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Dialog Seputar Kepemimpinan Quraisy dan Salafy 
Narasumber  Jayanagara Kapiraray 

Diedit dan dilengkapi oleh: Tresna Belladei 
1. Tanya  
 “Bagaimana dengan pendapat bahwa kholifah itu harus dari Quraisy?” 
jawab: 
 

Kholifah harus dari Quraisy adalah syarat keutamaan, bukan berarti kalau 
bukan dari pihak Quraisy kemudian dia tidak syah untuk menjadi kholifah dan tidak 
berhak mendapatkan ketho'atan ummat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan 
rakyat Islam untuk mentho'ati pemegang kekuasaan Pemerintahan Islam, sekalipun 
yang terpilih menjadi kepala pemerintahan bukanlah dari Quraisy tetapi seorang 
budak habsyi yang rambutnya seperti kismis1. Sebab tetap komit dalam 
pemerintahan Islam adalah perintah yang digariskan Nabi bersama dengan 4 
perintah lainnya (Mendengar, Tha'at, Jama'ah, Hijrah dan Jihad), siapapun yang 
memegang Pemerintahan Islam tersebut. Dalam keyakinan kami, keluar dari 
pemerintahan Islam berarti keluar dari ikatan Ummat Islam, walaupun dirinya 
masih berstatus muslim2.  

 
Kami berkeyakinan bahwa Islam melarang pemberontakan (Q.S.16:90), 

Quran hanya mewajibkan perang (Q.S.2:216). Dalam keadaan bagaimanapun 
memberontak terhadap pemerintahan Islam adalah dilarang3, kecuali jika 
pemerintah tadi menunjukkan kekafiran yang nyata, sebab dengan itu pemerintahan 
tersebut kehilangan legimitasi untuk menyatakan dirinya sebagai pemerintahan 
Islam. Adapun perang adalah adu kekuatan antar dua negara atau lebih yang masing 
masing memiliki Kepala Negara/Pemerintahan yang berhak untuk 
memaklumkan perang dan damai. Perintah perang dalam Al Quran sampai hari 
kiamat pun hukumnya tetap wajib (Q.S.2:216) sebagaimana mengambil perdamaian 
pun wajib pula hukumnya hingga hari kiamat (Q.S.8:61), namun untuk 
pelaksanaannya (perang atau damai) menunggu perintah Imam. Kekacauan akan 
terjadi bila muncul anggapan bahwa perang dan damai bisa dinyatakan oleh 
satu pribadi atau kelompok.  
                                                 
1 Al Bukhari, Volumn 009, Book 089, Hadith Number 256. Narated By Anas bin Malik : Alloh's 
Apostle said, "You should listen to and obey, your ruler even if he was an Ethiopian (black) slave 
whose head looks like a raisin." 
2 Dalam Musnad Ahmad dan Ath Thabrani: 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا آمرآم بخمس آمرآم   بالسمع  والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل اهللا فمن خرج 

هو من جثا جهنم قالوا يا رسول اهللا وان صام وصلى من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة االسالم من رأسه ومن دعا دعاء جاهلية ف
قال وان صام وصلى ولكن تسموا باسم اهللا الذي سماآم المسلمين المؤمنين رواه أحمد ورجاله ثقات رجال الصحيح خال علي بن 

وال صيام واولئك هم اسحق السلمي وهو ثقة ورواه الطبراني باختصار إال انه قال فمن فارق الجماعة قيد قوس لم تقبل منه صالة 
 وقود النار

3 Imam Al Barbahari berkata : "Setiap orang yang memberontak kepada imam (pemerintah) Ummat 
Islam adalah Khawarij. Dan berarti dia telah memecah kesatuan Muslimin dan menentang sunnah. 
Dan matinya seperti mati jahiliyyah." (Imam Al Barbahari , Syarhus Sunnah, tahqiq Abu Yasir 
Khalid Ar Raddadi, halaman 78). Dalam keadaan berjuang Pemerintahan NII tidak bisa menhukumi 
bughot kepada yang tidak mengakuinya, kecuali jika suatu saat berhasil menguasai satu teritorial dan 
di dalamnya daerah tersebut ada yang menentang dengan mengangkat senjata, maka menjadi 
kewajiban Pemerintah Islam untuk memaksanya kembali pada kebenaran (menthaati Ulil Amri 
Islam). 
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Memberontak terhadap pemerintah Non Islam bukanlah urusan kami, sebab 

kami tidak mempunyai pemerintahan non Islam, di Nusantara hanya saudara 
kami muslimin rakyat NKRI yang punya pemerintah tidak berdasarkan Islam, 
dan itu hak dan kewajiban mereka untuk berurusan dengan pemerintahnya. Kami 
tidak akan pernah memberontak terhadap pemerintah Non Islam, sebab kami 
tidak akan pernah memiliki pemerintahan Non Islam. Kewajiban kami pada 
pemerintah hanyalah mendengar dan mentho'atinya ketika mereka memerintah 
rakyat dengan hak, dan menasihatinya bila mereka menyimpang dari kebenaran4. 

 
Kembali pada persoalan Quraisy tadi, tidak memperdebatkan persoalan ini, 

sebab persoalan ini telah digariskan dalam hadits shohieh5. Nabi Muhammad SAW 
menyatakan bahwa Quraisy senantiasa jadi penghulu dalam kebaikan maupun 
dalam keburukan6. Yang jelas ketika Ahlul Halli wal Aqdi yang mengikat seluruh 
atau sebagian besar muslimin di dunia ini telah berhasil dibentuk, prioritas 
kepemimpinan harus diberikan kepada yang terbaik dari Quraisy. Dengan catatan 
dia juga terlibat secara sungguh sungguh dalam perjuangan menegakkan khilafah 
tersebut. 

 
Andai sekiranya (semoga Alloh menjauhkan kita dari kejadian ini) nanti 

Quraisy enggan mengambil tanggung jawab sebagai kholifah7, maka kekholifahan 
                                                 
4  

 " هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم: لمن، قال : الدين النصيحة قلنا  "
“Ad din itu nasihat (pemihakan yang tulus); kami bertanya: untuk siapa ? Beliau menjawab : Untuk 
Alloh, Kitab-Nya, Rasul-Nya dan para imam muslimin serta muslimin pada umumnya( HR. Muslim 
: 2/ 36, Syarah Nawawi ) 
5 Al Bukhari, Volumn 009, Book 089, Hadith Number 254. Narated By Ibn 'Umar : Alloh's Apostle 
said, "This matter (caliphate) will remain with the Quraisy even if only two of them were still 
existing."  Al Bukhari, Volumn 009, Book 089, Hadith Number 329. Narated By Jabir bin Samura : 
I heard the Prophet saying, "There will be twelve Muslim rulers (who will rule all the Islamic 
world)." He then said a sentence which I did not hear. My father said, "All of them (those rulers) 
will be from Quraisy." 
6 Al Bukhari, Volumn 004, Book 056, Hadith Number 700. Narated By Abu Huraira : The Prophet 
said, "The tribe of Quraisy has precedence over the people in this connection (i.e the right of ruling). 
The Muslims follow the Muslims amongst them, and the infidels follow the infidels amongst 
them. People are of different natures: The best amongst them in the pre-lslamic period are the best in 
Islam provided they comprehend the religious knowledge. You will find that the best amongst the 
people in this respect (i.e. of ruling) is he who hates it (i.e. the idea of ruling) most, till he is given 
the pledge of allegiance." Muslim, Book 020, Hadith Number 4473. Chapter : The people are 
subservient to the Quraisy and the Caliphate is the right of the Quraisy. It has been narrated on the 
authority of Abu Huraira that the Messenger of Alloh (may peace be upon him) said: People are 
subservient to the Quraisy: the Muslims among them being subservient to the Muslims among 
them, and the disbelievers among the people being subservient to the disbelievers among them. 
Muslim, Book 020, Hadith Number 4475. Chapter : The people are subservient to the Quraisy and 
the Caliphate is the right of the Quraisy. It has been narrated on the authority of Jabir b. 'Abdullah 
that the Messenger of Alloh (may peace be upon him) said: People are the followers of Quraisy in 
good as well as evil (i.e. in the customs of Islamic as well as pre-Islamic times) 
7 Al Bukhari, Volumn 004, Book 056, Hadith Number 801. Narated By Abu Huraira : Alloh's 
Apostle said, "This branch from Quraisy will ruin the people." The companions of the Prophet 
asked, "What do you order us to do (then)?" He said, "I would suggest that the people keep away 
from them." Al Bukhari, Volumn 004, Book 056, Hadith Number 802. Narated By Said Al-Umawi : 
I was with Marwan and Abu Huraira and heard Abu Huraira saying, "I heard the trustworthy, truly 
inspired one (i.e. the Prophet) saying, 'The destruction of my followers will be brought about by 
the hands of some youngsters from Quraisy." Marwan asked, "Youngsters?" Abu Huraira said, "If 
you wish, I would name them: They are the children of so-and-so and the children of so-and-so. 
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itu akan diberikan kepada mereka yang bersungguh sungguh untuk membuktikan 
janji Alloh tadi (lihat Q.S 24:558 bandingkan dengan Q.S. 16:899). Yang jelas dari 
suku/kebangsaan etnik manapun kholifah berasal, hendaknya mereka mengambil 
Makkah atau Madinah sebagai Ibu kota khilafah. Dengan demikian, setahun sekali 
muslimin di seluruh pelosok bumi bisa datang ke ibu kota khilafah Islamiyyah 
untuk menerima fatwa-fatwanya ketika menunaikan ibadah haji ke tanah suci 
tersebut. 

 
Sehingga dengan demikian kesatuan paduan ummah dengan mudah terus 

terjaga, begitu pula dengan kedekatan hati Ummah pada kholifahnya. Akan tetapi, 
kenyataannya sampai sa’at disusunnya tulisan ini belum ada satu kekuasaan de 
fakto umat Islam  yang bertanggung jawab terhadap umat Islam  sedunia dengan 
menyatakannya sebagai kholifah sedunia. Saya katakan "kekuasaan de facto", sebab 
jika sekedar mengaku Kholifah-Ruhani, sekarang pun banyak yang mengaku sudah 
jadi kholifah, tapi tidak punya angkatan perang untuk mengawal tugas-tugas 
kekhalifahannya, bukan ini yang saya maksud10. 
 
 Jadi, sepantasnya para ulama di Saudi Arabia itulah yang harus giat 
menasihati raja dan aparat kerajaan Saudi Arabia11 untuk segera memikul tugasnya 
menjadi Kholifah Dunia dan mengirimkan pasukan ke seluruh wilayah dunia untuk 
menegakkan hukum Islam. Apakah tugas ini sudah dilakukan para ulama salafy di 
sana? 
 
 Mujahidin Negara Islam Indonesia, akan sangat mendukung usaha para 
ulama Salafy untuk menggugah kaum Quraisy agar segera kembali pada wajib 
sucinya12, sementara di sini pihak NII pun berusaha dengan istiqomah menunaikan 
wajib suci, ialah hak dan kewajiban tiap-tiap mujahid, menggalang Negara Kurnia 
Allah, Negara Islam Indonesia. 

 
Jadi, tidak logis bila ada yang melarang-larang perjuangan Islam yang 

bersifat negara, dengan alasan Imam itu harus seorang kholifah dan kholifah itu 
                                                 
8 Dan Alloh telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-
amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 
menukar  mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap 
menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa 
yang  kafir sesudah  itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 
9 Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmat dan kenabian. Jika orang-orang 
(Quraisy) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada 
kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. 
10 Al Bukhari, Volumn 004, Book 052, Hadith Number 204. Narated By Abu Huraira : That heard 
Alloh's Apostle saying, "We are the last but will be the foremost to enter Paradise)." The Prophet 
added, "He who obeys me, obeys Alloh, and he who disobeys me, disobeys Alloh. He who obeys the 
chief, obeys me, and he who disobeys the chief, disobeys me. The Imam is like a shelter for whose 
safety the Muslims should fight and where they should seek protection. If the Imam orders 
people with righteousness and rules justly, then he will be rewarded for that, and if he does the 
opposite, he will be responsible for that."  
11 Abu Dawud, Book 032, Hadith Number 4330. Narated By AbuSa'id al-Khudri : The Prophet 
(pbuh) said: The best jihad in the path of Alloh is (to speak) a word of justice to an oppressive 
ruler. 
12 Al Bukhari, Volumn 004, Book 056, Hadith Number 705. Narated By Ibn Umar : The Prophet 
said, "Authority of ruling will remain with Quraisy, even if only two of them remained." 
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harus Quraisy. Sementara larangan ini hanya digembar gemborkan di Nusantara 
sehingga memberi keuntungan kepada fihak penguasa Non Islam yang sedang 
melangsungkan kekuasaannya, sedangkan di Saudi Arabia sendiri mereka tidak 
mendorong para aparat kerajaannya untuk segera menunaikan wajib sucinya 
(menjadi Kholifah guna) membela seluruh muslimin di dunia ini. 

 
Harap diingat, bahwa segenap usaha untuk menghentikan perjuangan Darul 

Islam akan kandas, sebab Darul Islam adalah rumah bagi Islam itu sendiri. Dan 
patut dicatat bahwa, perjuangan Darul Islam bukan melulu pergerakan rakyat dan 
pemerintah berjuang NII, tapi gerakan semesta dari siapa saja yang yang berjihad 
demi tegaknya Quran dan Hadits yang shohih di muka bumi dalam tatanan 
kekuasaan yang Adil. 

 
ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم حتى يأتي أمر 

 لكاهللا تبارك وتعالى وهم على ذ
Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap membela al- 
haq, mereka senantiasa unggul, yang menghina dan menentang mereka 
tidak akan mampu membahayakan mereka hingga datang keputusan 
Alloh, sedang mereka tetap dalam keadaan yang demikian 13 

 
 

    ---------------------------------------------- 
 
2. Tanya : 
 “Bagaimana upaya menghidupkan jejak langkah salaf dalam skala 
Negara Islam Indonesia?” 
 
jawab : 
 

Sejak mula diproklamasikan NII menjadikan Islam sebagai asas negara dan 
menjadikan Al Quran dan Hadits shohieh menjadi hukum tertinggi yang berlaku di 
dalamnya. (Lihat Qonun Asasi Bab I pasal 2 ayat 1 dan 2). Bagi seluruh warga NII 
Al Quran dengan penafsirannya yang benar, Al Hadits dengan keshohihannya 
adalah hukum tertinggi dalam Negara Islam Indonesia, seluruh rakyat berjuang 
wajib mempelajarinya dan berpegang teguh kepadanya. 

 
Bila kehidupan yang dicita-citakan para ulama salaf adalah kehidupan 

seperti pada tiga kurun terbaik, yakni masa Nabi dan shahabat, masa Tabi'in dan 
Tabi’ut Tabi'in14, maka ingatlah bahwa mereka itu semuanya berada di wilayah 
Darul Islam, tidak ada seorang pun dari ulama salaf di jaman itu yang rela menjadi 
warga Darul Kufr. Maka demikianlah keadaan Salaf yang Mujahidin NII cita-

                                                 
13 Dikeluarkan oleh  Imam Al Bukhari 4/ 3641, 7460, dan Imam Muslim 5/ juz : 13, hal: 65-67, pada 
syarah Imam Nawawi. 
.خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  14  
Al Bukhari, Volumn 005, Book 057, Hadith Number 003. Narated By Abdullah : The Prophet said, 
"The best people are those living in my generation, and then those who will follow them, and 
then those who will follow the latter. Then there will come some people who will bear witness 
before taking oaths, and take oaths before bearing witness." (Ibrahim, a sub-narrator said, "They 
used to beat us for witnesses and covenants when we were still children.") 
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citakan, generasi salaf adalah generasi Darul Islam yang berjuang untuk sebuah 
Bumi Islam dimana Al Quran dan sunnah berdaulat penuh!! Untuk mencapai 
itu rakyat Islam berjuang harus giat berjihad, berijtihad dan bermujahadah. 
Berjuang bahu membahu untuk mencetak figur yang cocok menjadi rakyat negara 
Islam, struktur yang cukup dan cakap menjalankan syari'at Islam dengan tertib dan 
mententramkan, serta militer yang mampu menjaga pertahanan dan keamanan. 

 
Kesetiaan terhadap Darul Islam adalah persoalan mutlak dalam cermin 

kehidupan salaf, lihatlah, sekalipun para Imam Madzhab Ahlus Sunnah  disiksa dan 
dipenjara oleh pemerintah Islam ketika itu, tidak ada seorang pun yang berfikir 
untuk keluar dari pangkuan Daulah Islamiyyah dan lari ke wilayah Darul Kufr dan 
merelakan diri mereka menjadi bagian dari negara Non Islam15.  Mereka lebih 
memilih menjadi warga Daulah Islamiyah sekalipun ada yang tidak disukai dari 
pemimpinnya, daripada mengakui kepemimpinan Darul Kufr. Pertentangan yang 
sempat terjadi antara penguasa dan ulama ahlus sunnah ketika itu adalah 
pertentangan yang muncul di bidang pemikiran, bukan pada masalah pelaksanaan 
hukum yang berlaku. Hukum yang berjalan di jaman itu adalah Islam, dan mereka 
sepakat akan hal demikian16. Adapun yang membuat mereka bersilang pendapat 
hanyalah sebatas bidang pemikiran (salah satu/diantara penyebabnya adalah akibat) 
masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Sepanjang sejarahnya, Ulama Salaf 
semuanya berpihak pada pemerintah Islam, bersetia pada negara Islam, bagaimana 
pun keadaan pemegang pemerintahan Negara Islam itu, selama hukum positif yang 
berlaku dalam negara adalah hukum Islam17. Beritahukan kepada saya, mana dalam 
3 kurun terbaik itu ada ulama salaf yang menjadi warga Darul Kufr? 

                                                 
15 Al Bukhari, Volumn 009, Book 089, Hadith Number 257. Narated By Ibn 'Abbas : The Prophet 
said, "If somebody sees his Muslim ruler doing something he disapproves of, he should be patient, 
for whoever becomes separate from the Muslim group even for a span and then dies, he will 
die as those who died in the Pre-lslamic period of ignorance (as rebellious sinners). (See Hadith 
No. 176 and 177) 
16 Muslim, Book 020, Hadith Number 4528. Chapter : Obedience to the ruler is forbidden in matters 
sinful, but is otherwise obligatory. It has been narrated on the authority of Yahya b. Husain who 
learnt the tradition from his grandmother. She said that she heard the Holy Prophet (may peace be 
upon him) delivering his sermon on the occasion of the Last Pilgrimage. He was saying: If a slave is 
appointed over you and he conducts your affairs according to the Book of Alloh, you should 
listen to him and obey (his orders). 
17 Muslim, Book 020, Hadith Number 4574. Chapter : The best and the worst of your rulers. It has 
been narrated on the authority of Auf b. Malik al-Ashja'i who said that he heard the Messenger of 
Alloh (may peace be upon him) say: The best of your rulers are those whom you love and who love 
you, upon whom you invoke God's blessings and who invoke His blessing upon you. And the worst 
of your rulers are those whom you hate and who hate you, who curse you and whom you curse. 
(Those present) said: Shouldn't we overthrow them at this? He said: No, as long as they establish 
prayer among you. No, as long as they establish prayer among you. Mind you! One who has a 
governor appointed over him and he finds that the governor indulges in an act of disobedience 
to God, he should condemn the governor's act, in disobedience to God, but should not 
withdraw himself from his obedience. Ibn Jabir said: Ruzaiq narrated to me this hadith. I asked 
him: Abu Miqdam, have you heard it from Muslim b. Qaraza or did he describe it to you and he 
heard it from 'Auf (b. Malik) and he transmitted this tradition of Alloh's Messenger (may peace be 
upon him)? Upon this Ruzaiq sat upon his knees and facing the Qibla said: By Alloh, besides Whom 
there is no other God, I heard it from Muslim b. Qaraza and he said that he had heard it from Auf(b. 
Malik) and he said that he had heard it from the Messenger of Alloh (may peace be upon him). 
Muslim, Book 020, Hadith Number 4573. Chapter : The best and the worst of your rulers. It has 
been narrated on the authority of 'Auf b. Malik that the Messenger of Alloh (may peace be upon him) 
said: The best of your rulers are those whom you love and who love you, who invoke God's 
blessings upon you and you invoke His blessings upon them. And the worst of your rulers are those 
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Dari itu Mujahidin NII berkeyakinan, tidak mungkin bisa mengikuti jejak 

salaf, bila diri masih jadi warga Darul Kufr, sebab mana sunnahnya? Mana 
teladannya dari tiga kurun terbaik yang dijaminkan Nabi SAW? Mana ulama salaf 
yang menjadi warga Darul Kufr dalam 3 kurun terbaik itu? Tidak ada! Nabi dan 
shahabat sampai hijrah meninggalkan Darul Kufr membangun Madinah, Ad 
Daulatul Islamiyyah di bumi Yatsrib, sehingga tidak logis mengaku salafy, hanya 
sekedar menela’ah kitab kitab salaf sementara membiarkan diri dikuasai hukum 
jahiliyyah. Lebih na'if lagi jika berbekal kitab salaf, tetapi malah mengajak ummat 
untuk memberikan ketho'atan kepada penguasa hukum jahiliyah, dengan alasan 
pemimpin dari negara yang mencoret syari'at Islam sejak awal berdirinya18 adalah 
seorang muslim. 

 
Jadi, mesti difahami, bahwa apa yang dilakukan rakyat dan Pemerintah 

Berjuang Negara Islam Indonesia adalah berusaha sekuat tenaga untuk 
mengembalikan wilayah Islam hingga menjadi tempat yang aman dan stabil untuk 
memberlakukan Hukum Islam di dalamnya. Menegakkan Al Quran dan Hadits 
shohih sebagai hukum tertinggi. Bila ini yang menjadi harapan ulama terdahulu, 
maka upaya ini pulalah yang tengah diperjuangkan oleh Mujahidin Negara Islam 
Indonesia. 
  

Salaf yang dipahami Mujahidin NII  adalah 3 kurun generasi terbaik yang 
disebutkan Rosululloh SAW dalam haditsnya yang shohih19, dan difahami dari 
sejarah bahwa 3 kurun tersebut adalah kurun kejayaan Islam dimana Al Quran dan 

                                                                                                                                         
whom you hate and who hate you and whom you curse and who curse you. It was asked (by those 
present): Shouldn't we overthrow them with the help of the sword? He said: No, as long as they 
establish prayer among you. If you then find anything detestable in them. You should hate 
their administration, but do not withdraw yourselves from their obedience. 
18 RI yang kemudian disambung menjadi NKRI. Secara singkat sejarahnya begini: Pada tanggal 8 
Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan 
Undang Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Keenegaraan 
RIS. Berdasarkan undang undang darurat tersebut, berturut turut negara negara bagian 
menggabungkan diri dengan Republik Indonesia - Yogyakarta . Sehingga pada tanggal 5 April 1950 
RIS hanya tinggal terdiri dari tiga negara Bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur 
(NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Selanjutnya untuk menanggapi keinginan rakyat yang 
semakin meluas di negara negara bagian yang masih berdiri, Pemerintah Republik Indnesia 
menganjurkan kepada pemerintah RIS, agar mengadakan perundingan kepada NST dan NIT tentang 
pembentukan Negara Kesatuan. Setelah pemerintah RIS mendapat kuasa penuh dari NST dan NIT 
untuk berunding dengan RI, maka dimulailah perundingan tersebut. Pada tanggal 19 Mei 1950 
tercapai persetujuan antara kedua pemerintah yang dituangkan dalam satu “Piagam Persetujuan”.  
Ajaib, 4 hari sebelum persetujuan itu ditanda tangani dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS; 
Tanggal 15 Mei, Presiden RIS Ir. Soekarno sudah membacakan Piagam Terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta 
mengambil kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari Pemangku sementara Jabatan (Acting) 
Presiden Republik Indonesia Mr. Asaat. Dan besoknya Soekarno melantik anggota DPR NKRI di 
Jakarta. Dengan cara demikian, tamatlah riwayat RIS dan lahirlah NKRI . Lihat 30 tahun 
Indonesia Merdeka  1950 ~ 1964, hal 42 
19 Al Bukhari, Volumn 005, Book 057, Hadith Number 002. Narated By Imran bin Husain : "Alloh's 
Apostle said, 'The best of my followers are those living in my generation (i.e. my 
contemporaries). and then those who will follow the latter" 'Imran added, "I do not remember 
whether he mentioned two or three generations after his generation, then the Prophet added, 'There 
will come after you, people who will bear witness without being asked to do so, and will be 
treacherous and untrustworthy, and they will vow and never fulfill their vows, and fatness will 
appear among them."  
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sunnah bukan saja diajarkan di masjid-masjid, tetapi menjadi hukum yang effektif 
berlaku di masyarakat. Maka menetapi jejak salaf dalam pandangan kita, bukan 
sekedar kembali mempelajari Al Quran dan hadits shohih belaka, tetapi 
merekonstruksi keadaan di masa Awal Islam tersebut di jaman ini, sehingga 
Al Quran dan Hadits Shohih tadi menjadi sumber hukum yang berjalan di 
masyarakat di bawah pengendalian pemerintahan Islam yang adil. Bahwa ada 
beberapa sarana yang berubah, itu adalah realitas jaman, tetapi maksud syari'ah 
harus tetap dipertahankan, dan Negara Islam Indonesia diproklamasikan untuk itu. 

 
Harap diingat, bahwa Salafy (yang menyerukan untuk tegak di atas Quran 

dan hadits shohieh) dengan NII (yang menjadikan Al Quran dan Hadits Shohieh 
sebagai hukum tertinggi) tidaklah bersebrangan. Saya mencurigai adanya upaya 
intellijen untuk mempertentangkan keduanya, mungkin oknum yang mengaku 
'salafy' berkewarganegaraan NKRI nya yang diperalat intellijen untuk 
menghancurkan perjuangan NII, atau oknum yang mengaku rakyat NII yang 
merusak negaranya (Seperti NII KW IX Abu Toto Panji Gumilang) dengan 
menyebarkan pemikiran bid'ah dan menyedot energi ummat dengan 
mempertentangkan NII – Salafy.  

 
Hendaknya saudara-saudaraku warga negara Islam berjuang, maupun 

muslimin rakyat NKRI, tidak terjebak dalam pertentangan yang dibuat lawan ini, 
dan marilah kita belajar Al Quran dan Sunnah secara sungguh sungguh, sehingga 
kita sampai pada kesimpulan yang sama, mana sebenarnya Rumah Islam yang 
harus kita isi dan bangun bersama. 

 
    ---------------------------------------- 
3. Tanya : 

 
“Dalam Kitab Ad Da’wah IlAlloh, Ali bin Hasan Al Atsari hal 89-96, 

dimana diantaranya Imam Ahmad  pernah berkata bahwa yang dikatakan Imam 
ialah yang seluruh kaum muslimin berkumpul di bawah kepemimpinannya. 
Dimana masing-masing mereka berkata: “Inilah dia Imam”. Maksudnya, tidak 
ada artinya mengangkat Imam bila seluruh muslimin tidak mengakui dia sebagai 
“Imam". Dengan itu bagaimanakah pandangan pihak NII mengenai perkataan 
Imam Ahmad tersebut itu?  
 
Jawab : 

 
Orang terkadang lalai dalam mencermati sejarah. Yaitu hanya 

berpijak pada kata dan kata tanpa melihat konteks peristiwa, “pada zaman apa 
kata kata tersebut diucapkannya?. 
  

Ucapan  Imam Ahmad bin Hambal disampaikan di dalam wilayah Daulah 
Islamiyyah yang berjaya. Di tempat di mana Pemerintahan Islam eksis dengan 
segala kemampuannya untuk melangsungkan satu pemerintahan berjaya. Dalam 
keadaan demikian, maka wajar saja apabila di saat kekuasaan Islam tengah 
berlangsung, Ahlul Halli wal Aqdhi lengkap, begitu juga jajaran panglima militer 
yang mengawal negara, tiba tiba ada orang yang mengangkat diri jadi Imam, tanpa 
prosedur dan hukum yang berlaku. Ini kudeta namanya, dan bila dia punya pengikut 
yang mendukungnya dengan jalan sangka-sangka  maka kelompok tadi dinamakan 
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Ahlul Baghiyyah, wajar bila mereka dipaksa dengan kekuatan untuk kembali pada 
kebenaran, kembali mentho'ati kekuasaan yang tengah berlangsung dan diakui 
seluruh muslimin tadi. Bila kelompok ini malah menentang dan mengangkat 
senjata, maka menjadi kewajiban tentara Islam untuk memeranginya hingga mereka 
bertekuk lutut. 
 
 Adapun ketika jutaan muslimin, rela diatur kekuasaan Darul Kufr, keadaan 
dimana muslimin malah menjadi rakyat Kekuasaan Kafir, maka haruskah sebuah 
Negara Islam membiarkan posisi tertinggi negaranya (Negara Islam Berjuang) 
kosong hanya karena menanti seluruh muslimin yang menjadi rakyat Darul Kufr itu 
mengakuinya??? 
 
 Bagi  yang tinggal berwali pada  (berada dalam "wilayah") Negara Islam 
Indonesia20, beribadah kepada Alloh dalam pangkuan negara yang menyatakan 
berlakunya hukum-hukum,  mengambil Al Quran dan Hadits shohieh sebagai 
hukum tertinggi serta menerima semua perundang undangan negara dan keputusan 
pemerintah Negara Islam Indonesia, maka pandangan Imam Ahmad juga menjadi 
pijakannya, tidak ada seorangpun dari warga negara Islam Indonesia yang tidak 
menyepakati kepala negaranya sebagai Imam mereka.  
 
 Adapun muslimin yang berwali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
tidak mengakui beliau sebagai Imam, hal itu tidak merisaukan pihak NII, wajar saja 
mereka tidak mengakui Imam Negara Islam Indonesia, sebab mereka tinggal di 
negara yang berbeda, berimam pada kepala negaranya,  hidup di atas dasar negara 
selain Islam dan bersepakat menerima hukum Non Islam sebagai tata nilai mereka. 
Dan ketidak- mauan mereka untuk mengakui keimaman di NII, atau bahkan 
muslimin di negara manapun, sama sekali tidak mempengaruhi jalannya tertib 
hukum di dalam Negara Islam Indonesia. Sebab keimaman ini berlaku hanya di 
dalam negara Islam Indonesia. Lain halnya bila yang terangkat adalah seorang 
kholifah untuk memimpin seluruh dunia, maka wajar bila untuk eksistensinya 
menuntut pengakuan seluruh muslimin yang ada di dunia ini. 
  

Dan sa’at ditulisnya tanya jawab ini seorang kholifah yang bertanggung 
jawab untuk seluruh dunia belum ada, siapa yang sudah menyatakannya? Jangankan 
kita yang masih dalam Darurat Perang.  Saudi Arabia saja yang jelas jelas memiliki 
legalitas Quraisy, dan sudah berjaya sebagai sebuah daulah belum berani 
menyatakan dirinya sebagai kholifah dunia. “Pada akhir 1927, Keluarga Saud telah 
berhasil menguasai seluruh jazirah Arab. Pada tahun yang sama pula diratifikasi 
perjanjian oleh Inggeris yang telah memberikan kekuasaan penuh kepada keluarga 
Saud sebagai imbalan atas pengkuannya terhadap kekuasaan Inggeris terhadap 

                                                 
20 Sedikit penjelasan mengenai wilayah dan daerah, wilayah mengacu kepada kesetiaan, 
komitmen, perwalian, sedang daerah mengacu pada teritorial. Hari ini pemerintah berjuang NII 
baru memiliki sedikit daerah dua (D2) dan sebagian besar D3, belum kembali memiliki D1, tetapi 
wilayah NII tersebar di seluruh Nusantara bahkan belahan bumi lainnya dimana di sana ada 
muslimin yang bersetia untuk mempertahankan tegaknya Negara Islam Indonesia agar hukum Alloh 
berlaku dengan seluas-luasnya dan sesempurna sempurnanya di Indonesia, sebagai langkah awal 
menuju khilafah fil ardh yang akan diperjuangkan bersama dengan negara negara Islam lainnya. 
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para Sheikh Teluk di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Oman. Pada tahun 
1932, Jazirah Arab diberi nama baru yaitu Kerajaan Saudi Arabia.” 21     
  

Mengapa Saudi demikian? Mungkin bilamana mengaku kholifah dunia, 
berakibat berhadapan dengan seluruh front kekafiran dunia. Dan mengaku sebagai 
kholifah secara otomatis memikul kewajiban mengurus seluruh nasib muslimin di 
muka bumi. Adakah kekuatan yang sanggup memikul beban ini sekarang??? 
  
Menyadari bahwa perjalanan menju Khilafah tidaklah semudah membalik tangan, 
maka semenjak tahun 1948 Pemerintah Islam Berjuang di Jawa Barat sudah 
menggariskan tahapan perjuangan yang amatlah jelas: 
1. Mendidik rakyat agar cocok menjadi warga negara Islam. 
2. Memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa Islam tidak bisa dimenangkan 

dengan Flebisit (referendum) 
3. Membangun daerah daerah basis. 
4. Memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. 
5. Membangun Negara Islam Indonesia sehingga kokoh ke luar dan ke dalam, 

dalam arti, di dalam negeri bisa melaksanakan syari’at Islam seluas luasnya dan 
sesempurna sempurnanya, sedang keluar, sanggup berdiri sejajar dengan negara 
negara lain. 

6. Membantu perjuangan muslimin di negeri negeri lain sehingga cepat bisa 
melaksanakan wajib sucinya. 

7. Bersama negara negara Islam membentuk Dewan Imamah Dunia untuk 
mengangkat Kholifah dunia. 

 
 Tanggung jawab pertama Mujahidin NII adalah memberlakukan syari’at 
Islam dengan seluas luasnya dan sesempurna sempurna di wilayah Negara Islam 
Indonesia, baru setelah itu  akan berpartisipasi aktif dalam perjuangan Islam di 
dunia internasional menuju terciptanya khilafah Islamiyyah bagi seluruh alam. 
Bukan langkah khayal seperti yang diyakini beberapa kelompok sempalan, diri 
mereka sendiri masih bertekuk lutut menjadi warga negara Darul Kufr, sudah 
dengan lantangnya mengaku diri sebagai kholifah bagi dunia Islam..... 
 
  Mengenai ucapan Imam Ahmad itu adalah benar, bila diterapkan dalam 
kondisi ummat Islam pada jaman Imam Ahmad, yakni ditujukan kepada Ummat 
Islam yang bernaung dalam Daulah Islamiyyah.  Adapun ketidak setujuan kaum 
muslimin warga negara bukan Islam, sama sekali tidak mempengaruhi 
keabsyahan pemimpin Negara Islam. 

----------------------------------------- 
 

4. Tanya : 
 
“Bagaimanakah tanggapan kita terhadap ummat Islam yang berada di 

wilayah selain Indonesia,  bila mereka mendirikan negara yang berdasarkan Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi SAW?” 
Jawab : 

                                                 
21 Akar Nasionalisme di Dunia Islam, oleh Shabir Ahmed & Abid Karim. Penerjemah Zetia Nadia 
Rahma, halaman 60, cet. pertama Sya’ban 148 H. /  1997 M. Penerbit Al-Izzah, Bangil – JATIM. 
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Pihak Negara Islam Indonesia  mendukung perjuangan umat Islam 
dimanapun mereka berada, dan bertekad untuk menjalin kerja sama dan 
persaudaraan baik dengan negara Islam berjaya maupun yang masih berjuang 
menunaikan wajib sucinya. Sebab dalam perhubungan tingkat negara itulah 
Khilafah Islamiyyah bisa diupayakan untuk kembali hadir di muka bumi. Inilah 
jalan yang realistik menuju tegaknya Khilafah ‘Ala Minhaji Nubuwwah. Tidak 
seperti yang dibayangkan sementara kelompok, sejak pertama berjuang sudah 
mentargetkan perjuangannya pada ke-Islaman yang mendunia, sementara komunitas 
muslimin di tempat asalnya sendiri masih dibelenggu sistem thoghut yang mesti 
dijauhi dan diingkari (S.16:36, S.39:17, S.4:60). 
 
 Persoalan adanya dua Negara Islam atau lebih di dunia ini memang sudah 
sejak lama menjadi perbincangan para ‘ulama, ada yang melarang ada juga yang 
membolehkannya. Kedua dua alasan mereka bisa diterima, hanya saja berawal dari 
titik pandang yang berbeda. Yang pertama, melarang karena melihatnya dari sudut 
ideal, dan mengacu pada fatwa para ulama terdahulu yang hidup di sa’at khilafah 
Islamiyyah berbentuk Unitary, sedang yang ke dua, berani membolehkan karena 
berpijak pada kenyataan dimana hari ini dimana pasca penjajahan, negeri negeri 
Muslimin dijajah bangsa-bangsa Barat dan terkotak-kotak menurut penjajahnya 
masing-masing. Sehingga dalam proses perjuangan kemerdekaannya tentu bukan 
merupakan kejayaan yang final yang memungkinkan untuk bisa secara langsung 
memproklamasikan diri sebagai khilafah bagi seluruh dunia Islam.  Bukankah 
memikul tugas khilafah bagi dunia diperlukan kekuatan yang cukup untuk 
berhadapan dengan seluruh kekuatan kufr di muka bumi???? 
 
 Bagaimana mungkin menyatakan diri sebagai kholifah dunia, sedangkan 
kenyataan yang masih banyak negeri negeri muslimin yang terjajah, dan itu menjadi 
tugas kholifah untuk membebaskannya. Sedangkan pasca revolusi, diperlukan 
waktu untuk memulihkan kekuatan negara merdeka tersebut guna memikul tugas 
suci berikutnya: “Mengembangkan Islam ke seluruh bumi”. 
 
 Dari itu ditengah tengah perjuangan menebus kekalahan pertempuran 
dengan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disa’at garis 
demarkasi NII susut sedemikian rupa, sehingga mengubah pola perjuangan menjadi 
suatu bentuk gerilya di tengah tengah wilayah musuh, Mujahidin Negara Islam 
Indonesia mengharap dengan penuh du’a kepadaNya :  Semoga saudara saudara 
Mujahidin Fi sabilillah di negeri manapun dirahmati Alloh dan dipandaikan-Nya 
memikul wajib suci, sehingga segera bisa membebaskan negerinya dari cengkraman 
Hukumah Jahiliyyah, menjadi sebuah Daulah Islamiyyah yang ‘adil dan kuat, 
dicintai rakyat dan disegani Darul Kufr karena ketangguhannya (S.8:60). 
  

Kembali pada masalah adanya “Pro dan Kontra atas dua Imamah / kepala 
negara Islam di muka bumi”, kita kutipkan pandangan para ulama dan alasan 
alasannya : 
 
Kalau dalam soal, bahwa muslimin seharusnya adalah satu ummat, tidak ada selisih 
pendapat; semua ahli ulama dan ahli hukum (Fuqoha) Islam sejak dahulu hingga 
sekarang hanya ada “satu Ummat Islam”.  
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Mengenai Negara Islam, apakah hanya satu Negara Islam atau boleh banyak 
terjadi perbedaan pendapat: 

 
1. Ada ulama Islam yang berpendapat bahwa seluruh Negeri Islam harus tersusun 

menjadi satu negara, dan kepala negaranya haruslah satu orang dan bergelar 
Kholifah. 

 
2. Ada pula ulama dan ahli hukum Islam yang berpendapat, bahwa dalam keadaan 

darurat Negara Islam boleh banyak dan demikian pula kepala negaranya. 
 

3. Adapula ulama dan ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa dalam keadaan 
normal pun boleh banyak Negara Islam boleh banyak yang masing-masing 
dipimpin oleh seorang kepala negara.  

 
Ibnu Taimiyyah (wafat: 728 H):  
Sunnahnya muslimin itu memiliki satu imam (Yakni –Wallohu a'lam- khalifah yang 
memimpin Ummat Islam sedunia - pen) dan yang lain itu adalah para wakilnya. 
Seandainya jika sebuah umat keluar/memisah darinya karena perbuatan maksiat 
dari sebagian umat itu atau karena adaya kelemahan dari yang lain sehingga umat 
itu memiliki beberapa imam. (Sehingga muslimin terpisah-pisah, masing-masing 
dengan pimpinan negaranya atau kerajaannya di negeri-negeri mereka. 
WAllohu a'lam. - pen) Maka wajib atas setiap imam (pimpinan negara) untuk 
menegakkan hukum-hukum had dan memenuhi hak-hak…ini di saat para 
amir/imam (pimpinan negara) itu berpecah dan berbilang. [Majmu' Fatawa :34/175] 
 
Asy Syaukani (wafat: 1255 H):  
Adapun setelah tersebarnya Islam dan meluasnya daerahnya serta ujungnya 
berjauhan, maka dimaklumi bahwa jadilah kekuasaan di tiap daerah dari daerah-
daerah untuk seorang Imam atau penguasa, demikian pula pada daerah yang lain. 
Dimana perintah dan larangan sebagian pimpinan itu tidak terlaksana pada selain 
wilayahnya atau beberapa wilayah yang dibawah kepemimpinannya. Oleh 
karenanya tidak mengapa berbilangnya pimpinan dan penguasa (bukan hanya satu 
pimpinan). Dan atas penduduk negeri yang terlaksana padanya perintah dan 
larangan (aturan-pent) pimpinan tersebut, wajib mentaati pimpinannya. 
Demikian pula keadaannya pada daerah yang lain. Serta tidak wajib bagi 
penduduk daerah lain untuk mentaatinya (selain pimpinannya) dan tidak pula 
(wajib) masuk dalam kepemimpinannya…ketahuilah hal ini! karena itulah 
yang sesuai dengan kaedah-kaedah syari'at dan sesuai dengan dalil-dalil [As 
Sailul Jarror:4/512 dinukil dari Mu'amalatul hukkam:37 dan ar Raudhatun 
Nadiyyah: 2/774-775]  
 
Muhammad bin Abdul Wahhab (wafat:1206 H): 
Para Imam dari setiap madzhab bersepakat bahwa seseorang yang berhasil 
menguasai sebuah negeri atau beberapa negeri maka penguasa itu memperoleh 
hukum imam dalam segala hal. Kalaulah tidak demikian maka (urusan) dunia 
ini tidak akan tegak karena manusia sejak waktu yang lama sebelum Imam 
Ahmad sampai hari ini mereka tidak sepakat pada seorang imam/pimpinan. 
Demikian pula mereka tidak mengetahui seorangpun dari ulama menyatakan 
bahwa sesuatu dari sebuah hukum tidak akan sah kecuali dengan imam 
terbesar (khalifah seluruh muslimin). [Ad Durar as Saniyyah:7/239 dinukil 
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dari mu'amalatul hukkam:34 lihat pula dalam masalah ini iklilul 
karamah:127] 
 
Abu Hasan Al Mawardi : 
 Penulis Al Ahkamush Shulthoniyyah : Apabila terlantik dan terbai’at dua 
imam dalam dua negeri maka dua duanya tidak syah, karena tidak boleh ada dua 
imam untuk satu ummat dalam masa satu waktu, sekalipun ada sebagian  orang 
yang membolehkannya (Ahkamush Shulthonuuyah hal 9) 
 
Kamal bin Abu Shorif 

Beliau penulis buku Al Musamaroh, ahli hukum terkemuka bermadzhab 
syafi’i : Tidak boleh diangkat imam lebih dari satu orang, karena Sabda Rosululloh 
: Apabila telah diangkat dua orang kholifah maka bunuhlah orang yang terakhir. 
Dan perintah membunuh ini boleh dipertimbangkan, seperti penegasan penegasan 
beberapa ulama. Kalau yang terakhir ini berkepala batu, maka dia dipandang 
sebagai pendurhaka (bughot),  dan kalau tidak ada jalan lain, boleh dibunuh. 
Adapun pengertiannya adalah dilarang banyak Imam, karena dengan banyaknya 
Imam menghilangkan maksud dari adanya Imam itu sendiri yakni mempersatukan 
ummat Islam dan menghindari fitnah (Al Musamarah) 
 
Shiddiq Hasan Khan Bahadur 
 Seorang ‘ulama Pakistan dalam kitabnya : Ar Raudhan An Nadiyyah, 
menulis sebagai berikut : Apabila imamah Islamiyyah harus dipegang oleh satu 
orang dan segala urusan kembali kepadanya, sesuai keadaan di zaman shahabat, 
Tabi'in dan tabi’ Tabi'in, maka hukum menurut syari’at, setelah tetap pembai’atan 
terhadap orang yang pertama, maka bunuh orang yang ke dua (yang mencoba 
menampilkan diri, atau tampil dengan dukungan sebagian orang) bila dia tidak mau 
mundur dengan sukarela. Adapun setelah Islam berkembang dan daerah wilayah 
tersebar luas, maka telah sama diketahui bahwa tiap-tiap negeri negeri Islam telah 
diangkat seorang Imam atau Sulthon, yang masing-masing memerintah dalam 
wilayah kekuasaannya. Karena itu tidak ada halangan bagi banyaknya imam dan 
sulthon. Dan penduduk negeri yang bersangkutan wajib tho'at kepada Imam yang 
telah diangkat itu. Apabila diangkat lagi dalam negeri yang telah ada imam itu, 
diangkat lagi seorang imam yang lain. Maka Imam baru itu harus dibunuh bila tidak 
bersedia mengundurkan diri. Dan tidak wajib bagi muslimin di luar kekuasaan 
negeri itu untuk tho'at kepada Imam. sebab terpaut dengan jauhnya jarak dan tidak 
sampainya amr kepada mereka bahkan tidak mengetahui hidup dan matinya imam 
itu sendiri. Karena membebankan tho'at dalam keadaan demikian, adalah satu beban 
yang tidak mungkin terpikul. Sesungguhnya penduduk Cina dan India tidak 
mengetahui siapa yang memimpin negeri Maghribi apalagi memungkinkan 
ketho'atan kepadanya. Karena itu sadarlah akan hal yang demikian, yang mana 
sesuai dengan kaidah dan syari’ah dalil yang mengarahkannya ke situ. Anda tidak 
usah menghiraukan pendapat yang lain, karena perbedaan wilayah Islam di zaman 
permulaannya dengan keadaan dewasa ini amatlah nyata, lebih terang daripada 
matahari di siang bolong. Dan orang yang membantah kenyataan ini, tidak layak 
diladeni dengan hujjah, karena pendapatnya tidak logis. 
 
Abdul Qodir Audah  
 Apabila Islam telah mewajibkan agar muslimin menjadi satu ummat yang 
mempunyai satu negara, maka “hukum wajib” ini menuntut supaya wilayah negara 
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Islam meliputi semua negeri negeri muslimin di seluruh dunia. Dasar pokok Islam 
adalah syari’at dunia, bukan lokal. Islam datang untuk seluruh dunia, bukan 
untuk setengah dunia. Untuk semua manusia bukan untuk sebagiannya. Islam 
adalah syari’at internasional, bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk satu 
bangsa, bukan hanya untuk satu benua. Islam adalah syari’at alam semesta yang 
ditujukan kepada muslim dan bukan muslim. Tetapi tatkala kenyataan  tidaklah 
semua manusia beriman dengannya, sehingga tidak mungkin memberlakukan 
hukum syari’at atas mereka, maka keadaan waktu hanya mengijinkan 
menjalankan syari’at Islam dalam negeri negeri yang berada di bawah 
kekuasaan Ummat Islam. Demikianlah, bahwa pelaksanaan syari’at Islam 
bertautan rapat dengan kekuasaan dan kekuatan Ummat. Karena itu, apabila 
wilayah effektif yang dikuasai Ummat Islam menjadi luas, maka luas pulalah 
wilayah kekuasaan syari’at. Dan ketika wilayah kekuasaan Ummat Islam 
menjadi sempit,maka sempit pulalah kekuasaan syari’at. Peristiwa zaman dan 
keadaan daruratlah yang membuat syari’at Islam menjadi syari’at lokal, sekalipun 
pada mulanya dan dasar pokoknya adalah syari’at dunia. Dari keterangan di atas 
jelas kita bisa maklumi, mengapa terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli 
ilmu. 

 
DR. A Hasymy 

Dalam hal ini DR. A Hasymi lebih condong pada pendapat para ulama 
diantaranya Muhammad Izzat Duruzah yang mengatakan bahwa Negara Islam 
boleh banyak. Hanyasaja DR. A Hasymi berpendapat bahwa antara negara negara 
Islam yang banyak itu haruslah dijalin satu hubungan ketat yang berlandaskan 
“Ukhuwwah Islamiyyah”, sehingga dengan demikian, walaupun pada lahirnya 
Negara Islam nampak banyak tapi pada hakikatnya adalah satu. Karena itu Negara 
Islam yang sifatnya sejagat (internasional) boleh berbentuk dalam Perserikatan 
Negara Negara Islam atau Ad Dualul Islamiyyah Al Muttahidah. 
  

Hubungan yang ketat antar Negara Islam antara lain dengan cara 
menerapkan ajaran Islam dalam negara, tauhid yang sama dan kewajiban 
Ukhuwwah Islamiyyah yang tidak boleh ditawar lagi. Persoalan yang timbul antar 
negara Islam akan mudah diselesaikan karena sama-sama berideologi dan bercita-
cita Islam. Kalaupun terjadi perselisihan antar negara Islam itu, tidak akan sukar 
menyelesaikannya karena Islam yang menjadi sumber berdirinya negara tadi 
menyuruh mereka untuk kembali menta’ati Alloh dan Rosul, sehingga dengan 
demikian antar negara Islam itu akan kokoh menjadi satu negara yang padu (Lihat 
Dimana letaknya Negara Islam hal 279 -287 dengan perubahan kalimat seperlunya 
tanpa merubah maksud penulis) 

 
Bagi  mujahidin Negara Islam Indonesia yang tengah berjuang merebut 

kembali wilayah Islam yang kini tergusur oleh Negara Kesatuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, kini terus menyusun strategi perjuangan guna tegaknya  hukum 
Islam yang telah diproklamasikan sebagai hukum yang berlaku di negeri Indonesia. 
Seraya terus berdo’a kepada-Nya dan memberi dukungan moral kepada segenap 
pejuang di negeri manapun, atau bahkan setiap pemerintah Islam di negeri mana 
saja adanya agar tetap beristiqomah menunaikan wajib sucinya sesuai dengan 
keadaan dan tempat masing-masing.  
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Pihak Negara Islam Indonesia tidak akan berpicik hati, menyalahkan 
keadaan banyaknya Negara Islam atau hadirnya pejuang pejuang Islam yang ingin 
memerdekakan negaranya dan berlaku syari’at Islam di wilayah yang mereka 
kuasai. Alih-alih kita sendiri tidak bisa berbuat banyak di negeri mereka, maka 
mereka yang mampu dan mau berkiprah di negeri itu, mari kita dukung dan 
du’akan. 

 
Sebab awal perubahan dunia, tidak lepas dari kestabilan suatu negara dan 

kemauan politik pemerintahnya. Betapapun sholeh dan waro’nya seorang ‘alim, 
berfatwa di masjid tentang wajibnya berdiri satu kholifah untuk seluruh negeri, 
tetapi jika pemerintah yang berkuasa di negeri tersebut tidak mau melakukan 
langkah politik untuk itu, maka tetap saja keadaan tidak akan berubah22. 
  

Para Ulama Salafy di Negeri Saudi Arabia, getol menyerukan bahwa 
ketho'atan dan bai’at hanya wajib diberikan pada kholifah, dan kholifah itu 
berdasarkan nash yang shohih haruslah berasal dari quraisy. Namun kalau raja 
Saudi Arabiya tidak mau mengambil langkah politik dan tanggung jawab sebagai 
Kholifah dunia, maka apa yang terjadi? Saudi tetap saja Saudi dengan wilayah 
kekuasaannya seperti itu, dengan sistem pemerintahannya yang berdasarkan sistem 
kerajaan. 

 
 Bagi  rakyat dan Pemerintah Berjuang Negara Islam Indonesia, negara 
bukanlah tujuan final ibadah  kepada-Nya. Negara hanyalah alat untuk menegakkan 
hukum Alloh di wilayah yang bisa dikuasai negara itu. Selama masih berjuang, 
Komando dari Pemerintah Negara Islam Indonesia belum bisa menjangkau seluruh 
muslimin, kecuali dari mereka yang berbay'ah untuk mempertahankan berdirinya 
Negara Islam Indonesia ini saja23. Lain halnya bila suatu saat Alloh mentaqdirkan 
NII berjaya, maka akan mudah bagi pemerintah untuk menggerakkan seluruh rakyat 

                                                 
22 Al Bukhari, Volumn 005, Book 058, Hadith Number 175. Narated By Qais bin Abi Hazim : Abu 
Bakr went to a lady from the Ahmas tribe called Zainab bint Al-Muhajir and found that she refused 
to speak. He asked, "Why does she not speak." The people said, "She has intended to perform Hajj 
without speaking." He said to her, "Speak, for it is illegal not to speak, as it is an action of the pre-
islamic period of ignorance. So she spoke and said, "Who are you?" He said, "A man from the 
Emigrants." She asked, "Which Emigrants?" He replied, "From Quraisy." She asked, "From what 
branch of Quraisy are you?" He said, "You ask too many questions; I am Abu Bakr." She said, "How 
long shall we enjoy this good order (i.e. Islamic religion) which Alloh has brought after the period of 
ignorance?" He said, "You will enjoy it as long as your Imams keep on abiding by its rules and 
regulations." She asked, "What are the Imams?" He said, "Were there not heads and chiefs of your 
nation who used to order the people and they used to obey them?" She said, "Yes." He said, "So they 
(i.e. the Imams) are those whom I meant." 
23 Pimpinan yang dimaksud wajib ditho'ati adalah pimpinan negara, yang diketahui serta yang 
memiliki kekuasaan dan kekuatan. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: 
Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk mentho'ati para pimipinan yang ada dan diketahui 
(keberadaanya) yaitu yang punya kekuasaan (dan) mampu dengan kekuasaan itu untuk mengatur 
manusia (masyarakatnya), bukan mentho'ati orang yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya 
bukan pula orang yang tidak punya kekuasaan dan kemampuan atas sesuatu sama sekali 
[Minhajussunnah Nabawiyyah:1/115 dinukil dari Mu'amalatul Hukkam:39] yakni yang punya 
kekuatan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kepemimpinan, jika dia memerintahkan untuk 
mengembalikan hasil perbuatan dhalim maka akan dikembalikan dan jika seandainya ia memberikan 
hukum had maka akan ditegakkan, serta jika memberikan hukuman ta'zir (Ta'zir adalah hukuman 
yang tidak ada ketentuan tetapnya, bahkan hukuman yang disesuaikan dengan keadaan pelaku 
pelanggarannya dan pelanggarannya itu sendiri dan ditentukan sesuai kebijakan hakim- pen) akan 
diterapkan pula pada rakyatnya (Mu'amalatul hukam:40) 
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di wilayah teritorialnya untuk menegakkan Quran dan Sunnah menuju kesatuan 
ummat dalan satu Khilafah. 
 

Segera setelah negara Islam ini mampu mentabilisasi diri,  telah berdiri 
dengan kokohnya ke luar dan kedalam. Maka menjadi kewajiban NII untuk ikut 
serta berpartisifasi aktif menggalang kerja sama dengan seluruh Negara Islam yang 
ada untuk  bahu membahu meretas jalan menuju khilafah Islamiyyah ‘alamiyyah. 
Ketika khilafah telah tegak, maka pada masa itulah komando muslimin di muka 
bumi tersentral di tangan seorang kholifah, hanya pengelolan administrasi dan 
kesejahteraan sajalah yang didesentralisasi untuk memudahkan pengelolaannya. 

 
Orang-orang Darul Islam atau “orang-orang yang sejalan dengannya” 

adalah kaum yang siap mengorbankan diri mereka dalam perjuangan menegakkan 
Daulah Islam itu, kemudian setelah itu merekalah orang-orang yang paling siap 
untuk menyerahkan kekuasaan Islam itu kepada siapapun dari kalangan ummat 
Islam yang memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan Islam berjaya. 
Sebab bagi mereka, memimpin di masa perjuangan, tidak harus selalu menjadi 
pemimpin di masa kemerdekaan Islam. Sebab mereka tunduk pada sebuah hadits 
nabi saw: “Barang siapa yang mengangkat seorang pemimpin, padahal ia melihat 
ada orang lain yang lebih mampu dari orang yang diangkatnya. Maka mereka yang 
mengangkat pemimpin tadi telah berkhianat pada Ummat Islam secara 
keseluruhan”. 
  ------------------------------------------------------------ 
 
5. Tanya :”Adakah benar mengenai perkataan, bila belum bisa menjalankan 
hukum jinayah Qishos dan Hudud, maka tidak perlu adanya Imam yang 
didhohirkan, artinya bila sudah ada Imam, maka segala hukum seperti Jinayah, 
Qishos dan had mesti diberlakukan?” 
 
Jawab : 
 

Tidak benar!  Melainkan, yaitu  bilamana   kondisi  dalam Darurat Perang, 
atau kondisi  sedang berada dalam wilayah yang sedang dikuasai musuh, maka 
tidak diperbolehkan melaksanakan hukum had (potong tangan). Artinya, bahwa 
dalam kondisi demikian,  maka pelaksanaan hukum potong tangan itu harus 
ditunda. Jadi, bahwa tidak dilaksanakannya hukum Had, Qishos dan Rajam itu 
bukan disebabkan belum didhohirkannya Imam, melainkan karena kondisi 
ketidakmampuan Ummat Islam untuk menguasai keadaan orang  yang dikenai 
hukum potong tangan itu, bilamana dirinya membelot kepada musuh. Dengan 
demikian untuk melaksanakan hukum had itu, apabila wilayahnya  sudah dikuasai 
dengan sepenuhnya (de facto). 
 
 Abul Qosim Al-Khroqi dalam risalahnya meriwayatkan bahwa Bisyr bin 
Arthaah menangkap seorang tentara (mujahid) yang mencuri barang miliknya. Dia 
berkata: ” Sekiranya aku tak mendengar sabda Rasulullah SAW, diwaktu perang, 
tangan-tangan tak boleh dipotong, pasti akan kupotong tanganmu”. (Diriwatkan 
oleh Abu Daud).  Imam Ahmad, Ishak bin Ranaiwah, Azauza’i juga yang 
lainnya menentukan, bahwa hukum tidak boleh dilaksanakan di daerah yang 
dikuasai musuh. Kholifah Umar bin Khathab mengumumkan pelarangan terhadap 
pelaksanaan hukum dera di waktu perang.               
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 Dalam Perang Qodisiah, Abu Maljam ditemui sedang minum Khamar oleh 
Sa’ad bin Abi Waqqos, olehnya tidak dihukum dera, tapi diperingatkan kepada anak 
buahnya supaya mengikat kedua kaki Abu Maljam.   Sewaktu  Abu Maljam  
melihat kuda-kuda dihalau untuk dipersiapkan menyerbu musuh, dan dirinya 
dikerumuni orang, Abu  Maljam meminta kepada Ibna Hafsah  supaya dilepaskan 
kakinya dengan janji, bilamana selesai berperang ia masih hidup, dirinya akan 
kembali untuk diikat kakinya. Apabila aku mati, kalian (yang melepaskan) terbebas 
dari pertanggungan jawab mengenai diriku!” Begitulah ketegasan Abu Maljam. 
  

Setelah dilepaskan kakinya, kemudian maju menyerbu musuh. Ketika itu 
Sa’ad bin Abi Waqqos sedang luka-luka tidak memimpin perang, namun dinaikkan 
ke atas sebatang pohon, sambil mengawasi situasi berperang. Melihat hal itu, maka 
Abu Maljam melompat ke atas kuda Sa’ad, dengan bersenjatakan tombak, ia 
menerjang musuh dengan gesitnya, puluhan musuh terbunuh olehnya. Ada 
Malaikat! teriak seorang shahabat. Sesudah tentara Islam mengalahkan musuh, Abu 
Maljam kembali mengikat sendiri kedua kakinya. Ibna Hafsah menanyakan 
mengenai Abu Muljam kepada suaminya.  Sa’ad bin Abi Waqqos berkata:” Demi 
Alloh, aku takkan mendera orang yang memberi kemenangan kepada muslimin”. 
Abu Maljam lalu dibebaskan.  

 
Dari riwayat di atas itu  diketahui bahwa Daulah Islamiyah beserta Imamnya 

sudah ada yakni Dhohir, meski hukum-hukum yang menyangkut pidananya itu 
tidak dijalankan, karena di daerah musuh, artinya masih dalam bahaya.  

 
Riwayat di atas pun menunjukkan bahwa dhohirnya Imam adalah kewajiban 

yang harus ada, mendahului kewajiban dilaksanakannya hukum Had. Dan jelas 
sekali bahwa sebelum diturunkan hukum-hukum pidana, Qishos, Had dan Rajam 
itu, maka kepala negara / pemerintahan Madinah yang pada waktu itu dipegang oleh 
Nabi SAW sudah ada, artinya sebelum adanya kewajiban menjalankan hukum-
hukum pidana itu didahului dengan adanya Daulah Islamiyyah dengan imamnya. 
Secara akal pun dimengerti bagaimana bisa berkuasa penuh, yakni memiliki 
wilayah yang sepenuhnya dikuasai, jika untuk  mengadakan imamnya saja belum 
bisa. 
  

Yang dimaksud dengan Imam ialah pemimpin tertingginya, bila pada jaman 
Nabi SAW di Madinah ialah beliau sendiri. Dengan itu sebelum adanya hukum - 
hukum pidana Islam, maka  Imamnya sudah ada, meski masih berada di wilayah 
yang dikuasai musuh. Dengan demikian, sungguh terbalik alias salah, bagi  yang 
mengatakan bahwa sholat itu baru wajib kalau sudah diperintah oleh Imam, begitu 
juga sungguh salah alias terbalik, bagi yang mengatakan tidak perlu adanya Imam 
karena belum bisa menjalankan hukum jinayah seperti Qishos, had dan Rajam. 
Kesimpulannya, bahwa sebelum adanya pelaksanaan hukum-hukum, pemimpin 
sudah terlebih dulu ada. 

 
 والحـمد هللا رب العالمين


