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BAB I 

 

ARAB SEBELUM ISLAM 

 

ANTARA DUA KEKUATAN  

Menjelang datangnya Islam, kekuatan dunia berpusat pada dua kekuatan kemaharajaan, petama yaitu 

Imperium Byzantium sebagai pewaris Kerajaan Romawi yang beragama Kristen, kedua yaitu Imperium 

Persia yang beragama majusi.  

Kedua bangsa itu adalah bangsa-bangsa besar yang sudah menguasai beberapa belahan dunia sejak 

sebelum masehi. 

 

Bangsa Romawi 

Kekaisaran Romawi yang sudah berabad-abad menguasai daratan Eropa dan menjadi kekuatan 

penting dunia yang tidak terkalahkan, mulai terjadi perselisihan pada masa Kaisar Diclidianus (248-205 

M) dimana kekaisaran dibagi menjadi 4 propinsi. Pada tahun 395 Kaisar Theodosius membagi 

kemaharajaannya menjadi dua untuk dua orang puteranya Arkadius dan Honorius dengan Roma sebagai 

Ibukota Romawi Barat dan Konstantinopel sebagai Ibukota Romawi Timur. Hal ini yang dikemudian hari 

menjadi penyebab runtuhnya Romawi Barat pada tahun 410 M. oleh bangsa Gothia. 

Sementara Romawi Timur dapat bertahan dan melanjutkan kemaharajaan Romawi sampai berabad-

abad berikutnya. Dengan demikian Romawi Timur menjadi satu-satunya pewaris Kemaharajaan Romawi, 

dengan nama Imperium Byzantium dan Konstantinopel sebagai Ibukota. 

 

Bangsa Persia 

Bangsa Persia adalah turun temurun dari kekuasaan kemaharajaan Iskandar Zulkarnain, yang setelah 

kematiannya Persia terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, pada tahun 227 keluarga Sasania 

mempersatukan Persia dengan mendirikan Daulat Sasania. Mereka beragama Zaradhusta. Mereka 

menyembah Allah, mereka berkekinan bahwa hak mereka memegang kekuasaan adalah karunia Allah, dan 

hanya keturunan mereka yang berhak untuk memerintah. 

Namun pada masa berikutnya dengan keyakinan bahwa cahaya adalah simbul Tuhan dan kegelapan 

adalah simbul setan, maka bangsa Persia menyembah Api. 

 

 

Gambar 1: Peta daerah kekuasaan Romawi Timur 
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Bangsa Arab 

Bangsa Arab yang mendiami Jazirah Arab terlepas dari dua kekuatan tersebut, dikarenakan legak 

geografis Jazirah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir dan lautan luas, sementara negerinya gersang 

tidak dialiri oleh sungai dan tidak juga mendapat siraman air hujan dengan teratur kecuali Yaman di 

sebelah Selatan. Maka wajar kalau dimasa itu Jazirah Arab tidak dikenal kecuali Yaman, namun demikian 

kedua kekuatan itu tidak tertarik untuk menguasainya lantaran letaknya yang sangat jauh dan harus 

dijangkau dengan mengarungi lautan atau pegunungan tandus dan padang pasir yang luas. 

 

ANTARA MAJUSI DAN KRISTEN 

Antara orang-orang Persia dan Romawi selalu terjadi peperangan yang berkepanjangan, khususnya 

memperebutkan pesisir Laut Tengah sekitar Mesir dan Siria, karena tempat tersebut sangat strategis untuk 

dijadikan Armada Lautan bagi masing-masing kerajaan. 

Lantaran orang Persia beragama Majusi yang menyembah api, sedangkan Romawi beragama Kristen 

dan mengakui adanya Tuhan, maka sedikit banyak peperangan diantara keduanya juga peperangan antara 

Majusi dan Kristen, hal ini yang kelak juga mempengaruhi orang Islam pada awal penyebarannya. Yaitu 

ketika tentara Persia dapat mengalahkan tentara Romawi dan merebut Mesir dan Siria, orang-orang Islam 

bersedih sedangkan orang-orang Kafir Makkah bergembira. Namun Allah memberi ketenganan kepada 

orang-orang Islam akan datangnya kemenangan bagi orang-orang Romawi. Hal ini terjadi, dan tidak lama 

kemudian tentara Romawi dapat mengalahkan tentara Persia dan merebut kembali daerah-daerah yang 

semula direbut, dalam hal ini orang-orang mukmin bergembira dan orang-orang kafir Makkah bersedih. 

 

ASAL BANGSA ARAB 

Bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa Smith, yang mendiami daratan yang dinisbahkan kepada 

bangsa mereka, yaitu jazirah Arab. Mereka terdiri dari tiga bagian: 

1- Bangsa Arab yang sudah punah 

2- Bangsa Arab campuran 

3- Bangsa Arab pendatang 

Bangsa Arab yang sudah punah tersebut terdiri dari kaum: ‘Ad, Thamud, Tasm, Jadis, ‘Imliq, 

Jurhum dan Wabar. 

Adapun generasi berikutnya terdiri dari dua garis keluarga besar, yaitu Qahtan dan ‘Adnan: 

 

Keluarga Qahtan 

Garis keturunan Qahtan ialah keuarga yang datang dari sebelah Timur sungai Euphrat, lalu 

bertempat tinggal di Hadramaut dan Yaman, dibagian selatan semenajung Arabia. Mereka itu telah 

menguasai tehnik pengairan yang baik, mereka mendirikan bendungan Ma’rib untuk mengumpulkan air 

yang dapat mereka pergunakan pada saat mereka perlu. Oleh karena itu di Yaman terdapat beberapa 

kerajaan yang terkenal dengan kota-kota besarnya yang makmur serta mempunyai kemajuan yang cukup 

sesuai dengan zaman itu. Di antara kerajaan-kerajaan itu ialah kerajaan Saba’, yang riwayatnya tersebut 

dalam Taurat dan Al-Qur’an: “Sesungguhnya karena kemakmuran negeri ini (Yaman) dinamailah dia 

‘Negeri Arab yang berbahagia’. 

 

Keluarga Adnan 

Garis keturunan Adnan mendiami Makkah dan negeri-negeri di sekitarnya (Hijaz). Mereka adalah 

keturunan nabi Isma’il a.s. bin Ibrahim a.s. yang datang ke Makkah dan mendirikan Ka’bah. Dari keluarga 
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Adnan ini lahirlah beberapa suku (kabilah), diantaranya adalah Kinanah, yang daripadanya lahir suku 

Quraisy. 

 

Kehidupan Primitif 

Oleh karena sebagian besar tanah Arab berupa padang pasir dan gurun yang tandus, maka 

kebanyakan penduduknya hidup berpendah-pindah, hal ini menyebabkan timbulnya perselisihan antar satu 

suku dengan yang lainnya, karena memperebutkan lembah dan air. Kerena itu mereka terbentuk dengan 

sifat berani untuk membela diri. Sehingga tertanam dalam diri mereka sifat berani dan suka berperang. 

Mereka hidup dalam udara yang merdeka, jauh dari jangkauan kaum penjajah. 

 

Yaman  

Tidak satupun kerajaan yang berani mengarahkan tentaranya ke negeri Arab yang tandus itu, kecuali 

ke Yaman yang kaya raya. Negeri ini pernah diperangi oleh bangsa Ethiopia pada tahun 570 M. Dibawah 

pimpinan panglima Aryath, kemudian Abrahah menggantikan Aryath sebagai gubernur di Yaman, ia 

mengerahkan tentaranya menyerang Makkah dengan maksud akan meruntuhkan Ka’bah pada tahun 571 

M. Angkatan perang Abrahah yang besar yang dipelopori oleh pasukan Gajah itu hancur lebur ditengah 

jalan karena dihadang oleh serangan burung Ababil. 

 

Suku-suku bangsa Arab  

Sesungguhnya bangsa Arab merasa berbahagia dengan kemerdekaannya yang tiada terbatas itu, 

suku-suku mereka terpecah belah dan tidak bersatu, tidak tunduk kepada suatu pemerintah pusat, yang 

mengakibatkan tidak adanya kesatuan politik dan agama mereka. Tiap suku mempunyai pimpinan sendiri 

dengan gelar ‘Syaikul Qabilah’ (Kepala suku). Kepala dari suku yang besar, seakan-akan menjadi raja 

yang tidak bermahkota. Perintahnya menjadi undang-undang, segala keperluannya harus dituruti, dan 

suku-suku yang kecil harus tunduk kepada mereka. 

Tetapi sungguhpun demikian, pada bebera daerah yang sudah maju terdapat raja-raja yang 

bermahkota; diantaranya adalah raja Yaman, raja Ghassaniah di perbatasan Siria dan raja-raja Manazirah 

di perbatasan Irak. 

 

 

SUKU QURAISY 

Kedudukan Suku Quraisy 

Suku-suku Arab pada umumnya sangat menghormati Ka’bah. Mereka datang untuk berziarah dan 

menunaikan haji tiap tahun. Bulan-bulan waktu ziarah Ka’bah dianggap sebagai bulan yang mulia, di kala 

itu tidak boleh melakukan peperangan. Di sekeliling Ka’bah itu mereka mengadakan pasar tahunan, yaitu 

‘Ukaz dan Zul Majaz. 

Kaum Quraisy bermukim di sekitar Ka’bah untuk melindungi dan mengabdi kepada rumah suci itu. 

Oleh karena itu mereka memperoleh kehormatan dari suku-suku yang lain. 

 

Karakter Suku Quraisy 

Quraisy adalah suku saudagar yang gemar berniaga, mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa 

yang telah maju, perhubungan ini sangat besar pengaruhnya kepada kemajuan dan kecerdasan fikiran 

mereka. Mereka juga dikenal dengan suku yang sangat memuliakan tamu. Dalam soal ini mereka 

mendapat pujian yang istimewa pari para penyair. 
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Dari suku Quraisy lahirlah Qusay bin Kilab, yaitu kakek yang kelima dari Nabi Muhammad s.a.w. Ia 

bertanggung jawab atas penjagaan Baitul Haram (Ka’bah). Jasanya besar sekali dalam mempersatukan 

keluarga Quraisy. Dialah yang mendirikan Darun nadwah di Makkah, yaitu balai permusyawaratan orang 

Quraisy, tempat membicarakan hal- ihwal pemerintahan, ekonomi dan sosial. 

 

 

A G A M A 

 

Sebelum datangnya Islam 

Sebagian besar suku Arab menyembah berhala, dengan bentuk yang berbeda-beda, jumlah berhala 

yang mereka sembah mencapai 360 berhala, yang seluruhnya terletak di sekitar Ka’bah. Tiap suku 

memiliki berhala sendiri, juga terdapat patung Nabi Ibrahim, Isa Al-Masih, dan Hubal sebagai berhala 

suku Quraisy, berhala-berhala itu terbuat dari batu akik dan batu hitam. 

 

Kedatangan Agama Islam 

Dalam abad keempat Masehi masuklah agama Kristen ke tanah Arab melalui Siria dan Ethiopia. 

Agama Yahudipun mendapatkan pengikut di tanah Arab. 

Tidak lama kemudian turunlah Agama Islam, lahir dalam masyarakat Arab yang pujangga, yang ahli 

fikir dan cendikia, mereka berusaha melepaskan bangsa mereka dari khurafat dan berhala. Mereka itu 

penganut agama Tauhid, agama nabi Ibrahim a.s. Diantara pujangga itu adalah Umayyah bin Abi Shalt, 

Waraqah bin Naufal dan Qus bin Sa’adah, mereka ahli pidato, mereka mempercayai adanya Tuhan yang 

Maha Esa dan meyakini adanya hari kiamat. 

Sesungguhnya penyiaran agama Kristen dan Yahudi di tanah Arab adalah seakan-akan pembuka 

jalan bagi kelahiran pemimpin besar yang ditunggu-tunggu, yaitu nabi besar Muhammad s.a.w. 

 

PERTANYAAN: 

1- Terangkan asal bangsa Arab dan pembagian bangsa Arab! 

2- Dari suku apakan lahir suku Qurasy. 

3- Mengapa bangsa Arab menjadi bangsa yang gemar berkelana? 

4- Apakah sifat yang timbul dari kegemaran mereka? 

5- Negeri manakah yang pernah dijajah oleh Ethiopia? Apa sebabnya? 

6- Terangkan hubungan antar suku-suku di Arab! 

7- Bagaimanakan pandangan bangsa Arab terhadap Ka’bah sebelum mereka masuk Islam? 

8- Ceritakan dengan singkat tentang kehidupan suku Quraisy! 

9- Agama apakah yang dianut bangsa Arab sebelum datangnya Islam? 

10- Terangkanlah hal-hal berikut ini: 

a- Aryath   f. Ukaz 

b- Qusay bin Kilab  g. Zul Majaz 

c- Umayyah bin Abi Shalt h. Hubal 

d- Qus bih Sa’idah  i. Darun Nadwah 

e- Abrahah   j. Kinanah 
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BAB II 

 

ARAB DI ZAMAN ISLAM 

 

 

KELAHIRAN MUHAMMAD S.A.W 

 

Kelahiran Muhammad 

Pada tanggal 20 April 571 M, bertepatan dengan 11 Rabi’ul Awwal tahun dimana bangsa Ethiopia 

menyerang Makkah untuk meruntuhkan Ka’bah, lahirlah seorang pemimpin besar, Nabi Muhammad s.a.w. 

Oleh karena Tentara Ethiopia itu dipimpin oleh Pasukan Gajah, maka tahun tersebut diberi nama dengan 

‘Amul Fiil (Tahun Gajah). 

 

Keluarga Muhammad  

Ia lahir dari keluarga yang miskin, tapi terhormat dan disegani. Ayahnya ialah Abdullah bin Abdul 

Muttalib bin Hisyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ia dari kalangan suku Quraisy yang 

berpengaruh dan berkuasa di Makkah. Ibunya ialah Aminah binti Wahab, bin Abdi Manaf juga keturunan 

Quraisy. Ia adalah seorang yatim piatu, ayahnya wafat sebelum ia lahir, dan ibunya wafat dikala ia masih 

berusia 6 tahun.  

 

Pengasuh-pengasuh Muhammad 

Ia dipelihara oleh kakeknya, seorang pemimpin Quraisy, Abdul Muttolib. Akan tetapi dikala ia 

berumur sembilah tahun kakenya itu wafat, kemudian ia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Tolib. Sejak 

kecil ia diasuh dan disusui oleh Halimah dari suku Sa’diyah. 

 

Mengembala Kambing 

Setelah kakeknya Abdul Muttolib wafat, Muhammad mengembala kambing di Makkah, dan sesudah 

itu ia berniaga ke Syam (Siria). Usahanya yang demikian itu menimbulkan sifat-sifat berani dan satria 

yang layak bagi seorang saudagar dikala itu, untuk menjaga harta benda dan membela jiwa raganya, kalau 

kafilahnya diserang oleh orang Baduwi ditengah jalan. Ia dikenal sebagai pemuda yang lurus dan jujur, 

sehingga mendapatkan gelar ‘Al-Amin’ (yang jujur dan benar). 

 

 

Gambar 2: Bagan Silsilah Rasululah 
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Dari perniagaan itu ia kenal dengan Khadidjah binti Khuwailid, janda dari seorang bangsawan di 

Makkah. Ia memberi Muhammad modal untuk berniaga. 

Adapun Khadidjah ini adalah seorang wanita hartawan dan seorang yang dimuliakan diantara sekian 

wanita Quraisy, bangsawan dan dari keluarga mulia. Kemudian Muhammad kawin dengan Khadidjah, 

pada usia 25 tahun, sedangkan Khadidjah berusia 40 tahun. Dari perkawinannya dengan Khadidjah 

mendapatkan keturunan 6 orang putera dan puteri. 

 

 

PENGANGKATAN MUHAMMAD SEBAGAI RASUL 

 

Wahyu Pertama 

Semenjak kecil Muhammad gemar sekali menyendiri. Ia tidak pernah mengikuti orang Quraisy yang 

lain menyembah berhala, minum arak dan judi. Ia suka ber khalwat melakukan ibadah di gua Hira’ di luar 

kota Makkah. 

Pada suatu hari ketika Muhammad berkhalwat (menyendiri) menenangkan hati di gua Hira’, tiba-tiba 

turunlah Jibril (malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi) ke tempat itu, lalu berkata: “���� 

(bacalah)” Muhammad menjawab: “����	
��� 	��
� 	��’ (aku tidak bisa membaca)”, sampai tiga kali, lalu Jibril 

membacakan:  

“��
�������
�	��
�	����������������
�
��	��������������� ��!"#$��%&����'!���!�����(
����)��
�	��������(
��*��(
��*������%+������,	��!���!��.

-(����./012 

 

Wahyu Kedua 

Beberapa hari lamanya wahyu itu terputus datangnya, kemudian turunlah wahyu yang kedua ini 

memerintahkan kepada nabi Muhammad supaya menyeru manusia kepada Islam;� ������
3
4��5���67895:�	�;&�
�	��  (Hai 

orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu mengajarlah). 

Maka dengan turunnya ayat ini Muhammad memulai berdakwah kepada Islam secara tersembunyi, 

menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, menganut agama tauhid. Pada 

permulaannya seruan ini hanya  dianut oleh kaum kerabatnya saja, seperti isterinya Khadidjah, anak 

pamannya Ali bin Abi Talib. Kemudian beberapa orang pemimpin suku Quraisy, diantaranya Abu Bakar, 

Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin ‘Auf. 

 

 

TEKANAN DARI PARA PEMBESAR QURAISY 

 

Kekhawatiran Para Pembesar Quraisy  

Sesungguhnya kebencian kaum Quraisy atas diri Muhammad tidak akan timbul, kalau ia hanya 

bertindak semata-mata untuk memperbaiki budi pekerti dan pergaulan hidup mereka saja, dan tidak 

menyinggung  soal berhala. Tersinggungnya soal berhala ini menyebabkan orang Quraisy merasa takut 

atas keselamatan harta bendanya, karena kemegahan dan kemewahan mereka sangat erat hubungannya 

dengan pemujaan terhadap berhala, oleh karena itu dakwah nabi yang hendak menghancurkan berhala, 

membuat para pembesar Quraisy yang tidak beriman bersekutu untuk memberikan tekanan kepada 
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Muhammad dan para pengikutnya. Diantara pemuka Quraisy yang sangat membencinya ialah Abu Lahab 

dan Abu Jahal, paman nabi sendiri. 

 

HIJRAH PERTAMA 

 

Hijrah ke Habasyah (Ethiopia) 

Ketika tekanan dari para pemuka Quraisy atas Nabi dan para pengikutnya makin besar, mereka tidak 

tahan lagi tinggal di Makkah, mereka diperintahkan oleh Nabi hijrah ke negeri Habasyah (Ethiopia). 

Meskipun penduduknya menganut agama Kristen, tetapi Nabi mengetahui bahwa Negusnya (rajanya) suka 

menerima para pedangang dan pengungsi, dan pengetahuan agamanya juga luas. Maka kurang lebih 100 

orang hijrah ke Habasyah, dan tak lama kemudian mereka kembali pulang ke Makkah. 

 

HIJRAH KE MADINAH 

 

Penduduk Yatsrib Memeluk Islam 

Peluang musim haji (ziarah Ka’bah) dipergunakan Nabi untuk menyiarkan da’wahnya kepada orang-

orang yang datang mengerjakan haji. Dengan demikian, beberapa penduduk Yatsrib memeluk Islam, yang 

kemudian mereka menyiarkan Islam di negeri mereka. 

 

Gambar 3: Peta Arab pada waktu lahirnya Islam 
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Pada musim haji berikutnya jumlah mereka semakin bertambah, pada yang kedua ini berjumlah 70 

orang laki-laki dan 2 orang wanita. Dengan sembunyi-sembunyi mereka memohon agar Nabi Muhammad 

s.a.w. sudi pindah ke negeri mereka, dan berjanji akan membela dan memberi perlindungan atas diri Nabi. 

Permohonan orang-orang Yatsrib ini diketahui oleh Nabi dan menyuruh para sahabatnya untuk berangkat 

terlebih dahulu kesana. 

Tidak heran kalau permohonan ini diterima nabi, karena beliau telah kehilangan dua orang yang 

melindunginya, yaitu Khadidjah isterinya dan Abu Talib pamannya. Kedua orang pembela ini telah 

mendahului menemui Tuhannya. Sepeninggal keduanya ancaman dan tekanan atas Nabi semakin banyak 

dan kuat, sehingga pada suatu saat ia datang ke Taif dengan tujuan mencari perlindungan, tapi penduduk 

Taif justru mengancamnya. 

Begitu rencana nabi untuk Hijrah tercium oleh para pemuka Quraisy, mereka sepakat untuk 

membunuh Nabi Muhammad s.a.w. Namun berkat perlindungan Allah Yang Maha Kuasa, Nabi 

Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq bisa keluar dari Makkah pada malam hari dengan selamat, 

sedang Ali bin Abi Talib tinggal tidur di atas  tempat tidur Nabi. 

 

Yatsrib menjadi Madinah Al-Muhawwarah 

Sejak nabi hijrah ke Yatsrib, kota itu dinamai Madinaturrasul (Kota Rasul). Kemudian disebut 

Madinah atau al-Madinah al-Munawwarah (kota yang bercayaha). 

Sesungguhnya da’wah Rasul menyeru manusia memeluk agama Islam disambut dengan gembira 

oleh warga Yatsrib, Aus dan Khazraj, yaitu dua diantara kabilah Arab yang terkenal dengan kegagahan dan 

keberaniannya. 

Hari hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya (16 Juli 622 M) dipandang sebagai permulaan zaman 

baru, zaman yang membentangkan peluang pengembangan agama Islam dan kaum muslimin. Oleh karena 

demikian maka ia dijadikan sebagai awal perhitungan tahun qamariah dengan nama ‘Tauh Hijrah’. Yang 

pertama kali menggunakannya ialah Khalifah Umar bin Khattab r.a. 

 

SINAR ISLAM DI MADINAH 

 

Muhajirin dan Anshar sebagai perisai Islam 

Setelah da’wah Islam telah menyeluruh di kota Madinah, tidak lama kemudian para tonggak 

pembela agama Islam sudah banyak, mereka senantiasa siap sedia mengorbankan apa saja untuk membela 

Nabi dan agamanya. Sementara itu beliau mulai mengatur kota Madinah. Beliau dirikan sebuah masjid 

raya tempat mengerjakan syari’at agama dan untuk menyemarakkan syi’arnya. Warga Yatsrib berhasil 

beliau satukan yang diikat dengan tali cinta-kasih. Kaum yang menyambut hijrahnya Nabi dan para 

sahabatnya ini dinamakan dengan ‘Al-Anshar” (Penolong). 

Antara orang Muhajirin (sahabat-sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah) dan Anshar  

diberikan oleh nabi hak yang sama. Muhajirin dan Anshar menjadi tiang pancang perkembangan Islam, 

sendi kebesaran dan keagungannya. 

Nabi melarang penduduk Madinah melakukan penumpahan darah dan balas dendam seperti yang 

terdapat pada zaman jahiliah. Nabi menyuruh mereka datang meminta keputusan kepadanya dalam segala 

perselisihan yang terjadi diantara mereka. Dengan demikian Nabi Muhammad s.a.w. telah meletakkan 

dasar-dasar pemerintahan Islam. Demikianlah Nabi senantiasa menganjurkan semangat persaudaraan, 

mengasihi anak-anak yatim, perempuan janda,  hamba sahaya dan perbuatan membangun peri 

kemanusiaan yang sejati. 

 



 

9 

MEMBENTUK PERTAHANAN DI MADINAH 

Setelah Nabi Muhammad s.a.w. selesai mengatur kota Madinah, Nabi memulai menyiapkan 

pertahanan untuk membela mempertahankan kota Madinah dari serangan orang Makkah (Quraisy), yang 

selalu berusaha membalas dendam kepada warga Yatsrib yang telah berani melindungi Nabi Muhammad 

s.a.w. dan sahabat-sahabatnya. Nabi memimpin sendiri tentara yang dibentuknya. Nabi sendiri terjun 

langsung dalam kancah peperangan yang berbuah tersebarnya agama Islam di semenanjung Arabia. 

 

PEPERANGAN MEMBELA ISLAM 

Peperangan antara kaum musyrik yang hendak menghancurkan Islam dan pasukan kaum muslimin 

yang mempertahankan Islam kerap terjadi, diantara peperangan disertai oleh Rasulullah s.a.w. yang biasa 

dinamakan dengan Ghazwah dan sebagian peperangan tidak disertai Rasulullah .s.a.w. yang biasa 

dinamakan dengan Sariyah. Diantara peristiwa penting yang disertai Rasulullah s.a.w. ialah: 

1. Ghazwah Badar Kubra 

2. Ghazwah Uhud 

3. Ghazwah Khandaq 

4. Perjanjian Hudaibiyah 

5. Ghazwah Muktah 

6. Fathu Makkah 

7. Ghazwah Tabuk 

8. Haji Wada’ 

 

Ghazwah Badar (Badar Kubra) 

Peperangan ini terjadi dalam bulan Ramadhan pada tahun kedua Hijrah, antara kaum muslimin 

dengan musyrikin Quraisy, di suatu tempat bernama Badar antara Makkah dan Madinah, yang disitu 

terdapat pasar yang diramaikan setahun sekali. 

Adapun sebabnya ialah, bahwa nabi Muhammad s.a.w. memutuskan hendak merintangi perniagaan 

orang Quraisy ke negeri Syam guna melemahkan kekuatan mereka, sebagai imbangan perbuatan mereka 

menghalangi ummat Islam mengerjakan ibadah haji ke Baitul Haram di Makkah. Namun ketika beberapa 

sahabat sampai di tempat yang akan dilewati oleh kafilah Abu Sufyan mereka telah berlalu. Maka nabi 

memerintahkan beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah-kafilah Quraisy setelah pulang dari 

Syam.  

Abu Sufyan mendengar berita akan keluarnya orang-orang Islam, maka ia memberi kabar ke 

Makkah, orang-orang Makkah juga keluar memenuhi panggilan, jumlah mereka antara 900 – 1000 orang. 

Mereka hendak menuju Badr dan bermalam disana.  

Sebaliknya pihak muslimin juga menuju mata air Badr, atas usul sahabat Hubab untuk membuat 

kolam di mata air itu dan sumur kering lainnya ditimbun, sehingga orang-orang Quraisy tidak 

mendapatkan air.  

Ditempat ini Aswad bin Abil Asad hendak menerobos muslimin untuk menuju kolam, tapi ditebas 

oleh Hamzah, orang Quraisy mengajukan perang tanding, maka Hamzah, Ali dan Ubaida maju dihadapi 

utusan Quraisy, Hamzah menghadapi Syaiba, Ali menghadapi Walid dan Ubaida menghadapi Utba. Ketiga 

orang Quraisy mati terbunuh, ketika itu sekalian orang Quraisy maju menyerang muslimin. 

Maka terjadilah pertempuran sengit antara ummat Islam dengan kafir Quraisy. Laskar muslimin 

dipimpin langsung oleh Rasulullah s.a.w. Pertempuran ini dikenal dengan perang Badar. 
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Gambar 4: Peta Ghazwah Badar 
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Pengaruh Ghazwah Badar 

Jumlah pasukan Islam ketika itu hanya 316 orang, sedangkan orang Quraisy berjumlah 1000 orang. 

Namun berkat keberanian dan kesabaran tentara Islam dalam menghadapi kematian karena mengharap 

ridha Allah semata, mereka mendapatkan  kemenangan yang besar. Dari pasukan Islam mati syahid 

sebanyak 14 orang, sedangkan dari pihak musyrikin Quraisy meninggal 70 orang, termasuk para pembesar 

Quraisy diantaranya Abu Jahal paman Rasulullah s.a.w. 

Kemenangan pada peperangan inilah yang berpengaruh besar pada kejayaan Islam berikutnya, 

sehingga banyak orang Arab yang memeluk Islam. 

Adapun tawanan perang dibagi menjadi dua bagian, orang-orang yang kaya dan yang miskin. Orang 

yang kaya boleh ditebus oleh keluarganya dengan harta benda, dan orang miskin disuruh mengajarkan 

membaca dan tulis kepada masing-masing 10 anak muslim Madinah. 

 

Ghazwah Uhud 

Peperangan ini terjadi pada tahun ketiga Hijrah, dekat bukit Uhud di sebelah Timur Laut kota 

Madinah. 

Sebabnya ialah karena orang Quraisy hendak menuntut balas atas kekalahan mereka dalam perang 

Badar. Tiga ribu orang tentara musyrik Quraisy berhadapan dengan tujuh ratus orang laskar Islam. Pada 

permulaan pertempuran orang Islam memperoleh kemenangan. Tetapi kemudian diantara mereka 

melanggar aturan perang yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu turunnya 50 pemanah dari bukit setelah 

melihat kemenangan berada ditangan muslimin. Kosongnya bukit dari pemanah itulah yang memberanikan 

orang Quraisy menyerbu muslimin. Tentara Islam yang gugur sebanyak 70 orang, diantaranya adalah 

Hamzah paman Nabi dan salah satu tonggak perjuangan Islam. Nabi juga mendapat luka dalam 

pertempuran itu dan jatuh dalam lubang yang disiapkan oleh musuh.  

Sementara itu orang musyrik bersorak bahwa Nabi telah terbunuh. Maka terjadilah kekacauan dalam 

barisan ummat Islam. Akan tetapi pihak tentara Quraisy juga banyak yang mati. Kemudian mereka kemali 

ke Makkah karena mereka merasa telah puas telah membalas atas kekalahan mereka pada perang Badar. 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Peta Perang Uhud 
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Ghazwah Khandaq 

Setelah terusirnya Bani Qainuqa’ dan Bani Nadhir, maka permusuhan orang Yahudi atas orang Islam 

semakin luas, mereka menghasut orang Quraisy untuk turut menyerang muslimin di Madinah. 

Mereka yang akan menyerang muslimin terdiri dari beberapa kelompok maka mereka diberi nama 

dengan Ahzab, dari pihak Quraisy 4000 prajurit, 300 orang berkuda dan 1500 orang dengan unta. Mereka 

dipimpin oleh Abu Sufyan. Banu Fajara dipimpin oleh Uyaina bin Hishn dengan pasukan besar dan 100 

unta. Banu Asyja 400 prajurit dipimpin oleh Al-Harits bin Auf dan Banu Murra 400 prajurit dipimpin oleh 

Mis’ar bin Rukhaila, Sulaim dengan 700 prajurit. Bergabung pula Bani Sa’d dan Asad. Sehingga jumlah 

mereka mencapai 10000 orang. Mereka berangkat ke Madinah dipimpin oleh Abu Sufyan. 

Dalam perang ini orang Islam memperlihatkan kemahirannya tentang membuat pertahanan. Mereka 

menggali lobang perang (khandaq) di sekeliling kota Madinah dan disanalah mereka bertahan.  

Orang-orang Quraisy sangat terkejut menemukan bentuk pertahanan yang belum mereka kenal yaitu 

dengan Khandaq, mereka mengepung kota Madinah kurang lebih 20 hari. Kemudian timbullah 

perselisihan dalam barisan musuh yang mengepung itu, karena lamanya masa pengepungan. Namun 

peperangan harus dilanjutkan, pasukan Musyrikin dibagi menjadi tiga: sebuah pasukan dibawah pimpinan 

Ibnul A’war Assulami dari jurusan sebelah atas lembah, satu pasukan dipimpin oleh Uyayna bin Hishn 

dari samping, dan satu pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan di jurusan parit. 

Beberapa orang yang menebus parit banyak menemui ajal dan yang lain lari tunggang langgang, 

perselisihan terjadi antara beberapa kelompok.  

Dimalam harinya angin topan bertiup kencang sekali, disertai oleh hujan yang turun dengan lebat, 

diselingi oleh halilintar yang saling sambung-menyambung. Akhirnya mereka terpaksa pulang kembali ke 

Makkah dengan kecewa, dengan membawa perbekalan seringan mungkin. Kemenangan kembali dapat 

diraih oleh kaum muslimin. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Peta Ghzawah Khandaq 
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Perjanjian Hudaibiyah 

Sesungguhnya kegagalan penyerangan orang Quraisy dan sekutunya ini, besar sekali pengaruhnya 

dan mempercepat tersiarnya agama Islam di jazirah Arab. 

Kemudian pada tahun keenam Hijrah, keluarlah Nabi dengan membawa 1.400 ummat Islam menuju 

Makkah, dengan maksud hendak mengerjakan umrah, yaitu menziarahi Baitul Haram di luar musim haji. 

Di tengah jalan menjelang Makkah Nabi bertemu dengan barisan orang Quraisy, maka terjadilah 

perundingan antara kedua belah pihak. Orang Quraisy takut akan pembalasan ummat Islam, oleh karena itu 

mereka minta berdamai. Akhirnya terjadilah perjanjian tidak saling serang antara kedua belah pihak, dalam 

masa sepuluh tahun lamanya. Perjanjian ini dinekal dengan nama ‘Perjanjian Hudaibiyah’. 

 

Seruan Kepada Para Raja 

Dakwah Nabi Muhammad s.a.w. menyeru manusia masuk Islam tidak hanya di tanah Arab saja, 

melainkan meliputi ke sekalian negeri sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an dan Hadits: 
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Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menurunkan Qur’an kepada hamba-Nya agar dia menjadi 

pengajar bagi semesta alam. 
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Artinya: Ketahuilah, aku ini Rasul Tuhan kepadamu khususnya dan kepada sekalian manusis 

umumnya. 

Oleh karena demikian, peluang perjanjian genjatan senjata dengan orang Quraisy dipergunakan oleh 

rasulullah dengan sebaik-baiknya. Dalam tahun keenam dan ketujuh Hijrah, Nabi mengirimkan surat-surat 

dan utusan kepada para raja dan para amir, menyeru mereka memeluk agama Islam. 

Surat-surat Rasulullah s.a.w. tersebut dikirmkan kepada: 

1. Negus Ethiopia Ashamah bin Abjar, dibawa oleh Ja’far bin Abi Talib. 

2. Gubernur Romawi di Mesir Mukaukis , dibawa oleh Hatib bin Abi Balta’ah. 

3. Kisra Persia Khorsu II, dibawa oleh Abdullah bin Hadzafah as-Sahami. 

4. Kaisar Romawi Heraklius, dibawa oleh Dahyah bin Khalifah al-Kalbi. 

5. penguasa Bahrain Al-Mundzir bin Sawi , dibawa oleh al-‘Ala’ bin al-Hadramy. 

6. Pemimpin Yamamah Hudzah bin Ali , dibawa oleh Salit bin Amru al-Amiry. 

7. Penguasa Damaskus Harits bin Abi Syamr al-Ghassani, dibawa oleh Syuja’ bin Wahab dari Bani Asad. 

8. Raja Oman Jaifar dan saudaranya Abdu Ibnil-Jalnadi, dibawa oleh Amru bin al-Ash. 

 

Nabi meramalkan kematian Kisra Persia 

Seruan Dakwah Nabi kepada para Raja dan Amir untuk memeluk Islam diterima dengan baik oleh 

sebagian pemimpin, seperti Mukaukis Gubernur Mesir, dan ada pula yang diterima dengan cemooh dan 

hinaan oleh yang lain, seperti oleh Kisra Persia (Khorsu II) yang mengoyak-ngoyak surat Nabi itu dengan 

sombongnya. Bahkan untuk menambah kecongkakan dan takaburnya, diperintahkan pula kepada 

gubernurnya di Yaman, yang bernama Bazan, untuk mengirimkan dua orang utusan untuk menceriterakan 

perbuatannya yang rendah itu kepada Nabi. Kepada kedua utusan itu Nabi menegaskan bahwa dalam masa 

tidak berapa lama lagi Kisranya akan mati dibunuh orang, dan kerajaannya akan robek-robek sebagaimana 

ia merobek surat Nabi kepadanya. 

Setelah kedua utusan itu kembali, kemudian kedua utusan itu bercerita tentang ramalan Nabi 

Muhammad s.a.w. akan nasib Persia. Kebetulan tidak lama kemudian datang berita kepada Bazan 
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mengabarkan bahwa Kisra telah mati dibunuh orang, maka berimanlah Bazan serta pengikut-pengikutnya 

kepada Nabi dan merekapun lalu memeluk agama Islam. 

Dan sekalian para raja dan penguasa mendapatkan nasib mereka dan kerajaan mereka sebagaimana 

ia menerima surat Rasulullah s.a.w. 

 

Ghazwah Muktah 

Rasulullah s.a.w. juga mengirimkan surat kepada para kepala suku Arab, yang umumnya memeluk 

agama Nasrani dan berdiam dekat perbatasan Siria yang takluk dibawah kekuasaan Roma, untuk menyeru 

mereka memeluk agama Islam. Tetapi utusan Nabi tersebut justru dibunuh, maka pada tahun 8 H. Nabi 

mengerahkan tiga ribu orang balatentara dibawah kepemimpinan Panglima Zaid bin Haritsah. Angkatan 

ini berhadapan dengan laskar Heraklius yang terdiri dari bangsa Romawi dan Arab, dan terjadilah 

pertempuran di desa Muktah, yang berbatasan dengan Siria. Dalam pertempuran ini Zaid gugur, kemudian 

kepemimpinan diserahkan kepada dua orang, yaitu panglima Abdullah bin Rawahah dan Ja’far bin Abi 

Talib. Setelah kedua pemimpin ini gugur pula, ummat Islam memilih Khalid bin Walid menjadi panglima. 

Dibawah kepemimpinan Khalid bin Walid inilah laskar Islam ditarik mundur dengan teratur, sebab 

kekuatan musuh amat besar. Dan kemudian dari Panglima Khalid membawa tentaranya pulang ke 

Madinah. Dan tentara Romawi tidak sanggup mengejarnya. 

 

Khalid bergelar “Saifullah” 

Sewaktu pertempuran di Muktah itu turunlah wahyu kepada Nabi memceriterakan jalannya 

pertempuran dan pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Kemudian Nabi menaiki mimbar lalu berpidato 

menerangkan suasana pertempuran dan keguguran ketiga pahlawan itu: Zaid, Abdullah dan Ja’far, 

kemudian ‘ujar Nabi lebih lanjut’ bendera Islam dipegang oleh Saifullah (pedang Tuhan) Khalid bin 

Walid. Demikianlah, sejak itu Khalid bergelar ‘Saifullah’. 

 

Fathu Makkah 

Warga Makkah telah mengadakan perjanjian damai yang mereka ikat dengan Nabi pada tahun 6 H. 

Mereka menyerang suku-suku yang bersahabat dengan ummat Islam. Suku-suku itu lalu meminta 

pertolongan kepada Nabi. Permintaan itu segera Nabi tanggapi. Demikianlah, pada tahun 8 H. Nabi 

mengerahkan 12.000 ummat Islam menuju Makkah. 

 

Memusnahkan Berhala 

Ketika orang Makkah mengetahui kedatangan tentara Islam itu, maka para pemimpin mereka 

menyerahkan diri, dikepalai oleh Abu Sofyan. Kedatangan Abu Sufyan diterima oleh Nabi dengan segala 

kehormatan, dan ummat Islampun lalu memasuki kota Makkah dengan tanpa pertumpahan darah. 

Kemudian Nabi memerintahkan para pengikutnya untuk memusnahkan berhala-berhala dari sekeliling 

Ka’bah, dan Nabi mengucapkan: “Katakanlah, telah datang yang benar dan telah musnah yang batil, yang 

batil itu pasti punah”. 

Sesungguhnya diantara sebab-sebab yang memudahkan penaklukan Makkah, ialah karena masuk 

Islamnya Khalid bin Walid dan ‘Amru bin ‘Ash, dua orang panglima Arab yang ternama. 

 

Pemberian Ma’af 

Sekalipun Nabi Muhammad s.a.w. memasuki kota Makkah bagai seorang panglima yang menang, 

namun Nabi tetap memberi ma’af kepada warga Makkah yang dahulunya menganiaya Nabi dan sahabat-

sahabatnya. 
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Setelah selesai pembebasan Makkah, datanglah utusan suku-suku dari berbagai penjuru negeri Arab 

menghadap Nabi dan merekapun berduyun-duyun memasuki agama Islam, sehingga kalimat Allah kuat 

dan jaya. 

 

 

Gambar 7: Peta Fathu Makkah 

 

 

Ghazwah Tabuk 

Perang Tabuk adalah peperangan Rasulullah s.a.w. yang terakhir. Sebab dari perang ini adalah 

sampainya berita kepada Rasulullah s.a.w. bahwa orang Roma telah bersiap lengkap di perbatasan 

Palestina dan hendak menyerang ummat Islam. Dalam angkatan perang Roma itu terdapat beberapa suku 

Arab. 

Untuk menghadapi musuh itu Rasulullah s.a.w. menyerukan jihad kepada ummat Islam dan 

Rasulullah pun keluar bersama angkatan perangnya menuju Syam. Setelah rasulullah tiba di Tabuk yaitu 

suatu tempat antara Madinah dan Palestina, berhentilah Rasulullah untuk beberapa hari dan mengikat 

perdamaian dan persahabatan dengan penduduknya. Kemudian datanglah utusan dari Aylah (di pesisir laut 

Kaizun) dan dari tempat yang lainnya mengikat perdamaian dengan Rasulullah. Sementara itu Khalid bin 

Walid membawa sebagian tentara Islam ke Dumatul Jandal dan menaklukkan daerah itu. Kemudian 

Rasulullah pulang ke Madinah. Perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir di zaman Nabi. 

 

HAJI WADA’ 

 

Haji Terakhir 

Pada tahun 10 H, Nabi keluar beserta 100.000 kaum muslimin melakukan ibadah haji. Khutbah Nabi 

di dekat bukit Arafah menjadi pusaka abadi bagi ummat Islam. Dalam khutbah itu Nabi menyatakan 

landasan-landasan dan peraturan-peraturan agama Islam, serta menyerukan persamaan diantara sesama 

manusia. Nabi bersabda: “Hai sekalian manusia, ketahuilah bahwasannya Tuhanmu Satu dan bapakmu 

satu. Kamu sekalian adalah turunan Adam dan Adam dijadikan dari tanah. Sesungguhnya orang yang 

teramat mulia di sisi Allah ialah orang yang teramat takwa kepada-Nya. Tak ada keutamaan bagi bangsa 

Arab atas bangsa ‘ajam (selain Arab), kecuali hanya dengan takwa”. 

Ketika itu turunlah wahyu yang terakhir: “ 
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Artinya: “Hari ini telah Kami sempurnakan bagimu agamamu dan telah Kami cukupkan ni’mat Kami 

atasmu dan Kami nyatakan keridhaan Kami bagimu Islam menjadi agamamu”. 

Haji kali ini diberi nama ‘Haji Wada’ (Perpisahan) karena inilah ibadah hari Rasulullah yang 

terakhir, dan dengan demikian sempurnalah kerasulan Muhammad s.a.w. kepada ummat manusia. 

 

WAFATNYA RASULULLAH 

Belum genap tiga bulan sesudah haji wada’ itu, rasulullah sakit, dan pada hari Senin 13 Rabi’ul 

Awwal 11 H. bertepatan dengan 8 Juli 632 M. rasulullah berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun; 

sesudah sempurna beliau menyampaikan kerasulan beliau dan sesudah beliau mempersatukan bangsa Arab 

yang terdiri dari suku-suku yang selama ini hidup bermusuh-musuhan. Semenjak itu ummat Arab bersatu-

padu laksana suatu bangunan yang kokoh, yang sukar dapat dirobohkan. 
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SIFAT-SIFAT NABI MUHAMMAD 

 

Sifat-sifat mulia yang terhimpun dalam diri Nabi 

Adapun Nabi Muhammad s.a.w. itu, mempunyai sifat-sifat yang maha terpuji. Pada diri beliau 

berhimpun pula yang baik dan budi yang mulia, segala akhlak yang terpuji menjadi hiasan dalam diri 

beliau. Beliau adalah lubuk akal lautan budi lagi halus bertutur kata. Fikiran beliau cerdas dan cemerlang. 

Tutur kata beliau ringkas dan hikmat. Cepat berpikir, tangkas dan apabila beliau ditanya tentang suatu 

masalah, dengan segera beliau dapat menjawabnya dan jawaban itu disertai dengan adab dan sopan-santun. 

Selain itu beliau juga ahli politik yang bijaksana. Batin beliau suci murni, dan mengetahui akan hakekat 

pekerjaan. Beliau lurus dan jujur, mulia budi lagi satria, senantiasa terjauh dari kesalahan. Beliau 

penyantun dan penyayang, mempunyai neraca keadilan. 

Ringkasnya, segala sifat yang mulia yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya yang pilihan, 

terkumpul pada diri beliau. 

Sesungguhnya tepat sekali ayat Qur’an yang menyatakan kelebihan sifat Rasulullah yaitu firman 

Allah: “Wainnaka la’ala Khuluqin ‘Adzim”. Artinya: “Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah 

budiman yang besar”. 

 

 

 

 

PERTANYAAN: 

 

1. Terangkanlah silsilah keturunan Muhammad dari pihak ayah dan ibu ! 

2. Siapa sajakah yang memelihara dan mengasuh Muhammad ketika masih kecil? 

3. Apakah wahyu pertama yang diturunkan oleh Jibril? 

4. Sebutkan sahabat yang pertama masuk Islam! 

5. Mengapa para musyrik Quraisy menentang da’wah Nabi? 

6. Terangkanlah tentang: a. Hijrah pertama, b. Hijrah kedua. 

7. Bedakanlah antara Muhajirin dan Anshar! 

8. Apakah penyebab terjadinya perang Badar? Dimana terjadi? Bagaimanakah akhir dari 

peperangan? 

9. Terangkanlah tentang: a. Perang Uhud, b. Perang Khandaq, dan c. Perjanjian Hudaibiyah. 

10. Dengan apa Nabi menggunakan waktu selama perjanjian ‘genjatan senjata’ sesudah perang 

Hudaibiyah? 

11. Ceriterakanlah: a. Perang Muktah, b. Fathu Makkah, c. Haji Wada’ 

12. Sebutkan 5 Raja atau Amir yang dikirimi surat dakwah Islamiyah oleh Nabi Muhammad s.a.w.! 

13. Bagaimanakah para Raja dan Amir menyikapi surat Rasulullah? 

14. Siapakah yang menerima surat Nabi dengan baik? Siapa pula yang merobek surat Nabi? 

15. Apakah ramalan Nabi tentang negeri Persia? 

16. Kapan Nabi Muhammad wafat? Pada usia yang keberapa? 

17. Trangkahlah sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w.! 

18. Ceritakan sebab terjadinya perang Khandaq! Ceritakan pula penyebab kekalahan para 

musyrikin Quraisy! 
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19. Terangkanlah: a. Khadidjah binti Khuwailid, b. Abu Lahab, c. Abu Sufyan, d. Zaid bin 

Haritsah, e. Saifullah. f. Bazan 

20. Ceritakanlah apa yang terjadi pada tahun: a. 571 M.,  b. 622 M.,  c. 632 M., d. 8 H., e. 10 H. 

 



 

18 

BAB III 

 

MASA KHULAFAUR RASYIDIN 

 

Khalifah Pertama 

ABU BAKAR AS-SIDDIK  

(11 - 13 H. = 632 – 634 M.) 

 

Pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah 

Ketika Nabi Muhammad s.a.w. akan wafat, Nabi tidak berwasiat apa-apa, baik kepada salah seorang 

karib, atau kepada sahabat-sahabat yang lain, tentang siapa yang akan jadi Khalifah pengganti Nabi. 

Persoalan yang besar ini beliau serahkan kepada musyawarah ummat Islam. 

Setelah Nabi wafat, berkumpullah orang Muhajirin dan Anshar di Madinah, guna bermusyawarah 

siapa yang akan dibaiat (sematkan) jadi Khalifah. Orang Anshar menghendaki agar Khalifah itu dipilih 

dari golongan mereka, mereka mengajukan Sa’ad bin Ubadah. Kehendak orang Anshar ini tidak disetujui 

oleh orang Muhajirin. Maka terjadilah perdebatan diantara keduanya, dan hampir terjadi fitnah diantara 

keduanya. Abu Bakar segera berdiri dan berpidato menyatakan dengan alasan yang kuat dan tepat, bahwa 

soal Khilafah itu adalah hak bagi kaum Quraisy, bahwa kaum Muhajirin telah lebih dahulu masuk Islam, 

mereka lebih lama bersama bersama Rasulullah, dalam Al-Qur’an selalu didahulukan Muhajirin kemudian 

Anshar. Khutbah Abu Bakar ini dikenal dengan Khutbah Hari Tsaqifah, setelah khutbah ini ummat Islam 

serta merta membai’at Abu Bakar, didahului oleh Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh para sahabat 

yang lain. 

 

Abu Bakar sebagai Sahabat Yang Utama 

Adapun Abu Bakar Siddiq adalah sahabat nabi yang tertua yang amat luas pengalamannya dan amat 

besar jasanya kepada agama Islam. Dia adalah seorang bangsawan Quraisy, berkedudukan tinggi dalam 

kaumnya, hartawan dan dermawan. Jabatannya dikala Nabi masih hidup, selain dari seorang saudagar yang 

kaya, diapun seorang ahli nasab Arab dan ahli hukum yang jujur. Dialah yang menemani Nabi ketika 

hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia telah merasakan pahit getirnya hidup bersama Rasulullah sampai 

kepada hari wafat beliau. Dialah yang diserahi nabi menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Oleh karena 

itu, ummat Islam memandang dia lebih berhak dan utama menjadi Khalifah dari yang lainnya. 

 

Memerangi orang Murtad 

Bersamaan dengan pengangkatan Abu Bakar, suku-suku Arab tidak mau lagi tunduk dibawan 

kepemimpinan pusat di Madinah. Sesudah Nabi wafat, mereka berpendapat bahwa kekuasaan Quraisy 

memimpin Arab telah usai. Adapaun sebabnya mereka berlaku demikian ialah karena sebagian tidak 

percaya akan mematian Nabi, setelah nyata kebenaran meninggalnya Nabi, sebagian ragu akan kebenaran 

Islam. Mereka menyangka bahwa kaum Quraisy takkan bangun lagi sesudah pemimpinnya meninggal 

dunia. Mereka tidak akan tunduk dibawah kekuasaan Quraisy atas nama agama. Apalagi sebagian besar 

bangsa Arab ketika itu, baru saja memeluk agama Islam yang melarang mereka mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang telah menjadi darah daging mereka selama ini, seperti minum tuak, berjudi dan sebagainya. 

 

Enggan membayar zakat 
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Oleh karena itu beberapa suku Arab tidak mau takluk lagi dibawah kepemimpinan Abu Bakar. 

Mereka enggan mengeluarkan zakat yang mereka pandang hanya sebagai upeti yang harus diberikan 

kepada Nabi saja. 

 

Munculnya Nabi Palsu 

Api perlawanan dan pendurhakaan itu menjalar dengan cepat dari satu suku kepada yang lain, 

sehingga hampir menggoyahkan sendi khilafah Islam yang masih muda itu. Kekuasaan khalifah ketika itu 

hanya meliputi Makkah, Madinah dan Taif saja. Sementara itu banyak pula diantara orang Arab yang 

mendakwakan dirinya menjadi Nabi. Yang berbahaya sekali adalah Musailamah al-Kazzab, yang 

mendakwakan kenabiannya bersama Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Dia mengatakan, bahwa 

Allah telah memberikan pangkat nabi kepadanya bersama dengan Rasulullah. Oleh karena dia berbuat 

dusta itu, dia mendapat gelar ‘al-Kazzab’ yang artinya ‘si pendusta’. Bengikutnya banyak yang tersebar di 

Yamamah. Lain dari pada itu ada lagi beberapa nabi palsu, seperti Thulaihah bin Khuwailid, Sajah 

Thamiyah seorang perempuan, yang kemudian kawin dengan Musailamah. 

 

Memerangi Orang-orang Murtad 

Kesulitan besar ini diatasi oleh Abu Bakar dengan kemauan dan perhatian kerasnya yang membaja. 

Dengan cepat disiapkannya sebelas pasukan untuk menaklukkan kaum yang murtad itu. Masing-masing 

panglimanya diperintahkan menuju daerah yang telah ditentukan. 

Sesungguhnya beberapa orang sahabat menasehati kepada Abu Bakar agar dia tidak memerangi 

orang yang tidak membayar zakat itu. Namun disinilai keteguhan hati khalifah. Dia mengatakan: “Dengan 

sesungguhnya, walaupun mereka enggan membayar seutas tali kecil yang telah pernah dibayarkan kepada 

Rasulullah dahulu, niscaya akan kuperangi juga mereka selaipun aku akan binasa oleh karenanya.” 

Setahun lamanya Abu Bakar dapat menundukkan kaum yang murtad itu serta orang-orang yang 

mengaku menjadi nabi serta orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga kalimat Allah kembali 

menjulang tinggi. Dalam kemenangan kaum muslimin ini, kehormatan besar harus diberikan kepada 

panglima Khalid bin Walid, Saifullah yang perkasa itu. Dialah yang menghancurkan kekuatan Thulaihah 

dan Sajah serta memaksa keduanya memeluk Islam. Dan dia pula yang membunuh Musailamah al-Kazzab 

dan memporak-porandakan laskarnya. 

 

Pengumpulan al-Qur’an 

Setelah kemenangan yang diperoleh Khalifah Abu Bakar Sidik atas suku-suku yang murtad dan 

durhaka itu, timbul kecemasan dari Umar bin Khattab akan kehilangan beberapa ayat dari Qur’an, karena 

banyaknya huffadz (para penghafal al-Qur’an) yang gugur sebagai syuhada’ dalam pertempuran. Maka 

Umar memberi saran kepada Abu Bakar agar ayat-ayat al-Qur’an dikumpulkan. Nasehat ini dituruti oleh 

Khalifah Abu Bakar. Maka dikumpulkanlah lembaran-lembaran al-Qur’an itu yang semula ditulis di atas 

batu, kulit hewan, tulang-belulang dan pelepah korma dalam suatu mushaf. Empat penulis al-Qur’an yang 

terkenal ialah Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin al-‘Ash, Abdurrahman bin Harits bin 

Hisyam. Mushaf al-Qur’an ini semula disimpan di kekediaman Abu Bakar, kemudian kepada Umar, dan 

kemudian Hafsah isteri Rasulullah s.a.w.  

 

Pembebasan Negeri di zaman Abu Bakar 

Khalifah Abu Bakar menghadapkan seluruh pasukannya untuk membebaskan beberapa negeri, untuk 

memperluas penyiaran agama dan guna memalingkan pikiran ummat Islam dari perselisihan sesama 

mereka. Maka dikirimkanlah tentara untuk memerangi kerajaan Persia dan Romawi. 
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Sesungguhnya bagi bangsa Arab, peperangan itu adalah jalan raya yang terbentang luas untuk 

mencari kemegahan dengan kemenangan yang berturut-turut, dan mencari harta rampasan perang, dan 

menjadi medan untuk berjihad mengharapkan keridhaan Tuhan. 

Abu Bakar wafat ketika para laskarnya ditengah membebaskan negeri-negeri yang masih tunduk 

kepada Persia dan Romawi. Maka laju perjuangan pembebasan ini dilanjutkan pada masa kepemimpinan 

Umar bin Khattab. 

 

PERTANYAAN 

1. Siapakah Khalifah pertama pengganti Rasulullah s.a.w.? 

2. Ceritakah cara pengangkatannya! 

3. Sebutkan beberapa rintangan yang dihadapi Abu Bakar sebagai Khalifah! 

4. Apa sebab dikumpulkannya al-Qur’an? Atas usul siapakah itu? 

5. Sebutkan 4 penulis mushaf al-Qur’an al-Karim! 

6. Sebutkan nabi-nabi palsu pada zaman Abu Bakar! Siapakah yang paling berbahaya diantara 

mereka? Mengapa demikian? 

7. Bagaimana Abu Bakar menghadapi orang yang enggan membayar zakat? 

8. Apakah siasat Abu Bakar setelah selesai menghadapi kaum yang murtad,  nabi-nabi palsu dan 

orang yang enggan membayar zakat? Mengapa demikian? 

9. Apakah tujuan perang bagi umumnya bangsa Arab? 

10. Negeri mana sajakah yang menjadi tujuan pembebasan bagi laskar Abu Bakar? 
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Khalifah Kedua 

UMAR BIN KHATTAB 

(13 – 23 H. = 634 – 644 M.) 

 

‘al-Faruq’ Umar bin Khattab  

Umar bin Khattab adalah pahlawan Quraisy dan salah seorang dari pemimpinnya yang terkemuka. 

Dia masuk Islam pada tahun 6 dari kenabian dan dengan keislaman Umar, maka bertambahlah kekuatan 

Islam. Hal ini tidak mengherankan apabila ia terkenal sebagai sang pemberani dan pahlawan dalam 

memperjuangkan kebenaran, sehingga masuknya ke dalam agama Islam, tidak disembunyi-sembunyikan, 

karena dia percaya bahwa tidak seorangpun diantara orang Quraisy yang berani menentangnya. 

Umar bin Khattab sangat teguh dan keras dalam membedakan yang benar dan yang batil, maka ia 

digelari dengan ‘al-Faruq’ yang berarti ‘Sang Pembeda’. 

Zaman Umar bin Khattab diwarnai dengan peperangan pembebasan negeri-negeri, perkembangan 

daulat Islam, serta penerapan peraturan-peraturan dalam suatu pemerintahan. 

 

 

I. NEGERI-NEGERI YANG DI TAKLUKKAN DAN DIBEBASKAN 

 

A. PEMBEBASAN SYAM DAN PALESTINA 

 

Peluang Islam di daerah yang teraniaya oleh Romawi 

Para pembesar Imperium Romawi pada akhir zaman kebesarannya berlaku sewenang-wenang atas 

penduduk negeri jajahannya. Mereka senantiasa melakukan kekerasan dan penindasan atas jajahannya. 

Maka oleh sebab itu penduduk negeri yang berada dibawah kekuasaannya berusaha melepaskan diri dari 

cengkramannya. Semantara itu Byzantium telah pecah-belah dikarenakan perselisihan agama, dan telah 

rapuh oleh kemewahan. Rakyat tidak lagi terdiri dari satu bangsa, melainkan terdiri dari berbagai bangsa 

yang selalu menderita karena pajak yang terlalu berat. 

Peristiwa-peristiwa itu memberikan peluang besar bagi bangsa Arab yang perkasa itu untuk 

menaklukkan Siria (Syam) dan Palestina, serta negeri-negeri yang tunduk dibawah kekuasaan Byzantium. 

Apalagi ummat Islam ketika itu dikenal dengan keberaniannya dikarenakan keteguhan imannya. Mereka 

pantang gemetar menentang maut untuk menegakkan agama dan kebenaran.  Al-Qur’an al-Karim pun 

selalu menghasung mereka untuk melakukan jihad. 

Ketika Nabi hendak wafat, beliau memerintahkan tentara Islam dibawah kepemimpinan Usamah bin 

Zaid memerangi suku-suku yang berdiam dekat perbatasan Palestina. Perjalanan tertahan lantaran Nabi 

wafat, dan kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Penyerangan Usamah itu berlaku empat puluh hari 

lamanya, dengan mendapatkan harta rampasan yang banyak dan dibawa pulang ke Madinah. 

Peristiwa ini sangat menyakitkan hati orang Romawi. Maka untuk membalas sakit hatinya, Kaisar 

Heraklius mengumpulkan angkatan perangnya ke perbatasan Palestina dan Siria untuk menghadapi tentara 

Islam. Khalifah Abu Bakar menyerukan jihad keseluruh bangsa Arab, sehingga terkumpullah suatu barisan 

besar di Madinah. Barisan ini dibagi Abu Bakar kepada empat pasukan dengan pempat panglima, yaitu:  

1. Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan tujuan Homs (Homus). 

2. ‘Amru bin al-‘Ash, dengan tujuan Palestina 

3. Yazid bin Abu Sufyan, dengan tujuan Damaskus 

4. Syurahbil bin Hasanah, dengan tujuan Ardan (Yordania). 
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 Abu Bakar memerintahkan kepada panglima yang empat itu agar mereka saling membantu dan 

sebagai panglima besarnya ditetapkan Abu Ubaidah. Sedangkan ‘Amru boleh menyendiri membebaskan 

Palestina, tapi dia harus membantu pasukan yang lain bila diperlukan. 

Ketika laskar Islam tengah berperang membebaskan negeri-negeri di Syam dan Palestina itu, yaitu 

negeri-negeri yang dibawah kekuasaan Romawi Timur. Abu Bakar mengerahkan pula pasukan tentara lagi 

dibawah pimpinan Khalid bin Walid dibantu oleh Mutsanna bin Harisah untuk membebaskan negeri Irak. 

Sewaktu laskar Khalid berturut-turut mendapat kemenangan di Irak itu, datanglah berita dari Syam kepada 

Khalifah bahwa Abu  Ubaidah tidak kuasa mematahkan pertahanan angkatan perang Romawi. Maka Abu 

Bakar memerintahkan Khalid bin Walid memberikan bantuannya dengan secepat-cepatnya. Dan 

Khalidpun berangkat dari Irak menuju Syam membawa 1500 pasukan laskar, memalui padang pasir 

Badi’atus Samawah dengan kecepatan yang luar biasa. 

Kedatangan Khalid ke Syam itu saja sudah cukup menimbulkan semangat baru bagi laskar Islam. 

Kemudian mereka bisa menduduki kota Bushra dengan pertolongan Gubernurnya, Romanus namanya. Dia 

menyerahkan kota itu kepada orang Islam setelah ia menunjukkan jalan memasuki dari lobang-lobang 

dibawah benteng-bentengnya. 

 

PERTEMPURAN YARMUK (13 H. = 634 M.) 

 

Ketika Kaisar Heraklius mengetahui akan kemenangan laskar Islam, maka dikerahkanlah empat 

pasukan besar untuk menghadapi laskar Arab yang tak takut mati itu. Kebetulan ketika itu suasana perang 

berubah, maskas laskar Islam menghadapi kesulitan yang sangat berat, sehingga panglima-panglimanya 

mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Dalam musyawarah itu ‘Amru bin al’Ash 

menguslkan agar laskar Islam berkumpul pada suatu tempat untuk menghadapi kekuatan Romawi 

bersama-sama dengan satu pimpinan yaitu Khalid bin Walid. Tempat yang ditunjukkannya yaitu tepi 

sungai Yarmuk (anak sungai Sei. Yordania) bernama Wakusah, Pendapat ‘Amru binal’Ash ini disetujui 

oleh Khalifah. Maka berkumpullah di Wakusah 40.000 laskar Islam menghadapi 240.000 tentara Romawi. 

Dan pertempuran berkecamuk dengan hebatnya. 

Pertempuran di Yarmuk ini berakhir dengan kekalahan di pihak Romawi dan sejumlah besar 

tentaranya terbunuh. Kekalahan ini mematahkan hati Heraklius dan menimbulkan rasa putus asa di 

kalangan tentaranya. Dan peristiwa ini membuahkan jatuhnya Siria ke tangan bangsa Arab. 

 

Berita Kematian Abu Bakar  

Ketika api peperangan sedang menyala sehebat-hebatnya, tentara Arab dan Romawi, datanglah berita 

dari Madinah bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat, dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Datang pula 

surat penyerahan mandat pimpinan umum tentara (Panglima Besar) dari Khalid bin Walid kepada Abu 

Ubaidah sebagai penggantinya. Berita ini disembunyikan Khalid sampai kemenangan diperoleh ummat 

Islam. 

Setelah kemenangan berada ditangan ummat Islam, barulah Khalid menyerahkan pimpinan umum 

tentara kepada Abu Ubaidah dan dengan segala senang hati Khalid berperang sebagai serdadu biasa 

dibawah pimpinan Panglima Besar yang baru Abu Ubaidah. 

 

Sebab-sebab Penggantian Khalid 

Adapun penggantian Khalid kali ini bukanlah karena Umar tidak percaya akan kecakapannya sebagai 

Panglima Besar, hanyalah karena ia takut kalau ummat Islam terpedaya, sebab dia amat dikasihi oleh bala-

tentaranya karena keberanian dan kemenangannya dalam segala pertempuran yang dipimpinnya. Dalam 
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pada itu Umar memandang Khalid terlalu keras dan kasar terhadap musuh sebangsa dalam peperangan 

membasmi kaum murtad, sehingga ia pernah membunuh mereka yang sudah menyerah dan meminta 

perlindungan jiwanya. Dan ketika Khalid ditanya bagaimana perasaannya ketika menerima penggantian 

dirinya itu, dia berkata: “Saya berperang bukan karena Umar”. 

Kemudian laskar Islam meneruskan perjalanannya ke Damaskus, lalu mengepung kota itu tujuh 

puluh hari lamanya. Kepada penduduknya disuruh pilih satu diantara tiga, yaitu: masuk Islam, membayar 

upeti atau berperang. 

Ketangguhan dan kekokohan pagar benteng tidak dapat menahan kepungan bangsa Arab atas kota 

itu. Tentara Islam menghadang segala bala bantuan kepada penjaga benteng itu sehingga mereka hampir 

mati kelaparan, akhirnya terpaksa penduduk kota Damaskus membuka pintunya untuk ummat Islam. 

 

PERTEMPURAN DI AJNADIN (16 H. = 636 M.) 

 

Sesudah jatuhnya kota Damaskus ke tangan Islam, maka jatuh pula kota-kota besar di Utara Siria, 

seperti Aleppo, Homs dan Antiokhia. Jendral Aretion panglima Romawi di Siria, bertahan dengan gigih 

beserta sisa tentaranya di Ajnadin dekat Baitul Maqdis. Di sana terjadilah pertempuran sengit antara 

tentara Romawi dan Arab, yang tidak kurang hebatnya dari pertempuran di Yarmuk. 

Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan ummat Islam, dan tentara Romawi yang masih tinggal 

melarikan diri ke Kaisarian dan Baitul Maqdis. Akibat kekalahan Romawi di Ajnadin itu, beberapa kota di 

pesisir Syam dan Palestina membuka pintu bagi bangsa Arab, seperti Yaffa, Gizet Ramla, Tyrus, Uka 

(Acre), Sidon, Askalonia dan Beirut. 

 

PENAKLUKAN BAITUL MAQDIS (18 H. = 639 M.) 

 

Laskar Islam kemudian membulatkan niatnya untuk menaklukkan Baitul Maqdis, ibu kota Palestina 

dan kota suci orang Kristen. Kota ini dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat, dipertahankan oleh 

pasukan besar tentara pengawal kota dibawah pimpinan Arection sendiri. Empat bulan lamanya orang 

Arab mengepung kota itu sehingga penduduknya hampir mati kelaparan. Akhirnya keluarlah Patrik kota 

itu menyatakan kemauannya menyerahkan kota itu dengan syarat kepada Khalifah Umar sendiri. Maka 

berangkatlah Umar bin Khattab ke Baitul Maqdis menerima penyerahan kota itu serta menegaskan 

keamanan penduduknya dan kemerdekaan mereka menjalankan agamanya. 

Dengan demikian seluruh Syam dan Palestina telah jatuh ke tangan Islam, sesudah mereka berperang 

mati-matian lebih kurang enam tahun lamanya. 

 

 

B. PEMBEBASAN IRAK DAN PERSIA 

 

Bagi laskar Islam, manaklukkan negeri-negeri yang dikuasai oleh orang Persia jauh lebih sukar 

daripada menaklukkan negeri-negeri yang dikuasai oleh laskar Romawi, karena mereka terdiri dari bangsa 

yang bersatu. 

Sesungguhnya Abu Bakar telah mengirim tentaranya ke perbatasan Irak untuk menundukkan suku-

suku Arab yang berdiam di Selatan sungai Euphrat. Tentara itu dapat mengalahkan tentara Persia serta 

menduduki Hirah dan Anbar, tapi tak lama kemudian laskar Arab terpaksa mundur dari serangan tentara 

Persia yang sangat banyak, yang dikirim oleh Kisra Yaszayird III dibawah panglima Rustam. Mereka 

mundur sampai Gurun Sahara, hal ini sampai berakhirnya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. 
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Penyebab dari kekalahan ini dikarenakan pasukan Islam sedang berkonsentrasi untuk menaklukkan 

Syam dan Palestina melawan pasukan Romawi. Setelah Romawi dapat dikalahkan di Syam dan Palestina 

pada pertempuran Ajnadin tahun 16 H. maka Umar bin Khattab mengerahkan tentara memerangi Irak. 

Pada mulanya Khalifah Umar sendiri yang akan mempmpin tentara itu, akan tetapi banyak sahabat 

menasehati agar pimpinan tentara diserahkan kepada Panglima Sa’ad bin Abi Waqqash. Umarpun 

menerima nasehat tersebut. 

 

PERTEMPURAN KADISIA (16 H. = 636 M.) 

 

Sa’ad bin Abi Waqqash beserta laskarnya melaju menuju Kadisia, suatu kota yang menjadi pintu 

masuk ke Irak. Disana bertemu dengan Panglima Rustam yang memimpin tentara Persia dengan jumlah 

30.000 serdadu, sedangkan laskar Arab hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 ribu tentara. 

Bangsa Persia tertawa sinis melihat peralatan perang laskar Islam yang hanya terdiri dari umban batu 

yang mereka katakan sebagai alat penenun benang. Tetapi dalam pertempuran sengit antara kedua belah 

pihak tiga hari lamanya, berakhir dengan kemenangan pada tentara Islam. Dalam pertempuran itu 

Panglima Rustam serta sejumlah bala tentaranya mati terbunuh, sedang yang hidup terpaksa melarikan 

diri. Meraka dikejar oleh laskar Sa’ad, lalu terjadi pula pertempuran di Jalula tahun 17 H. (638 M.) 

Waktu itu seorang puteri Kisra dapat ditawan dan sejumlah besar laskar Persia mati terbunuh. 

Kemudian Sa’ad memasuki Irak dan menaklukkan kota Madain, sebagai Ibu kota Kerajaan Persia, sesudah 

dikepung selam dua bulan. 

Tentara Islam banyak memperoleh harta rampasan perang yang amat banyak, diantaranya adalah 

singgasana keemasan Kisra sendiri. Kisra Yazdayird melarikan diri ke Halwan. Perang Kadisia ini 

termasuk peperangan yang paling hebat di zaman Umar bin Khattab. 

 

PERTEMPURAN DI NAHAWAND (21 H = 642 M) 

 

Pertempuran Nahawand sebagai Fathul Futuh 

Kisra Yazdayird III tidak bisa mengumpulkan tentaranya dengan cepat, ia memerlukan waktu empat 

tahun untuk menghimpun kekuatan, maka terkumpullan balatentara yang berjumlah 150.000 orang untuk 

menghadapi tentara Islam. Pada tahun 21 H. Yazdayird III mengerahkan angkatan perangnya itu dan 

Khalifah Umar mengirimkan bantuan laskar untuk membantu Sa’ad. Maka terjadilah peperangan yang 

sangat hebat diantara keduanya di Nahawand. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan di pihak 

Islam, walaupun orang Persia telah berperang mati-matian membela negaranya. Peperangan ini dikenal 

dengan sebutan ‘Fathul Futuh’ yang berarti ‘Pembebasan dari segala pembebasan’. 

 

Yazdayird III Kisra yang terakhir dari keluara Sasania. 

Laskar Arab terus mengejar Yazdayird III dan menduduki daerah kekuasaannya secara bertahap, 

sehingga akhirnya Kisra itu terpaksa melarikan diri sampai ke perbatasan Timur negerinya. Akan tetapi ia 

mati ditengah perjalanannya karena dibunuh orang pada tahun 31 H. (652 M.). Peristiwa ini terjadi pada 

masa Kholifah Utsman bin Affan. 

Dengan kematian Yazdayird III ini lenyaplah kerajaan keluarga Sasania dari permukaan bumi, dan 

terbuktilah sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa kerajaan Persia kelak akan terkoyak oleh 

ummat Islam sebagaimana Kisranya mengoyak-ngoyak surat Nabi kepadanya. 
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Kemenangan yang beruntun ini sangat besar pengaruhnya atas kehidupan bangsa Arab berikutnya. 

Mereka hidup dalam kesenangan dan kemewahan harta benda yang tiada terpermanai itu mengelabuhi 

pikiran bangsa Arab yang telah terbiasa hidup kasar dan bersahaja. 

 

 

C. PEMBEBASAN NEGERI MESIR 

 

Mesir sebelum dibebaskan Islam. 

Negeri Mesiar serta daerah kerajaan Bizantium lainnya telah terpecah belah oleh perselisihan agama 

dan aliran. Sebelum lahirnya agama Islam, Kristen di daerah Timur terpecah kepada dua aliran, yaitu: 

1- Aliran Mulkaniyin, sebagai madzhab orang Roma sendiri. 

2- Aliran Ya’akibah, sebagai madzhab orang Mesir dan Siria. 

Dari perselisihan aliran ini, Mesir sering mendapatkan penganiayaan dari orang Romawi, sehingga 

kepala agama Kristen Kopti (Suku asli Mesir) yaitu Patrik Benyamin terpaksa melarikan diri keluar negeri, 

untuk menghindari penganiayaan yang ditimpakan oleh orang-orang Romawi. Sedang saudara Patrik yang 

bernama Mina dapat ditangkap oleh orang Romawi lalu dibakar hidup-hidup dan abunya dilempar ke 

dalam sungi Nil, karena tidak mau mengikuti aliran yang diajarkan oleh orang Romawi. 

Selain karena perbedaan aliran agama itu, orang Romawi juga membebani penduduk Mesir dengan 

pajak yang sangat berat. Mereka diwajibkan membayar pajak badan, pajak perusahaan dengan segala 

macamnya, pajak ternak, hasil bumi, perniagaan, perahu, perhiasan rumah tangga dan lain-lainnya. Bahkan 

pajak lalu lintas, berkendaraan, jalan kaki, saudagar maupun orang miskin, bahkan upacara kematianpun 

ada pajaknya. 

Orang-orang Mesirpun masih harus menjamu dan memenuhi segala kebutuhan para pembesar 

Romawi apabila memasuki perkampungan mereka. 

 

Bangsa Mesir mengharap kedatangan laskar Islam 

Kemiskinan dan kemelaratan yang menyeluruh di Mesir, membuahkan dendam, kebencian dan 

kemarahan putara sungai nil itu atas pemerintahan Romawi, maka timbullah niat yang bulat dalam dada 

untuk mengharap kedatangan daulat yang akan melepaskan mereka dari keadaan yang menistakan itu. 

Sementara itu berita akan Pembebasan Islam atas Siria dan Palestina sampai kepada mereka, maka mereka 

mengetahui betapa halus dan mulia budi ummat yang baru maju itu dalam pergaulan dengan warga negeri 

yang ditaklukannya, dan betapa luas kemerdekaan faham mereka dalam beragama. Agama penduduk 

negeri yang ditundukkan tidak diganggu, melainkan justru dimuliakan dan dihormati. 

Oleh karena itu hasrat mereka sangat besar hendak melepaskan diri dari tindasan orang Romawi yang 

aniaya itu dengan pertolongan ummat Islam. 

 

Permohonan ‘Amru bin al-‘Ash untuk membebaskan Mesir. 

Setelah ummat Islam usai menaklukkan Syam dan Palestina, ‘Amru bin al-’Ash memohon kepada 

Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir. Panglima ini menerangkan kepada Khalifah 

betapa kaya dan suburnya bumi lembah Nil itu dan betapa penting letaknya menurut ilmu penerangan. 

(‘Amru bin al-’Ash pernah menziarahi Mesir di zaman Jahiliah). 

Dinyatakannya dengan tegas bahwa menaklukkan Mesir sama artinya dengan menguatkan kekuatan 

Islam di Syam dan Palestina dan memberi perlindungan daerah itu dari serangan musuh di sebelah selatan. 

Sebaiknya dengan kekalnya daerah itu di dalam kekuasaan Romawi berarti merupakan bahaya besar atas 

kekuasaan daulat Islam di Siria dan Palestina. ‘Amru bin al-’Ash menerangkan lagi, betapa mudahnya 
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menaklukkan negeri itu, karena kelemahan penduduknya, sedangkan laskar Romawi yang ada disana akan 

kecut hatinya berhadapan dengan laskar Islam, sebab mereka telah merasa betapa hebat dan dahsyatnya 

serangan tentara Islam atas mereka di Syam dan Palestina dahulu, sehingga mereka berturut-turut 

menderita kekalahan besar. 

Semula Khalifah Umar bin Khattab merasa bimbang akan mengabulkan permintaan ‘Amru bin al-

’Ash itu, karena dia takut kalau-kalau pengiriman tentara ke negeri itu akan mendatangkan kerugian yang 

lebih besar, apabila laskar Islam ketika itu sedang bergerak pula di Syam dan Irak. Dia belum berani lagi 

memperluas daerah daulat Islam selama kekuasaannya belum kuat benar di negeri yang telah ditaklukkan. 

Akan tetapi karena berulang-ulang ‘Amru bin al-’Ash meminta dengan alasan dan keterangan yang bagus, 

dikabulkanlah oleh Khalifah Umar permintaan Panglima Perang yang perkasa itu. 

Umar bin Khattab menyerahkan 4.000 orang tentara kepada ‘Amru bin al-’Ash  yang akan 

dibawanya ke tanah Mesir. 

Meskipun jumlah laskar itu amat sedikit bila dibandingkan dengan pekerjaan besar yang akan 

dihadapinya, ‘Amru bin al-’Ash tidak merasa keberatan, sebab dia yakin, bahwa bila nanti telah 

berhadapan dengan orang Romawi di negeri Mesir, Kholifah tidak akan dapat menolak bila dimintai 

mengirim bala bantuan pasukan. 

 

Tentara Islam Menyisir kota-kota di Mesir. 

Berangkatlah ‘Amru bin al-’Ash membawa laskar yang empat ribu itu melalui padang pasir Sinai, 

sehingga ia sampai ke El-‘Arisy dan menaklukkan kota itu dengan tidak mendapatkan perlawanan, 

kemudian ia terus ke Alfarma, suatu kota tua yang berbenteng kuat dan ketika itu menjadi pintu gerbang 

Mesir dari sebelah Timur. 

Kota itu dikepung laskar Islam sebulan lamanya, dan kemudian pada bulan Muharram tahun 19 H. 

(Januari 640 M.) wali kota itu menyerah kepada ‘Amru bin al-’Ash. 

Dari Alfarma ‘Amru bin al-’Ash terus ke Bilbis, dan di kota itu ia bertemu dengan Panglima Aretion 

yang telah melarikan diri ke Mesir sebelum Yerussalem menyerah. Kota itu dapat direbut ‘Amru bin al-

’Ash sesudah berperang selama satu bulan. 

Ketika kota Bilbis dimasuki laskar Islam, mereka menemukan Armanusah puteri Mukaukis Gubernur 

Mesir yang berpihak kepada penduduk Mesir. Puteri ini tidak ditawan oleh ‘Amru bin al-’Ash, melainkan 

dihormati dan dimuliakannya dan dipulangkannya kepada ayahandanya dengan segala kehormatan. 

Perbuatan ‘Amru bin al-’Ash yang sedemikian  itu menimbulkan cinta rakyat Mesir kepadanya, karena 

sesungguhnya puteri Armanusah seorang pecinta dan pelindung rakyat Mesir dari murka orang Romawi. 

Sesudah Bilbis jatuh, ‘Amru bin al-’Ash meneruskan perjalanannya lagi sehingga ke Ummu Dunein 

(Teudonius), suatu kota ditepi sungai Nil. Di sini terjadi pula pertempuran antara tentara Romawi dan Arab 

beberapa pekan lamanya. 

 

Permintaan Bala Bantuan 

Ketika ‘Amru bin al-’Ash mengalami kendala dalam menghadapi tentara Romawi yang belipat ganda 

jumlahnya itu, maka ia meminta bala bantuan kepada Khalifah Umar bin Khattab.  

Khalifah Umar segera mengirim 4.000 bala tentara lagi dibawah pimpinan empat orang pahlawan 

yang ternama, yaitu: Zubair bin Awwam, Muqdad bin Aswad, Ubadah bin Shamit dan Maslamah bin 

Mukhallad. 

Sesungguhnya ‘Amru bin al-’Ash ketika mengepung Ummu Dunein sedang dalam keadaan sangat 

sulit, karena laskaranya sudah mulai putus asa, sebab semakin bertambah hari jumlah mereka terus 

berkurang, sedang bala bantuan tak kunjung datang. Akan tetapi ‘Amru bin al-’Ash bukan sembarang 
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panglima, dia bukanlah perwira yang dapat dikalahkan oleh perasaan putus asa. Keperwiraannya yang 

menyala-nyata mengobarkan kembali semangat laskarnya yang hampir putus asa itu. Dengan gembira 

mereka menyerang benteng Ummu Dunien, sehingga tentara Romawi terpaksa lari porak-poranda ke 

benteng Babil, dan sekalian kapal-kapalnya jatuh ke tangan tentara Islam. 

Kemudian bala bantuan yang dikirim Umar sampai di ‘Ainu Syams’. Dengan segera panglima ‘Amru 

bin al-’Ash ke sana untuk menyambut mereka. Sementara itu panglima Romawi Theodore namanya, telah 

menyiapkan pula 20.000 pasukan, lalu menyerang ‘Amru bin al-’Ash di ‘Ainu-Syams itu. Dalam 

pertempuran ini orang Romawi juga menderita kekalahan besar, hanya sedikit sekali mereka yang sanggup 

melarikan diri ke benteng Babil. 

 

Mengepung Benteng Babil 

Panglima ‘Amru bin al-’Ash berusaha mengokohkan kekuasaannya di Ummu Dunein dan di ‘Ainu 

Syams, tempat itu dijadikan markas besar tentaranya. Menurut perkiraannya tidak ada lagi yang akan 

merintangi maksudnya kecuali dari benteng Babil yang juga dinamai Istana Lilin. 

Setelah ‘Amru bin al-’Ash menyelesaikan tugasnya di Ummu Dunien dan di ‘Ainu Syams, laskarnya 

bergerak menuju Babil. Pengepungan benteng itu dimulai pada awal bulan September 640 M. 

Babil ialah suatu benteng yang terkuat, pagarnya kokoh, menaranya tinggi-tinggi dan hampir 

seluruhnya dikelilingi oleh sungai Nil. Apabila air pasang maka parit-parit yang mengelilinginya tergenang 

oleh air. 

Laskar Islam mengepung benteng itu tujuh bulan lamanya. Ketika tampak oleh Mukaukis betapa 

kesabaran musuhnya dalam peperangan, ia keluar beserta pengiringnya pergi ke pulau Raudha. Dari sana 

ia mengirim utusan untuk menemui panglima ‘Amru bin al-’Ash untuk membicarakan perjanjian 

perdamaian. Utusan itu diterima oleh ‘Amru bin al-’Ash dengan segala hormat. Kepada utusan itu ‘Amru 

bin al-’Ash memberi tiga pilihan, yaitu: masuk Islam, membayar upeti, atau meneruskan peperangan. 

Ketika utusan itu kembali, mereka ditanya oleh Mukaukis tentang hal ikhwal ummat Islam itu. 

Mereka menerangkan: “Kami lihat mereka itu lebih menyukai mati daripada hidup, lebih mengutamakan 

kesederhanaan daripada kemewahan, dunia ini bagi mereka tak ada harganya dan duduk mereka diatas 

tanah. Panglima mereka seperti serdadu biasa, tak ada perbedaan antara orang yang besar dengan yang 

kecil, tak ada perbedaan antara tuan dan hamba sahaya. Apabila datang waktu sembahyang sekalian 

mereka itu sama membasuh sebagian anggota badannya dengan air yang bersih dan merekapun 

sembahyang dengan khusu’nya”. 

Penjelasan singkat ini yang amat menakjubkan dan menarik hati Mukaukis, kemudian ia berkata 

seorang diri: “Ummat yang seperti ini kelak pasti akan menjadi penguasa dunia”. 

 

Perdamaian Mukaukis dengan ‘Amru bin al-’Ash 

Kemudian datanglah utusan ‘Amru bin al-’Ash menemui Mukaukis dan melanjutkan musyawarah 

tentang perdamaian. Adapun syarat-syarat perdamaian itu ialah: 

1. Tiap-tiap bangsa Kopti (penduduk asli Mesir) harus membayar pajak tiap tahun sebanyak dua dinar, 

kecuali orang tua, perempuan dan anak-anak. 

2. Mereka wajib menjaga dan memperbaiki jembatan-jembatan yang telah dirusak oleh orang Romawi 

antara Mesir (Mesir lama tak jauh dari kota Kairo sekarang) dan Iskandariah. 

3. Mereka harus memberikan tempat menumpang (menerima tamu) orang Islam apabila dihajatkan. 

Mukaukis menerima syarat-syarat perdamaian ini dan perbuatannya itu disetujui oleh bangsa Kopti 

seluruhnya. Akan tetapi Kaisar Heraklius di Konstantinopel memandang perbuatan Gubernurnya itu 

sebagai suatu pengkhianatan. Maka Mukaukis dipanggil pulang ke Konstantinopel dan dipenjarakan. Dan 
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kepada sekalian panlima Romawi yang ada di Mesir diperintahkan memerangi orang Islam sejadi-jadinya 

sehigga mereka itu terusir dari Mesir. Dengan demikian terjadilah peperangan kembali, dan syarat-syarat 

yang diajukan ‘Amru bin al-’Ash tidak berguna lagi. 

 

Menyerbu masuk benteng Babil. 

Oleh karena sungai Nil banjir dan airnya naik terlalu tinggi, serbuan laskar Islam atas benteng Babil 

terhalang berbulan-bulanlamanya. Bagi panglima ‘Amru bin al-’Ash tak ada perlengkapan penyerbuan itu 

yang bisa digunakan kecuali kesabaran menunggu surutnya air. 

Pengepungan yang berbulan-bulan itu sesunggunya juga menyulitkan tentara Romawi. Kemudian 

pada bulan Maret th. 641 M. terdengar oleh orang Romawi sorakan laskar Islam dalam tenda-tenda mereka 

yang mengatakan kematian Kaisar Heraklius. Kejadian yang sedih ini menghilangkan keberanian dan 

mengecutkan hati mereka. Dan peristiwa demikian ini adalah pintu kemenangan bagi tentara Islam. 

Pada bulan April tahun itu juga mulailah laskar Islam menyerbu masuk benteng itu. Zubair bin 

‘Awwam meletakkan tangga di dinding benteng sebelah tenggara dan diapun naik keatas dinding. Ia 

menyerukan para laskar yang lain,  apabila ia mengucap takbir, maka hendaknya sekalian laskar yang lain 

juga mengucapkannya secara serentak. Setelah ia naik ke atas dinding benteng itu, dan dengan pedang 

terhunus, ia memekikkan takbir ‘Allahu Akbar’, kemudian diikuti oleh laskar yang lain yang berada di luar 

benteng. 

 

Pengaruh kalimat Allah 

Mendengar gemurh suara takbir itu orang Romawi mengira bahwa laskar Islam semuanya sudah 

menyerbu masuk dalam benteng, maka mereka berlari meninggalkan pertahanan mereka. Zubair dan 

beberapa orang patriot Arab segera membukakan pintu benteng itu dan barulah tentara Islam yang lain 

menyerbu masuk ke dalam benteng. Maka pada bulan April tahun 641 M, tentara Romawi penjaga benteng 

yang kuat itu menyerah, setelah laskar Islam menjamin akan keselamatan jiwa mereka. 

 

Menaklukkan kota Iskandariah (Alexanderia) 

Setelah benteng Babil jatuh ketangan laskar Islam, dan setelah disiapkan tentara yang akan 

menjaganya, ‘Amru bin al-’Ash berjalan bersama laskarnya menuju Iskandariah. Dalam perjalanannya ke 

kota itu ia dapat menaklukkan beberapa benteng orang Romawi yang lain. Laskar Romawi yang dapat 

melarikan diri mundur dan bergabung dengan tentara Romawi yang masih menguasai Iskandariah lalu 

bertahan disana. Sementara itu bala bantuan mereka dari Konstantinopel juga telah datang, sehingga 

jumlah tentara Romawi yang akan mempertahankan Iskandariah berjumlah 50.000 serdadu. 

 

Iskandariah pertahanan terakhir Romawi 

Kota Iskandariah pada waktu itu adalah sebagai Ibu kota kerajaan kedua dan sebagai bandar 

perniagaan yang kedua bagi Imperium Romawi Timur (Byzantium). 

Kaisar Heraklius berkeyakinan bahwa apabila Iskandariah jatuh ke tangan Islam, maka lenyaplah 

kekuasaan Romawi di Mesir seluruhnya. Oleh karena itu ia mengirim bala tentara sebanyak-banyaknya 

untuk mempertahankan Iskandariah sampai titik darah penghabisan. 

Adapun laskar Islam ketika itu belum memiliki tehnik dan peralatan yang memadai untuk 

mengepung kota itu, armadapun tidak dimiliki untuk menghalangi bala bantuan Romawi dari 

Konstantinopel (Ibukota Byzantium). Oleh karena itu lama sekali laskar Islam mengepung kota itu, yaitu 

selama empat belas bulan, jumlah mereka juga relatif kecil dibandingkan dengan tentara Romawi yang 
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mempertahankan kota itu. Akan tetapi sebagian bangsa Kopti berada di pihak laskar Islam, mereka selalu 

bersedia membantu mereka dengan pelbagai alat dan perbekalan. 

Dengan kesungguhan yang luar biasa, laskar ‘Amru bin al-’Ash hari demi hari dapat juga merusak 

dinding kota Iskandariah. Akhirnya kota perniagaan yang besar itu jatuh ke tangan laskar Islam sesudah 

mereka bertempur habis habisan. Menurut ‘Amru bin al-’Ash bahwa jika mereka hendak mengekalkan 

kekuasaan disana, maka mereka harus memperoleh cinta kasih anak negeri kepadanya dan laskarnya. 

Maka mereka mempergauli putera bumi lembah Nil itu, sebagai pergaulan seorang panglima yang 

memasuki suatu negeri dengan damai. 

 

Perdamaian yang kedua antara ‘Amru bin al-’Ash dan Mukaukis 

Perjanjian damai kembali dilakukan dengan Mukaukis yang telah kembali ke Mesir dari tempat 

pembuangannya sesudah Kaisar Heraklius meninggal dunia. Diantara syarat perjanjian damai itu ialah: 

1. Kepada sekalian orang yang bukan Islam diwajibkan membayar pajak sebanyak dua dinar setiap 

tahun. 

2. Orang Romawi diberi kesempatan untuk meninggalkan Iskandariah selama sebelas bulan. Dan 

mereka diperbolehkan untuk membawa harta benda mereka dan semua barang-barang yang 

mereka miliki. 

3. Orang Romawi berjanji tidak akan berupaya lagi untuk merebut Mesir kembali. 

4. Orang Islam berjanji tidak akan mengganggu gereja-gereja dan tidak akan mencampuri segala 

urusan orang Yahudi. 

5. Orang Islam memperbolehkan orang Yahudi tinggal dan menetap di Iskandariah. 

Untuk menjamin agar orang Romawi jujur dalam menjalankan syarat-syarat perjanjian itu, maka 

panglima ‘Amru bin al-’Ash menetapkan bahwa, orang Romawi harus menyerahkan 150 laskar dan 50 

opsir kepada laskar Islam sebagai tanggungan. 

 

Romawi meninggalkan Mesir 

Setelah jatuhnya kota Iskandariah ke tangan laskar Islam, maka mudah bagi laskar Islam 

menaklukkan kota-kota yang lain. Dan pada akhirnya lenyaplah kekuasaan Romawi dari atas bumi hadiah 

sungai Nil itu, dan berkibarlah bendera Islam dengan jayanya di atas puncak menara-menara dan gedung-

gedungnya. 

 

PERTANYAAN: 

1. Mengapa Abu Bakar mewasiatkan penggantinya? Kepada siapa ia mewasiatkan? Sebutkan 

sebagian sifat-sifatnya! 

2. Terangkanlah sebab-sebab yang memudahkan jalan bagi laskar Islam untuk menaklukkan 

beberapa daerah jajahan Romawi Timur di Syam dan Palestina? 

3. Mengapa Abu Bakar memerintahkan panglima Khalid untuk menarik sebagian laskaranya dari 

Irak dan disuruh pergi ke Siria? 

4. Mengapa panglima Khalid digantikan sebagai panglima besar? 

5. Siapa pengganti Khalid sebagai panglima besar? Bagaimana kesan pemecatan itu atas dirinya? 

6. Terangkan dengan singkat tentang pembebasan Baitul Maqdis! 

7. Di masa pemerintahan Abu Bakar, laskar Islam terpaksa mundur dihadapan tentara Persia, apa 

sebabnya? 

8. Terangkan peristiwa pertempuran di Kadisia! 

9. Peperangan apakah yang dinamakan dengan Fathul Futuh? Mengapa disebut sedemikian? 
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10. Kemana Kisra Yazdayird III melarikan diri? Seberapa lama ia dapat menghimpun tentara lagi? 

Berapa banyaknya? 

11. Bagaimanakah kelanjutan pertempuran laskar Islam dengan pasukan Kisra Yazdayird III? 

Dipimpin oleh siapakah laskar Islam waktu itu? 

12. Terangkan sedikit perihal Mesir sebelum dibebaskan oleh ummat Islam? Apasaja bentuk aniaya 

orang Romawi atas penduduk Mesir? 

13. Siapakah panglima Islam penakluk Mesir? Apa sebab ia berhasrat besar hendak menaklukkan 

negeri itu? 

14. Jalan manakah yang dilalui laskar Islam dengan tujuan Mesir? Kota manakah yang semula 

ditaklukkan? 

15. Berapakah banyak tentara yang dikirim Umar untuk membantu laskar ‘Amru bin al-‘Ash? 

Siapakah pemimpin-pemimpinnya? 

16. Siapakah Gubernur Romawi di Mesir saat Amru datang untuk membebaskan negeri itu? 

17. Seberapa lama laskar Islam mengepung benteng Babil? Apakah kesulitan yang dihadapi laskar 

Islam untuk menyerbu benteng Babil? 

18. Apakah jawaban utusan Mukaukis ketika ia meminta mereka menerangkan hal-ikhwal ummat 

Islam? 

19. Ceritakan dengan singkat penyerbuan laskar Islam ke benteng Babil! 

20. Apakah isi perjanjian damai antara ‘Amru bin al-‘Ash dan Mukaukis yang pertama! Mengapa 

Mukaukis dipenjarakan? 

21. Berapa lama laskar Islam mengepung Iskandariah? Apa kendala yang mereka hadapi untuk 

menaklukkan Iskandariah? Berapa banyak serdadu Romawi di Iskandariah? 

22. Mengapa Iskandariah sangat penting bagi Imperium Romawi Timur (Byzantium)? 

23. Sebutkan perjanjian antara Mukaukis dan ‘Amru bin al’Ash yang kedua! 

24. Terangkanlah hal-hal berikut ini: a. Ajnadin,         b. Baitul Maqdis,              c. Nahawand,    d. 

Dinasti Sasania,    e. Mukaukis,      f. Zubair bin ‘Awwam,     g. Benteng Babil,     h. Heraklius,      

i. Alexanderia,        j. Konstantinopel. 

 

 

 

 



 

31 

II. PENGATURAN TATA NEGARA ISLAM 

 

Pembagian daerah Pemerintahan 

Buah dari pembebasan negeri sekitar pada zaman Khalifah Umar bin Khattab adalah luasnya daerah 

kekuasaan khilafah Islamiyah. 

Sebagian besar daerah kerajaan Persia dan kerajaan Romawi Timur jatuh ke tangan Islam. Oleh 

karena itu Umar bin Khattab berusaha membulatkan tekadnya untuk mengatur negara dengan sekian 

urusan dan luasnya serta meratakan keadilan di seluruh plosok negeri. 

Khalifah berusaha mengadakan berbagai perbaikan dan ishlah. Hal ikhwal negeri-negeri yang telah 

ditaklukkannya, kemajuan-kemajuan yang ada di sana, peraturan-peraturan pemerintahan yang telah 

teratur serta peninggalan pemerintahan yang lama banyak sekali menolong Umar bin Khattab dalam 

melaksanakan cita-citanya untuk mengatur Daulah Islam. 

Umar bin Khattab membagi Daulah Islam kepada beberapa wilayah atau propinsi. Beberapa kota 

besar didirikan dan pada beberapa daerah yang luas diadakan ibu kotanya yang baru, seperti Kufah, 

Bashrah (di Irak) dan Fusthath (di Mesir). 

 

Wali (Gubernur) sebagai kepala pemerintah daerah. 

Unguk mengepalai pemerintahan di wilayah itu ia mengangkat seorang wali (gubernur), dibantu oleh 

pegawai-pegawai bawahannya, seperti amil pajak (Mentri pendapatan Negara), Qadhi (Hakim Tinggi), 

Katib (Sekretaris), Panglima Tentara dan Kepala Staff. 

Mereka itu senantiasa diawasi oleh mata-mata khalifah yang akan melaporkan keadaan pegawainya 

itu kepadanya. Meskipun Umar mengangkat pegawai-pegawai pemerintahan dari para ahli, namun mereka 

selalu diawasi dengan teliti agar rakyat aman sentosa dan terjauh dari aniaya dan kezaliman. Dari 

ketelitiannya, tiap orang yang akan jadi wali (gubernur) harus diaudit (dihitung) harta bendanya sebelum 

dia menjalankan pekerjaannya. Apabila telah usai masa tugasnya, hartanya dihitung kembali. Apabila 

ditemukan hartanya melebihi dari yang dahulu, dan kelebihannya itu diperoleh dengan jalan melanggar 

peraturan negara Islam, maka kelebihannya itu atau sebagiannya harus diambil dan diserahkan kepada 

Baitul Mal (Perbendaharaan Negara). 

 

Pemimpin Yang Teliti 

Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama menyusun undang-undang ‘husbah’, yaitu peraturan 

yang mengawasi urusan pasar, menjaga adab sopan-santun, mengawasi timbangan dan ukuran supaya 

tidak ada lagi tipu daya timbangan. Kebersihan jalan juga tidak lepas dari perhatiannya, dan segala urusan 

yang berhubungan dengan kepentingan umum, yang menjadi urusan pejabat kota (Jawatan Pekerjaan 

Umum) di zaman ini. 

 

Menyusun Dewan-dewan 

Harta kekayaan Kisra-kisra Persia jatuh ke tangan orang Islam, banyak emas, perak, serta permata-

permata yang mahal harganya yang berasal  dari rampasan perang, pembayaran pajak yang diwajibkan atas 

rakyat yang bukan Islam (jizyah) dan dari pajak hasil bumi yang melimpah dalam kas negara, memerlukan 

sebuah sistim administrasi.  

Umar berusaha mengatur harta-benda negara itu dengan mendirikan dewan-dewan (daftar keluar 

masuknya uang) yang ditiru dari bangsa Persia, seperti Dewan bala tentara, yang urusannya menuliskan 

nama-nama tentara dan mengatur pemberian gaji. Juga diadakan Dewan perhitungan harta benda negara, 

untuk mengurus segala pemasukan kedalam perbendaharaan negara (Baitul Mal), dan mengurus segala 
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hadiah dan pemberian kepada ummat Islam menurut tingkatan mereka masing-masing, berdasarkan jauh-

dekatnya hubungan kerabat dengan rasulullah s.a.w., awal-akhirnya masuk Islam, atau banyak-sedikit 

jasanya dalam peperangan di masa rasulullah s.a.w. 

 

Urusan Kehakiman 

Khalifah Umarlah yang mula-mula mengatur urusan kehakiman dalam Islam. Dialah yang 

menentukan dan mengangkat Qadhi (Hakim) dalam tiap-tiap wilayah. Akan tetapi kadang-kadang 

pengangkatan qadhi itu ada pula yang diserahkannya kepada Wali (gubernur) wilayah tertentu, menurut 

keadaan dan tempat tertentu. 

Adapun yang boleh diangkat menjadi qadhi itu ialah mujtahid, yaitu: orang yang ahli dalam hukum 

syari’at dan pandai menetapkan suatu hukum dengan berdasarkan pada al-Qur’an dan sunnah. 

Para hakim itu mendapatkan kebebasan penuh dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak 

terpengaruh oleh kekuasaan wali (gubernur). Kedudukan yang mulia atau hina, kaya dan miskin sama 

dalam pandangan hakim. 

Mereka memeriksa perkara di dalam masjid, yaitu dalam persidangan yang terbuka. Mereka diberi 

gaji tetap secukupnya, agar tenaga mereka sepenuhnya dapat menghadapi sepenuhnya dalam urusan 

kehakiman. 

Adapaun kesalehan dan keperwiraan ummat Islam di zaman pemerintahan Umar telah sampai pada 

puncaknya. Pernah kejadian: Ka’ab bin Abi Yasar menolak suatu pangkat yang tinggi ketika akan diangkat 

Umar menjadi Qadhi di Mesir. Ia belum percaya kepada dirinya, akan dapat berlaku adil dalam pekerjaan 

itu. 

 

Akhir hayat Khalifah Umar bin Khattab r.a. 

Ketika Umar bin Khattab sedang berusaha sekuat tenaga mengatur sekalian urusan dalam Daulah 

Islam, bencana datang menimpa dirinya, bahkan menimpa Islam, yang menyebabkan sampai ajalnya. 

Seorang hamba sahaya bangsa Persia yang berasal dari tawanan perang di Nahawand, hamba sahaya 

dari Mughirah bin Syu’bah, bernama Fairuz dan biasa disebut Abu Lu’luah, amat dengki dan sakit hati 

kepada Khalifah Umar, karena Umarlah yang menyebabkan kerajaan Persia lenyap dari muka bumi ini. 

Maka pada suatu hari ia menikam Khalifah Umar yang bijaksana itu, ketika akan sembahyang subuh. 

Umar r.a. wafat pada bulan Zulhijjah, tahun 23 H. (644 M.) dalam usia 63 tahun dan sesudah 

memerintah Daulah Islam selama 10 tahun 6 bulan. 

 

Pemilihan Khalifah sesudah Umar bin Khattab 

Ketika Umar merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, ia menunjuk enam orang sahabat pilihan, yaitu 

para sahabat yang menjadi dewan syura di zamannya. Seorang dari enam sahabat itu dipilih dan yang 

mendapat suara terbanyak diangkat menjadi khalifah. Mereka itu ialah: Ali bin Abi Talib, Utsman bin 

Affan, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin ‘Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. 

Menurut wasiat Umar, siapa yang terbanyak mendapat suara dialah yang akan dinobatkan menjadi 

khalifah. Dan bila suara itu sama banyaknya, haruslah dipilih yang disetujui oleh Abdullah bin Umar. 

Dan akhirnya pemilihan itu jatuh atas diri Utsman bin Affan r.a. 

 

PERTANYAAN: 

1. Terangkan apa saja yang dilakukan Umar bin Khattab dalam mengatur Daulah Islam! 

2. Sebutkan beberapa dewan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab! 

3. Siapakah yang berhak menentukan Qadhi (Hakim)? Apakah syarat calon seorang hakim? 
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4. Apakah penyebab kematian Umar bin Khattab? Siapakah pembunuhnya? 

5. Pada tahun berapa Umar bin Khattab meninggal? Dalam usia berapa tahun?  

6. Berapa lama Umar bin Khattab memerintah Daulah Islam? 

7. Bagaimanakah pemilihan khalifat setelah Umar wafat? Sebutkan enam orang calon khalifah 

tersebut! 

8. Apa wasiat Umar tentang pemilihan khalifah dari enam orang tersebut? Siapakah yang terpilih 

menjadi khalifah? 

9. Terangkan hal berikut ini: a. Wali,        b. Qadhi,       c. Dewan, d. Husbah. 
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Khalifah Ketiga 

UTSMAN BIN ‘AFFAN 

(23 - 35 H. = 644 – 656 M.) 
 

Kehidupan dan sifat-sifat Utsman bin Affan 

Utsman bin Affan termasuk salah seorang yang pertama masuk Islam. Ia pernah menjadi sekretaris 

Rasulullah s.a.w. menuliskan wahyu. Dan di zaman Abu Bakar ia menjadi penasehat Khalifah. 

Utsman bin Affan juga terkenal dengan kesalehan dan kejujurannya dalam agama. Dia pernah 

menafkahkan sebagian besar hartanya untuk memajukan Islam. Dia disayangi oleh Rasulullah sampai 

dikawinkan dengan puterinya Rukayyah, setelah Rukayyah wafat dikawinkan dengan puterinya yang lain 

yaitu Ummi Kultsum. Oleh karena itu Utsman bin Affan diberi gelar Dzun-Nuraini, yang artinya: yang 

mempunyai dua cahaya, dan pernah hijrah dua kali, ke Habasyah dan Madinah. 

 

Penaklukan di zaman Utsman bin Affan 

Di zaman Khalifah Utsman bin Affan daerah khilafah Islam bertambah luas, seluruh tanah Persia 

sampai di Tebristan, Azerbeijan dan Armenia. Di zamannya pula armada Islam mula-mula dibangun atas 

anjuran dan usaha Mu’awiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi Wali (Gubernur) Syam. Armada itu 

sengaja digunakan untuk menyerang Byzantium. Dengan angkatan laut itulah Mu’awiyah menaklukkan 

beberapa negeri Asia Kecil dan pesisir Laut Hitam. Dengan armada itu pula ia menduduki pulau Cyprus 

dan Rhodus. 

 

Serbuan serdadu Romawi atas Mesir 

Kejatuhan Mesir ke tangan Islam sangat merugikan Byzantium. Oleh karena itu mereka melanggar 

perjanjian damai yang mereka buat dengan panglima ‘Amru bin al-‘Ash dahulu. Kota Iskandariah 

diserang, namun mereka dapat dipukul mundur pada tahun 25 H. (644 M). Kemudian pada tahun 31 H 

(654 M.) mereka menyerang Mesir untuk kali kedua dipimpin langsung oleh Kaisar Konstantyn putera 

Heraklius. Akan tetapi penyerangan itu dapat juga dipukul mundur oleh laskar Islam dibawah pimpinan 

panglima Abdullah bin Sa’ad. Dalam pertempuran itu juga turut serta armada dari kedua belah pihak yang 

terkenal dengan dengan nama ‘Perang Zatus Shawari’. 

Di zaman Utsman bin Affan ini panglima Abdullah menundukkan Afrika (Tunisia) dan menyerang 

negeri Nubia (sebelah Utara Sudan), sehingga rajanya terpaksa mengikat perjanjian damai dengannya. 

 

Haluan politik Utsman bin Affan 

Utsman bin Affan diangkat menjadi Khalifah ketika ia berumur 70 tahun. Tabi’atnya ramah-tamah 

dan pekertinya lemah-lembut. Keteguhan hati dan kecakapannya seperti yang ada pada Abu Bakar dan 

Umar tak ada pada dirinya. Padahal sifat ini perlu sekali bagi seseorang yang akan mengendalikan suatu 

negara yang sangat luas sebagai negara Islam dikala itu. Apalagi zaman itu adalah permulaan zaman 

pancaroba bagi kehidupan bangsa Arab, yaitu permulaan masa perpindahan dari kehidupan bersahaja 

kepada kehidupan yang mewah dan penuh dengan kesenangan, dikarenakan kekayaan yang terus mengalir 

melipah, datang dari negeri-negeri yang ditaklukkan. 

Utsman bin Affan mengangkat para wali (gubernur) dari kerabatnya, hal ini dikarenakan 

kepercayaan Utsman bin Affan kepada mereka lebih besar daripada kepada orang lain yang bukan 

keluarganya. Adapun haluan ini diambil dengan harapan memperkuat persatuan khilafah Islam dan 

menghindari perpecahan. 
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‘Amru bin al-‘Ash wali Mesir di pecatnya dan penggantinya diangkat Abdullah bin Sa’ad saudara 

sesusuannya. 

Demikian juga wali Bashrah Abu Musa al-Asy’ari digantikan dengan Abdullah bin ‘Amir 

keluarganya juga, sedang wali-wali lama yang termasuk kerabatnya seperti Mu’awiyah bin Abi Sufyan 

sebagai wali Syam, masih tetap dalam jabatannya. Untuk menjadi penasehatnya diangkat juga dari 

kerabatnya yaitu Marwan bin al-Hakam. 

Begitu pula sekalian jabatan tinggi di zaman Khalifah Utsman juga diangkat dari keluarganya, yaitu 

keluarga Bani Umayyah. Jadi khilafah Islam ketika itu seakan-akan telah menjadi daulat Bani Umayyah. 

Perbuatan yang dianggap ganjil oleh beberapa sahabat ini termasuk cara pembelanjaan harta benda 

negara menurut cara yang belum pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 

Kepada Abdullah bin Sa’ad diberikan hak menguasai seperlima dari harta rampasan perang yang 

diperolehnya dari Afrika. Dan kepada kaum Quraisy diizinkan memiliki tanah-tanah di Irak dan Syam dan 

di daerah-daerah yang lain, sehingga menimbulkan kebencian penduduk negara-negara bagian kepada 

pemerintahannya. 

Maka tidak mengherankan, kalau siasat Utsman bin Affan ini menyebabkan timbulnya kemarahan 

dan kebencian ummat Islam kepada dirinya dan kepada wali-walinya. Apalagi perbuatan wali-wali itu 

memungut pajak terlalu tinggi, makin memperbesar api kemarahan itu. 

 

Fitnah yang membawa kematian Utsman bin Affan 

Api kemarahan sebagian besar umat Islam kepada Utsman bin Affan semakin lama semakin 

menyala. Dalam pada itu seorang penghasut dari bangsa Yahudi yang baru masuk Islam, Abdullah bin 

Saba’ namanya, menambah berkobarnya api yang telah menyala itu. 

Dia mengembara kemana-mana dan di kota-kota besar, menghasut dan menjelek-jelekkan nama 

Utsman bin Affan dan wali-wali yang diangkatnya. Racun fitnah itu disebarkan di Hijaz, Bashrah, Kufah, 

Syam dan Mesir. Disini dia menghasut sejadi-jadinya, sehingga ia berani mengatakan bahwa Nabi 

Muhammad pernah berwasiat supaya pangkat Khalifah diberikan kepada Ali bin Abi Talib, dan dia sajalah 

yang berhak menjadi Khalifah. Hasutannya itu termakan oleh rakyat dan mereka berpendapat bahwa 

Utsman bin Affan mengambil pangkat Khalifah dengan jalan yang tidak benar, yaitu melanggar wasiat 

Rasulullah s.a.w. 

Ibnu Saba’ dan para pengikutnya di Mesir, di Basrah dan Kufah telah sepakat untuk datang ke 

Madinah membuat perhitungan dengan Khalifah, kalau perlu dengan kekerasan. 

Maka timbullah huru-hara dimana-mana dan utusan Mesir yang akan menghadap Khalifah Utsman 

bin Affan telah tiba di Madinah. Mereka itu berjumlah 600 orang dan dikepalai oleh Muhammad bin Abi 

Bakar dan Muhammad bin Abi Huzaifah. Mereka memohon kepada Utsman bin Affan untuk mengganti 

sekalian wali-walinya dan memecat Abdullah bin Sa’ad wali Mesir. Permintaan mereka itu dituluskan oleh 

Utsman bin Affan. Abdullah dipecat dan sebagai gantinya diganti dengan Muhammad bin Abi Bakar. 

 

Pemberontak mengepung Kediaman Khalifah Utsman 

Keputusan Khalifah ini menyenangkan hati utusan Mesir itu, dan merekapun pulang. Akan tetapi 

mereka kemudian kembali mendapatkan utusan Utsman yang membawa sepucuk surat yang ditulis oleh 

Marwan dan di stempel dengan stampel Utsman sendiri, surat itu berisi perintah Utsman kepada wali 

Mesir Abdullah bin Sa’ad supaya menindas dan menghukum sekalian kaum pemberontak. Utusan itu 

mengatakan bahwa surat itu mereka dapatkan dari seorang suruhan yang sedang dalam perjalanan menuju 

Mesir. Utsman bin Affan menyangkal tuduhan itu dan dia bersumpah menyatakan tidak sekali-kali 

menyuruhnya membuat dan ia tidak tahu menahu dengan surat itu. 
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Mereka meminta kepada Utsman supaya Marwan diserahkan kepada mereka untuk diperiksa lebih 

lanjut. Akan tetapi Khalifah tidak mengabulkannya. 

Laskar Islam saat itu sedang terbagi di beberapa kota yang takluk dibawah kekuasaan Islam. Peluang 

ini digunakan oleh kaum pemberontak dengan mengepung kediaman Utsman selam 40 hari. 

Beberapa orang sahabat yang utama mengirim putera masing-masing untuk melindungi jiwa 

Khalifah Utsman bin Affan. Setelah pengepungan sampai pada hari ke delapan belas, Utsman meminta 

bantuan kepada Mu’awiyah dan kepada wali-wali yang lain. Ketika para pemberontak mengetahui akan 

hal itu, mereka makin naik darah dan sebagian mereka memasuki kediaman Khalifah Utsman bin Affan. 

Mereka memukul Khalifah dengan pedang sehingga membawa kematiannya dan merampas hartanya. 

Kejadian nista yang sangat menyedihkan ini terjadi pada tahun 35 H. (656 M.) 

 

PERTANYAAN: 

1. Sebutkan beberapa sifat mulia Utsman! Apakah jabatan Utsman pada masa Rasulullah dan masa 

Abu Bakar Siddiq? 

2. Mengapa Utsman mendapat gelar Dzun Nurain? 

3. Sebutkan daerah kekuasaan khilafah Islam pada masa Utsman! Apa tujuannya membangun 

Armada perang? 

4. Ceritakan dengan singkat serbuan serdadu Byzantium atas Mesir! 

5. Apakah haluan politik Utsman bin Affan? Sebutkan beberapa langkah Utsman yang dianggap 

salah oleh segolongan ummat? 

6. Apakah fitnah yang membawa Utsman kepada kematiannya? Siapa yang menyebarkannya? 

Dimana disebarkan? 

7. Ceritakan dengan singkat tentang Utusan rakyat di Mesir ke Madinah! 

8. Berapa lama Utsman di kepung? Apa yang menyebabkan ia dikepung? Apa upaya para sahabat 

yang utama untuk menyelamatkan jiwa Utsman? 

9. Kapan Khalifah Utsman bin Affan wafat? Siapakah yang membunuhnya? 

10. Terangkan berikut ini: a. Konstantyn,        b. Zatus Shawari,      c. Abdullah bin Saba’,   d. 

Muhammad bin Abi Bakar 

Khalifah Keempat 

ALI BIN ABI TALIB 

(35 - 40 H. = 656 – 661 M.) 
 

Ali bin Abi Talib Karramallahu Wajhahu 

Ali bin Abi Talib adalah termasuk sahabat pertama yang masuk Islam, yaitu dimasa ia masih kanak-

kanak. Dia adalah keponakan dan juga menantu dari Rasulullah s.a.w. yaitu suami dari puteri Rasulullah 

Fatimah az-Zahra’ r.a. Ia dikenal sebagai pemberani dan perwira dan turut dalam seluruh peperangan 

Rasulullah kecuali prang Tabuk. Di zaman pemerintahan Umar dan Utsman dia memangku jabatan penting 

dan mengurus perkara yang penting-penting dan rumit, ia juga sebagai anggota Dewan Syura yang 

diangkat Umar untuk memilih penggantinya. Ketika pangkat Khalifah jatuh kepada Utsman dia turut juga 

menyetujui pengangkatan itu, tetapi ia tidak menyetujui politik pemerintahan Utsman, terutama pada 

akhir-akhir pemerintahannya. 

Setelah Utsman Wafat, orang-orang Madinah membai’at Ali bin Abi Talib sebagai Khalifah, akan 

tetapi pengangkatan ini dipandang sebagian kaum muslimin kurang lazim, karena kota Madinah ketika itu 

sedang dikuasai oleh kaum pemberontak, sedangkan para sahabat hanya sebagian kecil yang berada di 
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Madinah seperti Thalhah dan Zubair. Kedua sahabat ini turut membai’at Ali bin Abi Talib karena desakan 

para pembai’at ketika itu. 

 

Politik Ali bin Abi Talib 

Menurut pendapat Ali bin Abi Talib wali-wali yang diangkat Khalifah Utsman tidak layak dan cakap 

mengurus masalah ummat Islam. Maka sekalipun kedudukannya sebagai khalifah belum kuat dan kokoh, 

niatnya telah tetap akan memberhentikan para wali itu. Beberapa sahabat memberi peringatan kepada Ali 

agar dia membatalkan niatnya itu. Akan tetapi dia tidak mau mundur barang setapak, niatnya itu 

dilaksanakan. 

 

Perpecahan ummat Islam 

Siasat Ali yang sedemikian itu, membawa ummat Islam menuju fase adanya fitnah, yang menjadikan 

ummat Islam retak, ummat Islam pecah menjadi tiga golongan (partai), yaitu 1.Golongan pendukung Ali 

bin Abi Talib, 2. Golongan yang menuntut atas kematian Utsman bin Affan, mereka dikepalai oleh 

Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 3. Yang tidak setuju dengan tuntutan Mu’awiyah dan tidak setuju dengan 

pengangkatan Ali, mereka dipimpin oleh Thalhah, Zubair dan ‘Aisyah. 

 

Perang Unta 

Khalifah Ali bin Abi Talib telah memecat Mu’awiyah dari jabatannya. Akan tetapi di tidak 

mempedulikan pemecatannya itu, melainkan ia tetap memegang jabatannya sebagai wali Syam. Maka Ali 

bin Abi Talib menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Akan tetapi ketika ia akan berangkat ke Syam 

datanglah berita bahwa orang Makkah telah keluar dari kelompok Ali, mereka dikepalai oleh Thalhah, 

Zubair dan ‘Aisyah. Mereka telah menduduki kota Bashrah dengan tentara besar yang dipimpin oleh 

‘Aisyah pada tahun 36 H. (567 M.) 

Mendengar berita yang demikian itu, Ali mengurungkan maksudnya untuk menyerang Syam, dan 

dengan segera ia beserta laskarnya berangkat ke kota Kufah, kemudian terus ke Bashrah dengan membawa 

tentara 200.000 orang. Di Bashrah ia bertemu dengan tentara ‘Aisyah, lalu terjadilah pertempuran yang 

terkenal dengan Waqi’atul Jamal (Perang Unta). Dinamakan demikian, karena ‘Aisyah yang memimpin 

pasukan menunggang unta. 

Dalam peperangan ini Ali memperoleh kemenangan. Thalhah dan Zubair terbunuh dan ‘Aisyah 

ditawan. Akan tetapi ia tidak diperlakukan oleh Ali sebagai tawanan, melainkan dihormati dan dimuliakan, 

lalu dipulangkan ke Makkah, serta dinasehatinya agar dia tidak lagi mencampuri politik negara. 

 

Bani Hasyim dan Bani Umayyah 

Perang Unta telah usai, Ali memperoleh kemenangan, sedangkan ‘Aisyah tidak lagi mencampuri 

urusan politik negara. Akan tetapi perselisihan antara sesama ummat Islam belum berakhir, karena masih 

ada dua golongan yang bertentangan, yaitu partai Ali dari keluarga bani Hasyim dan partai Mu’awiyah 

pemimpin keluarga Bani Umayyah. 

Partai Bani Umayyah menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan atas Utsman bin Affan. Oleh karena 

itu perselisihan timbul kembali antara keluarga bani Hasyim dan Bani Umayyah sebagaimana pada masa 

Jahiliah dahulu. 

 

Perbedaan antara Laskar Ali dan Laskar Mu’awiyah 

Antara laskar Ali dan laskar Mu’awiyah besar sekali perbedaannya. Mu’awiyah yang telah dua puluh 

tahun lamanya memerintah di Syam sebagai wali propinsi, dapat menarik hati penduduk negeri itu dengan 



 

38 

kemurahan dan kecerdikannya, sehingga ia berkuasa besar dalam wilayah itu dan tak ada seorang 

penduduk Syam yang mau menyangkal perintahnya. Hal ini bukan karena takut kepada Mu’awiyah, tapi 

karena sayang dan cinta mereka kepadanya. Dan lagi sifat dan tabi’at orang Syam yang cinta akan 

peraturan dan patuh kepada undang-undang, menjadi satu pertolongan besar bagi Mu’awiyah, dalam 

usahanya melaksanakan apa yang diinginkannya. 

Sedangkan laskar Ali sebagian besar terdiri dari bangsa Badwi yang masih membenci peraturan, dan 

enggan tunduk dibawah undang-undang. 

 

Perang Seffein 

Khalifah Ali mendengar kabar bahwa Mu’awiyah telah bersiap lengkap akan memeranginya. Oleh 

kerana itulah Ali bersegera mengerahkan pasukannya untuk menghadapi serangan musuhnya itu di Siffein. 

Di Siffein di tempat sebelah barat sungai Euphrat, laskar Ali bertemu dengan laskar Mu’awiyah, lalu 

terjadilah pertempuran dahsyat antara kedua laskar tersebut, pertempuran ini terjadi selama 40 hari. Dalam 

pertempuran itu pihak Ali hampir memperoleh kemenangan, sedangkan Mu’awiyah sudah berfikir hendak 

melarikan diri. Akan tetapi karena tipu daya Amru bin al-‘Ash yang berperang dipihak Mu’awiyah, 

maksud pelariannya itu diurungkanlah oleh Mu’awiyah. Kemudian ‘Amru bin al-‘Ash menyuruh laskarnya 

menusuk Mushaf (Qur’an) dengan ujung pedang mereka, lalu dinaikkan sebagai tanda hendak berdamai 

dengan tunduk kepada al-Qur’an. 

 

Tentara Ali tertipu 

Melihat hal ini tentara Ali terperdaya, lalu mereka mendesak Ali untuk menghentikan perang, Ali 

bersikukuh hendak melanjutkan peperangan karena ia yakin perdamaian Mu’awiyah hanyalah tipu daya 

belaka, namun pasukannya selalu mendesaknya untuk berdamai, terpaksalah Ali mengikuti kemauan 

kebanyakan pasukannya. 

Setelah kedua belah pihak sepakat mengadakan majlis tahkim yang akan memutuskan perselisihan 

itu, Ali mundur dengan tentaranya ke Kufah dan laskar Mu’awiyah mundur ke Syam. 

Dalam perdamaian yang akan diadakan itu, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy’ari seorang tua 

yang lurus hati, dan pihak Mu’awiyah diwakili oleh ‘Amru bin al-‘Ash seorang ahli siasat Arab yang 

terkenal licin. 

 

Korban perang Siffein 

Dalam pertempuran Siffein dimana kedua belah pihak bertemu di laga sampai 90 kali, menimbulkan 

banyak korban dari kedua belah pihak. Di pihak laskar Ali gugur 25.000 orang dan dari pihak laskar 

Mu’awiyah 45.000 orang. 

Setelah Ali mengundurkan tentaranya ke Kufah, sebagian pengikutnya mendurhakainya, kaum 

pendurhaka itu dikenal dengan parti Khawarij (partai yang keluar dari golongan Ali). 

Sebab timbulnya pendurhakaan itu adalah karena mereka berpendapat bahwa Ali melakukan 

kesalahan besar tentang pemberhentian perang dan menerima tahkim, sedang dia hampir saja memperoleh 

kemenangan. Mereka mendesak Ali supaya meneruskan peperangan, tetapi Ali tidak mau melanggar janji 

yang telah dibuatnya dengan Mu’awiyah, walaupun hal itu semula tidak disetujuinya. Oleh karena itu 

kelompok ini mengadakan perlawanan dan membuat keributan dan kerusakan dimana-mana. Jumlah 

mereka kira-kira 12.000 orang. 

Kaum pendurhaka ini sebagian dapat ditindas oleh Ali dan yang sebagian yang lain melarikan diri, 

dari mereka itulah timbul partai Khawarij kemudian, yaitu golongan ummat Islam yang keras, yang tak 



 

39 

mau tunduk dibawah kekuasaan Khalifah manapun. Semboyan mereka adalah: ‘Kekuasaan hanyalah di 

tangan Tuhan’. 

 

Hasil Tahkim 

Setelah datang waktu tahkim sesuai dengan perjanjian, para wali dari kedua belah pihak berkumpul 

di Dumatul Jandal. Utusan Ali berjumlah 100 orang dikepalai oleh Abu Musa al-Asy’ari dan utusan 

Mu’awiyah banyaknya juga 100 orang dikepalai oleh ‘Amru bin al-’Ash, sedang Mu’awiyah sendiri 

termasuk dalam jumlah 100 itu. 

Dengan tipu-daya yang licin ‘Amru bin al-’Ash dapat mengalahkan Abu Musa yang lurus hati itu 

dalam persidangan majlis tahkim. 

‘Amru bin al-’Ash menerangkan kepada Abu Musa bahwa untuk menjadi dasar perundingan, maka 

Ali dan Mu’awiyah diturunkan dari pangkat Khalifah. Sesudah itu soal Khalifah diserahkan kepada ummat 

Islam dan kepada mereka diberikan kemerdekaan seluas-luasnya tentang siapa yang akan mereka pilih 

menjadi Khalifah. 

Keterangan ‘Amru bin al-’Ash ini diterima oleh Abu Musa dengan sejujur hatinya untuk menjadi 

dasar perundingan. Di  hari persidangan di Daumatul Jandal itu (suatu tempat antara Irak dan Syam) 

diharapan beribu-ribu ummat Islam, maka Abu Musa terkelabuhi oleh licinnya politik ‘Amru bin al-’Ash. 

Karena menghormati ketinggian umur dan derajatnya, ‘Amru bin al-’Ash meminta kepada Abu 

Musa untuk terlebih dahulu berdiri diatas mimbar, menerangkan dasar perundingan yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Dengan ikhlas dan jujur hati Abu Musa naik ke atas mimbar, lalu berpidato 

menerangkan bahwa untuk kemaslahatan ummat Islam dia dan ‘Amru bin al-’Ash telah sepakat untuk 

memberhentikan Ali dan Mu’awiyah dari jabatan Khalifah. Tentang pengangkatan Khalifah yang baru 

diserahkan sepenuhnya kepada permusyawaratan ummat Islam. Saya sebagai wakil dari pihak Ali dengan 

ikhlas dan jujur hati menurunkan Ali dari kursi Khalifahnya”. 

Kemudian naik pula ‘Amru bin al-’Ash lalu berkata menerangkan, bahwa ia menerima dan 

menguatkan keberhentian Ali itu, dan menetapkan Mu’awiyah dalam pangkatnya sebagai Amirul 

Mu’minin. 

 

‘Amru bin al-’Ash kembali menjadi wali Mesir 

Karena kepincangan hasil perdamaian di Daumatul Jandal itu, maka timbullah perang saudara 

kembali. Dalam pada itu Mu’awiyah berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan wali-wali yang diangkat 

oleh Ali, ‘Amru bin al-’Ash dikirimnya ke Mesir memerangi Muhammad bin Abu Bakar wali negeri dari 

pihak Ali. Muhammad mati terbunuh dalam peperangan itu dan ‘Amru bin al-’Ash diangkat oleh 

Mu’awiyah menjadi wali di negeri Mesir, menjabat jabatannya yang lama. 

 

Pembunuhan atas diri Ali 

Hasil perdamaian di Daumatul Jandal sangat mengecewakan hati ummat Islam yang berpihak kepada 

Ali. Oleh kerena itu Khalifah Ali bermaksud hendak menyerang negeri Syam tempat kedudukan 

Mu’awiyah. Akan tetapi sebagian besar penduduk Irak tidak mengacuhkan dia lagi, sehingga amat sukar 

baginya mengumpulkan balatentara dan akhirnya maksudnya itu terpaksa dibatalkan. Dalam pada itu tiga 

orang dari kelompok Khawarij telah mengadakan permufakatan jahat untuk membunuh Ali, Mu’awiyah 

dan ‘Amru bin al-’Ash. Menurut mereka orang yang bertiga inilah yang menjadi pangkal fitnah yang 

menimbulkan peperangan sesama ummat Islam. 

Tiga orang Khawarij itu ialah: Ibnu Muljam yang akan membunuh Ali, Albarak yang akan 

membunuh Mu’awiyah dan Umar bin Bakir yang akan membunuh ‘Amru bin al-’Ash. 
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Ibnu Muljam berhasil usahanya, tetapi maksud kedua temannya itu tidak berhasil, karena Mu’awiyah 

dan ‘Amru bin al-’Ash sangat berhati-hati menjaga dirinya. 

Maka pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H. (661 M), Ali bin Abi Talib wafat ditikam oleh Ibnu 

Muljam dengan pedang beracun, dalam masjid Kufah dikala yang mulia itu hendak sembahyang Subuh. 

Ali wafat sesudah memerintah empat tahun sembilan bulan lamanya, masa yang tidak sunyi dari 

peprangan. Sepeninggal Ali bin Abi Talib, maka ummat Islam membai’at puteranya Hasan bin Ali sebagai 

Khalifah. 

 

Hasan bin Ali bin Abi Talib 

Setelah Hasan bin Ali menjadi Khalifah, Mu’awiyah mempersiapkan diri untuk menyerang Kufah 

tempat kedudukan Hasan. Persiapan Mu’awiyah itu sampai beritanya kepada Hasan. Oleh sebab itu dia 

berusaha mengumpulkan bala tentaranya dari penduduk Kufah untuk menyambut kedatangan angkatan 

perang Mu’awiyah. Tetapi usahanya itu tidak mendapat perhatian. Penduduk Irak tidak mengacuhkan 

seruannya itu, sebagaimana dialami oleh ayahandanya. 

Oleh karena itu maka ia mundur ke Madain dengan para pengikutnya. Dari sana ia berdamai dengan 

Mu’awiyah. 

Hasan menyatakan kepada Mu’awiyah, bahwa untuk memelihara darah ummat Islam, ia rela 

menurunkan dirinya dari kursi Khilafah, asal Mu’awiyah mau berjanji takkan menghinakan dan mencela 

nama ayahandanya lagi di atas mimbar serta menyerahkan nanti pangkat Khalifah kepada 

permusyawaratan ummat Islam sesudah Mu’awiyah. 

 

‘Aamul Jama’ah 

Syarat-syarat perdamaian yang dikemukakan Hasan itu diterima oleh Mu’awiyah dan dia berjanji 

akan melakukan segala yang tersebut dalam perjanjian itu. 

Perjanjian damai antara Hasan dan Mu’awiyah ini, terjadi dalam tahun 41 H. Tahun ini dinamai 

dengan ‘Aamul Jama’ah’, artinya tahun persatuan, karena di tahun ini ummat Islam bersatu kembali 

dibawah pemerintahan satu pemimpin (Khalifah).  

 

PERTANYAAN: 

1. Kapan Ali masuk Islam? Dari segi apa kedekatannya dengan Rasulullah? Apa pangkatnya di zaman 

Umar dan Utsman? 

2. Ceritakan dengan singkat seputar pengangkatan Ali sebagai Khalifah! 

3. Apa siasat Ali setelah menjadi Khalifah? 

4. Bilamana ummat Islam pecah menjadi tiga kelompok? Sebutkan tiga kelompok itu! 

5. Apa sebab terjadinya perang Unta? Dimana terjadi? Siapa pemimpinnya? Berapa jumlah tentara 

masing-masing? Bagaimanakan akhir dari peperangan? 

6. Mengapa terjadi perselisihan antara Ali dan Mu’awiyah? 

7. Bedakan antara karakter laskar Ali dan laskar Mu’awiyah! 

8. Apa penyebab pesang Siffein? Mengapa diberi nama Siffein? Berapa hari pertempuran 

berlangsung? Berapa kali terjadi pertempuran? 

9. Pihak manakah yang hampir menang? Apa siasat ‘Amru bin al-’Ash? 

10. Apakah Ali mau melakukan tahkim? Mengapa ia menyetujuinya? 

11. Siapakah utusan dari pihak Ali? Bagaimana sifat-sifatnya? Siapakah utusan dari Mu’awiyah? 

Bagaimana sifat-sifatnya? 

12. Berapa koraban perang Siffein dari tiap kelompok? 
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13. Ceritakan dengan singkat munculnya kelompok Khawarij! Berapa jumlah mereka? Apa semboyan 

mereka? 

14. Dimanakah diadakan Tahkim? Berapa jumlah utusan masing-masing? Dimanakah letak licinnya 

siasat ‘Amru bin al-’Ash? 

15. Ceritakan dengan singkat jalannya musyawarah majlis tahkim yang mengecewakan itu? 

16. Apa tindakan Ali melihat kekecewaan ini? Mengapa ia mengurungkan niatnya?  

17. Apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij? Sebutkan tiga orang Khawarij beserta tugas masing-

masing, yang mempunyai rencana pembunuhan atas diri para pemimpin ummat Islam! Bagaimana 

hasil rencana mereka? 

18. Kapan Ali wafat? Sedang apakah Ali ketika itu? Siapakah yang diangkat menjadi Khalifah 

sepeninggal Ali? 

19. Apa yang dilakukan Hasan setelah diangkat menjadi Khalifah? Mengapa ia menyerahkan khilafat 

Islamiyah kepada Mu’awiyah? Apakah syarat yang diajukan kepada Mu’awiyah? Bagaimanakah 

Mu’awiyah menanggapi syarat itu? 

20. Kapan terjadi perdamaian antara Hasan bin Ali dengan Mu’awiyah? Mengapa tahun itu dinamai 

dengan ‘Aamul Jama’ah? 

 

 

 

BAB IV 

DAULAT BANI UMAYYAH 

(40 – 132 H. = 660 – 750 M.)  

 

 

Antara Bani Umayyah dan Bani Hasyim 

Mu’awiyah bin Abi Sufyan, pendiri Daulat Bani Umayyah ialah cicit dari Umayyah bin Abdi Syams 

bin Abdi Manaf, Ummayah adalah seorang dari pemimpin Quraisy di zaman Jahiliyah, ketinggian dan 

kemuliaannya seimbang dengan Hasyim bin Abdi Manaf. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau 

keturunan Umayyah dan keturunan Hasyim selalu berlomba dalam merebut pengaruh dan kedudukan di 

kalangan Quraisy. Perlombaan itu kerap kali menimbulkan pertikaian dan pertumpahan darah antara kedua 

belah pihak, baik di zaman jahiliah maupun di zaman Islam. 

Diantara keturunan Bani Umayyah yang terkenal ialah: Harb, Abu Sufyan, Mu’awiyah bin Abi 

Sufyan, dan Yazid bin Mu’awiyah. 

Ketinggian derajat Abu Sufyan bin Harb dalam kalangan suku Quraisy dapat dilihat ketika Nabi 

Muhammad membebaskan Makkah, Nabi pernah berkata ketika itu: “Barangsiapa yang menyarungkan 

pedangnya, maka ia aman, siapa yang masuk masjid maka ia aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan 

maka iapun mendapat keamanan”. 

Perkataan Rasulullah yang sedemikian itu menjadi tanda kehormatan besar bagi Abu Sufyan, 

kehormatan yang tak pernah diterima oleh siapapun dari para sahabatnya. 

Sedangkan Yazid bin Mu’awiyah pernah diserahi oleh Khalifah Abu Bakar memimpin pasukan 

tentara Islam yang pergi menaklukkan Syam dan kemudian diangkat menjadi gubernur di kota Damaskus, 

dan  Mu’awiyah bin Abi Sufyan dijadikan gubernur di daerah Syam. Setelah Yazid wafat, daerah 

pemerintahannya diserahkan oleh Khalifah Umar kepada Mu’awiyah. Kemudian di zaman Khalifah 

Utsman, Mu’awiyah diangkat menjadi wali atas seluruh negeri Syam. 
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Demikianlah riwayat keturunan Umayyah ini. Mereka pernah menjadi penguasa di zaman jahiliah 

dan zaman Islam. 

 

 

1. MU’AWIYAH BIN ABI SUFYAN 

(40 – 60 H. = 660 – 680 M.) 

 

Mu’awiyah bin Abi Sufyan menjadi Khalifah 

Mu’awiyah bin Abi Sufyan dapat menduduki kursi Khilafah dengan berbagai cara, yaitu dengan 

ketajaman mata pandangnya, dengan siasatnya yang halus dan dengan politiknya yang sangat licin. 

Bukanlah ia mendapat pangkat yang mulia itu dengan ijma’ dan persetujuan ummat Islam, melainkan 

karena licinnya itu. 

Dengan naiknya Mu’awiyah sebagai Khalifah maka berakhirlah hukum syura, pemilihan menurut 

hasil permusyawaratan terbanyak, yang berlaku di zaman al-Khulafaurrasyidin, yaitu hukum yang 

menyerupai aturan pemerintahan Republik (jumhuriyyah) di zaman kita ini. Dan pangkat Khalifah menjadi 

pusaka turun-temurun, maka daulat Islam pun berubah sifatnya menjadi daulat yang bersifat kerajaan 

(monarchie). 

Sesungguhnya Mu’awiyah telah sangat terpengaruh oleh peraturan-peraturan peninggalan Romawi di 

negeri Syam, yakni di negeri tempat ia memerintah itu. 

Kemegahan dan kemuliaan raja-raja yang belum pernah ditiru oleh Khalifah-khalifah yang terdahulu. 

Dia telah memakai singgasana dan kursi kerajaan serta mengadakan barisan pengawal yang senantiasa 

menjaga dirinya siang dan malam. Bahkan dalam masjidpun ia mendapatkan tempat yang istimewa, 

tempat dia sembahyang seorang diri, dijaga oleh pengawalnya dengan pedang tercabut. Hal ini dilakukan 

karena ia takut kalau terjadi atas dirinya apa yang pernah terjadi atas diri Ali bin Abi Talib. 

 

Kepribadian Mu’awiyah bin Abi Sufyan 

Mu’awiyah bin Abi Sufyan adalah seorang diplomat Arab yang terkenal, ialah yang ditugaskan oleh 

Rasulullah s.a.w. menyampaikan surat beliau kepada Kaisar Imperium Romawi (Bysantium), seorang yang 

beruntung dalam karier politiknya, sehingga dia dapat mencapai kekuasaan dan kedudukan yang amat 

tinggi yang sebetulnya masih banyak yang lebih pantas darinya. Tabi’atnya yang penyantun lagi sabar 

menderita atas segala bencana dan celaan dalam mencapai dan melaksanakan cita-citanya.  

Dengan sifatnya yang sedemikain itu ia dapat mengalahkan perlawanan partai Khawarij dan partai 

Syi’ah khususnya, dan melenyapkan kebencian hati ummat Islam atas dirinya pada umumnya. Dalam soal 

keagamaan, fahamnya luas dan tidak fanatik, ini terbukti dengan pengangkatannya seorang Kristen 

bernama Sarjun menjadi menteri keuangannya, dan kebijakannya memperbaiki gereja di Irak yang runtuh 

akibat bencana gempa bumi. Bahkan Ahluzzimmah sendiri, yaitu seorang Yahudi dan Nasrani yang 

tunduk dibawah undang-undang kerajaan Islam, mengakui akan keadilannya dan ketidak fanatikannya 

dalam agama. Mereka seringkali menyerahkan perkara mereka yang teristimewa pentingnya kepada 

Mu’awiyah sendiri. 

 

PENAKLUKAN DI ZAMAN MU’AWIYAH 

 

1- Penaklukan ke arah Timur 

Mu’awiyah meluaskan kedaulatan Islam ke negeri-negeri sebelah Timur, hingga sampai negeri Sind 

(daerah sungai Indus di India). Gubernurnya yang di Khurrasan yaitu Sa’id putera Utsman bin Affan, 
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diperintahkannya untuk menyeberangi sungai Sihon untuk menaklukkan Samarkand dan Sughda 

(Sogdiana) sehingga kedua negeri itu tunduk dibawan kekuasaannya. 

 

2. Perang melawan Byzantium 

Imperium Byzantium senantiasa mengerahkan laskarnya menjarah kenegeri-negeri yang diperintah 

oleh daulat Islam. Oleh sebab itu ia Mu’awiyah bin Abi Sufyan mempersiapkan laskarnya untuk 

memerangi imperium itu dari darat dan laut. Untuk melaksanakan pekerjaan yang berat ini agar berhasil, 

maka ia memerintahkan angkatan perangnya memerangi orang-orang Byzantium terus-menerus, baik di 

musim dingin maupun di musim panas. 

Angkatan perang Mu’awiyah dapat mengalahkan tentara Byzantium dalam beberapa pertempuran di 

Armenia dan di Asia Kecil. Armadanya yang ketika itu terdiri dari 1700 kapal perang kecil, diperintahkan 

menyerang pulau-pulau Cyprus dan Rhodus di Laut Tengah, sehingga kedua pulau itu dan beberapa pulau 

lain di Archipel dapat ditaklukkan. 

Pada tahun 48 H. (669 M.) Mu’awiyah melengkapi angkatan perangnya yang dipimpin oleh 

panglima Sufyan bin ‘Auf beserta sepasukan armada dibawah pimpinan laskamana Fadhalah al-Anshary, 

untuk menyerang Konstantinopel (Ibukota Byzantium). Sebagai Panglima Besar atas kedua angkatan 

perang itu diangkat puteranya Yazid bin Mu’awiyah. 

 

Serangan Pertama ke Konstantinopel 

Tentara besar itu menyerbu memasuki daerah-daerah Romawi Timur dan kemudian mengepung 

Konstantinopel. Akan tetapi angkatan perang ini tidak mampu menaklukkan kota itu karena benteng-

bentengnya sangat kuat. Akhirnya laskar besar itu terpaksa kembali ke Syam setelah kehilangan beberapa 

buah kapalnya dan sebagian besar balatentaranya. Dalam pertempuran itu meninggal pula seorang sahabat 

yang menerima kedatangan Nabi Muhammad dirumahnya sendiri ketika beliau hijrah ke Yatsrib, yaitu 

Abu Ayyub. Untuk peringatan bagi sahabat yang mulia itu didirikanlah dikemudian hari sebuah masjid 

megah di tengah kota Konstantinopel bernama Masjid Ayyub. Sampai kini masjid pusaka itu senantiasa 

diziarahi orang. 

 

Serangan Kedua 

Pada tahun 58 H. (679 M.) Mu’awiyah mengerahkan balatentaranya untuk kedua kalinya untuk 

mengepung Ibukota kerajaan Byzantium itu. Pengepungan yang sekali ini memakan waktu dua tahun 

lamanya. Akan tetapi  ketika pengepungan itu hampir usai, Mu’awiyah meninggal dunia, dan angkatan 

perangnya yang mengepung Ibukota Byzantium itu dipanggil pulang ke Syam. Tentunya lembaran sejaran 

akan berbeda kalau para pengganti Daulat Bani Umayyah melanjutkan usaha-usaha Mu’awiyah itu dengan 

sungguh-sungguh. 

 

3. Perang Afrika 

Pada tahun 50 H. Mu’awiyah mengangkat Ukhbah bin Nafi’ menjadi wali di Maghrib, Panglima ini 

dapat mengalahkan serdadu Romawi di daerah itu, sehingga daerah Daulat Islam sampai ke negeri Tunisia. 

Dengan usaha Uqbah ini banyak bangsa Barbar yang memeluk Islam. Disana didirikan kota Kairawan 

sebagai markas besar tentaranya. Disana didirikan masjid Nafi’ yang terkenal itu sebagai peringatan atas 

sahabat pemimpin perang itu. 
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Pengangkatan Putera Mahkota 

Pada tahun 56 H. (676 M.) Mu’awiyah mengangkat puteranya Yazid menjadi  putera Mahkota yang 

akan langsung menggantikan dirinya kalau ia mati. Dengan perbuatannya ini berarti Mu’awiyah telah 

merubah undang-undang khilafah yang semula dipilih oleh Majlis Permusyawaratan Ummat Islam 

menjadi turun temurun. Dan diapun telah melanggar janjinya dengan Hasan bin Ali, yaitu janji yang telah 

diikrarkannya, bahwa pangkat Khalifah sepeninggalnya diserahkan kepada Permusyawaratan Ummat 

Islam. 

Walaupun Mu’awiyah mengemukakan alasan, bahwa dia berbuat sedemikian itu untuk menghindari 

fitnah dan persengketaan sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Khalifah-khalifah pendahulunya, 

namun siasatnya yang sedemikian itu menimbulkan huru-hara dan pemberontakan sepeninggalnya. 

 

PERTANYAAN: 

1. Terangkanlah dengan singkat silsilah keturunan Bani Umayyah! Sebutkan beberapa 

pembesar keluarga tersebut! 

2. Apakah keutamaan dari Abu Sufyan, Yazid bin Mu’awiyah dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan? 

3. Siapakah pendiri Daulat Bani Umayyah? Bagaimana cara ia mendirikannya? 

4. Ceritakan dengan singkat kepribadian Mu’awiyah! 

5. Sampai dimana Daulat Bani Umayyah memperluas daerah kekuasaan di Timur? 

6. Kapan Mu’awiyah pertama kalinya menyerbu Byzantium? Siapakah panglimanya? Daerah 

manakah yang dikuasainya? 

7. Bagaimanakah hasil dari serbuan pertama ke Konstantinopel? Apa kerugian yang diderita 

pasukan Mu’awiyah? Mengapa terdapat masjid Ayyub di tengah kota Konstantinopel? 

8. Kapan Mu’awiyah mengirim pasukan ke Byzantium untuk kedua kalinya? Berapa lama 

mereka mengepung kota Konstantinopel? Mengapa mereka kembali ke Syam? 

9. Siapakah itu Uqbah bin Nafi’? Apa usaha yang ia lakukan? Dengan usahanya itu sampai 

dimana kekuasaan Daulat Bani Umayyah? 

10. Bilamana Khalifah menjadi turun temurun? Janji apa yang dilanggar oleh Mu’awiyah 

kepada Hasan bin Ali? Apa alasan Mu’awiyah menunjuk putera mahkota? 

 

----------- 

 

 

 



 

45 

2. YAZID BIN MU’AWIYAH 

(60 – 63 H. = 680 – 683 M.) 

 

Sikap para sahabat atas pemerintahan Yazid. 

Ibu Yazid adalah seorang wanita pedalaman yang dikawini oleh Mu’awiyah sebelum ia menjadi 

Khalifah. Oleh karena itu iapun membawa puteranya Yazid pulang kedusun untuk dididik pada lingkungan 

yang masih bersih, bahasa yang masih murni dan penuh dengan kearifan dan sopan santun. Maka ia 

tumbuh dengan sifat badwi nya yang pemberani dan fasih bertutur kata, serta pandai bersair. 

Akan tetapi ia bukanlah seorang yang ahli untuk menduduki kursi Kholifah, karena ia dinilai 

mempunyai tabi’at yang zalim lagi gemar memperturutkan hawa nafsunya melakukan perbuatan maksiat. 

Oleh karena itu pemerintahannya tidak disukai oleh para sahabat besar dan terutama, seperti Husein bin 

Ali dan Abdullah bin Zubair. 

 

Perang Karbala (61 H. = 681 M.) 

Sebagian penduduk Irak mengirim surat kepada Husein bin Ali meminta ia datang ke Kufah. Mereka 

mengatakan bahwa mereka bersedia memberikan bantuan kepada Husein dalam segala hal yang 

dihajatkannya. Huseinpun terpedaya dengan bunyi surat itu. Dia lupa akan apa yang telah dilakukan oleh 

penduduk Irak atas ayahandanya Ali bin Abi Talib dan saudara kandungnya Hasan bin Ali. Dengan 

pengiring yang jumlahnya tidak lebih dari 80 orang, ia berangkat menuju Kufah. Akan tetapi ketika ia 

sampai di Karbala, ia bertemu dengan tentara musuhnya (Yazid) yang dikepalai oleh Ubaidillah bin Ziad. 

 

Kematian Husein yang menyedihkan 

Dengan peristiwa ini Husein baru insyaf kalau ia tertipu, sebab tak seorangpun dari penduduk Irak 

yang meminta kedatangannya itu yang membantu. Maka terjadilah pengepungan atas Husein serta para 

pengikutnya yang hanya sedikit itu oleh tentara Ubaidillah bin Ziad yang berpuluh kali lipat banyaknya. 

Dalam pertempuran itu Husein terbunuh dengan sangat mengenaskan, kepalanya dipisah dari tubuhnya 

dan diserahkan kepada Yazid di Damaskus. 

Sekalipun Yazid orang yang dzalim dan aniaya, tetapi kematian Husein yang mengerikan itu 

menyedihkan hatinya, karena ayahandanya (Mu’awiyah) berwasiat kepadanya, bahwa jika nanti ia dapat 

mengalahkan Husein putera musuhnya itu, ia harus mema’afkannya dan menghormatinya. Tapi kini apa 

boleh buat, ia hanya bisa memberikan kemurahan hatinya kepada putera-putera Husein dan kaum 

keluarganya, mereka itu dikirimkannya ke Hijaz dengan segala penghormatan dan kemuliaan. 

 

Pemberontakan Hijaz 

Berita perang Karbala yang menyedihkan itu tersebar luas, berita itu menggemparkan ummat Islam. 

Hati mereka diliputi kesedihan dan dendam yang menyala-nyala. Maka orang-orang Syi’ah bersatu hendak 

menuntut balas, anti pati ummat Islampun semakin bertambah terhadap keluarga Bani Umayyah. 

Kesedihan dan kemarahan itu meluap dimana-mana, terutama di kota Madinah tempat dikuburnya 

kakek Husein bin Ali, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Maka meletuslah pemberontakan besar di Madinah 

menentang pemerintahan Yazid pada tahun 63 H. (683 M.). Kaum pemberontak yang telah naik darah itu 

dapat mengusir wali Madinah dan menangkapi beberapa orang yang berasal dari keturunan Bani 

Umayyah. 

Untuk memadamkan pemberontakan besar itu Yazid mengerahkan 12.000 orang tentaranya yang 

dikepalai oleh Muslim bin ‘Uqbah. 
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Laskar itu mengepung kota Madinah dari jurusan Wadil Harrah, yaitu dari utara kota itu. Kemudian 

kota itu menyerah dan Muslim memberikan keleluasaan kepada laskarnya untuk berbuat sekehendak 

hatinya, membunuh, merampas dan menyamun tiga hari tiga malam lamanya di kota suci itu. Perbuatan 

yang dilakukan oleh angkatan perang Yazid itu tentu sangat hina sekali. 

 

Ka’bah Nyaris Runtuh 

Setelah dapat menundukkan Madinah, Muslim bin ‘Uqbah beserta laskarnya melaju ke Makkah, 

karena disana Abdullah bin Zubair telah mengangkat dirinya sebagai Khalifah kemudian diperkuat dengan 

bai’at penduduk kota itu. Akan tetapi sementara dalam perjalanan, Muslim bin Uqbah meninggal dunia 

dan pimpinan laskar sementara diserahkan kepada hasyim bin Numair seorang panglima Bani Umayyah 

yang terkenal juga. 

Setelah mereka tiba di Makkah, terjadilah pertempuran sengit antara mereka dengan tentara Abdullah 

bin Zubair (64 H. = 683 M.) Ketika itu sebagian dinding Ka’bah runtuh karena terkena manjanik 

(pelontar). 

Ditengah berkecamuknya peperangan, datanglah berita dari Syam yang menyatakan bahwa Yazid 

telah meninggal dunia. Dan oleh karena itu Ibnu Numair pun menghentikan peperangan. 

Segala peristiwa itu merupakan bencana besar yang telah menimpa ummat Islam di zaman 

pemerintahan Yazid bin Mu’awiyah dan tetap menjadi lembaran hitam sejaran pemerintahan Yazid untuk 

selama-lamanya. 

 

PERTANYAAN: 

1. Sebutkan dua sahabat ternama yang tidak menyukai kepemimpinan Yazid? Mengapa ia tidak 

disukai? 

2. Mengapa Husein bin Ali hendak berangkat ke Kufah? Berapa jumlah mereka? 

3. Apakah yang terjadi di Karbala? Apa sebabnya? 

4. Dimanakah letak kekejian pembunuhan atas Husein bin Ali? 

5. Bagaimana sikap Yazid akan kematian Husein bin Ali? Mengapa ia bersikap demikian? 

6. Mengapa terjadi pemberontakan di Hijaz? Apa langkah Yazid menghadapi pemberontak di 

Hijaz? 

7. Siapakah panglima yang menaklukkan kota Madinah? Apa yang diperbuat oleh laskarnya atas 

penduduk Madinah? 

8. Siapakah yang memproklamirkan diri Khalifah di Makkah? Siapakah panglima laskar Bani 

Umayyah? Dapatkah pasukan mereka menundukkan Abdullah? 

9. Sebutkan beberapa lembaran hitam selama pemrintahan Yazid bin Umayyah? 
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3. MU’AWIYAH BIN YAZID 

(64 H. = 683 M.) 

 

Sebelum Yazid meninggal dunia ia telah berwasiat supaya puteranya Mu’awiyah bin Yazid diangkat 

menggantikan dia menjadi Khalifah, menurut cara yang telah dilakukan oleh ayahandanya Mu’awiyah bin 

Abi Sufyan. 

Akan tetapi Mu’awiyah II bin Yazid ini hanya memerintah 40 hari saja, karena ia sakit-sakitan dan 

jiwanya memberontak tidak dapat bertanggung jawab atas perobahan dan kerusakan yang ditinggalkan 

oleh ayahnya. Maka dengan kemauannya sendiri ia turun dari kursi Khilafah, dan pangkat Khalifah 

diserahkan kepada musyawarah ummat Islam agar mereka dengan merdeka memilih dan mengangkat 

seorang Khilafah yang layak menurut mereka. Namun cita-citanya itu tidak menjadi kenyataan, karena 

pemilihan khalifah telah ditentukan oleh kemauan keluarga Bani Umayyah. 

 

 

4. MARWAN BIN HAKAM 

(64 – 65 H. = 683 – 685 M.) 

 

Perpecahan keluarga Bani Umayyah 

Setelah Mu’awiyah II menyatakan berhenti dari khilafah, timbul persoalan pelik diantara penduduk 

Syam, yaitu tentang siapa yang akan dipilih menjadi Khalifah. Kesulitan itu adalah perpecahan dikalangan 

Bani Umayyah, yaitu kelompok yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid yang masih kecil dan 

kelompok yang hendak mengangkat Marwan bin Hakam, seorang yang tertua dalam keluarga Bani 

Umayyah. Karena perpecahan inilah khilafah nyaris terlepas dari kekuasaan bani Umayyah. 

 

Penolakan Abdullah bin Zubair 

Dalam pada itu Abdulalh bin Zubair semakin luas pengaruhnya. Ia telah diakui menjadi Khalifah 

oleh penduduk Hijaz, Irak, Yaman dan Mesir, bahkan sebagian penduduk Syam juga telah ada yang 

berpihak kepadanya. Akan tetapi Abdullah bin Zubair ini bukanlah seorang ahli siasat yang tajam 

pandangannya.  

Hasyim bin Numair panglima perang Bani Umayyah yang memeranginya di Makkahpun telah 

datang hendak membai’atnya, asalkan ia suka pindah ke Syam. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Abdullah 

bin Zubair, karena ia hendak menghidupkan kemegahan dan kebesaran di tanah Hijaz sekali lagi, dengan 

menjadikannya sebagai pusat khilafah ummat Islam. Dia tidak menyadari bahwa keputusannya itu telah 

melenyapkan peluang emasnya untuk menjadi Khalifah secara menyeluruh. Sementara itu Bani Umayyah 

telah sekata kembali dan kemudian mereka menetapkan Marwan bin al-Hakam menjadi Khalifah pada 

tahun 64 H. Dengan demikian khilafah telah berpindah dari keturunan Abu Sufyan kepada keturunan 

Marwan bin al-Hakam, dari belahan suku Umayyah yang lebih besar. 

Disini terjadilah perlombaan dua pemimpin besar yaitu Abdullah bin Zubair di Makkah dan Marwan 

bin al-Hakam di Damaskus. 

 

Huru-hara di Syam 

Pada masa pemerintahan Marwan inilah terjadi huru-hara di negeri Syam. Tetapi berkat kesungguhan 

dan keteguhan hatinya Marwan bisa mengatasinya dan mengirimkan pasukannya ke Mesir untuk merebut 

propinsi itu dari tangan walinya yang diangkat oleh Ibnu Zubair. 
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Marwan hanya memerintah selama 9 bulan, waktu tersebut hanya digunakan untuk menguatkan 

kedudukannya saja, dan sebelum ia meninggal ia telah menetapkan penggantinya dari dua orang puteranya 

sebagai Putera Mahkota yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. 

 

PERTANYAAN: 

1. Siapakah pengganti Yazid? Mengapa ia hanya memerintah selama 40 hari? Apa sebab 

berhentinya dari jabatan Khalifah? 

2. Apakah cita-citanya? Mengapa cita-citanya tidak tercapai? 

3. Apa persoalan pelik yang terjadi di Syam setelah berhentinya Mu’awiyah bin Yazid? Sebutkan 

dua kelompok yang berselisih! 

4. Bagaimanakah kedudukan Abdullah bin Zubair saat itu? Mengapa ia tidak mau pindah ke Syam? 

5. Siapakah yang diangkat menjadi Khalifah? Apakah perubahan yang terjadi dalam Daulat Bani 

Umayyah setelah pengangkatan itu? 

6. Siapakah yang ditunjuk Marwan sebagai Putera mahkota? 
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5. ABDUL MALIK BIN MARWAN 

(65 – 86 H. = 685 – 705 M.) 

 

A. KEPRIBADIAN ABDUL MALIK BIN MARWAN 

Setelah marwan bin al-Hakam wafat, timbullah kekacauan dalam Daulat Bani Umayyah, sehingga 

hampir saja Daulat itu pecah belah dan hancur oleh pemberontakan dan huru-hara dalam negeri. Akan 

tetapi untunglah Khalifah yang menggantikannya Abdul Malik bin Marwan, yaitu puteranya sendiri 

seorang yang bijaksana berhati baja, pandai dan cerdik mengurus segala urusan kerajaan. Ia termasuk 

seorang Khalifah yang besar yang bersejarah dalam Daulat Bani Umayyah. 

Langkah pertama kepemimpinannya ialah memadamkan segala pemberontakan dan pembuat huru-

hara. Peperangan melawan para pemberontak itu berjalan selama tujuh tahun lamanya, setelah itu 

pemerintahan berjalan normal dan kedudukan Khalifah menjadi kokoh kembali. 

 

B. KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI 

1. Menghadapi perlawanan kelompok Syi’ah 

Lantaran pembunuhan Husein bin Ali di Karbala, api kemarahan hati ummat Islam menyala 

atas keluarga Bani Umayyah. Syi’ah berusaha menyebarkan bibit-bibit kebencian ummat Islam yang 

ada di Kufah terhadap Bani Umayyah, sehingga timbul penyesalan dan dendam yang sangat 

mendalam. Orang-orang Kufah berangkat menuju ke ‘Ainul Wardah, satu tempat dekat sungai 

Euphrat. Mereka dapat menarik sebagian besar penduduk Basrah dan Madain ke dalam barisam 

mereka. Mereka hendak memberontak. 

Setelah Abdul Malik bin Marwan mendengar berita tersebut, ia segera mengerahkan 

pasukannya sebanyak 30.000 orang dibawah kepemimpinan panglima Ubaidillah bin Ziad. Pasukan 

ini berhasil mematahkan kaum pemberontak. 

Namun sesaat setelah itu golongan Syi’ah yang lain dibawah pimpinan Mukhtar bin Abi Ubaid, 

sebagai wali Irak yang diangkat oleh Abdullah bin Zubair, menyatakan berdiri sendiri keluar dari 

kedua kekuasaan baik Bani Umayyah atau Abdullah bin Zubair. 

Perlawanan Mukhtar ini memporak-porandakan pasukan Ibnu Ziad, bahkan Ibnu Ziadpun mati 

terbunuh. 

 

2. Menghadapi Abdullah bin Zubair  

Khalifah Abdullah bin Zubair mengangkat saudaranya Mash’ab menjadi gubernur di Irak. Dia 

diperintahkan oleh Abdullah merebut Irak kembali dari tangan Mukhtar, walinya yang 

mendurhakainya. 

Pertempuran antara laskar Mukhtar dan laskar Mash’ab terjadi, Mash’ab memperoleh 

kemenangan, sedangkan Mukhtar beserta laskarnya yang berjumlah 7.000 mati terbunuh di medan 

perang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 67 H. (687 M.). 

Setelah Mash’ab membersihkan Irak dari pengaruh partai Syi’ah yang dikepalai Mukhtar bin 

Ubaid, ia bersiap-siap hendak memerangi Abdul Malik bin Marwan. 

Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan segera menyiapkan angkatan perangnya yang terdiri 

dari laskar Syam, Mesir dan Aljazair, maka terjadilah pertempuran yang dahsyat diantara kedua 

belah pihak. Laskan Mash’ab mengalami kekalahan, Mash’ab sendiri terbunuh di medan 

pertempuran. Kekalahan ini besar terjadi karena penghianatan laskar asal Irak yang keluar dari 

barisan dan menggabungkan diri dengan pasukan Abdul Malik. Peristiwa ini terjadi pada tahun 72 H. 

(692 M.). 
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Setelah Abdul Malik mengalami kemenangan di Irak itu, ia mengerahkan laskarnya untuk 

memerangi Abdullah bin Zubair di Hijaz. Untuk melaksanakan niatnya ini Abdul Malik 

mengirimkan panglimanya al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi. Panglima ini mengepung kota Makkah 

sekuat tenaga, sehingga kota itu menyerah dan Abdullah bin Zubairpun dapat dibunuhnya pada tahun 

73 H. (693 M.). Setelah peristiwa itu Abdul Malik mengangkat al-Hajjaj menjadi wali atas Hijaz, 

Yaman dan Yamamah sampai tahun 75 H. 

 

3. Menghadapi Kaum Khawarij 

Sesudah Abdul Malik membersihkan Syam dan Palestina dari kaum pemberontak, ia tidak ragu 

lagi untuk mengarahkan pasukannya menghadapkan pasukannya ke daerah Masyrik (daerah-daerah 

di sebelah Timur). Untuk ini panglima terkenalnya kembali diperintahkan yaitu al-Hajjaj bin Yusuf 

ats-Tsaqafy. Ia segera berangkat ke Kufah, di dalam masjidnya ia berpidato dengan suara yang keras 

membanggakan dirinya, menyatakan keras perintahnya atas rakyat yang keras kepala. Dari sana ia 

terus ke Basrah, dan dinegeri ini ia melakukan hal yang sama seperti di Kufah. Kemudian ia 

membantu Mahlab bin Abi Sufrah membersihkan Irak dan Persia dari kaum Khawarij. Al-Hajjaj 

terkenal dalam sejarah karena kekejamannya dan darah dinginnya membunuh sesama manusia. 

 

4. Menghadapi ‘Amru bin Sa’id 

Pada tahun 70 H. (690 M.) seorang dari keluarga Abdul Malik yang bernama ‘Amru bin Sa’id 

mendurhakai Khalifah. Pendurhakaan itu ditumpas dengan tipu muslihat saja, yaitu dengan 

mengangkat ‘Amru bin Sa’id menjadi putera mahkota. Akan tetapi tidak lama kemudian ia dipanggil 

mengahadap,  pengangkatan itu dibatalkan dan ‘Amru bin Sa’id dibunuh, kepalanya dilemparkan 

kepada pengiringnya yang menunggu dibawah. Menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu laskar 

‘Amru bin Sa’id kecil hati dan lari cerai berai. Dengan kematian ‘Amru bin Sa’id ini selamatlah ia 

dari bahaya terakhir yang menggerogoti kekuasaannya. 

 

C. PERBAIKAN YANG DILAKUKAN ABDUL MALIK 

Setelah Abdul Malik selesai membersihkan khilafahnya dari para pemberontak, ia segera 

menghilangkan bekas-bekas peristiwa-peristiwa tersebut, iapun mengadakan perbaikan di dalam, yang 

dengan demikian ia dijuluki sebagai pendiri Daulat Bani Umayyah yang kedua. Adapun perbaikan-

perbaikan itu ialah: 

1. Mendirikan pabrik mata uang dan administrasi (dewan) 

Sebelum Abdul Malik memerintah, mata uang yang beredar dalam masyarakat ialah mata uang 

Persia dan Byzantium. Hal ini berubah pada zaman Abdul Malik. Ia mendirikan pabrik mata uang di 

Damaskus, pada mata uang itu terdapat tulisan ‘La ilaha Illa Allah, dan dibaliknya ditulisi nama 

Khalifah sendiri. 

Surat-menyurat dalam dewan keuangan yang dulunya dengan bahasa Persia dan Romawi 

diganti dengan bahasa Arab, peraturan ini berlaku di seluruh Syam dan Persia. Sedangkan di Mesir 

baru dirubah ke bahasa Arab paa masa puteranya Walid bin Abdul Malik. 

Usaha Abdul Malik yang demikian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan bahasa 

Arab, sehingga ia menjadi bahasa pengetahuan, terutama dalam ilmu hisab dan riyadhat (wiskunde). 

Seiring dengan itu Abdul Malik berusaha menghidupkan kegiatan para pujangga dalam memperindah 

syair dan karangannya. Dia sendiripun dikenal sebagai seorang ahli pidato yang bijaksana dan 

penyair yang fasih. 
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2. Memperbaiki pos intelejen 

Ia menyempurnakan sistim pos intelejen yang sebelumnya telah berjalan, disetiap jarak jauh 

seperjalanan kuda didirikan tempat pemberhentian.  

Adapun tugas jawatan pos intelejen yang utama ialah mengamati segala pekerjaan para 

pembesar negara dan menyampaikan segala kejadian di daerah kepada Khalifah. 

 

3. Membentuk Mahkamah Agung 

Untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pembesar tinggi dan orang-orang yang di 

pemerintahan, Abdul Malik membentuk Pengadilan Agung. Hal ini sengaja didirikan supaya para 

pembesar negara yang tertinggi tidak berbuat sekehendak hatinya sendiri kepada rakyat atau kepada 

bawahannya. Hakim yang mengepalai mahkamah ini adalah seorang yang ternama dan salah seorang 

ahli dalam hukum-hukum agama. Siapa saja yang merasa dirinya tertindas oleh para pembesar 

kerajaan, boleh mengadukan kepada Mahkamah itu. 

 

4. Mendirikan Bangunan Yang Megah 

Abdul Malik tidak lupa memperbaiki kota-kota dengan mendirikan gedung-gedung yang indah, 

seperti rumah suci Qubbatu Sakhra di Baitul Maqdis dan lain-lain. Demikianpun ia mendirikan 

sebuah Darus Shina’ah di Tunis, tempat pembuatan kapal perang dan senjata. Dari sanalah 

didatangkan beratus-ratus kapal untuk angkatan laut Daulat Bani Umayyah. 

 

D. KEMATIAN ABDUL MALIK 

Sesudah memeringah selama 21 tahun, Abdul Malik bin Marwan wafat di Damaskus dalam usia 60 

tahun. Dari selama itu kurang lebih delapan tahun dihabiskan untuk memberantas pemberontakan dan 

menghadapi persengketaan dengan Abdullah bin Zubair. 

Sebenarnya putera mahkota yang akan menggantikan dia ialah Abdul Aziz,  saudaranya sendiri. 

Akan tetapi Abdul Aziz terlebih dahulu meninggal. Maka Abdul Malik mengangkat dua orang puteranya 

menjadi Putera Mahkota, yaitu al-Walid dan Sulaiman. 

Ahli sejarah memberi gelar Abdul Malik dengan sebutan ‘Abul Muluk’, artinya ayahanda para raja, 

karena empat orang dari puteranya menjadi Khalifah, yaitu al-Walid, Sulaiman, Yazid dan Hisyam. 

 

PERTANYAAN: 

1. Sebutkan beberapa kepribadian Abdul Malik bin Marwan! Apa yang ia lakukan pada awal 

pemerintahannya? 

2. Kesulitan apa sajakah yang dihadapi Abdul Malik bin Marwan? 

3. Ceritakan dengan singkat jalannya peperangan Abdul Malik menghadapi pemberontakan berikut: 

a. Mukhtar bin Abi Ubaid 

b. Abdullah bin Zubair 

c. Mash’ab 

d. Khawarij 

e. ‘Amru bin Sa’id 

4. Gabungan laskara dari mana saja yang dihimpun menghadapi Masy’ab? Apakah penyebab utama 

kekalahan Mash’ab? 

5. Kapan Abdulalh bin Zubair ditaklukkan? Siapakah panglima yang menghadapi Abdullah bin 

Zubair? Sifat apa yang terkenal dari panglima tersebut? 

6. Perbaikan apa sajakah yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan? 
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7. Apakah tugas utama Pos Intelejen? Apakah tulisan yang tertera pada mata uang masa Abdul 

Malik? 

8. Siapakah Putera Mahkota Abdul Malik? Mengapa diganti? Siapa penggantinya? 

9. Mengapa ia diberi julukan Abul Muluk 

10. Terangkanlah hal-hal berikut ini: 

a. Darusshina’ah 

b. Al-Masyrik 

c. Al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafy 
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6. AL-WALID BIN ABDUL MALIK 

(86 – 96 H. = 705 – 715 M.) 

 

Zaman Keemasan Bani Umayyah 

Zaman Khalifah al-Walid bin Abdul Malik adalan zaman keemasan dan kemegahan Bani Umayyah. 

Pada zamannya kekuasaan Daulat Bani Umayyah diperluas ke Timur dan Barat. Ke Timur sampai di 

Hidustan dan perbatasan Tiongkok dan ke Barat sampai di Spanyol dan Perancis bagian Selatan. Di zaman 

al-Walid bin Abdul Malik inilah peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh pesat, bangunan-bangunan 

megah, masjid yang indah juga didirikan seperti masjid raya ‘al-Umawy’ di Damaskus  dan juga 

diperbaharui masjid ‘An-Nabawy’ di Madinah. 

Khalifah al-Walid juga dikenal dengan Khalifah yang pengasih dan penyayang kepada para fakir-

miskin. Dia sangat memperhatikan hal-ikhwal rakyatnya dan senantiasa berusaha meringankan penderitaan 

rakyat yang melarat. Ini dapat dibuktikan dengan usahanya mendirikan beberapa rumah sakit untuk orang 

yang menderita penyakit kusta dan sebagainya. Ia mendirikan tempat-tempat penginapan yang lengkap 

dengan penjaganya, menyediakan penunjuk jalan dan penghibur hati bagi orang buta. 

 

PENAKLUKAN DI ZAMAN AL-WALID 

 

Ke Daerah Timur 

Laskar Al-Walid yang dipimpin oleh panglima Qutaibah bin Muslim telah sampai keseberang sungai 

Jihon dan sungai Sihon, menaklukkan negeri Bukhara dan Samarkand, yaitu dua negeri yang terletak di 

Asia Tengah dan mayoritas penduduknya dari bangsa Turki. 

Dengan penaklukan ini berarti Daulat Islam meluas sampai pada kerajaan Tiongkok. 

 

Ke Daerah Barat 

Di antara penaklukan di zaman Al-Walid bin Abdil Malik juga adalah ke daerah Maghribil Aqsha 

(Barat jauh) yang pada masa sebelumnya ummat Islam pernah mendudukinya namun kedudukan disana 

tidak kokoh karena bangsa Barbar selalu memberikan perlawanan. Pada masa inilah al-Walid memperkuat 

kedudukan ummat Islam disana. 

Mereka senantiasa menaruh dendam kepada para Amir Arab yang memerintah mereka, karena para 

Amir disana kerap kali memperlakukan mereka seperti rakyat jajahan, disamping seringnya tentara 

Byzantium membantu perlawanan mereka. 

Untuk memerintah daerah yang selalu bergejolak itu, Khalifah al-Walid mengangkat Musa bin 

Nushair menjadi wali Afrika Utara. Berkat usaha al-Walid ini Maghribil Aqsha takluk, Musa bin Nushair 

melanjutkan penyiaran agama Islam di daerah tepian laut Atlantik (selain kota Kueta).  

 

Islam merambah Eropa 

Daulat Islam selalu mengintai peluang yang baik untuk menaklukkan Andalusia (Spanyol). Pada 

tahun 710 sepeninggal Witiza Raja Gothia Barat, singgasananya diduduki oleh panglimanya, Roderik. 

Semua putera Witiza bersekutu dengan Graf Yulian yang juga musuh Roderik untuk merebut kembali 

singgasana ayah mereka.  

Graf Yulian meminta bantuan kepada Musa bin Nusair, tentu permintaan itu diterima Musa, Khalifah 

al-Walid menyetujui langkah Musa dengan pesan agar berhati-hati terhadap Graf, kalau permohonan itu 

hanya tipuan. Musa memerintah perwira Tharif bin Malik dengan 500 tentara menguasai beberapa 

pelabuhan di Spanyol Selatan. Ternyata Tharif mendapat bantuan besar dari Graf sehingga mendapatkan 
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kemenangan. Setalah Musa bin Nusair semakin yakin ie menyediakan 7.000 laskar Islam yang kebanyakan 

dari bangsa Barbar dibawah pimpinan Thariq bin Ziad yang ketika itu menjabat Gubernur Tanger untuk 

menduduki Andalusia. 

 

Pembebasan Andalusia 

Pada tahun 92 H. (711 M.) Thariq bin Ziad, menyeberang ke Andalusia (Spanyol) dengan kapal-

kapal yang disediakan oleh Graf Yulian. 

Sebelum menyeberang ke daratan Eropa tersebut Thariq bin Ziad beserta laskarnya mempersiapkan 

diri di lereng sebuah gunung, yang sekarang dikenal dengan nama pemimpin itu yaitu Jabal Thariq 

(Gunung Thariq), yang juga biasa disebut Giblartar, Selat yang diseberangipun dinamai dengan nama 

serupa. 

Sesampai disana ia menduduki propinsi selatan Gothia Barat di semenanjung Iberia dan menguasai 

beberapa benteng kuat. Dari sana terus maju ke Toledo, ibukota kerajaan Gothia. 

Roderik mendatangkan 100.000 tentara untuk menangkis Tharik. Melihat musuh yang sangat banyak 

dan tak seimbang, Tharik minta bantuan tentara kepada Musa. Musa mengirim bantuan sebanyak 5.000 

tentara, maka jumlah laskar Islam seluruhnya 12.000 orang, maka terjadilah perang Xerez. 

Dalam perang ini laskar Islam gentar lantaran banyaknya musuh, Thariq dengan keberaniannya 

membakar semangat laskarnya dengan khutbahnya yang sangat terkenal: “Musuh-musuh dihadapan kalian, 

lautan membentang dibelakan kalian, demi Allah kalian tidak mempunyai apa-apa kecuali keteguhan dan 

kesabaran . . . dst.” 

Putera Witiza membantu Thariq, Graf Julian juga membelotkan tentara Roderik sehingga mereka 

terpecah. Disinilah Tharik memperoleh kemenangan yang sangat gemilang, dan berhasil menduduki 

daerah penting Kordova, Granada, Malaga dan maju ke Toledo dan membunuh Roderik. 

Dengan penaklukan ini Islam telah mengadakan perombakan dan perbaikan secara menyeluruh dan 

besar-besaran, baik dari sistim kenegaraan, strata social, ilmu pengetahuan dan segala segi kehidupan 

bermasyarakat. 

al-Walid memerintah selama 9 tahun 7 bulan, ia wafat pada usia 42 tahun 6 bulan. Dimakamkan di 

Damaskus, sepeninggalnya diangkatlah saudara kandungnya Sulaiman bin Abdul Malik sebagai pengganti. 

 

PERTANYAAN: 

1. Mengapa di zaman al-Walid ini dinamakan masa keemasan Daulat Bani Umayyah? 

2. Sebutkan beberapa kepribadian Khalifah al-Walid! 

3. Sebutkan penaklukan pada masa Khalifah al-Walid di Daerah Timur! 

4. Sebutkan juga penaklukan di daerah Barat! Mengapa bangsa Barbar selalu mengadakan 

perlawanan? 

5. Siapakah yang diangkat menjadi wali Maghribil Aqsha? Daerah mana saja yang ditaklukkannya? 

6. Tahun berapakah pasukan Islam merambah Eropa? Daerah mana yang dikuasai? Dari kekuasaan 

manakah daerah itu direbut? 

7. Siapakah panglima penakluk Eropa yang terkenal itu? Dimanakah namanya diabadikan? 

 

-------------- 
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7. SULAIMAN BIN ABDUL MALIK 

(96 – 99 H. = 715 – 717 M.) 

 

Siasat Sulaiman bin Abdul Malik 

Di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik kemewahan mewarnai negara. Siasatnya sangat 

berbeda dengan ayahandanya Abdul Malik dan saudaranya al-Walid. Kalau ayahandanya dan saudaranya 

itu memberikan kepemimpinan negara dan tentara kepada orang-orang besar seperti al-Hajjaj, Qutaibah, 

Musa dan Thariq, maka Sulaiman malakukan sebaliknya. Bahkan orang-orang tersebut dipecat dan diganti, 

dan orang-orang yang berpihak kepada mereka ditangkap dan dipenjarakan. 

Tidak lama setelah memerintah, para tawanan yang ditawan al-Hajjaj dilepaskan, keluarga al-Hajjaj 

di Irak ditangkap dan hartanya dirampas. Demikian pula hal serupa menimpa Qutaibah bin Muslim 

penakluk negeri di seberang sungai Jihon. 

Sebab murka Sulaiman kepada keluarga kedua panglima itu adalah karena mereka pernah berusaha 

untuk memecat Sulaiman sebagai Putera Mahkota ketika al-Walid masih hidup. 

Nasib lebih mengenaskan dialami oleh Musa bin Nushair, panglima perkasa penakluk Afrika Utara 

dan Andalusia itu menjadi korban kemurkaannya, sehingga ia dipenjarakan dan mati dalam kemiskinan. 

Sebab murka Sulaiman atas Musa bin Nushair adalah karena sebelum al-Walid wafat, Sulaiman 

mengirimkan surat kepada Musa bin Nushair agar ia tidak datang ke Damaskus dan membawa harta 

rampasan perang sebelum al-Walid wafat, dan harta itu supaya dibawa setelah al-Walid wafat, hal ini 

dimaksudkan agar harta itu jatuh ke tangan Sulaiman, namun permintaan itu tidak diindahkan oleh Musa 

bin Nushair, ia tetap datang ke Damaskus dan membawa harta rampasan perang ketika al-Walid masih 

hidup. Inilah yang membuat Sulaiman marah, dan kemarahan itulah yang dibalaskan setelah  ia menjadi 

Khalifah dengan kekejaman yang luar biasa. 

 

Pengepungan Konstantinopel yang ketiga 

Kota Konstantinopel dikepung laskar Islam untuk ketiga kalinya pada masa pemerintahan Sulaiman. 

Sebelum al-Walid wafat, ia telah menyiapkan angkatan perang besar untuk menyerang Konstantinopel 

dibawah pimpinan Saudaranya Maslamah bin Abdul Malik, usaha ini diteruskan oleh Sulaiman. 

Armada Islam ketika itu terdiri dari 1700 kapal dan membawa 100.000 tentara. Seorang pangeran 

Byzantium yang bernama Pangeran Leo menggabungkan diri ke dalam laskar Islam yang berada di Asia 

Kecil, namun bergabungnya itu mempunyai maksud untuk merebut mahkota Byzantium. 

Laskar Islam dari Asia Kecil itu dapat merebut satu persatu kota-kota di Asia kecil, sehingga mereka 

menyeberang mendekati dinding kota Konstantinopel. Disana mereka bertemu dengan angkatan laut yang 

datang dari Syam dan Mesir, lalu mereka mengepung kota itu bersama-sama.  

Akan tetapi ketika pengepungan berda pada puncaknya, pangeran Leo memaklumkan diri sebagai 

Kaisar Byzantium, lalu ia berbalik memerangi orang Islam. Armada Islam dibakarnya sehingga banyak 

sekali tentara Arab yang binasa. Mereka kembali ke Syam dengan menderita kerugian yang sangat besar. 

 

PERTANYAAN: 

1. Apakah perbedaan siasat Sulaiman dengan ayahandanya dan saudaranya? 

2. Apakah yang dilakukan Sulaiman di awal pemerintahannya? Siapa saja yang menjadi korban 

amarahnya? 

3. Apakah sebab kemurkaan Sulaiman atas keluarga al-Hajjaj, Qutaibah dan Musa bin Nushair? 

4. Siapakah panglima Islam ketika mengepung Konstantinopel ketiga kalinya? Berapakan kekuatan 

pasuka Islam saat itu? 
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5. Ceritakan dengan singkat perjalanan laskar Islam ke Konstantinopel, kota-kota yang ditaklukkan 

dan akhir dari pengepungan! 

 

 

----------
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8. UMAR BIN ABDIL AZIZ 

(99 – 101 H. = 717 – 720 M.) 

 

Umar bin Abdil Aziz dipandang ummat Islam seperti Khalifah Umar bin Khattab dalam keadilan dan 

kesalehannya. Hal ini tidak mengherankan, karena sesungguhnya ibu Umar bin Abdil Aziz adalah seorang  

puteri dari ‘Ashim bin Umar bin al-Khattab. Maka dia mewarisi beberapa sifat yang mulia dari kakeknya 

Umar bin Khattab, seperti zuhud, wara’, adil dan ahli ilmu agama. 

Karena kepribadian dan siasatnya yang mengikuti Khalifah Umar bin Khattab itulah maka sebagian 

orang menjulukinya sebagai ‘Khulafa’urrasyidin yang kelima’. 

Di zaman Khalifah Abdul Malik dan al-Walid dia menjadi wali di Hijaz. Di tangannyalah usaha 

memperbaiki masjid Nabawy di Madinah dan pemerintahannya berjalan dengan sempurna. 

Ketika ia mendengar wasiat Khilafah yang jatuh kepadanya, ia menangis akan berat beban dan 

amanat yang ia embah sebagai Khalifah. Pada masanyalah perintah penulisan Hadits dimulai, karena 

setelah semakin banyaknya kelompok Ummat Islam, Umar khawatir ummat Islam lebih mendengarkan 

ucapan pimpinan kelompok masing-masing daripada sabda Rasulullah s.a.w. 

 

Siasat Dalam Negeri Umar bin Abdil Aziz 

Khalifah Umar bin Abdil Aziz mengganti wali-wali yang diangkat oleh Sulaiman dengan orang-

orang yang dipandangnya cakap, dan layak untuk mendapatkan jabatan itu. Mereka bertanggung jawab 

penuh atas kesempurnaan jalannya pemerintahan dalam wilayah mereka masing-masing di hadapan 

Khalifah. Mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati atas seseorang sebelum ketetapannya disetujui 

oleh Khalifah. 

Satu diantara bukti keadilan Khalifah Umar bin Abdil Aziz adalah sikapnya yang menyama-ratakan 

hadiah dan pemberian kepada ummat Islam, dengan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ia 

berusaha memperbaiki hubungan antara Bani Umayyah dengan keturunan Ali bin  Abi Talib beserta 

golongan Syi’ah. Dahulu sejak tahun 41 H. ketika Hasan bin Ali menyatakan berhenti dari kursi Khalifah 

dan menyerahkannya kepada Mu’awiyah, nama Ali bin Abi Talib selalu dicela diatas mimbar apabila Bani 

Umayyah berpidato. Maka sejak Umar bin Abdil Aziz memerintah pada tahun 99 H. tidak ada lagi pidato 

yang menjelekkan keluarga Ali bin Abi Talib. 

 

Siasat Luar Negeri Umar bin Abdil Aziz 

Khalifah Umar bin Abdil Aziz menjauhkan diri dari penaklukan negeri-negeri. Angkatan perang 

Islam yang sedang mengepung Konstantinopel dipanggilnya pulang ke Damaskus. Minatnya dihadapkan 

kepada perluasan agama Islam. Beberapa orang Muballigh dikirim menghadap para raja Hindu dan Sind 

menyeru mereka ke dalam Islam. Mereka tidak diwajibkan membayar upeti dan kemerdekaan mereka 

tidak diganggu. Hal yang seperti itu juga dilakukan kepada raja-raja Turki dan Amir Barbar di Afrika. 

Siasat Khalifah Umar bin Abdil Aziz yang sedemikian itu justru besar pengaruhnya, sehingga 

beberapa raja Hindu dengan tulus mereka memeluk agama Islam. 

 

Kematian Umar bin Abdil Aziz 

Ia memerintah hanya dua tahun dua bulan lamanya, namun namanya harum semerbak sepanjang 

masa, karena sifat-sifatnya yang mulia, dan seperti ak-Khulafaurrasyidin, sebagian orang menjulukinya 

sebagai Khulafaurrasyidin yang kelima. Khalifah yang budiman itu wafat pada tahun 101 H. (720 M.) pada 

usia 39 tahun. 
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PERTANYAAN: 

1. Mengapa Umar bin Abdil Aziz dipandang seperti Umar bin Khattab? Apakah sifat-sifat yang 

menyamainya? 

2. Apakah jabatannya selama pemerintahan Abdul Malik dan al-Walid? Apa jasanya selama itu? 

3. Apakah siasat dalam negeri Umar bin Abdil Aziz? 

4. Apakah siasat luar negeri Umar bin Abdil Aziz? Apakah hasil dari politik luar negerinya itu? 

5. Tahun berapakah ia wafat? Berapa lama ia memerintah? Berapa usianya? 

 

---------- 
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9. YAZID BIN ABDUL MALIK 

(101 – 105 H. = 720 – 724 M.) 

 

Pada permulaan pemerintahannya Yazid bin Abdul Malik mengikuti jejak Khalifah Umar bin Abdil 

Aziz. Akan tetapi yang demikian itu hanya sebentar. Tidak lama kemudian timbul dari tindakannya yang 

menyebabkan kekalutan dalam kerajaan. 

Sendi kedaulatan Bani Umayyah mulai goyah, di jazirah Arab terjadi huru-hara dan pemberontakan. 

Yazid bin Mahlab bekas penglima dan Amir di Masyrik yang dipenjarakan di zaman Umar bin Abdul 

Aziz dapat melarikan diri dari penjara ketika Umar bin Abdil Aziz wafat. Ia mengadakan pemberontakan, 

Wali Bashrah ditawan, Kufah juga ditaklukkan, sehingga ia banyak dapat  pengikut dari dua daerah itu. 

Setelah besarnya ancaman bahaya yang datang dari Yazid bin Mahlab, Khalifah mengerahkan 

tentaranya dibawah pimpinan Maslamah bin Abdul Malik. Tapi walaupun Maslamah dapat membunuh 

Yazid bin Mahlab dan mengalahkan para pengikutnya, namun pengaruhnya sangat besar dalam Daulat 

Bani Umayyah. 

Dizaman Khalifah Yazid inilah keluarga Bani Abbas mulai menghimpun kekuatan di Khurrasan pada 

tahun 103 H. (722 M.). Keluarga inilah yang nanti akan meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Pada 

masa Yazid ini pula lahir seorang bernama Abul Abbas Assafah (penumpah darah), yaitu khalifah pertama 

dari keluarga Bani Abbas. 

Khalifah Yazid wafat pada tahun 105 H. (724 M.) pada usia 40 tahun. Pemerintahannya yang hanya 

4 tahun 1 bulan ini diwarnai dengan kemewahan, aniaya dan huru-hara. 

 

10. HISYAM BIN ABDUL MALIK 

(105 – 125 H. = 724 – 743 M.) 

 

Hisyam bin Abdul Malik ditetapkan sebagai Khalifah dihari wafatnya Yazid pada tahun 105 H. (724 

M.). Dia seroang Khalifah yang bijaksana, budiman, mulia dan perkasa. Ia dikenal sebagai seorang 

negarawan yang pandai, mempunyai ketelitian dan pandangan yang tajam. Pernah ada yang mengatakan 

bahwa negarawan terpandai selama pemerintahan Bani Umayyah adalah Mu’awiyah, Abdul Malik dan 

Hisyam. 

 

Pemberontakan di Kufah 

Pada masa pemerintahannya ini timbul pemberontakan dari keompok Zaidiyah yang dikepalai oleh 

Zaid bin Ali Zainul Abidin, keturunan Ali bin Abi Talib, ia menyeru orang Kufah untuk membaiatnya 

sebagai Khalifah, pengikutnya sebanyak kurang lebih 15.000 orang. 

Namun pemberontakan kelompok Zaidiyah ini dapat dipadamkan oleh Amir Kufah Yusuf bin 

Muhammad. Pengikut Zaid banyak yang lari meninggalkannya, dan dengan tentara yang tidak seberapa 

banyaknya Zaid meneruskan perlawanannya hingga ia mati terbunuh dalam peperangan melawan Amir 

Kufah itu pada tahun 122 H. Seorang putera Zaid yang bernama Yahya dapat melarikan diri ke Khurrasan, 

ia menetap disana selama 3 tahun. 

Penduduk Khurrasan membaiatnya sebagai Khalifah, dan kemudian mengadakan perlawanan 

terhadan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, namun nasibnya tidak jauh berbeda dengan ayahnya, ia mati 

terbunuh dalam pertempuran, kepalanya disula dan dibakar. 

 

Penaklukan di zaman Hisyam 
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Zaman Hisyam adalah zaman banyak penaklukan, ia tidak berhenti memerangi orang Byzantium di 

perbatasan Siria dan Asia Kecil dan orang Turki di Kaukasia. Panglima tentaranya dari keluarga Bani 

Umayyah sendiri. 

 

Pertempuran di Tours dan Poitiers 

Di zaman Hisyam bin Abdul Malik ini laskar Arab yang di Andalus menyerbu masuk tanah Perancis, 

mereka sampai di kota Tours di Perancis selatan. Semula laskar Islam mengalami kemenangan atas 

kecerdikan panglimanya Abdurrahman al-Ghafiqy.  

Akan tetapi cahaya mereka mulai pudar dikala di musim dingin memasuki kota Tours dan Poitiers, 

Abdurrahman kalah besar, laskarnya cerai-berai diserbu oleh laskar panglima Karel Martel, pahlawan 

terkenal Perancis. Dengan kekalahan itulah benua Eropa terlepas dari kekuasaan laskar Islam. 

 

Perbaikan di zaman Hisyam 

Khalifah Hisyam bin Abdul Malik sangat mementingkan kemakmuran kerajaannya. Untuk pengairan 

ia memerintahkan penggalian beberapa sungai, terutama di tempat-tempat sepanjang jalan ke Madinah. Di 

zamannya didirikan kerajinan sutera, diperbanyak pabrik senjata dan pabrik pembuatan pakaian tentara. 

Hisyam seorang yang gemar memelihara kuda pacuan dan dialah khalifah yang pertama kali 

mengadakan tempat pacuan kuda. 

Sifat Hisyam bin Abdul Malik yang dicela ialah kekerasannya dan penindasannya atas kaum 

‘Alawiyyin’, tabiatnya kasar dan pelit. 

 

PERTANYAAN: 

1. Mengapa terjadi kekalutan di masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik? 

2. Siapakah itu Yazid bin Mahlab? Bagaimana Yazid bin Abdul Malik menghadapinya? 

3. Dimana keluarga Bani Abbas mulai menyusun kekuatan? Pada tahun berapakah itu? 

4. Sebutkan sifat baik dan buruk Khalifah Hisyam bin Abdul Malik? 

5. Ceritakan dengan singkat pemberontakan  Zaid bin Zainul Abidin dan puteranya Yahya! 

6. Apa saja penaklukan yang terjadi di zaman Hisyam? 

7. Siapakah panglima Islam dalam penyerangan ke Perancis? Dimanakah terjadi pertempuran besar? 

Bagaimanakah hasil pertempuran itu? 

8. Apakah perbaikan-perbaikan yang dilakukan Hisyam bin Abdul Malik? 
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BANI UMAYYAH MENJELANG KERUNTUHANNYA 

 

Al-Walid bin Yazid Khalifah yang buruk 

Sepeninggal Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, Daulat Bani Umayyah memasuki masa kehancuran. 

Pada tahun 125 H. al-Walid bin Yazid menduduki singgasana Khalifah.  

al-Walid bin Yazid adalah Khalifah yang sangat ‘aib dan buruk, sikapnya penuh angkara murka dan 

sering melakukan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu para pembesar terutama dari keluarganya 

sendiripun membencinya, maka ia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Ia digantikan oleh Yazid  kemudian 

Ibrahim yang keduanya putera dari al-Walid bin Abdul Malik. 

 

Kemunduran memuncak di zaman Yazid dan Ibrahim 

Pada masa Yazid dan Ibrahim bin al-Walid inilah kemunduran Bani Umayyah memuncak, sementasa 

sasana keluarga Abbasiah di Khurrasan hidup dengan suburnya. 

 

Marwan bin Muhammad, pahlawan yang malang 

Pada tahun 127 H. (745 M.) Marwan bin Muhammad, yaitu Khalifah yang terakhir dari keluarga 

Bani Umayyah menaiki singgasana Khilafah. Ia seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan 

yang perkasa, akan tetapi nasibnya buruk, dengan sifat-sifatnya yang mulia itu ia tidak dapat 

mempertahankan Daulat Bani Umayyah dari keruntuhan. 

Pemberontakan terjadi di seluruh kerajaan, kelompok Khawarij mengadakan huru-hara di Palestina, 

Hadramaut dan Yaman. Marwan bin Muhammad dapat menundukkan pemberontakan-pemberontakan 

tersebut namun ia tidak berdaya menghadapi pemberontakan Bani Abbas. 

Pada suatu hari Marwan bin Muhammad dapat menangkap sepucuk surat yang dikirimkan oleh 

Ibrahim al-Imam (keturunan Abbas yang menjadi kepala kelompok Abbasiyah) kepada Abu Salmah, 

muballigh yang juga tangan kanan keluarga Abbasiyah di Irak. Berdasarkan surat itu Ibrahim al-Imam 

ditangkap, dipenjarakan dan dibunuh. 

Sebelum ia meninggal ia berwasiat kepada para pengikutnya agar mereka berusaha dengan sekuat 

tenaga menyampaikan cita-citanya, dan mereka harus mengangkat saudaranya yaitu Abul Abbas dan 

kemudian Ja’far, menjadi Khalifah. Keluarganya disuruh sesegera mungkin untuk meninggalkan Kufah. 

 

Khurrasan menjadi pusat gerakan kelompok Bani Abbas 

Sebab dijadikannya Khurrasan sebagai pusat kegiatan Bani Abbas, karena letaknya yang jauh dari 

pusat Ibukota kerajaan Bani Umayyah yaitu Damaskus, dan karena penduduk Khurrasan sangat membenci 

keluarga Bani Umayyah karena kezaliman mereka atas penduduk Khurrasan. 

Seorang pengikut dan tulang punggung keluarga Bani Abbas ialah Abu Muslim Al-Khurrasani, 

dengan tipu dayanya dan kelicinan siasatnya ia dapat memecah-belah suku-suku Arab di Khurrasan. 

Setelah berhasil ia memerangi wali negeri itu yang diangkat oleh Marwan yaitu Nashru bin Saiyar. Nashru 

dikalahkannya dan ia berkuasa di Khurrasan. 

Ia beserta laskarnya berangkat ke Irak, lalu menundukkan kota Kufah. Disana ia menetapkan Abul 

Abbas Assafah menjadi Khalifah dari Bani Abbas yang pertama, pada tanggal 13 Rabi’ul Awwal tahun 

132 H. = 30 Oktober 749 M. 

 

Akhir hayat Marwan bin Muhammad 

Setalah Abul Abbas menjadi Khalifah pertama dari Bani Abbas, dia memerintahkan kepada 

pamannya Abdullah bin Ali untuk memerangi Marwan bin Muhammad. Abdullah segera mengerahkan 
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laskarnya. Ditepi sungai Zaad (anak sungai Tigris) bertemu dengan pasukan Marwan yang berjumlah 

120.000 orang. Tetapi laskar Marwan yang banyak itu tidak kuat menahan serangan musuhnya, ia 

dikalahkan oleh Abdullah. Marwan terpaksa melarikan diri menyeberangi sungai Tigris untuk menuju 

Mosul. Akan tetapi penduduk negeri itu tidak suka menerima kedatangan Marwan, mereka segera merusak 

jembatan yang akan dilaluinya, akhairnya Marwan berbelok memutar haluannya menuju ke Herran dan 

kemudian terus ke Damaskus. Dia dikejar oleh Abdullah sampai ke Fusthath (Mesir). Sampai disini 

Abdullah menyerahkan tugasnya memburu Marwan itu kepada saudaranya Saleh bin Ali. 

Di desa Bushair, di Alfayaum (Mesir) Saleh bertemu dengan Marwan, dan Khalifah yang malang itu 

mati dibunuh oleh musuhnya. Kejadian yang menyedihkan ini terjadi pada 27 Dzulhijjah 132 H. atau 5 

Agustus 750 M. Kepalanya disula dan dikirimkan ke Kufah kepada Abul Abbas Assafah. Demikian 

seluruh keluarga Khalifah Bani Umayyah dibunuh keluarga Bani Abbas, hanya satu dari keturunan Bani 

Umayyah yang selamat dan melarikan diri ke Andalus, yaitu Abdurrahman. 

Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulat Bani Umayyah dan berkibarlah bendera hitam yang 

menjadi syi’ar lambang persatuan Abbasiyah dengan jayanya diatas menara benteng-benteng Damaskus. 

 

SEBAB-SEBAB RUNTUHNYA DAULAT BANI UMAYYAH 

 

1. Pengkhianatan atas diri Ali bin  Abi Talib 

Sebagian besar sebab yang membuka jalan bagi Mu’awiyah sebagai Khalifah Bani Umayyah 

pertama, untuk menjadi Khalifah adalah dengan ketajaman mata pedangnya dan kebijaksanaannya. 

Dengan tipu dayanya dan kebijaksanaannya ia dapat memusnahkan segala rintangan yang menghadangnya 

dan mematahkan perlawanan kaum Khawarij dan Syi’ah. Namun ia telah melakukan kesalahan besar, yaitu 

dengan perbuatannya yang selalu menghina Ali bin Abi Talib dan merendahkan derajatnya pada khutbah-

khutbahnya di hadapan ummat Islam. Inilah yang menyalakan api kemarahan Syi’ah kepadanya. 

 

2. Melanggar janji dengan Hasan bin Ali 

Kesalahan yang kedua ialah pelanggaran atas janji yang ia ikrarkan kepada Hasan bin Ali, yaitu 

bahwa pengangkatan Khalifah sepeninggalnya harus diserahkan kepada permusyawaatan ummat Islam. 

Janji ini telah dibatalkan dengan pengangkatan Yazid sebagai Putera Mahkota. Inilah yang menyebabkan 

terjadinya perang Karbala dan terbunuhnya Husein bin Ali;  peperangan yang sangat mengenaskan hati 

ummat Islam sehingga mereka banyak yang memihak kepada keturunan Ali dan Fatimah. 

Peristiwa itu pula yang menyebabkan api pemberontakan dan huru-hara dimana-mana menentang 

kekuasaan Bani Umayyah. Abdullah bin  Zubair memberontak di Makkah. Mukhtar bin Ubaid durhaka di 

Irak, Syi’ah menghidupkan perlawanan dimana-mana, sehingga sendi singgasana Bani Umayyah menjadi 

goyah, memang ketika kerajaan sedang kuat mereka bisa ditindas tapi gerakan itu bagaikan api dalam 

sekam, ia tetap selalu menyala. 

Peraturan yang dibuat oleh Mu’awiyah menjadikan pangkat Khalifah menjadi turun temurun dalam 

keluarga bani Umayyah, padahal keturunan Nabi pun tidak memperoleh pangkat itu.  

Peristiwa yang juga menyakiti hati ummat Persia juga yang menimpa Ali Zainul Abidin bin Husain 

bin  Ali, yang mana ibundanya adalah puteri  Yazdayird Kisra Persia yang sangat dimuliakan di Persia. 

Oleh karena itu keturunan Husein bin Ali menjadi termulia dan terutama sekali menurut keyakinan orang 

Persia, karena turunan itu merupakan pertalian keluarga Nabi dengan keluarga Kisra. Orang Persia ingin 

melanjutkan kerajaan Islam di bawah kuasa gabungan darah bangsawan Persia dengan darah suci turunan 

Nabi. 
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Orang Persia juga terhina oleh siasat Bani Umayyah, karena ia amat mengutamakan bangsa Arab dan 

tidak mengindahkan bangsa selain Arab. Pangkat yang tertinggi hanya boleh dijabat oleh orang Arab. 

Bangsa lain walaupun telah memeluk agama Islam diwajibkan juga membayar jizyah. Dan tentara yang 

bukan bangsa Arab tidak diberi hak menerima pembagian harta rampasan perang sebagai tentara Islam, 

sekalipun agama Islam telah membentangkan hak persamaan diantara kaum muslimin. 

 

3. Ta’assub Jahihiyah 

Bani Umayyah menghidupkan kembali faham kebangsaan di masa jahiliah, yaitu faham kebangsaan 

yang sempit yang tidak diizinkan oleh agama Islam. Pemberian Khalifah atas suku tertentu tidak sama 

dengan yang diberikan kepada suku yang lain. Peristiwa sedemikian itu  yang membuka peluang bagi Abu 

Muslim al-Khurrasani dalam usahanya menegakkan Daulat Abbasiyah. 

Begitu pula kegemaran Khalifah-khalifah terakhir Bani Umayyah, yang banyak menghabiskan 

waktunya untuk bermain-main dengan kemewahan yang tidak terbatas, sehingga mereka kurang 

mengacuhkan urusan kerajaan. Hal ini yang menambah kebencian ummat Islam kepada pemerintahan 

keluarga itu. Adat-istiadat istana Byzantium yang menimbulkan kerusakan batin, banyak yang mereka tiru. 

 

4. Pengangkatan dua orang Putera Mahkota 

Pengangkatan dua orang mahkota juga sangat buruk akibatnya. Putera mahkota yang lebih dahulu 

menduduki singgasana Khalifah, berusaha memecat saudaranya dan melantik puteranya sendiri. Hal ini 

menimbulkan perpecahan dalam tubuh keluarga bani Umayyah. Kemudian Khalifah yang baru 

membalaskan dendamnya kepada siapa saja yang membantu singgasananya. Oleh karena itu perhatian dan 

simpati rakya menjadi pudar. Mereka senantiasa menunggu kedatangan seorang pemimpin yang akan 

mempersatukan mereka untuk membalas dendam kepada keluarga Bani Umayyah. Di saat demikian Abu 

Muslim muncul membawa suara baru dan janji perbaikan, dibawah bendera Bani Abbas. 

 

 

PERTANYAAN: 

1. Mengapa al-Walid bin Yazid merupakan Khalifah yang sangat cela? Apa akibatnya?  

2. Siapa pengganti al-Walid bin Yazid? Bangaimana suasana khilafah pada masanya? 

3. Bagaimanakah kepribadian Marwan yang sesungguhnya? Pemberontakan mana saja yang ia 

hadapi? 

4. Siapakah Ibrahim al-Imam? Mengapa Marwan membunuh Ibrahim al-Imam? Apa wasiatnya 

sebelum meninggal? 

5. Terangkan munculnya gerakan Abbasiyah! Apakah peran dari Abu Muslim Al-khurrasani? 

Bagaimana ia bisa menguasai Khurrasan? 

6. Apa yang dilakukan Abul Abbas setelah dilantik menjadi Khalifah? Siapakah pemimpin pasukan 

Abbasiyah? Dimana mereka bertemu dan bertempur? 

7. Berapa jumlah pasukan Marwan ketika itu? Siapakah yang menang? Kemana Marwan melarikan 

diri? 

8. Siapakah yang melanjutkan pengejaran atas Marwan? Dimana ia ditangkap? Kapan terjadi? 

9. Bagaimana tentara Abbasiyah menyikapi Marwan dan keluarga Bani Umayyah? Dimana pusat 

khilafah Daulah Abbasiyah? 

10. Sebutkan sebab-sebab keruntuhan Daulat Bani Umayyah! 
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BAB V 

DAULAT ABBASIYAH 

(132 – 656 H. = 750 – 12158 M.) 

 

Keluarga Abbas 

Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf meninggalkan beberapa orang putera. Diantaranya 

Abdullah (ayahanda Nabi Muhammad), Abbas dan Abu Talib. Akan tetapi yang mempunyai keturunan 

banyak hanyalah Abbas dan Abu Thalib. Mereka berdua menurunkan keluarga besar yang tersebar 

seantero Daulat Islam, dari ujung Barat Afrika-Utara sampai ke negeri-negeri Asia-Tengah. 

Abbas dilahirkan tiga tahun sebelum tahun gajah. Berarti lebih tua tiga tahun dari Rasulullah. Ibunya 

bernama Nutailah binti Janab. Abbas seorang pemuka Bani Hasyim dan seorang cendikia suku Quraisy. Ia 

sahabat karib Abu Sufyan bin Harb. Dikala agama Islam mulai disiarkan Nabi, dia menjadi pembela Nabi 

yang mukhlis. Ia dimuliakan dan dicintai Rasulullah s.a.w. dan Khalifah-khalifah setelahnya. Ia wafat pada 

masa pemerintahan Utsman bin Affan. 

Abdullah bin Abbas adalah putera kedua dari Abbas. Ia lahir dua tahun sebelum Hijrah. Ketika 

Nabi wafat umurnya baru tiga belas tahun. Ia kekasih dan kesayangan Nabi. Di zaman Umar bin Khattab ia 

menjadi anggota dewan penasehat Khalifah yang istimewa. Sekalipun ketika itu usianya masih amat muda, 

tapi kerap kali Umar menanyakan hukum-hukum dan berbagai masalah kepadanya. Dari keturunan 

Abdullah inilah lahir keluarga Abbasiyah, dan saudara-saudaranya yang lain tidak mempunyai keturunan. 

Ali bin Abdullah adalah salah satu putera Abdullah. Ia lahir dimalam wafatnya Khalifah Ali bin Abi 

Talib. Untuk memperingati kematian itu maka Abdullah memberi nama puteranya dengan nama Khalifah 

itu. 

Muhammad bin Ali adalah putera sulung dari 20 putera dan 11 puteri Ali bin Abdullah. Dia inilah 

ayahanda Ibrahim al-Imam, Abul Abbas Assafah dan Abu Ja’far al-Manshur. Dan tiga putera Muhammad 

inilah yang menjadi tulang-punggung Daulat Abbasiyah. 

 

Zaman Keemasan Daulat Abbasiyah 

Lima Abad lamanya keluarga Abbasiyah menduduki singgasana Khalifah Islam, mulai dari tahun 

132 H. (749 M.) yaitu tahun dikukuhkannya Abul Abbas Assafah, sampai jatuhnya Baghdad oleh serbuan 

orang Mongol-Tartar dibawah kepemimpinan Hulako pada tahun 656 H. (1258 M.). 

Masa sejak berdirinya Daulat Abbasiyah sampai ke zaman Khalifah al-Watsiq Billah tahun 232 H. 

(879 M.) adalah masa kejayaan, ketinggian dan kebesaran Daulat Bani Abbas, zaman keemasan Islam 

yang sangat gemilang. 

 

 

1- ABUL ABBAS ASSAFAH 

(132 – 136 H. = 749 – 754 M.) 

 

Abul Abbas dibaiat menjadi Khalifah pertama Daulat Bani Abbas di Kufah pada tanggal 13 Rabi’ul 

Awwal 132 H (30 Oktober 749 M). 

Pada waktu itu Khalifah terakhir dari Bani Umayyah masih hidup, terjadi pertempuran di Alfayaum 

(Mesir). Pada saat itu Marwan menemui ajalnya. Abul Abbas pindah ke Hirah, kemudian ke Anbar dan 

dijadikannya sebagai pusat pemerintahan dengan nama “Hasyimiyyatul Anbar”, agar jadi peringatan bagi 

leluhur Bani Abbas yaitu Hasyim. 
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Bani Abbas tidak menjadikan Damaskus sebagai Ibukota, karena disana masih banyak sisa-sisa 

pengikut Bani Umayyah, apalagi letaknya yang jauh dari Persia yang menjadi pusat kekuatan Bani Abbas, 

dan juga dekatnya dengan batas Imperium Romawi  Timur yang mungkin akan membahayakan 

singgasananya yang masih muda. 

 

Politik Assafah 

Langkah pertama ia menjadi khalifah ialah memperkuat sendi-sendi khilafah. Arah politiknya tampak 

dari Khutbah pertamanya saat ia dinobatkan sebagai Khalifah di Kufah. Dalam pidatonya itu dia 

menyatakan kelebihan keluarga Muhammad dan mencela Bani Umayyah, karena mereka merampas 

pangkat Khalifah. Dia mencela tentara Syam dan memuji penduduk Kufah karena kejujuran mereka 

membantu keluarga Bani Abbas menegakkan khilafah. Khutbahnya itu diakhiri dengan pernyataan: 

“Sayalah Assafah yang tidak gentar menumpahkan darah apabila perlu”. Ia bertekad bahwa siapapun yang 

berani menghalangi Daulatnya maka akan berhadapan dengan pedangnya. Sejak itu ia mendapat gelar 

“Assafah” yang artinya “Sang penumpah darah” 

 

Masa Khilafah Abul Abbas  

Masa pemerintahan Assafah dihabiskan untuk menundukkan daerah-daerah dan panglima-panglima 

yang masih setia kepada Bani Umayyah, Ia menumpas seluruh keturunan Bani Umayyah. 

Begitupula yang dilakukan Abdulah bin Ali di Syam, yang mengadakan pembersihan atas para 

Gubernur Bani Umayyah, sebagaian besar dari mereka dibunuh saat mereka diundang menghadiri suatu 

perjamuan. 

Tidak hanya itu, Assafah juga membunuh Abu Salmah al-Khilaly, seorang yang menjadi tangan 

kanannya saat mendirikan Daulat Bani Abbas, yang juga mendapat gelar Wazir keluarga Muhammad. Abu 

Salmah dibunuh karena dicurigai akan memindahkan khilafah kepada keluarga ‘Alawiyyin (keturunan Ali 

bin Abi Talib). 

Hal serupa juga akan dilakukan atas Abu Muslim Al-Khurrasani, karena dikawatirkan panglima ini 

akan membahayakan Daulatnya karena semakin lama pengaruhnya semakin besar. Akan tetapi ajal 

menghalangi maksudnya itu. Dan keinginannya itu baru terlaksana pada masa Abu Ja’far al-Manshur 

saudaranya. 

As-Safah wafat pada tanggal 17 Dzul Hijjah 136 H. (9 Juni 754 M.) setelah ia memerintah selama 4 

tahun 9 bulan lamanya. 

 

PERTANYAAN: 

1- Terangkanlah silsilah keluarga Bani Abbas! 

2- Berapa lama Bani Abbas memegang Khilafah Islam? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 

3- Kapan Daulat Abbasiah berada dalam zaman keemasannya? 

4- Siapa Khalifah Bani Abbas yang pertama? Kapan dinobatkan? 

5- Megapa ia diberi gelar Assafah? Apa artinya? Bagaimana politik pemerintahannya? 

6- Siapakah Abu Salamah itu? Gelar apa yang diberikan oleh keluarga Bani Abbas kepadanya? 

Mengapa ia mendapat gelar itu? Mengapa ia dibunuh oleh Assafah? 

7- Bagaimanakah nasib Abu Muslim Al-Khurrasany? Mengapa terjadi yang sedemikian? 

8- Kapan Assafah Wafat? Siapa penggantinya? 
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2- ABU JA’FAR AL-MANSHUR 

(136 – 158 H. = 754 – 775 M.) 

 

Abu Ja’far dinobatkan menjadi khalifah di hari wafat saudaranya Assafah. Dia dijuluki sebagai 

pendiri yang hakiki Daulat Abbasiyyah, karena dialah yang meletakkan dasar-dasar dan undang-undang 

Daulat tersebut. 

Pada masa inilah Daulat Abbasiyah memasuki masa keemasannya, masa perkembangan ilmu 

pengetahuan yang membuat Daulat Abbasiyah semakin gemilang dimasa mendatang. Pada masa ini juga 

pengaruh Persia sangat tampak, sehingga khalifah-khalifah Bani Abbas bayak mengikuti adat-istiadat para 

Kisra Persia, bahkan dalam sistim pemerintahan juga banyak dipengaruhi Persia. Bahkan istana Abbasiah 

lebih didominasi oleh orang-orang Persia daripada orang Arab. 

 

Kesulitan yang dihadapi al-Manshur 

Di permulaan masa pemerintahannya, Khalifah al-Manshur menghadapi berbagai macam kesulitan 

yang dihadapinya dengan ketabahan dan keteguhan hatinya. Sifat inilah yang membuatnya berhasil 

menyelasaikan segala masalah yang dihadapinya. Diantara kesulitan yang diahadapi al-Manshur ialah 

adanya pengingkaran yang dilakukan oleh Pamannya Abdullah bin Ali, Abu Muslim al-Khurrasani dan 

kaum Alawiyyin. 

 

1. Menghadapi Abdullah bin Ali 

Abdullah bin Ali membuat pernyataan bahwa Assafah telah menjanjikan bahwa sepeninggal Assafah 

kelak, dialah yang akan menggantikannya, jika dia dapat memusnahkan seluruh kekuatan Marwan bin 

Muhammad al-Umawy. Pernyataannya ini dibenarkan oleh sebagian golongan, lalu mereka membaiatnya. 

Maka dari itu Abdullah tidak mengakui pembaiatan al-Manshur. Untuk menundukkan perlawanan 

Abdullah ini al-Manshur menggunakan kekuatan Abu Muslim al-Khurrasany untuk menundukkan Syam. 

Sementara di dalam laskar Abdullah bin Ali di Syam terdapat 17.000 orang tentara Khurrasan, maka 

ia takut kalau mereka akan bergabung dengan barisan Abu Muslim. Maka mereka dibinasakan dengan tipu 

muslihatnya. Dengan demikian ia telah melemahkan kekuatan sendiri dan dengan mudah Abu Muslim 

menguasai Syam. Abdullah ditangkap, dipenjarakan sampai akhir hayatnya. 

 

2. Menghadapi Abu Muslim al-Khurrasany 

Khalifah al-Manshur murka kepada Abu Muslim al-Khurrasany lantaran ia terlalu meninggikan 

dirinya, ia tidak lagi taat terhadap perintah Khalifah, ia juga terlalu banyak menumpahkan darah dengan 

tanpa sebab yang nyata. Bahkan menyatakan keingkarannya kepada Khalifah. Atau boleh dikatakan bahwa 

kebesaran nama Abu Muslim al-Khurrasany dirasa membahayakan keutuhan kekuasaan al-Manshur. 

Akhirnya tiba saat ia dipanggil untuk menghadap Khalifah, dengan daya upaya Abu Muslim dibunuh oleh 

al-Manshur. Dengan demikian bulat sudah kekuasaan Khalifah al-Manshur. 

 

3. Menghadapi kaum Alawiyyin 

Keluarga Abbasiyah mendirikan khilafahnya diatas reruntuhan Daulat Bani Umayyah, hal ini tidak 

menyenangkan hati kaum Alawiyyin, karena mereka yakin bahwa mereka lebih berhak atas khilafah 

daripada keluarga yang lain. Maka dari itu kaum Alawiyyin menyatakan permusuhan atas keluarga 

Abbasiyah. Apalagi ketika meruntuhkan Bani Umayyah mereka mengibarkan bendera atas nama Bani 

Hasyim, sehingga kaum Alawiyyin mau bekerjasama, tetapi setelah berhasil mereka ditinggalkan. 
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Pada tahun 145 H. penduduk Hijaz membai’at Muhammad bin Abdillah al-Alawy sebagai Khalifah. 

Ia mengirimkan saudaranya Ibrahim ke Bashrah untuk menyebarkan pembaiatan dirinya dan supaya 

penduduk kota Bashrah turut pula membaiatnya. 

Al-Manshur mengerahkan pasukanya untuk menaklukkannya, pada tahun itu pula Muhammad bin 

Ali wafat dalam peperangan. Sepeninggal Muhammad bin Ali, saudaranya Ibrahim mengangkat dirinya 

sebagai Khalifah di Irak dan Persia. Akan tetapi nasibnya sama dengan Muhammad bin Ali, ia wafat pada 

tahun 146 H ditangan  laskar al-Manshur. 

 

Politik Luar Negeri Al-Manshur 

1- Terhadap Byzantium 

Orang Byzantium senantiasa mengintai peluang kelemahan Bani Umayyah untuk melancarkan 

serangan mereka ke negeri-negeri Islam yang berbatasan dengan negeri mereka. Kaisar Byzantium 

mengerahkan tentaranya menyerang Syam dimasa al-Manshur pada tahun 138 H. Penyerangan ini dapat 

dipatahkan oleh laskar Abbasiyah. Peperangan ini berakhir dengan perjanjian genjatan senjata selama 7 

tahun. 

Setelah Khalifah al-Manshur dapat memadamkan gejolak kaum Alawiyyin, maka Khalifah memulai 

penyerangan atas Imperium Byzantium. Dengan penyerangan ini Kaisar Byzantium minta berdamai dan 

berjanji akan membayar upeti tahunan kepada Khalifah Abbasiyah. 

2. Terhadap Andalusia 

Andalusia (Sekarang Spanyol) masih dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah, dengan usaha Amir 

Abdurrahman bin Mu’awiyah bin Hisyam. Amir ini dapat melarikan diri kesana ketika pasukan Abbasiyah 

melakukan pembersihan atas keluarganya. Andalusia berdiri tegak terlepas dari kekuasaan Abbasiah pada 

tahun 138 H = 757 M. Al-Manshur tidak dapat menaklukkan negeri tersebut lantaran jauhnya perjalanan 

dan al-Manshur masih menghadapi pergolakan dalam negeri. 

Dalam hal ini Daulah Abbasiyah menjalin persahabatan dengan negeri-negeri yang berbatasan 

dengan Andalusia, seperti dengan Pepyn raja Frank, serta bertukaran duta dan bingkisan. 

 

3- Terhadap Afrika  

Bangsa Barbar di Afrika Utara tidak rela dipimpin oleh bangsa Arab yang sering merendahkan 

martabat mereka. Mereka tidak diperlakukan seperti saudara oleh para wali (Gubernur) Arab, sehingga 

seperti pergaulan penjajah dengan rakyat jajahan walaupun mereka telah masuk Islam. 

Pada masa melemahnya Daulat Bani Umayyah mereka berontak dan mendirikan beberapa wilayah 

merdeka. Namun tidak lama diantara mereka terdapat perselisihan. Peluang ini dipergunakan oleh al-

Manshur untuk menaklukkan daerah tersebut kembali pada tahun 144 H. 

Kota Kairawan beberapa kali berganti penguasa, sekali jatuh ketangan Abbasiah dan sesekali 

ketangan Barbar. Pada tahun 155 kota itu sepenuhnya dikuasai oleh laskar Abbasiyah. 

 

Pembangunan di Masa Al-Manshur 

Mendirikan kota Baghdad dan kota-kota lain 

Khalifah Al-Manshur mendirikan kota Hasyimiyatul Kufah untuk ibukota negaranya. Kemudian 

dibangun pula kota Baghdad ditempat yang sangat strategis, tidak terlalu jauh dari laut, dan terletak 

diantara sungai Tigris dan Euptrat. Juga dibangun kota Ar-Rushafah dipinggir Timur sungai Tigris. Kota 

Baghdad dijadikannya sebagai markas besar tentaranya. 

 

Zaman mengarang dan terjemah 
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Al-Manshur menggiatkan para pujangga untuk mengarang dan menterjemahkan buku-buku dari 

bahasa Persia, Yunani dan Hindu ke dalam bahasa Arab. Ia sendiri gemar akan ilmu kedokteran, falak dan 

ilmu pasti. Maka kota Baghdad menjadi hidup dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban. Di 

zamannya lahirlah beberapa orang pujangga, pengarang, penterjemah, diantaranya ialah Ibnu Muqaffa’ 

penerjemah buku Kalilah dan Daminah. 

 

Kecermatan Al-Manshur 

Khalifah Al-Manshur sangat teliti dan cermat dalam menjaga peraturan. Dia terkenal rajin dan 

berhati-hati dalam pengaturan istananya. Senantiasa ingat dan waspada dalam segala pekerjaannya. Hal ini 

terbukti dengan perkataannya: “Pintu istanaku hendaklah senantiasa dilalui oleh empat orang, mereka itu 

adalah tiang khilafah. Manakala mereka kurang seorang saja, maka khilafah tidak akan tegak, laksana kursi 

yang tidak tegak kecuali dengan empat kaki. Mereka itu ialah: 1- Hakim yang adil, 2. Kepala intelejen 

yang mengawasi sepak terjang para pejabat, 3. Kepala perpajakan yang adil dan tidak aniaya, 4. Jawatan 

Pos yang senantiasa membawa berita yang benar kepadaku tentang sepak terjang pembesar-pembesar 

Khilafah. 

Al-Manshur mempergunakan kepala-kepala jawatan Pos dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah 

spion yang mengawasi segala perihal khilafah. Dengan demikian Al-Manshur dapat mengetahui segala 

sepak terjang para Gubernurnya sebagaimana hukum yang diputuskan oleh para Hakimnya, berapa uang 

yang masuk ke dalam Baitul Mal dan lain-sebagainya. 

Kepala-kepala jawatan pos selalu melaporkan harga pasaran dari segala macam barang, makanan dan 

barang yang lain. Oleh karena itu hubungan dengan para Gubernur sangat dekat. Kalau harga barang-

barang naik jauh melebihi harga biasa, diperintahkannya agar harga itu diturunkan seperti sediakala. Jika 

ada seorang pegawai berlaku lalai atau kurang hati-hati, akan diperingati atau di non aktifkan. 

Khalifah Al-Manshur terkenal hemat mengeluarkan perbelanjaan dan pemberian, sehingga dikala ia 

wafat perbendaharaan negara melimpah dan dapat dibelanjakan untuk sepuluh tahun kemudian lamanya. 

Walaupun demikian ia memiliki kekurangan, diantaranya adalah penumpahan darah dan kecurangan atas 

beberapa orang yang dijamin keamanan jiwanya. 

Al-Manshur wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah 158 H. (8 Oktober 775 M.). Ia digantikan oleh 

puteranya Al-Mahdi. 

 

PERTANYAAN: 

1. Kapan Abbasiyah memasuki masa kejayaannya? Apa saja yang bekembang pesat saat itu? 

2. Apakah kesulitan yang dihadapi oleh Khalifah Al-Manshur? Bagaimana ia menghadapinya? 

3. Mengapa Abdullah bin Ali memberontak? Ceritakanlah yang dilakukan oleh laskar Abbasiyah 

manghadapi Abdullah bin Ali! 

4. Mengapa Abu Muslim dibenci Al-Mansyhur? Bagaimana Al-Manshur menundukkannya? 

5. Mengapa golongan Alawiyyin memusuhi Bani Abbas? Siapa saja pimpinan mereka? 

6. Bagaimana siasat Al-Manshur terhadap Byzantium, Andalus dan Afrika? 

7. Kota apa sajakah yang dibangun Al-Manshur? Mengapa kota Baghdad sangat strategis? 

8. Terangkanlah bahwa Al-Manshur sangat teliti dan cermat! Siapa sajakah 4 orang yang menjadi 

tonggak khilafahnya? 

9. Bagaimana cara Al-Manshur mengetahui sepak terjang para pembesar Khilafah? Apa tugas 

jawatan Pos pada masa Al-Manshur? 
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3- AL-MAHDI 

(158 – 169 H. = 775 - 785 M.) 

 

Masa Pembaharuan dan Peralihan 

Khalifah Al-Mahdi memerintah selama 10 tahun. Masa pemerintahannya dipandang sebagai masa 

peralihan antara zaman kekerasan yang menjadi ciri Khalifah-khalifah Bani Abbas yang terdahulu kepada 

zaman sederhana dan lemah lembut yang menjadi perhiasan masanya dan Khalifah-khalifah kemudian. 

Al-Mahdi memulai masa pemerintahannya dengan bermacam-macam perbaikan dan pembangunan, 

berkat harta peninggalan yang amat banyak semenjak zaman Abu Ja’far Al-Manshur. 

Diantara usahanya ialah memdirikan bangunan-bangunan tempat air disepanjang jalan ke Mekkah 

untuk minuman kafilah yang berlalu, dan memperluas Masjidil Haram. Dia memberikan perbelanjaan tetap 

kepada orang lemah yang tak mampu lagi bekerja agar tidak mengemis. 

Diantara Makkah, Madinah dan Yaman dibangun jawatan pos berunta dan berkuda, peraturannya 

disempurnakan. Al-Mahdi juga dikenal pemurah dan dermawan, sehingga sifatnya yang utama ini hampir 

mendekati sifat boros. 

 

Sikapknya terhadap orang Zindik (Atheis) 

Al-Mahdi tidak selalu belemah lembut, ia juga kerap kali berlaku keras dan kasar atas orang-orang 

yang durhaka, khususnya kepada orang Zindik (Atheis), yang lahir di masa pemerintahannya. Kaum ini 

menghalalkan yang haram dan merusak tatanan kesopanan dan budi pekerti. Al-Mahdi berusaha menindas 

golongan ini, sehingga untuk itu dia mendirikan suatu jawatan istimewa dikepalai oleh seorang yang 

pangkatnya bernama ‘Shahibuz Zanadiqah’. Tugasnya ialah membasmi dan mengikis kaum dan ajarannya. 

Pengikisan terhadan kaum ini dilanjutkan oleh Khalifah berikutnya Musa Al-Hadi. 

 

Siasat Luar Negeri 

Di zaman Al-Mahdi mulailah kerajaan-kerajaan lain menyegani dan menakuti Daulat Islam karena 

kebesaran, keagungan dan kekuasaannya. 

Perselisihan yang tidak habis-habisnya antara Bani Abbas dan keluarga Bani Umayyah di Andalus, 

membentangkan jalan bagi Maharaja Karel De Grote untuk bersahabat dengan Khalifah-khalifah 

Abbasiyah. Hal ini menguntungkan Khalifah Abbasiyah dalam usahanya menghadapi Daulat Byzantium. 

Peperangan antara Daulat Abbasiyah dan Imperium Romawi Timur tiada henti-hentinya di zaman 

khalifah Al-Mahdi. Laskar Islam menjarah ke dalam daerah Romawi sehingga mereka sampai ke Anggora 

(Angkara) di Asia Kecil. Untuk membalas peristiwa ini, Kaisar Byzantium mengerahkan laskarnya 

menyerang negeri-negeri Islam di perbatasan Siria, sampai laskar Islam bisa dipukul mundur. Kemudian 

tiba giliran Al-Mahdi membalas serangan itu. 

Pada tahun 163 Al-Mahdi membentuk sebuah laskar besar dibawah pimpinan puteranya sendiri 

Harun Arrasyid, dibantu oleh panglima Khalid Al-Barmaky. Tentara ini dapat menumbangkan segala yang 

menghalanginya, sehingga ia dapat menaklukkan benteng Smala, sebuah benteng yang terkuat milik orang 

Byzantium. Pada tahun 165 H. Al-Mahdi mengadakan penyerangan sekali lagi, dengan angkatan perang 

yang juga dipimpin Harun Arrasyid. Kali ini Harun maju sampai ke tepi selat Bosporus, sehingga ia dapat 

memaksa Ratu Irene (pemangku jabatan Kaisar mewakili puteranya Constantyn VI yang masih kecil 

th.780 – 797 M.) membayar upeti tiap tahun kepada Daulat Islam, banyaknya 90.000 dinar. Peperangan 

inipun berakhir dengan perjanjian peletakan senjata antara kedua belah pihak dalam masa tiga tahun 

lamanya. 
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Di zaman Al-Mahdi ummat Islam juga memperluas dakwahnya di negeri-negeri sebelah Timur. 

Mereka memasuki tanah Hindustan. Mereka menghadapi beberapa pertempuran yang hebat. Mereka 

membakar kuil-kuil dan patung-patung Budha. Namun musibah besar terjadi setelah kepulangan mereka, 

dimana badai besar menerpa mereka di teluk Persia, sehingga banyak kapal beserta penumpangnya yang 

tenggelam. 

 

Wafatnya Al-Mahdi 

Pada 22 Muharram 169 H. (4 Agustus 785 M.) Khalifah Muhammad Al-Mahdi wafat. Ia berwasiat 

menurunkan pangkat Khalifah kepada dua orang putranya, yang pertama kepada Musa Al-Hadi dan kedua 

kepada Harun Arrasyid. Menurut wasiat Al-Mahdi itu pangkat Khalifah jatuh ke tangan Al-Hadi dan 

kemudian baru kepada Harun Arrasyid. 

 

 

 

4- MUSA AL-HADI 

(169 - 170 H. = 785 – 786 M.) 

 

Sebelum Al-Hadi dinobatkan sebagai Khalifah, ia banyak mempergunakan waktunya di negeri 

Masyrik. Di kala ia dinobatkan ia sedang berada disana menghadapi peperangan. Peristiwa yang telah 

banyak dialaminya di Masyrik itu, berpengaruh besar atas perjalanan siasat, akhlak serta budinya. 

 

Menghadapi Golongan Alawiyyin 

Keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib kaum Alawy, dimana-mana selalu berkeyakinan bahwa 

khilafah adalah hak khusus bagi mereka. Di zaman Khalifah Musa Al-Hadi mereka mengadakan 

pemberontakan di Hijaz, mereka dikepalai oleh Husein bin Ali cucu dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di 

Madinah Husein mendapat kemenangan. Istana Wali di kota itu diduduki, penjara dibubarkan, penghuni 

tahanan dilepaskan. Maka ia dinobatkan sebagai Khalifah oleh penduduk Madinah. 

Husein berangkat ke Makkah dengan membawa laskarnya, disana ia bertemu dengan laskar 

Abbasiyah yang dikirim Khalifah Musa Al-Hadi dibawah pimpinan panglima Muhammad bin Sulaiman. 

Pada suatu tempat bernama Wadi-Fuch, terletak antara Makkah dan Madinah, maka terjadilah peperangan 

hebat antara kedua laskar itu, Husein bin Ali beserta beberapa kerabat serta laskarnya wafat dalam 

peperangan. 

Peperangan di Wadi-Fuch itu tidak kalah hebat dengan peperangan Karbala. Pengaruhnya sangat 

besar pada perjalanan sejarah Daulat Bani Abbas. Dua diantara keturunan Ali bin Abi Talib, yang akan 

menjadi saingan besar bagi keluarga Abbasiyah dikemudian hari, dapat melarikan diri dari peperangan itu, 

mereka itu ialah Yahya bin Abdullah yang dilantik menjadi Amir di negeri Dailamy, sedangkan 

saudaranya Idris bin Abdullah mendirikan Daulat Bani Idris di Maghribil Aqsa (Maroko). 

 

Wafatnya Al-Hadi 

Pada tanggal 14 Rabi’ul Awwal 170 H. (13 September 786 M.) Khalifah Al-Hadi wafat pada umur 

26 tahun sesudah memerintah setahun tiga bulan. Dia digantikan oleh saudaranya Harun Arrasyid. 
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PERTANYAAN: 

1. Mengapa zaman Al-Mahdi dinamakan zaman peralihan? Apakah pembaharuan yang dilakukan 

oleh Al-Mahdi? 

2. Apakah itu kaum Zindik? Bagaimana Al-Hadi menghadapinya? 

3. Mengapa kerajaan-kerajaan lain mulai menyegani Daulat Abbasiyah? Bagaimanakah sikap Al-

Hadi terjadap Byzantium? 

4. Ceritakan tentang laju laskar Islam ke Hidustan! 

5. Kapan Al-Hadi wafat? Siapakah yang ditunjuk sebagai putera Mahkota? 

6. Mengapa kaum Alawiyyin selalu menginginkan menjadi Khalifah? Siapakah pimpinan 

Alawiyyin yang mengadakan pergerakan di Hijaz pada masa Al-Hadi? 

7. Dimana laskar Abbasiyah bertemu dengan laskar Alawiyyin? Bagaimanakah akhir dari 

peperangan itu? 

8. Siapakah dua keturunan Ali yang selamat dan akan menjadi saingan Khalifah Abbasiyah? 

Diamanakah mereka berkuasa? 
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5- HARUN ARRASYID 

(170 – 193 H. = 786 – 809 M.) 

 

Pengangkatan Harun Arrasyid 

Khalifah Harun Arrasyid dinobatkan sebagai Khalifah di hari wafatnya Al-Hadi. Ia adalah Khalifah 

yang paling terkenal diantara Khalifah Abbasiyah. Di zamannya kota Bagdad mencapai puncak 

kejayaannya, kemegahannya belum pernah ditemui sebelumnya. 

Harun Arrasyid mengendalikan Daulatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga pemerintahannya 

menjadi tolok ukur oleh bangsa-bangsa sepanjang zaman. Banyak sekali riwayat dan ceritera di kalangan 

orang yang membuktikan kejayaan masa pemerintahannya. Diantaranya ialah dongeng ‘1001 malam’ yang 

terkenal itu. Ia selalu lapang dada, ia sangat santun dan kasih kepada para ulama, filosuf dan pujangga 

yang datang ke Baghdad dari segala penjuru dunia. 

Masa itu didirikan pabrik-pabrik, gedung-gedung tempat penelitian perbintangan (Meteorolisch 

Observatorium), sekolah-sekolah dan lain-lain. Sehingga kota Baghdad ketika itu menjadi pusat ilmu 

pengetahuan, kebudayaan dan perniagaan dimuka bumi ini. 

Tidak ada istana kaisarpun yang seramai istana Khalifah Harun Arrasyid yang dipenuhi oleh para 

ulama, ahli hukum, pujangga, pengarang, penyanyi, seniman dan lain-lain dari berbagai macam golongan. 

Iapun seorang penyir dan ahli riwayat. Dia seorang yang budiman, mulia, disegani, dihormati, dicintai dan 

ditakuti oleh rakyatnya, dari tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. 

Diantara Khalifah-khalifah Abbasiyah hanya Harun Arrasyidlah yang pernah berjalan kaki sepanjang 

jalan beserta pengiringnya guna menunaikan ibadah haji di tanah suci. Peristiwa ini dipandang oleh ahli 

sejarah sebagai suatu perbuatan yang sangat utama dalam sejarah kepemimpinannya. Di tanah suci dia 

membelanjakan harta kekayaannya untuk menegakkan berbagai amal kebaikan dan kebutuhan umum, 

sedang permaisurinya Ratu Zubaidah tidak sedikit mengeluarkan uangnya untuk penggalian mata air yang 

dialirkan ke kota Makkah. Sampai kini mata air itu masih ada, bernama: ‘Mata air Zubaidah’. 

 

Harun Arrasyid dan kaum Alawiyyin 

Khalifah Harun Arrasyid sangat besar keinginannya untuk memperbaiki dan mendekatkan hubungan 

keluarga Abbasiyah dengan keluarga Alawiyyin. Ia terlalu bersikap lembut kepada mereka. Diantara 

mereka yang terpenjara di Baghdad dilepaskan. Akan tetapi kaum Alawiyyin itu sekali-kali tidak mau 

mengubah pendiriannya, bahwa hanya keluarga mereka sajalah yang berhak menjadi Khalifah. Apalagi hal 

itu sudah menjadi keyakinan mereka. Maka dari itu tidak bosan-bosan mereka berusaha merebut khilafah. 

 

Menghadapi Yahya bin Abdullah 

Di Dailam, yaitu suatu negeri di sebelah Selatan laut Kaspia, timbul gerakan kaum Alawiyyin yang 

dipimpin oleh Yahya bin Abdullah cicit dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hampir seluruh penduduk 

Dailam mendukung gerakan Yahya itu, hal ini membayakan Daulat Islam. 

Harun Arrasyid menghadapi gerakan itudengan memerintahkan panglima Fadhal bin Yahya al-

Barmaky membawa 50.000 pasukan ke negeri itu. Fadhal meneladani sikap Harun Arrasyid, yaitu dengan 

bujukan yang lemah lembut. Yahya bin Abdullah dibujuknya agar berdamai dengan Harun Arrasyid. 

Yahya bersedia menerima permintaan itu asal Khalifah Harun Arrasyid mau menuliskan surat 

jaminan keamanan jiwanya dengan tangan Rasyid sendiri, serta disaksikan oleh para fuqaha dan qadhi 

Baghdad serta para pembesar Bani Hasyim. 

Kehendak Yahya itu dikabulkan oleh Harun Arrasyid, dan surat jaminan itu dikirimkan kepadanya 

beserta hadiah dari berbagai macam barang berharga. 
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Kemudian Yahya datang ke Baghdad beserta Fadhal, disambut oleh Harun dengan segala 

kehormatan dan kemuliaan. Walau demikian pada akhirnya ruang gerak Yahya dibatasi dan diawasi oleh 

Khalifah. 

 

Menghadapi Idris bin Abdullah 

Politik Harun Arrasyid yang demikian itu dilakukan juga kepada Idris bin Abdullah. Pemuka 

Alawiyyin ini banyak mendapat pengikut di negeri Maghrib dari bangsa Barbar, sehingga ia dapat 

menegakkan kerajaan di Maroko pada tahun 172 H. (788 M.) Kerajaan itu dikenal dengan nama Daulat 

Bani Idris, yang berkuasa sampai pada tahun 311 H. (923 M.) 

Harun Arrasyid juga mengirim seorang pembesarnya yang terkenal licin dalam politik ke Afrika, 

namanya Sulaiman bin Jarir. Setelah Idris wafat bahaya Daulat itu belum hialang, karena pengikut Idris 

melantik putera bungsunya yang juga bernama Idris menjadi penggantinya. 

Baru saja Harun Arrasyid selesai menghadapi kaum Alawiyyin, timbul pula kerusuhan dan 

pemberontakan dimana-mana, seperti di Mosul, Siria, Armenia dan Khurrasan. Walaupun kerusuhan-

kerusuhan itu dapat ditanggulangi namun hal ini sangat merintangi jalannya kepemimpinan Harun 

Arrasyid. 

 

Berdirinya Daulat Bani Aghlab di Afrika 

Menurut pandangan Harun Arrasyid, Afrika Utara negeri orang-orang Barbar yang selalu gelisah itu 

harus diberi pemerintahan sendiri dibawah perlindungan Daulat Bani Abbas. Siasat Harun Arrasyid ini 

akan melepaskan diri dari kesulitan menghadapi orang-orang Barbar dan untuk menghambat kemajuan 

Daulat Bani Idris untuk menjarahi daerah-daerah Daulat Bani Abbas. 

Pada tahun 184 H. Ibrahim bin Aghlab dilantik menjadi Amir mengepalai pemerintahan disana, 

dengan perjanjian bahwa Ibrahim dan Amir-amir kemudian harus tetap mengakui Khalifah-khalifah 

Abbasiah. Dengan demikian berdirilah Daulat Bani Aghlab di Afrika pada tahun 184 H. (800 M.) Dengan 

kota Kairawan sebagai ibu kotanya. Daulat ini berkuasa di Afrika sampai tahun 296 H. (908 M.). 

 

Hubungan dengan Kaisar-kasar Tiongkok 

Harun Arrasyid berniat mengabadikan keamanan di seluruh kerajaan Islam. Untuk itu ia melakukan 

siasat perdamaian dengan kerajaan Tiongkok yang berbatasan dengan Daulatnya disebelah Timur. Ia selalu 

bertukaran hadiah dengan Kaisar-kaisar Tiongkok.  

 

Menghadapi Byzantium 

Untuk menjaga keselamatan daerahnya di sebelah Barat dari gangguan Byzantium, ia menjadikan 

kota Tarsus sebagai komando laskar Islam. Seorang panglimanya yang dari bangsa Turki diperintahkan 

oleh Harun untuk menyerang orang Byzantium di Asia Kecil, karena mereka senantiasa mengganggu 

batas-batas Daulat Abbasiyah. Kadang-kadang Harun Arrasyid yang memimpin tentaranya ke daerah itu. 

Pada tahun 181 H. Harun Arrasyid berangkat membawa angkatan perangnya menyerang Byzantium. 

Dalam beberapa pertempuran dia memperoleh kemenangan, sehingga ia sampai di Angora (Angkara). 

Sementara itu armada Islam yang di Laut Tengah dapat menduduki pulau Kreta (Kandia) dan Cyprus. Oleh 

karena itu Ratu Irene terpaksa mengikat perjanjian peletakan senjata dengan Harun Arrasyid dengan syarat 

dia harus membayar upeti tahunan kepada Daulat Abbasiyah. Akan tetapi sepeninggal Ratu, kaisar 

penggantinya melanggar syarat-syarat itu dan perangpun berulang kembali antara Daulat Abbasiyah  

dengan Imperium Byzantium. Harun Arrasyid maju lagi mengerahkan laskarnya. Dia dapat menduduki 

kota Heraclius dan memaksa orang-orang Byzantium membayar Upeti. Akan tetapi mereka selalu 
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mempergunakan waktu luang untuk menyerang negeri-negeri Islam. Oleh karena itu api peperangan antara 

keduanya tidak pernah padam. 

 

Harun Arrasyid dan Karel de Grote 

Berkat kebijaksanaan siasat Harun Arrasyid, ia dapat menjalin hubungan erat dengan Maharaja 

Perancis Karel de Grote (Charlemagne). Persahabatan itu melahirkan perjanjian, bahwa Karel akan 

menghadapi Bani Umayyah dan Rasyid dapat berkonsentrasi untuk menentang penjarahan orang 

Byzantium. 

Khalifah Harun Arrasyid dan Maharaja Karel saling bertukar hadiah dan bingkisan. Diatara hadiah 

Rasyid kepada Karel ialah ‘jam air’ yang amat ajaib dan halus buatannya sehingga orang Eropa 

menyangka benda itu adalah benda sihir. Rasyid memberikan pula kepada Karel ‘anak kunci gereja raya’ 

di Baitul Maqdis. Kerena inilah orang Perancis di belakang hari mengklaim bahwa mereka berhak 

melindungi tempat-tempat suci di Palestina dan melindungi orang-orang Kristen yang pergi melaksanakan 

haji ke negeri itu, karena ia yang memegang kuncinya. 

 

Keluarga Barmak 

Keluarga Barmak adalah kaum bangsawan dari Persia. Seorang anggota keluarga itu, yaitu Khalid 

bin Barmak diambil menjadi ‘wazir’ oleh Assafah dan Al-Manshur. Khalifah Harun Arrasyid mengambil 

puteranya pula, yaitu Yahya bin Khalid menjadi wazirnya. Yahya dibantu oleh empat puteranya, yaitu 

Ja’far, Fadhal, Muhammad dan Musa. Harun Arrasyid mempercayai mereka sekalian dan menyerahkan 

segala urusan kerajaan kepada mereka. 

Diantara putera Yahya yang berempat itu, Fadal sebagai putera sulung menjadi tangan kanan 

ayahandanya yang membantu dia dalam urusan yang besar dan pelik. 

Fadhal disusui oleh ibunda Rasyid, sebagaimana Rasyid disusui oleh Ibu Fadhal. Maka kedua orang 

besar ini saudara sesusuan. Dan ketika putera Rasyid yang bernama Muhammad Amin lahir, Rasyid 

menyerahkan pendidikannya kepada Fadhal. 

Pada tahun 176, Ja’far yang juga salah satu putera Yahya dipercayai mengamankan huru-hara di Siria 

pada tahun 186 H. Kemudian ia diangkat menjadi wali di Khurrasan dan sesudah itu dia diangkat menjadi 

Panglima Besar seluruh tentara. Pendek kata, Ja’far telah mendapat tempat yang luas sekali dalam diri 

Harun Arrasyid. Dia disayangi dan dihormati oleh Khalifah. 

 

Keluarga Barmak lambang Ketinggian dan Kemuliaan 

Tidak mengherankan kalau keluarga Barmak itu dicintai dan disegani rakyat. Para pujangga 

mengubah sloka yang indah halus memuji keluarga itu dan para biduan menyanyikan lagu yang merdu 

sedap menyatakan kemuliaan dan kedermawanan mereka, sehingga mereka telah menjadi ibarat dalam 

segala ketinggian dan kemuliaan. 

Akan tetapi, sudah menjadi adat dunia, bahwa segala sesuatu tak ada yang kekal. Demikian yang 

terjadi atas diri keluarga yang mulia itu. Bawaan masa dan pengaruh keadaan telah menjatuhkan keluarga 

itu dari puncak kemujuran yang setinggi-tingginya kedalam jurang kemalangan yang sedalam-dalamnya. 

Khalifah Harun Arrasyid telah merasa bahwa pengaruh dan kekuasaan keluarga Barmak telah sampai 

pada tingkat yang terlalu tinggi, dan sudah menyamai pengaruh dan kekuasaan Harun Arrasyid, bahkan 

terkesan melebihinya. Suatu ketika Harun Arrasyid meminta uang yang tidak seberapa jumlahnya kepada 

mereka, tapi tidak diindahkannya. Betapa tidak, semua pihak telah menghadap kepada mereka, sehingga 

tidak ada lagi yang tinggal pada Rasyid, kecuali dari namanya Khalifah. Kemegahan Fadhal dan Ja’far 

yang berlebihan menimbulkan iri hati pada sebagian orang, ditambah lagi dengan hasutan musuh-musuh 
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keluarga Barmak kepada Rasyid dan tuduhan mereka bahwa keluarga itu telah berlaku sekehendak hatinya 

membelanjakan uang negara, yang menambah nyala api kemurkaan Rasyid. 

Kemudian datang lagi peristiwa Yahya bin Abdullah al-Alawy. Setelah surat pengakuan aman atas 

diri cucu Ali itu dicabut kembali oleh Rasyid, dikurungnya Yahya di dalam istana Ja’far al-Barmaky. Akan 

tetapi karena sayang dan hormat Ja’far kepada kaum Alawiyyin, Yahya bin Abdullah dilepas. Tatkala hal 

ini diketahui oleh Harun Arrasyid maka murkalah ia kepada Ja’far. Dalam pada itu Rasyid mendapat berita 

bahwa keluarga Barmak telah membantu Abdul Malik bin Salih Al-Abbasi yang hendak merebut pangkat 

Khalifah dari Harun Arrasyid. 

 

Jatuhnya keluarga Barmak 

Segala peristiwa ini membulatkan hati Khalifah Harun Arrasyid untuk membinasakan keluarga itu. Ia 

memerintahkan pembunuhan atas Ja’far bin Yahya, kemudian ayahandanya beserta sekalian keluarganya 

serta sahabat-sahabatnya; demikian pula dengan Abdul Malik bin salih beserta keluarganya, mereka 

ditangkap dan dipenjarakan semuanya. 

 

Wafatnya Harun Arrasyid 

Pada tanggal 3 Jumada-tsaniah 193 H. (24 Maret 809 M.) Khalifah Harun Arrasyid wafat di markas 

tentaranya di Tarsus, dalam usia 47 tahun, setelah memerintah 23 tahun 2 bulah 18 hari. Sebelum wafatnya 

ia telah mengangkat tiga orang puteranya menjadi Amir dalam kerajaan. Kepada Muhammad Al-Amin 

diserahinya Daulatnya bagian Barat. Kepada Abdullah al-Makmun diserahinya memerintah Persia. Kepada 

Kasim diserahinya memerintah wilayah Armenia dan Aljazirah. Puteranya Al-Amin diangkat menjadi 

Putera Mahkota Pertama, sedangkan Abdullah Al-Makmun walaupun lebih tua dijadikan Putera Mahkota 

Kedua yang akan menjadi Khalifah setelah Al-Amin. 

 

PERTANYAAN: 

1. Mengapa Harun Arrasyid dipandang sebagai Khalifah Terbesar Bani Abbasiyah? Sebutkan 

diantara lambang kebesarannya! 

2. Sebutkan beberapa sifat mulia Harun Arrasyid! Apa-saja yang dibangun pada masa Harun 

Arrasyid? 

3. Bagaimanakah sikap Harun Arrasyid terhadap keluarga Alawiyyin? 

4. Siapakah yang mengadakan pemberontakan di Dailam? Siapakah panglima yang dikirim ke 

Dailam? Berapa pasukannya? 

5. Bagaimanakah siasat panglima Fadhal menghadapi Yahya? Apa syarat yang diajukan Yahya? 

Bagaimanakah Harun Arrasyid menanggapi syaratnya? 

6. Siapakah itu Idris bin Abdullah? Apa langkah Harun Arrasyid menghadapinya? 

7. Apa sebab berdirinya Daulat Bani Aghlab? Siapa yang dinobatkan? Apa syarat yang diajukan 

Harun Arrasyid? 

8. Ceritakan jalannya semua peristiwa antara laskar Islam dan serdadu Byzantium selama 

kepemimpinan Harun Arrasyid! 

9. Siapakah itu Karel de Grote? Mengapa Harun Arrasyid menjalin hubungan baik dengannya? Apa 

hadiah Harun untuknya? 

10. Terangkanlah kedekatan keluarga Barmak dengan keluarga Khalifah Bani Abbasiyah! Sebutkan 

dari keluarga mereka yang terkemuka! 

11. Terangkan pula kemuliaan dan ketinggian derajat keluarga Barmak dimasa Harun Arrasyid! 

12. Mengapa Khalifah Harun Arrasyid memutuskan untuk menyingkirkan keluarga Barmak? 
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13. Bagaimanakah nasib keluarga Abdul Malik bin Salih? Apa sebabnya? 

14. Kapan Harun wafat? Berapa umurnya? Berapa lama ia memerintah? 

15. Dimana sajakah tiga putera Harun Arrasyid diberi kekuasaan? Siapakah yang diangkat menjadi 

Putera Mahkota? 

-------- 

 

 

6- AL-AMIN DAN AL-MAKMUN 

(193 – 218 H. = 809 – 833 M.) 

 

Setelah wafatnya Harun Arrasyid, Muhammad Al-Amin dilantik sebagai penggantinya. 

Al-Amin menyerahkan sekalian urusan Daulatnya kepada wazirnya Fadhal bin Rabi’. Dia ini dikenal 

pandai memfitnah dan memperburuk orang lain. Dia dahulunya yang menghasut Harun Arrasyid untuk 

menggulingkan keluarga Barmak dan dia pula yang memutuskan hubungan antara adik dan kakak yaitu 

Al-Amin dan Al-Makmun. 

Perbuatan yang mula-mula dilakukanya utnuk menimbulkan sengketa antara kedua bersaudara itu, 

ialah menyerahkan sekalian harta peniggalan di markas tentara Rasyid di Tarsus, kepada Al-Amin, 

menurut wasiat Rasyid harta itu harus diserahkan kepada Al-Makmun semuanya. Ia juga menghasut Al-

Amin membatalkan baiat Al-Makmun menjadi putera mahkota kedua, dan mengangkat Ishak putera Al-

Amin sebagai penggantinya. Inilah pangkal sengketa. 

Lantaran hasutan Fadhal bin Rabi’ itu, Al-Amin berani melanggar perjanjian yang telah 

diikrarkannya pada masa hidup Harun Arrasyid. Perbuatan Al-Amin yang sedemikian itu, menimbulkan 

amarah orang Khurrasan dan penduduk kota-kota besar lainnya, sebab Al-Makmun mereka cintai lantaran 

kesalihan dan budinya. 

 

Antara Al-Amin dan Al-Makmun 

Karena hasutan itu terjadilah bencana besar dalam negeri. Api peperangan antara keduanya terjadi. 

Peperangan itu berakhir dengan kemenangan laskar Al-Makmun yang dipimpin oleh Panglima Thaher bin 

Husein. Al-Amin meninggal dalam pertempuran, dan Khilafah pindah ke Al-Makmun. 

Kemenangan Al-Makmun atas Al-Amin pada hakekatnya adalah kemenangan kaum Persia atas Arab, 

atau kekalahan pengaruh Arab oleh perngaruh Persia. Fadhal bin Rabi’ wazir Al-Amin adalah orang Arab, 

sedangkan Fadhal bin Sahl wazir Al-Makmun adalah orang Persia. Karena wazir adalah kuasa Khalifah. 

Di tubuh Khalifah Al-Makmun mengalir darah dan semangat Persia, karena ibunya memang berasal 

dari keturunan Persia. Maka tidak mengherankan kalau ia melebihkan bangsa itu dari bangsa Arab. 

Apalagi ia bisa merebut khilafat berkat pertolongan bangsa Persia. Oleh karena itu pengaruh bangsa Persia 

sangat besar pada masa pemerintahan Al-Makmun. 

 

Menghadapi kaum Alawiyyin 

Samangat dan perasaan ummat Persia sangat mendalam kesannya atas jiwa Al-Makmun. Ini adalah 

karena pengaruh wazirnya Fadhal bin Sahl. Oleh sebab itu, pada permulaan pemerintahannya ia mengasihi 

keluarga Alawiyyin, sehingga sampai ia mengambil warna biru, syi’ar kaum Alawiyyin menjadi simbol 

kedaulatannya, sebagai ganti warna hitam, simbol keluarga Abbasiyah. Ali Radhi Al-Alawy pemuka kaum 

Alawiyyin diangkat menjadi Putera Mahkota. Ia melakukannya untuk menarik hati bangsa Persia yang 

berkeyakinan bahwa hanya Alawiyyin yang berhak menduduki kursi Khilafah. 
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Pengangkatan itu dilakukan ketika ia di Khurrasan. Ketika penduduk Baghdad mengetahuinya, 

mereka marah dan membaiat Ibrahim bin Mahdi pamannya menjadi khalifah. 

Mendengar kejadian itu Al-Makmun segera meninggalkan kota Marwa (Mevr), ibukota negeri 

Khurrasan dan segera berangkat ke Baghdad. 

Setibanya di Baghdad warna hitam dipakainya kembali, yang merupakan syi’ar keluarga Abbasiyah. 

Dengan demikian ia dapat mengembalikan kepercayaan penduduk Irak umumnya dan kaum keluarganya 

pada khususnya. Maka Ibrahim Al-Mahdi melarikan diri meninggalkan Baghdad setelah menjadi Khalifah 

dua tahun lamanya. Akan tetapi Al-Makmun segera mema’afkan dan menyenangkan hatinya. 

 

Daulat Thahiriyyah 

Di zaman Al-Makmun pengaruh orang Khurrasan sangat besar, daerah itu diserahkan 

kepemerintahan sepenuhnya kepada Thahir bin Husein, panglimanya ketika menaklukkan Baghdad 

mengalahkan Al-Amin. Dengan demikian keluarga Thahir mendapat kemerdekaan berdiri sendiri (hak 

otonomi) memerintah Khurrasan (198 H. = 820 M.) 

 

Perhatian Al-Makmun terhadap Ilmu Pengetahuan 

Khalifah Al-Makmun adalah seorang Khalifah Islam yang arif bijaksana, lubuk akal lautan budi, 

mengutamakan kemerdekaan berfikir dan penelitian. Menurut pendapatnya, pertikaian dalam beberapa 

masalah agama menyebabkan ummat Islam terpecah belah, terbagi kepada beberapa golongan. Untuk 

menghindari bencana ini ia membentuk Majlis Munadharat, yang merupakan tempat membahas persoalan 

agama yang pelik, majlis ini bersidang dihadapan Al-Makmun sendiri dan dihadiri oleh para ulama 

kenamaan. Hasil pembahasan ini disiarkan kepada rakyat agar mereka melaksanakan sesuai hukum yang 

sama berdasar atas pendapat-pendapat yang disatukan, supaya tidak timbul perselisihan. 

Usaha dan kegiatan Al-Makmun bukanlah semata-mata terbatas dalam lingkungan ilmu agama saja, 

bahkan sampai pada lingkungan ilmu umum dan kebudayaan. Ia berusaha keras supaya orang-orang ahli 

tarjamah di zaman itu bersungguh-sungguh menterjemahkan kitab-kitab asing ke dalam bahasa Arab, 

terutama bahasa Yunani dan Persia.  

Maka banyak buku-buku pengetahuan yang disalin dan dikarang orang ketika itu, seperti kitab 

filsafat, kedokteran, ilmu falak, ilmu pasti, geometri, musik dan lain-lain. Ia juga mengutus rombongan 

ulama ke Konstantinopel untuk menterjemahkan buku-buku pengetahuan yang ada disana, ke dalam 

bahasa Arab. 

Tidak salah kalau ahli sejarah mengatakan bahwa ummat Islamlah yang menghubungkan ujung tali 

peradaban dan pengetahuan di zaman purba dengan ujung tali peradaban dan pengetahuan Barat di zaman 

ini. 

 

Wafatnya Al-Makmun 

Al-Makmun wafat pada 19 Rajab 218 H. (10 Agustus 833 M.) di Tarsus, ketika laskarnya sedang 

berperang melawan tentara Byzantium. Ia wafat pada usia 48 tahun dan masa pemerintahannya 20 tahun 5 

bulan 24 hari. Sebelum wafat ia telah berwasiat bahwa yang akan menggantikan dia ialah saudaranya Abu 

Ishak Muhammad al-Mu’tashim bin Rasyid. 

 

 

PERTANYAAN: 

1. Siapakah wazir yang diserahi urusan pemerintahan oleh Al-Amin? Bagaimanakah sifat orang 

tersebut? 
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2. Apa sajakah hasutan wazir tersebut kepada Al-Amin? Apakah akibat dari pelanggaran Al-Amin 

atas perjanjiannya ketika diangkat menjadi Putera Mahkota? 

3. Mengapa pemerintahan Al-Makmun banyak dipengaruhi Persia? Sebutkan diantara pengaruh 

Persia itu? 

4. Bagaimanakah siasat Al-Makmun menghadapi kaum Alawiyyin? Mengapa Al-Makmun 

menggunakan warna biru sewaktu berada di Khurrasan? 

5. Siapakah yang dibai’at penduduk Baghdad ketika Al-Makmun mengangkat Ridha al-Alawy 

menjadi putera mahkota? 

6. Apa usaha Al-Makmun mengembalikan kepercayaan penduduk Baghdad kepadanya? 

7. Ceritakanlah asal-usul berdirinya Daulat Thahiriyyah! 

8. Apakah peninggalan Al-Makmun dalam bidang pengetahuan? 

9. Kapan Al-Makmun wafat? Berapa lama ia memerintah? Siapa penggantinya? 
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7- AL-MU’TASHIM DAN AL-WATSIQ 

(218 - 232 H. = 833 – 847 M.) 

 

Suasana pemerintahan 

Di zaman Khalifah Muhammad Al-Mu’tashim terjadi banyak perselisihan faham keagamaan. 

Perbedaan antara para ulama Islam sering terjadi dimana-mana. Namun hal ini seakan-akan disukai oleh 

Al-Mu’tashim. 

 

Tentara asal Bangsa Turki 

Dia banyak mengambil tentara dari budak belian bangsa Turki sampai jumlah mereka 70.000 orang. 

Mereka dijadikan pasukan istimewa untuk mengawal istana. Mereka mendapat keistimewaan daripada 

bangsa Arab dan Persia. Hal ini menimbulkan kebencian di hati panglima-panglima Islam lain kepadanya, 

lebih-lebih yang berbangsa Arab. Mereka sepakat menurunkan Al-Mu’tashim dari singgasana Khilafah 

dan menggantikannya dengan Amir Abbas bin Al-Makmun, yaitu putera saudaranya. Akan tetapi 

kesepakatan itu diketahui oleh Al-Mu’tashim dan seluruh panglima yang berkomplot termasuk Amir 

Abbas dibunuh. 

 

Pergeseran Para Panglima 

Kegagalan rencana beberapa panglima itu menyebabkan Al-Mu’tashim bertikdak keras atas 

panglima-panglima dari Arab dan Persia. Dengan berangsur-angsur Al-Mu’tashim mengurangi jumlah 

mereka dan menghapuskan namanya dari daftar tentara. Akhirnya Al-Mu’tashim hanya menyerahkan 

urusannya kepada panglima-panglima bangsa Turki. 

Laskar Turki itu walaupun berasal dari budak sahaya dan orang tawanan, tapi mereka tahu kalau 

mereka dikasihi dan dilebihkan oleh Al-Mu’tashim dari yang lain. Maka mereka sering berlaku 

sekehandak hati mereka. Untuk menghindari bencana yang lebih besar atas perbuatan serdadu dari Turki 

itu, Al-Mu’tashim mendirikan kota Samarra di sebelah Timur sungai Tigris. Ibu kota kerajaanpun 

dipindahkan ke kota baru itu. 

Karena tenaga Al-Mu’tashim sebagian besar digunakan untuk menindas pemberontakan yang terjadi 

dimana-mana,  maka keamanan dan kedamaian beberapa daerah Daulat Abbasiyyah mulai goyah. 

Karena Al-Mu’tashim sibuk dengan urusan dalam negeri tersebut maka Kaisar Byzantium 

memperoleh kesempatan menjarah negeri-negeri Islam di daerah Siria, bahkan melakukan pembunuhan 

dan pembakaran serta pengrusakan. 

 

Kontak Senjata dengan Byzantium 

Pada tahun 223 H. Al-Mu’tashim menyiapkan 200.000 laskar untuk membalas penyerangan orang 

Byzantium. Kekuatan balatentaranya dipusatkan di kota Tarsus. Setelah melakukan beberapa pertempuran 

yang hebat dan sengit, ia dapat merebut beberapa benteng orang Byzantium dan menaklukkan kota 

Amuria, suatu kota besar di Asia Kecil, yang terletak di daerah Galatia. Dengan demikian Al-Mu’tashim 

dapat melepaskan daerah itu dari Kaisar Byzantium yang telah menyamun dan menjarah sesuka hatinya di 

daerah-daerah Islam.  

 

Wafatnya Al-Mu’tashim dan penobatan Al-Watsiq 

Al-Mu’tashim wafat pada tanggal 18 Rabi’ul Awwal 227 H. (4 Pebruari 842 M.) dengan 

meninggalkan bibit kerusakan di bumi Daulat Abbasiyah, yaitu dengan memberikan kekuasaan kepada 

bangsa Turki yang akan menimbulkan pelbagai bencana di kemudian hari atas diri Daulat Bani Abbas. 
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Ia digantikan oleh puteranya Harun Al-Watsiq Billah. Khalifah ini meneladani ayahandanya yang 

memberikan keutamaan atas bangsa Turki. Pada zamannya kaum Khawarij di Hijaz dan bangsa Kurdi di 

Mosul menyatakan keluar dari kekuasaan Abbasiyah. Kekacauan juga banyak terjadi di tanah Arab, maka 

muncullah tuntutan di Baghdad agar Al-Watsiq turun tahta. 

Walaupun ia tidak dapat mengamankan daerah Daulat Islam, namun ia dipuji lantaran kecintaannya 

dan kegiatannya memajukan ilmu pengetahuan. Di zamannya lahir beberapa orang ahli ilmu dan pujangga 

yang kenamaan. Diistananya sendiri diadakan suatu majlis istimewa untuk membahas dan mendiskusikan 

beberapa persoalan agama dan negara. 

 

Wafatnya Al-Watsiq  dan akhir masa keemasan Bani Abbas 

Pada 24 Dzulhijjah 232 H. (11 Agustus 847 M.) Khalifah Harun Al-Watsiq Billah wafat pada usia 36 

tahun, setelah memerintah selama 5 tahun 8 bulan 6 hari. Bersamaan dengan wafatnya berakhir pula zaman 

keemasan yang gemilang, zaman kebesaran, zaman kejayaan Daulat Bani Abbas dan mulai memasuki 

masa kelemahan dan keruntuhan Daulat itu, karena pengaruh budak-budak belian bangsa Turki. Walaupun 

masih terdapat 26 Khalifah lagi setelah itu namun kebesrannya sudah surut, sampai pada akhirnya 

Baghdad jatuh ketangan orang-orang Mongolia. 

 

PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah suasana dalam negeri ketika Al-Mu’tashim menjadi Khalifah? 

2. Apakah akibat mengutamakan balatentara asal bangsa Turki? Bagaimanakah sikap mereka 

terhadap penduduk? 

3. Mengapa Al-Mu’tashim menjauhkan panglima-panglima Arab dan Persia? 

4. Apa sebab Al-Mu’tashim menyerang negeri-negeri Byzantium? Daerah mana saja yang 

ditaklukkan? 

5. Seberapa lama Al-Mu’tashim memerintah? Siapa penggantinya? 

6. Mengapa timbul tuntutan agar Al-Watsiq turun tahta? Namun mengapa ia dipuji dalam 

pemerintahannya? 

7. Kapan Al-Watsiq wafat? Berapa lama ia memerintah? Mengapa sepeninggalnya Daulat 

Abbasiyah memasuki masa kelemahan? 

 

 

 

SEBAB-SEBAB RUNTUHNYA DAULAT ABBASIYYAH 

 

Diantara sebab runtuhnya Daulat Abbasiyah selain lemahnya para Khalifah dan kemewahan yang 

mewarnai kehidupan Khalifah beserta kerabatnya, antara lain: 

1. Mengutamakan bangsa Persia dari bangsa Arab. 

Keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negeri yang penting-penting dan tinggi-tinggi, 

baik sipil maupun militer, kepada bangsa Persia. Mereka sebagian besar diangkat menjadi wazir, panglima 

tentara, wali (gubernur), hakim dan lain-lain. Oleh karena itu bangsa Arab membenci Khalifah-khalifah 

tersebut dan menjauhkan diri daripadanya. 

 

2. Perpecahan dengan Alawyyin. 

Permusuhan atas kaum Alawiyyin dimana mereka banyak pendukungnya, menambah amarah dalam 

hati mereka. 
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Keluarga Abbasiyah melakukan siasatnya yang demikian, mengakibatkan kerugian atas diri mereka 

sendiri. Mereka lupa bahwa berdirinya Daulat mereka juga atas bantuan dan pengorbanan besar kaum 

Alawiyyin dalam menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. 

Akibat dari permusuhan kedua keluarga besar itu, yaitu Abbasiyah dan Alawiyyin, timbulnya huru-

hara dan pemberontakan hampir di seluruh pelosok negeri Islam. 

 

3. Terpengaruh perselisihan paham agama. 

Beberapa orang Khalifah Abbasiyah seperti Al-Makmun, Al-Mu’tashim dan Al-Watsiq, sangat 

terpengaruh oleh bid’ah, perselisihan madzhab dan aliran filsafat. Hal ini menimbulkan benih perpecahan 

menjadi beberapa partai dan golongan. Hal ini yang menjauhkan kaum Ulama dari mereka. 

 

4. Rapuhnya Sistim bernegara 

Diantara Khalifah Bani Abbas banyak yang lemah dalam memimpin, seperti mengangkat dua Putera 

Mahkota, yang juga dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah. Hal ini yang menimbulkan banyak 

sengketa dan bencana yang tidak habis-habisnya dalam lingkungan kerajaan. 

 

5. Bencana Bangsa Turki 

Diantara mereka terlalu mempercayai bangsa Turki yang selalu bercita-cita hendak merebut 

kekuasaan Khalifah, sehingga Daulat Abbasiyah menjadi medan percaturan dan pengkhianatan serta 

fitnah. Hal ini yang semula dilakukan oleh Al-Mu’tashim Billah. 

Sangat besar bahaya bangsa Turki itu adas Daulat Bani Abbasiyah. Beberapa oang Khalifah jatuh 

menjadi korban mereka. Tiang tua dan segala persendian Daulat Abbasiyah rusak binasa olehnya. 

Kekacauan timbul dimana-mana, sedang diri Khalifah sendiripun menjadi permainan tangang-tangan 

panglima-panglima Turki. Perselisihan antara tentara dan rakyat sering terjadi. Permusuhan yang terjadi 

antara panglima-panglima Turkipun juga menambah buruknya suasana Khilafah. 

Kelemahan pemerintah pusat di Baghdad itu menjadi peluang yang empuk bagi para pimpinan 

wilayah untuk memutuskan dari Khilafah di pusat, mereka mendirikan kerajaan sendiri-sendiri, sehingga 

pada masa itu bediri kerajaan-kerajaan kecil (imarat) dalam lingkup Daulat itu sendiri. 

 

Nasib Kota Baghdad 

Pada masa khilafah yang tidak lagi utuh tersebut, Baghdad tidak dapat menangkis serangan pasukan 

Panglima Holako. Baghdad sebagai pusat pengetahuan dan kemegahan Islam yang didirikan oleh Khalifah 

Abu Ja’far lima abad lalu menyerah setelah dikepung selama 50 hari. 

Khalifah al-Musta’shim, khalifah terakhir Daulat Abbasiyah, keluarga dan para pembesar kota 

Baghdad dibunuh dengan liciknya oleh laskar Holako. Sebagian besar dari penduduk kota itu disembelih 

seperti binatang. Laskar Holako juga melakukan perampasan dan perbuatan-perbuatan yang sangat kejam 

dan ganas. 

Seluruh isi istana dan perbendaharaan negara mereka rampas seluruhnya. Istana dan gedung-gedung 

yang indah permai, madrasah, masjid-masjid yang mengagumkan mereka rusak. Kitab-kitab ilmu 

pengetahuan yang tidak ternilai harganya mereka lempar ke sungai Tigris sampai menghitamkan aliran 

sungai Tigris dari lunturnya tinta. Disana-sini terjadi pembakaran, sehingga api membakar seluruh kota. 

Peristiwa kelabu yang menyedihkan ini terjadi selama 40 hari lamanya. Diatas kota Bagdad tak ada lagi 

yang kelihatan kecuali tumpukan bekas reruntuhan dan sisa kebakaran. 
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Dengan wafatnya al-Musta’shim dan runtuhnya kota Baghdad lenyaplah Daulat Abbasiyah dari 

dunia ini, berkubur dalam bumi kota Baghdad yang tengah hangus, dibawah reruntuhan gedung-gedung 

dan istana yang dahulunya indah permai. 

Khalifah yang pernah memerintah Daulat Abbasiyah sejak berdirinya pada 13 Rabi’ul Awwal 132 H 

(30 Oktober 749) sampai jatuhnya Baghdad pada 20 Muharram 656 H (27 Januari 1258 M) sebanyak 37 

Khalifah. 

Terdapat 15 orang lagi Khalifah Abbasiyah di Mesir, tapi hanya menjadi symbol belaka. Diakui oleh 

raja-raja Mameluk di Mesir, tetapi tidak memiliki kekuasaan sama sekali. 

 

PERTANYAAN: 

1. Sebutkanlah sebab-sebab kejatuhan Daulat Abbasiyah! 

2. Terangkanlah bencana-bencaya yang ditimbulkan oleh bangsa Turki atas Daulat Bani Abbas! 

3. Terangkan dengan singkat jatuhnya kota Baghdad! 

4. Terangkan juga kekejaman laskar Holako dalam penaklukan Baghdad! 

5. Berapa khalifah yang telah memerintah sejak berdirinya Daulat Abbasiyah sampai jatuhnya kota 

Baghdad? Sebutkan 5 nama Khalifah dari jumlah tersebut! 

 

 

Gb.1: Peta daerah kekuasaan Romawi Timur 

Gb.2: Bagan Silsilah Rasululah 

Gb.3: Peta Arab pada waktu lahirnya Islam 

Gb.4: Peta Ghazwah Badar Kubra, 2 H/ 624 M 

Gb.7: Peta Ghazwah Mu’tah,  8 H/ 629 

Gb.5: Peta Ghazwah Uhud   

Gb.6: Peta Ghazwah Khandaq 

Gb.10: Peta Perang Yarmuk, 14 H/ 636 M  

Gb.11: Peta Pembebasan Negeri di Sampai Zaman Khulafaurrasyidin 

Gb.9: Peta Ghazwah Tabuk, 9 H/ 630 M 

Gb.8: Peta Fathu Makkah  

Gb.12: Bagan Khalifah-khalifah Awal 

Gb.13: Bagan Dinasti Abbasiyah 


