
Islam Dan Negara Tak Bisa Dipisahkan 

هيا فا بِمفَّقَنوو نيصلخالْم هادبع نا ملَنعى جِهللا الَّذ دمالْح نيملسالْمالَمِ واِْإلس الَحص.  
  .عبده ورسولُه الَ نبِى بعدهأَشهد أَنْ الَ إِلَه إالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه وأَشهد أَنَّ محمدا 

 هلَى آلعو نيقتامِ الْمإِمو نيلسرالْم ديس دمحا منديلَى سع ارِكبو لِّمسلِّ وص مالله
اِْإلسالَميةَ أَساسا لفكْرته وصحبِه ومن دعا بِدعوته والْتزم بِطَرِيقَته وجعلَ الْعقيدةَ 

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

نتومالَ تو هقَاتت قا اَهللا حقُوات اسا النها أَينَ فَيوملسم متأَنإِالَّ و.  
  معاشر املسلمني رمحكم اهللا

Alhamdulilllah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah swt bahwa hingga saat ini, 
Allah masih memberi kita kesempatan untuk menyempurnakan pengabdian kita kepadaNya, 
dengan harapan mudah-mudahan segala kekurangan dalam proses pengabdian itu diampuni 
oleh Allah swt. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah swt. dengan 
menjalankan perintah-Nya dan menjahui segala larangannya. Mudah-mudahan juga 
momentum shalat Jum’at ini semakin memberikan kita kesadaran akan peningkatan kualitas 
iman dan takwa kita kepadaNya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

Kaum Muslimin Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Sejak pertama kali risalah Islam diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad 
saw, sasaran risalah ini adalah seluruh umat manusia tanpa kecuali.  

Kelengkapan Dinul Islam memantapkan Islam sebagai satu-satunya sistem hidup yang berasal 
dari Allah SWT, Pencipta seluruh makhluk, Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui. 
Ajarannya yang rinci, lengkap, dan mampu menjawab seluruh problematika umat manusia 
sepanjang zaman telah dijamin sendiri oleh Allah SWT : 
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"Dan Kami turunkan kepadamu al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan 
petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS An 
Nahl : 89). 

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu fungsi Al Quran adalah menjelaskan (menjawab) 
segala problematika yang ada di hadapan manusia, di manapun dan kapanpun. Sebaliknya bila 
manusia (termasuk kaum muslimin) mengabaikan peringatan-peringatan dan hukum-hukum 
Al Quran maka yang diperolehnya hanyalah kesempitan hidup, kesengsaraan dan kehinaan. 
Allah SWT berfirman: 
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"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku (berupa sistem hukum Islam), maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit …"(QS. Thahaa : 124). 

Di sisi lain, Al Quran dan Sunnah Nabi memuat hukum-hukum yang lengkap tentang ibadah, 
berpakaian, makanan, minuman, hukum-hukum tentang ekonomi-perdagangan, harta, 
distribusi harta, ghanimah, fa’i, jizyah, kharaj, tentang peradilan tindakan kriminal, hudud, 
ta’zir, persaksian, pembuktian (bayyinaat), mahkamah, hingga ke perkara jihad, gencatan 
senjata, mobilisasi, perjanjian damai, utusan/delegasi. Belum lagi perkara-perkara yang 
menyangkut pendidikan, aturan sosial, keluarga/rumah tangga dan seterusnya. Semua itu 
berupa sistem hukum yang cakupannya meliputi seluruh bentuk perbuatan manusia, baik 
antara manusia satu dengan yang lain, antara rakyat dan negara, antara negara Islam dengan 
negara lain, antara muslim dan non muslim, antara hamba dengan Allah SWT sebagai Al 
Khaliq.  

Kaum Muslimin Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Kenyataan dari sirah Rasulullah saw telah menunjukkan bahwa ajaran Islam sama sekali tidak 
dibatasi pada pribadi-pribadi pemeluknya. Bahkan beliau saw menjadikannya sebagai asas 
negara Islam. Hal ini tercantum dalam piagam Madinah (watsiqoh Madinah) yang dijadikan 
peraturan umum antara kaum muslimin dan non muslim di kota Madinah : 

"Bahwasanya apabila di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi suatu 
perselisihan yang dikuatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah 
kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah –saw- dan bahwasanya Allah bersama 
orang yang teguh dan setia memegang perjanjian ini." 

Disamping itu, bagaimana mungkin ajaran Islam sampai ke berbagai penjuru negeri (termasuk 
Indonesia) apabila ajaran ini dibatasi dan hanya dimiliki oleh pribadi-pribadi? Bukankah itu 
berarti memasung kewajiban dakwah Islam kepada umat manusia dan jihad fi sabilillah. Lagi 
pula Rasulullah bersabda : 

"Aku telah diperintah (oleh Allah) untuk memerangi manusia, hingga mereka bersaksi 
bahwasanya tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Barangsiapa 
yang bersaksi (seperti itu), maka terpeliharalah darah mereka, harta mereka dan jiwa 
mereka, kecuali ada tuntutan (haq) atas perkara tadi."  

Kaum Muslimin Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Sungguh kita sendiri tidak mengerti apa yang membuat risau dan gundah hati sebagian kaum 
muslimin –termasuk juga orang-orang non muslim- jika kita –misalnya- memberlakukan 
hukum potong tangan bagi pencuri, baik ia beragama Islam maupun bukan Islam! Atau jika 
kita merajam pemerkosa baik ia muslim maupun non muslim! Atau mendera para pemabuk 
baik ia beragama Islam ataupun bukan Islam!  

Seorang muslim akan menerima hukum-hukum ini sebagai bagian dari ajaran Islam yang 
dilaksanakannya secara praktis dalam rangka memenuhi perintah-perintah Allah dan 



menjauhkan segala laranganNya. Sementara bagi orang-orang non muslim menerima hal ini 
sebagai undang-undang negara yang wajib mereka patuhi secara disiplin demi menjaga hak 
dan kewajiban warga negara.  

 

  أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجِيمِ
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كالذِّكْرِ الْحو اتاْآلي نم هيا فبِم اكُمإِينِى وفَعنمِ ويظالْع آنى الْقُرف لَكُمى واُهللا ل كارمِ بي
أَسذَا وى هللُ قَومِ، أَقُويحالر فوؤلِ اِهللا الروسى ردبِهو لَكُمى ول ميظاَهللا الْع رفغت

ميحالر رفُوالْغ وه هإِن هورفغتمٍ، فَاسيظبٍ عكُلِّ ذَن نم نيملسرِ الْمائسلو.  
 


