
Khilafah Solusi Problematika Ummat 

هيا فا بِمفَّقَنوو نيصلخالْم هادبع نا ملَنعى جِهللا الَّذ دمالْح  الَحصلسالْمالَمِ واِْإلسنيم.  
دهأَش هدعب بِىالَ ن لُهوسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أَنْ الَ إِلَه.  

و نيقتامِ الْمإِمو نيلسرالْم ديس دمحا منديلَى سع ارِكبو لِّمسلِّ وص مالله هلَى آلع
الَمةَ اِْإلسديقلَ الْععجو هقَتبِطَرِي مزالْتو هتوعا بِدعد نمو بِهحصو هتكْرفا لاسةَ أَسي

نمو هكَاما َألحردصمو هالما َألعاسقْيةَ ميعرالش كَاماَْألحو  قلِ اِهللا حبِيى سف داهج
هادجِه .دعا بأَم.  

ا اَهللا حقُوات اسا النها أَيفَي نتومالَ تو هقَاتت نَقوملسم متأَنإِالَّ و.  
Kaum Muslimin Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Marilah kita meningkatkan rasa taqwa kepada Allah dengan melaksanakan segala 

perintahNya dan menjauhi segala laranganNya dan hendaklah berhati-hati pula terhadap 

segala macam bujuk rayu syetan yang sangat halus dan pada akhirnya akan menjerumuskan 

diri kita ke dalam jurang kesengsaraan dunia akhirat dan menempatkan kita dalam neraka 

jahanam. 

Kaum Muslimin Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Banyak sekali problematika yang tengah dihadapi umat. Dalam bidang ekonomi, hampir 
seluruh negeri Islam masuk kategori dunia ketiga, negeri-negeri miskin. Sungguh 
menyedihkan, kaum muslimin di negeri-negeri Islam yang sebenarnya kaya-raya justru malah 
miskin, kualitas sumberdaya manusia relatif rendah, lemah, demikian pula kualitas 
kesehatannya. Sementara sebagian kecil orang-orang kafir asing maupun domestik hidup di 
negeri-negeri Islam dengan sejahtera bahkan serba mewah ditopang oleh sistem pembangunan 
ekonomi kapitalis arahan penjajah. Mereka para kapitalis itulah yang hidup bergelimang 
kemewahan di atas penderitaan kaum muslimin. 

Dalam bidang keyakinan, paham-paham yang melumpuhkan ‘aqidah semakin gencar. Juga, di 
bidang budaya, kehidupan masyarakat muslim menjadi semakin terbaratkan. Sementara itu, 
dalam bidang politik dan ideologi kaum muslimin tertipu oleh faham nasionalisme yang 
dianggap sebagai ideologi. Lewat faham nasionalisme yang diinduksikan oleh negara kafir 
imperialis ke seluruh dunia Islam menjelang perang dunia pertama itu, kaum muslimin 
terpecah-belah menjadi lebih dari 50 negara dengan kebangsaannya masing-masing.  

Tidak berhenti sampai disitu. Ringkasnya, sampai saat ini beraneka ragam problematika 
menghimpit umat Islam sedunia. 

Simpul Problema 



Semua problematika umat di atas lahir dari pencampakan hukum Allah SWT Dzat Maha Tahu 
diganti dengan penerapan hukum buatan manusia yang memang serba lemah. Hasilnya, ya, 
munculnya problematika tadi akibat akar persoalan tak diselesaikan dengan benar. Jadi, 
seluruh problematika tersebut hanyalah cabang dari problematika utama, yaitu 
mengembalikan hukum Allah SWT sebagai pemutus segala persoalan hidup umat 
manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itulah simpul segala problema 
yang melanda kaum muslimin. Sebab seluruh syariat Allah SWT merupakan obat atas 
berbagai penyakit yang diderita umat ini (QS. Al Isra 82). Lantas, apa dan siapakah yang 
menerapkan syariat Islam tersebut ? 

Mendirikan Khilafah : Wajib ! 

Kaum muslimin diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan seluruh hukum Allah SWT 
dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT berfirman: 

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah"(QS. Al Hasyr 7). 

Begitu juga firman Allah SWT: 

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan 
Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu". (QS. Al Maidah 49) 

Ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Allah 
SWT dalam segala bidang, aqidah dan syari’ah, baik persoalan pribadi, keluarga, dan 
masyarakat. Demikian pula sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya semuanya 
diperintahkan Allah SWT untuk diatur dengan aturan Islam. Dan ini tidak mungkin terlaksana 
tanpa adanya kekuasaan. Padahal, kekuasaan terhadap anggota masyarakat akan ada dengan 
adanya negara (daulah).  

Berkaitan dengan hal ini, Abdullah bin Umar meriwayatkan: "Aku mendengar Rasulullah 
berkata: Barangsiapa melepaskan tangannya dari bai’ah niscaya Allah akan menemuinya di 
hari kiamat tanpa punya alasan dan barangsiapa mati dan tak ada bai’ah di pundaknya maka 
mati bagai mati jahiliyah" (HR. Muslim).  

Adanya kalimat "bagai mati jahiliyah" dalam hadits tadi menunjukkan bahwa setiap muslim 
harus mempunyai bai’ah di pundaknya. Selain itu, dalam hadits tadi disebutkan "barangsiapa 
mati dan tak ada bai’ah di pundaknya" bukannya "barangsiapa mati dan tidak membai’at". 
Hal ini menunjukkan bahwa yang wajib itu adalah adanya bai’at di pundak. Padahal, baiat 
baru ada di pundak kaum muslimin kalau terdapat khalifah/imam yang memimpin khilafah. 
Jadi, yang wajib itu adalah adanya khalifah/ imam melalui tegaknya khilafah.  

Banyak lagi ayat dan hadits yang berkaitan dengan hal ini. Selain Al Quran dan As Sunnah, 
Ijma’ Sahabat pun menunjukkan wajibnya menegakkan Khilafah.  

Jelaslah, hukum Islam itu ditegakkan melalui Khilafah. Dengan perkataan lain, Khilafah 
merupakan solusi problematika umat yang wajib ditegakkan oleh seluruh kaum 



muslimin. Kenyataan sejarah selama lebih dari 1300 tahun menunjukkan bagaimana Khilafah 
memecahkan berbagai persoalan. 


