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Dalam usaha menegakkan syariat Islam di muka bumi
pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, kam muslimin
berupaya bangkit dengan membentuk jamaah minal
muslimin dalam ragam bentuknya. Yaitu jamaah yang
terdiri dari sekelompok kaum muslimin sebagai “sekoci”
perjuangan mereka.

KONSEKUENSI HIDUP BERJAMAAH
Dalam kehidupan berorganisasi—baik dalam sebuah
ormas Islam, jamaah minal muslimin, maupun partai
Islam—tentu
terdapat
AD/ART,
syarat-syarat
keanggotaan, sumpah jabatan, dan pelengkappelengkap keorganisasian lainnya. Semua ketentuan
dan kelengkapan kerja organisasi tersebut adalah akadakad kesepakatan di antara pimpinan organisasi dengan
anggotanya.
Semua pimpinan organisasi maupun anggota organisasi
terikat dengan akad-akad kesepakatan tersebut. Hukum
menaati akad-akad kesepakatan tersebut adalah wajib,
berdasarkan keumuman perintah Al-Qur’an dan AsSunnah untuk menepati perjanjian dan akad
kesepakatan, asalkan tidak ada poin kepakatan yang
menyelisihi syariat.
Menepati akad-akad kesepakatan tersebut adalah amal
ketaatan yang berpahala. Sebaliknya, menyelisihi akadakad kesepakatan tersebut adalah amal kemaksiatan
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yang berkonskuensi dosa.
Allah 'azza wajalla berfirman,

ِ يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا َأو ُفوا بِا ْلع ُق
ود
ُ
ْ
َ َ
َ ُّ َ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

ً ان َم ْس ُئ
َ َو َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْه َد َك
ول

“…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra’ [17]:
34)

ِ و َأو ُفوا بِعه ِد اللَِّ إِ َذا َعاه ْد ُتم و َل َتنْ ُق ُضوا ْالَيم َن بع َد َتو ِك
يد َها َو َق ْد
َْ
ْ ْ َ َْ
َ ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
َ
ُ
ً
َ
ْ
َّ
م
ل
ع
ي
91( )ج َع ْل ُت ُم اللََّ َع َل ْيك ُْم َكفيل إن اللََّ َ ْ ُ َما َتف َعلون
َ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu
berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpahsumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang
kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap
sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui
apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl [16]: 91)
Saat menjelaskan Al-Maidah ayat 1, Syaikh Muhammad
Thahir bin Asyur At-Tunisi menulis, “Lafal al-‘uquud di
awal ayat ini adalah lafal ma’rifah dengan alif lam ta’rif
yang berfungsi istighra’ (menunjukkan cakupan
maknanya meliputi segala macam akad). Ia mencakup
akad kesepakatan kaum muslimin dengan Rabb mereka,
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yaitu kesepakatan untuk mengamalkan syariat-Nya.
Misalnya dalam firman Allah ‘Dan ingatlah nikmat Allah
kepada kalian dan perjanjian Allah yang dibuat-Nya
dengan kalian ketika kalian mengatakan: kami
mendengar dan kami menaati.’ (Al-Maidah [5]: 7)
Juga sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam membaiat kaum beriman agar mereka tidak
menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri
dan tidak berzina. Lalu beliau bersabda kepada mereka,
“Barang siapa di antara kalian memenuhi akad
kesepakatan ini, maka baginya pahala dari sisi Allah.”
Ia juga mencakup akad kesepakatan antara kaum
beriman dengan kaum musyrik. Sebagaimana disebutkan
oleh firman Allah, “Maka berjalanlah kalian di muka
bumi selama empat bulan (dengan aman).” (At-Taubah
[9]: 2) dan firman-Nya, “dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang (musyrik, yaitu sebelum turunnya AtTaubah ayat 28 yang melarang kaum musyrik memasuki
masjidil haram) yang mengunjungi Baitullah.” (AlMaidah [5]: 2)
Ia juga mencakup akad kesepakatan di antara sesama
kaum beriman.” (Muhammad Thahir bin Asyur At-Tunisi,
Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, Juz VI hlm. 74)
Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menulis, “Lafal al-‘Uquud di
sini maknanya adalah akad-akad kesepakatan yang
ditegaskan, baik antara kalian dengan Allah maupun
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antara kalian dengan sesama manusia. Yaitu akad-akad
kesepakatan yang dibuat di antara sesama mereka,
seperti persekutuan dan lain-lain. Maka ia mencakup
akad-akad syariat dalam hal-hal yang dihalalkan,
diharamkan maupun diwajibkan oleh syariat Islam. Ia
juga mencakup akad kesepakatan di antara sesama
manusia dalam urusan jual-beli, pernikahan dan lainlain.” (Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah
wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj, Juz III hlm. 412-413)
Kewajiban menepati akad-akad kesepakatan di antara
sesama manusia, terlebih di antara sesama kaum
muslimin, juga ditegaskan dalam hadits-hadits shahih.
Di antaranya hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu
‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,

ِ
َ
َ
شوطِ ِه ْم
ُ ُ ا ُْل ْسل ُمون َعل

“Kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang
disepakati di antara mereka.” (HR. Abu Daud, Ahmad,
Ad-Daraquthni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi)
Akad kesepakatan antara pemimpin Islam dengan
kaum muslimin merupakan salah satu akad
kesekapatan yang sangat kuat konskuensinya.
Baik dalam taraf kepemimpinan Islam sedunia
(khilafah), kepemimpinan Islam taraf nasional
(imarah atau daulah), maupun taraf organisasi
Islam/jamaah minal muslimin/partai Islam.
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Kewajiban semua pemimpin dan anggota dari sebuah
organisasi Islam/jamaah minal muslimin/partai Islam
adalah menaati akad kesepakatan tersebut. Hal itu
berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits
shahih di atas. Juga berdasar keumuman hadits-hadits
shahih tentang kepemimpinan Islam, baik secara nash
maupun secara qiyas.
Sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu berkata,

ِ  ُعباد َة ب ِن الص ِامɖَع َل
 َد َعا َنا النَّبِ ُّي َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:ت َق َال
ْ َ َ
َّ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
 ِف،الس ْم ِع َوال َّطا َع ِة
َّ  «أن َبا َي َعنَا َعل: َف َق َال ف َيم أخذ َعل ْينَا،َف َبا َي ْعنَا ُه
ِ ْ س َنا َو ُي
ِ ْ  َو ُع،َمن َْشطِنَا َو َمك َْر ِهنَا
 َو َأ ْن الَ ُنن َِاز َع األَ ْم َر،س َنا َو َأ َث َر ًة َع َل ْينَا

ِ
َ
َّ
ْ
ٌ ِعن َْد ُك ْم ِم َن اللَِّ فِ ِيه ُب ْر َهان،احا
ْ
ُ
و
ب
ا
ر
ف
ك
ا
و
ر
ت
ل
 إ،» َأ ْه َل ُه
ن
أ
َ
ً ََ ً ْ َ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengundang
kami untuk berbaiat. Maka kami pun membaiat beliau.
Di antara isi baiat tersebut adalah kami membaiat
untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin Islam)
baik dalam kondisi kami rajin maupun kami malas (berat
hati), kami susah maupun kami senang, bahkan
(mendengar dan taat) kepada pemimpin yang lebih
mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kami tidak
boleh merampas kepemimpinan dari orang yang
memegangnya secara hak, kecuali jika kami melihat
pada diri pemimpin tersebut kekufuran yang terangterangan dan ada dalilnya dari sisi Allah 'azza wajalla.”
(HR. Al-Bukhari: Kitabul Ahkam no. 7199 dan Muslim:
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Kitabul Imarah no. 1709)
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 « َم ْن َأ َطا َعنِي َف َق ْد: َع ِن النَّبِ ِّي َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال،َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ن
م
و
ع
ط
ي
د
ق
ف
د
ق
ف
ري
م
ال
،َ ْ أطا َعني
َ َأ َط
ُ ْ َ َ ،َ َو َم ْن َي ْعصني ْ َع َص اهلل،َاع اهلل
ِ »و َم ْن َي ْع
ص ْالَ ِم َري َف َق ْد َع َص ِان
َ

“Barang siapa menaatiku berarti ia telah menaati Allah
dan barang siapa mendurhakaiku berarti ia telah
mendurhakai Allah. Barang siapa menaati pemimpin
Islam berarti ia telah menaatiku dan barang siapa
mendurhakai pemimpin Islam berarti ia telah
mendurhakaiku.” (HR. Al-Bukhari: Kitabul Ahkam no.
7137 dan Muslim: Kitabul Imarah no. 1835)
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma
bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,

ِا َْلرءɖ «ع َل: َأ َّنه َق َال، ع ِن النَّبِي ص َّلاهللُ ع َلي ِه وس َّلم،ع ِن اب ِن عمر
َ ََ ُ ْ َ
َ
ُ َ َ َ ْ َ
َ ِّ
ْ
ِ
ِ
َ
ْ َفإِن، إِ َّل َأ ْن ُي ْؤ َم َر بِ َم ْع ِص َي ٍة،ب َو َك ِر َه
ُ
َّ
ِ
ح
أ
ع
م
الس
م
ل
ا ُْل ْس
َّ َ َّ ْ ُ َوالطا َعة ف َيم
َ َطا َعةɖ َس ْم َع َو َلɖ َف َل،» ُأ ِم َر بِ َم ْع ِص َي ٍة

“Seorang muslim wajib mendengar dan menaati
(pemimpin Islam) dalam perkara yang ia senangi
maupun ia benci, selama bukan diperintahkan untuk
bermaksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka
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tiada kewajiban mendengar maupun taat atas atas
dirinya.” (HR. Al-Bukhari: Kitabul Ahkam no. 7144 dan
Muslim: Kitabul Imarah no. 1839)

PEMBERHENTIAN SEBAGIAN PEJABAT ISLAM
Dalam hadits shahih tentang peristiwa proses wafatnya
khalifah Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu oleh
serangan Abu Lu’lu’ah Al-Majusi, disebutkan bahwa air
susu yang diminumkan kepada Umar bin Khathab
radhiyallahu ‘anhu mengucur keluar dari perut beliau
melalui bekas-bekas tusukan di perut beliau. Maka para
sahabat pun mengetahui bahwa khalifah sudah tidak
tertolong lagi. Hadits tersebut menyebutkan:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ  َأ ْو:َف َقا ُلوا
ُ
َ َما َأ ِج ُد َأ َح ًدا َأ َح َّق ِ َبذا: َق َال،ف
ْ
ني
ن
م
ؤ
مل
ا
ري
م
ْ اس َتخل
ْ َ ْ َ ص َيا َأ
ِ  َأ ِو الره،األَم ِر ِمن ه ُؤالَ ِء النَّ َف ِر
ُ  ا َّل ِذي َن ُت ُو ِّ َف َر ُس،ط
ول اللَِّ َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه
ْ َّ
َ ْ ْ
ِ
ٍ َو َس َّل َم َو ُه َو َعن ُْه ْم َر
َ، َو َط ْل َحة،الز َب ْ َي
َ
ْ
ُّ  َو، َو ُعث َمن، َف َس َّمى َعل ًّيا،اض
 َو َل ْي َس َل ُه ِم َن، َي ْش َه ُد ُك ْم َع ْب ُد اللَِّ ْب ُن ُع َم َر: َو َق َال،ح ِن
َ ْ الر
َّ  َو َع ْب َد،َو َس ْع ًدا
ِ  َفإِ ْن َأصاب-  َكهي َئ ِة ال َّتع ِزي ِة َله- األَم ِر َشء
ِ ت
َ،اإل ْم َر ُة َس ْع ًدا َف ُه َو َذاك
ُ َ ْ
َ َ
َْ
ٌ ْ ْ
 َوالَ ِخ َيا َن ٍة، َفإِ ِّن َل ْ َأ ْع ِز ْل ُه َع ْن َع ْج ٍز،َوإِ َّل َف ْل َي ْس َت ِع ْن بِ ِه َأ ُّيك ُْم َما ُأ ِّم َر

Para sahabat berkata, “Wahai Amirul Mukminin, berilah
wasiat! Tunjuklah seseorang sebagai calon khalifah
baru!”
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Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu menjawab, “Aku
tidak mendapati orang yang lebih layak menjadi
khalifah baru selain orang-orang yang diridhai oleh
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau
wafat.” Umar bin Khathab menyebutkan nama-nama
mereka; Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin
Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa’ad bin Abi Waqash,
dan Abdurrahman bin Auf.
Umar berpesan, “Rapat kalian akan dihadiri oleh
Abdullah bin Umar sebagai saksi, namun ia bukan salah
satu calon khalifah. Jika jabatan khalifah itu diraih oleh
Sa’ad bin Abi Waqash, maka hal itu sangat baik. Jika
bukan Sa’ad yang terpilih, maka siapa pun di antara
kalian yang terpilih sebagai khalifah yang baru
hendaklah ia meminta bantuan Sa’ad (dalam
menjalankan pemerintahannya). Sebab, aku dahulu
memecat Sa’ad bin Abi Waqash bukanlah karena ia
lemah atau ia berkhianat.” (HR. Al-Bukhari: Kitab
Fadhail Ashab An-Nabi, Bab Qishatil Bai’ah wal Ittifaq
‘ala Utsman bin Affan, no. 3700)
Dalam hadits ini Khalifah Umar bin Khathab menjelaskan
bahwa ia memecat Sa’ad bin Abi Waqash dari jabatan
sebagai gubernur Kufah, bukan karena Sa’ad adalah
orang yang tidak ahli memegang urusan pemerintahan.
Juga bukan karena Sa’ad berkhianat, alias
menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan
melakukan korupsi, nepotisme atau menerima suap,
misalnya.
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Sa’ad bin Abi Waqash adalah seorang panglima perang,
kemudian gubernur yang sangat handal. Sa’ad bin Abi
Waqash adalah as-sabiqun al-awwalun, muhajirin, dan
veteran perang Badar. Kualitas iman dan akhlaknya
tidak diragukan lagi. Keahliannya di bidang militer dan
politik-pemerintahan sudah terbukti.
Khalifah Umar bin Khathab mengangkat Sa’ad bin Abi
Waqash pada tahun 14 H sebagai panglima umum jihad
melawan Imperium Majusi Persia. Sa’ad bin Abi Waqash
bersama pasukan Islam sukses meruntuhkan Imperium
Majusi Persia. Lalu Sa’ad bin Abi Waqash membangun
sebuah kota baru, Kufah, pada tahun 17 H sebagai
tempat tinggal pasukan Islam. Kota itu berkembang
pesat menjadi sebuah propinsi.
Maka Khalifah Umar mengangkat Sa’ad sebagai gubernur
Kufah. Kepemimpinan Sa’ad di propinsi Kufah
berlangsung sampai tahun 20 H (menurut riwayat Ibnu
Jarir Ath-Thabari) atau tahun 21 H (menurut riwayat
Khalifah bin Khayath). Saat itulah sebagian penduduk
Kufah mengadukan Sa’ad kepada Khalifah dengan
beberapa laporan palsu. Mereka menuduh gubernur
Sa’ad bin Abi Waqash tidak bagus shalatnya, tidak adil
dalam membagi harta kekayaan baitul maal, dan tidak
menyertai pasukan jihad.
Atas laporan-laporan palsu itu, Khalifah Umar memanggil
Sa’ad agar pulang ke Madinah. Khalifah Umar bin
Khathab radhiyallahu ‘anhu memberhentikan Sa’ad
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dari jabatannya sebagai gubernur Kufah, sampai
persoalan tersebut menjadi jelas. Sebagai penggantinya,
Khalifah Umar mengangkat Mughirah bin Syu’bah
sebagai gubernur Kufah, Ammar bin Yasir sebagai imam
shalat Kufah, Abdullah bin Mas’ud sebagai pejabat
baitul mal Kufah, dan Sahl bin Hunaif sebagai pejabat
urusan agraria Kufah.
Khalifah Umar memeriksa langsung Sa’ad bin Abi
Waqash di Madinah. Selain itu, Khalifah Umar
membentuk sebuah tim investigasi. Menurut catatan
para ulama sejarah, tim tersebut adalah Muhammad
bin Maslamah, Abdullah bin Arqam dan Malih bin Auf
As-Sulami.
Mereka berangkat ke Kufah, mendatangi seluruh masjid
di propinsi Kufah, dan mewancarai warga Kufah tentang
rekam jejak kepemimpinan gubernur Sa’ad bin Abi
Waqash. Semua rakyat Kufah memuji kinerja gubernur.
Hanya beberapa orang dari Bani Asad bin Khuzaimah
bin Mudrikah yang mencela shalat gubernur dan
menyebut keburukan gubernur. (Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Fathul Bari bi-Syarh Shahih Al-Bukhari, Juz II hlm. 653,
656 dan Adz-Dzahabi, Siyar A’lam An-Nubala’, Juz I hlm.
117-118)
Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh hadits shahih
berikut ini:

ِ
ِ
ِ
َ
ل
إ
ة
ر
م
ع
ض
ر
َُّ َشكَا َأ ْه ُل الكُو َف َس ْع ًدا ُ َ َ َ َ الل: َق َال،َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة
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ي ِس ُن
اس َت ْع َم َل َع َل ْي ِه ْم َع َّم ًراَ ،ف َشك َْوا َح َّتى َذ َك ُروا َأ َّن ُه الَ ُ ْ
َعنْ ُهَ ،ف َع َز َل ُهَ ،و ْ
ون َأ َّن َك الَ
اق إِ َّن َه ُؤالَ ِء َي ْز ُع ُم َ
ُي َص ِّلَ ،ف َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َالَ :يا َأ َبا إِ ْس َح َ

ُ ْت ِس ُن ُت َص ِّلَ ،ق َال َأ ُبو إِ ْس َح َ
اقَ :أ َّما َأ َنا َواللَِّ « َفإِ ِّن ُكن ُْت ُأ َص ِّل ِبِ ْم
ال َة رس ِ
ول اللَِّ َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َما َأ ْخ ِر ُم َعن َْهاُ ،أ َص ِّل َص َ
ال َة
َص َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ف ِف األُ ْخ َر َي ْ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ي»َ ،ق َالَ :ذ َ
َ
َ
اك ال َّظ ُّن بِكَ
ُ
َ
د
ك
ر
أ
ف
ي
ي
ل
و
األ
العشاء ُ ْ ،ف
َ ْ َوأخ ُّ
َيا َأ َبا إِ ْس َح َ
اقَ ،ف َأ ْر َس َل َم َع ُه َر ُج ًلا َأ ْو ِر َج ًال إِ َلɖالكُو َف ِةَ ،ف َس َأ َل َعنْ ُه
ِ
ِ
ِ
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َّ
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َ
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ة
َأ ْه َل الكُو َف َول ْ َ َ ْ َم ْسج ًدا إل َسأل َعنْ ُهَ ،و ُيثنُون َم ْع ُروفاَ ،ح َّتى
َد َخ َل َم ْس ِج ًدا لِ َبنِي َع ْب ٍ
سَ ،ف َقا َم َر ُج ٌل ِمن ُْه ْم ُي َق ُال َل ُه ُأ َسا َم ُة ْب ُن َق َتا َد َة
السيةِ،
ان الَ َي ِس ُري بِ َّ َِّ
ُي ْكنَى َأ َبا َس ْع َد َة َق َالَ :أ َّما إِ ْذ َن َش ْد َتنَا َفإِ َّن َس ْع ًدا َك َ
ِ
ِ
الس ِو َّي ِةَ ،والَ َي ْع ِد ُل ِف ال َق ِض َّي ِةَ ،ق َال َس ْع ٌدَ :أ َما َواللَِّ َلَ ْد ُع َونَّ
م
س
َوالَ َي ْق ُ ب َّ
ٍ
ان َعب ُد َك ه َذا َك ِ
ِ
َّ
اذ ًباَ ،قا َم ِر َيا ًء َو ُس ْم َع ًةَ ،ف َأطِلْ
َ
ْ
بِ َث َ
َ
ث
م
ه
ل
ال
ال  َّ ُ :إن ك
ْ َ

ُعمره ،و َأطِ ْل َف ْقره ،و َعر ْضه بِ ِ
ان َب ْع ُد إِ َذا ُس ِئ َل َي ُق ُ
الف َت ِنَ ،و َك َ
ولَ :ش ْي ٌخ
َ ُ َ ِّ ُ
َُْ َ
َكبِ ٌري َم ْف ُت ٌ
ونَ ،أ َصا َب ْتنِي َد ْع َو ُة َس ْع ٍدَ ،ق َال َع ْب ُد ا َمل ِل ِكَ :ف َأ َنا َر َأ ْي ُت ُه َب ْع ُدَ ،ق ْد
اجباه َع َلَ ɖعينَي ِه ِمن ِ
ِ
الك َ ِبَ ،وإِ َّن ُه َل َي َت َع َّر ُض لِ ْل َج َو ِاري ِف ال ُّط ُر ِق
ْ ْ َ
َس َق َط َح َ ُ
َي ْغ ِم ُز ُه َّن

Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Sebagian penduduk Kufah mengadukan Sa’ad bin Abi
Waqash kepada Khalifah Umar bin Khathab. Maka
Umar memecat Sa’ad dan sebagai gantinya mengangkat
Ammar bin Yasir (sebagai imam shalat Kufah) karena
sebagian tuduhan mereka menyebutkan Sa’ad tidak
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bagus shalatnya.”
Umar memanggil Sa’ad dan berkata kepadanya, “Wahai
Abu Ishaq, mereka menuduh shalatmu tidak bagus.”
Sa’ad bin Abu Waqash (Abu Ishaq) menjawab, “Demi
Allah, aku mengimami shalat mereka sebagaimana
tatacara shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Saya tidak merubah sedikit pun. Saya mengimami
shalat Isya’ dengan memanjangkan dua rakaat pertama
dan memendekkan dua rakaat terakhir.”
Umar berkata, “Ya, memang demikian pula persangkaan
baik kami kepadamu, wahai Abu Ishaq.”
Lalu Umar mengirim beberapa orang petugas untuk
melakukan sidak ke Kufah. Mereka menanyai penduduk
Kufah tentang Sa’ad bin Abi Waqash. Mereka mendatangi
setiap masjid di Kufah dan menanyai penduduknya.
Mereka semua memuji kebaikan Sa’ad.
Hingga akhirnya beberapa petugas itu masu ke Masjid
milik Bani Abs. Tiba-tiba seorang laki-laki dalam masjid
itu, yang bernama Abu Sa’dah Usamah bin Qatadah,
berdiri dan mengadu, “Jika kalian menanyakan kepada
kami tentang Sa’ad, maka ketahuilah, sesungguhnya
Sa’ad tidak ikut berangkat dalam pasukan perang, tidak
membagi harta baitul mal dengan adil dan tidak adil
dalam memutuskan perkara.”
Sa’ad bin Abi Waqash berkata, “Demi Allah, aku akan
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mendoakan tiga perkara. Ya Allah, jika hamba-Mu yang
satu ini berdusta dan memberikan laporan itu atas
dasar riya’ dan sum’ah (mencari popularitas belaka),
maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah
kemiskinannya dan timpakan kepadanya cobaan
buruk!”
Di masa tuanya, jika ditanya tentang keadaan dirinya,
Abu Sa’dah Usamah bin Qatadah mengaku, “Aku adalah
kakek tua renta yang mendapat ujian buruk, akibat doa
Sa’ad bin Abi Waqash.”
Tabi’in perawi hadits ini, Abdul Malik bin Umair,
mengisahkan, “Saya telah melihat orang itu. Kedua
alisnya telah menutupi matanya, karena begitu tua
rentanya. Kebiasaannya sehari-hari adalah menggoda
para wanita muda yang lewat di jalan raya.” (HR. AlBukhari: Kitab Al-Adzan, Bab Wujub Al-Qira’ah lil-Imam
wal Ma’mum, no. 755 dan Muslim: Kitab As-Shalat, Bab
Al-Qira’ah fi Az-Zhuhri wal Ashri, no. 453)
Hasil pemeriksaan khalifah terhadap Sa’ad bin Abi
Waqash, juga hasil sidak dan jajak pendapat tim pencari
fakta di seluruh wilayah propinsi Kufah, membuktikan
bahwa Sa’ad bin Abi Waqash bersih dari segala tuduhan
tersebut. Tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah rekayasa
aduan yang sama sekali tidak didukung oleh fakta.
Meskipun Sa’ad bin Abi Waqash tidak bersalah, namun
khalifah tetap memberhentikan Sa’ad bin Abi Waqash
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dari jabatannya sebagai gubernur Kufah. Posisinya
digantikan oleh pejabat baru, Mughirah bin Syu’bah
radhiyallahu ‘anhu.
Kebijakan khalifah Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu
ini sama sekali bukan kebijakan yang zalim. Setidaknya
ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar
penilaian atas hal itu:
Gubernur adalah pembantu khalifah. Pengangkatan
dan pemberhentian gubernur adalah hak khalifah.
Gubernur, sebagai pembantu khalifah dan rakyat dalam
negara khilafah, wajib menaati keputusan khalifah
selama bukan dalam perkara kekufuran dan kemaksiatan.
Dengan melakukan pemeriksaan sendiri secara langsung
kepada Sa’ad bin Abi Waqash, juga dengan menurunkan
tim pencari fakta ke propinsi Kufah, khalifah telah
memulihkan nama baik Sa’ad bin Abi Waqash di hadapan
publik.
Sa’ad bin Abi Waqash telah merintis jalan jihad fi
sabilillah dalam meruntuhkan Imperium Majusi Persia.
Ia juga telah merintis pendirian kota Islam dan
menjalankan pemerintahan Islam yang stabil di Kufah.
Ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun di Irak.
Setelah situasi relatif stabil dan kondusif, tiba saatnya
mengistirahatkan Sa’ad dari Irak dan menggantikannya
dengan kader-kader lain yang baru.
Sa’ad bin Abi Waqash ditarik pulang ke Madinah, untuk
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menjadi staf penasehat dan anggota dewan syura
khalifah Umar bin Khathab. Ilmu, pengalaman,
pemikiran, dan saran-sarannya sangat dibutuhkan oleh
khalifah Umar.
Di akhir hayatnya, khalifah Umar mencalonkan Sa’ad
bin Abi Waqash sebagai salah satu dari enam kandidat
khalifah baru. Andaikata Sa’ad bin Abi Waqash tidak
terpilih sebagai khalifah, maka khalifah yang baru
dipesankan untuk mengangkat kembali Sa’ad bin
Waqash sebagai pejabat publik. Pesan ini dijalankan
oleh Khalifah Utsman bin Affan, dengan memberhentikan
Mughirah bin Syu’bah dan mengangkat kembali Sa’ad
sebagai gubernur Kufah. (Adz-Dzahabi, Siyar A’lam AnNubala’, Juz I hlm. 118)
Hadits shahih dan riwayat sejarah ini menunjukkan
bahwa
khalifah
berhak
mengangkat
atau
memberhentikan seorang pejabat yang membantunya.
Pada kasus Sa’ad bin Abi Waqash, pemberhentian itu
terkadang untuk proses klarifikasi, rehabilitasi nama
baik dan mutasi pejabat. Sa’ad dialih tugaskan dari
jabatan sebagai gubernur, kepada jabatan sebagai
penasehat khalifah di ibukota pemerintahan.
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DAHULUKAN MASLAHAT UMAT ISLAM
Pemberhentian seorang pejabat pembantu khalifah
tidak selamanya untuk proses rehabilitasi nama baik
atau mutasi jabatan. Khalifah Umar bin Khathab pernah
memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatannya
sebagai panglima tertinggi angkatan perang Islam di
negeri Syam. Pangkatnya sebagai jendral bintang empat
dilucuti, dan ia hanya diberi pangkat sebagai prajurit
biasa!
Padahal, Khalid bin Walid tidak melakukan kesalahan
syar’i, kesalahan administrasi, kesalahan politik atupun
kesalahan militer. Tidak ada seorang pun yang
mengadukan Khalid bin Walid kepada khalifah, baik
dengan pengaduan yang berdasar fakta maupun
pengaduan palsu yang direkayasa.
Para sejarawan menyebutkan bahwa pemberhentian
Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima
perang di negeri Syam bukanlah karena kesalahan Khalid
atau pengaduan seseorang. Hal itu dilakukan oleh
khalifah murni demi merealisasikan maslahat sebesarbesarnya dan menolak mudarat dari kaum muslimin.
Kemenangan demi kemenangan pasukan Islam selama
di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dikhawatirkan
menimbulkan kultus individu sebagian orang (terutama
yang belum lama masuk Islam). Ada kekhawatiran
bahwa kelurusan akidah mereka akan rusak oleh kultus
17

individu, yang berujung pada keyakinan bahwa
kemenangan itu datangnya dari kehebatan taktik dan
strategi militer Khalid semata, bukan dari pertolongan
Allah 'azza wajalla.
Ibnu Jarir At-Thabari, Ibnu Asakir dan Ibnu Katsir
meriwayatkan bahwa khalifah Umar memberhentikan
Khalid bin Walid dari jabatan panglima perang di Syam
dan Mutsana bin Haritsah dari jabatan panglima perang
di Irak. Lalu khalifah Umar berkata:
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“Saya memecat keduanya semata-mata hanyalah agar
kaum muslimin mengetahui bahwa Allah-lah yang
memenangkan diin Islam ini, bukannya Islam menang
karena kedua orang itu, dan agar kaum muslimin
mengetahui bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah
semata.” (Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz X
hlm. 135)
Perubahan situasi di medan perang negeri Syam.
Pasukan Islam bukan hanya menghadapi pasukanpasukan Romawi di seluruh medan perang negeri Syam.
Pasukan Islam juga dituntut untuk menjalankan roda
pemerintahan sipil di seluruh kota dan desa yang
mereka bebaskan di negeri Syam.
Hal itu memerlukan kepiawaian seorang gubernur yang
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ahli administrasi, politik, ekonomi, diplomasi damai, di
samping kemampuan sebagai panglima militer. Abu
Ubaidah bin Jarrah adalah sosok yang lebih ahli di bidang
administrasi, politik, dan ekonomi dibandingkan Khalid.
(Dr. Muhammad Suhail Thuqusy, Tarikh Al-Khulafa’ ArRasyidin: Al-Futuhat wa Al-Injazat As-Siyasiyah, hlm.
237-238)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah
mengutus Abu Ubaidah sebagai orang kepercayaan
dalam mendamaikan konflik suku. Beliau shallallahu
‘alaihi wa sallam menjuluki Abu Ubaidah sebagai “orang
kepercayaan umat ini”. Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq
pernah mengangkat Abu Ubaidah sebagai pejabat baitul
mal dan penasehat khalifah. (Ibnu Katsir, Al-Bidayah
wa An-Nihayah, Juz X hlm. 130)

KEDURHAKAAN DIKENAI SANKSI
Ketika pengurus ataupun anggota sebuah ormas Islam,
jamaah minal muslimin, atau partai Islam melanggar
akad kesepakatan dalam organisasinya, tentunya
pimpinan berkewajiban memberikan teguran dan
nasehat perbaikan.
Jika teguran demi teguran dan nasehat demi nasehat
tersebut diabaikan, maka pimpinan berhak
memberlakukan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang
dilakukan. Jika pelanggaran tersebut adalah melanggar
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hukum-hukum yang sudah ditentukan jenis dan kadar
hukumannya oleh Allah 'azza wajalla dan Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam (hudud), maka sanksi
hukuman tentu cukup berat.
Memang bukan hukuman hudud yang diterapkan
kepadanya, sebab kaum muslimin sendiri belum
memiliki tamkin yang memenuhi syarat bagi
penyelenggaraan hukuman hudud. Namun si pelanggar
tersebut bisa saja dikenai hukuman yang membuat jera,
misalnya diboikot, didenda yang berat, atau dikeluarkan
dari organisasi Islam yang bersangkutan.
Jika pelanggarannya bukan pada perkara hudud, namun
cukup berat karena menciderai akad kesepakatan dalam
organisasi tersebut, maka pimpinan organisasi berhak
memberikan sanksi administrasi dan sanksi
keorganisasian yang diperlukan, dimulai dari sanksi
paling ringan sampai sanksi paling berat, yaitu
dikeluarkan dari organisasi yang bersangkutan. Hal itu
tentunya dengan mempertimbangkan maslahat yang
lebih dominan dan menolak mudarat yang lebih
dominan.
Ini merupakan perkara yang masyru’. Meskipun bukan
dalam konteks khilafah, namun sanksi-sanksi semacam
ini sudah sesuai dengan syariat dalam lingkup dalil
umum.
Pemberhentian sebagian pengurus, atau sebagian
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anggota, yang melanggar akad kesepakatan intern
sebuah organisasi adalah perkara yang wajar dalam
semua organisasi Islam maupun organisasi non-Islam.
Melanggar dan menciderai akad-akad kesepakatan
intern sebuah organisasi Islam berarti melanggar ayatayat Al-Qur’an dan hadits-hadits shahih yang
sebagiannya telah dicantumkan di awal artikel ini.
Melanggar dan menciderai akad-akad kesepakatan
intern sebuah organisasi Islam merupakan bentuk ghadr
(khianat terhadap akad kesepakatan) dan ikhlaful wa’d
(menyelisihi janji), yang dikecam dalam banyak hadits
shahih. Di antaranya hadits dari Anas bin Malik
radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda,
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“Bagi setiap orang yang mencederai akad kesepakatan
akan ditancapkan sebuah panji pada hari kiamat
sebagai tanda pengenal dirinya.” (HR. Al-Bukhari: Kitab
Bad’il Khalqi no. 3186, 3187 dan Muslim: Kitabul Jihad
was Siyar no. 1737)
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ٌالث
َ آ َي ُة ا ُْلنَافِ ِق َث:  َع ِن النَّبِ ِّي صىل اهلل عليه وسلم َق َال،ه َر ْي َر َةɖُ َع ْن َأ ِب
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َ َوإِ َذا ْاؤ ُت ِ َن َخان،ف
َ إِ َذا َح َّد
َ  َوإِ َذا َو َع َد َأ ْخ َل،ث َك َذ َب

“Tanda orang munafik itu ada tiga; jika berbicara
niscaya berdusta, jika berjanji niscaya menyelisihi
janjinya dan jika dipercaya niscaya berkhianat.” (HR.
Al-Bukhari: Kitabul Iman no. 33 dan Muslim: Kitabul
Iman no. 59) Wallahu a’lam bish-shawab []
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