAH ATAUPUN  MEREKA YG MENGAKU2 DIRI MEREKA SALAFI, atau jama’ah Islamiyyah yg  

menamakan diri mereka sbg JAMA’AH AHLUL HADITS, atau kelompok manapun yg menamakan dirinya 

apapun;  MAKA  MEREKA  SEMUA  BOLEH  DITAATI  DAN  DIIKUTI  JIKA  DLM  KEBENARAN  YG 

KEBENARAN TSB DITEGAKKAN ATAS DALIL.”

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2007/12/22/makna-manhaj-salaf-dan-salafy-yang-telah-di-salah-arti-kan/ 
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2.   Makna “Hizbiyyah” yang telah     di-salah-arti-kan  

Sebagian ummat Islam, yang aktif menyalah-nyalahkan kelompok lain, sering mengatakan 

bahwa semua kelompok Islam adalah kelompok Hizbiyyah, karena mereka telah membentuk 

kelompok-kelompok  di  dalam  tubuh  ummat  Islam  yang  pada  akhirnya  memecah  belah 

ummat Islam sendiri.

Intinya, mereka mengatakan bahwa “Hizbiyyah = kelompok”, sehingga mereka menyalahkan 

semua kelompok yang ada, dan mengklaim bahwa islam yang benar adalah islam yang tidak 

ada embel-embel kelompoknya.

Benarkah pendapat “Hizbiyyah = kelompok” ini ?

Pendapat Syaikh bin Baz

Ketika ditanya tentang jamaah-jamaah Islam yang berada di dalam ummat Islam, Syaikh bin 

Baz menjelaskan:

 والجمعيات إذا كثرت في أي بلد إسلمي من أجل الخير والمساعدات والتعاون
 على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابها فهي خير وبركة

وفوائدها عظيمة ،

 “ Adapun jama’ah-jamaah jika terdapat banyak jenisnya di negara2 kaum muslimin yg  

kesemuanya bertujuan kebaikan dan membantu serta saling tolong-menolong dlm kebaikan  

dan  ketaqwaan  diantara  kaum  muslimin  serta  tdk  mengikuti  hawa  nafsu,  MAKA  ITU 

SEMUA ADALAH BAIK DAN BAROKAH SERTA MANFAATNYA SANGAT BESAR, … “

Dari tulisan di atas, bisa dilihat bahwa Syaikh bin Baz sendiri berpendapat bahwa Hizbiyyah 

itu  tidak  sama dengan kelompok.  Sebab  kalau  “Hizbiyyah =  kelompok”,  tidak  mungkin 

beliau  mengatakan  bahwa  itu  semua  adalah  baik,  barokah,  dan  bermanfaaat.

Selanjutnya, beliau menjelaskan:

 أما إن كانت كل واحدة تضلل الخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر بها حينئذ عظيم
.والعواقب وخيمة

“… adapun jika JAMA’AH TSB SALING MEMFATWAKAN SESAT THD JAMA’AH YG  

LAINNYA  DAN  MENJELEK-JELEKKAN  PERBUATAN  JAMA’AH  LAINNYA  MAKA 
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JAMA’AH TSB ADALAH JAMA’AH YANG MEMILIKI KEBURUKAN SERTA BAHAYA YG 

SANGAT BESAR.”

Inilah penjelasan dari Syaikh tentang”Jamaah yang hizbiyyah”.

Artinya, makna Hizbiyyah bukanlah “kelompok”. Makna Hizbiyyah yang sebenarnya adalah 

“kelompok yang fanatik pada kelompoknya sendiri, dan dengan keyakinan itu mereka aktif  

membid’ah-bid’ahkan kelompok lain dan menjelek-jelekkan kelompok lain”.

Inilah kelompok yang “hizbiyyah” dalam makna sebenarnya. Inilah kelompok yang mendapat 

gelar “dharaarun ‘azhim” (memiliki keburukan yg luar-biasa besar) oleh Syaikh bin Baz 

sendiri pada penjelasan beliau di atas. Dan kelompok ini pula-lah yang telah menyalah-

artikan makna hizbiyyah, dari makna sebenarnya menjadi makna “hizbiyyah = kelompok”.

Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua.

Penjelasan Syaikh bin Baz di atas bisa dilihat di:

http://www.binbaz.org.sa/mat/46

(kalau link ini tidak berfungsi lagi, silakan kopi sebagian teks arab artikel tsb, lalu search 

dengan menggunakan Google).

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/01/05/makna-hizbiyah-yang-telah-di-salah-arti-kan/
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Pemilu & Demokrasi   (1): Ruang lingkup kepemimpinan di dalam     Islam  

Hasan bin Ali ra. adalah cucu Rasulullah. Beliau adalah khalifah kelima yang terpilih secara 

musyarawah  pada masanya.  Di  tengah  jalan,  dengan  melihat  kondisi  ummat  Islam dan 

kondisi dunia perpolitikan pada masa itu, beliau meletakkan diri dari jabatan beliau sebagai 

khalifah, meskipun beliau telah terpilih secara musyawarah, dan meskipun beliau didukung 

oleh mayoritas shahabat Rasulullah maupun Tabi’in yang ada saat itu.

Ini satu contoh, betapa Islam melihat bahwa kepemimpinan memiliki  ruang lingkup yang 

sangat luas, yang tidak hanya mencakup masalah “bagaimana cara memilih pemimpinnya”, 

tapi juga mencakup masalah stabilitas negara, kondisi ummat Islam, legitimasi pemimpin, 

dan lain sebagainya.

Kalau  Islam memandang masalah  kepemimpinan hanya dari  sudut pandang  “bagaimana 

cara memilih pemimpin” saja, seharusnya Hasan bin Ali ra. tidak perlu mengundurkan diri 

dari jabatan khalifah.

Maka, kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa “cara memilih pemimpin” adalah satu-

satunya hal yang harus diperhatikan di dalam kepemimpinan Islam, atau mengatakan bahwa 

“cara  memilih  pemimpin” adalah  hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan  di  dalam 

kepemimpinan Islam, maka sesungguhnya pendapat itu tidak dapat dibenarkan.

Hasan bin Ali ra. telah menjawab masalah ini, tidak dengan ucapan, tapi dengan tindakan 

real yang dicatat oleh tinta emas dalam sejarah Islam.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/02/05/pemilu-demokrasi-ruang-lingkup-kepemimpinan-di-dalam-islam/
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Pemilu & Demokrasi (2): Antara dua     piagam  

Di  Madinah,  Rasulullah  hidup bersama dengan kaum Yahudi  dengan berlandaskan pada 

piagam Madinah. Intinya, ummat Islam adalah ummat yang bebas memilih pemimpin mereka 

sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang-orang Yahudi sedikitpun juga. Dengan kondisi 

seperti ini, siapapun yang memilih, serta dengan cara apapun juga pemilihannya, ummat 

Islam tetap akan memiliki pemimpin yang Islami.

Saat ini, kita hidup di bawah naungan piagam UUD 1945. Intinya, apapun agamanya, selama 

seseorang terpilih melalui proses yang diakui secara resmi di negara kita, maka dia akan 

menjadi pemimpin kita, dan kita tetap harus taat kepada pemimpin yang terpilih ini.

Inilah satu perbedaan mendasar dari Piagam Madinah dan piagam UUD1945.

Tapi mungkin tidak semua ummat Islam bisa melihat realita ini.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/02/12/pemilu-demokrasi-2-antara-dua-piagam/
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Pemilu & Demokrasi   (3). Tentang Voting     (1)  

Voting artinya menggunakan jumlah suara sebagai penentu dalam pengambilan keputusan.

Rasulullah dulu pun beberapa kali melakukan voting ketika harus memutuskan sesuatu.

Misalnya, ketika musyawarah menentukan sikap dalam menghadapi perang Uhud. Sebagian 

kecil  shahabat  punya  pendapat  sebaiknya  bertahan  di  Madinah,  namun  kebanyakan 

shahabat,  terutama  yang  muda-muda  dan  belum  sempat  ikut  dalam  perang  Badar 

sebelumnya, cenderung ingin menyongsong lawan di medan terbuka.

Maka  Rasulullah  SAW pun  memilih  untuk  mengikuti  pendapat  mayoritas,  meski  beliau 

sendiri tidak termasuk kelompok orang yang mendukungnya.

Maka  bukan  pada  tempatnya  bagi  kita  untuk  menyatakan  bahwa  sistem  voting  itu 

bertentangan dengan ajaran Islam. Meski  orang-orang kafir  menggunakan sistem voting 

juga, namun tidak berarti kita meniru cara mereka. Buktinya, Rasulullah SAW sendiri pernah 

menjalankannya.

————————————-

Kisah voting Rasulullah saw dalam perang Uhud bisa dilihat di buku “Sirah Nabawiyah”, 

karangan Syaikh Shafiyyur-Rahman Al Mubarakfurry, pada bab tentang perang Uhud. Atau 

bisa lihat kutipan di bawah:

—-

Sekumpulan  para  shahabat  yang  tidak  ikut  serta  dalam  Perang  Badr  sebelumnya, 

mengusulkan kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam agar keluar dari Madinah. Bahkan 

mereka sangat ngotot dengan usulannya ini, sehingga ada di antara mereka yang berkata, 

“Wahai Rasulullah, sejak dulu kami sudah mengharapkan hari seperti ini dan kami selalu 

berdoa  kepada  Allah.  Dia  sudah  menuntun  kami  dan  tempat  yang  dituju  sudah dekat. 

Keluarlah untuk menghadapi musuh-musuh kita, agar mereka tidak menganggap kita takut 

kepada mereka.”

Di antara tokoh kelompok yang sangat berantusias ini adalah Hamzah bin Abdul-Muthallib, 

paman  Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam,  yang  pada  Perang  Badr  dia  hanya 

menggantungkan pedangnya. Dia berkata kepada Beliau, “Demi yang menurunkan Al-Kitab 
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kepada engkau,  aku  tidak  akan  memberi  makanan  sehingga  membabat  mereka  dengan 

pedangku ini di luar Madinah.”

Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  mengabaikan  pendapat  beliau  sendiri  karena 

mengikuti pendapat mayoritas. Maka ditetapkan untuk keluar dari Madinah dan bertempur 

di kancah terbuka.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/02/17/pemilu-demokrasi-3-tentang-voting-1/
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Pemilu & Demokrasi (4): Tentang Voting     (2)  

Pada masa Rasulullah di Madinah, ummat Islam memiliki sistem kepemimpinan sendiri yang 

terpisah  dari  sistem  kepemimpinan  non-muslim  (kaum  Yahudi  dan  kaum  musyrikin). 

Maksudnya, ummat Islam bebas untuk menentukan sesuatu tanpa harus bertanya pada 

non-muslim yang ada.

Pada masa itu, apapun cara yang digunakan di dalam menentukan sesuatu, karena orang-

orang yang menentukan keputusan itu adalah muslim seluruhnya, maka hasil keputusannya 

pun tidak akan pernah bertentangan dengan aturan dasar Islam. Kalaupun voting dilakukan, 

maka hal itu hanya dilakukan dalam masalah-masalah yang memang tidak digariskan oleh 

Allah dan Rasul-Nya. Misalnya ketika voting pada rapat menjelang perang Uhud. ( -> lihat 

tulisan “Pemilu & Demokrasi (3): Tentang Voting (1)” )

Adapun saat ini, kita hidup di negara Indonesia. Di negara kita ini, setiap ketentuan yang 

berkaitan dengan ummat Islam-pun harus dibahas bersama dengan para wakil rakyat dari 

agama  lain,  seperti  para  anggota  DPR  dari  partai  kristen  ataupun  dari  partai  yang 

didominasi  orang kristen.  Meskipun tidak semua, tapi ada juga sebagian dari  para wakil 

rakyat non-muslim ini yang tidak menyukai setiap keputusan yang bernuansa Islam.

Bagaimana menghadapi mereka ?

Kalau masalah yang dibahas adalah hal-hal yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, 

maka kita tidak bisa musyawarah. Tidak ada kompromi dalam hal-hal mendasar di dalam 

agama kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan apa-apa yang telah digariskan 

oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita harus berjuang untuk menang, baik melalui voting ataupun 

tidak.

Maka, kalau ada sebagian dari ummat Islam yang sangat alergi dengan voting, maka mari 

kita minta mereka untuk ber-musyawarah dengan orang-orang non-muslim yang memang 

tidak suka kepada Islam. Ambil saja tema yang mudah seperti kewajiban menutup aurat di 

muka  umum.  Silakan  mereka  ber-musyawarah dengan  non-muslim  itu.  Ambillah  satu 

keputusan, tapi ingat, jangan voting!

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/02/21/pemilu-demokrasi-4-tentang-voting-2/
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Pemilu & Demokrasi (5): Tentang Voting     (3)  

Jika suatu negara terdiri dari komposisi 80% pelaku maksiat dan 20% muslim taat, maka 

pemimpin seperti apa yang akan terpilih seandainya negara tersebut menggunakan sistem 

voting ?

Tentu saja, jawabannya adalah besar kemungkinan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin 

yang maksiat pula.

Sebaliknya, bila negara itu menggunakan sistem musyawarah, maka pemimpin seperti apa 

yang akan dihasilkan ?

Tentu  saja,  jawabannya pun akan sama pula,  yaitu  besar  kemungkinan  pemimpin  yang 

terpilih adalah pemimpin yang berasal dari golongan maksiat.

Jadi, masalah sebenarnya bukan berada pada voting atau musyawarah-nya itu.

Masalah sebenarnya berada pada komposisi yang 80% maksiat dan 20% muslim taat itu.

Tidakkah kita berfikir ?

 

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/02/27/pemilu-demokrasi-5-tentang-voting-3/
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Pemilu & Demokrasi (6): Tentang Voting     (4)  

Apa hukum voting ?

Jelas, voting tidak haram. Karena kalau voting itu haram, maka Rasulullah tentu tidak akan 

mau mengikuti pendapat mayoritas dalam peristiwa perang uhud.

Berikutnya, apakah voting itu makruh ?

Karena Rasulullah ternyata pernah melakukan  voting,  maka kalaupun hukum dari  voting 

adalah  makruh,  maka tetap saja  itu  menunjukkan bahwa hal  yang makruh  tetap boleh  

dikerjakan kalau  memang  situasi  dan  kondisi-nya  memang  mengharuskan  ke  arah  itu. 

Alasannya sederhana saja: karena Rasulullah pun pernah melakukan voting.

Berikutnya, apakah voting itu wajib hukumnya ?

Tentu saja tidak. Karena sebenarnya, prinsip dasar pengambilan keputusan di dalam agama 

kita adalah musyawarah.  Jadi,  musyawarah itu-lah yang diwajibkan atau di-sunnah-kan 

kepada kita,  dan bukan  voting.  Tapi  kalau ternyata kita  tidak bisa sepakat dalam satu 

masalah, maka tidak mengapa kalau kita harus melakukan voting. Inilah yang dilakukan oleh 

Rasulullah dahulu. Musyawarah dulu, tukar pikiran dulu, setelah itu baru ambil keputusan 

secara mufakat, atau kalaupun tidak bisa mufakat, minimal lewat jalur voting.

Berikutnya, apakah voting itu hukumnya sunnah ?

Tidak juga. Karena yang harus kita dahulukan adalah musyawarah, dan bukan voting.

Terakhir, apakah voting itu hukumnya mubah ?

Inilah status hukum dasar yang paling tepat untuk voting. Tapi tentu saja, hukum dasar ini 

bisa berubah-ubah tergantung dari situasi dan kondisi yang ada.

Sekarang, apakah hukum voting bisa berubah menjadi wajib, misalnya ?

Bisa. Misalnya dalam kasus di mana kita harus bermusyarawah dengan non-muslim yang 

sudah  jelas-jelas  tidak  akan  pernah  menyetujui  semua  usulan  yang  pro-Islam.  Kalau 

mampu, mari kita musyawarahkan di antara sesama muslim saja. Tapi kalau ternyata kita 

tetap harus mengikutsertakan non-muslim dalam rapat kita,  dan kalau ternyata jumlah 
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yang  muslim  lebih  banyak dari  yang  non-muslim,  maka  musyawarahkan-lah  di  antara 

sesama muslim, ambil satu keputusan secara mufakat, lalu lakukan-lah  voting  pada saat 

harus berhadapan dengan pihak non-muslim. Ini adalah cara yang paling realistis bagi kita 

ummat Islam di  Indonesia,  meskipun mungkin cara ini  tidak akan pernah bisa dipahami 

orang-orang yang memang tidak memahami realita.

Terakhir, apakah hukum voting bisa berubah menjadi haram, misalnya ?

Tentu saja bisa. Misalnya kalau semua peserta rapat adalah muslim seluruhnya, sementara 

hal yang sedang dibahas adalah hal-hal yang telah ditetapkan secara jelas dalam syariat 

agama kita. Pada kondisi seperti ini voting justru haram. Karena apa yang telah ditetapkan 

oleh Allah dan Rasul-Nya, adalah hal-hal yang tidak bisa dimusyawarahkan lagi.

Kesimpulannya, hukum dasar voting adalah mubah. Tapi, musyawarah secara mufakat tentu 

saja  jauh  lebih  utama  untuk  dikerjakan,  meskipun  bukan  berarti  kita  secara  otomatis 

mendapat dosa kalau ternyata tidak mampu melakukan musyawarah secara mufakat. Apa 

akan kita katakan bahwa Rasulullah telah berdosa karena mengikuti pendapat mayoritas 

para shahabatnya dalam satu masalah ?

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/03/11/pemilu-demokrasi-6-tentang-voting-4/
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Pemilu & Demokrasi (7): Sahabat Rasulullah saw     bertingkat-tingkat  

“ Dan mengapa kamu tidak  menafkahkan (sebagian  hartamu)  pada jalan  Allah,  padahal  

Allah-lah  yang mempusakai  (mempunyai)  langit  dan bumi?  Tidak  sama di  antara kamu 

orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka  

lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang  

sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik.  

Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadiid, surat 57 ayat 10)

Ayat di atas menyebutkan bahwa para sahabat Rasulullah itu bertingkat-tingkat.

Ada sahabat yang masuk Islam di Mekkah, sebelum melakukan hijrah, seperti Khulafa’ur 

Rasyidin.

Lalu  ada  para  sahabat  yang  mengikuti  majelis  Darunnadwah.

Lalu  ada  para  sahabat  yang  ikut  serta  berhijrah  ke  negeri  Habasyah.

Lalu  ada  para  sahabat  yang  ikut  serta  pada  bai’at  Aqabah  pertama.

Lalu  ada  para  sahabat  yang  ikut  serta  pada  bai’at  Aqabah  kedua.

Lalu  ada  para  sahabat  yang  berhijrah  setelah  sampainya  Rasulullah  ke  Madinah.

Lalu  ada  para  sahabat  yang  ikut  serta  pada  perang  Badar.

Lalu  ada para sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyyah.

Lalu  ada  para  sahabat  yang  ikut  serta  pada  bai’at  Ridhwan.

Lalu ada para sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaibiyyah dan fathu Makkah.

Lalu ada para sahabat yang masuk Islam pada fathu Makkah.

Dan para sahabat Rasulullah saw pun tahu bahwa mereka bertingkat-tingkat.  Sehingga 

kalau suatu saat Rasulullah saw wafat-pun, sudah terlihat dengan jelas siapa-siapa yang 

berhak menjadi khalifah, dan siapa-siapa pula yang berhak mencalonkan orang lain sebagai 

khalifah atau me-musyawarah-kannya.

Bedanya  dengan  kita  saat  ini  di  Indonesia,  kita  hidup  pada  masa  dimana  tingkatan-

tingkatan  itu  tidak  terlihat  jelas.  Sehingga  kalau  presiden,  wakil-nya,  seluruh  menteri-

menterinya, dan seluruh anggota DPR serta MPR yang ada kita hapuskan saat ini juga, 

maka siapakah  yang  akan muncul  sebagai  penyelamat  bangsa ini  ?  Tidak  ada.  Karena 

memang tingkatan-tingkatan itu tidak terlihat dengan jelas.

Maka,  tidak  suka  pada  sistem  demokrasi  itu  boleh-boleh  saja.  Tapi  sikap  dengan 

seenaknya  membuang demokrasi,  lalu mewajibkan musyawarah tanpa disertai  tindakan-

tindakan  yang  rasional  untuk  memilih  siapa-siapa  yang  harus  duduk  di  kursi  per-
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musyawarah-an itu, maka hal ini hanya menunjukkan bahwa kita adalah ummat yang tidak 

bisa mengambil pelajaran dari sirah Rasulullah saw.

 

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/03/24/pemilu-demokrasi-7-sahabat-rasulullah-saw-bertingkat-tingkat/

22 / 49

http://faham.wordpress.com/2008/03/24/pemilu-demokrasi-7-sahabat-rasulullah-saw-bertingkat-tingkat/


Pemilu & Demokrasi (8): Wakil rakyat pilihan     Presiden  

“Pokoknya harus musyawarah!!!”

Itulah pendapat dari sebagian ummat Islam yang  “sangat anti pemilu”. Menurut mereka, 

pemilu dan semua turunannya adalah seperti barang haram yang tidak boleh dipakai sama 

sekali.

Oke-lah kalau memang seperti itu pendapat mereka.

Tapi sekarang masalahnya, siapakah yang harus bermusyawarah itu ?

Apakah ustadz-ustadz  versi  mereka  yang harus  bermusyawarah menentukan arah dan 

tujuan negara ini ?

Apakah ulama-ulama Timur Tengah kelas dunia (versi mereka) yang harus bermusyawarah 

menentukan nasib negara kita ini ?

Naif sekali.

Kalau semua kita punya hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjadi para 

peserta musyawarah dalam menentukan pemimpin di negara kita ini, maka mungkin akan 

ada  yang  mencalonkan  ustadz-nya,  bapaknya,  tante-nya,  Oom-nya,  tetangganya,  atau 

mungkin mertuanya, dan semuanya berlindung di balik alasan “Mereka adalah orang-orang  

yang mengikuti manhaj salaf!”.

Ingat, kita pernah punya fraksi Utusan Golongan, fraksi Utusan Daerah dan fraksi TNI-

POLRI di MPR kita. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Presiden 

kita.

Tapi bagaimana nasib mereka ?

Meskipun mereka dipilih oleh Presiden kita, ternyata mereka tidak dipercaya oleh rakyat 

Indonesia. Maka, meskipun mereka dipilih oleh orang nomor 1 di negara kita untuk bisa ikut 

bermusyawarah  menentukan  arah  negara  kita,  tetap  saja  mereka  harus  hilang  dari 

peredaran.

23 / 49

http://faham.wordpress.com/2008/04/14/pemilu-demokrasi-8-wakil-rakyat-pilihan-presiden/


Kesimpulannya,  kalau  masih  ada  orang-orang  yang  berteriak “Pokoknya  harus  

musyawarah!!!” tanpa disertai alternatif-alternatif logis untuk menentukan siapa-siapa saja 

yang harus bermusyawarah,  maka mari kita katakan pada mereka bahwa sebagai orang 

Islam kita harus hidup di atas realita, bukan di atas teori, apalagi mimpi.

—

Referensi:

Daftar fraksi-fraksi yang hilang dan yang muncul di MPR kita bisa dilihat di:

http://www.mpr.go.id/index.php?lang=id&section=fraksi

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/04/14/pemilu-demokrasi-8-wakil-rakyat-pilihan-presiden/
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Pemilu & Demokrasi (9): Hukum menjadi     “pejabat”  

Saat ini, kita hidup di negara yang mayoritas rakyatnya adalah muslim.

Maka, apabila ada satu atau beberapa jabatan yang berkaitan langsung dengan hak hidup 

orang banyak, di mana ummat Islam adalah mayoritasnya, maka di negara kita ini, kira-kira 

bagaimanakah status hukum “seorang muslim menjadi pejabat” ?

Apakah haram ?

Apakah makruh ?

Apakah mubah ?

Apakah sunnah ?

Apakah fardhu kifayah ?

Ataukah, fardhu ‘ain ?

Yang paling tepat, tentu saja, fardhu kifayah.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/04/24/pemilu-demokrasi-9-hukum-menjadi-pejabat/
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Pemilu & Demokrasi (10): Larangan menjadi     pejabat  

Dari  Abu  Dzar  Radhiallahu’anhu,  ia  berkata  :  Rasulullah  Shallallahu’alaihi  wasallam 

bersabda : “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu seorang yang lemah, dan aku  

mencintai kamu sebagaimana aku mencintai diriku. Janganlah kamu menjadi pejabat, walau  

terhadap dua orang, dan janganlah kamu mengelola harta anak yatim.” (HR. Muslim)

Pada hadits di atas, Rasulullah melarang Abu Dzar ra agar tidak menjadi pejabat dan agar 

tidak  mengelola  harta  anak yatim.  Di  bagian  awal  hadits  disebutkan karena  Rasulullah 

melihat bahwa Abu Dzar ra adalah seseorang yang lemah.

Apakah larangan menjadi pejabat ini adalah larangan yang hanya berlaku bagi orang-orang 

dinilai  lemah  dalam  menjaga  amanah  ?

Ataukah larangan menjadi pejabat ini berlaku bagi semua orang ?

Kalau larangan menjadi pejabat ini berlaku bagi semua orang, seharusnya semua orang juga 

dilarang untuk menjadi pengelola harta anak yatim, seperti disebutkan pada hadits di atas.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/05/09/pemilu-demokrasi-10-larangan-menjadi-pejabat-atau-meminta-

jabatan/
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Pemilu & Demokrasi (11): Mengharapkan     jabatan  

Hadis  riwayat  Sahal  bin  Saad  ra.:

Bahwa Rasulullah saw.  bersabda ketika menjelang perang Khaibar:  “Sungguh akan aku  

berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang akan Allah berikan kemenangan di bawah 

pimpinannya, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan juga dicintai Allah dan Rasul-Nya”.  

Pada malam hari  orang-orang  ramai  membicarakan tentang siapakah orang  yang akan 

diberi  bendera  itu.  Keesokan  paginya  mereka  menghadap  Rasulullah  saw.  dan  semua 

berharap agar diberi bendera tersebut. Rasulullah saw. bertanya: “Di manakah Ali bin Abu  

Thalib?” Mereka menjawab: “Dia sedang mengeluhkan kedua matanya yang sakit, wahai  

Rasulullah”. Lalu mereka diutus untuk menemuinya dan mengajaknya ke hadapan beliau.  

Kemudian Rasulullah saw.  meludahi  kedua matanya serta mendoakan sehingga sembuh  

seakan-akan tidak merasakan sakit sebelumnya. Selanjutnya Rasulullah saw. memberikan  

bendera itu kepadanya. Ali berkata: “Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka sampai  

mereka  seperti  kita”.  Rasulullah  saw.  bersabda:  “Berangkatlah  dengan  tenang  sampai  

kamu tiba di daerah mereka, lalu ajaklah mereka untuk memeluk Islam serta beritahukan  

kepada mereka hak  Allah  yang diwajibkan  atas  mereka.  Demi  Allah,  Allah  memberikan  

petunjuk kepada seseorang melalui kamu adalah lebih baik bagimu daripada memiliki unta  

merah (harta orang arab yang paling berharga)”. (Hadits Shahih Bukhari)

Kesimpulan:

Tidak ada salahnya mengharapkan jabatan, selama hal itu diniatkan ikhlas untuk Allah dan 

Rasul-Nya.

Yang tidak diperbolehkan itu bukan mengharapkan jabatan.

Yang  tidak  diperbolehkan  adalah mengharapkan jabatan padahal  kita  tidak   memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut.

Kalau mengharapkan jabatan dipukul  rata  sebagai  perbuatan  yang  tercela,   maka 

berdasarkan pada hadits di atas, berarti para shahabat Rasulullah juga sudah berdosa.

====================================

Hadits di atas bisa dilihat di:http://hadith.al-islam.com/bayan/display.asp?Lang=ind&ID=1385
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Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/05/27/pemilu-demokrasi-11-mengharapkan-jabatan/
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Pemilu & Demokrasi (12): meminta jabatan, mencalonkan diri, 
dicalonkan dan diminta mencalonkan     diri  

Meminta jabatan, mencalonkan diri, dicalonkan dan diminta mencalonkan diri adalah 4 hal 

yang berbeda.

1. Meminta jabatan

Benar-benar meminta jabatan. Misal meminta langsung pada pemimpin agar diberi jatah 

untuk memimpin satu daerah.

2. Mencalonkan diri

Satu bentuk lain dari “meminta jabatan”, biasanya didasari pada “merasa mampu menjadi 

pemimpin”.

3. Dicalonkan

Ada orang  lain yang mencalonkan.  Lalu  orang  yang  mencalonkan  itu  mengurusi  semua 

proses pencalonan si calon.

4.  Diminta mencalonkan diri

Ada orang lain yang mencalonkan dirinya.  Lalu  orang yang dicalonkan itu  diminta untuk 

mengurusi semua proses pencalonan dirinya.

—–

Dari 4 hal di atas, nomor 1 dan nomor 2 adalah dua hal yang tidak disukai di dalam Islam.

Nomor 3 adalah yang hal yang diperbolehkan.

Nomor 4 juga diperbolehkan, karena karena pada masa sekarang ini setiap hal pasti melalui 

prosedur,   baik  itu  prosedur yang sederhana (misal,  hanya menandatangani  satu surat) 

sampai pada prosedur yang rumit (misal, harus melalui proses seleksi berkali-kali). Selama 

ada  pendukung  yang  meminta  kepada  ybs  untuk  mencalonkan  diri,  maka  berarti  ybs 

berstatus “diminta mencalonkan diri”.
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Bagaimana dengan pemilihan pemimpin di negara kita ?

Apakah semua  calon  bisa dipukul rata  sebagai  orang  yang  “meminta  jabatan”  atau 

“mencalonkan diri” ?

Hanya orang-orang bijaksana-lah yang bisa menilai semua ini dengan penuh kearifan.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/06/04/pemilu-demokrasi-12-meminta-jabatan-mencalonkan-diri-

dicalonkan-dan-diminta-mencalonkan-diri/
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Pemilu & Demokrasi (13): Bolehkah menilai orang lain belum siap 
menerima jabatan     ?  

Jawabannya, tentu saja boleh.

Hanya saja, siapakah yang boleh melakukan penilaian ini ?

Jawabannya, tentu saja adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk 

melakukan hal ini.  Atau dengan kata lain,  mereka adalah orang-orang yang benar-benar 

punya wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Jadi, kalau  ada sebagian  ummat  Islam yang  “merasa punya  hak” untuk menilai  kesiapan 

seorang calon pemimpin,  maka itu berarti mereka belum mengetahui bagaimana pembagian 

wewenang di negara kita.

Bagaimanapun juga, sebagai muslim yang baik kita dituntut pula untuk mengetahui struktur 

tanggung jawab dan wewenang di negara kita.

 

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/06/17/pemilu-demokrasi-13-bolehkah-menilai-orang-lain-belum-siap-

menerima-jabatan/
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Pemilu & Demokrasi (14): Fraksi Quraisy dan terpecah-belahnya 
ummat     Islam  

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Manusia itu dalam 

urusan  ini  menjadi  pengikut  kaum Quraisy.  Muslim  mereka  mengikuti  muslim  Quraisy,  

demikian pula kafir mereka mengikuti orang yang kafir dari kaum Quraisy.” (Hadits Shahih  

Muslim)

Ketika menjelaskan hadits di  atas,  Syaikh Nawawi dalam kitab syarahnya menyebutkan 

bahwa kekhalifahan itu adalah milik suku Quraisy.

Mengapa Rasulullah saw sampai “tega” mengatakan bahwa kekhalifahan itu harus berada 

di tangan suku Quraisy ?

Apakah dengan pengkhususan itu bisa disimpulkan bahwa “Rasulullah saw telah meng-

anak-emas-kan Quraisy dan memecah-belah ummat Islam?”

Tentu saja tidak.

Dan dengan logika  yang sama,  munculnya  banyak golongan-golongan atau  fraksi-fraksi 

dalam tubuh ummat Islam saat ini  juga tidak dapat diartikan bahwa ummat Islam telah 

terpecah belah. Sebab kalau pengelompokan selalu diartikan dengan pecah belah, maka 

berarti Rasulullah juga telah berdosa berdasarkan hadits di atas.

–

Hadits di atas bisa dilihat di:

http://hadith.al-islam.com/bayan/Display.asp?Lang=ind&ID=1058

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/06/24/pemilu-demokrasi-14-fraksi-quraisy-dan-terpecah-belahnya-

ummat-islam/
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Pemilu & Demokrasi (15): Muhajirin, Anshar dan terpecah-belahnya 
ummat     Islam  

“(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta  

benda  mereka  (karena)  mencari  karunia  dari  Allah  dan  keridhaan-Nya  dan  mereka  

menolong Allah dan RasulNya.  Mereka itulah orang-orang yang benar  .   Dan orang-orang 

yang telah menempati  kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan)  

mereka  (Muhajirin),  mereka  (Anshor)  ‘mencintai’  orang  yang berhijrah  kepada mereka  

(Muhajirin).  Dan mereka (Anshor)  tiada menaruh keinginan dalam hati  mereka terhadap  

apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin);  dan mereka mengutamakan (orang-

orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa  

yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung“. (QS. Al  

Hasyr, ayat 8-9)

Dalam ayat di atas, Allah subhaanahu wa ta’ala menyebutkan keutamaan kaum Muhajirin, 

dan setelah itu  baru menyebutkan keutamaan kaum Anshar.  Kaum Muhajirin  mendapat 

gelar  “orang-orang yang benar”,  dan kaum Anshar  mendapat gelar  “orang-orang yang 

beruntung”.

Tampak jelas sekali bahwa Allah juga tidak menghilangkan pengelompokan di dalam ummat 

Islam. Baik kaum Muhajirin maupun kaum Anshar, mereka adalah dua kaum yang berbeda, 

tidak sama, memiliki  keutamaan masing-masing,  dan mereka pun saling membantu satu 

sama lain.

Maka,  tidak  benar  kalau  keberadaan  kelompok-kelompok  di  dalam  tubuh  ummat  Islam 

selalu identik dengan terpecah-belahnya ummat.

—–

Tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas: 

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?

nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=8&taf=KATHEER&tashkeel=1

Lihat pula surat At-Taubah ayat 100. Di situ jelas-jelas disebutkan tentang kelompok 

Muhajirin dan Anshar.
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Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin  

dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada 

mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-

surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di  

dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/07/10/pemilu-demokrasi-15-muhajirin-anshar-dan-terpecah-belahnya-

ummat-islam/
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Pemilu & Demokrasi (16): Sistem Kabilah dan pemilihan wakil     rakyat  

Bagaimana cara yang Islami untuk memilih wakil rakyat ?

Pada masa Rasulullah saw, setiap kabilah memiliki pemimpin masing-masing. Dan mereka 

menentukan pemimpin itu  berdasarkan cara mereka masing-masing.  Salah satu kriteria 

yang  paling  sering  dipakai  adalah  penilaian  apakah  dia  berasal  dari  garis  keturunan 

terhormat ataukah tidak

Ketika  Islam  datang,  setiap  pemimpin  kabilah  yang  masuk  Islam-pun  tetap  menjadi 

pemimpin di kabilahnya masing-masing, dan Rasulullah tidak menyuruh tiap kabilah untuk 

“musyawarah ulang” untuk menentukan pemimpin mereka.

Mari kita lihat Sa’d bin Mu’adz ra. ketika baru masuk Islam.

Beliau mengatakan pada kaumnya (yaitu bani Al-Asyhal di Madinah) :

“ Wahai  bani  Abdil-Asyhal,  apa  yang  kalian  ketahui  tentang  kedudukanku  di  tengah 

kalian ?”

Mereka menjawab, “Engkau adalah pemimpin kami dan orang yang paling jitu pendapatnya  

serta nasihatnya yang paling kami percaya.”

Lalu  Sa’d  berkata,  “Siapa  pun  di  antara  kalian,  laki-laki  maupun  wanita  tidak  boleh  

berbicara denganku kecuali jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Sore harinya, tak seorang pun di antara mereka melainkan sudah menjadi Muslim atau 

Muslimah, kecuali satu orang saja.

Maka, bagaimanakah cara yang Islami untuk menentukan pemimpin kabilah ?

Jawabannya,  itu  semua  diserahkan  pada  kabilah  masing-masing,  terserah  mau 

menggunakan cara apa. Terbukti, Sa’d bin Mu’adz adalah pemimpin di kabilahnya, pada 

saat dia masih musyrik, maupun setelah menjadi muslim.

—

sumber: Sirah Nabawiyah, karya Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, pada bab yang menceritakan awal 

dakwah Islam di Madinah.
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Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/07/29/pemilu-demokrasi-16-sistem-kabilah-dan-pemilihan-wakil-rakyat/ 
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Pemilu & Demokrasi (17): Cara membagi ummat     Islam  

Dalam waktu-waktu tertentu, Rasulullah saw harus membagi ummat Islam menjadi 

beberapa kelompok.

Misalnya, dalam pembagian kelompok perang.

Dalam perang Badar, Rasulullah saw membagi pasukan muslim menjadi 3 kelompok:

1. Kelompok Muhajirin, yang benderanya diserahkan kepada Mush’ab bin Umair bin Al-Abdary.

2. Kelompok Anshar dari bani Aus, yang benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudhair.

3. Kelompok Anshar dari bani Khazraj, yang benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-

Mundzir Al-Jamuh

Lihatlah,

Kelompok pertama adalah kelompok Muhajirin, yaitu kelompok muslim dari Makkah yang 

telah berhijrah ke Madinah.

Kelompok kedua dan ketiga adalah kelompok yang berasal dari bani Aus dan bani Khazraj, 

yang merupakan dua bani (garis keturunan) terbesar di dalam kelompok Anshar.

Maka, membagi ummat Islam berdasarkan lokasi, berdasarkan keturunan atau berdasarkan 

hal  lainnya,  bukanlah  merupakan  suatu  kesalahan.  Selama  hal  itu  bisa  mempermudah 

koordinasi kita.

Jadi,  kalau  ada  orang  yang  mengatakan  bahwa  sebagai  ummat  Islam  kita  tidak  boleh 

membuat kelompok-kelompok, mari kita sodorkan satu contoh di atas.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/08/09/pemilu-demokrasi-17-cara-membagi-ummat-islam/
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Pemilu & Demokrasi (18): Pembuatan kelompok itu     pasti  

Dahulu,  Rasulullah  saw  memperjuangkan  Islam  dari  nol.

Ketika  Islam  mulai  memasuki  masa-masa  jaya  di  Madinah,  beliau  memproklamirkan 

berdirinya sebuah pemerintahan Islam, dan bukan kerajaan Bani Muhammad, Bani Abdul 

Muthallib, Bani Hasyim, Bani Quraisy, atau lainnya.

Pada abad 18 masehi, sejarah kerajaan Arab Saudi dimulai ketika Muhammad Ibnu Saud 

(penguasa Dir’iyyah) bergabung dengan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (seorang 

ulama) dan kemudian membentuk satu kekuatan baru di jazirah Arab.

Perjuangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri banyak disebut sebagai revolusi 

aqidah  Islam.  Akan  tetapi,  hasil  dari  perjuangan  tersebut  adalah  terbentuknya  sebuah 

kerajaan, yaitu kerajaan Arab bani Saud, dan bukan sebuah kekhalifahan Islam. 

Apakah akan kita katakan bahwa dakwah di Saudi adalah dakwah yang bersifat hizbiyyah 

karena  menghasilkan  kerajaan  yang  mengagung-agungkan  keturunan  rajanya  ?

Ataukah akan kita  katakan bahwa pembentukan kerajaan  Saudi  adalah  suatu  hal  yang 

lumrah karena mendirikan kekhalifahan Islam yang membawahi  seluruh muslim di  dunia 

adalah satu hal yang sulit ?

Sepertinya, pertanyaan yang kedua lebih bisa diterima oleh akal yang jernih dan hati yang 

jujur.

Maka,  manakala  perjuangan  kita  tidak  bisa  mencakup  seluruh  ummat  Islam,  tidak  ada 

salahnya  kita  membuat  kelompok  terlebih  dahulu.

Tentunya, dengan syarat bahwa kelompok kita itu tidak kita yakini sebagai satu-satunya 

kelompok  yang  akan  masuk  surga.  Cukup  yakini  saja  bahwa  keberadaan  kelompok  itu 

adalah satu hal yang bisa mendorong amal-amal kita.

Tapi kalau keberadaan kelompok di dalam ummat Islam dipukul rata sebagai suatu hal yang 

bid’ah, sesat dan menyesatkan, maka seharusnya kita juga menggelari Saudi Arabia dan 

semua  negara  muslim  lainnya  sebagai  ahli  bid’ah,  karena  tidak  mau  membentuk  satu 

kekhalifahan, dan malah membentuk negara masing-masing.

Sampai di sini, masih jernihkah akal kita dan masih jujurkah hati kita ?
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Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/09/15/pemilu-demokrasi-18-pembuatan-kelompok-itu-pasti/
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Pemilu & Demokrasi (19): Kekhalifahan yang     terancam  

Sebagian ummat Islam, yang mengaku diri sebagai kelompok  paling salaf, sering berkata 

bahwa pembentukan kerajaan Saudi di semenanjung Arabia adalah satu hal yang benar. 

Alasannya,  karena  wilayah  kekhalifahan  Turki  Utsmani  saat  itu  tidak  mencakup 

semenanjung Arabia. Artinya, kerajaan Saudi tidak memberontak kepada kekhalifahan Turki 

Utsmani  (Kekhalifahan  Turki  Utsmani  sendiri  adalah  kekhalifahan  ummat  Islam sedunia 

pada saat itu.)

Benar  sekali,

kalau memang semenanjung Arabia tidak termasuk ke dalam wilayah kekhalifahan Turki 

Utsmani  pada  saat  itu,  berarti  kerajaan  Saudi  memang  tidak  memberontak  kepada 

kekhalifahan Turki Utsmani.

Tapi mari kita lihat dari sudut pandang lain.

Kalau kita adalah seorang muslim yang baik, maka apa yang harus kita lakukan terhadap 

kekhalifahan Islam yang ada ?

Tentu  saja,  kita  harus  mendukung  kekhalifahan  tersebut.

Atau  minimal,  menjalin  hubungan  baik.

Atau lebih minimal lagi adalah, tidak mencari pertentangan dengan kekhalifahan tersebut.

Dan hal ini-lah yang gagal dilakukan oleh pendiri kerajaan Saudi pada masa itu.

Anyway,

keberadaan kerajaan Saudi pada masa ini bisa jadi merupakan satu anugerah untuk kita 

semua.

Tapi  anugerah  pada  masa  ini,  tidak  bisa  menutupi  kesalahan  di  masa  lalu.

Bagaimanapun,  sebagai  ummat  Islam,  kita  dituntut  untuk  bisa  melihat  kebenaran  dan 

kesalahan, dan menempatkannya pada tempatnya masing-masing.

——

Lihatlah sumber sejarah yang resmi:

http://www.saudiembassy.net/Country/History.asp

Tertulis: “The popularity and success of the Al-Saud rulers aroused the suspicion of the  

Ottoman Empire, the dominant power in the Middle East and North Africa at the time.
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Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/09/22/pemilu-demokrasi-19-kekhalifahan-yang-terancam/
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Pemilu & Demokrasi (20): Bid’ah-kah partai (dan juga kerajaan)     ?  

Sebagian  ummat  Islam,  yang  sering  over-generalisir terhadap  banyak  masalah,  sering 

menyebutkan  bahwa  keberadaan  partai-partai  Islam  adalah  bid’ah.

Alasannya, karena keberadaan partai-partai Islam tersebut akan memecah belah ummat 

Islam.

Mari  kita  lihat  dunia  internasional,

pada saat sebuah kerajaan di semenanjung Arabia berkutat untuk bisa memproklamirkan 

dinasti  baru-nya.

Padahal,  pada  saat  itu  kekhalifahan  Turki  Utsmani  adalah  kekhalifahan  ummat  Islam 

sedunia.

Maka, apakah mendirikan kerajaan Islam di luar kekhalifahan adalah sebuah kebid’ahan ?

Apakah ini juga termasuk dalam bab “telah memecah belah ummat Islam” ?

Kalau  jawaban  dari  dua  pertanyaan  di  atas  adalah  “tidak”,

maka seharusnya kita juga bisa bersikap bijaksana terhadap keberadaan partai-partai Islam 

di negara kita.

Kecuali kalau kita ingin meninggalkan prinsip keadilan dalam bersikap, dan kejujuran dalam 

berpendapat.

“ Kecelakaan besarlah bagi  orang-orang yang curang,  (yaitu)  orang-orang yang apabila  

menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau  

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS Al-Muthaffifin, ayat 1-3)

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/09/28/pemilu-demokrasi-20-bidah-kah-partai-dan-juga-kerajaan/
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Pemilu & Demokrasi (21): Dahulu benar, sekarang salah     ?  

Ada orang yang berkata bahwa, dahulu, pembentukan kerajaan Saudi adalah satu hal yang 

harus  dibenarkan.

Lalu  dicarilah  berbagai  pembenaran  atas  pendapat  tersebut,

entah  itu  dengan  menyebutkan  bahwa  “kekhalifahan  Turki  Utsmani  wilayahnya  tidak 

mencakup semenanjung Arabia”, ataukah alasan-alasan lainnya.

Padahal saat itu, kita punya satu kekhalifahan Islam.

Orang yang sama juga mengatakan bahwa, sekarang, di Indonesia, politik adalah satu hal 

yang  “harus  dijauhi”.

Lalu dicarilah berbagai pembenaran atas pendapat tersebut.

Padahal saat ini, dunia pemerintahan kita adalah dunia yang sangat-sangat membutuhkan 

perbaikan.

Ada  kontradiksi  di  sini.

Di saat ummat Islam punya sistem kekhalifahan yang Islami, kita boleh mendirikan kerajaan 

sendiri  dan  melawan  kekhalifahan  itu  ?

Dan di saat ummat Islam terkurung oleh sistem kufur, kita harus taat dan sama sekali tidak 

boleh mengubah sistem tersebut ?

Mungkinkah hukum bid’ah itu berubah, dahulu benar, dan sekarang salah ?

Hanya orang-orang yang bersih hatinya-lah yang bisa menerima pesan dari tulisan ini.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/10/05/pemilu-demokrasi-21-dahulu-benar-sekarang-salah/
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Pemilu & Demokrasi (22): Partai Islam “ganti     kulit”  

Di kalangan ummat Islam, ada juga kelompok yang sangat tidak menyukai munculnya partai 

Islam. Apalagi kalau partai Islam itu mengaku juga sebagai partai dakwah.

Sederhananya,  bagi  mereka  yang tidak suka terhadap partai  tersebut,  kehadiran  partai 

Islam adalah cerminan makin jauhnya ummat Islam dari agamanya.

Kalau begitu, mari kita usulkan saja kepada mereka, “Bagaimana kalau semua partai Islam 

ganti  kulit saja  menjadi  partai  nasionalis,  menjadi  partai  demokratis  atau  kalau  perlu 

menjadi partai kristen ?

Mungkin dengan begitu, mereka bisa lebih bersuka ria.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/10/12/pemilu-demokrasi-22-partai-islam-ganti-kulit/
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Pemilu & Demokrasi (23): Atribut Islam di parlemen dan pola 
pikir     Su’udzhon  

Salah satu alasan yang sering digunakan oleh  kelompok anti  partai untuk menyalahkan 

dakwah politik adalah, karena keberadaan partai-partai itu identik dengan fanatisme yang 

berlebihan terhadap masing-masing partai. Dan mereka juga menyebutkan bahwa atribut 

Islam  yang  menempel  pada  satu  atau  beberapa  partai  yang  ada,  biasanya  digunakan 

sebagai modal untuk mencari suara. Dengan kata lain, Islam dijadikan komoditi atau barang 

dagangan untuk bisa mendapatkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Padahal, ini adalah sudut pandang yang su’udzhon.

Kalau atribut Islam yang menempel pada partai-partai Islam adalah sudah pasti merupakan 

barang dagangan yang digunakan untuk meraih kepentingan pribadi atau kelompok, maka 

bagaimana  dengan  partai  Islam  yang  menyuarakan  aspirasi  ummat  di  parlemen  ?

Apakah mereka juga sedang mencari muka untuk diri mereka dan partai mereka ?

Bagaimana pula dengan atribut Islam lainnya di parlemen, seperti pengucapan salam saat 

memulai  rapat  ?

Apakah pelakunya akan kita katakan sebagai orang yang “sedang mencari muka dengan 

cara mengucapkan salam di muka umum” ?

Kalau kita memang setuju dengan pola pikir  su’udzhon ini, disadari atau tidak, ini artinya 

kita setuju bahwa semua atribut Islam harus hilang dari partai-partai, dan semua atribut 

Islam juga  harus  hilang  dari  parlemen kita.  Persis  seperti  proses  sekularisasi  di  Turki 

dahulu.  Bedanya,  di  Turki  hal-hal  yang  berbau  Islam  dianggap  ketinggalan  zaman, 

sementara di Indonesia, menurut kelompok yang su’udzhon ini, Islam sudah pasti dijadikan 

barang dagangan untuk meraih kepentingan pribadi. Meskipun alasannya beda, tapi hasilnya 

sama: mendukung sekularisasi.

Benar,  ini  adalah  pola  pikir  su’udzhon,

meskipun kadang kala dibungkus dengan alasan-alasan yang terlihat islami.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/10/19/pemilu-demokrasi-23-atribut-islam-di-parlemen-dan-pola-pikir-

suudzhon/
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Pemilu & Demokrasi (24): Parlemen, antara dakwah dan cari     makan  

Ketika ada sebagian ummat Islam yang berinisiatif untuk masuk parlemen dan berdakwah di 

dalamnya, serta berdakwah dengan menggunakan fasilitas parlemen tersebut, ternyata ada 

juga sebagian ummat Islam lain yang merasa kebakaran jenggot. 

Tapi  sebaliknya,  ketika  orang-orang  yang  tidak  peduli  pada  Islam  menjadi  anggota 

parlemen, dan mereka di dalam parlemen itu hanya sibuk mencari makan bagi dirinya dan 

kelompoknya sendiri, ternyata kelompok yang kebakaran jenggot tadi justru tidak bersuara.

Sebenarnya, yang menjadi masalah itu apa ?

Apakah  masuk  parlemen  dengan  tujuan  dakwah  itu  salah  ?

Dan apakah masuk parlemen dengan tujuan cari makan itu benar ?

Kalau kita bertemu dengan kelompok yang kebakaran jenggot tersebut, mungkin lebih baik 

kita  katakan saja  bahwa tujuan  kita  memasuki  parlemen adalah  untuk  mencari  makan, 

bukan  untuk  tujuan  dakwah.

Dengan begitu, mungkin kita tidak akan dibid’ah-bid’ahkan lagi.

Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/10/26/pemilu-demokrasi-24-parlemen-antara-dakwah-dan-cari-makan/
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Pemilu & Demokrasi (25): Menyikapi mental     Khawarij  

Washil  bin  Atha’  (699-748M),  pemimpin  aliran  Mu’tazilah,  suatu  ketika  bersama 

rombongannya memasuki daerah yang didominasi oleh kelompok Khawarij, suatu kelompok 

ekstrim yang sering mengkafirkan sesama muslim, bahkan tidak segan membunuh sesama 

muslim. Semboyan kelompok Khawarij ini adalah “Tiada hukum kecuali dari Allah”.

Ketika tiba di daerah tersebut, rombongan Washil bin Atha’ gelisah. Namun dengan tenang 

Washil  tampil  sambil  berkata:  “Perlakukanlah  kami  sesuai  petunjuk  Allah  dalam  Al-

Qur’an!”

Kelompok Khawarij bertanya, “Siapa kalian?”

Washil menjawab, “Kami adalah orang-orang musyrik.”

Kelompok  ekstrim  itu  menyadari  bahwa  Al-Qur’an  menegaskan:

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu,  

maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia  

ketempat  yang  aman  baginya.  Demikian  itu  disebabkan  mereka  kaum  yang  tidak  

mengetahui. ” (QS At-Taubah ayat 6)

Benar juga dugaan Washil. Mereka lalu diterima, bahkan dilindungi dan dijamu, kemudian 

diantar ke tempat tujuan.

(Quraish Shihab, Lentera Hati).

–

Saat ini, kalau kita mengaku bahwa kita memasuki parlemen itu untuk tujuan berdakwah, 

biasanya  ada  saja  kelompok  yang  merasa  kebakaran  jenggot.

Tapi kalau kita mengaku bahwa masuknya kita ke dalam parlemen itu adalah dalam rangka 

mencari nafkah dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan dakwah, biasanya kita tidak 

akan dibid’ah-bid’ahkan lagi.

Benar, kadang-kala kita bisa menggunakan jawaban yang cerdas untuk meredam sikap-

sikap ekstrim dari kelompok yang memang ekstrim.
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Sumber tulisan ini:

http://faham.wordpress.com/2008/11/02/pemilu-demokrasi-25-menyikapi-mental-khawarij/
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Tulisan berikutnya
Silakan lihat artikel terbaru dari e-book ini di:

http://faham.wordpress.com/category/pemilu-demokrasi/

Dan lihat pula revisi terbaru e-book ini di:

http://faham.wordpress.com/salafy-dan-politik/

Komentar dan saran bisa disampaikan lewat alamat di bawah ini:

http://faham.wordpress.com/salafy-dan-politik/
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