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Mukadimah

S aya tak akan menjelaskan sejarah ‘Umar ibn Al-Khaththab. 

Saya juga tak akan menambah penge tahuan orang-orang 

mengenai kemuliaan dan cita-cita sosok yang kelak men  jadi 

khalifah kedua setelah Abu Bakar. Pun tak hendak me nerangkan 

kesucian ‘Umar karena itu akan melampaui we wenang Allah 

yang berhak menentukan siapa yang dicintai dan disucikan 

oleh-Nya. Hal-hal yang saya lakukan sebagai penulis sangatlah 

sederhana, jauh dari semua itu.

Dalam bentangan sejarah, kita akan menjumpai sosok 

yang sungguh sayang bila kita melewatkannya jika berjumpa 

de  ngannya secara langsung di jalanan Kota Madinah. Sosok 

yang ketegasan dan kemuliaannya melingkupi ruang dan waktu, 

ke bi jaksanaan dan keadilannya sebagai pemimpin yang belum 

pernah terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Juga kezu-

hud annya sebagai penguasa, pengabdiannya sebagai hamba 

terhadap Tuhannya, kekuatannya yang penuh kasih sayang, 

dan ke lem butannya yang kuat dan bertakwa.
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Ya, kita berupaya meraih lembaran-lembaran seja rah ini. 

Kita akan mengarungi samudra kehidupan bersama ‘Umar, mes-

ki sekejap saja. Kita akan saksikan babak-babak kehi dupan yang 

sempat terekam catatan seja rah se bagai peng ganti kesempatan 

bagi kita yang tak sempat menyak si kan nya secara langsung. 

Kita akan pertemukan pendengaran, peng lihatan, dan hati kita 

di hadapan sosok yang kuat dan tepercaya. Sosok yang berperan 

se bagai guru yang tiada bandingannya. Kita sempatkan waktu 

se jenak untuk me nikmati takdir kehidupannya. 

Kebersamaan dengan ‘Umar ibn Al-Khaththab selaku Amirul 

Muk minin—pemimpin orang-orang beriman—tidak bisa 

disamakan seperti kebersamaan dengan pemimpin-pe mimpin 

lain. Sungguh, kedua hal itu sangat jauh perbedaannya. Keber-

samaan dengannya adalah kehidupan yang jauh dari ma kan-

an-makanan lezat, mi numan-minuman yang nikmat, dan 

ke mewahan hidup. Dalam kisahnya tak akan ditemukan sing-

gasana-singgasana nan megah, gelas-gelas mewah yang selalu 

siap, bantal-bantal tempat ber sandar yang tersusun indah, dan 

permadani-per madani tebal dan empuk yang tergelar.

Selain itu, tak ada tempat untuk istirahat, pun tem   pat un-

tuk bersenang-senang. Oleh karena itu, kebersamaan de  ngan 

pemimpin yang memiliki kehidupan demikian tentu terlihat 

me nye ramkan dalam sudut pandang keinginan yang biasanya 

muncul dari dalam hati dan kedudukan mulia yang didambakan. 

Sedangkan ‘Umar ibn Al-Khaththab adalah pemimpin yang 

akan me neng gelamkan Anda ketika membaca dan menyelami 

seja rah kehidupannya dengan kewibawaan, kepribadian, dan 

ka rakteristiknya.

Adapun kesaksian tentang dirinya yang terdapat dalam 

tulisan-tulisan sejarah tidak berbeda dengan kenyataan yang 

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   8 11/14/2014   10:37:05 AM



9

Kh
al

id
 M

uh
am

m
ad

 K
ha

lid

terjadi dalam kehidupannya. Perbedaannya, ‘Umar tak hadir 

secara kasatmata di hadapan kita, tetapi dia hadir dalam hati 

kita. Lelaki ini tetap hadir seakan-akan dia hidup pada za man 

yang sama dan kita sedang duduk bersamanya sehingga pan-

dangan mata kita bisa menyaksikan langsung keagungan dan 

kemuliaannya. Betapa luhur segala yang telah ditorehkannya 

dalam bentuk tindakan kepahlawanan yang dia berikan terhadap 

agama ini.

Namun, kebersamaan dengan ‘Umar akan membuat hidup se-

olah menjadi berat dan sulit. Sesungguhnya tak ada sedikit pun 

kebahagiaan, kesenangan, atau kenikmatan di muka bumi yang 

bisa melampaui saat kita merasakan kebersamaan dengannya.

Dialah laki-laki mulia yang hidup dalam keber sa hajaan, 

se der hana dalam keagungan, serta kuat dalam keadilan dan 

cin ta kasihnya. Laki-laki yang tak pernah lelah bergerak tanpa 

ter pikir untuk berleha-leha. Dia tak akan mem biarkan orang-

orang yang bersamanya untuk berbuat malas. Kendati demikian, 

‘Umar memberikan kompensasi atas tenaga dan waktu mereka 

de ngan sesuatu yang jauh lebih ber harga dalam kehidupan me-

reka, yaitu kemenangan, kebahagiaan, dan kemajuan.

Itulah dia. Seorang Amirul Mukminin1, pemimpin orang-

orang beriman, yang lahir dari rahim kemanusiaan, ke mu dian 

tumbuh dalam naungan Islam. Dialah ‘Umar ibn Al-Khaththab. 

Seorang hakim yang bijaksana lagi tepercaya. Jika seluruh pe-

mimpin, pembesar, dan penguasa bangsa-bangsa pada peme-

rintah an dan kerajaan yang ada dalam bentangan sejarah umat 

1 ‘Umar merupakan khalifah yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. 
Sebutan ini mulai dicetuskan oleh Mughirah ibn Syu‘bah r.a. Ada pula yang 
mengatakan bahwa yang pertama kali menyebut ‘Umar sebagai Amirul 
Mukminin adalah ‘Adi ibn Hatim Al-Ta‘i dan Labib ibn Rabi‘ah.
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manusia disebutkan satu per satu, pastilah dia akan muncul 

se   ba gai sosok yang paling mulia, saleh, dan bersih. Dan, ini 

bu   kan   lah ung  kapan berlebihan tentang dirinya.

Dialah ‘Umar ibn Al-Khaththab. Sosok ahli ibadah yang 

ke sungguhannya mampu menyeruakkan pan caran semangat, 

ke cer dasan, dan amal untuk pembangunan.

Dialah ‘Umar ibn Al-Khaththab. Seorang guru yang mem be-

narkan pemahaman manusia tentang kehidupan, mene ranginya 

dengan cahaya semangat, dan menghiasinya dengan perlakuan 

indahnya. Dia pemimpin orang-orang yang bertakwa.

Saksikanlah semua hal yang ditulis oleh tinta seja rah tentang 

dirinya yang penuh kemuliaan. Apakah yang bisa didapat kan 

manusia dari kisah kehidupannya yang penuh keutamaan itu? 

Apakah catatan-catatan sejarah yang ditulis sekarang bisa me-

nuliskan berapa banyak penaklukan yang pernah dia lakukan? 

Apakah catatan-catatan tersebut bisa menuliskan berapa banyak 

kemenangan yang per nah diraihnya secara luar biasa?

Sesungguhnya perilaku mulia Amirul Mukminin ‘Umar 

ibn Al-Khaththab telah membuat sibuk dinamika sejarah dan 

menyita perhatian umat manusia dari urusan lain. Pe ri laku 

sosok yang dipancari cahaya Ilahi ini senantiasa abadi terekam 

dalam sejarah. Contohnya, ketika dia mengejar seekor unta 

mi lik seorang umatnya saat cuaca sedang te rik seolah hendak 

mem bakar apa saja yang ada. Kemudian, dia pun berusaha me-

nge jar nya karena khawatir unta tersebut tersesat dan hilang, 

se hing ga kelak Allah meminta pertanggungjawaban darinya 

de ngan penghitungan yang sulit.

Kisah lainnya, ketika manusia mulia ini me nemani istrinya 

pada suatu malam. Dia memanggul sekarung gandum di ba hu-

nya, sedangkan tangannya yang lain membawa sekantong air 
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dan sebotol minyak. Malam itu istrinya membantu proses per-

salinan seorang wanita asing. Adapun ‘Umar duduk menung gu 

di luar rumah sembari membuat makanan untuk anak-anak 

wanita asing tersebut.

Contoh lain tentang sosok khalifah kedua ini, ketika ma-

nu sia mulia yang diamanahi kedudukan sebagai pemimpin 

ini datang terlambat untuk memberikan khut bah Jumat. Dia 

bergegas menuju lokasi shalat Jumat sambil berlari-lari kecil. 

Dia memakai pakaian dengan 21 tambalan, sedangkan baju 

da lamnya ada lah baju yang masih belum kering. Sebelum naik 

mim bar, dia menyempatkan diri untuk memohon maaf kepada 

jama ah atas keterlambatannya. Dia berkata, “Pakaianku ini te lah 

meng hambatku untuk datang lebih cepat menemui kalian. Aku 

me nung gu pakaian ini kering karena tak punya lagi pa kaian 

se lain ini.”

Teladan lain yang dapat dicontoh dari sahabat Nabi ini 

adalah saat dia menerima bingkisan berisi makanan-makanan 

lezat yang dikirim melalui perantara seorang pem bantunya di 

Azerbaijan. Kemudian, dia bertanya kepada pem bawa bing kisan 

tersebut, “Apakah penduduk di sana juga me makan makan-

an ini?” Utusan tersebut menjawab, “Tidak, wa hai Amirul 

Muk minin. Ini makanan istimewa yang di ma kan oleh para 

pem besar saja.” Men dengar hal itu, ‘Umar marah. Dia berkata, 

“Di manakah unta mu? Bawalah hadiah ini dan kembalikanlah 

kepada orang yang mengirimnya. Katakanlah bahwa ‘Umar 

meng ingat kannya agar tak ke nyang karena suatu makanan 

sebe lum penduduk di sana merasa kenyang.”

Begitulah sosok ‘Umar yang dikenang dalam catatan sejarah dan 

ingatan manusia. Sosok lelaki mulia. Dialah menara Allah di 

dunia. Dialah anugerah pemberian Allah untuk kehidupan. Di 
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mejanya yang selalu kosong dari makanan-makanan lezat ter-

dapat berbagai kemuliaan di atasnya. Di sinilah kita akan me nik-

mati kebahagiaan dan kebanggaan bersama ke tela danan nya.

Khalid Muhammad Khalid
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Bab Pertama

Meluaskan Kebaikan  
bagi Mereka
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K ota Makkah melambaikan salam perpisahan ke pada tamu-

tamunya. Mereka berasal dari berbagai suku dan kabilah 

yang berbondong-bondong datang ke kota ini un tuk me nyak-

sikan Festival ‘Ukâzh2. Pada festival ini setiap suku dan ka bilah 

mem pertontonkan kemampuan penyairnya masing-masing 

dalam bersyair. Demikian juga antusiasme suku Quraisy yang 

menunjukkan kebolehan para pemudanya yang hebat dalam 

bergulat. Namun, ada pula orang-orang yang terpesona pada 

kota agung ini se hingga enggan meninggalkannya dan memilih 

un tuk menetap di sana.

Dan, di antara mereka, ada seorang laki-laki tua yang ber-

jalan dengan susah payah. Dia melangkahkan kakinya menuju 

Dârun Nadwah untuk berkumpul dengan sahabat-sa habat 

lamanya dan berbincang bersama mereka tentang masa lalu, 

dari sore hingga berganti malam.

Ketika berjalan, laki-laki tua itu berjumpa dengan seorang 

pemuda dari kalangan Arab badui. Pemuda tersebut tampak 

se dang menggembalakan kambing-kambing milik seorang pe-

muka suku Quraisy. 

2 ‘Ukâzh adalah nama sebuah pasar kuno yang terletak di antara Makkah 
dan Thaif. Pasar ini sudah ada sejak 500 SM. Secara bahasa, ‘ukâzh berarti 
berbangga diri. Dinamakan ‘Ukâzh karena bangsa Arab berkumpul di sana 
untuk berbangga-bangga dan berlomba.
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Pemuda tersebut bertanya kepadanya, “Apa kah engkau 

sudah tahu tentang sebuah berita besar, Saudaraku?” 

Laki-laki tua itu menjawab, “Berita apakah itu, Nak?” 

“Berita tentang si Kidal,” jawab sang pemuda.

“Oh, si Kidal yang engkau maksud itu pemuda yang sering 

bergulat di ‘Ukâzh?” 

“Betul!” 

“Oh, ada apakah gerangan dengan dirinya?” tanya laki-

laki tua itu.

Sang pemuda menjawab, “Sesung guhnya dia telah memeluk 

Islam dan menjadi pengikut Muhammad.”

Seketika laki-laki tua itu terkejut sekaligus terka gum-ka-

gum. Kemudian, dia berkata dengan pancaran wajah yang pe nuh 

makna, “Demi kebenaran, sesungguhnya dia akan me luaskan 

kebaikan atau melapangkan keburukan bagi mereka.”

Siapakah si Kidal yang kerap bergulat di Pasar ‘Ukâzh itu? Tiada 

lain dia adalah ‘Umar ibn Al-Khaththab r.a. Adapun kabar yang 

disampaikan oleh pemuda badui tadi datang bagaikan semburat 

fajar saat gulitanya pagi hari dan ca haya yang membuat siang 

terang benderang.

Sejak itu, tak ada lagi sebutan si Pegulat Kidal bagi ‘Umar 

ibn Al-Khaththab ibn Nufail ibn ‘Abdul ‘Uzza dari Bani ‘Adi. Dia 

tak lagi meneruskan kegemarannya mencari lawan tanding yang 

kuat di Pasar ‘Ukâzh untuk bergulat dengan dirinya. Dia telah 

berubah menjadi ‘Umar Al-Faruq3, sosok yang menjadi pembeda 

dan pemisah antara kebenaran dan kebatilan di seluruh Jazirah 

Arab hingga meluas ke seluruh penjuru bumi.

3 Dalam riwayat Mursal Ibn Sa‘ad dari Abu Musa disebutkan bahwa 
Rasulullah Saw. secara jelas menamai ‘Umar dengan Al-Faruq, Al-Jâmi’ 
Al-Kabîr (2199).
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Kelak, dia menjadi pemimpin dengan ke adil an, keimanan, 

cinta kasih, dan petunjuk yang penga ruhnya meli puti penjuru 

bumi. Dia pun menjadi guru yang mengantarkan manusia 

pada ke cer dasan se sung guh nya. Dia menjadi guru yang ketika 

itulah dunia tunduk di bawah kedua kakinya. Pada ak hirnya, 

dia men jadi manusia yang diangkat derajat dan ke hi dup annya 

oleh Allah Swt.

“Dia akan meluaskan kebaikan atau melapangkan keburukan 

bagi mereka.” Bagaimana bisa seorang laki-laki Arab yang tua 

renta melontarkan ucapan seperti demikian? Bagaimana mung-

kin dia bisa memperkirakan sesuatu di masa depan secara tepat 

dan cerdas?

Sesungguhnya siapa pun yang sempat menyaksi kan ‘Umar 

sejak muda, dia pasti mengungkapkan ucapan serupa. Dia akan 

sampai pada ke leluasaan untuk memperkirakan apa yang akan 

terjadi dengan diri nya di masa depan sebagaimana yang di -

lakukan laki-laki tua tadi tanpa sedikit pun diliputi rasa ragu.

‘Umar adalah sosok laki-laki perkasa. Posturnya kekar dan 

besar, kulitnya kemerah-merahan, telapak kaki dan tangannya 

kuat, dan bahunya lebar. Dia cekatan dan bertubuh tinggi. Bila 

berjalan dengan orang-orang dari kaum nya, dia menjadi sosok 

yang paling terlihat karena tubuhnya yang tinggi.

Dia sangat identik dengan sifat, “Jika berkata, pasti dide-

ngar. Jika berjalan, pasti cepat. Dan jika memukul, pasti me ro-

boh kan.” ‘Umar adalah sosok yang dalam hidupnya tak pernah 

merasa takut kepada manusia mana pun. Hatinya keras, tak 

per   nah dihantui dengan perasaan gentar atau panik.

‘Umar mewarisi sifat ayahnya. Sosok yang tangguh, pembe-

rani, dan tak kenal kata menyerah. Ke te gasannya tak mengenal 

ragu. Tekadnya kuat, tak per nah se tengah-setengah. Begitulah 
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‘Umar. Sangat mudah menge nal jati dirinya, menelusuri lorong-

lorong di dalam dirinya, melihat urusan-urusan yang akan ter-

jadi di hadapannya. Jika tak ber ada di tempat paling kanan, dia 

akan ber ada di tempat yang pa ling kiri. 

‘Umar memiliki kepribadian yang kuat. Dia tak mengenal 

sikap plin-plan dan selalu konsisten dalam pendiriannya. Kepri-

badian dalam dirinya satu dan padu, tak ganda apalagi lebih. 

Ke  ingin annya tak macam-macam. Di mana pun berada, tetap 

akan tam pak kepribadiannya, semua cita-citanya, dan metode 

yang dia gunakan. Hatinya tak pernah terbagi. Dia tak pernah 

meletakkan satu kakinya di suatu tempat sembari menempatkan 

kaki lainnya di tempat yang berbeda.

‘Umar sosok yang utuh. Setiap keinginan atau ren cananya 

disusun dan dilaksanakan secara teratur, detail, dan disiplin. 

Bah kan kedisiplinannya melampaui pasukan yang su dah ter-

latih. Tak ada urusan kecil yang luput dari perhatiannya. Karak-

ter nya sangat unik. Tak akan muncul lagi karakter seperti dia 

pada sosok manusia lain.

Rasulullah Saw. sangat memahami karakter mulia yang 

dianugerahkan Allah Swt. kepada saha bat nya ini. Beliau juga 

sa ngat mengenal ketulusan dan kelebihan yang terdapat di 

da  lam diri ‘Umar, sebagaimana pengetahuan be liau terhadap 

ke  le  bihan dan ketegasan yang terdapat di dalam diri ‘Amr ibn 

Hisyam. Oleh karena itulah, Nabi pernah berdoa ke pada Allah, 

meminta agar Dia mengukuhkan kekuatan Islam untuk kedua 

orang yang beliau kagumi, ‘Umar ibn Al-Khaththab dan ‘Amr 

ibn Hisyam.4

Dan, beruntunglah umat Islam karena di antara ke dua 

ma nusia kuat itu salah satunya kemudian memeluk Is lam, 

yaitu ‘Umar ibn Al-Khaththab, sosok yang memiliki fitrah jiwa 

yang lurus, kuat, dan pemberani. Dia senantiasa men da  sari 

4 Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Tirmidzi (3681).
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setiap urusannya dengan ketauhidan, sedangkan yang lain 

mendasarinya dengan kesyirikan. Dan, ketauhidan yang di pilih 

saha bat Nabi ini akhirnya memberikan bukti ke pada siapa pun. 

Setelah dia mengikrarkan kalimat, “Tiada Tuhan (yang berhak 

disembah dengan benar) selain Allah dan Muhammad adalah 

utusan-Nya,” Islam semakin banyak meraih ke me nang an, ku-

kuh, dan terang benderang bagaikan sinar fajar yang mem belah 

pekatnya gelap. 

‘Abdullah ibn Mas‘ud r.a. pernah mengatakan, “Kami ber-

ada dalam kemuliaan sejak ‘Umar memeluk Islam. Keislaman 

‘Umar adalah jalan pembuka kemenangan; hijrahnya ada lah 

per tolongan; kepemimpinannya adalah rahmat; dan kami tak 

akan kembali menunaikan shalat di Baitullah, kecuali sete lah 

‘Umar memeluk Islam.”

‘Umar ibn Al-Khaththab memiliki karakteristik dan kepribadian 

kuat yang senantiasa terlihat meski tampak keras, kasar, dan 

galak. Sebelumnya, pada masa jahiliah, ‘Umar sangat keras me-

la kukan penentangan terhadap Islam. Bah kan, penentangan 

yang dilakukan ‘Umar seorang diri ka darnya bisa dikatakan 

se padan dengan penentangan yang di lakukan kaum Quraisy 

se cara bersamaan. 

Kekerasan sikap yang menjadi karakteristik ‘Umar meng-

hapuskan harapan siapa saja yang berharap dia bisa berpaling 

dari kejahiliahannya. Bahkan, seorang kaum muslimin sempat 

mengekspresikan rasa putus asanya tentang keislam an ‘Umar 

dengan mengatakan, “Sesungguhnya dia (‘Umar) tak mung  kin 

masuk Islam, meski keledai Al-Khaththab masuk Is lam.”

Namun, apa yang terjadi kemudian? Secara mengejutkan, 

‘Umar memeluk Islam. Maka, yang terjadi adalah sebaliknya. 

Si kap kerasnya tetap ada, tetapi dia tempatkan demi membela 
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Is lam. Dia bersikap keras dalam melakukan perlawanan terha-

dap kemusyrikan, yang kadarnya sama ketika dia melakukan 

penentangan ter ha dap Islam. Malah, sikap keras yang dia tem-

pat kan secara adil dan cerdas sering dijadikan pe mi salan.

‘Umar adalah satu-satunya sahabat yang kerap memper-

tanyakan kembali kebijakan yang diambil oleh Rasulullah Saw. 

Tak jarang dia memberikan usulan terhadap Nabi, kemudian 

beliau pun melaksanakan usulan itu dan merekomendasikan 

pemikiran-pemikirannya. Khalifah kedua ini sosok yang sangat 

keras terhadap siapa saja yang me musuhi Islam, sehingga men-

jadi ciri khasnya yang sa ngat unik dan membuat dirinya tampak 

sangat spesial di antara sahabat Rasulullah Saw. Meski demikian, 

se sung guhnya tak bisa dikatakan bahwa ‘Umar orang yang ga-

lak dan kasar. Sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan 

kelebihan yang dia miliki. 

Sikap ‘Umar itu hanyalah pe nam pakan luar yang lahir 

akibat akumulasi kepribadian, kewi bawaan, dan konsistensinya 

ter hadap sesuatu yang diyakininya. Atas kondisi tersebut, eks-

presi yang akan muncul tiada lain adalah luapan antusiasme 

dan kobaran semangat yang terpancar secara seimbang dengan 

apa yang ada di dalam dirinya.

‘Umar adalah sosok sederhana yang tampil apa adanya, 

laki-laki yang punya karakter kuat dan tegas. Dia memiliki 

ener gi yang sangat besar. Sahabat Abu Bakar ini juga tipe ma-

nusia yang fokus dan konsisten dalam menggapai tujuan serta 

kukuh memegang prinsip, meski sebelumnya dia pernah berada 

dalam kesesatan. Namun, segala ka rakter itu memperoleh 

tem pat yang sangat tepat manakala dia mendapat hidayah dan 

me meluk Islam.

Begitulah karakter khas yang dimiliki ‘Umar. Apabila telah 

meyakini suatu hal dan memutuskan sikapnya, dia pasti akan 

meraih pencapaian yang sangat tinggi dan tak bisa di ha lang-

halangi. Dia akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk meng-
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gapai tu juannya dengan mengerahkan seluruh kemampuan 

dan ke kuat annya. Itulah kelebihan ‘Umar. Ada per bedaan yang 

sangat besar antara tafawwuq (kelebihan/ke ung gulan) dengan 

tatharruf (sikap berlebihan/ekstrem). Per be daannya antara lain: 

pertama, muncul secara alami; kedua, muncul sebagai suatu 

penyakit yang tumbuh.

Hal yang pertama lahir dari olah jiwa dan gerak fisik yang 

positif, sedangkan yang kedua merupakan ciri masalah atau 

penyakit dalam diri seseorang. Tafawwuq adalah sebuah potensi 

baik dan kekuatan yang mengandung hikmah, sehingga tak 

akan bertentangan dengan kebaikan atau ber lawanan de ngan 

ke benaran. Inilah yang terdapat di dalam diri ‘Umar. Ke le bih-

an, bukan sikap berlebihan (ekstremisme); ketegasan, bu kan 

ke ke rasan!

Dan, bukti paling nyata tentang karakteristik ‘Umar ada lah 

segala hal yang memotivasinya untuk memeluk agama Mu-

ham mad Saw. dan mendorongnya untuk mam pu mengenali 

jati dirinya.

Pada suatu hari yang sangat panas, ‘Umar keluar dari ru mah-

nya dengan membawa sebilah pedang dan gejolak tekad yang 

ber ge lora di da lam dadanya. Derap langkahnya mantap menuju 

Rumah Arqam, ru mah yang kala itu digunakan oleh Rasulullah 

Saw. dan beberapa sahabat untuk berzikir dan beribadah ke -

pada Allah Swt.

Di perjalanan, sebelum sampai di tempat tujuan, ‘Umar 

ber jumpa dengan Nu‘aim ibn ‘Abdullah. Sebentar saja, Nu‘aim 

langsung bisa menangkap roman tak bersahabat pada wajah 

‘Umar yang tengah memendam kebencian dan kemarahan. Ke-

mu  di an, dengan agak gemetar, Nu‘aim menghampiri ‘Umar dan 

ber tanya kepadanya, “Hendak pergi ke manakah engkau, wa hai 
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‘Umar?” Dengan tegas, ‘Umar menjawab, “Aku akan me ne mui 

se orang anak yang telah memecah belah kaum Quraisy, mere-

meh kan mimpi-mimpi mereka, menghina agama mereka, dan 

men cela tuhan mereka. Sungguh, aku akan mem bunuhnya.”

Seketika itu, sirna sudah rasa gentar dan takut dalam hati 

Nu‘aim terhadap kemungkinan yang akan terjadi jika dia me-

nen tang ‘Umar. Kemudian, dia berkata kepadanya, “Sungguh, 

seburuk-buruk usaha adalah yang sedang engkau usahakan dan 

seburuk-buruk perjalanan adalah yang sedang engkau lakukan.” 

Mendengar itu, ‘Umar pun menduga-duga bahwa Nu‘aim sudah 

memeluk Islam. Lalu, dia berkata, “Engkau sepertinya telah 

ber paling. Jika memang benar, demi Latta dan Uzza, engkau 

akan menyesal.”

Melihat gelagat ‘Umar, Nu‘aim mengerti, apa bila telah 

berkata seperti itu, Ibn Al-Khaththab pasti akan me  la ku kan nya. 

Maka, dia pun segera menyudahi per ca kap an dengan me nyam-

paikan kabar yang akan mengundang perhatian ‘Umar. Sebab, 

kala itu, manusia se derhana ini tampak sudah tak bisa menutup-

nutupi lagi amarah yang terpendam di dalam dadanya.

Nu‘aim berkata, “Apakah engkau tak tahu, wahai ‘Umar, 

se sung guhnya saudarimu dan juga suaminya—Sa‘id ibn Zaid—

sudah memeluk Islam dan meninggalkan agama yang eng kau 

yakini itu?” Saudarinya? Fathimah binti Al-Khaththab? Lan  tas, 

apa gunanya ‘Umar pergi ke Rumah Arqam? Padahal, ba haya 

yang dia pikirkan itu justru berada di dalam rumah  nya sendiri. 

Maka, seketika itu juga ‘Umar memutar arah lang kah kakinya 

me nuju rumah saudara iparnya, Sa‘id ibn Zaid r.a.

Sementara itu, di dalam rumah yang d i tuju ‘Umar, Sa‘id ibn 

Zaid bersama istrinya, Fathimah binti Al-Khaththab r.a., dan 

Khubbab ibn Al-Aratt sedang membaca dan mempelajari Al-
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Quran. Tak lama, tiba-tiba terdengar suara pintu yang digedor 

dengan sangat keras. Lalu, ditanyakan ke pada orang di luar sana, 

“Siapa?” Orang tersebut menjawab lantang, “‘Umar!”

Mendengar suara itu, Khubbab segera bersembunyi di 

ha  laman rumah sembari berdoa kepada Allah memohon kese-

la  mat an atas kemarahan ‘Umar. Adapun Sa‘id dan istrinya 

ber  gegas menghampiri pintu dan segera membukanya. Me-

reka menyambut ‘Umar dengan berbekal rasa kaget dan risau 

di  se bab kan kedatangannya yang tiba-tiba. Sambil memendam 

kepanikan yang sangat besar, Fathimah binti Al-Khaththab tetap 

sigap terhadap lembaran-lembaran yang ber isi firman Allah Swt. 

tadi dan menyembunyikannya di balik pakaiannya.

Tatapan kedua mata ‘Umar menampakkan gejolak amarah. 

Dia bertanya kepada mereka, “Suara apakah yang aku dengar 

barusan?” Keduanya menjawab, “Bukan apa-apa. Suara itu hanya 

obrolan kami.” Lalu, ‘Umar berkata lagi, “Aku dengar ka lian 

su dah ber paling dari agama kalian!” Sa‘id menjawab, “Wahai 

‘Umar, apa kah pendapatmu jika ternyata kebenaran itu ada pada 

agama yang bukan agamamu?”

Namun, ‘Umar tak memberikan sedikit pun kesempatan 

ke  pada Sa‘id untuk menyelesaikan ucapannya. Dia menyerang 

Sa‘id dengan penuh kekuatan. Pengganti Abu Bakar tersebut me-

narik kepala Sa‘id dan menjatuhkannya ke tanah. Dengan cepat 

pula ‘Umar menduduki dadanya. Ketika sau darinya—yang me-

ru pakan istri Sa‘id—hendak menolong sua minya, ‘Umar sudah 

terlebih dahulu menghantam wajah Sa‘id sehingga mengalirlah 

darah dan membuatnya memekik kesakitan. Pekikan yang sa-

ngat keras bagaikan bunyi sang kakala langit yang bergaung 

nya ring.

“Wahai musuh Allah, apakah engkau berani memukulku 

karena keimananku kepada Allah Yang Esa? Jika benar demikian, 

lakukanlah! Aku tetap akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain 

Allah dan sesung guhnya Muhammad adalah utusan Allah.”
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Sekarang, mari, kita saksikan secara saksama detik-detik 

yang sangat menentukan muncul ke permukaan, me nyampaikan 

perubahan yang segera terjadi, dan meng ungkap hakikat murni 

yang akan membentuk jati diri laki-laki agung ini. Ketika 

berada dalam kemarahannya yang klimaks, tiba-tiba kebenaran 

menyeruak datang ke hadapan ‘Umar dengan suara yang sangat 

kencang. Seketika itu juga ‘Umar surut dan tertunduk.

Kebenaran tersebut adalah ucapan tulus yang terlontar dari 

lisan saudarinya, Fathimah binti Al-Khaththab. Ketulusan yang 

hanya bisa dirasakan dan diterima oleh orang yang memiliki 

fitrah. Sama seperti seorang penunggang kuda sejati yang de-

ngan mudah memahami kualitas keturunan seekor kuda ha nya 

dari suara ringkikannya. Seandainya energi yang di miliki ‘Umar 

memang sebatas kekerasan dan se mangat pem bang kang  an saja, 

tentu dia akan tenggelam di da lam ke bengisan dan kebencian 

sampai benar-benar puas dengan apa yang di kejar nya.

Namun, energi ‘Umar adalah energi kelebihan dan kepah-

la wanan. Karena itulah, dia langsung menyikapi kebenaran yang 

muncul di hadapannya. Di depan Fathimah binti Al-Khaththab 

yang beriman kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. yang di-

liputi cahaya kebenaran, kalimat itu disampaikan dengan pe  nuh 

ketulusan.

Tiba-tiba, ‘Umar bangkit dari atas dada Sa‘id. Dia menjulur-

kan tangannya kepada Fathimah dan meminta Al-Quran yang 

terjatuh dari balik pakaiannya, “Berikan lembaran-lembaran 

itu. Biarkan aku membacanya.” Namun, Fathimah menolak 

per  min taannya sembari berkata, “Tidak! Karena sesungguhnya 

tidak ada yang menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang di su-

cikan (QS Al-Wâqi‘ah [56]: 79). Pergilah engkau mandi dan 

ber  suci dahulu!”

‘Umar pun memenuhi perkataan saudarinya ba gaikan 

me  miliki jiwa yang penurut dan penuh kepatuhan. Pada hal, 

se be  lumnya, siapa pun tahu dia memiliki sikap yang keras dan 
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kasar. Tak lama kemudian, ‘Umar datang kembali de ngan jang-

gut yang masih basah. Lalu, sau da ri nya menyerahkan Al-Quran 

yang ada di tangannya kepada ‘Umar. 

Sahabat Nabi ini pun membacanya, Dengan nama Allah Yang 

Maha Pengasih dan Penyayang. Thâ’ Hâ’. Kami tidak menurunkan 

Al-Quran ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah; 

tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). 

Diturunkan dari (Allah) yang menciptakan bumi dan langit yang 

tinggi. (Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 

‘Arsy. Kepunyaan-Nyalah yang ada di langit, yang ada di bumi, 

yang ada di antara keduanya, dan yang ada di bawah tanah. Dan 

jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesung guh nya Dia me nge-

tahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. (Dialah) Allah, tidak 

ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik 

(QS Thâ’ Hâ’ [20]: 1-8).

‘Umar menghentikan sejenak bacaannya. Kemudian, dia 

me lan jutkan bacaannya dengan penuh khusyuk, “Sesungguhnya 

Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku 

dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. Se sungguhnya Hari 

Kiamat itu akan datang, Aku merahasiakan (waktunya) agar se tiap 

orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka 

ja nganlah kamu dipalingkan dari (Kiamat itu) oleh orang yang 

tidak beriman kepadanya dan orang yang mengikuti keinginannya, 

yang menyebabkan engkau binasa” (QS Thâ’ Hâ’ [20]: 14-16).

Setelah membacanya, ‘Umar memeluk lembaran-lembaran 

itu dan menciumnya. Kemudian, dia bangkit dan berkata, 

“Pemilik ayat-ayat ini tentulah tidak mungkin Zat yang mempu-

nyai sekutu yang disembah bersama-Nya. Antarkanlah aku 

kepada Muhammad!” Atas kejadian ini, Khubbab ibn Al-Arats 

sontak keluar dari tempat persembunyiannya seraya bersorak, 

“Selamat, wahai ‘Umar! Demi Allah, sesungguhnya Dia telah 

mengabulkan doa Rasulullah Saw. untuk engkau.”
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Lalu, ‘Umar berjalan ke Bukit Shafa menuju Rumah Arqam. 

Di rumah inilah, di hadapan Ra sulullah Saw., ‘Umar menya ta kan 

keislaman dan keimanan nya kepada agama yang benar. Maka, 

bergemalah suara takbir dari kaum muslimin hingga meng gem-

parkan seantero Kota Makkah.5

Hanya dalam tempo yang bagaikan kedipan mata, sebuah per-

ubahan besar terjadi sangat cepat. ‘Umar berpindah dari puncak 

kemusyrikan ke pada puncak hidayah. Karakternya yang kuat 

ketika menjaga tuhan-tuhan kaum Quraisy dari pengaruh aga-

ma baru, kini ber pindah kepada Islam—di tempat yang sama 

yang dia jaga dan bela—dengan mengerahkan segenap ke kuat-

an dan kesung guh annya. Semua terjadi pada saat yang sangat 

krusial. Peristiwa keislaman ‘Umar ini tiada lain adalah ren cana 

yang luar biasa dari Allah Swt. Yang Mahabijaksana dan Maha 

Mengetahui.

‘Umar, yang awalnya berpihak kepada tuhan-tuhan kaum 

Quraisy Jahiliah dan meyakini bahwa merekalah yang benar, 

berubah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Swt. Kelak, 

dia mengabdikan se lu ruh hidup dan kekuatannya untuk mem-

bela agama Allah dengan penuh keimanan dan keyakinan bahwa 

sesungguhnya inilah satu-satu nya agama yang benar.

Sesungguhnya ‘Umar berjalan atas da sar keimanan, bukan 

hawa nafsu, meski keimanan yang dia yakini sebelumnya tidak 

sama dengan ke imanan yang dia pegang kini. Keimanannya 

dahulu tidak didasari dengan alasan yang kuat, hanya ikut-

ikutan pada kebiasaan nenek moyang dan orang-orang di se-

5 Rangkaian kisah ini tak diriwayatkan dengan sanad yang sahih menurut 
para ahli hadis, meski beberapa bagian ceritanya terdapat dalam riwayat 
yang sahih. Lihat Al-Sîrah Al-Nabawiyyah fi Dhau Al-Mashâdir Al-Ashliyyah, 
h. 214.
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ki tarnya, kebiasaan yang terhalang oleh cahaya kebenaran dan 

menjauhkan hati dari ke  ju juran. Sedangkan ke imanan yang kini 

dia pegang teguh didasarkan pada argumentasi kuat dan jelas.

Sesungguhnya Allah, Tuhan yang dia sembah sekarang, ada -

lah Zat yang bukan terbuat dari batu atau tanah liat. Dia Cahaya 

yang menyinari langit dan bumi, Zat Yang Mahakuasa atas segala 

sesuatu dan Maha Mengetahui akan setiap kejadian.

Orang yang menyeru kepada agama baru ini bukan ber-

asal dari kalangan pendeta yang mencari penghidupan dari ha-

sil berjualan patung-patung tuhan. Bukan pula dari kalangan 

mereka yang gemar membodohi manusia dengan cerita-cerita 

bohong dan menyesatkan. Orang tersebut tiada lain adalah 

Mu hammad Saw., sosok yang su dah sangat dikenal dan tak di-

ra  gukan lagi di kalangan kaum Quraisy akan kejujuran dan sifat 

amanahnya. Dalam ku run waktu tersebut pula, beliau meng-

habiskan waktu untuk ibadah dan menyucikan dirinya.

Sahabat-sahabatnya yang baru dalam agama ini ti daklah 

sama dengan sahabat-sahabat lamanya, ketika dia masih me-

ya kini agama lamanya yang gemar sekali bersenang-senang, 

berfoya-foya, berjudi, dan banyak melakukan hal yang tiada 

ber  guna. Sahabat-sahabat barunya adalah orang-orang mulia 

yang me le paskan diri dari tipu daya duniawi dan mempersiap-

kan diri mereka untuk menerima risalah dan menunaikan jihad 

yang agung.

Ya, sesungguhnya mereka yang hidup bersama Muhammad 

Rasulullah Saw. telah menemukan tujuan utama nan agung 

yang akan mereka arungi. Sedangkan orang-orang yang sudah 

di  ting  galkan oleh ‘Umar masih saja larut dalam keasyikan 

di meja-meja judi yang semakin menumpulkan akal pikiran 

se hingga ke bo dohan kian mengakrabi mereka. Atau mereka 

masih sibuk mengerumuni anak panah yang digunakan untuk 

mengundi atau meramal nasib. Dengan kata lain, mereka masih 
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saja berkumpul mengelilingi patung-patung yang mereka pahat 

sendiri, lalu mereka sembah dan menyebutnya tuhan.

Demikianlah keimanan sesungguhnya yang didasari de-

ngan argumentasi yang kukuh dari Allah Swt. Inilah keimanan 

yang membuat kepala siapa pun yang meyakininya menjadi 

tegap dan mantap. Keimanan yang bisa mengantarkan siapa 

pun yang meyakininya akan sampai kepada Allah Swt. tanpa 

me mer lukan perantara.

Karakter dalam diri ‘Umar ibn Al-Khath thab r.a. adalah 

ka rakter yang tak memberikan kesem pat an kepada dirinya sen-

diri untuk memiliki sikap yang didasari pada alasan ikut-ikut-

an semata. Dia menolak segala ben tuk sikap pasrah dan pa tuh 

tan pa didasari alasan yang jelas. Ka rak ter seperti ini tak akan 

ber kembang dan menemukan tempat yang cocok, kecuali dia 

ber ada di dalam agama baru ini. Agama yang memandang sa ma 

siapa pun bagaikan mata sisir yang berderet sama tinggi. Agama 

yang mengajarkan bahwa manusia dibedakan berda sar kan kua-

litas ke takwaannya kepada Allah Swt.

Agama yang kesucian dan kebenarannya memancar ke se-

luruh penjuru alam. Ketika Muhammad Saw. membacakan ayat-

ayat-Nya, tampaklah segala pelajaran kehidupan, masa depan 

yang dijanjikan, dan suara-suara kebenaran yang mem buat hati 

siapa pun yang mendengarnya dipenuhi ke ya kinan.

Sesungguhnya kekuatan dan kemurnian adalah dua hal yang 

bekerja secara luar biasa di dalam diri ‘Umar. Namun, kedua hal 

itu jauh lebih berpengaruh dan bersinar setelah dia memeluk 

Islam karena dalam agama langit keduanya mendapat tempat 

yang sangat tepat. Kedua hal ini tersalurkan dan terbina de ngan 

petunjuk yang benar sehingga dia tak lagi kembali pada ke bo-
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dohan dan kesesatan, yaitu menyembah berhala-berhala bisu 

yang ada di se kitar Ka‘bah. 

Dia pun tak akan melakukan ritual yang berhubungan 

de ngan budaya Kota Makkah yang tiada berguna dan berten-

tangan dengan ajaran agama barunya. Kini, kedua hal dalam 

dirinya itu senantiasa berkaitan dengan langit dan bumi. Pusat 

perjuangannya sekarang adalah agama yang bisa dia me ngerti 

dengan menggunakan kecerdasan akalnya ini tak hanya berhenti 

di negeri yang diliputi oleh padang pasir, unta, dan gandum, 

me lainkan akan terus meluas hingga ke negeri-negeri nun jauh 

di Timur dan Barat. 

Dari hal inilah muncul pertanyaan dan kegelisahan yang 

didasari keberanian dalam diri ‘Umar sejak pertama kali dia 

me meluk Islam. Dia pun bertanya kepada Rasulullah Saw., “Bu -

kankah kita berada di atas kebenaran, baik dalam keadaan hidup 

ataupun mati?” Rasulullah Saw. menjawab, “Tentu saja eng   kau 

benar, wahai ‘Umar. Demi Zat yang jiwaku ada dalam geng gaman-

Nya, kalian semua berada di atas kebenaran; dalam keadaan 

hidup ataupun mati kalian.” Sahabat Nabi itu lalu menim palinya 

dengan, “Jika demikian, mengapa kita harus sem bunyi? Demi 

Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, marilah keluar 

dan kami akan keluar bersamamu!”

Atas perkataan sahabatnya itu, tak lama kemudian, Rasulul-

lah Saw. pun keluar menampakkan diri diiringi kaum muslimin 

dalam dua barisan. Di barisan pertama ter dapat ‘Umar dan di 

ba risan kedua terdapat Hamzah r.a.6 Keputusan yang diusulkan 

oleh ‘Umar ibn Al-Khaththab ini menjadi langkah awal yang pe-

nuh berkah bagi sebuah perjuangan panjang yang dimulai saat 

itu dan berlangsung selama 400 tahun tiada pernah berhenti.

6 HR Abu Nu‘aim dalam Hilyah Al-Auliyâ’, dalam sanadnya terdapat Ishaq 
ibn ‘Abdullah yang dinilai lemah dan ditinggalkan hadisnya. Lihat Jâmi’ 
Al-Ahâdîs (30158).
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Padahal, laki-laki ini dahulu berjalan sembari membawa 

pedangnya untuk membunuh Rasulullah Saw. Kini, dia ber ubah 

menjadi sosok yang beriman kepada Allah Swt. Kemu dian, lang-

kah apakah yang dia tempuh dan lakukan untuk menun jukkan 

keyakinan barunya ini?

Sesungguhnya cara berpikir ‘Umar yang tangkas akan 

se gera tampak. Seolah setiap hal yang dia lakukan memang su-

dah terencana secara baik dan detail. Kelak, setelah memeluk 

Islam, ‘Umar melanjutkan langkahnya yang penuh ketegasan 

itu dan sudah ada sejak dia masih berada dalam kemusyrikan. 

Namun, langkah berikutnya adalah langkah yang membuat ke-

dudukannya jauh lebih ting gi dan mulia.

Memang benar, ‘Umar pernah pergi ke Rumah Arqam 

sambil membawa pe dangnya untuk menghancurkan apa yang 

dia pikir kebatilan. Dengan penuh semangat, dia ber ge  gas me-

me nuhi niat nya tersebut. Namun, kini dia tak akan per nah lagi 

sedikit pun melangkahkan kakinya untuk memera ngi kebenaran 

yang dahulu dia kira kebatilan. Dia akan me merangi kebatilan 

yang memang batil yang pernah mem per daya dirinya selama 

se kian lama.

Hatinya yang pernah tertutup menjadi terbu ka. Dengan 

penuh keyakinan dan keberanian, dia menyerukan, “Demi 

Allah, aku tak akan meninggalkan satu tempat pun yang pernah 

aku duduki dengan kekufuran, melainkan aku mendudukinya 

kem bali dengan keimanan.” Dengan ka rakteristik yang khas, 

ke   cer dasan, dan kemampuannya, dia selalu bisa menggapai 

apa yang ingin dicapainya dan meng arahkan pandangannya 

secara lurus.

Ya, begitulah ‘Umar yang kehadirannya di muka bumi ini 

sebagai pembawa perubahan. Dia tak pernah bersikap se te ngah-

setengah dan tak pernah pula memberikan toleransi se titik pun 

bagi kezaliman, baik pada waktu siang maupun ma lam. Keza-

liman dalam pandangannya tidak hanya sebatas kebodohan 
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atau cela yang meracuni. Baginya, kezaliman adalah manakala 

ma nusia tak mampu menegakkan jati dirinya atau tak sanggup 

memenuhi cita-citanya.

Demikianlah, ‘Umar meyakini bahwa salah satu bentuk 

ke zaliman adalah ketika dia masih melihat patung dan berhala 

sebagai bentuk kejahiliahan. Oleh karena itu, ‘Umar sering ber-

jalan menelusuri jalanan dan sudut-sudut Kota Makkah yang 

dahulu pernah dia lalui diiringi permusuhannya terhadap Islam. 

Setiap jejaknya terhapus oleh derap kaki nya yang kini berjalan 

di jalan yang sama, tetapi di iringi keimanan dan pujian kepada 

Allah Swt.

Setiap tempat yang pernah dia kunjungi sembari memuji 

dan mengagungkan berhala-berhala kaum Quraisy harus diha-

pus dan diganti dengan jejak-jejak pengagungan ter hadap 

Allah Swt. dan kalimat syahadat, “Tiada Tuhan selain Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah.”

‘Umar akan menebus setiap gerakan, ucapan, bahkan ke-

dip an mata yang pernah dia gunakan untuk menghina agama 

Allah selama kurun waktu 6 tahun, sejak dimulainya risalah Is-

lam hingga hari ketika dia meng ikrar kan keislamannya, de ngan 

kebaikan yang dila kukan persis di setiap tempat yang pernah 

dilaluinya itu.

Dia bertekad membersihkan setiap duri yang dahulu dia 

taburkan untuk merintangi perjuangan Rasulullah Saw. dan 

para sahabat, menggantinya dengan hamparan bunga-bunga 

indah yang dia tanam sendiri dengan se penuh hati dan pengor-

banannya. Dia akan menebus berapa pun harga yang harus 

di keluarkan untuk membela agama ini, sekalipun itu harus 

di tukar dengan seluruh hidupnya.

Karakternya yang hebat akan menyeru ruang dan waktu. 

Kemudian, dia menghapusnya sampai habis sehingga bisa me-

nguasai dan menundukkannya. Jika pernah me  lakukan kesa-

lahan pada suatu waktu, di suatu tempat, dan ingin memperbaiki 
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ke salahannya itu, yang dia laku kan bukan sebatas menjauhi 

kesalahan itu dan tak mengulanginya, melainkan membersihkan 

kesalahan itu secara total dari setiap ruang dan waktu yang bisa 

menjadi tempat terjadinya ke  sa lahan-kesalahan itu.

Itulah salah satu alasan mengapa dia ingin datang kem-

bali ke tempat-tempat yang dahulu pernah dia singgahi dan 

menjadi saksi atas kesalahan yang dia lakukan. Malah, andai 

saja bisa, dia ingin kembali ke waktu lampau untuk mene gaskan 

bahwa kesalahan itu sebetulnya tak pernah terjadi. Dia ingin 

memastikan bahwa tak ada ruang yang bisa menjadi saksi atas 

kesalahannya dan tak ada waktu yang akan memberi kesempat-

an baginya.

Maka, dia pun pergi ke tempat-tempat yang da hulu per-

nah dia kunjungi dengan berbekal keimanan. Dan, apa kah dia 

merasa cukup dengan yang dia lakukan itu? Ja wab an nya, tidak! 

Banyak hal besar yang kemudian ‘Umar la ku kan sehingga bisa 

menebus segala noda kejahiliahannya.

‘Umar menerangkan bahwa kesungguhannya dahulu da lam 

meyakini agama kaum Quraisy menjadi dasar dia mela ku kan 

penentangan yang keras terhadap Rasulullah Saw. dan sa habat-

sahabatnya. Kini, setelah me nyatakan keislaman dan ke iman-

annya kepada Allah dan Rasul-Nya, itu juga yang menjadi dasar 

utama dia bersikap keras dan te gas  terhadap siapa pun yang 

me musuhi Islam.

Ya, jika kemarin kemusyrikan ‘Umar menjadi sebab ber sem-

bunyinya kaum muslimin yang kala itu masih sa ngat sedikit, kini 

keislaman ‘Umar menjadi sebab dakwah Islam di lakukan secara 

terang-terangan di hadapan kaum kafir Quraisy. Kehadiran 

‘Umar di dalam Islam menjadi latar belakang ditinggalkannya 

dak wah Islam secara sembunyi-sembunyi.

Suatu ketika, ‘Umar mendatangi Rasulullah Saw. Lalu dia 

berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang menghalangi eng kau? 

Demi Allah, aku tak meninggalkan satu majelis pun yang aku 
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per nah duduk dalam keadaan kafir, kecuali aku mendatanginya 

lagi dan menunjukkan keislamanku tanpa rasa khawatir dan 

ta kut sedikit pun. Bisakah kita tak menyembah Allah secara 

sem bunyi-sembunyi lagi?”7

Kemudian, penutup para nabi dan rasul itu me ne rima dan 

menyetujui pandangan ‘Umar. Beliau pun memulai dakwah 

Islam dengan keluar dari tempat persembunyiannya menuju 

bumi Allah yang terbuka dan luas membentang. Lantas, apakah 

lelaki yang mengusulkan untuk berdakwah secara terang-te-

rang an tersebut merasa cukup dengan langkah itu? Tidak. 

Ter nyata tanpa diduga akan banyak langkah yang dilakukan 

‘Umar se hingga menimbulkan kekaguman bagi siapa pun yang 

me  nyak  sikannya.

Tak pernah hilang dari ingatan ‘Umar saat masih menjadi 

bagian dari kaum kafir Quraisy dan bertingkah sangat angkuh. 

Suatu ketika, dia pernah memukul seorang sahabat Rasulullah 

Saw. dengan tangannya. Maka, hari ini dia akan mem per sem-

bahkan keangkuhannya itu demi membela kaum mus limin. 

Jika sahabat Nabi itu merasa belum mampu mengh em paskan 

kepala dan punggung para pemuka kaum kafir Quraisy dengan 

tangannya sendiri, dia akan membesarkan hati kaum mus limin 

yang mengalami siksaan oleh kaum kafir Quraisy ter sebut. 

‘Umar mengambil sikap bergabung dengan barisan kaum 

muslimin yang tersiksa dan membiarkan dirinya ikut di sik sa 

sehingga mereka bisa menyaksikan sendiri bahwa orang yang 

dikenal kekuatannya pun turut mera sakan siksaan ber sama 

mereka.

Ya, kaum kafir Quraisy terus melancarkan serangan dan 

siksaan terhadap Bilal, Khubbab, ‘Ammar, Shuhaib, dan sau   dara-

saudara mereka yang fakir dan lemah. Maka, ‘Umar ber   pi kir 

dirinya harus menjadi bagian dari para pemuda yang disiksa 

7 Hadis Gharib, Al-Riyâdh h. 137. Al-Nadhra, h. 137. 
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itu agar orang-orang me   nyak sikan bah wa pemuda yang dikenal 

paling kuat di antara mereka pun ada di dalamnya. Pemuda 

yang dikenal karena wi bawanya dan ditakuti karena kekuatan 

dan sikap kerasnya.

‘Umar berpikir dirinya harus mendapatkan sik saan seperti 

mereka agar penyiksaan yang mereka alami ti dak tampak sebagai 

kehinaan yang membuat jiwa mereka hancur dan meruntuhkan 

kemuliaan mereka. Dengan cara ini pula, lelaki yang menjadi 

kha lifah kedua itu ingin menyempurna kan keislamannya se-

hing ga membuatnya berdiri se jajar dengan kaum muslimin 

lain. Dia akan mendapat porsi yang sama demi membela agama 

Allah.

Inilah buah pikiran yang dicetuskan ‘Umar ibn Al-Khaththab 

yang memiliki fitrah lurus dan karakter kuat. Namun, bagai-

mana mungkin hal itu bisa terjadi? Dia sangat ditakuti, disegani, 

sampai-sampai siapa pun yang hendak membencinya cukup 

se batas di dalam hati saja karena akan mendapat kerugian.

Dalam setiap penyiksaan dan serangan yang datang kepa-

da nya, ‘Umar ingin sebagai pemenangnya. Hal itu bukanlah 

se suatu yang sulit baginya. Namun, dia malah memilih menjadi 

pihak yang disiksa dan kalah. Sungguh, sebuah tanda tanya 

besar yang memerlukan kesabaran lebih untuk mencari tahu 

jawabannya.

Siapakah di antara orang kafir Quraisy yang be rani memukul 

‘Umar? Kendati demikian, dia tetap dengan keputusannya ber-

ada dalam kumpulan kecil bersama saudara-saudaranya yang 

disiksa. Sahabat Abu Bakar tersebut menjemput sendiri siksaan 

itu. Dengan cara inilah, dia merasa bisa membela saudaranya 

yang seiman dan mengangkat derajat mereka.

Dia telah mengambil keputusan dan menunaikan segala 

ke hen daknya. Maka, dengan penuh kesungguhan, dia akan 

me  wu judkannya. Bagi ‘Umar, selalu ada jalan untuk meraih apa 

yang diinginkannya. Kemudian, dia memaparkan rencana-ren -
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ca nanya, misalnya, mendatangi Abu Jahal. Dia pun berkunjung 

ke rumah Abu Jahal. Namun, begitu tahu yang mengetuk pintu 

adalah ‘Umar ibn Al-Khaththab, lelaki ka fir itu segera menutup 

kembali dan mengunci pintu ru mah  nya.

Tak berhenti di sana, ‘Umar juga mendatangi rumah-ru-

mah para pembesar kaum kafir Quraisy lainnya. Dia datang 

ke  pada mereka untuk menunjukkan penentangannya. Dia ber-

ha rap seorang dari mereka berani berkelahi dengannya dalam 

satu pergulatan sehingga dia bisa merasakan pukulan me  reka 

mendarat di dada dan wajahnya. Namun, itu tidaklah mu dah 

karena mereka pasti takut dan memi lih menghindarinya.

Tak kehilangan akal, lelaki pemberani itu me nemui me-

reka di sekitar Ka‘bah, karena biasanya di sanalah mereka 

ber kumpul. Begitu sampai di tempat tersebut, ‘Umar mulai 

ber bicara kepada mereka. Marilah kita simak bersama hal yang 

dia ke mu kakan, “Dahulu, banyak orang yang memukulku dan 

aku pun membalas pukulan mereka. Kemudian datang pamanku 

dan dia berkata, ‘Ada apa ini?’ Mereka men jawab, ‘Ini akibat 

per buat an Ibn Al-Khaththab!’

Lalu, pamanku berdiri di atas sebuah batu dan ber kata, 

‘Ketahuilah, sesungguhnya aku telah menjamin anak sau dariku 

ini!’ Orang-orang pun membubarkan diri. Sekarang, aku masih 

saja menyaksikan kaum muslimin dipukuli, tetapi tak ada se-

orang pun yang berani memukulku. Maka, aku tanyakan ke-

pada kalian, apakah tak ada seorang pun dari ka lian yang bisa 

me nyiksaku sebagaimana siksaan yang me nim  pa mereka?

Lantas, aku mendatangi pamanku dan berkata kepadanya, 

‘Aku kembalikan jaminanmu kepadamu.’ Pamanku menjawab, 

‘Jangan begitu, wahai anak saudariku!’ Aku menjawab, ‘Tidak! 

Aku tetap kembalikan jaminanmu.’ Lalu dia berkata, ‘Jika de-

mikian, lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan!’ Setelah 
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itu, aku kembali berkelahi, memukul dan dipukul, hingga Allah 

memuliakanku di dalam Islam.”8

Itulah perangai mulia yang dimiliki ‘Umar. Perangainya me-

man carkan karakter yang sarat akan kesempurnaan dan ke-

kuatan. Karakter yang mengandung keikhlasan dalam me  mi  kul 

tanggung jawab. Tak ada seorang pun yang bisa me   nutup-nu-

tupi keindahan karakter dan perangainya. Dia mampu ber sikap 

seperti itu pada masa awal ke  is lamannya. Kelak dia akan menjadi 

Ami rul Mukminin yang meraih kemenangan dengan menak-

lukk an Kisra dan Kaisar. 

Suatu ketika, dia berdiri di mimbar dan meminta kaum 

muslimin untuk berkumpul. Kemudian, dia berkata, “Wahai 

se  kalian manusia, aku telah melihat diriku sedang menggembala 

kam  bing kepunyaan bibiku dari Bani Makhzum dengan upah 

se genggam kurma atau anggur kering ....”

 Namun, ‘Umar turun dari mimbar sebelum menuntaskan 

kata-katanya. Hal itu tentu saja meninggalkan rasa heran dan 

per tanyaan dalam pikiran kaum muslimin yang mendengarnya. 

Lalu, salah seorang dari mereka berdiri karena tak kuasa mena-

han rasa herannya. Siapa dia? Dia ‘Abdurrahman ibn ‘Auf r.a. 

Lelaki itu bertanya kepada ‘Umar, “Apakah yang engkau mak sud, 

wahai Amirul Mukminin?”

Lelaki sederhana yang kelak menjadi khalifah kedua itu 

segera menjawab, “Celakalah engkau, wahai Ibn ‘Auf! Aku 

meninggalkan diriku tadi karena bibiku berkata, ‘Engkau Amirul 

Mukminin, tak ada seorang pun di antara engkau dengan Allah, 

8 Diriwayatkan Al-Bazzar dari Aslam, riwayat ini dhaif sebagaimana 
disebutkan Al-Haitsami dalam Majma’ Al-Zawâ‘id (14413).
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dan siapakah orang yang lebih utama daripada engkau?’ Maka, 

aku tinggalkan ia agar mengetahui masalahnya.”

Demikianlah karakternya yang lurus. Tak ada sedikit pun 

sifat melenceng. Tak ada pula setitik ragu. Dia tak pernah bisa 

bersabar sedikit pun terhadap hal yang menghalangi dirinya 

dan kebenaran. Karakter yang lurus ini menjadikan pemiliknya 

sebagai manusia yang jujur dan mulia untuk selamanya. Dia tak 

pernah mengharapkan balasan dan ungkapan terima kasih dari 

manusia atas segala yang telah dilakukannya. Dia lakukan semua 

demi memberikan pelayanan terhadap Allah dan pengorbanan 

untuk agamanya.

Saat menjumpai ruang yang kosong, dia akan me menuhi-

nya dengan urusan-urusan yang penuh manfaat de ngan ke-

mam puannya yang luar biasa. Saat menemui ke sempatan, dia 

akan memberikan kekayaan jiwanya yang se olah tiada pernah 

habis. Saat itu pula dia akan menegakkan panji-panji Allah, 

me  run tuhkan istana-istana kemusyrikan, dan memenuhi hak-

hak ke manusiaan. Saat melakukan semua itu, ‘Umar merasa 

sa  ngat bahagia.[]
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T ak ada apa pun yang bisa mencirikan satu karakter yang 

lurus dan kuat, selain jauh dari kesesatan. Ke mudian, 

ke se satan itu harus mendaki de ngan susah payah di dalam diri 

me reka untuk menaklukkan benteng keutamaan yang kukuh 

dan ke ce merlangan hati yang luar biasa. Maka, di antara manusia 

itu yang paling sulit ditaklukkan adalah ‘Umar.

‘Umar memeluk Islam dengan mendapatkan sambutan luar 

biasa dari Rasulullah Saw. beserta para sahabat. Dia melihat 

ba gai mana Islam menjadi sebuah agama yang memiliki suara 

lan tang dan tegas sejak pertama kali memeluknya.

Lelaki sederhana itu ingin membawa kaum mus limin, yang 

sempat merasa takut ter ha dap para pendosa di Kota Makkah, 

agar berani bang kit de ngan segenap rasa bangga untuk meng-

ha dapi semua se rangan sehingga bisa menggemparkan kota. 

‘Umar ingin sekali meng ge makan takbir bersama mereka di 

Kota Makkah.

Kemudian, Rasulullah Saw. menyematkan gelar Al-Faruq 

kepadanya. Gelar ini diberikan setelah Allah menampakkan 

perbedaan antara kebenaran dan kebatilan serta sikap sem-

bu nyi-sembunyi dan terang-terangan dalam mendakwahkan 

Islam. ‘Umar pun pernah menjadi saksi langsung ketika dia 

meng ajukan beberapa masukan kepada Nabi dan beliau me -

nye tujuinya. Bahkan, tak hanya disetujui, banyak usulan nya 

yang direspons dengan tu run nya wahyu dari Allah Swt. kepada 

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   38 11/14/2014   10:37:07 AM



39

Kh
al

id
 M

uh
am

m
ad

 K
ha

lid

Rasulullah Saw. sehingga wahyu-wahyu itu menjadi susunan 

Al-Quran yang senantiasa dibaca hingga saat ini.

Dan kelak, ‘Umar menjadi pelanjut per juangan Rasulullah 

Saw. setelah Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Pada masa 

kepemimpinannya terbuka pintu-pintu dari segala penjuru 

bu mi bagi agama Allah, sehingga panji-panji -Nya berkibar di 

ber bagai arah mata angin.

Demikianlah, dapat dikatakan tak ada satu jiwa pun yang 

luput dari kesesatan. Malah kesesatan itu sudah terlebih dahulu 

luluh lantak di hadapan benteng jiwa ‘Umar, sebagaimana jiwa 

yang dimilikinya. Lalu, dari manakah dia mendapatkan jiwa 

yang sedemikian kuat itu?

Tak diragukan lagi bahwa karakter dan kesiapan fitrah 

da  lam diri ‘Umar adalah hal yang paling menentukan dalam 

pem  bentukan perilakunya. Karakteristik yang di mi liki sahabat 

Nabi itu se nan tiasa membuatnya bergerak men jalin hubungan 

dengan Allah Swt., sehingga tinta tidak pernah kering me la-

hir kan kemampuan yang tiada banding dan penolakan hebat 

ter hadap tipu daya dunia.

Sesungguhnya ‘Umar selalu mengembalikan semua yang 

ada pada dirinya hanya kepada Allah dan agama yang menjadi 

pe doman hidupnya. Dia memiliki ke muliaan, petunjuk, dan 

ke  mam puan. Dia sering ber kata ke pada saudara-saudaranya, 

“Da  hulu, kita ini bukan lah siapa-siapa yang patut dikenal, hing-

ga kemudian Allah me mulia kan kita de ngan Islam. Jika pergi 

men cari ke mu liaan selain Islam, nis caya kita akan menjadi 

hina.”9

Selanjutnya, kita akan saksikan bagaimana hubungan an -

tara ‘Umar dengan Tuhannya. Kita akan melihat ka rak  ter nya 

yang kuat berpadu harmonis dengan ibadah yang giat hing ga 

9 Diriwayatkan Al-Hakim dari Thariq ibn Syihab (207), disahihkan Al-Albani 
dalam Al-Silsilah Al-Shahîhah (51).
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melahirkan sosok yang kuat dan tepercaya. Kita akan mene-

mukan semua perbuatannya yang selalu sejalan dengan peng-

agungan dan ketundukan kepada Allah Swt.

Sesungguhnya ‘Umar sangat takut kepada Tuhannya. Dia 

sangat mengagungkan Allah dengan sungguh-sungguh, bah kan 

dia seolah meleleh saat me ra sa kan limpahan cahaya keagungan 

Allah Yang Mahabesar lagi Mahamulia. Dia selalu mengulang-

ulang sebuah pertanyaan mengharukan yang dia tujukan kepa da 

dirinya sendiri, “Apa yang akan engkau ucapkan kepada Tu-

han mu esok hari (di ak hi rat)?”

Ya, apa yang akan engkau ucapkan kepada Tuhanmu be-

sok? Ini memang sebuah kalimat yang bisa kita baca dengan 

sangat mudah dan cepat. Namun, bagi ‘Umar, kalimat ini telah 

meng guncang jiwa raganya dengan sangat dahsyat. Ahnaf ibn 

Qais berkata, “Suatu ketika, aku sedang bersama ‘Umar ibn Al-

Khaththab. Kemudian, seorang laki-laki datang me ne muinya 

dan berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, pergilah bersa ma ku dan 

tolonglah aku karena si fulan telah berbuat zalim kepadaku!’ 

‘Umar memukul laki-laki itu seraya berkata, ‘Kalian selalu me-

manggil Amirul Mukminin. Dia tampil un tuk kalian, meng hadap 

wajah kalian, hingga ketika dia sibuk dengan urus an kaum 

muslimin, kalian datang kepadanya dan berkata, ‘To long lah 

aku, tolonglah aku!’

Laki-laki itu pergi dengan perasaan kecewa. Tak lama 

kemudian ‘Umar berkata, ‘Bawalah laki-laki itu kemari!’ Ke-

tika laki-laki itu kembali ke hadapannya, ‘Umar memberikan 

alat pemukul yang dia gunakan tadi dan berkata, ‘Balaslah 

per buatanku kepadamu tadi!’ Namun, laki-laki itu men jawab, 

‘Tidak, demi Allah! Aku serahkan semuanya kepada Allah.’ Lalu, 

laki-laki itu pun pergi.

Kemudian, aku menemani ‘Umar pulang ke rumahnya. 

Begitu sampai, dia segera mendirikan shalat dua rakaat. Dia du -

duk bertafakur, menghisab dirinya sendiri, seraya berkata, ‘Wa-
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hai Ibn Al-Khaththab, dulu engkau amatlah rendah, lalu Allah 

meninggikan kedudukanmu. Dulu engkau sesat, kemudian 

Allah melimpahkan petunjuk-Nya kepadamu. Dulu engkau 

hina, lalu Allah memuliakan dirimu. Allah memberikan urusan 

kaum muslimin kepadamu, hingga datang seseorang ke padamu 

untuk meminta pertolongan, tetapi engkau malah me mukulnya. 

Lantas, apa yang akan engkau katakan kepada Tu hanmu nanti 

jika engkau kembali menghadap-Nya?!’”

“Apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu besok?” 

Da lam ungkapan tersebut terbentuklah agama dalam diri 

‘Umar dan caranya menjalani hidup. Dengan ungkapan ini, dia 

meng ambil ukuran dan pertimbangan dalam hidupnya. Dalam 

ung kap an ini terdapat jaminan keselamatan untuk mengarungi 

kehi dup an dan dunia mengalir dengan segala ke nik matannya 

kepa da dirinya.

Di hadapan setiap hidangan yang lezat dan minuman yang 

dingin dan segar atau pakaian yang baru, air mata  akan mengalir 

membasahi pipinya. Air mata yang meng gu ratkan relung-relung 

hitam sembari melantunkan ungkapan di dalam hatinya, “Apa 

yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu besok?”

Inilah orang yang sangat disegani pada zaman jahiliah. Dia 

pahlawan Islam. Dia Amirul Mukminin yang panji-panjinya 

berkibar di seluruh penjuru bumi. Umat manusia selalu me-

nyam  but kedatangan pasukannya sebagai kafilah pem bawa 

ka  bar gembira. Manusia yang apabila sedang men jadi imam 

sha lat, suara tangisannya akan terdengar hingga shaf paling 

be  la  kang.

Inilah sosok yang berlari-lari kecil demi mengejar seekor 

unta yang hilang dari kandangnya. Saat itu, dia ber jumpa de ngan 

‘Ali ibn Abi Thalib r.a. yang bertanya kepadanya, “Hendak ke 
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manakah engkau, wahai Amirul Mukminin?” Dia men jawab, 

“Seekor unta sedekah lari dari kandangnya dan aku pergi men-

carinya.” 

Kemudian, ‘Ali berkata kepadanya, “Se sung guhnya eng kau 

telah membuat sulit orang-orang (pemimpin) se telahmu.” Dia 

pun menjawab dengan suara gemetar, “Demi Zat yang telah 

meng utus Muhammad dengan kebenaran, jika seekor kambing 

lari hingga ke tepian Sungai Eufrat, niscaya ‘Umar akan dimintai 

per tanggungjawabannya kelak pada Hari Kiamat.” Apakah 

‘Umar takut kepada Allah Swt. seperti takutnya seorang hamba 

sahaya akan suara tongkat atau lecutan pecut?

Tentu tidak! Ketakutan yang dirasakan ‘Umar adalah 

ke   ta    kutan manusia merdeka yang percaya dan yakin ke pada 

ke be  saran Allah Swt. Dia tunduk kepada-Nya dengan pe nuh 

peng  agung  an dan ketundukan kepada kebesaran-Nya. Dia pun 

merasa malu jika menemui-Nya dalam keadaan serba-keku rang-

an. Inilah ungkapan yang sering diulang-ulang ‘Umar, “Wa  hai 

Ibn Al-Khaththab, dulu engkau amatlah rendah, lalu Allah me-

ning gikan kedudukanmu. Dulu engkau sesat, kemu dian Allah 

melimpahkan petunjuk-Nya kepadamu. Dulu engkau hina, lalu 

Allah memuliakan dirimu. Allah memberikan urusan kaum 

mus  limin kepadamu, hingga datang seseorang kepadamu un -

tuk me  minta pertolongan, tetapi engkau malah memukulnya. 

Lan tas, apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu nanti 

jika engkau kembali menghadap-Nya?!”

Akan tetapi, dari mana munculnya kepribadian yang tegas dan 

rasa malu yang hebat seperti itu? Sesungguhnya ‘Umar telah 

dididik langsung oleh Rasulullah Saw. dengan pen didikan yang 

terbaik. Dia selalu mengikuti jejak Nabi tanpa ada sedi kit pun 

pengingkaran atau pembelokan ajarannya. Saha bat yang ter kenal 
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dengan penampilannya yang sederhana ini adalah sosok yang 

memiliki ketekunan beribadah yang mendalam, kesederhanaan 

yang unik, dan kedekatan khusyuk dengan Allah. Demikian 

juga dengan kezuhudan dan ke tak waannya.

Apakah semua kelebihan itu cukup untuk memberikan rasa 

tenang di dalam jiwanya yang senantiasa diliputi kecemasan? 

Ya, semua kelebihan tersebut mungkin cukup bagi manusia 

lain. Namun, tak demikian bagi ‘Umar. Dia tetap saja melihat 

segala ibadahnya kepada Allah masih sangat kecil dan belum 

ada artinya bagi keselamatan dirinya di hadapan Allah Swt. 

Setiap ibadah yang dilakukannya akan terlaksana apabila Allah 

mem berikan bimbingan kepadanya. Bagi ‘Umar, bimbingan 

yang diberikan Allah kepadanya merupakan nikmat yang wajib 

disyukuri.

Pada suatu hari, ‘Umar duduk bersama Abu Musa Al-Asy‘ari 

r.a. ‘Umar bertanya kepadanya, “Wahai Abu Musa, apakah 

engkau merasa senang jika keislaman kita bersama Rasulullah 

Saw., hijrah kita bersama beliau, kesyahidan, dan semua amalan 

kita dikembalikan Allah kepada kita sekadar untuk menebus ke-

selamatan kita, sehingga kita tak diberikan pahala atau ditimpa 

siksaan apa pun?”

Abu Musa menjawab, “Tidak, demi Allah, wahai ‘Umar! 

Kita telah berjihad, mendirikan shalat, menunaikan puasa, 

me ngerjakan berbagai kebaikan, dan melalui tangan kita, ba -

nyak orang yang memeluk Islam. Kami mengharapkan pa hala 

atas semua itu.” Kemudian, ‘Umar berkata, sembari air ma ta-

nya mengalir bagai butiran-butiran mutiara yang ber ki lauan, 

“Adapun aku, demi Zat yang jiwa ‘Umar berada dalam ke kua-

saan-Nya, berharap semua itu dikembalikan kepadaku se kadar 

untuk menebus keselamatanku.”

Saksikanlah! Sebesar itu rasa takut dan malu yang ada di 

da lam hati ‘Umar terhadap kebesaran Allah. Padahal, Rasulullah 

Saw. sudah memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia 
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dijamin masuk surga. Sungguh, laki-laki ini jauh lebih kuat 

dari pada dorongan syahwat dan nafsunya, sehingga dia seolah 

ma‘shum (terjaga) dari segala perbuatan salah dan dosa. Kendati 

begitu, walau sudah dijamin surga, rasa takutnya masih saja 

besar, se tiap perbuatannya sangat hati-hati, dan rasa malu nya 

kepada Allah Swt. sangat besar.

Bagaimana mungkin ‘Umar tak merasa seperti itu, padahal 

dia melihat secara langsung Rasulullah Saw. mengarungi setiap 

malamnya dengan ibadah yang seperti tidak pernah putus. Beliau 

melakukan tahajud setiap ma lam, sedangkan pada siang hari 

beliau berpuasa dan berjihad. Nabi ditanya, “Wahai Rasulullah, 

me ngapa engkau berlelah-lelah diri melakukan semua itu? 

Bukankah Allah telah mengampuni semua salah dan do samu, 

baik yang telah lalu maupun yang akan datang?” Namun, ma-

nu sia agung itu selalu menjawab, “Apakah aku tak boleh menjadi 

hamba yang selalu bersyukur?”10

Sungguh, inilah wujud terbaik atas penghormatan kepa da 

Allah Swt. Inilah se baik-baiknya ungkapan rasa syukur ke pada 

Allah. Inilah madrasah yang telah mendidik ke pri badian ‘Umar. 

Dari madrasah inilah, dia lulus. Madrasah yang jika penghuninya 

tak merasa takut kepada Allah, tetap tak terpikir sedikit pun di 

dalam benak mereka untuk mengerjakan maksiat. Seandainya 

di madrasah itu Allah mengabaikan se mua dosa mereka tanpa 

ada sanksi dan balasan dari-Nya, mereka juga tetap tak akan 

berpikir untuk melaku kan dosa sedikit pun. Bahkan, seandainya 

Allah Swt. berfirman, Kerjakanlah apa pun yang kalian suka, 

sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian (HR Al-Bukhari dan 

Muslim), mereka tetap tak akan melakukan apa pun selain hal-

hal yang diridhai-Nya semata.

Hal ini terjadi bukan karena ketakutan mereka akan siksa-

Nya, tetapi lebih dikarenakan hubungan mereka dengan Allah 

10 HR Al-Bukhari dari ‘A’isyah r.a. (4557)
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Swt., yaitu kecintaan, pengagungan, dan rasa malu kepada-Nya. 

Dan, sosok ‘Umar ibn Al-Khaththab menjadi model ter baik atas 

pe mahaman ini.

‘Umar memiliki keyakinan, tak ada seorang pun yang mam-

pu bersyukur kepada Allah Swt. de ngan sungguh-sungguh meski 

dia menjalani ke hi dupannya dengan sesempurna mungkin dan 

sangat lurus. ‘Umar pun sangat me ngerti bahwa setiap ungkapan 

syukur yang di pan jatkan kepada Allah Swt. merupakan satu 

bentuk nik mat lain yang harus kem bali disyukuri.

‘Umar juga sangat memahami bahwasanya pemberian Allah 

Swt. kepadanya, berupa iman, hidayah, dan kepemimpin an, 

hanyalah pemberian-Nya semata. Allah Mahakuasa mem berikan 

semua itu kepada siapa pun se suai kehendak-Nya. Adapun se-

mua itu diberikan Allah Swt. kepada ‘Umar. Dia berkata, “Se mua 

ini adalah pemberian-Ku kepadamu, wahai ‘Umar!” Inilah yang 

membuat ‘Umar meleleh dan terus mengecil, hingga dia berkata, 

“Duhai, seandainya ibu ‘Umar tak melahirkan ‘Umar ...,” atau 

meng ulang-ulang ucapannya, “Apa yang akan engkau katakan 

kepada Tuhanmu besok?”

‘Umar tidak pernah lelah untuk terus berusaha meningkat-

kan kualitas diri dan semua kemampuannya yang terbatas, 

sehingga bisa meraih sebanyak mungkin pengetahuan dan rasa 

syukur kepada Tuhan yang telah men ciptakannya. ‘Umar yang 

senantiasa berdiri di belakang Rasulullah Saw. adalah salah satu 

sahabat Rasul yang kemudian menjadi khalifah dan penerus 

beliau dalam memimpin para sa ha bat.

Di mana pun ‘Umar berada, dia tetaplah sosok yang se-

derhana dan tegas. Sosok yang penuh kekhusyukkan dan  ren dah 

hati terhadap sesama. Manu sia yang tak meng harapkan dunia 

ataupun akhirat atas setiap amal kebaikan yang dia kerjakan, 

kecuali sekadar untuk me nye lamatkan dirinya dari siksaan di 

akhirat. Dia tak meng ha rap  siksa dan tak pula meng harapkan 

datang nya pahala.
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Satu-satunya keinginan ‘Umar adalah berdiri di ha dap an 

Allah Swt., Tuhannya, tanpa rasa malu karena kesalahan yang 

pernah dia lakukan, kezaliman yang tak bisa dia hindari, atau 

nikmat-Nya yang belum dia syukuri dengan sempurna. Tak ada 

sesuatu pun yang dapat membangunkan tidurnya dan men  ce-

maskan hatinya, kecuali perasaan takut jika Allah Swt. ber tanya 

kepadanya, “Mengapa eng kau mengerjakan ini, wahai ‘Umar?”

Kata “ini” pada pertanyaan tersebut melambangkan per-

buat an yang tak diketahui. Maka, ‘Umar menghabiskan waktu 

untuk mencari jawaban, baik di dalam maupun di luar dirinya. 

Hal itu membuat dia selalu berhati-hati agar tak mendekati 

perbuatan salah dalam keadaan tak menyadarinya.

Oleh karena itulah, ‘Umar meninggalkan segala kenik mat-

an dan kemewahan duniawi, meski itu dihalalkan oleh Allah 

un  tuknya. Dia melakukan itu karena rasa takut kelak akan di -

mintai per tang gungjawaban oleh Allah Swt.

Mari, kita baca beberapa paragraf yang ditulis oleh ‘Umar 

kepada seorang pembantunya di Kota Bashrah, ‘Utbah ibn 

Ghazwan.

“Engkau telah menemani Rasulullah Saw. dan men jadi mulia 

setelah kehinaan. Engkau menjadi kuat se telah sebe lumnya lemah. 

Sampai akhirnya kini engkau menjadi gubernur yang berkuasa 

dan penguasa yang ditaati. Jika berbicara, engkau akan didengar; 

jika memerintah, engkau akan dipatuhi. Ber hati-hatilah engkau 

dengan semua nikmat itu! Berhati-hatilah jika engkau tak sanggup 

memikulnya di atas kemampuanmu dan membuat engkau berlaku 

semena-mena ke pada orang-orang di bawahmu!

Jika memelihara nikmat, berarti engkau memelihara diri 

dari maksiat. Inilah dua hal yang paling aku takut akan me nim pa 

eng kau. Aku takut nikmat akan menjadi istidraj (ujian) bagimu 

dan me nipumu, hingga menyebabkan engkau jatuh ke Neraka Ja-

hanam. Aku berdoa, semoga Allah melindungimu dan diriku dari 

hal-hal demikian.”
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Jabir ibn ‘Abdullah bercerita, “Suatu hari, ‘Umar melihat 

da ging tergantung di tanganku. Kemudian dia ber tanya, ‘Apakah 

itu, wahai Jabir?’ Aku menjawab, ‘Ini daging. Aku tergiur 

melihatnya sehingga membelinya.’ Lalu, ‘Umar bertanya, ‘Apa-

kah semua hal yang engkau inginkan, engkau juga membelinya? 

Apakah engkau tak takut jika kelak pada Hari Kiamat akan 

dikatakan kepadamu, kalian telah menghabiskan rezeki kalian 

yang baik untuk kehidupan duniawi saja?’”

Lihatlah bagaimana sikap ‘Umar terhadap keburukan, se dang-

kan terhadap kenikmatan yang jelas-jelas halal dalam agama, 

ia begitu takut. Namun, apa yang bisa dilakukan “ke bu rukan” 

terhadap ‘Umar? Justru kebu rukanlah yang selalu lari terbirit-

birit apabila melihat pancaran cahaya ‘Umar sejauh beberapa 

farsakh11.

‘Umar mengharamkan kelezatan dan kenikmatan terlalu 

banyak yang dihalalkan Allah baginya karena dia melihat dirinya 

tak akan mampu men syukurinya dengan baik. Oleh karena itu, 

dia tak ingin membebani kele mahannya itu dengan merasakan 

nik mat yang banyak. Selain itu, dia memikul amanah sebagai 

suri teladan bagi umatnya.

Padahal, jika ingin mendapatkan semua kenikmatan yang 

dibolehkan itu, niscaya dia akan sangat mu dah mendapatkannya. 

Namun, jiwa kepahlawanan, keagungan pribadi, serta kelurusan 

pekerti telah membawanya supaya membiasakan diri dengan 

kesederhanaan dan memilih kehidupan yang sulit.

Suatu hari, Hafsh ibn Abi Al-‘Ash datang berkunjung ke-

pada ‘Umar. Ketika itu, dia hendak makan. Sahabat Nabi ini 

kemudian mengajak Hafsh makan bersama nya. Namun, ke-

11 Ukuran jarak. Satu farsakh berkisar 8 km atau 3,25 mil.
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tika Hafsh melihat makanan yang akan disantap ‘Umar ada lah 

dendeng yang kering dan keras, Hafsh berpikir tak ingin me-

nyu sahkan diri untuk menelan makanan itu. Dia juga ber pikir 

tak ingin merusak lambungnya karena makanan yang susah 

dicerna itu. Sehingga, dia menolak ajakan ‘Umar dan ber teri ma  

kasih atas tawaran itu.

Namun, Amirul Mukminin menangkap alasan Hafsh 

me no lak makanan itu. Dia mengarahkan pandangan nya dan 

ber tanya, “Apa yang membuatmu menolak makanan kami?” 

Dalam situasi seperti itu, tak ada pilihan lain bagi Hafsh se lain 

menjawab dengan jujur, “Itu makanan yang kasar dan keras. 

Aku akan pulang ke rumah dan menyantap makanan yang lunak 

yang telah disiapkan untukku.”

Setelah mendengar pengakuan Hafsh, ‘Umar berkata, 

“Apakah engkau pikir aku tak mampu menyuruh seseorang 

un tuk menyediakan daging kambing muda yang dikuliti bulu-

bulu nya, dan biji gandum yang lembut untuk dibuat roti yang 

lunak, dan satu sha‘ (2,7 kg) anggur kering yang dimasukkan 

mi nyak samin sehingga berubah menyerupai mata burung pu-

yuh, dan disiramkan air di atasnya hingga ia seperti darah rusa? 

Ke mu dian, aku makan dan minum dengan itu semua?!”

Lalu, Hafsh berkata sambil tertawa, “Engkau memang 

menyediakan makanan yang lezat.” ‘Umar berkata, “Demi Zat 

yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, jika tak takut ke-

baik anku akan berkurang, niscaya aku akan mene mani kalian 

menikmati kenikmatan hidup. Jika mau, aku bisa menjadi 

orang yang paling lezat makanannya di an tara kalian, paling 

mewah kehidupannya dibandingkan de ngan ka lian. Aku 

adalah orang yang paling mengerti tentang makan an yang lezat 

ketimbang mereka yang memakannya. Tetapi, aku ting gal  kan 

semua itu demi hari ketika para wanita yang sedang menyusui 

akan meninggalkan bayi susuannya dan wanita hamil akan 

melahirkan kandungannya dikarenakan ke pa nikan mereka. 
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Aku ingin menyisakan kenikmatanku untuk hari itu karena 

aku pernah mendengar Allah Swt. berfirman, ‘Kamu telah 

meng  habiskan (rezeki) yang baik untuk kehidupan duniamu dan 

ka mu telah bersenang-senang (menikmati)-nya’ (QS Al-Ahqâf 

[46]: 20).”

Demikianlah ‘Umar. Rasa malunya terhadap Allah Swt. 

te lah mendorong dirinya untuk menjauhi kemewahan dunia, 

bah kan semua ke te nangan dunia. Dia dan keluarganya tak mau 

memakan makan an, kecuali sebatas makanan pokok untuk 

meme nuhi kekuatan tubuh. ‘Umar tak menginginkan ke  hi dup-

an, ke cuali secara sederhana dan ala kadarnya.

Jika mencermati sikap ‘Umar mengenai kekuasaan, ketika keba-

nyakan manusia justru senang menyambut da tangnya hari tua 

dengan kekuasaan di tangan mereka, apakah yang kita saksikan 

dalam diri sahabat Rasul ini? Sesungguhnya keinginan terbesar 

‘Umar adalah tetap menjadi ‘Umar ibn Al-Khaththab, bukan 

menjadi khalifah dan Amirul Mukminin.

Sodoran posisi sebagai khalifah sesungguhnya datang 

ke padanya seketika setelah wafatnya Rasulullah Saw. Ketika 

itu, Abu Bakar mengulurkan tangan kanannya pada Peristiwa 

Tsaqifah dan berkata, “Mana tanganmu, wahai ‘Umar? Aku akan 

ber baiat kepadamu.” Namun, saat itu, ‘Umar menolak meng-

ulurkan tangannya. Dia dengan cepat menghindarkan diri  dari 

kedudukan itu seraya berkata, “Engkaulah yang akan aku baiat. 

Engkau lebih utama daripada aku.”

Abu Bakar menimpali, “Tapi, engkau lebih kuat daripada 

aku.” ‘Umar membalasnya dengan ucapan, “Seluruh kekuatan 

yang aku miliki akan aku persembahkan untukmu dengan 

keuta maanmu.” Dengan cepat ‘Umar mengulurkan tangannya 
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untuk membaiat Abu Bakar. Hal ini kemudian diikuti oleh kaum 

mus limin yang hadir ketika itu.12

Ketika Abu Bakar meninggal dunia dan berpesan agar 

posisi khalifah dilanjutkan oleh ‘Umar, ‘Umar menerimanya 

dengan sa ngat terpaksa dan penuh keengganan. Seandainya 

penolakannya atas kursi kekhalifah an pada saat genting seperti 

itu tak dianggap sebagai bentuk pe la rian dari tanggung jawab 

yang akan dipertanyakan Allah ke lak, tentu dia akan menolak 

kedudukan tersebut dan lari se jauh mungkin demi meng hin-

darinya. “Wahai manusia, se sung guhnya aku menjadi pemimpin 

kalian. Seandainya tak ada harapan aku akan menjadi yang ter-

baik dan terkuat bagi kalian serta paling memperhatikan urus an 

kalian, nis caya aku tak akan menerima jabatan ini dan cu kuplah 

‘Umar me nantikan hisabnya.”

Perhatikanlah kalimatnya, “... dan cukuplah ‘Umar menan-

tikan hisabnya.” Sungguh, pikiran laki-laki ini tak pernah 

di si  buk kan oleh apa pun selain satu hal, yaitu apa yang akan 

Allah katakan kepadanya dan apa yang akan dia katakan di 

ha dapan Allah di akhirat kelak. Bagi ‘Umar, keba hagia an sejati 

tak terletak pada kedudukan dan kekuasaan, melainkan pada 

ridha Allah Swt. 

Pada suatu hari, datanglah utusan dari sebuah kelompok 

pen datang kaum muslimin dari negeri yang jauh. Kemudian, 

‘Umar bertanya kepada mereka tentang orang-orang di negeri-

negeri yang mereka temui selama dalam perjalanan menuju 

Ma dinah. Mereka menjawab, “Negeri yang itu, penduduknya 

sa  ngat takut kepada Amirul Mukminin. Di negeri yang lain, pen-

duduknya mengumpulkan harta untuk memenuhi perahunya 

dan mereka sedang dalam perjalanan datang kepadamu. Adapun 

di negeri yang lain lagi, penduduknya adalah orang-orang saleh 

12 Kisah Tsaqifah ini tercantum dalam Mushannaf Ibn Abi Syibah (38206), 
diriwayatkan pula dalam Shahîh Al-Bukhârî (6442) dengan detail yang 
berbeda.
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yang senantiasa berdoa untukmu, ‘Ya Allah, ampunilah ‘Umar 

dan angkatlah derajatnya.’”

‘Umar pun lantas memberikan komentar, “Mereka yang 

takut kepadaku, jika ber maksud baik, tak ada yang perlu mereka 

takutkan. Sedangkan harta yang dikumpulkan dalam perahu itu 

akan diberi kan ke Baitul Mal, ‘Umar atau keluarganya tak ber-

hak atas har ta itu sedikit pun. Adapun doa yang engkau dengar 

itulah yang aku harapkan.”

Ya, inilah kebaikan yang sangat diinginkan oleh ‘Umar, 

yaitu ampunan dan ridha dari Allah Swt. Adapun kekuasaan 

be serta segala yang ada di dalamnya, berupa kenikmatan, ke-

me wahan, dan kenyamanan, adalah ujian bagi ‘Umar. Dia se-

lalu memohon kepada Allah agar bisa menghadapinya dengan 

se lamat.

Ketika merasa se makin dekat waktu wafatnya, kesibukan 

utamanya adalah persoalan siapakah yang akan melanjutkan ke-

pe mimpinannya. Saat sedang kalut itu, datanglah Mughirah ibn 

Syu‘bah yang berkata kepadanya, “Akan kuberitahukan kepada 

eng kau orang yang patut, wahai Amirul Mukminin. Dia adalah 

‘Abdullah ibn ‘Umar.”

Mendengar usulan tersebut, ‘Umar langsung gelisah dan 

berkata, “Tak ada keperluan bagi kami untuk mengurusi urusan 

kalian. Sesungguhnya aku tak pernah sedikit pun meng  ingin-

kan nya—yaitu posisi khalifah—untuk kemudian aku wariskan 

posisi itu kepada keluargaku. Jika ujian ini bisa kami lewati 

de  ngan baik, kami akan beruntung. Sedangkan jika ujian ini 

gagal kami lewati, cukuplah satu orang saja dari ke luarga ‘Umar 

yang memikul pertanggungjawaban urusan umat Muhammad. 

Sesungguhnya aku telah berusaha dengan sungguh-sungguh 

dan aku mengharamkan jabatan ini bagi ke luargaku. Jika kelak 

aku ha  nya bisa selamat dari dosa dan tanpa pahala, sungguh 

aku sangat ber untung.”
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Demi Allah. Sungguh, dia sangat takut kepada Allah. Sung-

guh bersih, saleh, dan suci hatinya. Dia sangat mencemaskan 

apa yang nanti akan dia katakan di hadapan Tuhannya. ‘Umar 

menolak segala bentuk kenikmatan dunia karena sa ngat takut 

jika hal itu membuat lidahnya menjadi kelu di ha dap an Allah 

Swt. 

Dia sangat berat menerima posisi khalifah meski orang-

orang mengenalnya sebagai orang yang sangat adil, cerdas, dan 

jujur karena dia takut lisannya akan terbata-bata di hadapan 

Allah Swt. Sesungguhnya jawabannya atas setiap pertanyaan 

yang disampaikan Allah Yang Mahabesar lagi Mahatinggi kepa-

da nya di akhirat nanti adalah kompas yang menjadi sum bu dan 

tumpuan bagi pergerakan semua unsur terkecil di da lam diri 

dan jiwanya.

Ketika bersikap keras, memang dia perlu bersikap seper ti 

itu; begitu pula ketika bersikap lembut, dia memang perlu ber-

sikap begitu. Sesungguhnya sikapnya itu dilatar be la kangi oleh 

sebuah motivasi agung, yaitu keinginannya ber jumpa dengan 

Allah Swt. dalam keadaan yang siap menjawab setiap pertanya an 

dan memiliki alasan yang kuat dari setiap per buatannya.

‘Umar pernah berkata kepada ‘Abdurrahman ibn ‘Auf, “Wa-

hai ‘Abdurrahman, aku bersikap lemah lembut kepada ma nusia 

ketika merasa takut kepada Allah. Kemudian, aku bersikap keras 

ketika merasa takut kepada Allah. Demi Allah, aku adalah orang 

yang memiliki rasa cemas dan takut yang sangat besar kepada 

Allah. Di manakah jalan keluarnya?”

‘Umar menuturkan itu sembari berlinang air mata. Lalu, 

se telah melihat keadaan yang luar biasa tersebut, ‘Abdurrahman 

ibn ‘Auf mengucapkan, “Sungguh, engkau memberatkan orang-

orang sesudahmu.”
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Perhatikanlah, bagaimana laki-laki agung ini mengarungi wak tu 

selama 10 tahun 6 bulan 4 hari sebagai khalifah kaum mus  limin 

dan pemimpin orang-orang beriman! Saksikanlah, ba gai  mana 

dia menghabiskan dan melalui masa-masa itu dengan gejo lak 

perasaan yang sangat mendebarkan, hatinya se nan tiasa ber ge-

tar karena rasa takutnya kepada Allah Yang Maha  tinggi dan 

Luhur!

Apakah manusia di seantero jagat raya ini pernah men-

dengar seorang pemimpin dan penguasa yang punya kesem patan 

luas untuk mereguk semua kenikmatan dan kemewahan atas ke -

kua saan yang dia miliki, tetapi dia malah memilih untuk meng -

genggam bara api dunia yang membara? Dia menghindari segala 

ke  nik matan itu dengan segenap kemampuannya. Jika ada ja lan 

sedikit saja untuk menghindarinya, dia akan menempuhnya.

Seorang penguasa yang memandang hina kekuasaan dise-

babkan rasa takutnya kepada Allah Swt. Sehingga, dia mem-

be ri kan semua ketenangan dan keamanan kepada rakyat yang 

dia pimpin, sesuai ukuran yang dikehendaki Zat yang sa ngat 

dia takuti, yaitu Tuhan semesta alam. Seorang pemimpin yang 

ketenangan hati dan jiwanya tak pernah terpengaruh oleh 

urus  an-urusan penting kekuasaan, berkibarnya pan ji-panji 

ke menangan pasukannya, atau sekadar berita tentang urusan-

urus an tersebut. Semua itu tak mem beri pengaruh pada ke ada an 

hatinya. Namun, hatinya akan terguncang hebat apabila men-

dengar ratapan orang-orang yang teraniaya, embusan napas 

mereka yang sedang menderita, atau bisikan tentang kebenaran 

yang hilang di dalam dirinya, “Hai ‘Umar, takutlah eng kau ke-

pada Allah!” Adakah penguasa yang men dengar seperti ini? Jika 

pernah, di mana dan kapan?

Suatu ketika, ‘Umar sedang duduk bersama sahabat-saha-

batnya. Tiba-tiba seorang laki-laki menyeruak masuk ke tengah-

tengah majelis tersebut. Laki-laki itu tampak dirundung derita, 

garis-garis keletihan akibat perjalanan terlihat pada dirinya. 
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Laki-laki itu mendekati mereka. Ketika mendengar seorang 

sahabat berkata, “Wahai Amirul Mukminin,” kepada salah se-

orang di antara mereka, dia pun bergegas mendekat ke arah 

‘Umar. Dia lalu berkata dengan rasa kesal, “Engkaukah ‘Umar? 

Ce lakalah engkau, wahai ‘Umar!” Kemudian dia pergi begitu 

saja dengan sikap acuh. 

Menyaksikan kejadian itu, sebagian sahabat merasa ter sing-

gung. Mereka segera bangkit untuk menangkap dan mencekik 

laki-laki tersebut. Bagaimana reaksi ‘Umar? Sahabat Nabi itu 

ma lah me merintahkan mereka agar kembali ke tempat du duk-

nya ma sing-masing, sedangkan dia sendiri mendekati laki-laki 

tersebut dengan hati gemetar.

Padahal, sudah sangat jelas kalau laki-laki tersebut berkata, 

“Cela kalah engkau, wahai ‘Umar!” Bagi ‘Umar, ucapan seperti itu 

berarti sesuatu yang sangat genting. Menurut sahabat Rasul yang 

amat sederhana ini, ucapan tersebut penting untuk ditelusuri 

dan dia tak sabar mengetahui latar belakangnya.

Tak lama kemudian, ‘Umar berhasil menyusul laki-laki 

ter sebut. Lalu, dia bertanya kepadanya, “Kecelakaan dari Allah? 

Apa ge rang an yang terjadi, wahai Saudaraku?” Laki-laki terse-

but menjawab, “Pembantu dan pejabat engkau berlaku tak 

adil. Mereka bahkan telah berbuat zalim.” Setelah mendengar 

peng  aku an lelaki tersebut, ‘Umar segera bertanya, “Pembantuku 

yang ma nakah yang engkau maksud?”

Lelaki tersebut menjawab, “Seorang pejabatmu di Mesir 

yang ber nama ‘Iyadh ibn Ghunam.” Tak menunggu lama setelah 

men dengar pengaduan laki-laki itu, sang Kha lifah segera me-

me  rintahkan dua orang sahabatnya, “Pergilah kalian ke Mesir 

dan datangkan ‘Iyadh ke hadapanku!”
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Inilah laki-laki bernama ‘Umar dengan karakternya yang mulia 

sehingga dari dalam dirinya terpancar kekuatan, ke be ranian, dan 

keperkasaan. Jika ingin melihatnya menggigil bagaikan seekor 

burung yang diterjang badai, cukup katakan kepadanya, “Hai 

Umar, tidak takutkah engkau kepada Allah?”

Ketika itulah kita akan menyaksikan seseorang yang merasa 

Hari Kiamat telah tiba baginya. Dia merasa seolah dirinya 

benar-benar sedang berdiri di hadapan Allah, timbangan amal 

perbuatan ada di sebelah kanannya, jembatan di sebelah kirinya, 

dan catatan amalnya terbuka lebar di depan matanya. Baginya, 

saat itu, segala arah mata angin seolah di pe nuhi suara dalam 

pendengarannya yang menggema, “Baca lah kitabmu, cukuplah 

dirimu sendiri pada hari ini seba gai penghisab atas dirimu” (QS 

Al-Isrâ’ [17]: 14).

Secara fisik, ‘Umar tampak menderita karena lebih memilih 

kehidupan dunia yang keras, tetapi bertolak belakang dengan 

ha ti nya yang justru merasa tenang dan jiwanya yang menjadi 

tenteram. Sebab, jalan hidup seperti ini senantiasa mengingat-

kannya pada kebesaran dan keagungan Allah Swt. Ja lan inilah 

yang melahirkan keyakinan di dalam hatinya bahwa dia hanyalah 

seorang hamba Allah dan pelayan bagi umat manusia.

‘Umar sering mengundang Abu Musa Al-Asy‘ari untuk 

membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi siksaan Allah Swt. 

Sang Khalifah berkata, “Wahai Abu Musa, ingatkanlah kami 

ke pada Allah!” Maka, Abu Musa membacakan ayat-ayat Al-

Quran. Lalu, ‘Umar pun menangis. Dia juga sering mendatangi 

anak-anak kecil yang sedang bermain di jalanan Kota Madinah. 

Dia memegang tangan mereka dan berkata, “Wahai Anakku, 

doa kanlah aku karena sesungguhnya kalian masih suci, bersih, 

dan belum berdosa sama sekali.”

Kemudian, saksikanlah saat detik-detik terakhir menje lang 

kematiannya. Ketika itu, dia sempat berkata kepada anaknya, 

‘Abdullah ibn ‘Umar r.a., “Wahai ‘Abdullah, angkatlah kepalaku 
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dari atas bantal ini, lalu letakkanlah di tanah! Semoga Allah 

me lihatku dan merasa sayang kepadaku.” Sesungguhnya tim-

bang an telah tegak secara sempurna di tangan ‘Umar, yaitu saat 

dia me masrahkan diri kepada Allah dan meng iringinya dengan 

amal kebaikan. 

Sesungguhnya karakter yang melekat pada diri ‘Umar selalu 

bersemangat dan bergerak. Kemampuannya yang tinggi dan 

mengagumkan telah mendorong langkahnya menjadi mantap. 

Kemudian, langkah itu kian tangguh dan kukuh me niti jalan 

ke adilan, keutamaan, dan kewajiban manakala dia ber jalan di 

jalan Allah Swt. mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad Saw. 

‘Umar tak pernah merasa takut akan diri dan na sib nya, 

se bagaimana rasa takutnya jika sampai dia menjauh dari Allah 

Swt. Tak pernah sedikit pun dia mengkhawatirkan diri nya, seba-

gaimana ketakutannya jika sampai melakukan pe nyim pangan 

dari jalan Rasulullah Saw.

Sebelum memeluk Islam, ‘Umar sudah biasa mencari-cari 

kebenaran karena dia ingin berjalan dengan petunjuk ke benaran 

sesuai dengan fitrahnya, sifat-sifatnya yang mulia, dan ruhnya 

yang kuat. Sekarang, setelah memeluk Islam, lelaki itu pun 

mengetahui kebenaran sejati yang dibawa Rasulullah Saw. 

yang mulia, suri teladan yang sekali pun tak pernah ber bi cara 

menuruti hawa nafsunya.

Sesungguhnya ‘Umar telah melukiskan tinta sejarahnya 

ketika dia menggenggam erat tangan Rasulullah Saw. dan berkata, 

“Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ada lah 

utusan Allah.” Maka, sejak detik itu, dia telah menemukan jati 

diri nya dan berjumpa dengan garis nasibnya yang agung.

Saat mengikrarkan keimanannya kepada Allah Swt., Rasul-

Nya, dan agama-Nya, saat itu pula khalifah ke dua ini ti dak 

ber iman sebagaimana imannya orang-orang awam atau orang-

orang yang hanya mencari selamat. Tidak juga seperti imannya 
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orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Iman ‘Umar adalah 

imannya orang-orang yang mencapai ma‘rifat.

Ketika pertama kali ‘Umar mendengar ayat Allah yang 

dibacakan oleh Rasul-Nya, Maka, apa  kah kamu mengira bahwa 

Kami menciptakan kamu dengan sia-sia dan kamu tidak akan 

dikembalikan kepada Kami? (QS Al-Mu’minûn [23]: 115), 

se  olah-olah ayat ini ha nya turun untuk diri nya dan dia yang 

men dengarnya. Sejak itulah—bahkan sebelum dia menya dari 

jatah hidupnya sangat pen dek dan meski hidup hing ga puluhan 

tahun, itu tak berguna dan masih sangat kurang untuk nya—

‘Umar merasa dia butuh waktu ribuan tahun lagi agar mampu 

berbuat banyak hal yang diridhai oleh Allah Swt., sehingga dia 

bisa beribadah dan bersyukur kepada Tuhan nya.

Oleh karena itulah, begitu besar ketakutan yang ada dalam 

hati ‘Umar jika waktu yang sangat singkat itu berlalu be gitu saja. 

Dia sangat takut jika waktunya hanya berisi ucap an-ucapan yang 

salah dan setiap lang kahnya keluar dari jalur kebenaran.

‘Umar sangat takut jika kehidupannya yang luhur ber-

ubah hanya karena kesalahan dan dikotori hal-hal syubhat. 

Dia berpikir bahwa jika kehidupan ini adalah miliknya, dia 

wa jib menjaganya dari berbagai kesalahan yang mungkin di-

per  buatnya. Maka, bagaimana jika ternyata hidup ini bukan lah 

hi dupnya dan bukan pula miliknya? Ternyata hidup hanya lah 

titipan Allah Swt. Allah adalah Pemiliknya dan Dia akan me min-

ta pertanggungjawabannya, Maka, apakah kamu me ngira bahwa 

Kami menciptakan kamu dengan sia-sia dan kamu tidak akan 

dikembalikan kepada Kami? (QS Al-Mu’minûn [23]: 115).

Karena itulah, ‘Umar mengarungi hidup dalam kegelisah-

an dan kesadaran. Namun, kegelisahannya adalah kegelisahan 

cerdas yang menggelorakan semangat hidupnya. Kesadarannya 

adalah kesadaran yang senantiasa berpikir dan mencari kebe-

naran. Dia sangat jarang tidur nyenyak. Dia makan seka dar nya 
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saja, berpakaian dengan pakaian yang kasar, dan se nantiasa 

terjaga kesadarannya untuk mengingat Allah Swt.

Dia pernah berkata, “Jika tidur pada malam hari, aku me-

nyia-nyiakan diriku sendiri. Sedangkan jika tidur pada siang 

hari, aku menyia-nyiakan rakyatku.” ‘Umar sering ber tanya 

se rius kepada orang lain yang berjumpa dengannya di jalanan, 

“Ka ta kanlah kepadaku, demi Tuhanmu, bagai mana pan dang-

anmu tentang ‘Umar? Apakah, menurutmu, Allah akan ridha 

kepadaku? Apakah, menurutmu, ‘Umar tak meng khia nati Allah 

dan Rasul-Nya dalam melayani urusan kalian?”

Apabila merasakan kekurangan yang mulai muncul di da-

lam jiwanya, dia pun akan berucap lirih, “Seandainya saja ibu 

‘Umar tak pernah melahirkan ‘Umar!” Semua rasa takut, malu, 

dan kegelisahan yang agung ini didorong oleh satu hal: dia tak 

tahu apa yang akan dikatakan kepada Tuhannya besok.[]
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K ita sudah menyaksikan betapa ‘Umar diberikan ka runia 

berupa karakter yang lurus, agung, dan meng agum kan. 

Kita juga menyaksikan bagaimana dia menjalin iba dah nya ke-

pada Allah Swt. dengan karakter itu. Dia me ngelola karak ter  itu 

dalam rangka melayani dan meng hamba kepada-Nya. Ma nusia 

yang memiliki karakter de mi kian tentu mem punyai tang gung 

jawab yang besar pula. 

Dan ‘Umar adalah sosok seperti itu. Pengor banan dan 

per  ha tiannya ter hadap tanggung jawab apa pun yang ada di 

pun  daknya, akan dia tunaikan dengan kesungguhan, seperti 

ke  sung  guhan para rasul.

Bagi Umar, tanggung jawab itu tidak terpisah, ber beda, 

atau bertingkat. Baginya, tidak ada tanggung jawab yang kecil 

dan besar atau tanggung jawab biasa dan luar biasa. Tanggung 

ja wab itu nilainya sama. Semua itu tanggung jawab. 

Ketika berhadapan dengan semua tang gung jawab itu, 

sa  ha bat Nabi ini menjadi ‘Umar yang utuh dan total. Dia tak 

per   nah membedakan antara tanggung jawab yang satu dengan 

yang lain karena selalu melakukan pekerjaan sebagai mana ka-

rak ternya yang sangat kuat dan amanah. Ka rakternya adalah 

kesatuan yang tak bisa dipisah menjadi beberapa bagian. Dalam 

setiap pekerjaan yang dilakukannya, akan kita temukan ‘Umar 

yang seutuhnya. 
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Arahkanlah bacaan Anda pada sebuah kejadian dalam ke-

hidupannya! Pada kejadian tersebut, Anda akan meli hat se  mua 

sifat ‘Umar, yaitu keadilan, kehati-hatian, ke zu hud an, ke te gasan, 

kelembutan, keagungan, dan ke sederhanaannya.

‘Umar tak pernah menyelesaikan suatu urusan yang tu-

juan  nya hanya untuk kepentingannya sendiri agar selamat dari 

dosa dan memenuhi kewajibannya. Dia pasti akan menye le-

sai kannya dengan penuh kesungguhan. Lelaki pemberani ini 

akan mengerahkan seluruh kemampuannya demi terpenuhi 

setiap tanggung jawabnya hingga benar-benar tuntas. Dalam 

situasi itu, ‘Umar sama sekali tak pernah bertanya apa kah dia 

mengerjakannya seorang diri atau dibantu orang lain.

Sungguh, di antara sayapnya dan di dalam jiwa nya disesaki 

semangat pengabdian dan kesungguhan yang kuat. Dia tak 

per nah memikirkan risiko yang akan dihadapinya dan mem-

per hitungkannya.

Sahabat Nabi ini tergabung dalam barisan orang yang pertama 

kali memeluk Islam, yaitu orang yang ke-40 dari me reka. 

Tak sedetik pun dari keislamannya yang sia-sia. Dia se nan-

tiasa me yakin kan hatinya bahwa dia harus bertanggung jawab 

atas tegaknya agama ini. Dia harus ber tanggung jawab penuh 

terhadap keselamatan kaum mus limin. Bahkan, dia pun ber-

tang gung jawab atas masa depan agama ini dan pemeluknya 

pada tahun-tahun dan abad-abad berikut nya.

Karena itulah, ‘Umar menegaskan keislamannya secara 

ter buka dan terang-terangan kepada kaumnya, sebagaimana 

yang sudah diulas pada pembahasan sebelumnya. Dia tak ha nya 

mengumumkan ke  islamannya sendiri, tetapi juga meng umum-

kan keislaman 39 sahabat yang te lah lebih dahulu me meluk 

Is lam yang selama ini menyembah Allah secara sembunyi-
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sembunyi. Bahkan, cara ‘Umar mengumum kan keislamannya 

itu bagaikan meng umumkan keislaman jutaan orang yang me-

nyu sul masuk Islam di kemudian hari.

‘Umar tak berhenti pada sikap mengumumkan keislamannya 

secara terang-terangan semata. Tanggung jawab atas agama 

ini dia lanjutkan dengan memberikan motivasi kepada kaum 

muslimin agar juga keluar dari persembunyian mereka aki bat 

penindasan kaum kafir Quraisy.

Demikianlah, ‘Umar akhirnya pergi menghadap Rasulullah 

Saw. dan berkata, “Demi Allah! Wahai Rasulullah, kita tak akan 

me nyem bah Allah secara sembunyi-sembunyi lagi mulai hari 

ini.”

Sejak hari itu, kaum muslimin keluar untuk melakukan 

dakwah, menghadapi siapa saja yang memusuhi mereka, dan 

me nyeru orang-orang yang telah dijanjikan akan kedatangannya. 

Dengan suara takbirnya yang menggema, kaum Quraisy me ne-

rima ka li mat pertama yang memenuhi jalanan di kota dan jalan 

ber hala mereka.

Inilah berkah pertama ‘Umar. Ini adalah salah satu cara yang 

ditempuh oleh sahabat Abu Bakar tersebut da lam menunaikan 

tanggung jawabnya atas agama Allah dan umat manusia. Ta-

hapan-tahapan inilah yang dilakukan oleh seseorang yang 

mera  sakan tanggung jawab itu seolah-olah ada, sehingga diri 

sen dirilah yang harus menunaikan tanggung ja wab itu.

Setiap masalah yang datang kepada Islam dan kaum mus-

limin akan dihadapi ‘Umar. Dia turun ta ngan me nye lesaikan-

nya karena dorongan rasa tanggung jawab untuk mencari jalan 

keluarnya. Keimanan dan rasa tang gung jawab ini men jadi 

mo tivasinya dalam men jauhi segala bentuk kelonggaran dan 

ke lem but an kepada musuh-musuh agama ini.
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Keimanan dalam hati ‘Umar adalah keimanan penuh ke-

pada Rasulullah Saw., tetapi rasa tanggung jawabnya ber gerak 

ke berbagai arah. Bahkan, tanggung jawab itu terus tampak 

mes ki terkadang menjadikannya seolah-olah menentang kebi-

jak an Nabi yang amat dia muliakan dan turuti setiap kete la-

dan annya.

Sebagai contoh, ketika Perjanjian Hudaibiyyah. Saat itu, 

‘Umar berpandangan bahwa Rasulullah Saw. terlalu banyak 

mem berikan keuntungan bagi kaum kafir Quraisy. Menurut 

‘Umar, seharusnya kaum muslimin melanjutkan perjalanan 

memasuki Kota Makkah, ter lepas apakah kaum Quraisy suka 

atau tidak, apabila me reka tetap tak mau mengadakan per-

damaian dan berpihak pada ke benaran.

Bagi ‘Umar, selama haq dan batil terus ber perang, yang 

haq tetap harus berada di atas yang batil. Maka, dari pada ka-

um muslimin melakukan gencatan senjata dengan kaum kafir 

Quraisy, lebih baik mereka terus bergerak dan jangan pernah 

berpikir un tuk mundur sedikit pun hanya karena ingin me me-

nuhi ke ingin an kaum kafir Quraisy.

Demikianlah cara yang ditempuh ‘Umar dalam menilai 

per masalahan ini. Cara yang dia lakukan telah membentuk pola 

berpikirnya. Di hadapannya tak ada celah untuk melarikan diri 

bagi kebenaran. Oleh karena itu, dia pun menemui Rasulullah 

Saw. sebelum perjanji an tersebut dituliskan. ‘Umar berkata ke-

pada Rasulullah Saw., “Wa hai Ra sulullah, bukankah kita ber ada 

di atas kebenaran dan me  reka di atas kebatilan?”

Rasulullah Saw. menjawab, “Benar, wahai ‘Umar.” ‘Umar 

ber  tanya lagi, “Bukankah yang mati di pihak kita akan masuk 

surga dan yang mati dari pihak mereka akan masuk neraka?” 

Nabi segera menjawab, “Benar.” Kemudian, sahabat Rasul itu 

ber  kata lagi, “Jika demikian, untuk apa kita merendahkan diri 

da lam agama kita dan kita kembali sebelum Allah memutuskan 

kita dengan mereka?” Rasulullah Saw. menegaskan kepadanya, 
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“Ibn Al-Khaththab, sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan Allah 

tak akan menyia-nyiakanku selamanya.”

Kalimat “Aku adalah Rasulullah” terus terngiang bagai den-

dang kebenaran di dalam benak ‘Umar. Dari ucapan Rasulullah 

Saw. tersebut, dia bisa mengerti bahwa langkah yang di ambil 

oleh beliau jauh lebih besar daripada sekadar lintasan pikiran 

yang muncul di benak orang yang amat dia cintai itu. Maka, 

‘Umar pun memilih diam.

‘Umar kemudian pergi tak jauh dari tempat dilangsungkan-

nya perjanjian itu. Di dalam benaknya masih saja berkecamuk 

tentang persoalan ini. Rasa tanggung jawabnya yang besar 

kem   bali muncul hingga mengalahkan pikiran apa pun yang 

ada di dalam benaknya. Dia ingin sekali menyampaikan kem-

bali pen dapatnya. Maka, dia pun pergi mencari Abu Bakar r.a. 

dan me nu turkan pikirannya, “Wahai Abu Bakar, bukankah kita 

ber  ada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?” Abu 

Bakar menjawab, “Benar, wa hai ‘Umar.” ‘Umar bertanya lagi, 

“Bu kankah yang mati di pi hak kita akan masuk surga dan yang 

mati dari pihak mereka akan masuk neraka?”

Abu Bakar sangat memahami kegelisahan sahabatnya itu. 

Maka, dia pun menenangkan ‘Umar dan menerangkan bah wa 

Allah Swt. tidaklah mungkin akan meninggalkan Rasul-Nya 

dan sesungguhnya pertolongan Allah sudah sangat dekat.13 

Pen jelasan Abu Bakar tersebut membuat ‘Umar menjadi lebih 

tenang, meski ketenangan itu tak mampu menghalanginya 

untuk memberi pelajaran kepada Suhail ibn ‘Amr, utusan kaum 

kafir Quraisy pada perjanjian itu. ‘Umar menatapnya tajam, 

dengan tatapan yang mengancam.

Mari, kita lihat contoh lainnya, ketika ‘Abdullah ibn Ubay 

ibn Salul, pemuka kaum munafik di Madinah, meninggal dunia, 

13 Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Miswar ibn Makhramah 
dan Marwan (2581).
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‘Umar terus-menerus menyampaikan pendapatnya menge nai 

tindakan Rasulullah Saw. yang menshalatkan jenazahnya. Simak-

lah cerita ‘Umar tentang peristiwa ini, “Ketika ‘Abdullah ibn Ubay 

wafat, Rasulullah Saw. diundang untuk men sha latkannya. Beliau 

pun memenuhi undangan itu. Ketika beliau berdiri hendak men-

shalatkannya, aku bangkit dan menghalanginya, sampai-sam pai 

aku berdiri tepat di depan dadanya. Kemudian aku ber  kata, 

‘Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalatkan orang 

yang memusuhi Allah? Apalagi orang ini telah melakukan ke-

bu rukan dalam kehidupannya sehari-hari.’

Rasulullah Saw. hanya tersenyum. Dan ketika aku terlalu 

ba nyak bicara, Rasulullah Saw. berkata, ‘Menyingkirlah dari ha-

dapanku, wahai ‘Umar. Sesungguhnya aku diberikan pilihan dan 

aku telah memilih. Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku, 

apakah aku akan memintakan ampun bagi mereka atau tidak? Jika 

aku memintakan ampunan bagi mereka sebanyak 70 kali, Allah 

tetap tak akan mengampuni mereka. Aku tak tahu, apakah jika 

aku menambahkan lebih dari 70  kali, Allah akan meng am puni nya. 

Maka, akan kutambahkan.’

Lalu, Rasulullah Saw. pun menshalatkannya. Be liau juga 

tu rut berjalan di belakang orang-orang yang mengiringi je na-

zahnya dan berdiri ketika proses penguburannya hingga selesai. 

Aku sungguh heran atas kelancangan sikapku kepada Rasulullah 

Saw. Demi Allah, tak lama setelah kejadian itu turunlah ayat, 

Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk 

sese orang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) sela-

ma-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas 

ku burnya (QS Al-Taubah [9]: 84). Sejak peristiwa itu, Rasulullah 

Saw. tidak per  nah lagi men shalatkan jenazah kaum munafik. 
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Beliau pun tidak pernah berdiri di atas pekuburan mereka sam-

pai Allah Swt. memanggil beliau kembali kepada-Nya.”14

Penggalan kisah ini menggambarkan secara jelas bagaima-

na ‘Umar memikul tanggung jawab atas agama ini dengan se-

genap keberanian dan kejujurannya. Bagi ‘Umar, menghadapi 

bermacam mara bahaya itu jauh lebih mudah dibandingkan 

dengan berkata “tidak” kepada Rasulullah Saw. Namun, ‘Umar 

adalah sosok yang memi1iki jiwa merdeka dalam menunaikan 

tanggung jawab. Selama pendiriannya mengatakan bahwa dia 

wajib berkata “tidak”, dia pasti akan mengatakannya, dan urus  -

annya akan dia serahkan kepada Allah. Dan, manakala Rasulul-

lah Saw. tetap berpegang pada pendirian beliau, dia tetap akan 

me ngatakan yang seharusnya sehingga dia ter bebas dari beban 

yang ada dalam benaknya. Adapun pilihan berikutnya, dia akan 

tetap taat dan patuh kepada Rasulullah Saw. 

Dalam peristiwa kali ini, ‘Umar berpendapat bahwa men-

sha latkan seseorang dari kelompok munafik, seperti ‘Abdullah 

ibn Ubay ibn Salul, termasuk perbuatan yang akan memancing 

kaum munafik untuk mencela dan men cibir kaum muslimin. 

Menurut khalifah kedua ini, men shalatkan jenazah mereka 

ada lah sikap meremehkan nilai kejujuran dan keikhlasan ma-

nusia.

Keteguhan sikapnya menjunjung arti tanggung jawab 

men dorongnya untuk menyampaikan pendapat. Perha ti kanlah, 

‘Umar tetap menyampaikan pendapatnya bahkan saat Rasulullah 

Saw. sudah benar-benar berdiri untuk menshalatkan jenazah 

‘Abdullah ibn Ubay ibn Salul.

Cara ‘Umar memikul tanggung jawab akan kian terlihat 

lebih jelas, cerdas, dan mengagumkan ketika dia te lah diangkat 

sebagai Amirul Mukminin. Pada titik ini, kita akan berjumpa 

14 HR Ahmad dari ‘Umar ibn Al-Khaththab r.a. (95). Muhaqqiq berkata,  
“Isnadnya hasan.” Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari (1300) dan 
Muslim (6360) dengan redaksi yang lebih ringkas.
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de ngan tanda-tanda kemuliaan seorang manusia. Kita akan 

me  lihat kecemerlangan jiwa, kekuatan ruhani, dan kemuliaan 

akh laknya. Kita juga akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah 

ter lihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan hampir tak pernah 

tebersit dalam benak manusia. Ya, kita akan me lihat semua ke-

agungan yang mengungguli jiwa akan berkumpul dan saling 

berdesakan. Itulah ‘Umar, semoga Allah meridhainya.

‘Umar adalah pemimpin yang memikul tanggung jawab 

luar biasa. Dia memberikan pelajaran berharga tentang keper-

ca yaan dan perlindungan kepada umat manusia, bahkan sampai 

detik terakhir kehidupan manusia. 

Dia pun memberikan pelajaran penting melalui sikap 

kepada dirinya, keluarganya, mereka yang lemah dan kuat, 

umat   nya, para pejabatnya, dan harta kekayaan milik umat.  Si-

kap   ini diiringi penghargaannya terhadap arti tang gung ja wab 

akan pekerjaan dan amanah kekuasaan yang di per cayakan ke-

padanya. Dia menjalankan itu dalam setiap urusan hukum dan 

semua yang berkaitan dengannya.

Sebagai pemimpin, dia mengharamkan dirinya untuk 

segala bentuk kemewahan dan kenikmatan. Padahal, hal-hal 

seperti itu boleh saja dirasakan oleh para penguasa. Bahkan 

bo leh juga dinikmati rakyat biasa yang hidup di setiap tempat 

dan zaman.

Dengan penghayatan terhadap makna tanggung jawab yang 

diamanahkan kepadanya seperti ini, dia menjadi orang per-

tama yang merasa lapar jika rakyatnya kelaparan dan menjadi 

orang yang paling terakhir kenyang ketika rak yat  nya merasa 

kenyang. Dia pun mewajibkan dirinya untuk me nger jakan se-

mua pekerjaan kasar dan berat sebagaimana yang dikerjakan 

rakyatnya.

Sungguh, ‘Umar telah memperlihatkan hati nurani yang 

teguh dengan falsafah kebijaksanaan yang terasa melalui ucap-
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annya, “Bagaimana mungkin aku bisa peduli nasib ma nusia, jika 

aku tak pernah merasakan apa yang mereka rasa kan?”

Demikianlah yang kita lihat. Amirul Muk minin ‘Umar 

mem  biasakan meminum minyak ketika kaum muslimin se-

dang dilanda krisis daging dan minyak samin. Dia akan terus 

meminumnya hingga lam bungnya perih dan mengeluarkan 

bunyi. Lalu, dia akan meletakkan tangannya di atas perut dan 

berkata, “Wahai Perut, engkau akan terus diisi minyak selama 

samin di   jual dengan harga mahal.”

Musim paceklik menjadi tahun kelaparan yang memati kan 

bagi penduduk Kota Madinah. Suatu hari, ‘Umar memerintah kan 

rakyatnya untuk menyembelih seekor unta dan membagikan 

dagingnya kepada seluruh penduduk Ma dinah. Lalu, orang-

orang yang bertugas menyembelih meng utama kan jatah untuk 

Amirul Mukminin dengan mem berinya bagian daging yang 

paling baik.

Ketika waktu makan siang, ‘Umar melihat di meja makan 

terdapat punuk dan hati unta yang merupakan bagian paling 

baik dari seekor unta. Kemudian dia bertanya, “Dari mana da-

tangnya makanan ini?” Pembantunya, Aslam, menjawab, “Dari 

unta yang disembelih hari ini.”

Segera dia mengangkat hidangan itu dengan tangan  nya 

dan berkata, “Bagus! Aku adalah pemimpin yang paling buruk 

jika memakan makanan terbaik dan membiarkan rakyatku me-

ma kan makanan terburuk, yaitu tulang-tulangnya.” Lalu, dia 

me mang gil pem ban tunya tadi dan berkata, “Hai Aslam, bawa 

hidangan ini dan berikan aku roti dan minyak!”15

Sungguh, ucapannya, “Aku adalah pemimpin yang paling 

buruk jika memakan makanan terbaik,” tadi menggambarkan 

sifat kejujurannya akan semangat tanggung jawab yang me ngua-

sai seluruh perbuatan pemimpin yang tiada ban ding annya.

15 HR Ibn Sa‘ad dalam Al-Thabaqât Al-Kubrâ (3/313).
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‘Umar adalah laki-laki yang memandang dirinya se ba gai 

orang yang dipilih Allah untuk memikul beban dan ke  wajiban 

lebih manakala menjadi pemimpin dan khalifah. Dia sangat 

meyakini bahwa sesungguhnya Allah tak pernah memberinya 

keistimewaan agar menjadikan kekuasaan sebagai padang rum-

put yang subur untuk di nik mati dan tak pula sebagai padang 

bu ruan yang bisa dijadikannya tem pat untuk berburu.

Sesungguhnya ‘Umar adalah seorang Amirul Mukminin. 

Dia mengerahkan waktu dan segala kemampuannya untuk 

menjalani tugas itu. Tentu tidak berlebihan jika dia me  man ja kan 

dirinya dengan makanan yang paling baik sehing ga memberikan 

tambahan tenaga. Seperti itulah jalan pikiran dan logika kita. 

Itu keadaan yang adil. 

Namun, tak demi kian menu rut pemikiran ‘Umar. Dia 

so sok yang sangat memahami keadilan sampai ke puncak 

tertinggi, yang setiap jiwa akan ter hempas sebelum bisa sampai 

ke puncaknya.

‘Umar memandang bahwa bertanggung jawab berarti dia 

wajib memenuhi semua kebutuhan hidup umat yang di pim-

pinnya. Jika hanya berdiam diri dan tak bisa mengatasi per-

masalahan mereka, tanggung jawabnya berarti mewajib kan dia 

untuk merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan umat nya. 

Bah kan, dirinya harus menjadi orang pertama yang mera sakan 

kesulitan dan kesusahan.

Suatu hari, ‘Umar menerima hadiah manisan dari seorang 

pembantunya. Dia tak menyimpan hadiah itu di tangan nya 

sampai dia bertanya kepada orang yang membawanya, “Apa 

ini?” Orang itu menjawab, “Ini manisan yang dibuat pen  duduk 

Azerbaijan. Aku diutus ‘Utbah ibn Farqad untuk mem   per sem-

bahkannya kepada engkau. Dia adalah Gubernur Azerbaijan.” 

‘Umar pun mencicipi sedikit bagian dari ma nisan itu dan mera-

sakan rasanya yang lezat.

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   69 11/14/2014   10:37:09 AM



70

‘U
m

ar ibn A
l-Khaththab

Kemudian, dia kembali bertanya, “Apakah semua penduduk 

di sana makan makanan seperti ini?” Orang itu menjawab, 

“Tidak. Makanan ini adalah makanan yang diperuntukkan bagi 

orang-orang tertentu saja.”

Mendengar jawaban tersebut, ‘Umar segera menutup hi-

dangan manisan itu sambil berkata, “Di mana untamu? Pergi dan 

bawalah barang bawaanmu ini, dan kembalikan kepada ‘Utbah! 

Lalu, katakan kepadanya bahwa ‘Umar berpesan, ‘Takutlah 

eng   kau kepada Allah, dan kenyangkanlah rakyat mu dengan 

ma   kan an yang engkau makan!’”16

Inilah sosok pemimpin yang tak akan kita temui. Dia selalu 

berada di depan. Kita tak akan melihatnya ber ada di barisan 

paling awal, kecuali jika ba haya melanda. Selain itu, dia lebih 

senang duduk di bagian paling be lakang untuk menjaga lajunya 

kafilah dan meyakinkan diri nya bahwa tak ada satu nikmat pun 

yang datang meng hampirinya, kecuali setelah nikmat tersebut 

dirasakan semua orang yang ada di depannya.

Jika berbicara tentang sikap Amirul Mukminin kepada keluarga-

nya, kita akan saksikan sebuah penghormatan besar ter hadap 

tanggung jawab yang tak bisa ditandingi oleh peng hor matan 

apa pun dan pengagungan terhadap amanah kekua saan yang 

tak bisa disamai apa pun.

‘Umar tak hanya mengharamkan setiap hal yang bukan 

menjadi hak keluarganya, bahkan sesuatu yang se be tulnya boleh 

mereka dapatkan pun tak luput dari ketegasan la rangan sahabat 

Nabi ini. Dia membebani keluarganya dengan tanggung jawab 

yang jauh lebih berat dibandingkan dengan umatnya. Bahkan, 

16 Diriwayatkan Ibn Abi Syaibah dari Abu ‘Utsman (33588) dengan isnad yang 
sahih, sebagaimana dalam Mahdh Al-Shawâb fî Fadhâil Amîr Al-Mu’minîn 
‘Umar ibn Al-Khaththâb (2/580).
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kerabat-kerabat ‘Umar menjadi terbebani. Jika bisa lari, niscaya 

mereka pasti akan menjauhinya.

Sesungguhnya Amirul Mukminin sangat memahami bah -

wa ujian terberatnya sebagai seorang pemimpin justru ter  jadi 

pada urusan yang berkaitan dengan keluarga. Apa kah ke luar-

ganya akan diber la ku kan hukum tertentu, sedangkan umat nya 

diberlakukan hu kum yang lain? Atau apakah mereka akan di-

samakan kedudukannya dalam hukum dan ke adilan?

Oleh karena itulah, ‘Umar sangat menekankan se luruh 

anggota keluarganya agar senantiasa menjadi suri teladan bagi 

umatnya. ‘Umar sering membawa mereka pada cara hidup yang 

keras dan sulit. Kerap kali kenikmatan yang sudah ber ada di 

tangan atau bahkan di depan mulut mereka terhempas begitu 

saja.

Jika dia mengetahui seorang kerabat nya hidup da lam 

keadaan yang istimewa dan penuh kenik matan, bumi se rasa 

berguncang dan langit seakan hendak roboh. Bila akan mem-

ber lakukan sebuah undang-undang atau memerintahkan suatu 

urusan, apa pun itu, dia selalu meng um pulkan keluarganya 

ter lebih dahulu. Dia akan berkata, “Sesungguhnya aku telah me-

larang umatku ini dan itu. Dan sesungguhnya umatku melihat 

kepada kalian. Jika kalian melakukannya, mereka akan menger-

jakan nya pula. Jika kalian menjauhinya, mereka pun akan men -

jauhinya. Dan sesungguhnya, demi Allah, tak ada seorang pun 

di antara kalian yang mengerjakan apa yang aku larang kepada 

umat, kecuali aku timpakan hukuman yang ber li pat ganda ka-

rena kedudukan kalian di sisiku. Barang siapa di antara kalian 

yang hen dak mencobanya, silakanlah ma  ju. Dan barang siapa 

di antara kalian yang ingin mundur, sila kanlah mundur.”

Perhatikanlah, “Aku timpakan hukuman yang berlipat 

gan da.” Sungguh, hubungan keluarga dengan Khalifah ‘Umar 

tak mem buat keadilan dan hukum menjadi mandul terhadap 

me reka. Namun sebaliknya, malah kian berlipat-lipat kadar 

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   71 11/14/2014   10:37:09 AM



72

‘U
m

ar ibn A
l-Khaththab

tang gung jawab dan bobot larangannya. Kedekatan nasab 

dengan ‘Umar berarti menjauhi segala bentuk perkara syubhat 

dan me ning galkan segala bentuk kesenangan; menjadi barisan 

paling de pan sebagai pejuang ketika keselamatan agama ter-

ancam dan menjadi barisan paling belakang dalam urusan 

pembagian kenikmatan. Bahkan lebih dari itu, kedekatan dengan 

‘Umar ber  arti larangan untuk menikmati segala sesuatu yang 

sesung guh nya adalah hak yang diperoleh secara halal, hanya 

demi meng hindari praktik syubhat.

Bila melihat bagaimana ‘Umar mencela anaknya, ‘Abdullah 

ibn ‘Umar, tentu kita benar-benar akan terkejut. Padahal, buah 

hatinya tersebut adalah seorang imam yang wara‘, zuhud, dan 

takwa. Dia selalu meng ikuti jejak ayahnya. Dia tak pernah 

menghiasi dirinya dengan urusan-urusan syubhat.

Kendati demikian, ‘Umar tak pernah sekalipun melihat 

anak nya ini sekadar mencicipi kesederhanaan hidup. Jika pun 

sang anak melakukannya, dia akan bertanya menge nai alas an-

nya, “Apakah karena engkau anak Amirul Muk  minin?”

Kemudian, ungkapan “Apakah karena engkau anak Amirul 

Mukminin?” ini menjadi semboyan hidup yang diberlaku kan 

‘Umar kepada keluarganya secara khusus. Sahabat Abu Bakar 

ini pun mengajarkannya kepada kaum muslimin tentang arti 

pen ting bersikap benar dan lurus.

Suatu hari, ‘Umar pernah datang ke rumah anaknya, ‘Ab-

dullah. Khalifah kedua itu men  dapati anaknya sedang menik-

mati sepotong daging. Kon tan, ‘Umar marah dan berkata, 

“Apa kah karena engkau anak Amirul Mukminin, engkau makan 

daging dengan nik mat, pada hal banyak manusia yang hidup 

dalam keadaan susah? Apakah tak cukup roti dengan garam 

atau roti dengan mi nyak?”

Sementara itu, pada kesempatan lain, ‘Umar pergi ke pasar 

guna melakukan pemeriksaan. Di sana, dia melihat seekor unta 

gemuk yang berbeda dengan sekawanan unta lain nya karena 
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per tumbuhannya yang bagus. Lalu dia bertanya, “Sia pakah 

pe milik unta ini?” Orang-orang menjawab, “Unta itu milik ‘Ab-

dullah ibn ‘Umar.”

Mendengar jawaban itu, bergetarlah hati ‘Umar seolah Kia -

mat telah datang. Sang Khalifah kemudian ber kata, “‘Abdullah 

ibn ‘Umar? Bagus ... bagus sekali, wahai anak Amirul Mukminin!” 

Lalu, dia mengutus sese orang untuk memanggil putra nya itu 

se cepatnya. ‘Abdullah pun datang dengan tergopoh-gopoh. 

Ke  tika anaknya telah sampai di ha dap annya, sambil memilin-

milin ujung janggutnya—begi tu lah salah satu kebia saan  ‘Umar 

ketika meng hadapi urusan yang gen ting—dia bertanya kepada 

anaknya, “Unta apakah ini, wa hai ‘Abdullah?!”

‘Abdullah menjawab, “Itu adalah unta yang awalnya ba-

dan nya sangat kurus. Aku membelinya dengan uang  ku. Lalu, 

aku menggembalakannya di padang rumput dan memper da-

gangkannya serta mencari laba seperti yang dilakukan kaum 

mus limin lainnya.” Namun, ‘Umar memarahinya de ngan ber-

kata, “Dan, orang-orang akan berkata ketika melihat unta itu, 

‘Gem ba lakanlah unta anak Amirul Mukminin, berilah minum 

un tuk unta milik anak Amirul Mukminin, sehingga untamu 

tumbuh menjadi gemuk dan bertambah banyak keuntunganmu, 

wahai anak Amirul Mukminin!” Kemudian, ‘Umar berseru ke-

padanya, “Wahai ‘Abdullah ibn ‘Umar, ambillah modal yang 

eng kau keluarkan untuk mem beli unta ini. Lalu, kembalikanlah 

semua keuntungannya ke Baitul Mal kaum muslimin!”17 

Wahai Pen cipta Manusia, Mahasuci Eng kau! Sesungguhnya 

anak sang Khalifah itu tak mela kukan per buatan tercela. Dia 

hanya me mu tarkan hartanya yang halal dalam perniagaan yang 

juga halal. Dengan agamanya yang kuat dan akhlaknya yang 

luhur, dia tak akan terjerumus ke da lam perkara syubhat.

17 Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubrâ dari Ibn ‘Umar (11591) 
dengan perawi yang tsiqat, kecuali Yunus ibn Abi Ya‘fur. Lihat Mahdh Al-
Shawâb (2/606).
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Akan tetapi, karena dia anak Amirul Mukminin, ‘Umar 

mengharamkan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya. Latar 

belakang ‘Abdullah sebagai anak sang Khalifah akan membu-

ka peluangnya untuk mendapatkan sesuatu yang tak bisa di-

dapatkan orang lain.

‘Umar adalah pemimpin yang memberlakukan timbang an 

de ngan penuh rasa takut terhadap Allah Swt. ‘Umar tak hanya 

men dorong keluarganya agar menjalani kehidupan dunia secara 

sederhana dan secukupnya, tetapi juga membawa keluarga nya 

ke jalan yang lebih tajam daripada mata pisau dan lebih tipis 

daripada sehelai rambut. Keluarganya seolah merasa lebih seng-

sara dan menyesal daripada merasa ber sukacita dan bahagia 

karena menjadi bagian keluarga Kha lifah ‘Umar.

Suatu hari, kiriman kekayaan dari beberapa wilayah sampai 

ke Kota Madinah. Kemudian, datanglah anaknya, Hafshah r.a., 

yang bermaksud mengambil bagiannya. Dia ber kata kepada 

‘Umar dengan nada bercanda, “Wahai Amirul Muk   minin, mana 

hak keluargamu dalam harta ini? Karena, se  sung  guh nya Allah 

telah berwasiat mengenai keluarga.” ‘Umar menjawab, “Wahai 

Anakku, hak keluargaku ada pada hartaku. Sedangkan ini adalah 

harta kaum muslimin. Pulang lah ke rumahmu!”18 

Inilah sosok laki-laki yang dididik lang sung Rasulullah Saw. 

Dia sering melihat Rasulullah Saw. berkata kepada anak yang 

paling dicin tainya, Fathimah, “Tidak Fathimah, sesungguhnya di 

kalangan kaum muslimin ada yang lebih membutuhkan harta ini 

diban ding kan dengan engkau!”

Rasulullah Saw. menolak untuk memberikan harta itu ke-

pada anaknya sendiri, tetapi memberikannya kepada orang lain. 

Berdasarkan pengalaman itu, ‘Umar memenuhi rasa haus nya. 

Dengan petunjuk itu, ayah ‘Abdullah ibn ‘Umar ini berjalan. 

18 Diriwayatkan Ibn Sa‘ad (3/278). Atsar ini dhaif karena sanadnya terputus. 
Lihat Mahdh Al-Shawâb (2/468).
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Dia senantiasa mengajak keluarga dan kerabatnya untuk 

memandang sebuah tanggung jawab bukan sebagai ke hor matan. 

Dalam hidup ‘Umar tak ada perasaan lebih utama dan terhormat 

di tengah-tengah manusia hanya karena dia seorang khalifah.

‘Umar selalu menekankan kepada keluarganya supaya 

men jadi pembantunya dalam menjalani setiap kewajibannya 

se bagai khalifah. Maka, hal ini mengharuskan mereka untuk 

me nge rahkan daya upaya lebih keras lagi sehingga meng hasilkan 

kema juan sebanyak mungkin.

Amirul Mukminin mengajarkan mereka agar lebih banyak 

memberi dan sedikit mengambil serta merasa cukup dengan pa-

hala sebagai ganjaran dari Allah Swt. Ya, ‘Umar se nantiasa me ne-

kankan agar keluarganya menjadi teladan bagi kaum ‘afif (kaum 

yang menjaga kehormatannya dengan tak me minta-minta) dan 

mencukupkan hidup sekadarnya.

Allah Swt. memberikan kecukupan bagi kaum muslimin 

pada masa pemerintahannya. Ketika itu, harta kekayaan me lim -

pah ruah memenuhi Baitul Mal. Beberapa sahabat meng usul-

kan agar melakukan pendataan penduduk dengan men catat 

na ma-nama mereka dalam sebuah daftar, sehingga se  muanya 

mendapatkan tunjangan tahunan secara lebih tertib dan aku-

rat.

Untuk menjalankan misi ini, dipilihlah ‘Uqail (Aqil) ibn Abi 

Thalib r.a., Jubair ibn Muth‘im r.a., dan Makhramah ibn Naufal 

r.a. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu sil silah kaum 

Quraisy dan keadaan kaum muslimin. Mereka pun mencatat 

nama-nama itu dimulai dari keluarga Bani Hasyim, ke luarga 

Abu Bakar, keluarga Bani ‘Adi, dan keluarga ‘Umar.

Ketika Amirul Mukminin memeriksa catatan itu, dia lang-

sung mengembalikannya dan memerintahkan agar mem prio-

ritaskan beberapa nama lain sebelum menuliskan nama-nama 

keluarga ‘Umar. Bahkan, sang Khalifah sendiri yang me nye-

butkan nama-nama lain itu sekaligus ke luarga mereka. Dia 
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berkata, “Tu lislah nama ‘Umar dan ke luar ganya pada posisi 

mereka!”

Kaum Bani ‘Adi mengetahui hal itu. Mereka kemudian 

me nemui ‘Umar dan berharap nama mereka tetap ada di bagian 

awal deretan nama agar bisa mendapatkan tunjangan dengan 

lebih terjamin. Mereka ber kata kepadanya, “Bukankah kami 

ada lah keluarga Amirul Muk minin?” ‘Umar pun menjawab, 

“Ce lakalah, celakalah Bani ‘Adi! Apakah kalian akan makan di 

atas punggungku? Apakah kalian ingin agar aku memberikan 

kebaikanku kepada kalian? Demi Allah, tidak! Kalian akan 

meng ambil tempat kalian, meski ka lian menjadi orang-orang 

yang paling terakhir di antara ma nusia.”19

Sesungguhnya hubungan kekerabatan atau pertalian da-

rah dengan Amirul Mukminin—sebagaimana yang telah kita 

bahas—tidak menyebabkan seseorang mendapatkan per la kuan 

istimewa, tetapi justru membuat hidup seolah menjadi sulit 

dan berat.

Khalifah pengganti Abu Bakar ini juga pernah menolak 

usul an para sahabat dan saudaranya untuk men jadikan anak-

nya, ‘Abdullah ibn ‘Umar, sebagai salah seorang pe jabat dalam 

pe me rintahannya. Mereka membujuk ‘Umar karena didorong 

ke ingin an yang sangat kuat untuk memanfaatkan kemampuan 

dan ke mahiran anaknya tersebut yang memang luar biasa. Akan 

tetapi, lelaki berpenampilan sederhana tetapi tegas itu tetap me-

no laknya. 

Seperti pada waktu menjelang kematiannya, dia menolak 

menjadikan anaknya sebagai calon khalifah yang akan menggan-

tikannya. Bahkan, ‘Umar tak memasukkan nama putranya itu 

dalam daftar nama enam sahabat yang dia calonkan untuk di-

pilih kaum muslimin sebagai khalifah peng  ganti dirinya. Dia 

berkata, “Cukuplah satu orang saja dari keluarga ‘Umar yang 

19 Diriwayatkan Ibn Sa‘ad dalam Al-Thabaqât (3/295).
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akan menghadapi hisab karena urusan ke kua saan, yaitu ‘Umar!” 

Para sahabat dan kaum muslimin lalu berkata, “Akan tetapi, 

wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakmu, ‘Abdullah 

ibn ‘Umar, adalah orang yang bertakwa dan adil. Apakah dosa 

diri nya jika dia ditakdirkan sebagai anak Amirul Mukminin? 

Ataukah dosa kaum muslimin yang merasa bahagia, jika anakmu 

menjadi pemimpin bagi mereka?”

Meskipun orang-orang sering mengulang-ulang usulan 

itu kepada ‘Umar, dia selalu mengingatkan bahwa anaknya, 

‘Ab dullah ibn ‘Umar, bukanlah satu-satunya manusia yang adil 

dan bertakwa. Masih banyak Muslim lain yang keadilan dan 

ke  takwaannya seperti ‘Abdullah. Sedangkan jika ‘Umar lebih 

meng  utamakan anaknya, berarti dia telah berbuat secara ber-

pihak dan tak berimbang.

‘Umar memang manusia yang sudah memberikan kete la-

danan sebelum menduduki kursi kekuasaan. Jika dia men ja di-

kan kekuasaan untuk kepentingan keluarganya, ke manakah dia 

akan bersembunyi dari tanggung jawab ketika para pemimpin 

setelahnya melakukan hal yang sama? Dan ke ma na kah dia 

bisa berlari jika kelak mereka juga mengutamakan ke luarganya 

untuk memegang posisi di pemerintahan, lalu berkata, “‘Umar 

pun melakukan hal ini?”

Oleh karena itulah, ‘Umar memberlakukan sebuah prinsip 

yang agung. Dia berkata, “Barang siapa memberikan jabatan 

ke pada seseorang dikarenakan pertalian kasih sayang atau ke-

ke  rabatan dan dia tak mengangkatnya, kecuali atas dasar hal itu 

semata, dia benar-benar telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, 

dan kaum muslimin.”20

Padahal, sebenarnya bisa saja ‘Umar mengangkat putra-

nya, ‘Abdullah ibn ‘Umar, sebagai salah satu pembantunya di 

20 Diriwayatkan Ibn Al-Jauzi dalam Manâqib Amîr Al-Mu’minîn ‘Umar ibn 
Al-Khaththâb, h. 77. Atsar ini dhaif karena sanadnya terputus, Mahdh 
Al-Shawâb (1/374).
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pe   me rintahan dengan alasan bukan karena hu bungan ayah 

dan anak, melainkan karena kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki anaknya tersebut. Walau begitu, sang Khalifah tetap 

da lam pendiriannya, tak mau anak mau pun kerabatnya ada 

yang menduduki jabatan dengan dalih apa pun.

Dalam kesempatan berbeda, ‘Umar duduk bersama sahabat-

sahabatnya. Dia lalu berkata, “Penduduk Kufah menarik per -

ha tianku. Jika aku mengutus seseorang yang lembut kepada 

me  r eka, tentu mereka akan meremehkannya. Namun, bila aku 

meng  utus seseorang yang berwatak keras, mereka akan me-

ra gu kan nya. Sungguh, aku memerlukan seseorang yang kuat, 

te percaya, dan Muslim sejati untuk memimpin mereka.”

Seorang sahabat lantas berkata kepada ‘Umar, “Demi Allah! 

Aku akan beri tahukan engkau, siapa orang yang kuat dan te-

percaya yang engkau harapkan itu.” Lalu, Amirul Mukminin 

bertanya dengan penuh antusias, “Siapakah orangnya?” Sahabat 

itu menjawab, “Dia adalah ‘Abdullah ibn ‘Umar.”

Mendengar usulan itu, ‘Umar malah menjawab, “Semoga 

Allah memerangimu. Demi Allah, semoga saja engkau tak sengaja 

ber maksud seperti itu.”21 Sang Khalifah lalu memilih orang lain 

untuk menjadi Gubernur Kufah.

Ketika membahas pribadi ‘Umar, sangat wajar jika kita mem-

berinya judul “kezuhudan” atau “kesederhanaan”. Dia sudah 

ter biasa dengan rasa lapar. Lelaki ini berpola hidup perih dalam 

urusan makanan dan pakaian. Bahkan, dia pun membawa 

keluarganya untuk merasakan cara hidup seperti yang di ja-

21 Diriwayatkan Ibn Al-Jauzi dalam Manâqib, h. 118. Atsar ini dhaif karena 
sanadnya terputus, Mahdh Al-Shawâb (2/517).
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laninya dengan dorongan semangat, yang kita kenal dengan 

“zuhud”.

Akan tetapi, sebenarnya, di belakang kezuhudannya itu 

ada faktor pendorong lain yang lebih kuat pengaruhnya dan 

sa ngat mengakar. Faktor tersebut adalah pengagungannya yang 

luar biasa terhadap arti tanggung jawab serta totalitasnya dalam 

ke ikhlasan memikul setiap tugas dan kewajiban. 

Tanggung jawab yang dia pahami dan hayati di dalam hati-

nya adalah sebuah kesucian yang bersifat mutlak. Oleh karena 

itu, setiap sikap dan kebijakan yang dia ambil harus senantiasa 

sesuai dengan tanggung jawabnya. ‘Umar tak akan pernah 

tunduk pada tekanan yang datang dari sikap dan pendirian 

lain.

Sungguh, kita sangat beruntung ketika bisa menyimak 

kem bali khutbah yang dia sampaikan pada masa awal ke-

khalifahannya. “Telah sampai berita kepadaku bahwa orang-

orang menghindarinya dariku karena sikap keras ku. Mereka 

takut pada sikap kerasku. Mereka berkata, ‘Ketika Rasulullah 

Saw. masih hidup, ‘Umar telah bersikap keras. Ke mu  dian, dia 

ma sih bersikap keras ketika Abu Bakar memimpin kita. Lalu, apa 

yang akan terjadi ketika dia sudah menduduki ke kua saan?’

Ketahuilah, sesungguhnya yang mereka katakan be nar. 

Dahulu, ketika bersama Rasulullah Saw., aku adalah pembantu 

dan pelayan beliau. Dan Nabi ada lah manu sia yang tak akan 

tertandingi kelemahlembutannya, se perti yang difirmankan 

Allah Swt., ... penyantun dan penyayang ter hadap orang-orang 

yang beriman (QS Al-Taubah [9]: 128). Oleh karena itu, keber-

adaanku di samping beliau bagaikan pedang yang se nan  tiasa 

terhunus, sehingga beliau bisa memilih untuk me nya rung  kan-

nya atau membiarkannya. Aku tetap dalam posisi ini sampai 

Rasulullah Saw. wafat dan be liau meridhaiku. Segala puji bagi 

Allah dengan pujian yang sa ngat banyak, dan aku sangat ber-

bahagia karena hal itu.
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Kemudian, urusan kaum muslimin dilanjutkan oleh Abu 

Bakar. Dia adalah orang yang tak diragukan lagi sifat pe nya-

yang, kemuliaan, dan kehalusannya. Maka, aku pun ber juang 

ber sa manya sebagai pelayan dan pembantunya. Aku ga bungkan 

sifat ku yang keras dengan sifatnya yang lembut. Aku bagaikan 

pedang terhunus, sampai dia menyarungkannya. Dan aku tetap 

dengan sifatku itu sampai Allah memanggilnya ketika dia dalam 

keadaan meridhaiku. Segala puji bagi Allah dengan puji an yang 

sangat banyak, dan aku sangat berbahagia karena hal itu.

Dan sekarang, giliranku yang memikul tugas untuk mela-

yani kalian. Maka, ketahuilah, sesungguhnya sifat kerasku 

itu akan semakin kuat. Tetapi, sifat kerasku itu hanya akan 

me nimpa mereka yang berbuat zalim dan memberontak. Se-

dang kan bagi mereka yang mencintai kedamaian, agama, dan 

me miliki niat yang lurus, aku akan menjadi orang yang paling 

lembut kepa da nya. 

Bahkan, kelembutanku akan lebih lembut daripada pera-

saan mereka. Aku sedikit pun tak akan mem biarkan seseorang 

men zalimi atau menyakiti orang lain. Jika ada yang berlaku 

demi kian, aku yang akan menghempaskan dahinya ke atas bumi 

sam  pai dia mengakui kebenaran. Setelah itu, aku akan meng-

hem pas kan dahiku sendiri ke atas bumi di hadap an ahli iffah 

(pemilik kesucian) dan ahli kafaf (pemilik nafkah). Dan kepada 

ka lian, inilah kewajiban yang harus aku penuhi. Catatlah dan 

ingat kan lah aku tentangnya!

Aku tak akan menyembunyikan pembayaran zakat yang 

kalian keluarkan dan apa pun yang Allah anugerahkan, kecuali 

atas perintah-Nya. Apabila harta itu jatuh ke tanganku, aku tak 

akan mengeluarkannya, kecuali sesuai dengan apa yang se ha-

rusnya. Kewajibanku atas kalian adalah membawa kalian kepada 

keadaan yang lebih makmur dan sejahtera, insya Allah. 

Kewajibanku juga untuk menutupi setiap kesulitan hidup 

kalian dan tak membiarkan kalian jatuh pada kehancuran. 

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   80 11/14/2014   10:37:09 AM



81

Kh
al

id
 M

uh
am

m
ad

 K
ha

lid

Jika kalian be pergian dalam sebuah perjalanan, akulah yang 

ber tanggung jawab menggantikan peran kalian sebagai kepala 

ke luarga hingga kalian kembali kepada keluarga kalian. Ber tak-

walah kalian kepada Allah dan bantulah aku dalam me la yani 

urusan kalian! Bantulah aku meringankan tugasku! Ban  tulah 

aku menegakkan amar ma‘ruf nahi mungkar, serta na si hatilah 

aku ketika aku memimpin kalian!”

Khutbah ‘Umar ini memang bukanlah khutbahnya yang paling 

mengagumkan, bukan pula yang paling luar biasa. Namun, 

khutbah ini menjadi cahaya yang menerangi lubuk hatinya dan 

petunjuk bagi setiap langkahnya. Ketika Rasulullah Saw. masih 

hidup, ‘Umar bagaikan sebilah pedang yang selalu terhunus 

untuk menghadapi setiap penyelewengan dan kebatilan. Dia 

adalah pe dang yang bisa di gunakan Rasulullah Saw. untuk 

menebas apa pun yang beliau kehendaki. Demikian juga ketika 

Abu Bakar menjadi khalifah, peran ‘Umar bagaikan pedang yang 

selalu terhunus di tangan Abu Bakar. 

Dia adalah pejuang tangguh yang tak jarang beradu argu-

men tasi dengan pemimpinnya, meski pada akhirnya dia tetap 

menjadi orang yang paling patuh pada keputusan pe mim pinnya. 

Dan sekarang, sang Khalifah menjadi pedang yang terhunus, 

sekaligus orang yang menggenggamnya. Dia menjadi prajurit 

sekaligus pemimpinnya. Kini, tanggung jawabnya pada segala 

urusan menjadi tanggung jawabnya secara langsung.

‘Umar tak pernah memedulikan komentar orang ten tang-

nya. Dia tak pernah memikirkan catatan apa yang akan di tu lis 

se jarah tentangnya. Laki-laki ini tak memikirkan citra dirinya 

dalam penilaian siapa pun. Dia hanya meyakini bahwa dia akan 

mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Swt. yang tak 

ada sedikit pun urusan luput dari pengetahuan-Nya 
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Ya, di hadapan Allah Yang Mahabesar, ‘Umar akan mem per-

tanggungjawabkan setiap tugas yang diamanahkan kepadanya 

yang dahulu pernah dipikul Rasulullah Saw. dan Abu Bakar 

r.a.

Kita telah menyaksikan betapa besar rasa tanggung jawab ‘Umar, 

jauh melampaui berbagai keinginan yang menggoda hatinya 

dan keluarganya. Maka, sekarang kita akan melihat wu jud 

tang gung jawabnya ketika bersentuhan langsung dengan rakyat 

yang dipercayakan oleh Allah Swt. untuk dipimpinnya. Seperti 

peng galan kisahnya yang sudah kita bahas tadi, di sini kita juga 

akan berjumpa dengan seorang laki-laki mulia yang memiliki 

karak ter sangat khas.

Menurut ‘Umar, tanggung jawab itu mencakup langsung 

atas setiap laki-laki di dalam kelompok, setiap wanita di dalam 

rumah, bahkan setiap bayi di dalam buaian ibu.

‘Umar memulai tanggung jawabnya terhadap rakyat yang 

dia pimpin dengan cara menjalani hidup sederhana. Dia me-

ne  rapkan tingkatan yang paling miskin taraf hidupnya untuk 

dirinya sendiri. Jika diberikan hidangan lezat, dia akan ber-

kata, “Aku adalah pemimpin yang paling buruk bila mema kan 

ma kanan terbaik, lalu menyisakan yang ter buruk untuk rak-

yatku.”

Hal yang paling menakjubkan adalah dia me milih jalan 

hidup seperti ini tak hanya dalam kaitannya dengan orang yang 

masih hidup di sekitarnya, tetapi juga dengan orang yang telah 

meninggal dunia. Dia selalu menolak segala ben tuk kenikmatan 

yang belum pernah dirasakan oleh saudara-saudaranya yang 

mati syahid karena membela agama Allah, hingga akhirnya Allah 

memberikan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin.
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Ketika berziarah ke Syam, ‘Umar dihidangkan bermacam 

makanan terbaik dan lezat. Namun, jangankan mencicipi dan 

menikmati kelezatannya, dia malah menatap nya dengan air 

mata yang membasahi matanya. Dia lalu berkata, “Semua ini 

untuk kita, sedangkan saudara-saudara kita yang fa kir dan telah 

meninggal dunia tiada pernah merasakan ke nyang, meski hanya 

dengan roti gandum.”

‘Umar adalah orang yang berani membenamkan kesombong-

an dan keangkuhan siapa pun, kemudian mencampakkan dan 

menghempas kan dada mereka di depan kebenaran. Dan dalam 

waktu bersamaan, sahabat Rasul ini bisa menghempaskan diri-

nya sendiri di hadapan ahli iffah dan kafaf.22

Amirul Mukminin memikul semua tanggung jawab itu 

sendiri. Sedikit pun dia tak berpikir untuk me ri  ngankan tugas-

nya dengan cara membagikan tanggung jawab itu kepada orang 

lain, yang sudah memiliki tanggung ja wab masing-masing. 

Jika seorang sahabat memberikan saran agar dia ber istirahat 

se jenak atau sa habat yang ingin membantunya, dia akan ber-

kata, “Apakah engkau juga akan memikul bebanku pada Hari 

Kiamat?”

Betapa banyak peristiwa yang tak dipandang pen ting oleh 

orang lain, tetapi tak demikian di mata ‘Umar. Dia me mandang 

setiap peristiwa sebagai hal yang sangat penting. Dia juga akan 

mem bandingkan peristiwa itu dengan pe ris tiwa dan kondisi 

lain, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi la hir nya sebuah un-

dang-undang yang secara resmi diberlakukan un tuk mengatur 

umatnya.

Sementara itu, suatu sore, sebuah kafilah dagang tiba di 

Kota Madinah. Mereka mendirikan kemah di pinggiran kota. 

Amirul Mukminin ditemani ‘Abdurrahman ibn ‘Auf berjalan 

22 Iffah berarti memelihara diri, sementara kafaf berarti sederhana dan merasa 
cukup dengan apa yang ada.
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untuk mengamati kafilah tersebut. Dan, malam pun kian larut, 

penghujung malam sebentar lagi datang. Tak jauh dari kafilah 

dagang yang sedang tertidur, ‘Umar dan ‘Abdurrahman ibn ‘Auf 

tetap terbangun dan duduk berjaga-jaga. ‘Umar berkata kepada 

‘Abdurrahman ibn ‘Auf, “Kita habiskan malam ini di sini untuk 

menjaga tamu-tamu kita.”

Ketika keduanya sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara 

tangisan bayi. Dengan sigap sang Khalifah bersiaga dan diam. 

Dia tunggu tangisan bayi itu mereda. Namun, suara tangisan 

bayi itu terus saja terdengar. ‘Umar segera mencari sum  ber suara 

tersebut. Ketika semakin mendekat ke tempat bayi itu berada, 

dia mendengar sang ibu sedang membujuk bayinya agar diam. 

‘Umar pun berkata, “Takutlah engkau kepada Allah dan ber  buat 

lembutlah kepada bayimu.”

Setelah itu, ‘Umar kembali ke tempat duduknya. Tak lama 

kemudian, tangisan bayi itu terdengar lagi. Dia segera bergegas 

menuju tempat bayi itu. Lalu, dia berkata kepada ibu bayi itu, 

“Sudah aku katakan kepadamu, takutlah engkau kepada Allah 

dan berbuat lembutlah kepada bayimu.”

‘Umar kemudian kembali ke tempatnya. Namun, sebelum 

dia duduk, tangisan bayi itu lagi-lagi terdengar dan meresahkan 

hatinya. Lelaki sederhana dan disegani ini segera pergi menemui 

ibu bayi tersebut dan berkata, “Celakalah engkau, tampaknya 

eng kau bukan ibu yang baik! Ada apa dengan bayimu sehingga 

dia tak bisa dibujuk dengan apa pun?”

Sang ibu yang tak tahu sedang berhadapan dengan siapa 

itu menjawab, “Wahai hamba Allah, dia sungguh membuatku 

bingung. Aku ingin menyapihnya, tetapi dia selalu menolak.” 

‘Umar lalu bertanya, “Mengapa engkau ingin menyapihnya?” Sang 

ibu menjawab, “Karena ‘Umar tak akan memberikan santunan, 

kecuali bagi anak yang sudah disapih!”

Sang Khalifah kembali bertanya seiring deru napasnya yang 

berat tersengal-senggal, “Berapa umur bayimu ini?” Wanita itu 
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menjawab, “Baru beberapa bulan.” ‘Umar berkata, “Sadarlah!  

Janganlah eng kau terburu-buru menyapihnya!”

Tak lama sete lah kejadian itu, ‘Abdurrahman ibn ‘Auf 

bercerita, “‘Umar mengimami kami saat shalat Shubuh. Tetapi, 

suara bacaannya tak terdengar jelas karena bercampur de ngan 

isak tangisnya. Setelah salam, dia berkata, ‘Celakalah ‘Umar! 

Be rapa banyak bayi kaum muslimin yang telah engkau bu-

nuh?!’”

Selanjutnya, ‘Umar memerintahkan juru bicaranya untuk 

meng umumkan kepada seluruh penduduk di penjuru Kota 

Ma dinah. Pengumuman itu berisi, “Janganlah kalian terburu-

buru menyapih bayi-bayi kalian karena mulai saat ini kami 

te lah mempersiapkan santunan dari Baitul Mal bagi setiap bayi 

yang lahir dalam Islam.” Amirul Mukminin lalu menuliskan 

ke pu  tusannya ini dan menyebarkannya ke seluruh gubernur di 

ber bagai provinsi yang ada di bawah pemerintahannya.

Amirul Mukminin merupakan pemimpin yang bala tentaranya 

menaklukkan benteng-benteng Persia dan Romawi. Hari itu, 

dia duduk berjaga-jaga sampai penghujung malam, hanya 

untuk menjaga kafilah yang datang ke Madinah. Kemudian, 

dia gelisah oleh suara tangisan bayi yang membuat hatinya ter-

guncang hingga dia menangis ketika mengimami shalat. Sahabat 

Rasul itu tak ingin masalah ini berlarut-larut. Detik itu juga, 

dia sigap mem berlakukan undang-undang yang akan menjadi 

payung hu kum bagi setiap kejadian serupa yang bisa terjadi 

pada waktu yang lain.

Inilah perhatian yang sangat mengagumkan dari diri ‘Umar 

terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia. Dia meng im-

plementasikan wujud tanggung jawabnya secara hebat, lebih dari 

sekadar tanggung jawab pemerintahan semata. Saat paceklik, 
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khalifah kedua ini memperoleh kabar bahwa masyarakat yang 

tinggal di luar Kota Madinah ber ada dalam situasi yang lebih 

buruk dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang ting gal 

di dalam kota. Untuk mengatasi hal itu, ‘Umar segera memang-

gul  dua karung gandum. Sedangkan Aslam, pem bantunya, 

mem  bawakan satu kantong besar minyak. Kemudian, mereka 

ber  dua pergi menuju tempat tinggal masyarakat tadi sembari 

mem  bawa bantuan.

Ketika sampai di tempat tujuan, Ami rul Mukminin mem-

ben tangkan selendangnya, lalu mem buatkan makanan untuk 

mereka sehingga mereka pun kenyang. Kemudian, ‘Umar 

meng utus pembantunya untuk kembali ke Madinah dengan 

mem bawakan unta-unta yang cukup untuk mengangkut me reka 

menuju Kota Madinah. Mereka dibawa ke Madinah agar tinggal 

berdekatan dengan sang Khalifah, sehingga bisa men dapatkan 

tempat tinggal yang lebih baik dan lebih diper ha ti kan.

Rakyat, rakyat, dan rakyat! Kata-kata inilah yang selalu ha-

dir berulang-ulang di dalam pikiran ‘Umar, baik siang maupun 

ma lam. Kita bisa saksikan, ketika sedang berada da lam ke adaan 

sulit, sekadar untuk mengatur napasnya yang suci dan luka di 

tubuhnya yang mulia tak henti berdasar, dia tetap tak bisa me-

ma lingkan perhatiannya dari urusan rakyat.

Selanjutnya, ‘Umar memanggil enam sahabat yang dipilih-

nya sebagai calon penggantinya untuk melanjutkan tugas ke-

khalifahan. ‘Ali yang pertama hadir, lalu ‘Utsman dan Sa‘ad. 

‘Umar memberikan wa siat kepada mereka, meski sebenarnya 

ke tika itu dia sudah tak mampu lagi berbicara. 

Amirul Mukminin berwasiat, “Wahai ‘Ali, jika engkau me-

layani urusan rakyat, aku meminta perlindungan kepada Allah 

untuk dirimu sehingga engkau tak melibatkan Bani Hasyim pada 

kebijakanmu yang menyebabkan penderitaan rakyat. Wahai 

‘Utsman, andai engkau melayani urusan rakyat, aku meminta 

perlindungan kepada Allah untuk dirimu sehingga eng kau tak 
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melibatkan Bani Abi Mu‘ayyath pada kebijakan mu yang me nye-

babkan penderitaan rakyat. Wahai Sa‘ad, bila eng kau me la yani 

urusan rakyat, aku meminta perlindungan kepada Allah untuk 

dirimu sehingga engkau tak melibatkan kera batmu pada ke bi-

jakanmu yang menyebabkan penderitaan rakyat.”

Sebelum kembali kepada Tuhannya, ‘Umar berjanji atas 

dirinya sendiri bahwa dia akan berkeliling ke setiap kota yang 

dipimpinnya untuk memeriksa dan mengetahui keadaan rak-

yatnya. Suatu ketika, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, 

“Jika masih hidup, dengan seizin Allah, aku ingin berkeliling 

menemui rakyatku dalam satu tahun. Sesungguhnya aku tahu, 

mereka membutuhkan banyak hal yang tak sempat sampai 

ke padaku, karena pemimpin-pemimpin mereka tak menyam-

paikan kebutuhan mereka kepadaku, sedangkan mereka tak bisa 

menemuiku. Aku ingin mengunjungi Syam dan tinggal selama 

dua bulan di sana. Dan aku ingin ke Al-Jazirah dan tinggal dua 

bulan di sana. Ke mudian ke Mesir dan tinggal dua bulan di sana. 

Lalu tinggal di Bahrain dua bulan, di Kufah dua bulan, dan di 

Bashrah dua bulan. Demi Allah, ini sungguh tahun terbaik.”

Kita bisa menyaksikan, cara ‘Umar memikul tanggung jawab 

atas keadaan rakyatnya juga mencakup tanggung jawab nya atas 

para pembantu dan pejabat yang dipilihnya. Dia memberikan 

kepercayaan kepada mereka untuk mengurus ke adaan rakyatnya 

di berbagai wilayah, baik yang jauh maupun yang dekat.

Lantas, bagaimana wujud tanggung jawab ‘Umar kepada 

para pejabat dan pembantunya? Sang Khalifah menjalaninya 

dengan caranya sendiri yang sangat konsisten. Kita tak akan 

me nemukan adanya penyelewengan sedikit pun dalam berbagai 

cara yang dia lakukan. Dia memilih para pembantu dan peja-

batnya dengan ketelitian yang mendalam. 

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   87 11/14/2014   10:37:10 AM



88

‘U
m

ar ibn A
l-Khaththab

Sebab, bagi ‘Umar, memilih mereka berarti me mi lih ba gai -

mana nasibnya kelak. Dia yang akan bertanggung jawab pada 

setiap kesalahan yang dilakukan mereka, terlepas apakah ke-

sa lahan itu terjadi atas sepengetahuannya atau tidak. Dengan 

demi kian, ‘Umar selalu serius memperhatikan mereka. Dia ke-

rah  kan pikirannya, khusyuk meminta petunjuk kepada Allah, 

dan sungguh-sungguh meminta pendapat dari para sahabat. Dia 

pun tak terburu-buru dalam menunjuk dan me mang gil para 

calon pem bantunya itu. 

Misalnya, dia kerap berkata kepada para sahabat , “Bagai-

mana pendapat kalian jika aku mengangkat seseorang yang 

pa ling baik yang aku kenal, kemudian aku perintahkan dia agar 

ber sikap adil, apakah itu sudah cukup untuk menutupi tugas-

ku?” Para sahabat menjawab, “Ya!”

Namun, sang Khalifah berkata, “Tidak! Belumlah cukup 

sampai aku benar-benar menyaksikan bagaimana pekerjaannya. 

Apakah dia mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadanya 

atau tidak?” Siapa pun pejabat yang menzalimi seseorang, 

kemudian kezaliman itu terdengar olehku, sedangkan aku 

tak memperbaikinya, sungguh akulah yang berbuat zalim 

kepadanya.”

Pada kesempatan lain, ‘Umar berkata kepada Khalid ibn 

Arfathah, “Sesungguhnya ketika aku memberi nasi  hat ke pa-

damu saat engkau duduk bersamaku, nasihat itu seperti na si-

hat ku kepada orang yang berada jauh di ujung wilayah kaum 

muslimin. Hal itu karena Allah te lah mengamanahkan urusan 

mereka kepadaku. Sungguh, Rasulullah Saw. bersabda, ‘Barang 

siapa mati dalam keadaan meng khianati rakyatnya, dia tak akan 

pernah bisa mencium wa ngi surga.’”23

23 HR Muslim dari Ma‘qil ibn Yasar (380) dengan redaksi yang sedikit ber-
beda. 
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Sesungguhnya ‘Umar ingin para pembantunya men jalani 

setiap tanggung jawab mereka sebagaimana dia men jalani tang-

gung jawabnya. Apabila itu sangat sulit atau mustahil untuk 

dilakukan, dia akan menunjuk orang yang setidaknya mendekati 

kemampuan tersebut. Oleh karena itu, ‘Umar selalu me milih 

pejabat yang tepercaya, penuh kehati-ha tian, ketelitian, dan 

dilakukan dengan penuh kecerdasan.

‘Umar tak akan memberikan jabatan tertentu ke  pada orang 

yang berambisi atau memang meng  inginkan jabatan tersebut. 

Dia berpegang teguh pada ke te ladanan yang dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw. ketika beliau bersabda, “Demi Allah, kami tak 

akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau 

berambisi untuk men da pat kannya.”24

Inilah langkah pertama yang dilakukan ‘Umar dalam 

memilih para pembantunya. Dia tak memandang siapa yang 

menginginkan jabatan dan berambisi mendapatkannya. Sebab, 

orang yang di dalam hatinya terdapat syahwat kekuasaan, dia 

akan melahirkan syahwat untuk menguasai. Sedangkan orang-

orang yang meminta agar diberi kedudukan atau jabat an, se-

sungguhnya mereka tak bisa mengukur dengan baik ba gai  mana 

beratnya tanggung jawab pemerintahan. Jika mampu meng-

ukurnya, sesungguhnya mereka akan menjauhi kedu duk an itu 

dan bersikap zuhud terhadap kekuasaan.

Suatu ketika, ‘Umar ingin memilih secara rahasia se orang 

sahabat untuk menduduki posisi gubernur di salah satu wilayah 

kekuasaannya. Andai sahabat itu mau lebih ber  sa bar sebentar, 

tentu Amirul Mukminin akan me  mang gilnya dan meng amanah-

kan jabatan yang memang akan diberikan kepadanya. Namun, 

sayangnya sa habat itu terlalu terburu-buru dalam urusan yang 

tak dia ke tahui sedikit pun. Dia datang ke pada sang Khalifah 

untuk meminta agar dijadikan sebagai gu bernur.

24 HR Al-Bukhari (6730) dan Muslim (4821) dari Abu Musa Al-Asy‘ari.
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Melihat sikap sahabat itu, ‘Umar hanya tersenyum de ngan 

penuh kebijaksanaan. Dia merenung sejenak, sebelum ke  mu-

dian berkata kepadanya, “Sungguh, kami memang telah me ren-

canakan engkau untuk menduduki jabatan tersebut. Namun, 

siapa pun yang meminta jabatan ini, dia tak akan dibantu dan 

diberikan kepadanya.” Sang Khalifah pun menolak permintaan 

sahabat itu dan memilih orang lain.

Kita mungkin bakal bertanya-tanya, “Memang apa salahnya 

ketika seseorang meminta jabatan tertentu dan yakin dia mampu 

menjalankannya dengan baik serta bisa menunaikan amanah 

itu? Bukankah Nabi Yusuf juga pernah berkata kepada penguasa 

ketika itu, ‘Jadikanlah aku se bagai bendahara negeri (Mesir), 

karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan 

berpengetahuan’ (QS Yûsuf [12]: 55).”

Ya, Nabi Yusuf memang pernah ber kata seperti itu. Namun, 

ketika meminta jabatan itu, le laki berwajah tampan tersebut 

sedang menyongsong jabatan yang jus tru sangat berisiko un tuk 

kehidupannya. Dia bagaikan seorang anggota pemadam ke ba-

karan yang sengaja masuk kobaran api. Saat melakukan hal itu, 

dia sungguh tak tahu apakah akan keluar dengan selamat atau 

hancur menjadi abu.

Kala itu, situasi negeri sedang terancam bahaya kebang-

krut  an, kelaparan, dan kehancuran. Adapun orang-orang yang 

seharus nya bertanggung jawab mengatasi semua itu telah me-

larikan diri dari kekacauan akibat perbuatan mereka. Dalam 

situasi kritis se perti itu, tiba-tiba muncul seseorang yang berani 

mengatasi kesulitan tersebut! Dia bukan peminta ja batan, tetapi 

penantang maut dan penyongsong ke su litan.

Bagaimana dengan ‘Umar? Dia tak perlu mem bolak-balikan 

hakikat masalah yang dihadapinya. Sebab, me nurut Amirul 

Mukminin, dia bersikap sebagaimana meng hadapi setiap per-

soalan yang ada. Sahabat Nabi ini hanya ingin para pejabat yang 

membantunya bisa memahami dan menunaikan tanggung ja-
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wabnya sebagaimana yang dipahami ‘Umar, terutama cara dia 

me nunaikannya. Dan siapa saja yang menjadi pembantunya, 

ji ka tak mampu seperti de mikian, akan segera meninggalkan 

ja batan itu ketimbang ber  ambisi mendudukinya.

‘Umar adalah orang yang paling besar penolakannya un tuk 

menjadi khalifah setelah Rasulullah Saw. wafat. Andai Abu Bakar 

tak mengamanahkan jabatan ini kepadanya, tentu dia akan lari. 

Lelaki yang terkenal dengan ke te gasannya ini berkata, “Akan 

lebih baik jika lehernya dipotong dan dia tak melihat dirinya 

menjadi Amirul Mukminin.”

Oleh sebab itu, jika ada orang yang malah menginginkan 

suatu jabatan dan berambisi mendapatkannya, orang tersebut 

sebenarnya tak memahami hakikat dan risikonya. Dalam ung-

kapan sederhana, ‘Umar berkata bahwa orang yang meminta 

suatu jabatan tertentu, dia tak layak mendudukinya.

Inilah syarat pertama yang diberlakukan ‘Umar kepada 

se tiap pembantunya di pemerintahan: kezuhudan dan kecon-

dongan hati untuk menghindari jabatan. Ketika jabatan tertentu 

datang, sedangkan me reka tak punya alasan lagi untuk me no-

laknya, mereka akan me ne rimanya de ngan penuh rasa takut 

bila tak bisa mengembannya dengan sungguh-sung guh dan 

penuh amanah.

Setelah itu, barulah ‘Umar akan memilih mereka yang 

mam    pu dan amanah. Dia tak memberikan jabatan tertentu ke-

pada se seorang, kecuali dia pegang tangannya sembari ber kata, 

“Sesung guhnya aku tak mengangkat engkau untuk men jaga 

darah kaum muslimin. Aku juga tak mengangkat engkau atas 

kehormatan mereka. Tetapi, aku mengangkat engkau men jadi 

pemimpin me reka untuk mendirikan shalat mereka, mem ba-

hagiakan mereka, dan mengelola masalah di antara me reka 

se cara adil.”

Kemudian, sang Khalifah menyampaikan beberapa hal yang 

berisi larangan-larangan untuk dijauhi, di antaranya:
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•  Jangan mengendarai tunggangan mewah;

•  Jangan memakai pakaian halus;

•  Jangan memakan makanan lezat;

• Jangan menutup pintu rumahmu sehingga menghalangi 

orang lain yang memiliki keperluan kepadamu.

Namun, mengapa ‘Umar melarang para pembantunya atas 

berbagai hal, berupa kendaraan yang mewah, pakaian yang lem-

but, dan makanan yang lezat, yang sebenarnya boleh saja mereka 

rasakan? Sesungguhnya khalifah kedua ini member la kukannya 

dengan tujuan agar para pejabatnya hidup dengan standar paling 

rendah dibandingkan dengan rakyatnya. Sehingga, mereka 

tetap di jalan yang benar sebagai pelayan rakyat, bukan tuan 

bagi rakyat.

‘Umar tak ingin para pembantunya mendapatkan fit nah, 

hidup bermegah-megahan, atau mendapatkan kesenangan hi  dup 

dan perlakuan istimewa disebabkan kekuasaan yang me reka 

pegang. Maka, dia melarang me reka untuk mendekati segala 

bentuk perhiasan, ketinggian, bah kan da lam urusan kuda tung-

gangan sekalipun. Jika ken da raan me reka dijadikan bahan untuk 

hidup bermegah-megah an, ‘Umar melarangnya.

Amirul Mukminin mewajibkan kendaraan atau binatang 

tunggangan itu menjadi sarana untuk bekerja, bukan untuk 

bermegah-megahan; melayani, bu kan untuk meninggikan 

diri; urusan penting, bukan untuk bermewah-mewahan. De-

ngan larangan ini, ‘Umar tak sedang me ren dahkan wibawa 

para pembantunya sebagai pejabat negara, me lainkan dia ingin 

wi  ba wa mereka se suai syariat, tanpa ada kezaliman ataupun 

ti pu an di dalamnya.

‘Umar ingin setiap pejabatnya bisa memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi daripada manusia lain dalam hal kebersihan 

jiwa, bukan karena kemewahan pakaian; amal perbuatan yang 

terpuji, bukan karena penampilan luar yang ditutupi topeng 
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tipuan dan kebatilan. Lihatlah bagaimana keseriusan Amirul 

Muk minin dalam memilih pejabat di pemerintahannya de ngan 

penuh ketelitian.

Suatu hari, ‘Umar berkata kepada saudara-saudaranya, 

“Tun   juk kan kepadaku seorang laki-laki yang bisa aku percaya 

un  tuk memikul urusan yang sangat penting.” Lalu, mereka 

men  jawab, “Si fulan.” Namun, sang Khalifah menjawab, “Kita 

tak membutuhkan orang seperti dia.” Lantas, mereka ber tanya, 

“Ke mu dian orang seperti apa yang engkau cari?”

‘Umar menjawab, “Aku mencari seorang laki-laki yang 

apa bila menjadi rakyat biasa di tengah kaumnya, dia tampak 

seperti pemimpin mereka. Dan, jika menjadi pemimpin, dia 

tampak seperti rakyat biasa di antara mereka.” Sungguh cerdas 

akalmu. Sungguh suci jiwamu.

Lihatlah, inilah yang diinginkan ‘Umar dari sosok seorang 

pemimpin; dia harus memiliki akhlak mulia dan kerendah an 

hati, tak memiliki kesombongan dan keangkuhan. Para pejabat 

yang apabila sedang berjalan, tak perlu dilebarkan ja lan nya. 

Pemimpin yang tak melangkahi leher-leher ma nusia lain, tetapi 

yang berjalan di muka bumi de ngan ke ren dahan hati dan penuh 

kesederhanaan. Para pemimpin dan pejabat yang mau berbaur 

dengan rakyat nya, tak membuat diri mereka berbeda atau lebih 

istimewa di bandingkan dengan rakyatnya. Para pemimpin dan 

pejabat yang tak berusaha meninggikan apa pun dari dirinya, 

kecuali amal saleh dan usaha yang mereka lakukan untuk keja-

yaan Islam.

Dan, ‘Umar belajar hal ini dari guru terbaiknya, yaitu Ra-

sulul lah Saw. Sesungguhnya beliau tak pernah me lihat sa habat-

sahabatnya mengerjakan sesuatu, kecuali ma nusia agung ter-

sebut ikut bekerja bersama mereka. Bahkan tak jarang penutup 

para nabi dan rasul itu justru mengambil bagian peker jaan yang 

paling berat di antara mereka.
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Suatu hari, Rasulullah Saw. mengumpulkan kayu bakar 

un tuk sahabat-sahabatnya ketika mereka dalam sebuah perja-

lanan. Mereka berkata kepada Nabi, “Biarlah kami saja yang 

mencarinya, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Aku tak suka 

jika menjadi orang istimewa di antara kalian.”25

Contoh lain, ketika Rasulullah Saw. mendengar se orang 

sahabat berkata, “Engkau adalah junjungan kami dan anak 

jun jungan kami.” Maka, anak Aminah tersebut akan me la  rang 

mereka mengatakan hal itu dengan berkata, “Jangan sam pai 

setan menyesatkan kalian.”26 Saat da tang kepada para sahabat, 

kemudian mereka berdiri un tuk meng hormatinya, beliau ber-

kata, “Janganlah kalian berdiri, se ba gaimana yang dilakukan 

orang-orang di luar Arab, untuk meng agung kan satu sama lain 

di antara mereka.”27

Tanggung jawab ‘Umar kepada para pejabatnya tak hanya se-

batas memilih yang terbaik di an tara mereka dan memberikan 

pengarahan yang baik, me lainkan dia juga berusaha menegakkan 

semua jaminan yang menjadikan keberadaan mereka sebagai 

pejabat bisa meng hadirkan rahmat, ketenteraman, dan keaman-

an bagi rak yatnya.

Untuk mencapai hal itu, ‘Umar menjadikan para pejabatnya 

berada di bawah pengawasan rak yat. Sang Khalifah ju ga me-

mastikan langsung—dan se  segera mungkin—setiap peng aduan 

dan keluhan rakyat ten tang pemimpin mereka. Dia juga terus 

meng awasi perilaku para pejabatnya di setiap daerah.

25 Meskipun riwayat ini termasyhur, tetapi sanadnya tak diketahui.
26 HR Ibn Hibban dari Anas ibn Malik r.a. (6240). Muhaqqiq berkata, “Isnad-

nya sahih.”
27 HR Abu Dawud dari Abu Umamah (5232). Al-Albani berkata, “Hadis ini 

dhaif.”
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Ketika musim haji, di hadapan kaum muslimin dari ber-

bagai negeri yang se dang menunaikan ibadah haji, ‘Umar me-

ngumpulkan para peja batnya. Kemudian, dia berbicara, “Wahai 

umat manusia, demi Allah, sesungguhnya aku tak mengutus 

para pejabatku untuk me mukul kulit-kulit kalian. Dan bukan 

juga untuk mengambil harta kalian. Tetapi, aku mengutus 

mereka kepada kalian untuk meng ajari kalian Kitab Allah dan 

Sunnah Nabi kalian. Jika di antara mereka ada yang berbuat 

selain itu, sampaikanlah kepadaku! Demi Zat yang jiwamu 

ber ada dalam genggaman-Nya, aku akan menegakkan qishash 

ter hadapnya.”

Lalu, ‘Amr ibn Al-‘Ash r.a. berdiri. Dia berpandangan bah wa 

pidato ‘Umar tersebut bisa menjatuhkan wibawa para pe ja  bat 

pemerintah. Kemudian dia bertanya, “Apa pendapatmu jika se-

orang pemimpin kaum muslimin berlaku keras ke pada se bagian 

rakyatnya dengan maksud untuk mendidik me reka?”

‘Umar menjawab, “Demi Zat yang jiwamu berada dalam 

genggaman-Nya, aku pasti akan menegakkannya. Sungguh, 

aku telah melihat Rasulullah Saw. menegakkan qishash atas 

di ri nya sen diri. Beliau bersabda, ‘Barang siapa pernah terkena 

cam  buk ku di punggungnya, inilah punggungku, silakan kalian 

mem  balas nya!’”28

Khalifah kedua ini selalu sungguh-sungguh dengan ucap-

annya. Setiap kali datang pengaduan tentang tuduhan kepada 

seorang pejabatnya, dia akan merumahkannya untuk se men tara 

waktu dengan penuh ketegasan sampai pejabat itu selamat dari 

tuduhan tersebut.

‘Umar pernah bertanya kepada seorang utusan dari daerah 

Himsh mengenai pemimpin mereka, ‘Ab dullah ibn Qurth. 

Utus an itu menjawab, “Dia pemimpin yang sangat baik, wahai 

28 HR Al-Thabrani dari Fadhl ibn ‘Abbas, didhaifkan Al-Albani dalam Al-
Silsilah Al-Dha‘îfah (6297).
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Amirul Mukminin. Hanya, dia telah mem bangun rumahnya 

yang megah.” Sahabat Nabi ini lantas ber kata, “Rumah yang 

megah? Apakah dia merasa bangga diri di hadapan rakyatnya 

dengan rumah itu? Bagus sekali, Ibn Qurth!”

‘Umar kemudian mengutus seseorang kepada ‘Abdullah 

ibn Qurth dan berkata kepada utusannya, “Mulailah dari mem-

bakar pintu rumahnya, lalu bawa dia kepadaku!” Utusan itu 

pun berangkat ke Himsh dan membawa sang gubernur untuk 

meng hadap Amirul Mukminin. Tiba di Madi nah, ‘Umar tak 

mau me ne rimanya sampai tiga hari. Pada hari keempat, barulah 

‘Umar berkenan mene ri manya dan memilih daerah Hurrah 

un tuk bertemu dengan ‘Abdullah ibn Qurth. Daerah tersebut 

adalah tempat menggembala unta dan bi natang ternak untuk 

sedekah.

Belum sempat gubernur itu menyambut kedatangan ‘Umar, 

sang Khalifah telah memerintahkannya untuk menanggalkan 

semua perhias an yang melekat di tubuhnya. Kemudian, ‘Umar 

mem berikan pakaian penggembala sebagai gantinya, lalu ber-

kata, “Pa kaian ini lebih baik daripada pakaian yang pernah dike-

na kan ayahmu!” ‘Umar lantas mengambil tongkat gembala dan 

me nye rah kannya seraya berkata, “Tongkat ini pun jauh lebih 

ba gus daripada tongkat yang pernah digunakan ayahmu untuk 

meng  gem bala ternaknya.” 

Lalu, Amirul Mukminin memberi isyarat ke arah sekawanan 

unta, “Ikutilah unta-unta itu dan gembalakanlah, wahai ‘Ab-

dullah!” Tak berapa lama, ‘Umar kembali memanggilnya dan 

ber kata kepadanya de ngan nada sindiran, “Apakah aku meng-

utusmu untuk mem per  kuat diri dan membangun keme gahan? 

Kembalilah pada pe kerjaanmu dan janganlah engkau ulangi apa 

yang telah engkau la ku kan. Selamanya!”

Begitulah tindakan sang Khalifah kepada seorang gubernur 

yang menurut rakyatnya merupakan pemimpin yang baik, se-
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andainya saja dia tak membedakan dirinya secara lebih isti mewa 

dengan membangun rumah yang megah.

Perhatikanlah, mengetahui hal ini, kita seolah-olah sedang 

berada di negeri dongeng. Bahkan, jika benar ini dongeng, tentu 

ini dongeng yang sukar dipercaya. Namun, semua ini bukanlah 

dongeng. ‘Umar adalah sosok nyata yang ada di dalam ruang 

dan waktu. Dia hadir se ba gai petunjuk dari Allah bagi umat 

manusia. Sahabat Rasul ini senantiasa ber kata kepada umatnya, 

“Beginilah seharusnya ka lian.”

Para pahlawan dan pemimpin berkumpul di hadapan ‘Umar 

di sebuah tempat bernama Nahawand. Saat itu, Sa‘ad ibn Abi 

Waqqash sedang mempersiapkan pasukannya. Tiba-tiba, sebuah 

pengaduan sampai ke Madinah tentang perilaku Sa‘ad. ‘Umar 

pun seketika itu memanggilnya. Padahal, pertempuran be sar 

sebentar lagi akan dimulai.

Bagi ‘Umar, jika berita tentang pengaduan itu benar, dia 

tak akan mempertahankan Sa‘ad, meski keputusan itu akan 

mem  buat pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. 

Se bab, menurut Amirul Mukminin, pertolongan tak akan da-

tang kepada seorang komandan atau pasukan yang berbuat 

ke salahan.

Demikianlah, dalam keadaan yang sangat genting, ‘Umar 

mengutus Muhammad ibn Maslamah untuk memasti kan kebe-

naran berita tersebut, dan jika memang benar, dia harus mem-

bawa pulang Sa‘ad ibn Abi Waqqash. Kemudian, sang utusan 

pun pergi. Dia mengamati Sa‘ad, sang Penakluk Agung, gubernur 

yang disegani. 

Dia membawa Sa‘ad berkeliling dan meminta pen dapat 

orang-orang tentang Sa‘ad. Sebagian orang ada yang mem be-

rikan komentar baik, sedangkan sebagian lainnya menghitung 
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beberapa kebijakan Sa‘ad terhadap diri mereka. Hingga ak-

hirnya dia pun menemani Muhammad ibn Maslamah menuju 

Madinah.

Kita tentu sangat mengenal kisah ‘Umar dengan Gu bernur dan 

Penakluk Mesir, ‘Amr ibn Al-‘Ash r.a. Ketika itu, seorang pe-

muda datang kepada ‘Umar dengan wajah muram. Dia ada lah 

utusan dari Mesir. Pemuda itu berkata, “Wahai Amirul Muk-

minin, aku ingin mengadu kepadamu.”

Lalu, ‘Umar meminta penjelasan dari pemuda tersebut. 

Dari pemuda itu, ‘Umar pun mengetahui bahwa Muhammad ibn 

‘Amr ibn Al-‘Ash, putra ‘Amr ibn Al-‘Ash, pernah melukainya 

dengan satu pu kul an hanya karena dia pernah berlomba dan 

ber hasil mengalahkannya. Apa yang dilakukan ‘Amr ibn Al-‘Ash 

se lan jutnya? Tak ada yang dilakukannya, kecuali me lem parkan 

ceme ti nya ke punggung pemuda itu dan berkata, “Am bil lah ini, 

se sung guhnya aku adalah anak orang yang mulia!”

Amirul Mukminin lantas mengirim utusan untuk me  -

mang gil ‘Amr ibn Al-‘Ash dan anaknya, Muhammad. Ada baik-

nya, mari, kita simak cerita Anas ibn Malik mengenai kisah 

ini. Anas berkata, “Demi Allah, kami sedang duduk ber sama 

‘Umar. Tiba-tiba datanglah ‘Amr ibn Al-‘Ash dengan me makai 

sera gamnya. Lalu, Khalifah ‘Umar berpaling mencari-cari Mu-

ham mad ibn ‘Amr, dan dia mendapatinya sedang berada di be-

lakang ayahnya.

Kemudian, Umar bertanya, ‘Di mana pemuda Mesir tadi?’ 

Pemuda itu men  jawab, ‘Aku di sini, wahai Amirul Mukminin.’ 

‘Umar ber  kata, ‘Ambillah cambuk ini, lalu pukullah anak orang 

yang mulia itu!’ Pemuda itu pun memukulinya hingga dia 

terluka. Dan kami sungguh sangat ingin memukul pemuda itu. 

Pemuda itu tak berhenti memukulinya, kecuali setelah kami 
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meng an jur kan nya untuk berhenti, karena sudah banyak cam-

bukan yang dia lakukan terhadap Muhammad.

‘Umar lalu berkata kepada pemuda itu, ‘Berikan sisa cam-

bukan itu kepada ‘Amr. Demi Allah, Muhammad tak akan me-

mukulimu, kecuali karena kekuasaan ayahnya.’ Namun, pemuda 

itu berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, aku telah mem ba las nya 

dan aku te lah puas. Aku telah memukul orang yang me mu-

kuliku.’ Lalu ‘Umar berkata, ‘Demi Allah, seandainya engkau 

memukulinya, belum habis urusan antaramu dengannya sampai 

engkau memaaf kan nya.’

‘Umar kemudian melihat ‘Amr ibn Al-‘Ash dan berkata, 

‘Wahai ‘Amr, sejak kapan eng kau menjadikan mereka budak, 

padahal mereka dilahirkan ibunya sebagai manusia merdeka?’ 

Setelah itu, sang Khalifah kembali ber paling kepada pemuda 

Mesir tadi, ‘Kembalilah engkau secara baik-baik. Jika engkau 

merasa ada hal yang meragukan, sampaikan ke padaku!’”29 

Itulah ‘Amr ibn Al-‘Ash, salah seorang generasi sahabat, 

bah  kan termasuk sahabat senior dan gubernur kota yang ber hasil 

me nyebarkan Islam di Mesir. Dia tak mampu menye la matkan 

anaknya dari hukuman, bahkan hukuman itu ham pir saja me-

nimpa dirinya, jika saja si pemuda tadi tak memaaf kan nya.

‘Umar tetap dengan pendiriannya yang keras dan tegas ter ha-

dap para pejabatnya, terutama yang berbuat buruk dalam men-

jalankan amanah jabatannya. Namun, sikap ini akan ber ubah 

total menjadi sikap yang larut dalam pera saan haru dan bahagia 

manakala dia memeriksa seorang pejabatnya yang terbukti tak 

bersalah.

29 Atsar ini dhaif sebagaimana dalam Dirâsah Naqdiyyah fi Al-Marwiyyâh 
Al-Wâridah fi Syakhshiyyah ‘Umar ibn Al-Khaththâb, h. 653.

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   99 11/14/2014   10:37:10 AM



100

‘U
m

ar ibn A
l-Khaththab

Suatu hari, ‘Umar menerima pengaduan atas seorang peja-

batnya yang bernama Sa‘id ibn ‘Amir Al-Jumahi r.a. Dia di adukan 

karena telah melakukan tiga kesalahan. Pertama, dia tak pernah 

keluar menemui rakyatnya, kecuali saat hari sudah siang. Kedua, 

dia tak pernah menerima rakyatnya pada malam hari. Ketiga, 

dia tak ter lihat oleh rakyatnya setiap satu hari dalam sebulan. 

Dalam ren tang waktu itu, dia tak melihat seorang pun rakyatnya, 

dan rakyatnya pun tak ada yang melihatnya.

Setelah mendengar pengaduan itu, ‘Umar pun memanggil 

Sa‘id dan mempertemukannya dengan orang-orang yang telah 

mengadukannya. Sang Khalifah kemudian berkata kepada me-

reka, “Bicaralah kalian!” Lalu, mereka berkata, “Wahai Amirul 

Mukminin, dia tak pernah keluar menemui kami, kecuali saat 

hari sudah siang.”

‘Umar lalu berpaling kepada Sa‘id agar dia menjawab aduan 

mereka. Sa‘id berkata, “Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, 

sesungguhnya aku tak suka jika harus menyampaikan sebab-

se bab ini. Keluargaku tak memiliki pembantu. Karenanya, aku 

harus membantu membuat adonan roti bersama keluargaku, 

ke mudian duduk menunggunya hingga matang. Setelah itu, 

ba rulah aku berwudhu dan keluar me nemui mereka.”

Mendengar penjelasan itu, kebahagiaan terpancar dari diri 

‘Umar. Ternyata, dia tak salah memilih orang yang di percaya 

da lam urusan agama, dan dia telah memilihnya sen diri. Tak 

lama, pemimpin yang peduli terhadap kaum miskin itu bertanya 

ke pada orang-orang yang mengadu tadi, “Lalu, pengaduan apa 

lagi?”

Mereka berkata, “Dia tak menjawab seorang pun yang da-

tang kepadanya pada malam hari.” Sa‘id berkata, “Demi Allah, 

aku sangat tak suka untuk mengatakannya. Aku telah meng ha-

biskan waktu siangku untuk mereka, dan aku ingin mengha bis-

kan waktu malamku bersama Allah ‘Azza wa Jalla.”
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Kemudian ‘Umar kembali melontarkan pertanyaan, “Lalu, 

apa lagi yang mau kalian adukan?” Mereka menjawab, “Sesung-

guhnya dalam sebulan, ada satu hari dia tak menerima siapa 

pun.” Sa‘id pun langsung mengonfirmasi, “Aku tak punya 

pem bantu yang bisa mencucikan pakaianku. Karenanya, pada 

hari itulah, aku mencuci pakaianku dan menunggunya hingga 

kering. Setelah itu, aku baru bisa menemui mereka pada waktu 

petang.”

Dengan rasa gembira dan bahagia, ‘Umar berkata di dalam 

hati, “Mahasuci Allah yang tak menyia-nyiakan firasatku.”30 

Se sungguhnya kebahagiaan Amirul Mukminin sangat besar 

ke tika pengaduan itu keliru dan ternyata pejabatnya bersih. 

‘Umar sangat bahagia karena dia ingin pejabatnya, dan kaum 

mus limin pada umumnya, bisa mengatasi kelemahan mereka 

dan mem bebaskan diri dari keburukan.

‘Umar menunjuk ‘Umair ibn Sa‘id sebagai gubernur di Kota 

Himsh. Setelah tinggal di sana selama satu tahun, sang guber nur 

tak pernah mengirimkan pajaknya, pun kabar tentang kota yang 

dipimpinnya. ‘Umar lalu berkata ke pada sekretarisnya, “Tulislah 

surat untuk ‘Umair! Aku takut dia meng khianati kita.”

Sementara itu, di tempat terpisah, ‘Umar melihat seorang 

le laki yang tampak sangat kelelahan karena perjalanan yang 

dia lakukan. Penampilannya kusut. Bahkan, dia hampir ter-

jerembap karena kedua kakinya tak kuat berdiri akibat ter lalu 

berat perjalanan dan beban yang dia bawa. Lelaki tersebut 

me   mang gul karung dan mangkuk besar di pundak ka nan. Se-

dang kan di pundak kiri, dia membawa kendi kecil berisi air. 

30 Atsar ini diriwayatkan Ibn Al-Jauzi dalam Al-Muntazhim (4/302-303) dan 
Ibn Al-Qudamah dalam Al-Riqqah, hh. 134-135. Atsar ini sangat lemah 
sebagaimana dalam Dirâsah Naqdiyyah, h. 744.
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Dia berjalan dengan ditopang tongkatnya. Kon  disinya sungguh 

me  mi lukan hati nurani.

Lelaki tersebut mendekati majelis tempat ‘Umar ber ada 

dengan langkah yang tertatih-tatih. “Assalamu ‘alaika, wahai 

Amirul Mukminin.” Ternyata, lelaki tersebut adalah ‘Umair. 

‘Umar pun menjawab salamnya dan ber ta nya mengenai keadaan-

nya, “Bagai mana keadaanmu, wahai ‘Umair?” Sungguh, dia 

me  rasa iba melihat ke  adaan ‘Umair yang dipenuhi penderitaan 

dan keletihan. “Seperti yang engkau lihat, aku berbadan sehat, 

suci darahnya, dan me mi liki dunia yang aku bawa ujungnya,” 

jawab ‘Umair.

‘Umar bertanya, “Apakah yang engkau bawa?” ‘Umair 

men jawab, “Aku mem bawa kantung perbekalanku, mangkuk 

untuk makananku, kendi tempat air wudhu dan air minumku, 

serta sebilah tongkat un tuk menopang tubuhku dan mengusir 

sesuatu yang mem baha ya kanku. Demi Allah, tak ada apa-apa 

di dunia ini, selain beban semata.”

Sahabat Rasulullah itu kemudian melanjutkan, “Apakah 

engkau da tang dengan berjalan kaki?” ‘Umair menjawab, “Ya.” 

“Apakah tak ada seorang pun yang memberikan bantuan bi-

natang tung gang an untuk engkau kendarai?” tanya ‘Umar lagi. 

“Mereka tak mem beri kannya dan aku pun tak mau memin ta-

nya,” jelas ‘Umair. 

“Apa kah yang sudah engkau kerjakan dengan perjanjian 

yang telah kita sepakati?” manusia agung tersebut kembali 

ber  tanya. “Aku datang ke negeri ini sebagaimana yang telah 

eng   kau perin tahkan. Aku telah mengumpulkan orang-orang 

saleh di antara mereka. Lalu, aku memimpin mereka untuk 

meng ambil zakat dari harta kekayaan mereka. Setelah mereka 

me ng um  pul kannya, aku membagikannya ke tempat-tempat 

yang seha rus nya. Jika ada sesuatu yang tersisa, tentu aku akan 

kirim kan kepada engkau,” tegas ‘Umair. 
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“Jadi, sekarang, eng kau datang tanpa membawa apa pun?” 

selidik sahabat Rasulullah Saw. ini. “Tidak,” ucap ‘Umair.

‘Umar lalu berkata dengan kegembiraan yang besar, “Per ba-

ruilah perjanjian dengan ‘Umair!” Namun, sang gubernur berkata, 

“Hari-hari itu telah berlalu. Aku tak akan bekerja lagi untukmu 

atau para pemimpin setelah engkau.”31

Sungguh, celakalah bagi para pemimpin yang berpikir untuk 

memberikan hadiah kepada ‘Umar, apa pun hadiah itu. Sesung-

guhnya semua pejabat dan pembantu Amirul Mukminin adalah 

orang-orang yang memiliki kecerdasan yang tak akan men je-

rumuskan mereka ke dalam posisi sulit. Dan mereka tak me-

lakukannya, kecuali sekali me lalui ta ngan seorang lelaki saleh 

bernama Abu Musa Al-Asy‘ari r.a.

Pada suatu hari, Amirul Mukminin pulang ke rumah dan 

dia menemukan selembar karpet yang lebar nya tak lebih dari 

satu meter. Lalu, dia bertanya ke pada istrinya, ‘Atikah, “Dari 

mana datangnya karpet ini?” Sang istri men jawab, “Abu Musa Al-

Asy‘ari menghadiahkan karpet itu un tuk kita.” “Abu Musa? Panggil 

dia untuk datang kepadaku!” ucap khalifah kedua itu.

Tak lama kemudian, Abu Musa datang dengan tergopoh-

gopoh. Rasa takut di dalam hatinya sudah berlari mendahului 

lang kah kakinya. Dia pun mendekat kepada ‘Umar yang tangan 

kanannya memberikan isyarat ke arah karpet itu. Dengan rona 

merah di wajah, Abu Musa berkata, “Jangan ter gesa-gesa me-

nya lahkan aku, wahai Amirul Mukminin.”

Namun, pemimpin umat yang tak kenal kompromi itu 

men  dahuluinya. Dia melipat karpet itu, lalu berkata, “Apa 

31 Kisah ‘Umar dengan ‘Umair ini diriwayatkan Abu Nu‘aim dalam Al-Hilyah 
(1/247). Atsar ini sangat lemah sebagaimana disebutkan dalam Dirâsah 
Naqdiyyah, h. 649.
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mak  sudmu memberi hadiah kepada kami? Kami tak mem bu-

tuh kannya!”32 Sungguh, celakalah orang yang berusaha melang-

kahi tanggung jawab lelaki agung ini dengan penjaminan yang 

ditempatkan secara keliru. 

Pada kesempatan lain, ‘Umar akan menjatuhkan hukuman 

kepada seorang pejabatnya. Istrinya, ‘Atikah, menyem pat kan 

memberikan pendapatnya atas hukuman yang akan ditim pakan 

terhadap pejabat tersebut. Adapun ucapannya itu se kadar ka-

limat, “Wahai Amirul Muk minin, apa yang mem be rat kan nya?” 

Namun, tubuh sang Kha lifah tiba-tiba bergetar setelah men-

dengar ucapan sang istri, seolah-olah salah satu tiang agama 

Allah telah roboh. Dia bang kit dan ber ta nya, “Ada hubungan 

apa antara engkau dengan masa lah ini?”

Jika sang istri memberikan pendapat dalam situasi musya-

warah, tentu ‘Umar akan berembuk dengannya dan mem ba has 

ide-idenya. Kita nanti akan melihat, bagaimana Amirul Muk-

minin larut dalam kekhusyukkan dan kekaguman ke tika men-

de ngarkan uraian pendapat dari sang istri yang mulia tentang 

ma salah mahar.

Adapun dalam masalah yang satu ini, ‘Umar menilai bah-

wa sikap sang istri bukanlah sikap yang mengajak ber diskusi, 

melainkan sikap intervensi dalam urusan tang gung jawab nya. 

‘Umar menilai, sang istri sudah menyam pai kan hal yang bukan 

wewenangnya dan pembelaan yang dia sam pai kan pun tak bisa 

ditoleransi olehnya sebagai suami yang begi tu dihor mati. Inilah 

wujud tanggung jawab ‘Umar ter hadap para pejabatnya.

Sekarang, kita akan melihat bentuk tanggung jawab ‘Umar 

ter hadap harta kaum muslimin. Semua hal yang dia lakukan 

sungguh bentuk tanggung jawab yang menakjubkan pikiran 

dan men cengangkan nurani. Mari, kita mulai menyimak cerita 

ini dengan saksama. 

32 Diriwayatkan Ibn Asakir dalam Târîkh Dimasyq (44/326).
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‘Abdullah ibn ‘Amir ibn Rabi‘ah r.a. berkata, “Aku me-

nemani ‘Umar ibn Al-Khaththab dalam perjalanan haji dari 

Madinah menuju Makkah, hingga kami kembali. Selama 

perjalanan itu, dia tak pernah sekalipun mendirikan kemah atau 

tenda. Kami juga tak menemukan bangunan untuk berlindung. 

Untuk ber teduh, dia hanya membentangkan pakaiannya pada 

dedaunan, lalu berteduh di bawahnya.”

Sementara itu, Basyar ibn Numair r.a. berkata, “‘Umar 

ber  tanya kepadaku, ‘Berapa biaya yang dikeluarkan untuk me-

me  nuhi kebutuhan kita?’ Aku menjawab, ‘15 dinar.’ Lalu, dia 

ber kata, ‘Sesungguhnya kita telah berlebihan dalam mengguna-

kan harta ini.’”

Kita lihat bersama, betapa laki-laki yang di gudang nya ter-

simpan kekayaan Persia dan Romawi ini pergi menunaikan ibadah 

haji di bawah panas terik yang membakar tanpa mempersiapkan 

segala kebutuhan perjalanan bagi dirinya sendiri. Lelaki ini me-

rasakan udara yang panas dan teriknya matahari, persis seperti 

yang dirasakan umatnya ketika melakukan perjalanan haji. 

Bah kan, dia menganggap biaya perjalanan se banyak 15 dinar 

adalah suatu hal yang berlebihan.

Sebelum melayani urusan kaum muslimin dan men jadi 

pemimpin mereka, ‘Umar adalah pedagang yang mencari nafkah 

dari perniagaan untuk diri dan keluarganya. Kemudian, tatkala 

suami ‘Atikah tersebut mulai menjalankan tugas baru sebagai 

pemimpin kaum muslimin, dia mengalokasikan bagian nya dari 

Baitul Mal, berupa harta, untuk mencukupi kehidupan diri dan 

keluarganya dengan sekadarnya.

Hari berganti dan waktu pun berlalu begitu cepat. Ada pun 

tugas dan kebutuhannya semakin tinggi dan bertambah seiring 

meratanya kemakmuran gaji kaum muslimin, baik yang berada 

di dalam maupun di luar Kota Madinah. Na mun, ‘Umar tak 

per nah berpikir untuk menambah gajinya.
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Sampai suatu ketika, para sahabat mendengar bahwa pe-

mim pin kaum muslimin itu meminjam uang untuk meme nuhi 

kebutuhan hidupnya. Maka, beberapa sahabat berkumpul, di 

antaranya ‘Utsman, ‘Ali, Thalhah, dan Zubair. Mereka sepa kat 

untuk membicarakan masalah ini dengannya dan meminta 

‘Umar menaikkan gaji dan tunjangannya dari Baitul Mal. Namun, 

me reka lalu mempertimbangkan lagi rencana untuk ber bicara 

masalah ini ke pada khalifah kedua itu karena mereka tahu dia 

adalah orang yang sangat keras dan cepat marah.

Akhirnya, seorang sahabatnya, ‘Utsman r.a., berkata, “Kita 

akan meringankan kesulitan yang dihadapi ‘Umar secara sem-

bunyi-sembunyi.” Lalu, mereka menemui Hafshah binti ‘Umar 

r.a. dan memintanya supaya merahasiakan urusan mereka. Me-

reka juga meminta agar Hafshah menjelaskan ke adaan ayah nya. 

Maka, Hafshah pergi menemui sang Khalifah dengan hati ber-

debar. Dia mulai berbicara kepadanya secara hati-hati. Na mun, 

lelaki yang tegas dengan kebijakannya itu kemu dian ber tanya, 

“Siapakah yang menyuruhmu untuk melakukan ini?”

Hafshah langsung menjawab, “Tak seorang pun yang me-

nyuruhku.” Lalu, ‘Umar berkata kepada anaknya, “Engkau pasti 

disuruh oleh sekelompok orang. Dan, seandainya aku tahu siapa 

mereka, aku pasti akan meng adilinya. Engkau pernah menjadi 

istri Rasulullah Saw. Jawablah pertanyaanku, pakaian apa yang 

engkau miliki di rumah orang yang engkau cintai itu, Anakku?” 

“Dua helai pakaian,” jawab Hafshah.

‘Umar melanjutkan dengan melontarkan pertanyaan, “Apa 

makanan yang paling mewah di sana?” Putrinya men ja wab, “Roti 

gandum yang direndam minyak samin.” Seolah ingin menguji 

anaknya itu, Amirul Mukminin bertanya lagi, “Bagaimana 

tempat tidur terbaik di sana?” Hafshah menjawab, “Kain yang 

kasar. Jika musim panas, kami membentangkannya. Sedangkan 

bila musim dingin, kami membentangkannya setengah dan se-

tengahnya lagi kami jadikan selimut.”
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Lalu, ‘Umar berkata, “Wahai Hafshah, sampaikanlah ke-

pada orang-orang yang menyuruhmu itu, sesungguhnya per-

umpama an aku dengan dua sahabatku, Rasulullah Saw. dan 

Abu Bakar, adalah seperti tiga orang yang meniti sebuah jalan. 

Orang pertama telah pergi dengan perbekalannya dan kini telah 

sampai di rumah. Kemudian, orang kedua juga pergi meng  ikuti 

orang pertama dengan menggunakan jalan yang sama, lalu dia 

ber gabung dengannya. Dan, orang ketiga, jika tetap setia pada 

jalan yang dilalui kedua pendahulunya dan merasa puas dengan 

perbekalan keduanya, dia akan bergabung dengan mereka. 

Tetapi, jika mencari jalan lain, niscaya dia tak akan ber  kum  pul 

dengan ke duanya.” 

Adakah kata-kata yang pantas diucap  kan untuk mengo-

mentari pemandangan luar biasa dan menga gum  kan ini? Tidak! 

Biarlah kisah indah ini berlalu tanpa ko mentar apa pun.

Kiamat seakan terjadi di hadapan ‘Umar ketika mendengar ada 

1 dirham harta kaum muslimin yang dicuri, di rampas, atau 

digunakan secara boros dan berlebihan. Jika meng hadapi situasi 

seperti itu, dia menjadi gemetar seolah-olah selu ruh kekayaan 

negara telah lenyap, bukan 1 atau 2 dirham saja.

‘Umar pun bersumpah, seandainya seekor unta sedekah 

hi lang di tepian Sungai Eufrat, sedangkan dia berada di Ma-

dinah, dia akan mencarinya. Sahabat Nabi ini sangat takut akan 

dimintai per tang gungjawabannya oleh Allah. Pada kesempatan 

berbeda, pada suatu hari yang sangat panas dan teriknya se olah 

hendak melelehkan gunung, ‘Utsman ibn ‘Affan r.a. me lo ngok-

kan kepalanya dari sa   lah satu bangunan di dataran tinggi Kota 

Madinah. Dia melihat seorang laki-laki yang sedang meng giring 

dua ekor anak unta. Padahal, ketika itu suhu udara sangat tinggi, 

kota se  perti dibakar angin yang sangat panas.
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‘Utsman pun bergumam di dalam hati, “Mengapa orang 

itu tak tinggal saja di Madinah sampai udara menjadi sejuk?” 

Lalu, dia meminta pelayannya untuk melihat laki-laki yang 

dari kejauhan tam pak sedang melintasi jalanan. Tiupan angin 

dan debu yang mengepul tebal telah menyamarkan wajahnya 

se hing ga tak jelas kelihatan.

Pelayan melihat orang tersebut dari pintu dan ber kata, 

“Aku melihat seorang laki-laki yang mengenakan serban dan 

se lendang. Dia sedang menggiring dua ekor anak unta.” Ke mu-

dian, pelayan itu menunggu sampai laki-laki tersebut sema kin 

mendekat sehingga dia bisa mengenalinya. Sampai tiba-tiba dia 

berseru, “Dia Amirul Mukminin ‘Umar.”

Seketika itu juga ‘Utsman langsung melongokkan kepa-

la  nya kembali ke lubang angin untuk menghindar dari pa nas-

nya sapuan angin. Dia memanggil ‘Umar, “Apa yang mem   buat 

engkau keluar pada saat seperti ini, wahai Amirul Muk minin?” 

Suami ‘Atikah itu lalu menjawab, “Dua ekor anak unta sedekah 

ini tertinggal di tempat penggembala an. Aku khawatir jika 

nan ti mereka hilang, sehingga Allah meminta per  tang gung-

jawab anku.”

‘Utsman berkata, “Kemarilah untuk berteduh dan minum 

se jenak di sini. Kami akan membantu urusanmu.” Namun, 

sang Kha lifah penuh sahaja tersebut menjawab, “Kembalilah ke 

tempat berteduhmu, wahai ‘Utsman.” Tak putus asa, sahabatnya 

itu men coba lagi meminta pemimpin kaum muslimin ini untuk 

berteduh sebentar, “Wahai Amirul Mukminin, kami memiliki 

orang yang bisa membantumu untuk urusan itu.”

Namun, lagi-lagi ‘Umar menjawab, “Kembalilah ke tempat 

berteduhmu, wahai ‘Utsman!” Dan, ‘Umar pun melanjutkan 

per  jalanannya, sementara udara yang panas seolah hendak 

meng  hancurkan bebatuan di sekitarnya. Di tempat lain, ‘Utsman 

masih berdiri dengan segenap kekaguman dan ketakjubannya. 
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Dia berkata, “Barang siapa ingin melihat sosok yang kuat dan 

te percaya, lihatlah ‘Umar!”

Sosok yang kuat dan tepercaya ini menunaikan tanggung 

jawabnya atas harta kaum muslimin dengan sangat cerdas dan 

penuh ketelitian. Dia tak hanya menjaga harta mereka hingga 

waktu istirahatnya pada malam hari, melainkan dia berusaha 

ke ras untuk mengembangkannya dan menaikkan pendapatan 

negara dengan berbagai usaha yang memungkinkan.

Sebagai contoh, ‘Umar pernah menolak pembagian tanah 

mi lik penduduk asli kepada kelompok yang menaklukkan 

negeri mereka. Sebab, menurut laki-laki berselimut akhlak 

mu lia ini, hal itu akan menimbulkan monopoli, sedangkan ke-

lompok itu juga tak mampu mengelola tanah tersebut dan tak 

berpengalaman untuk menanaminya. Amirul Mukminin lebih 

me milih untuk membiarkan tanah itu tetap ber ada di tangan 

pe miliknya. Biarkan mereka tetap mengelolanya, sembari mem-

bayar sejumlah zakat ke Bai tul Mal. Sehingga, setiap Muslim 

bisa mengambil bagiannya dari sana.

Selain itu, ‘Umar pun membuat program menghidupkan 

la han-lahan mati yang tak bertuan. Yaitu lahan yang disabdakan 

Rasulullah Saw., “Barang siapa menghidupkan lahan mati, lahan 

itu menjadi miliknya.”33

Ketika melihat beberapa orang menggarap sebuah lahan 

mati, lalu memagari dan mem biarkannya begitu saja tanpa 

diolah dan ditanami, Amirul Mukminin lalu mem buat aturan 

yang memberikan kesempatan kepada orang yang pertama 

kali menggarap lahan itu dalam jangka waktu tiga tahun. Jika 

dalam jangka waktu tersebut mereka tak mam pu mengelolanya 

menjadi sebuah ladang, kebun, atau tempat gem bala yang pro-

33 HR Abu Dawud dari Sa‘id ibn Zaid (3075), disahihkan Al-Albani dalam 
Irwâ Al-Ghalîl (1520).
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duktif, hak kelolanya akan dicabut dan di alihkan kepada orang 

lain yang bisa mengelolanya.

‘Umar juga memberikan motivasi kepada kaum muslimin 

agar mereka bisa bekerja secara legal sesuai undang-undang. 

Dia memotivasi mereka untuk berniaga secara mulia dan bersih. 

Lelaki tepercaya itu senantiasa berkata kepada mereka, “Nanti 

kalian akan mempunyai anak-cucu, untuk apa segala kekayaan 

yang ada di tangan kalian itu?”

Khalifah kedua ini juga sangat memperhatikan masalah 

kemewahan. Dia membuka sebidang lahan subur dan luas untuk 

dipergunakan menjadi padang rumput bagi para penggembala 

secara khusus. Di lahan tersebut kaum muslimin bisa meng-

gem balakan hewan-hewan ternak mereka tanpa dipungut 

ba  yar an. Dia selalu menjaga padang itu. Bahkan tak jarang 

laki-laki sederhana nan tegas ini keluar pada tengah hari tanpa 

se  pe  nge   tahuan orang lain dengan menutupi kepalanya agar 

terlin dung dari terik matahari. Dia pergi ke padang gembala 

itu untuk menjaga dan memeriksanya, serta mengingatkan para 

pen ja ga nya agar jangan sampai ada seorang pun yang merusak 

ta nam an nya atau me nebang pepohonan nya, meski hanya satu 

batang.

Tak pernah tersirat sedikit pun di dalam hati—ketika mem bi-

carakan tentang kekayaan dan pendapatan negara pada masa 

pemerintahan ‘Umar—bahwa kita sedang membicarakan harta 

yang melimpah dan sumber-sumber kekayaan yang besar. Sebab, 

sesungguhnya dia tidaklah wafat, kecuali setelah tangannya 

yang kuat lagi tepercaya itu bergerak sekuat tenaga untuk men-

da  tangkan pendapatan yang besar bagi kaum muslimin dari 

ke  ka yaan Romawi dan Persia.
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Sementara itu, Khalid ibn Arfathah berkata kepadanya, 

“Wahai Amirul Mukminin, aku meninggalkan kaumku agar 

me reka meminta kepada Allah untuk memanjangkan umurmu 

dan umur-umur mereka. Siapa pun yang ikut Perang Qadisiah, 

engkau berikan 1.500 atau 2.000 dirham kepada setiap orang. 

Dan engkau menyantuni setiap bayi yang lahir dengan 100 atau 

200 dirham setiap bulannya, baik laki-laki maupun pe rem puan, 

dan bila putra-putri kami mencapai usia balig, engkau me nyan-

tuni mereka 500 atau 600 dirham”

Kesungguhan ‘Umar dalam mengembangkan kekayaan 

milik kaum muslimin tak membuatnya berpikir un tuk serakah 

dengan memperkaya diri sendiri atau men jadikannya sebagai 

beban bagi rakyat. Dalam pandangan sang Khalifah, harta ke-

ka yaan adalah pelayan bagi manusia, dan bukan manusia yang 

menjadi pelayan bagi harta kekayaan!

Oleh karena itu, ‘Umar kerap menegur bahkan mema-

rahi setiap gubernur yang menghalangi rakyatnya menikmati 

ke ka yaan negara, dengan tujuan agar rakyat bisa memberikan 

pajak yang besar bagi ibu kota, Madinah, sehingga pemimpin 

di wilayah tersebut dapat menyenangkan hati Amirul Muk-

minin.

‘Umar justru menginginkan hal yang sebaliknya. Dia me-

minta agar para gubernurnya membagikan semua kekayaan 

negerinya untuk kemakmuran rakyat terlebih dahulu. Setelah 

itu, barulah sisanya dikirimkan ke ibu kota. ‘Umar juga 

senantiasa me merintahkan gubernur untuk memungut pajak 

dari rakyat nya dengan cara yang lemah lembut, penuh keadilan, 

dan kasih sayang.

Suatu hari, dikirimkanlah kepada ‘Umar harta kekayaan 

yang sangat banyak dari salah satu daerah kekuasaan Islam. 

Ke tika mengetahui harta itu berasal dari zakat kaum muslimin 

dan pajak Ahli Kitab, dia ber kata dengan sorot mata yang tajam, 

“Aku pikir kalian telah men celakai rakyat.”
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Mereka berkata, “Tidak, demi Allah! Kami tak mengambil 

apa pun, melainkan dengan cara yang adil dan santun.” ‘Umar 

ber tanya untuk memastikan, “Tanpa pukulan dan cambukan?” 

Mereka menjawab, “Ya!” Lalu, pemimpin umat Islam itu ber  kata 

dengan wajah yang sumringah, “Mahasuci Allah yang tak men-

jadikan kezaliman atasku dan tak pula atas ke kua saanku.”

‘Umar selalu bersikap santun dan toleran kepada Ahli Kitab 

yang terlilit utang sehingga hartanya habis ka rena utang itu. 

Pajak bukanlah pungutan yang menyulitkan, melainkan pajak 

penghasilan. Jika seseorang tak mampu membayarnya, seketika 

itu juga dia akan menggugurkan kewajiban pa jaknya.Itulah 

cara-cara yang ditempuh sang Khalifah dalam menunaikan 

tanggung jawabnya.

Demikianlah ‘Umar, seorang pemimpin yang bijaksana dan 

bertanggung jawab. Laki-laki yang pasukannya mampu memba-

lik kan dan meruntuhkan setiap kezaliman yang dilaku kan 

bangsa Romawi dan Persia. Meski demikian, dia kerap berjalan 

di lorong-lorong dan gang-gang kecil Kota Madinah dengan 

pakaian yang penuh 21 tambalan. Seorang khalifah yang pernah 

terlambat datang untuk menyampaikan khutbah di hadapan 

kaum muslimin, lalu menaiki mimbar dan menyampaikan maaf, 

“Sungguh, pakaianku telah mengurungku karena aku tak me-

miliki pakaian selain ini.”

Tanggung jawab telah membawa ‘Umar ke puncak batas 

kesempurnaan, keteladanan, hingga semua tingkah lakunya 

meng gambarkan batas akhir kesempurnaan yang tak bisa 

dicapai ma nusia. Tanggung jawab sahabat Abu Bakar tersebut 

juga membawa keluarganya pada pola hidup yang sangat berat 

dan menjauhkan mereka dari berbagai gemerlap kemewahan 

hidup.

Tanggung jawab terhadap para pejabat dan pegawai nya, 

dia la kukan dengan cara memilihnya secara langsung dan me-

mastikan bahwa mereka tetap berada di jalan yang lurus, jalan 
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yang lebih tajam daripada mata pisau dan lebih halus daripada 

se he lai rambut. Tanggung jawab terhadap har ta kekayaan umat, 

dia wujudkan dengan cara bersikap zuhud menjaga dan me-

ngem  bangkan harta tersebut. Tanggung jawab terhadap kaum 

yang sombong dan zalim, dia wujudkan dengan sikap tegas dan 

keras. Tanggung jawab terhadap kaum lemah dan sederhana, 

dia wujudkan dengan kasih sayang dan cinta kasih.

Semua tanggung jawab itu semakin membentuk jiwanya 

untuk selalu menunaikan tugas dengan semangat ega liter, 

pengabdian, dan penyerahan diri kepada Allah. Keagungan pe-

rilakunya sebagai orang yang bertanggung jawab bagaikan sinar 

matahari yang menerobos lubang-lubang jendela. Kebijaksanaan 

‘Umar telah membuat lelah para pemimpin sete lahnya dalam 

se jarah, membuat mereka berat memikul amanah yang sangat 

besar.

‘Umar bukanlah tuhan, malaikat, atau seorang rasul yang 

mendapatkan wahyu. Dia hanya manusia biasa yang ber ijtihad 

dengan akal pikirannya dan bangkit dengan tekadnya. Dia ha-

nya manusia biasa yang mampu mencapai tingkat ke adil an se-

demikian tinggi. Demikian juga kasih sayang dan sikap amanah-

nya. Masih adakah alasan bagi para pemimpin sesu dahnya yang 

membuat semangat mereka lembek?

Sesungguhnya ‘Umar adalah acuan yang diberikan Allah 

bagi setiap pemimpin. Jika di akhi rat kelak, ada seorang pe-

nguasa berkata, “Ya Allah, aku tak sanggup memikul ini,” Allah 

akan menjawab, “Lalu, mengapa ‘Umar bisa?”[]

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   113 11/14/2014   10:37:11 AM



isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   114 11/14/2014   10:37:11 AM



Bab Keempat

Tak Ada Kebaikan  
bagi Kita, jika Kita  

Tak Mendengarkannya

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   115 11/14/2014   10:37:11 AM



Amirul Mukminin menunaikan tanggung ja wab nya tidaklah 

seperti orang yang sedang terlelap dalam buai an singgasana 

kejayaan, tertipu dengan kedudukan, mau pun di per budak ke-

kuasaan. Dia menunaikan tanggung jawabnya dengan ketu lusan 

hati yang berkomitmen terhadap janji. 

Dia menunaikan tanggung jawabnya bagai pencari ke be-

naran yang selalu menyadari bahwa ada orang lain beserta pe-

mi kiran-pemikirannya yang hadir bersamanya. Dan, dia akan 

men dorong orang tersebut untuk mengambil peran dan me-

nyam paikan gagasan-gagasannya guna dipadukan dengan pen-

dapatnya. Sehingga, kecerdasan orang tersebut akan membantu 

menunjang kecerdasannya.

Demikianlah, ‘Umar sangat menjunjung tinggi musyawarah. 

Dia akan menundukkan kepalanya yang gagah dengan penuh 

khidmat dan menyimak setiap gagasan yang dilontarkan orang 

lain dengan keberanian dan kejujuran, walau pandangan orang 

ter sebut kerap berselisih dengannya.

Jika terkagum-kagum terhadap agungnya cara ‘Umar me-

nunaikan tanggung jawabnya dan keluhuran perilakunya yang 

menjulang tinggi hingga ke langit, arahkanlah perhatian kita 

pada kaidah yang mendasari bangunan ini, yaitu musyawarah 

dan kritik.

Tentu akan mengherankan, bagaimana sang Khalifah bisa 

membuka ruang untuk musyawarah dan kritik sedemikian 
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ter buka seperti yang akan kita saksikan nanti. Dia mengimani 

nash-nash agama secara mutlak. Laki-laki yang sangat takut 

me  nafsirkan Al-Quran karena akan membebani akalnya dengan 

beban yang tak bisa dipikul nya. Laki-laki yang tak pernah 

meng izinkan dirinya un tuk berpaling sedikit pun dari jalan 

yang sudah digariskan dan lang kah yang telah dicontohkan. Dia 

adalah sosok yang amat patuh, beriman, dan setia.

Sungguh menakjubkan, pada pembahasan selanjutnya, 

kita akan melihat kenyataan yang luar biasa. Orang-orang yang 

me nge tahui sosok Muhammad Saw. dan agamanya secara lurus 

dan benar, akan memahami bahwa peng hor matan terhadap nash 

agama tak berarti menyingkirkan fungsi akal pikiran. Sesung-

guhnya kepatuhan yang diiringi dengan rasa percaya tak bisa 

dipisahkan dari kritikan terhadap orang yang dipercaya.

Dan, sesungguhnya Amirul Mukminin bukanlah manu sia 

yang cepat atau mudah menerima sesuatu begitu saja. Benar, dia 

adalah manusia yang beriman, patuh, dan me miliki kesetiaan 

yang kuat. Namun, keimanan, ketaatan, dan ke setiaannya selalu 

dilandasi dasar atau alasan yang jelas dan kukuh.

‘Umar yakin dan percaya kepada Rasulullah Saw. Oleh ka-

rena itu, dia mengikuti setiap jejak yang beliau tinggalkan tanpa 

keraguan sedikit pun, apalagi berpikir akan ber paling dari nya. 

Namun, dia tetap akan mempertanyakan setiap urusan yang, 

baginya, masih kurang jelas dan perlu didiskusikan. Kemudian, 

dia akan menyerahkan semua urusan yang tak bisa dia pahami 

hikmahnya itu, diiringi rasa yakin yang total kepada Nabi yang 

mengajarkannya.

Sebagai contoh adalah ketika mencium Hajar Aswad (Ba-

tu Hitam) yang ada di Ka‘bah. Dia berujar kepada batu itu, 

“Eng kau hanyalah batu yang tak bisa membuat kerugian atau 
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ke untungan. Demi Allah, seandainya aku tak melihat Rasulullah 

Saw. menciummu, pasti aku tak akan menciummu.”34

Contoh lain, ketika dia berlari-lari kecil sambil membuka 

kedua mata kakinya, dia bertanya-tanya, “Untuk apa lari-lari 

kecil ini? Membuka kedua mata kaki? Sedangkan Allah telah 

mengangkat Islam dan mengalahkan kekafiran? Tetapi, kami se-

kalipun tak akan meninggalkan apa yang pernah kami kerjakan 

bersama Rasulullah Saw.”35

Pada kesempatan lain, misalnya, ‘Umar bermaksud mem-

buka talang air di rumah ‘Abbas ibn ‘Abdul Muththalib r.a. ka-

rena dia melihat air hujan mengalir ke halaman masjid lewat 

saluran itu. Namun, ketika ‘Abbas memberitahunya bahwa yang 

memasang talang air itu adalah Rasulullah Saw., sang Khalifah 

bergegas mengembalikan talang itu ke tempatnya semula. Dia 

berjanji, dengan tangannya sendiri akan mengembalikan talang 

air itu ke tempat tangan Nabi pernah meletakkannya.36

Ketika ditanya tentang tafsir ayat 1-2 Surah Al-Dzâriyât 

(51), Demi (angin) yang menerbangkan debu. Dan awan yang 

me ngan  dung (hujan), dia menjawab, “Al-Dzâriyât artinya angin. 

Se an dainya aku tak pernah men de ngar Rasulullah Saw. berkata 

de  mikian, tentu aku tak akan menga takan demikian. Adapun 

Al-Hâmilât artinya awan. Sean dainya aku tak pernah men dengar 

Rasulullah Saw. berkata demi kian, tentu aku tak akan me nga-

takan demikian.”37 

34 HR Al-Bukhari dari ‘Abbas ibn Rabi‘ah (1520) dan Muslim dari ‘Abdullah 
ibn Sarjis (3128).

35 HR Ahmad dari ‘Umar ibn Al-Khaththab (317), Muhaqqiq berkata, “Hadis 
ini shahih li ghair.”

36 Dalam riwayat Imam Ahmad dari ‘Ubaidillah ibn ‘Abbas (1790) disebutkan 
bahwa ‘Abbas yang meletakkan kembali talang itu dengan menaiki pundak 
‘Umar sebagai tangganya. Muhaqqiq berkata, “Sanadnya hasan.”

37 Diriwayatkan Al-Bazzar dari Sa‘id ibn Musayyib dan dinilai dhaif oleh 
Al-Haitsami dalam Majma’ Al-Zawâ‘id (11365).
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Begitu kuat ‘Umar mematuhi nash-nash agama dan ajaran-

ajarannya, sekuat dia taat terhadap setiap pe tunjuk dan teladan 

dari Rasulullah Saw. Meski demikian, Ami rul Mukminin juga 

menjunjung tinggi prinsip musya wa rah dengan kekuatan yang 

setara dengan keimanannya ter hadap nash-nash agama dan 

Sunnah Rasulullah Saw. Dan, musyawarah berarti saling ber-

tu kar pandangan bahkan kritik. 

Sebab itu, saya tak pernah menemukan di sepanjang sejarah 

manusia, seseorang yang menjunjung musyawarah setinggi 

‘Umar. Padahal, ketika itu, dinamika politik di Madinah belum 

kon dusif untuk hadirnya lembaga-lembaga demokrasi, seperti 

par lemen atau sejenisnya. 

Namun, demokrasi telah mendapatkan ruangnya pada 

masa ‘Umar sehingga mencapai masa-masa keemasan. ‘Umar 

tak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain atau 

men diktekan kebijakannya. Khalifah ini pun tak pernah me-

nyu sun undang-undang tanpa melibatkan rakyatnya untuk ikut 

serta menyusunnya.

Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah perbuat annya 

ini bukan karena rasa tawadhunya, me lainkan didasari watak, 

fitrah, dan kewa jiban. Jika penyelesaian suatu permasalahan 

tercantum hukumnya dalam Kitab Allah, ‘Umar akan segera 

me mutuskannya sesuai dengan firman-Nya. 

Namun, jika permasalahan yang terjadi adalah hal yang 

sama sekali baru sehingga rincian solusinya tak tercantum dalam 

Al-Quran, ‘Umar tak akan memaksakan diri untuk ber ijtihad. 

Dia pun tak akan berlebihan dalam memahami ayat, Tidak ada 

sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Al-Kitab (QS Al-An‘âm 

[6]: 38), dan tak meletakkan ayat ini pada tempat yang tak se-

mes tinya. 

Lalu, bagaimana Amirul Mukminin menyikapi masalah 

seperti itu? Tak ada yang ‘Umar lakukan, kecuali segera meng -
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adakan musyawarah dan membahasnya dengan meman dang 

masalah itu dari segala sisi. 

Bagi ‘Umar, berpendapat atau mendiskusikan gagasan 

bukanlah cara untuk mencapai kesepakatan, melainkan cara 

menemukan kebenaran. Sahabat Nabi ini sering berkata kepada 

para sahabat, “Janganlah kalian mengungkapkan pendapat yang 

kalian pikir sesuai dengan keinginanku, tetapi katakanlah pen-

dapat yang kalian pikir sesuai dengan kebenaran.”

Marilah kita tafakuri beberapa penggalan peristiwa dalam 

kehidupan ‘Umar ketika dia melakukan musyawarah. Saat pa-

sukan muslimin berhasil membebaskan Irak dari kekuasaan 

Persia, disusul mayoritas penduduknya yang memeluk Islam, 

dia berpendapat bahwa sebaiknya lahan per tanian di sana tak 

dibagikan kepada pasukan kaum muslimin, tetapi tetap ber ada 

di tangan para pemiliknya. Adapun pajak atas lahan-lahan ter-

sebut akan dipungut dan dimasukkan ke Baitul Mal yang ke-

mudian dibagikan kepada se luruh rakyat sehingga setiap orang 

bisa merasakan bagiannya masing-masing. 

Tak hanya itu, ‘Umar juga berpendapat bahwa jika lahan-

lahan pertanian itu dibagikan kepada para pasukannya, hal itu 

bisa memicu beberapa dampak negatif. Pertama, mereka akan 

berhenti berjihad. Kedua, lahan itu tak akan produktif atau ber-

kurang hasilnya dikarenakan pasukannya tak berpengalaman 

dalam hal perkebunan. Ketiga, akan menciptakan kesenjangan 

sosial disebabkan munculnya kelas-kelas masyarakat dari rakyat 

miskin hingga tuan tanah. Di samping itu, kehidupan orang-

orang yang tak lagi memiliki lahan akan telantar sehingga anak-

cucu mereka tak mendapatkan hak dan rezekinya.

Namun, gagasan khalifah ini tak mudah direalisasikan 

be gitu saja. Beberapa sahabat menentang gagasan tersebut. 

Dan ketika suara-suara ketidakpuasan mulai semakin besar 

dan pertentangan menjadi tajam, ‘Umar berkata dengan pe nuh 

ketenangan, “Semua hal yang aku sampaikan hanya sebuah 
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ga gas an.” Mendengar hal itu, mereka akhirnya membubarkan 

diri tanpa mendapatkan kesepakatan apa pun. 

Pada kesem patan lain, ‘Umar mengundang beberapa saha-

bat dari kaum Anshar yang terkenal bijaksana dan matang. 

Ketika musya warah dimulai, pemimpin kaum muslimin itu 

sempat kha watir jika anggota musyawarah akan sekadar ber-

ba sa-basi dalam menyampaikan pendapat, dengan maksud 

hanya untuk membuatnya senang karena posisinya sebagai 

Amirul Mukminin. Oleh karena itu, dia berkata kepada me-

reka, “Sesungguhnya aku mengundang kalian agar terlibat 

me mikul amanah yang aku pikul, karena aku adalah manusia 

biasa sebagaimana salah seorang di antara kalian. Dan, hari ini, 

kalian harus menyuarakan kebenaran. Silakan berselisih de-

nganku bagi orang yang benar-benar tak setuju. Aku tak ingin 

kalian mengikuti keinginanku, sedangkan bersama kalian ada 

Kitabullah yang senantiasa ber kata benar. Demi Allah, se an-

dai nya aku meng ucapkan sesuatu yang aku inginkan, aku tak 

meng inginkan apa pun, kecuali kebenaran.”

Musyawarah dan oposisi, dalam pandangan Amirul Mukminin, 

adalah dua hal yang benar dan lurus. Keduanya bagaikan paru-

paru yang vital bagi setiap masalah hukum. Karena itulah, setiap 

kali ada suatu permasalahan yang datang kepadanya, sedangkan 

dalam waktu yang sama terdengar bisikan-bisik an dari rakyat  

tentang kekerasan dan ketegasan sikapnya, dia akan pergi me-

nyendiri dan berpikir.

Suatu ketika, Hudzaifah r.a. datang kepada ‘Umar dan 

men dapati suami ‘Atikah itu berwajah muram dan menangis. 

Ke mudian dia bertanya, “Apakah yang terjadi, wahai Amirul 

Muk minin?” Sang Khalifah menjawab, “Aku sangat takut ber-
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buat salah, tetapi mereka tak menyanggahku hanya ka rena me-

reka menghormatiku.”

Hudzaifah pun berkata, “Demi Allah, seandainya kami 

me lihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami akan kem -

ba likan engkau kepada kebenaran itu.” Mendengar hal tersebut, 

wajah ‘Umar cerah kembali karena kegembiraan di dalam hati-

nya. Lalu, dia menyatakan, “Segala puji milik Allah yang telah 

menjadikan sa ha  bat-sahabat untukku, yang senantiasa melu-

rus kanku ketika aku berpaling.”

Sesungguhnya peristiwa terbesar yang memotret kesung-

guh an ‘Umar dalam menjunjung pendapat yang bertentangan 

dengan nya bisa kita lihat melalui sikapnya sebagai seorang 

penguasa yang agung dan loyalitasnya yang kuat. Dia menjamin 

ke  ten  teraman dan keamanan bagi mereka yang berbeda pen -

dapat dengannya, bahkan sangat mengapresiasi orang-orang 

yang berani menyampaikan pendapat mereka.

Suatu ketika, ‘Umar naik ke mimbar dan berkata, “Wahai 

kaum muslimin, apa yang akan kalian ucapkan sean dai  nya ke-

palaku condong ke arah dunia seperti ini?” Tiba-tiba ber diri lah 

seorang laki-laki. Dia berkata sembari mengayunkan ta ngan nya 

seolah-olah itu adalah pedang, “Kami akan berbicara dengan 

pedang seperti ini.”

Kemudian, Amirul Mukminin bertanya kepada lelaki ter-

sebut, “Apakah engkau mengancamku?” Laki-laki itu menjawab, 

“Ya, hati-hatilah engkau dengan ucapanku.” Setelah men dengar 

ucapan lelaki itu, berbinarlah wajah ‘Umar. Hatinya diliputi 

kegembiraan. Sang Khalifah lantas berkata, “Semoga Allah 

merahmatimu dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 

di antara kalian, seseorang yang meluruskan kesalahanku.”

Sikap Amirul Mukminin ini bukanlah sikap berpura-pura. 

Manusia yang kuat dan amanah seperti ‘Umar tak akan meng-

ambil sikap bersandiwara. Sikapnya jujur. Sikap yang spontan 

dan ikhlas. Dia meniti jalan ini hingga sampai kepada kebenaran 
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dan kebahagiaan. Sesungguhnya ‘Umar sangat ingin agar setiap 

orang mendapatkan haknya ketika mengerjakan suatu urusan 

ber samanya dan mengambil tem pat di sampingnya. 

Seandainya dia bersikap keras terhadap pendapat yang 

ber  beda atau bertentangan dengannya, tentulah musyawarah 

tak akan mendapatkan ruang di era pemerintahannya. Namun, 

nya  ta nya, ‘Umar justru berbuat hal sebaliknya. Semua yang 

dia laku kan sangat jauh dibandingkan dengan yang dilakukan 

kaum oportunis yang hanya lincah bersilat lidah. Lelaki se der-

hana nan lurus itu sangat menghargai orang-orang yang berani 

mem  per   tanyakan kebijakannya dan menyampaikan gagasan 

yang ber beda dengannya. Yaitu, mereka yang senantiasa berkata, 

“Mau ke mana?” atau “Mengapa demikian?” 

Kegembiraan ‘Umar terhadap kata-kata yang disampaikan 

secara berani dan demi kebenaran, jauh melampaui semua 

kegem biraan yang ada di muka bumi. Suatu hari, sahabat Abu 

Bakar tersebut naik mim bar dan bermaksud menyampai kan 

sesuatu yang sangat penting kepada kaum muslimin. Setelah 

me muji Allah Swt., dia memulai pidatonya, “Dengarlah, semoga 

Allah merahmati kalian.” 

Belum sempat ‘Umar melanjutkan ucapannya, seorang 

kaum muslimin yang hadir bangkit, kemudian me nim pali, 

“Demi Allah, kami tak akan mendengar! Demi Allah, kami tak 

akan mendengar!” Lalu, Amirul Mukminin bertanya dengan 

lem but kepadanya, “Mengapa, wahai Salman?”

Salman menjawab, “Sungguh, engkau telah melebihkan 

dirimu dengan dunia. Engkau memberi kami masing-masing satu 

lembar kain, sedangkan engkau mengambil dua lembar kain.” 

Kemudian, ‘Umar mengedarkan pandangannya kepada para 

hadirin dan bertanya, “Di manakah ‘Abdullah ibn ‘Umar?”

Mendengar namanya disebut, bangkitlah anaknya, ‘Ab-

dul lah, “Aku di sini, wahai Amirul Mukminin!” ‘Umar lan  tas 
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ber tanya kepadanya, “Siapakah pemilik kain yang kedua?” 

‘Abdullah menjawab, “Aku, wahai Amirul Mukminin.”

Tak perlu waktu lama, Amirul Mukminin berbicara kepada 

Salman dan para hadirin yang lain, “Sesungguhnya aku, se-

bagaimana yang engkau ketahui, adalah laki-laki dengan postur 

tinggi, sedangkan kainku sudah amat pendek. Maka, ‘Abdullah 

memberikan jatah kainnya kepadaku, lalu aku menyambungnya 

dengan kainku.”

Mendengar hal itu, Salman berkata dengan mata yang ber-

kaca-kaca karena rasa haru, bahagia, dan yakin, “Alhamdulillah! 

Sekarang, lanjutkanlah, niscaya kami akan mendengar dan me-

naatinya, wahai Amirul Mukminin.”

Apakah pernah manusia berada pada puncak kebebasan 

berpendapat hingga memerinci jumlah pakaian yang dimiliki 

pe mim pinnya, dan hal itu diungkapkan dengan bahasa yang 

sangat lugas di depan khalayak umum? Bagi siapa pun yang me-

ngetahui pernah ada pemimpin seperti ini di dalam perjalanan 

se jarah manusia, sampaikanlah kepada kami!

Pada hari yang lain, ketika itu, ‘Umar sedang duduk bersama 

para sahabat. Riungan itu dibelah oleh seseorang yang datang 

secara tiba-tiba. Tangannya terkepal menggenggam sejumput 

rambut yang terpotong. Setelah sampai di hadapan ‘Umar, dia 

mencampakkan potongan-potongan rambut itu ke dada ‘Umar 

dengan muka yang tampak kesal dan marah. 

Melihat tindakan orang tersebut, bergejolaklah kemarahan 

di dada para sahabat. Malah beberapa sahabat hampir me nye-

rangnya. Namun, sang Khalifah dengan sigap memberi isyarat 

kepada mereka untuk menahan diri. Dia mengumpulkan dan 

me munguti rambut yang berserakan tadi dengan tangannya. 

Setelah itu, dia memberi isyarat kepada laki-laki tersebut agar 
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duduk dan memberi kesempatan kepadanya untuk bernapas 

dengan ter atur sehingga kegelisahannya reda. Tak lama kemu-

dian, sang Khali fah berkata, “Sekarang, sampaikanlah apa 

masalah mu?”

Laki-laki tersebut menjawab dengan gejolak amarah yang 

kembali bangkit di dalam dadanya, “Demi Allah, andai saja ne-

raka itu ti dak ada, wahai ‘Umar!” ‘Umar lalu berkata, “Engkau 

benar, an dai saja neraka itu tidak ada. Tapi, apa sesungguhnya 

masalah mu!”

Laki-laki tersebut pun menceritakan masalahnya bahwa 

Abu Musa Al-Asy‘ari telah menjatuhkan hukuman kepadanya, 

se dang kan dia merasa tak berhak menerima hukuman itu. Abu 

Musa bahkan mencambuk dan memotong rambutnya de ngan 

pisau. Kemudian, dia mengumpulkan potongan rambutnya dan 

mem bawanya kepada pemimpin kaum muslimin tersebut.

Beberapa saat kemudian, ‘Umar menatap wajah para saha-

batnya satu per satu, lalu berkata, “Seandainya manusia memiliki 

keberanian seperti ini, niscaya lebih aku cintai daripada semua 

yang Allah berikan kepada kita.” Lantas, ‘Umar menulis surat 

kepada Abu Musa berisi perintah agar dia me lakukan qishash; 

cam bukan dibalas cambukan, cukuran dibalas cukuran.38

Inilah penguasa yang gembira terhadap semua pengaduan 

atau kritikan yang berani. Seorang laki-laki menuntut haknya 

tanpa rasa takut dan menyampaikan pen dapatnya dengan terus 

terang, itu lebih dia cintai—sebagaimana yang diucapkannya—

dibandingkan dengan semua kekayaan yang dicurahkan kepa-

danya dan diperolehnya dari Romawi dan Persia. 

‘Umar sangat yakin terhadap dirinya. Dia pun sangat kon-

sisten dalam melangkah. Karena itu, dia tak pernah ta kut untuk 

dikritik atau terhadap perbedaan pen dapat. Sa ha bat Rasul itu 

38 Diriwayatkan Ibn Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf dari Abu Zur‘ah (34518) 
dengan isnad yang hasan, Mahdh Al-Shawâb (2/467).
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justru sengaja mencari keduanya dan meng apre siasi siapa saja 

yang menyampaikannya. Bahkan ‘Umar mem berikan motivasi 

kepada rakyatnya agar di dalam hati dan pikiran mereka tak ada 

rasa takut atau sungkan untuk me lakukannya. Dengan demikian, 

dia menjadi lebih tenang ka rena memperoleh penerang dan 

argumentasi pe nye im bang yang akan menyempurnakan 

langkahnya dalam jalan kebe naran.

Suatu hari, dia berkata di hadapan kaum muslimin, “Ja-

nganlah ka lian memberi mahar kepada perempuan lebih dari 

40 uqiyah (1 uqiyah=40 dirham). Adapun jika lebih dari itu, 

kele bihannya harus diserahkan ke Baitul Mal.” Tiba-tiba se-

orang perempuan berdiri dan berkata, “Apa-apaan ini, wahai 

‘Umar?”

Lalu ‘Umar bertanya kepadanya, “Mengapa?” Wanita itu 

menjawab, “Bukankah Allah Swt. berfirman, ... sedang kamu 

te  lah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang 

ba  nyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun 

darinya. Apa kah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 

tu duhan yang dusta dan (menanggung) dosa yang nyata? (QS 

Al-Nisâ’ [4]: 20).

Mendengar ucapan wanita itu, seketika wajah ‘Umar men-

jadi sumringah, bahkan tersenyum. Kemudian, dia me nyam-

paikan ucapan yang sangat fenomenal, “Wanita itu benar dan 

‘Umar salah.”39

Bukan itu saja. Saat terjadi perbedaan pendapat yang di-

bumbui amarah, ‘Umar tak pernah merasa kesal atau kecil hati. 

Contohnya, ketika dia mencopot jabatan Khalid ibn Walid 

r.a. Kemudian, dia mengumpulkan rakyatnya di Madinah dan 

berkata, “Aku meminta maaf kepada kalian atas pencopotan 

Khalid. Sesungguhnya aku memerintahkan nya agar menyimpan 

39 Diriwayatkan Ibn Al-Jauzi dalam Manâqib, h. 149. Ibn Katsir dalam 
tafsirnya (2/213), dia berkata, “Sanadnya terputus.” Lihat Mahdh Al-Shawâb 
(2/587).
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harta ini untuk diberikan kepada orang-orang lemah dari kaum 

Muhajirin, tetapi dia memberikannya ke pada orang-orang yang 

memiliki kemampuan, kemuliaan, dan pengaruh.”

Abu ‘Amr ibn Hafsh ibn Mughirah yang berada di situ 

bang kit dan menyatakan, “Demi Allah, apakah engkau tak akan 

meminta maaf, wahai ‘Umar? Engkau mencopot orang yang 

diangkat oleh Rasulullah Saw. Engkau menyarungkan pedang 

yang telah dihunus Rasulullah Saw. Engkau mengesampingkan 

perintah yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah Saw. Engkau 

memutuskan persaudaraan dan telah berlaku iri dan dengki.”

Orang yang memutuskan persaudaraan, orang yang iri dan 

dengki. Dua tuduhan ini ditujukan kepada Amirul Mukminin. 

Dua tuduhan yang diarahkan kepadanya dengan sa ngat tajam 

dan diiringi amarah serta dilakukan di depan umum. Ya, ‘Umar 

hanya tersenyum tulus menyikapi hal itu. Tak lama ke mu dian, 

dia berkata ke pada Abu ‘Amr, “Sesungguhnya engkau me miliki 

hubungan ke ke rabatan, masih berusia muda, dan marah atas 

anak paman mu!”40

Ini bukan gambaran sosok pemimpin yang adil semata. Lebih 

dari itu, ini gambaran seorang guru besar, pemilik kecakapan 

yang tinggi dalam memahami manusia dan memberikan 

motivasi kepada mereka. 

Apakah jejak yang di ting gal kan dari sikapnya di dalam 

hati manusia? Ketenangan seperti apakah yang memenuhi hati 

manu sia dari pemimpin seperti ini? Namun, apakah salah jika 

‘Umar berbuat demikian? Bukankah dia murid Rasulullah Saw. 

dan sahabat Abu Bakar r.a.?

40 Diriwayatkan Imam Ahmad (15905), Muhaqqiq berkata, “Para perawi 
atsar ini semuanya tsiqat.”
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Dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri dan 

mendengar dengan telinganya sendiri manakala seorang Arab 

badui menyerang Rasulullah Saw. Saat itu, Nabi se dang ber kum-

pul bersama para sahabat. Laki-laki badui itu berkata kepada 

beliau, “Berikan kepadaku! Harta itu bukan milikmu dan bukan 

milik ayahmu.” Kemudian, ‘Umar melihat respons Rasulullah 

Saw. yang hanya tersenyum dan berkata, “Engkau benar. Ini 

ada lah harta Allah.”

Sikap orang badui itu membangkitkan kemarahan ‘Umar. 

Hampir saja dia memukul Arab badui itu. Namun, Rasulullah 

Saw. sigap melarangnya. Beliau justru berbicara kepada orang 

badui itu dengan penuh kelem butan dan senyuman yang tak 

pernah luput dari bibir beliau. Kemudian, sang Kekasih Allah 

tersebut berkata kepada ‘Umar, “Biarkan saja dia, wahai ‘Umar. 

Sesungguhnya pemilik hak berhak untuk menuntut!”41

Ya, di jalan yang lurus inilah ‘Umar berjalan. Dia meng-

hargai setiap kritikan bermanfaat yang datang kepadanya. Dia 

pun menghormati setiap perbedaan pandangan yang di arah kan 

kepadanya secara baik-baik. Sesungguhnya setiap orang berhak 

untuk menyampaikan pendapatnya kepada Amirul Muk minin. 

Bahkan, mereka berhak untuk melakukan protes ter hadap ke-

bijakan-kebijakan yang tak memuaskan mereka. 

Sesungguhnya ‘Umar meninggalkan mereka dalam ke adaan 

telah memahami dengan baik bahwa musyawarah bukanlah hal 

yang mewah dan hanya milik segelintir orang. Musyawarah 

bukan sekadar kegiatan untuk mengisi kekosongan, tetapi ciri 

peradaban suatu umat terhadap tanggung jawabnya bersama 

pe mimpinnya; tangan dengan tangan, kepala dengan kepala, 

ide dengan ide.

Rakyat sangat percaya dan yakin pemimpin me  reka sung-

guh-sungguh ingin mengetahui pandangan mereka menge nai 

41 HR Muslim dari Anas ibn Malik (2476) dengan redaksi yang berbeda.

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   128 11/14/2014   10:37:12 AM



129

Kh
al

id
 M

uh
am

m
ad

 K
ha

lid

suatu hal, dan dia juga benar-benar menelaah pan dang annya 

sendiri.

Banyak sekali peristiwa yang telah menjadi bukti bagai-

ma na ‘Umar sangat menjunjung tinggi musya warah dan meng -

hormati setiap protes yang ditujukan rakyat nya kepada nya. Se-

mua peristiwa itu menjadi pendorong utama yang meng ins pirasi 

rakyat untuk memiliki keberanian dalam me nyam pai kan pen-

dapat mereka dan ikut serta me mikul beban pe me rintah an.

‘Umar merupakan sosok yang piawai dan peka dalam me-

mahami karakter orang-orang oportunis, yaitu mereka yang 

selalu mengikuti arah angin dan kesukaan pe ngua sa, sehingga 

berlomba-lomba menyampaikan pendapat yang akan membuat 

sang Khalifah senang. Terhadap orang-orang seperti ini, ‘Umar 

tak akan memberikan ruang, te tapi akan berkata kepada mereka 

ketika me reka menunjukkan aksinya, “Hai musuh Allah, demi 

Allah, eng   kau tak bermaksud meraih ridha Allah dengan usul-

an mu itu!” Jumlah orang-orang oportunis tak banyak pada 

masa ‘Umar. 

Kebanyakan kaum muslimin ketika itu ada lah orang-orang 

yang berkarakter mulia. Mereka senantiasa me  nyam  paikan 

ucapan-ucapan yang jelas, lantang, jujur, dan ber taburkan 

man  faat. Kata-kata yang mengandung keimanan ter hadap ke-

be nar an dan kewajiban mereka. Sikap mereka kian didukung 

oleh karakter dan pembawaan Amirul Mukminin yang selalu 

mem berikan penghormatan, baik kepada orang-orang yang 

mena sihatinya maupun orang-orang yang me nentangnya.

Keluhuran karakter ‘Umar tampak pula ketika melakukan mu-

sya warah atau bertukar pikiran dengan rakyatnya dalam po sisi-

nya sebagai Amirul Mukminin. Dia tak pernah me mosisikan diri -
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nya sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan, tetapi seba gai 

manusia yang kedudukannya sejajar dengan rakyatnya. 

‘Umar selalu menanamkan di dalam hatinya bahwa yang 

dia hadapi adalah guru-guru yang akan menunjukkan ja lan 

ke  baikan kepadanya. Mereka akan menunjukkan jalan kese la -

matan dari kesengsaraan hisab di akhirat, karena me reka telah 

membantunya dengan memberi pendapat dan masukan se-

hingga se makin memperjelas kebenaran. Semangat inilah yang 

mem buat ‘Umar sanggup menerima setiap pendapat, meski itu 

ber tentangan dengannya. Bahkan, dia pun sanggup menerima 

setiap kecaman yang diarahkan ke pa danya. 

Suatu hari, ketika dia sedang menelusuri jalanan Kota Ma-

dinah bersama Jarud Al-‘Abdi, tiba-tiba terdengar suara se  orang 

perempuan memanggilnya, “Tunggulah sebentar, wahai ‘Umar! 

Aku ingin berbicara denganmu.”

Suami ‘Atikah tersebut mengarahkan pan dang annya ke 

arah suara tadi dan menunggu wanita itu datang. Lalu, wanita 

itu menyampaikan maksudnya, sementara ‘Umar menyimaknya 

sembari tersenyum, “Wahai ‘Umar, dulu engkau dipanggil 

‘Umair, yaitu pemuda yang gemar ber gulat dengan pemuda lain 

di Pasar ‘Ukâzh. Kemudian, engkau dipanggil ‘Umar. Setelah itu, 

eng kau dijuluki Amirul Muk minin. Bertakwalah engkau kepada 

Allah dalam urus an rak yat. Dan ketahuilah, sesungguhnya se-

se orang yang takut mati, akan takut kehilangan.”

Lalu, Jarud berkata kepada wanita itu, “Lancang sekali 

eng kau kepada Amirul Mukminin.” Namun, sang Khalifah 

menahan tangan Jarud dan berkata, “Biarkanlah dia, sesung guh-

nya engkau tak tahu siapa dia. Dia adalah Khaulah binti Hakim, 

wa nita yang suaranya didengar oleh Allah dari langit ketujuh 

ketika berdebat dengan Rasulullah Saw. mengenai urusan sua-
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minya, juga saat dia mengadu kepada Allah. Maka, ‘Umar, demi 

Allah, le bih pantas untuk mendengarkan ucapannya.”42

Sesungguhnya watak dasar bangsa Arab dan semangat yang 

diajarkan Islam, tak diragukan lagi, telah memotivasi kaum 

mus   limin generasi pertama untuk bersikap berani dalam meng-

hadapi penguasa. Namun, tak diragukan pula, keberanian me-

reka yang luar biasa itu tak akan berkembang jika pemim pin nya 

tak memperlihatkan keteladanan perilaku yang bijaksana dan 

agung, sehingga mampu mengembangkan sikap kritis dan be-

rani, bukan malah meredupkannya. Dan, inilah yang dilakukan 

‘Umar.

Pada era pemerintahan laki-laki mulia ini, musyawarah 

benar-benar mendapatkan ruangnya yang sangat baik tanpa 

ter  usik dengan gangguan dan ancaman. Hal ini bisa tercapai 

ka rena virus berbahaya tak menggerogoti keberlangsungan mu-

sya  warah yang baik, yaitu manakala cinta seorang pemimpin 

ter  hadap kedudukannya jauh lebih besar daripada cintanya  pada 

kemerdekaan berpendapat. Adapun ‘Umar tak hanya me nempuh 

pola kepemimpinan yang berkebalikan dengan hal itu, tetapi 

pandangannya terhadap kekuasaan pun bagaikan seseorang 

yang terpaksa memakan daging bang kai.

Walau menjauhkan kedudukannya dari segala kemewahan 

dan kenikmatan, sesungguhnya sahabat Nabi ini tetap dengan 

pandangannya terhadap kekuasaan. ‘Umar tetap me man dang 

dirinya sebagai orang yang dibebani tanggung jawab, bukan 

orang yang berambisi untuk mendapatkan kedudukan.

42 Diriwayatkan Qatadah dari ‘Umar. Sanadnya lemah karena keterputusan 
sanad antara Qatadah dengan ‘Umar. Lihat Mahdh Al-Shawâb (3/777).
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Pemimpin umat itu senantiasa memperlakukan dan mem-

persiapkan rakyatnya untuk menjadi pemimpin yang hakiki 

dan khalifah yang jujur, apabila suatu saat nanti dia meninggal 

du nia. Dengan demikian, dia berusaha serius melakukan pem-

binaan yang kuat dan solid terhadap rakyatnya. Dan, ‘Umar 

benar-benar telah melakukan hal itu. Kekayaan negara di-

per   gu nakan sepenuhnya untuk melayani rakyat. Dia bangun 

ben teng-benteng nan kokoh untuk melindungi rakyat. Dia ba-

ngun pu la kota-kota untuk menyokong kehidupan rakyatnya 

se   hing ga sejahtera.

Seiring dengan hal itu, bahkan sejak sebelumnya, ‘Umar 

telah memusatkan perhatiannya terhadap potensi yang dimiliki 

rakyatnya, sehingga menjadi kekuatan yang menjelma dalam 

kebanggaan. Pun perasaan bahwa mereka adalah tuan dalam 

ke adaan aman dan mampu menorehkan garis hidup mereka 

sendiri serta menying kirkan pikiran-pikiran yang membisikkan 

semua itu bisa diperoleh tanpa upaya yang sungguh-sungguh.

Demikianlah langkah dan kebijakan yang ‘Umar berlaku-

kan dengan semangat musyawarah yang mengiringinya. Dia be-

rikan setiap hak dengan penuh peng hormatan dan penghargaan. 

Amirul Mukminin tak per nah membuat sandiwara musyawarah 

agar hasilnya sesuai ke ingin annya atau keinginan kelompok 

tertentu. Dia sangat men junjung musyawarah sebagai hak umat 

secara keseluruhan. Mengapa itu dia lakukan? Sebab, sang Kha-

lifah bukanlah milik suatu kelompok tertentu, melainkan milik 

umat, dunia, dan se jarah manusia.

Kita sedang berada di hadapan seseorang yang memiliki orisi-

nali tas dalam pertumbuhan, lingkungan, dan agamanya. Laki-

laki yang sangat mengerti tentang makna kedudukannya di 

an  tara manusia dan kedudukan manusia-manusia lain terhadap 
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dirinya. Dia pun sangat memahami kedudukan dirinya dan ma-

nusia lain terhadap pusaran kehidupan manusia yang se  nantiasa 

bergerak tiada henti.

‘Umar juga sangat mengerti tentang hakikat alam yang 

se dang dia tinggali, tanpa harus mempelajarinya di universitas 

atau dari buku-buku. Adapun hakikat pertama yang dia pahami, 

se bagaimana terkandung dalam ucapannya yang fe nomenal, 

“Sejak kapan engkau memperbudak manusia, bukan kah mereka 

dilahirkan ibunya sebagai manusia merdeka?”

Inilah “hakikat alam” kemanusiaan yang pertama kali  

dipahami oleh ‘Umar bahwa setiap orang telah jelas kemer de-

kaannya, yaitu sejak dia dilahirkan ke du nia.  Dan ‘Umar, sebagai 

seorang pemimpin, tak merasa takut ter hadap kemerdekaan 

rak yatnya. Dia juga tak khawatir jika hal itu akan mengancam 

ke du dukan nya. Bahkan manusia penuh pesona tersebut sa ngat 

menjunjung ke merdekaan mereka. Rasa cintanya akan ke-

merdekaan mereka bagaikan seseorang yang sedang dimabuk 

cinta; dia menyanjung tinggi-tinggi yang dicintainya itu de ngan 

penuh ke tulusan.

Menurut ‘Umar, kemerdekaan sangatlah sederhana dan uni-

versal. Kemer de kaan adalah salah satu bagian untuk mencapai 

kebe naran. Maka, kebenaran berada di atas aturan apa pun. 

Se lama ma nusia mengetahui kebenaran, me reka harus merdeka 

dalam menjalani segala hal yang mereka ke tahui itu. 

Selama tak ada orang yang bisa merumuskan kebenar an 

atau mengetahui kebenaran hanya seorang diri, setiap orang 

mem punyai hak untuk mencari kebenaran. Sesungguhnya 

ma  nusia adalah makhluk yang merdeka dan bebas me nyam-

paikan pen da pat, pemikiran, dan pe rasaannya. Jika pendapatnya 

benar, ma syarakat di sekitarnya akan mendapatkan manfaat. 

Se dangkan jika pendapatnya salah, ke salahan itu akan terlihat 

jelas pada diri nya.
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Akan tetapi, perlu kita tegaskan bahwa yang dimaksud 

“hak” di sini adalah hak menyampaikan gagasan atau pemikiran 

ten tang suatu permasalahan yang tak dijelaskan secara detail 

oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Telah banyak contoh tentang kebenaran yang sengaja 

di simpan dulu oleh Allah Swt. agar manusia berpikir untuk 

men cari dan mempelajarinya. Betapa banyak hakikat yang 

perlu pe ne laahan dan pemikiran manusia agar menjadi terang 

dan jelas. 

Menurut ‘Umar, menyampaikan pendapat adalah hak setiap 

orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik besar mau pun 

kecil. Menyampaikan pendapat bukanlah hak seke lompok 

orang. Itu hak kelompok mana pun.

Sesungguhnya ‘Umar mengamati semua hal yang terjadi di 

sekitarnya. Dia melihat banyak sekali peradaban yang runtuh, 

singgasana yang roboh, dan bangsa yang terhina. Mereka ber-

teriak dan memerdekakan diri mereka. Kemudian, dia berta nya 

dalam hati, “Siapakah yang akan menyelesaikan pekerjaan besar 

ini dengan sem   purna?”

Semua itu, tak lain, akan diselesaikan secara sem purna 

oleh tangan manusia biasa, suatu kaum yang buta huruf, fakir, 

miskin, dan sederhana yang beriman kepada Muhammad Saw. 

Mereka adalah kaum yang mengikuti petunjuk yang di bawa 

beliau. Merekalah tiang-tiang bagi kehidupan yang baru.

Apabila kita memberikan penghormatan dan penghargaan 

atas bantuan mereka dalam mengalahkan musuh dan membangun 

peradaban, sudah sepatutnya kita menghormati juga ucapan 

mereka. Apabila kita meminta dukungan dan sokongan mereka 

kepada kita, sudah sepatutnya kita menghormati dan menerima 

saran serta kritikan mereka.

Dan, selama mereka berada pada posisi yang sesungguhnya 

sebagai pihak yang memikul segala beban, sejak awal hingga 

akhir, maka seorang pemimpin tak berhak menentukan ke pu-
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tusan dan peraturan-peraturannya secara sepihak tanpa mem-

per timbangkan aspirasi rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin 

tak bisa mengabaikan hak rakyatnya dan berkata, “Tidak,” 

se   ba   gaimana pemimpin memerlukan mereka untuk ber   kata, 

“Kami setuju.”

Suatu hari, ‘Umar melakukan pembicaraan dengan seorang 

rakyatnya tentang suatu hal. Rakyatnya ini tetap dengan penda-

patnya dan berkata kepada Amirul Mukminin, “Takutlah engkau 

kepada Allah, wahai ‘Umar!” Dia mengatakan hal itu hingga 

beberapa kali. Kemudian, seorang sahabat yang sedang duduk 

membentak laki-laki itu, “Cela ka  lah engkau! Engkau terlalu 

banyak bicara kepada Amirul Muk minin!”

Namun, ‘Umar berkata, “Biarkanlah dia. Tak ada kebaikan 

dalam diri kalian jika kalian tak mengatakannya, dan tak ada 

kebaikan dalam diri kita jika kita tak mendengarkannya.” Benar, 

tak ada kebaikan di dalam diri rakyat, jika mereka tak berani 

mengatakan kebenaran yang ada di dalam pikiran mereka. Seba-

liknya, tak ada kebaikan dalam diri seorang pemimpin, jika dia 

tak mau mendengar dan memperhatikan pendapat rak yat nya.

Akan tetapi, ini bukan tentang “me ngatakan” dan “mendengar-

kan”. Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana menciptakan 

rasa saling percaya dan ketenangan se hingga bisa memotivasi 

ke beranian untuk menyampaikan pen dapat dan kemampuan 

untuk bersikap adil dalam menerima pen dapat orang lain.

Simaklah keagungan dan kebijaksanaan ‘Umar dalam 

urus an ini, sebagaimana kebijaksanaannya dalam urus an lain. 

Keagungan dan kebijaksanaan ‘Umar terlihat pada pan dang-

annya bahwa keberanian adalah rahasia dan dasar ke mer dekaan. 

Apabila seseorang tak memiliki keberanian, nis caya dia akan 
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kehilangan kesempatan untuk istiqamah, maju, tum buh, dan 

ber kembang. 

Jika demikian, sebuah pemerintahan bersama rak yatnya 

akan terseret secara bersamaan ke dalam jurang kehan curan. 

Se sungguhnya jika kedua unsur, yaitu pemimpin dan rakyat, 

telah kehilangan keberanian untuk menyampaikan pen dapat 

dan menerima perbedaan pendapat, berarti mereka semua se-

dang berjalan mundur dari kehidupan dengan penuh kesung-

guhan.

Suatu keberuntungan yang amat besar bagi umat yang dipim-

pin oleh sosok yang kuat dan tepercaya seperti ‘Umar. Sosok 

yang bersih dari cela dan cacat, yang biasanya me ngo tori te-

gak nya hukum dan laju pemerintahan. Cela dan cacat be rupa 

keserakahan agar kepentingan diri sendirilah yang semakin 

tinggi. ‘Umar sung guh bersih dari cela dan cacat itu. Bah kan dia 

jauh sekali me lam pauinya. Apa pun yang terjadi, ke pen tingan 

terbesar yang wajib dijunjung tinggi ‘Umar adalah kebenaran.

Suatu ketika, ‘Umar pernah memutuskan satu perkara dan 

menetapkan kebijakan atas perkara tersebut. Namun, orang yang 

terkait dengan perkara tersebut menentang dan menolak ke  pu-

tusannya. Orang itu berkata kepada sang pemimpin yang adil 

dan khalifah tepercaya ini, “Aku ingin perkara ini diselesaikan 

pihak lain.”

Demi Allah, ‘Umar sedikit pun tak merasa sakit hati men-

dapat perlakuan demikian. Dia juga tak menolak keinginan 

orang itu untuk mencari penengah. Bahkan, Amirul Mukminin 

menyambut ide itu dengan lapang dada dan gembira. Sebab, dia 

akan mendapatkan penolong yang membantunya mencapai ke-

benaran, jika dia benar, dan mengantarkannya pada ke benaran, 

jika orang itu memang bersalah.
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Suatu hari, ‘Umar berjumpa dengan ‘Abbas dan berkata 

ke padanya, “Aku pernah mendengar bahwa sebelum wafat, 

Ra sulullah Saw. ingin memperluas masjid dan sesungguhnya 

rumahmu sangat dekat dengan masjid. Berikanlah rumahmu 

kepada kami dan kami akan memberi pengganti dengan rumah 

yang lebih luas daripada rumah itu.”

Namun, ‘Abbas menjawab, “Aku tidak setuju.” ‘Umar lalu 

menimpali, “Jika demikian, akan aku paksa.” ‘Abbas men jawab, 

“Engkau tak berhak melakukannya. Hadirkanlah pihak yang 

bisa menengahi antara aku dan engkau untuk memutuskan 

urus an ini dengan kebenaran!”

Amirul Mukminin pun setuju, lalu bertanya, “Baiklah. 

Siapa yang eng kau pilih?” ‘Abbas menjawab, “Hudzaifah ibn 

Yaman.” Di luar dugaan, ‘Umar bukan memanggil Hudzaifah 

agar datang ke majelisnya, tetapi keduanya, dengan kerendahan 

hati, mendatangi Hudzaifah.

Benar, dengan begitu, sekarang Hudzaifah memiliki kedu-

dukan yang lebih tinggi daripada sang Khalifah. Hudzaifah 

menjadi pe ne ngah antara sang Khalifah dan ‘Abbas, seorang 

rakyatnya dari kalangan kaum muslimin. Hudzaifah menjadi 

penengah un tuk menyelesaikan masalah antara negara dengan 

seorang pen  duduknya. Perannya, jika dia istiqamah, se perti 

lem baga-lembaga yudikatif negara pada zaman seka rang.

Maka, ‘Umar dan ‘Abbas duduk di hadapan Hudzaifah ibn 

Ya man. Mereka menceritakan permasalahan yang terjadi di 

an tara keduanya. Kemudian, Hudzaifah berkata, “Aku pernah 

men dengar, Nabi Daud a.s. pernah memiliki keinginan untuk 

mem perluas Baitul Muqaddas. Namun, di de kat tempat itu ada 

rumah milik anak yatim. Lalu, Nabi Daud a.s. meminta rumah 

anak yatim tersebut, tetapi anak yatim tersebut me nolaknya. 

Nabi Daud a.s. pun ingin mengambilnya secara paksa. Kemu-
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dian, Allah menurunkan wahyu kepadanya, Sesungguhnya rumah 

yang paling jauh dari kezaliman adalah Rumah-Ku. Maka, Nabi 

Daud a.s. membiarkan rumah itu tetap bersama pemiliknya.”

Setelah itu, ‘Abbas melirik ‘Umar dan bertanya, “Apakah 

engkau masih ingin memaksaku untuk memberikan rumahku?” 

Sang Khalifah menjawab, “Tidak.” Abbas lalu ber kata, “Na mun, 

aku tetap akan menyerahkan rumahku untuk perluasan mas jid 

Rasulullah Saw.”43

Andai saja ‘Umar menyaksikan ingar bingar kondisi umat ma-

nusia sekarang yang merayakan demokrasi kemanusia an dan 

keagungannya, tentu dia akan terharu memandang ke ada an ini 

dengan ketakjuban dan kekaguman. Dan, setelah me lihatnya, 

dia akan berpikir bahwa dia telah melakukan se suatu yang tak 

biasa.

Inilah inti sari keagungan seorang laki-laki yang se lalu 

mendoakan kebaikan siapa pun yang memberinya petunjuk 

ten tang kesalahan-kesalahannya dan berkata ke padanya, “Tidak, 

wahai ‘Umar!” Semoga Allah Swt. tetap “meng hidupkan” Amirul 

Mukminin, penghormatan ter baik atas manusia yang Engkau 

hadirkan dan agama yang Engkau lin dungi.[]

43 Kisah ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (542).
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D alam tingkatan fitrah, keimanan, dan tanggung jawab , 

sudah terbukti bagaimana peran sebuah kecerdasan. 

Ummul Muk minin ‘A’isyah r.a. pernah menyam paikan secara 

sing kat ten tang tingginya kecerdasan ‘Umar. ‘A’isyah berkata, 

“Demi Allah, dia seorang yang berpengetahuan luas dan me-

mi  liki karakter yang unik. Dia telah mempersiapkan jawaban 

untuk segala sesuatu.”

Sesungguhnya Allah telah memberikan pemahaman dan 

hikmah yang luar biasa kepada ‘Umar, Dan Allah memberikan 

hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi 

hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak (QS 

Al-Baqarah [2]: 269).

‘Umar adalah pemilik karunia, anugerah, dan kebaikan 

dari Allah Swt. Tak ada sesuatu dalam kehidupannya yang dia 

berikan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan dia persem-

bah kan semuanya kepada Allah. Dia berikan hidupnya dalam 

ke taatan kepada Allah dan melayani makhluk-Nya.

Kecerdasannya adalah penyangga kebenaran, bukan ke-

batilan. Kecerdasan muncul dari tanggung jawabnya dan dia 

bekerja dengan kecerdasan itu. Kecerdasan suci yang lurus dan 

pengalaman yang tinggi membuatnya tidak pernah ber basa-basi 

atau ragu-ragu dalam melangkah. Dia selalu ber terus terang dan 

lantang menyampaikan kebenaran se hingga secepat kilat bisa 

merasuk ke dalam sanubari.
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Keberhasilannya memahami Islam sungguh karu nia yang 

sangat besar sebagai hasil yang lahir dari usaha keras. Ibn 

Mas‘ud berkata, “‘Umar adalah manusia yang paling mengerti 

Kitabullah di antara kami dan sangat memahami agama Allah.” 

Para sahabat menceritakan bahwa sang Khalifah menguasai 19 

cabang ilmu.

Kecerdasan dan kecemerlangan pemikiran ‘Umar akan 

tampak jelas dari setiap perbuatan yang dia lakukan dan kata-

kata yang dia ucapkan. Sebagaimana ‘Umar yang tak bersikap 

sombong dengan kekuasaannya, dia pun tak tinggi hati dengan 

kecerdasannya. Padahal, andai kecerdasannya itu diguna kan 

untuk mengikuti berbagai sayembara, tentu dia akan men jadi 

pemenang. 

Namun, ‘Umar memandang bahwa dia dianugerahi kecer-

dasan semata-mata digunakan untuk mendapat kan kebenaran 

dan menjauhkan diri dari segala keburukan yang se lalu di em-

buskan musuh-musuh kebe naran. Dia sering me nga takan, “Aku 

bukan penipu dan aku tak akan tertipu.”

Ucapan ini menggambarkan karakternya yang penuh 

ke cemerlangan dan kecerdasan. Kecerdasannya bukan untuk 

me  la ku kan kelicikan, tipuan, dan kemunafikan, bu kan pula 

ke cerdasan yang ambisius, apalagi mengekspresikan pem be-

rontakan. Kecer dasannya sangat  luhur, memancar dari pribadi 

yang agung, dan dipergunakan untuk melayani urusan-urusan 

mulia.

Oleh karena itu, kecerdasan ‘Umar bukan kecerdasan 

un tuk mematikan, tetapi untuk kepahlawanan; bukan pula ke-

cerdasan yang lahir karena dipelajari, tetapi lahir dari karakter 

yang di anu gerahkan Allah Swt. kepadanya.

Kita akan telaah beberapa peristiwa yang me nun jukkan 

akal yang beriman dan berkiblat kepada nash Al-Quran dan 

jejak Rasulullah Saw. Namun, secara ber samaan, akal tersebut 

terus mencari jawaban hingga melampaui batas-batas gaib 
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dan terkadang mendahului serta me la tar belakangi turunnya 

wahyu. 

Simaklah beberapa peristiwa yang meng gam barkan tan-

da-tanda kebesaran akal. Akal yang sangat meng imani teks 

Al-Quran dan tunduk kepada jejak langkah Rasul, tetapi pada 

waktu yang sama, akal tersebut terus mengembara dan mencari 

hingga batas hal-hal yang gaib, bahkan terkadang mendahului 

da tang  nya wahyu. Kiprah akal tersebut kemudian mendorong 

Rasulullah Saw. untuk menyampaikan sabda sebagai saksi atas 

kecerdasan akal yang luar biasa itu, “Sesungguhnya Allah telah 

menjadikan kebenaran dalam lisan ‘Umar dan hatinya.”44

Suatu hari, ‘Umar bertanya kepada Rasulullah Saw., “Wahai 

Ra sulullah, bukankah ini Maqam Ibrahim, Bapak kita semua?” 

Nabi menjawab, “Ya.” ‘Umar lalu berkata, “Sean dainya engkau 

menjadikan tempat ini sebagai tempat un tuk shalat ....” Beberapa 

hari kemudian, turunlah ayat yang mulia, ... dan jadikanlah 

Maqam Ibrahim itu tempat shalat (QS Al-Baqarah [2]: 125).45

Peristiwa tadi hanya satu dari sekian banyak peristiwa 

yang terkait dengan ‘Umar. Peristiwa yang menunjukkan te-

rang ben derangnya akal pikiran pemimpin kaum muslimin 

ter sebut dan kesucian jiwanya. Kecerdasan ‘Umar menjadi latar 

belakang turunnya wahyu sehingga menguatkan ide-ide atau 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Karena itulah, Ra-

sulullah Saw. pernah bersabda tentang ‘Umar, “Jika ada seorang 

44 HR Al-Tirmidzi dari Ibn ‘Umar r.a. (3682), disahihkan Al-Albani dalam 
Shahîh Al-Tirmidzi (2908).

45 Redaksi ini tercantum dalam Musnad Ibn Al-Ja‘d (2544). Diriwayatkan 
pula oleh Ibn Majah dengan redaksi yang berbeda dari Jabir (2960) dan 
disahihkan Al-Albani.
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muhaddas (orang yang mendapat ilham) setelah aku, pasti itu 

ada lah ‘Umar.”46

Hal itu pula yang membuat Rasulullah Saw. menjadikan 

khalifah kedua tersebut sebagai salah satu rujukan hukum bagi 

kaum muslimin. Rasulullah Saw. bersabda kepada para sahabat, 

“Sesungguhnya aku tak tahu keberadaanku di antara kalian, 

ikutilah dua orang setelah aku tiada: Abu Bakar dan ‘Umar.”47 

Kecerdasan ‘Umar sangatlah luas. Pandangannya yang bijaksana 

mampu menyingkap segala hal yang samar dan merujuk hingga 

dasar lembah yang dalam. 

Caranya menilai dan menyelesaikan urusan yang kecil 

sama seperti menghadapi urusan yang besar. Kalimat yang 

ring kas meluncur dari lisannya dan mengandung hukum yang 

fung sional. Dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa 

dalam mema hami berma cam karakter manusia, sebagaimana 

kemam puannya dalam memahami berbagai kejadian di dunia 

dan rahasia-rahasia ke hidupan.

‘Umar pernah berkata, “Seorang manusia lebih mirip dengan 

zamannya daripada dengan ayahnya.” Dia juga pernah berujar, 

“Tidaklah seseorang itu mendapatkan nikmat, kecuali akan 

tumbuh pula manusia yang iri dan dengki kepadanya. Se an dai-

nya ada seseorang yang lebih lurus daripada anak pa nah, engkau 

pasti tetap akan menemukan orang yang men ce la nya.”

Setiap ucapannya selalu penuh hikmah. Meski ringkas, 

te tapi menyeluruh. Dalam setiap ucapannya terkandung kecer-

dasan dan kebijaksanaan seorang ‘Umar. Apalagi peng alaman 

46 HR Ahmad dari ‘A’isyah r.a. dengan redaksi yang berbeda (24285), 
Muhaqqiq berkata, “Hadis ini sahih.”

47 HR Al-Tirmidzi dari Hudzaifah (3663) disahihkan Al-Albani dalam Shahîh 
Al-Tirmidzi (2896).
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dan pe nge tahuannya tentang keadaan manusia sangat matang 

dan sem purna.

‘Umar memosisikan manusia dalam timbangan yang cerdas 

dan lurus. Dia berkata, “Manusia yang paling kami cintai di 

antara kalian, sementara kami dalam keadaan belum melihat 

ka lian, adalah dia yang paling baik akhlaknya. Jika berbicara, 

pa ling jelas bicaranya. Dan jika kami menguji, dia adalah orang 

yang paling baik pekerjaannya.”

Hanya melihat seseorang secara sekilas tidaklah cukup 

untuk memberikan penilaian terhadap orang tersebut. ‘Umar 

per nah men dengar seorang laki-laki menyanjung orang lain. 

Laki-laki itu berkata bah wa orang tersebut adalah orang yang 

jujur. Maka, ‘Umar bertanya kepada laki-laki itu, “Apakah 

engkau pernah melakukan per jalanan dengannya selama satu 

hari?” 

Laki-laki itu menjawab, “Belum pernah.” Lalu ‘Umar ber-

tanya, “Apakah kalian per nah bermusuhan selama satu hari?” 

Laki-laki itu menjawab, “Tidak pernah.” ‘Umar bertanya lagi, 

“Apakah engkau menitipkan sesuatu ke pa danya?” Lagi-lagi 

laki-laki itu menjawab, “Tidak.” Lantas, ‘Umar pun ber kata 

kepadanya, “Jika demikian, sebenarnya engkau tak tahu apa 

pun tentang dia. Mungkin engkau hanya melihatnya ketika 

dia mengangkat kepalanya di masjid, kemudian dia me nun-

dukkannya.”

Inilah seorang imam yang memiliki sifat zuhud, wara‘, 

dan patuh. Bagi ‘Umar, seseorang yang terlihat mengangkat 

dan me nundukkan kepalanya di dalam masjid tidaklah cukup 

un tuk dinilai sebagai seseorang yang baik dan tepercaya. Ini 

bu kan berarti mengesampingkan peran ibadah sebagai indikasi 

ke   baik  an seseorang, tetapi metode penilaiannya me nye luruh 

terhadap rahasia-rahasia jiwa manusia. Ini bukti pe mahamannya 

yang brilian ten tang rahasia yang ter sem bunyi di dalam diri 

seseorang.
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Kecerdasan ‘Umar tak memandang sesuatu dari satu sudut 

pandang saja, melainkan secara keseluruhan dari berbagai sisi 

dan kemungkinan. Sehingga, caranya mengenal manusia pun 

ti daklah cukup dengan memandang aspek peribadahannya 

saja, meski kedudukan ibadah dan para ahli ibadah sangat 

tinggi di mata sang Khalifah. Pemimpin kaum muslimin ini 

ingin mengenal karakter seseorang secara utuh karena, dalam 

pe ma haman ‘Umar, ibadah berarti lurusnya pribadi seseorang 

dan kesempurnaannya. 

Oleh karena itulah, ‘Umar sering terheran dan ber tanya-

tanya jika ada orang yang bertakwa tapi tak cekatan, sedangkan 

orang yang tak bertakwa tapi sangat bersemangat. ‘Umar sama 

sekali tak melihat kelambanan dan kelalaian sebagai indikasi 

ibadah dan ketakwaan. Namun, menurut suami ‘Atikah ini, 

ke tak waan adalah kekuatan, kesucian, keluasan pe mikiran, 

dan kelebihan.

Lagi-lagi ‘Umar berpendapat bahwa kehidupan sejati 

tidak berisi kemalasan dengan harapan terhindar dari risiko. 

Namun, kehidupan sejati adalah keberanian dalam melakukan 

percobaan dan rangkaian praktik hingga berhasil dan sukses. 

Pernah suatu kali, sang Khalifah berbicara dengan rak yat nya 

mengenai seseorang. Mereka berkata, “Orang itu baik. Dia tak 

pernah mengenal ke bu rukan.” Lalu, ‘Umar berkata, “Itu lebih 

baik daripada dia me la kukannya.”

Hal ini tak berarti bahwa melakukan keburukan harus 

sesuai dengan pengetahuannya. Namun, seseorang harus was-

pada terhadap keburukan, se hingga tak tertipu oleh keburukan 

yang dibungkus topeng kebaik an.

Dengan kecerdasannya, ‘Umar juga mengerti bahwa ke-

uta ma an tak terdapat pada sikap mengucilkan diri dari kehi-

dupan ramai hanya karena alasan takut terhadap godaan dan 

jebakannya, tetapi keutamaan justru ada di dalam sikap meng-
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hadapi kehidupan yang sarat dengan bermacam masa lah dan 

fitnah.

Kemudian, muncullah pertanyaan, manakah yang lebih 

suci dan lebih utama di antara dua hal ini: seseorang yang tidak 

ber dosa karena tak digoda oleh dosa atau seseorang yang tergiur 

oleh dosa tetapi tak mengerjakan dosa?  Maka, ‘Umar menjawab, 

“Orang-orang yang tergiur maksiat tetapi tak melakukannya. 

Merekalah orang-orang yang hatinya diuji oleh Allah untuk 

meraih ketakwaan dan bagi mereka disediakan ampunan dan 

pahala yang sangat besar.”

Seiring berjalannya waktu, derajat dan kecerdasan yang dimiliki 

‘Umar kian luas dan tinggi. Hal itu tampak manakala sang Kha-

lifah ber sen tuhan dengan segudang permasalahan dalam ke-

hidupan rakyat yang dipimpinnya, juga ketika dihadapkan pada 

suatu permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Di sisi 

lain, ‘Umar pun kembali diuji dengan masalah baru yang mirip 

masalah sebelumnya, tetapi dia mengeluarkan fatwa hukum 

yang berbeda sebagai jalan keluarnya. Jika ditanya ten tang 

perbedaan tersebut, dia akan menjawab, “Fatwa itu adalah untuk 

masalah yang telah kita putuskan. Sedang kan fatwa ini adalah 

untuk masalah yang sedang kita selesaikan. Sesungguhnya dua 

permasalahan ini berbeda, mes ki kejadiannya serupa.”

‘Umar yang faqih dan genius tak memosisikan fatwa ba-

gaikan wadah yang statis, tetapi wadah yang sangat dinamis 

dan terus bergerak ke segala arah. Khalifah penerus Abu Bakar 

ini terus berupaya memahami perbedaan kon disi dan pe nye-

bab terjadinya suatu permasalahan sehingga memberikan 

pe ngaruh pada pengambilan keputusan hukum. Jelasnya, tak 

ada yang menandingi kecerdasan ‘Umar, selain keberanian dan 

kecerdasan itu sendiri.
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Kita bisa saksikan bersama, sosok yang se nan tiasa berpe-

gang teguh pada nash agama dan mengikuti ke te ladan an Ra-

sulullah Saw. ini, pada suatu ketika, malah meng  umum kan 

se le sainya pemberlakuan suatu hukum syariat. Padahal, ketika 

Rasulullah Saw. wafat, hukum tersebut masih diberlakukan. Pun 

tatkala Abu Bakar wafat, hukum tersebut ma sih diberlakukan, 

bahkan redaksi hukum tersebut akan te rus dibaca karena 

termaktub di dalam Al-Quran. 

Hukum yang dimaksud adalah mengenai penentuan 

besar an harta zakat yang dibagikan untuk para mualaf. Mualaf 

adalah sekelompok orang yang memeluk Islam, tetapi dengan 

keyakinan yang kurang atau tanpa diiringi keyakinan sama 

sekali tentang kebenaran Islam. Al-Quran memberikan mereka 

hak bagian harta zakat yang diambil dari Baitul Mal, dengan 

tujuan membujuk hati mereka agar tak berpaling lagi dari agama 

Islam sebelum merasakan manisnya iman. Dengan bagian harta 

zakat ini, diharapkan hati mereka menjadi condong kepada 

Islam dan kian tenang di dalam Islam.  

Akan tetapi, ‘Umar justru membalikkan logika tersebut. Dia 

berkata, “Dahulu Rasulullah Saw. memberikan bagian kepada 

me reka karena keadaan Islam saat itu masih lemah. Sedangkan 

hari ini, Allah telah memuliakan Islam dan menegakkan kali mat-

Nya. Barang siapa mau beriman, berimanlah; dan barang siapa 

hendak kafir, kafirlah. Agama ini tak diluaskan, ke cuali ba gi 

me reka yang masuk dengan penuh keinginan dan ke iman an.”

Sikap ini menunjukkan bagaimana tingginya kecerdas an 

seseorang. Bukan karena alasan yang terkandung di da lamnya, 

melainkan keberanian berpikirnya. Banyak orang yang kemudian 

bisa memahami maksud dan pemahaman ‘Umar tentang hikmah 

disyariatkannya hal ini. Namun, hanya sang Khalifah-lah yang 

mampu mengembangkan syariat ini dengan kecerdasannya. 

Apalagi, syariat ini sudah jelas terdapat dalam Al-Quran dan 

diberlakukan Rasulullah Saw. hingga beliau wa fat.
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Sungguh, dalam diri ‘Umar terdapat kepekaan hati nurani 

dan ketajaman pikiran dalam memahami syariat. Semua bertemu 

dalam kebahagiaan di dalam diri laki-laki cer das dan pemberani 

ini. Sebagai bukti, Rasulullah Saw. pernah meng utarakan tentang 

nikmat yang dianugerahkan Allah Swt. kepada ‘Umar. 

Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda, “Ketika tidur, aku bermimpi meli hat 

sebuah mangkuk berisi susu yang diberikan kepadaku. Kemudian 

aku pun meminumnya sehingga bisa melihat aliran air berjalan 

di sela-sela kuku. Lalu, aku memberikan sisanya kepada ‘Umar 

ibn Al-Khaththab. Dan para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, 

apakah takwil mimpi itu?’ Aku menjawab, ‘Ilmu.’”48

Seorang Muslim pernah dibawa ke hadapan ‘Umar karena me-

lakukan suatu pelanggaran yang mewajibkan di berlakukannya 

hadd. Kemudian, didatangkan tiga orang saksi yang membe rat-

kannya, tinggal menunggu kedatangan saksi terakhir se belum 

hukuman dijatuhkan.

Tak begitu lama, ‘Umar mengirimkan surat pemang gilan 

terhadap saksi terakhir. Ketika saksi itu datang dan semakin 

mendekati ‘Umar, orang itu tiba-tiba merasa takut. Saat lang-

kahnya semakin dekat, Amirul Mukminin menatapnya dan ber -

kata, “Aku melihat seorang laki-laki yang aku harapkan, se moga 

Allah tak mengorbankan seorang Muslim karenanya.” Lalu saksi 

itu berkata, “Aku tak melihat sesuatu yang mewajibkan adanya 

hadd.” ‘Umar menarik napas panjang. 

Kemudian, datanglah se orang laki-laki dengan tergesa-gesa. 

Amirul Mukminin sem pat menyangka bahwa dia akan memberi 

kabar baik. Orang itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku 

48 HR Al-Bukhari (82) dan Muslim (6341).
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melihat si fulan dan fulanah berpelukan di belakang po  hon 

kurma.” Saat men dengar pengakuan orang tersebut, son tak 

‘Umar mengangkat tongkatnya, lalu menceng keram kerah ba-

ju orang tersebut dan sempat memukulnya satu kali sebelum 

dia ber ta nya tajam, “Mengapa eng kau tak menutupinya dan 

ber harap dia segera bertobat? Sesungguhnya Rasulullah Saw. 

per nah ber sab da, ‘Barang siapa menutupi aib seseorang di dunia, 

niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.’”49

Inilah laki-laki wara‘ yang memandang kecil suatu ke sa-

lahan asusila, tetapi dia gunakan kecerdasannya untuk mem -

pelajari bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Sehingga dia 

memiliki pemahaman yang lahir dari gabungan sifat wara‘ dan 

kecerdasan. ‘Umar berwasiat kepada manusia de ngan pema-

ham annya yang agung, “Begi ni lah seha rus nya kalian berbuat. 

Jika kalian melihat saudara kalian keliru melang kah, tutupilah 

dan tolonglah dia serta berdoalah kepada Allah agar Dia meng-

ampuni dosanya. Dan janganlah kalian menjadi pembantu setan 

untuk mencelakainya.”

Sesungguhnya Amirul Mukminin sangat keras kepala. Na-

mun, pemahamannya yang lurus menerangi setiap sikapnya. 

Dia mengambil, memutuskan, dan membuat kebijakan dengan 

kecerdasannya, bukan dengan perasaannya. ‘Umar sangat me-

nen  tang perbuatan dosa. Namun, dalam menilai suatu perkara, 

dia perlu memeriksa setiap kejadian secara teliti dan berimbang. 

Inilah yang melatarbelakangi munculnya kaidah emas yang 

ber bunyi, “Lebih baik aku membatalkan hukuman atas pe-

langgaran yang syubhat daripada aku menjatuhkan hukuman 

da lam pelanggaran yang syubhat.”

Suatu hari, seorang laki-laki datang kepada ‘Umar dan me-

minta fatwa kepadanya. Laki-laki itu berkata, “Sesungguhnya 

49 HR Ibn Hibban dari Abu Hurairah r.a. (2544). Diriwayatkan pula oleh 
Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda (6760).
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anak perempuanku telah dihukum sesuai hukum Allah. Lalu,  

dia mengambil pisau untuk bunuh diri. Tetapi, kami berhasil 

me nemukannya, meski beberapa uratnya sudah dalam keadaan 

terputus. Kami kemudian mengobatinya sampai sem buh. Setelah 

itu, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan, hari ini, dia 

di lamar oleh seseorang. Apakah perlu kami ceritakan tentang 

semua yang pernah terjadi?” 

Lalu, ‘Umar menjawab, “Apakah engkau ingin membuka 

se suatu yang telah Allah tutupi? Demi Allah, jika engkau mem-

beritahukan semua yang pernah dialaminya kepada seseorang di 

antara manusia, niscaya kami akan menjadikan engkau con toh 

yang buruk bagi seluruh manusia. Sekarang, pergilah, dan nikah-

kanlah anakmu sebagai seorang Muslimah yang ter hormat.”

Amirul Mukminin tak memandang hukum secara terpisah-

pisah. Dia melihat hukum secara menyeluruh dan mencakup 

umum. Dia tak pernah menutup mata hatinya dari kenyataan. 

Sahabat Abu Bakar tersebut justru memusatkan perhatiannya 

pada kenyataan, mene laah dan menjadikannya sebagai bahan 

untuk berpikir se cara cerdas. 

Suatu malam, dia berjalan mengelilingi Kota Madi nah 

un tuk memeriksa keadaan dan keresahan tersembunyi yang 

se panjang siang luput dari perhatiannya. Tiba-tiba, sayup-

sa yup terdengar olehnya suara seorang wanita yang sedang 

me ratap pe nuh kesedihan, “Sungguh terasa panjang malam 

ini. Gelap seolah tak mau pergi. Namun, tak ada kekasih yang 

menemaniku. Demi Allah! Andai saja tak ada Allah, yang tak ada 

Tuhan selain Dia, tentulah ranjang ini sudah bergoyang. Tetapi, 

rasa takut dan malu kepada Tuhanku telah menahanku. Dan 

rasa hormatku kepada suami  ku untuk mendapat haknya.”
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Lalu, wanita itu berkata lirih, “Beginikah cara ‘Umar mere-

mehkan derita kami dengan tak adanya laki-laki di sisi kami?” 

Tak lama bagi ‘Umar mengetahui bahwa wanita tersebut ternyata 

seorang istri yang suaminya merupakan salah seorang dari pa-

sukan yang dia kirim ke medan perang. 

Pagi harinya, ‘Umar pergi ke rumah anaknya, Hafshah, lalu 

bertanya, “Hafshah, berapa lamakah seorang wanita bisa ber-

tahan diting gal kan suaminya?” Hafshah pun mengungkapkan 

apa yang ditanyakan sang Khalifah, “Dia bisa bersabar dalam 

satu bu lan, dua bulan, sampai tiga bulan. Kesabarannya mulai 

me nu run pada bulan keempat.”

Menyikapi hal itu, akhirnya ‘Umar merancang undang-

undang baru. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa 

setiap tentara yang telah berkeluarga tak boleh pergi berjihad 

lebih dari empat bulan. Kemudian, Amirul Mukminin mengutus 

seseorang un tuk membawa pulang suami wanita tadi. 

Dalam peristiwa yang lain, ‘Umar mendengar se orang 

kakek menangis dengan syair yang pilu karena ditinggal anak 

satu-satunya dalam waktu yang lama. Lalu, pemimpin kaum 

mus limin yang dikenal tegas tersebut bertanya ten tang keadaan 

kakek itu, sehingga diketahuilah bahwa anaknya me ru pa kan 

salah seorang dari pasukan kaum muslimin. Maka, saat itu juga 

‘Umar memanggil anak kakek itu untuk pulang. Kemudian, 

‘Umar membuat undang-undang yang menyebutkan bahwa 

siapa pun yang orang tuanya sudah berusia lanjut tak boleh ikut 

ber jihad, kecuali setelah mendapatkan izin dari orangtuanya.

Inilah kecerdasan karakter yang digunakannya untuk 

me  nyikapi realitas kehidupan masyarakat. Dia mempelajari 

ke hi dup an sehingga menjadi bahan pemikirannya. Adat, ke-

bia  saan, dan undang-undang telah mengakui bahwa peng akuan 

sese  orang adalah bukti yang paling kuat. 

Itu memang benar. Namun, menurut Amirul Mukminin, 

kai dah tersebut tak selamanya bisa dijadikan pegangan. Untuk 
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men jadi bukti yang kuat, pengakuan tersebut tak bisa dipisah-

kan dari kondisi ketika muncul. Sebab, bisa saja peng akuan 

tersebut muncul karena rasa ta kut atas tekanan tertentu atau 

ke ter pak saan. Dan, jika ini yang terjadi, sebuah pengakuan tak 

bisa di ja di kan dasar. ‘Umar berkata, “Tidaklah pengakuan se-

seorang bisa diper caya jika engkau membuatnya cemas, takut, 

atau memaksanya un tuk membuat pengakuan.” 

Dia memerintahkan kepada pang lima perangnya agar tak 

menjatuhkan hukuman kepada seorang prajurit sebelum dia 

keluar dari barisannya. Jika seorang prajurit melakukan ke-

salahan, periksalah ter lebih dahulu apa yang sesungguhnya 

ter jadi dan batasilah tang gung jawabnya. Namun, terkait pelak-

sanaan hukum an untuknya, itu dilakukan setelah prajurit ter-

sebut ke luar dari negeri musuh dan kembali ke negerinya. 

Alasan Amirul Mukminin membuat kebijakan seperti ini 

karena khawatir jika hukuman dilakukan di negeri musuh, 

prajurit tersebut akan membelot dan bergabung dengan pihak 

musuh. Cara ‘Umar merespons setiap peristiwa, mes ki peristiwa 

sederhana, menunjukkan kecerdasan dan analisisnya yang 

akurat dan luar biasa.

Pada waktu yang lain, dua anak dihadapkan kepada ‘Umar. 

Kedua bocah itu didakwa telah mencuri unta milik seseorang 

dari Bani Muzayyanah. Ketika melihat wajah mereka yang polos 

dan tubuh mereka yang kurus, ‘Umar bertanya, “Siapakah ma-

jikan kalian?” Mereka menjawab, “Hathib ibn Abi Balta‘ah.” 

Lalu, ‘Umar berkata, “Datangkanlah dia kepadaku!” Setelah 

Hathib da tang, sang Khalifah bertanya kepadanya, “Apa kah 

engkau ma jikan kedua bocah ini?” Hathib menjawab, “Benar, 

wahai Amirul Mukminin.”

Lalu, ‘Umar berkata, “Hampir saja aku menjatuhkan hu -

kum  an kepada kedua bocah ini, sebelum aku tahu bahwa eng kau 

telah mengusir dan membuat mereka kelaparan. Karena itu lah, 

mereka mencuri. Aku tak akan menghukum kedua bocah ini, 
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me lainkan aku akan menjatuhkannya kepadamu.” Sang Kha-

lifah kemudian ber tanya kepada pemilik unta, “Berapa harga 

untamu?” Dia men jawab, “400 dirham.” Amirul Mukminin 

lang sung berkata kepada Hathib, “Bayarkan kepada kedua bocah 

ini 800 dirham.” Kemudian ‘Umar meli hat kedua anak itu dan 

berkata, “Pergilah kalian, dan janganlah ka lian lakukan lagi 

per buatan seperti tadi!”50

Ketika mengikuti pemikiran ‘Umar melalui ucapan yang dia 

lon tarkan dengan sangat baik, kita akan menemukan kefasihan, 

ke jelasan, makna yang besar, dan tujuan yang agung. Semua itu 

terangkum dengan indah dalam kalimat-kalimat yang keluar dari 

lisan sang Khalifah. Adapun tatkala mengemban tugas sebagai 

khalifah, ‘Umar berkata kepada kaumnya, “Tak akan ada yang 

berubah dari sifatku sedikit pun setelah aku memikul tugas 

kekhalifahan. Sesungguhnya keagungan hanya milik Allah dan 

tak ada hak bagi seorang hamba sedikit pun.”

‘Umar tak hanya berbicara dalam satu tema, tetapi soal 

lain pun dia kuasai, misalnya, tentang harta, “Demi Allah, aku 

tak menemukan kebaikan dalam harta ini, kecuali tiga hal: di-

ambil dengan hak, diberikan dengan hak, dan dijauhkan dari 

ke batilan. Ingatlah, sesungguhnya posisiku terhadap harta-harta 

kalian adalah seperti wali bagi anak yatim. Jika berke cu kup an, 

aku tak akan mengambilnya; jika sangat membutuhkan, aku 

akan mengambilnya dengan ke baik an.”

Amirul Mukminin juga pernah mengucapkan sesuatu 

dalam untaian kalimat yang indah, “Barang siapa ingin bertanya 

mengenai Al-Quran, datanglah kepada ‘Ubay ibn Ka‘ab. Ba-

50 Riwayat semakna dicantumkan ‘Abdul Razzaq dalam Al-Mushannaf 
(10/238, 239). Atsar ini sahih sebagaimana dalam Dirâsah Naqdiyyah 
(2/1047).
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rang siapa ingin bertanya mengenai ilmu waris, datanglah 

ke pada Zaid ibn Tsabit. Barang siapa ingin bertanya mengenai 

fiqih, datanglah kepada Mu‘adz ibn Jabal. Dan barang siapa 

ingin bertanya tentang harta, datanglah kepadaku, karena se-

sung guhnya Allah telah menjadikanku sebagai penjaga dan 

pembagi.

Sesungguhnya aku akan memberikan apa yang menjadi 

hak mereka dimulai dari istri-istri Rasulullah Saw. Kemu dian 

dilanjutkan kepada para pelopor hijrah, yang rela mening gal kan 

rumah dan harta mereka. Lalu kepada kaum Anshar, yang telah 

menyediakan tempat dan keimanan mereka sebelum kedatangan 

kaum Muhajirin. Lantas kepada orang-orang yang bersegera 

un tuk hijrah, akan disegerakan pula bagiannya. Se dang kan 

ke pada orang-orang yang lambat untuk berhijrah, akan lambat 

juga kami mem berikan haknya. Maka, janganlah seseorang 

men cela, kecuali terhadap keadaannya sendiri.”

Khalifah yang dikenal dengan sikap tegasnya ini juga 

ber kata dalam hal pembagian kekayaan, “Sesungguhnya aku 

ber usaha sekeras mungkin agar tak ada satu pun kebutuhan, 

kecuali aku telah memenuhinya, selama kita mampu satu sama 

lain. Sedangkan jika tak mampu, aku men con toh kannya da lam 

kehidupanku sehingga kita sama-sama men jalani hidup da lam 

kesederhanaan.”

Saat mempelajari surat-surat ‘Umar kepada para gubernur dan 

panglima perangnya, kita akan menemukan kecer dasannya yang 

tinggi mencapai batas kedewasaan dalam setiap urusan. ‘Umar 

pernah menulis surat kepada Abu Musa un tuk men jelaskan 

metode persidangan yang harus dia ikuti. Sang Khalifah menulis, 

“Dari hamba Allah, Amirul Muk minin. Ke pada ‘Abdullah ibn Qais, 

semoga engkau selalu berada dalam keselamatan.
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Sesungguhnya persidangan adalah kewajiban yang sudah 

ditentukan dan sunnah yang harus diikuti. Pahamilah, jika aku 

mencela perbuatanmu; dan laksanakanlah, jika telah jelas bagi -

mu. Sesungguhnya kebenaran tak akan bermanfaat tan pa me lak-

sanakannya. Berbuat baiklah terhadap dirimu dan ma nusia di 

dalam majelis, sehingga kaum bangsawan tak takut atas keza lim-

anmu dan kaum lemah tak berputus asa dari keadil an mu.

Keterangan datang dari pihak yang menuntut dan sumpah 

datang dari pihak yang mengingkari. Damai antara kaum mus-

limin diperbolehkan, selama mereka tak mengharamkan sesuatu 

yang halal dan tak menghalalkan sesuatu yang haram.

Jika telah mengambil suatu keputusan, jangan sam pai ada 

yang menghalangi engkau pada keputusan yang te lah engkau 

ambil. Ketika meninjaunya kembali, itu karena engkau men dapat 

pe tunjuk atas dirimu sendiri. Janganlah engkau merasa berat untuk 

mem batalkan keputusanmu dan kem bali pada kebenar an. Se sung-

guhnya kebe naran sejak dahulu tak bisa dihapus kan oleh apa pun. 

Dan bagimu, kem bali pada kebenaran itu jauh lebih baik daripada 

mem per tahankan kebatilan.

Berhati-hatilah dengan pemahaman terhadap pertanyaan 

yang bergejolak di dalam dadamu dan jawabannya tak dijelaskan 

secara detail di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Pa-

hami lah jenis dan contoh kasus yang serupa, kemudian ambillah 

per um pamaan untuk me mu tuskannya, dan tetaplah pada hal yang 

pa ling disukai Allah dan paling mendekati kebenaran sesuai yang 

eng kau lihat. 

Dan jadikanlah orang yang menuntut haknya untuk mem beri-

kan bukti dalam jangka waktu tertentu. Jika mem berikan bukti, 

dia akan mendapatkan apa yang dituntutnya. Namun, jika tak 

memberikan bukti, tuntutannya tak akan di penuhi. Sesungguhnya 

yang demikian itu lebih jauh dari kera guan, lebih jelas bagi yang 

tersembunyi, dan lebih kuat dalam alasan.
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Kaum muslimin itu adil untuk menjadi saksi satu sama lain, 

kecuali orang yang pernah dijatuhi hukuman cambuk, atau ter ke-

nal sebagai orang yang memberi kesaksian palsu, atau diduga me-

lakukan nepotisme. Sesungguhnya Allah mengurus setiap rahasia 

kalian dan menghapuskan syubhat kalian semua.

Berhati-hatilah engkau terhadap kecemasan, kegelisahan, 

per buatan menyakiti manusia, dan mengalah kepada musuh 

dalam urusan kebenaran yang telah Allah sediakan pahalanya dan 

mem perindah tempatnya di ak hirat. Sesungguhnya barang siapa 

meng ikhlaskan niat nya karena Allah Swt., niscaya Allah akan 

men cukupkan urus annya dengan manusia. 

Dan barang siapa bersikap baik terhadap manusia dalam 

urusan yang bertentangan dengan Allah, niscaya Allah akan meng-

hancurkannya, membukakan aibnya, dan memperlihatkan semua 

perbuatannya. Maka, apa yang patut engkau khawatirkan tentang 

pahala dari Allah berupa rezeki yang disegerakan dan gudang ka-

runia-Nya? Wassalamu ‘alaikum.”

Suatu ketika, utusan para mujahidin yang berhasil menak lukkan 

Tikrit dan Galea datang kepada ‘Umar. Sang Khalifah melihat 

mereka bertubuh kurus dan berwajah lusuh. Suami ‘Atikah 

ini pun bertanya, “Mengapa mereka tampak lemah?” Mereka 

men jawab bahwa hal itu disebabkan udara kotor dan lem bap 

di tempat mereka.

Maka, ‘Umar segera memerintahkan Sa‘ad agar men carikan 

tempat yang lebih baik dan sesuai dengan keperluan pasuk-

annya. Sang Khalifah memberikan petunjuk teknisnya dengan 

berkata, “Utuslah Salman dan Hudzaifah sebagai pemimpin 

untuk mencari tempat yang lebih layak. Tempat yang tak ada 

laut atau jembatan di antara kami dan kalian. Panggillah Abu 

Hiyaj ibn Malik dan tugaskan dia untuk membuat jalan-jalan 
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raya yang luasnya 40 atau 30 atau 20 hasta, jangan sampai lebih 

sempit dari itu. Dan tugaskan pula dia untuk membuat gang-

gang di dalamnya dengan lebar 7 hasta, jangan lebih sempit 

dari itu.”

Di lain kesempatan, ‘Umar juga pernah menulis surat kepada 

Sa‘ad untuk memberi pengarahan militer, “Ringankan rute 

perjalanan yang akan di  lalui pasukan. Jangan engkau membebani 

pasukan dengan rute yang melelahkan mereka. Jangan pula 

engkau mengu  rangi kelembutanmu kepada mereka sampai mereka 

berjumpa dengan musuh di perjalanan dengan tak mengurangi 

ke kuatan mereka. Bermalamlah bersama orang-orangmu setiap 

hari Minggu selama satu hari satu malam penuh, sehingga mereka 

bisa memulihkan diri, melemparkan semua senjata dan per be kal-

annya.

Jika engkau berpijak di atas tanah perbatasan negeri musuh, 

tajamkanlah penglihatanmu terhadap apa yang ada di antara ka-

lian dengan mereka, sampai tak ada satu pun urusan mereka yang 

luput dari perhatianmu. Pilihlah untuk melaksanakan tugas ini 

kepada orang yang bisa engkau percayai nasihat dan kejujurannya. 

Sesungguhnya berita yang dibawa pem bo hong tak ber man faat, 

meski sebagian beritanya bernilai benar, dan seorang penipu tak 

akan bermanfaat bagimu bahkan mencela ka kanmu.

Jika engkau mendekati negeri musuh, perbanyaklah mata-

mata dan pasukan-pasukan kecil yang akan keluar pada waktu 

malam (sariyyah). Mereka berfungsi memotong hubungan musuh 

dengan bala bantuan dan akses perbekalan mereka. Sedangkan 

peran mata-mata adalah untuk menyerap informasi keadaan mu-

suh. Pilihlah seorang yang cerdas dan berani untuk menjalankan 

tugas ini, dan pilihkanlah kuda terbaik bagi mereka. 
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Jika nanti mereka bertemu dengan musuh, yang pertama kali 

mereka ingat adalah kekuatan dan pikiranmu. Serahkanlah tugas 

sariyyah kepada orang yang sudah ahli dalam jihad dan sabar atas 

segala kesulitan. Janganlah engkau meng istimewakan seseorang 

dengan keinginannya, sehingga akan merusak strategi dan perintah 

yang engkau rancang. Dan janganlah engkau mengutus mata-

mata dan sariyyah yang dikha wa tirkan akan mudah terlihat dan 

ter tangkap musuh. Jika eng kau sudah memastikan musuhmu, ga-

bung kan lah semua ke kuat anmu!”

‘Umar juga menulis surat kepadanya, “Sudah sampai kepada-

ku bahwa makanan telah melimpah bagimu dan keluargamu, begitu 

juga pakaian dan tungganganmu, yang tak lagi sama dengan 

kaum muslimin lainnya. Berhati-hatilah engkau, wahai hamba 

Allah. Jangan sampai terjerumus seperti keadaan binatang yang 

me   lintasi sebuah padang rumput yang subur. Lalu, binatang itu 

men  jadi gemuk, padahal justru kehancuran setelah ia gemuk. Dan 

ketahuilah, sesungguhnya seorang pemimpin memiliki tanggung 

jawab kepada Allah. Jika dia menyimpang, rakyatnya pun akan 

me  nyimpang. Dan pemimpin yang paling celaka adalah mereka 

yang menjerumuskan rakyatnya pada kecelakaan.”

Isi surat-surat ‘Umar menunjukkan pandangannya dalam 

berbagai aspek, mulai masalah peng adilan, pem ba ngunan, jihad, 

dan amanah pemerintahan. Dalam setiap lem baran suratnya 

dan setiap baris yang ditulisnya terlihat jelas ke cerdasan dan 

keunggulannya.

Meski ‘Umar menyampaikan pemikirannya dengan cara yang 

sederhana dan terkesan bergurau, hikmah dan kecer das annya 

tetap terkandung dalam setiap kata dan huruf serta ucap an-

nya. 

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   158 11/14/2014   10:37:13 AM



159

Kh
al

id
 M

uh
am

m
ad

 K
ha

lid

Suatu hari, dia berjalan melintasi sebuah bangunan baru di 

Kota Madinah. Khalifah kedua ini bertanya, “Rumah siapakah 

ini?” Lalu, dikatakan kepadanya, “Rumah si fulan.” Fulan yang 

dimaksud ternyata salah seorang pejabat ‘Umar. Amirul Muk-

minin lantas berkata, “Sesungguhnya uang selalu me nge luarkan 

leher nya.” 

Pun sang Khalifah pernah melihat pasukan yang meratap 

dengan kesedihan manusia pada umumnya. Kemudian mereka 

mengusap air mata dustanya. Mereka melakukan itu dengan 

da da yang berdebar-debar. Melihat tingkah mereka, ‘Umar 

ber  kata, “Sesungguhnya tangisan itu bukan karena kesusahan 

ka lian, tetapi karena uang kalian.” 

Pada waktu yang lain, ‘Umar bertanya kepada anak-anak 

Harm ibn Sinan, yang diabadikan dalam syair Zuhair ibn Abi 

Salma, “Lantunkanlah beberapa syair Zuhair tentang ayahmu!” 

Anak-anak Harm ibn Sinan pun melantunkan beberapa syair. 

Lalu, ‘Umar berkata, “Sesungguhnya dia harus mem per bagus 

ucap   annya kepada kalian.” Anak-anak Harm ibn Sinan men-

jawab, “Dan kami, demi Allah, akan mem per  bagus pem berian 

kami kepadanya.” Tak lama, sahabat Nabi yang sederhana itu 

berkata, “Apa yang kalian berikan telah habis dan apa yang dia 

berikan akan tetap ada.” 

Kecerdasan sungguh ter pancar dari setiap tutur katanya. 

‘Umar mampu meng ungkapkan pemikiran dan perasaannya 

de ngan kalimat-kali mat yang luar biasa.

Kecerdasan yang tinggi sering diikuti oleh ambisi yang kuat dan 

usaha yang keras untuk mencapai suatu urusan duniawi yang 

lebih besar lagi. Pada titik ini, kita bertemu dengan kecerdasan 

‘Umar ibn Al-Khaththab yang unik dan istimewa. 
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‘Umar adalah sosok yang cerdas dan genius. Namun, dia tak 

mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, melainkan 

dia persembahkan untuk Allah Swt. Kecerdasan itu dia gunakan 

bersama bimbingan Allah di jalan kebenaran, kebaikan, dan 

rahmat. Ya, inilah kecerdasan seorang laki-laki yang bijaksana. 

Dari Allah, dia datang; kepada Allah, dia kembali; di jalan Allah 

pula, dia dipergunakan dan dipancarkan.[]
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J ika fitrah yang lurus, iman yang kuat kepada Allah Swt., 

amanah yang sempurna dalam menunaikan tanggung jawab 

kehidupan bergabung dengan kecerdasan yang luar biasa dan 

luas, apalagi yang tersisa dari kemuliaan dan keagungan? 

Bahkan, dengan keadaan demikian, kesempurnaan hadir 

dalam wujud tubuh ma nusia yang berdiri di atas kedua kaki nya. 

Keadilan, ketak waan, kesungguhan dalam me nu naikan ke  wa-

jiban, konsis ten berjalan di jalan yang benar, dan kecer das an 

yang tak terjebak oleh tipu muslihat. 

Semuanya merupakan unsur-unsur yang tak hanya dimiliki 

laki-laki ini. Namun, sesungguhnya dia telah mencapai puncak 

tertinggi. Dia sudah jauh melampaui batas tertinggi yang pernah 

dicapai semua manusia.

Benar, sesungguhnya jika kesempurnaan manusia ingin 

diwujudkan dalam bentuk fisik, dia akan men  jadi contoh ideal 

dan luar biasa di antara se mua manusia. Dan, dia adalah ‘Umar 

ibn Al-Khaththab r.a.

Sebagaimana yang telah kita simak, Amirul Mukminin 

adalah laki-laki yang memiliki kepribadian yang sa ngat agung. 

Bahkan, keagungan menjadi salah satu sifatnya.

Penjelasan saya pada tulisan-tulisan tadi belumlah bisa 

me rangkum secara sempurna mengenai sosok ‘Umar yang luar 

biasa. Masih banyak episode kehi dup annya yang sa ngat me nga-

gumkan, yang menunggu untuk ditelusuri satu per sa tu.
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Memang benar, sosok ‘Umar telah tergambarkan melalui 

beberapa kisah yang sudah kita simak tadi. Namun, saya ingin 

meng ajak Anda agar bisa memahami kepribadiannya secara 

lebih baik lagi, sehingga kita mampu mengikuti setiap je jak 

keagungannya setapak demi setapak. Sesungguhnya di hadapan 

kita masih ba nyak kerlap-kerlip cahaya yang selalu menarik 

perhatian dan mengun dang kita untuk menda lami nya.

Pun dia seorang laki-laki yang diwarisi kebesaran Per sia 

dan Romawi. Laki-laki yang selalu dinantikan se nyum nya oleh 

para sahabat, seperti menunggu terbit nya bulan sabit. Mereka 

sedemikian besar merindukan se nyum  nya. Si pemilik senyum 

lebih banyak berwajah murung karena rasa takutnya yang sa-

ngat besar kepada Allah Swt., rasa hormat kepada-Nya, dan 

rasa khawatir jika lalai da lam menunaikan tang gung jawab atau 

sam pai menjauh dari-Nya. Laki-laki yang diciptakan untuk me-

mim pin du nia, dianugerahi karakter yang tak mengenal kata 

menyerah, dan se nantiasa melanjutkan suatu pekerjaan de ngan 

pekerjaan yang lain.

Dialah laki-laki agung, luar biasa, dan pemberani. Bagai-

mana dia menyusun tahapan dan pola kehidupannya di bawah 

beban tanggung jawab pemerintahannya, kedekatannya dengan 

Allah, keberaniannya, serta kekuatannya? Apakah semua beban 

berat itu telah memangkas keistimewaannya atau jus tru semakin 

membuatnya bertambah kuat? Apakah ‘Umar bersikap keras 

dan arogan atau justru selalu memberi ruang yang toleran dan 

terbuka?

Sebenarnya, selalu ada kesempatan untuk bersikap demi 

pencitraan di mata orang lain, berpura-pura demi melindungi 

jabatan dan wibawa. Namun, adakah ‘Umar mengambil ke-

sempatan itu atau lebih memilih sikap lain sehingga wibawa, 

ke pemimpinan, dan kekuasaannya terjaga? Ya, ‘Umar memang 

memiliki cara ber sikap yang jauh lebih baik, cara yang hanya bisa 

ditempuh oleh pemimpin seperti ‘Umar, yaitu kesederhanaan.
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Akan tetapi, kita akan di sebut berbuat zalim jika menilai 

kesederhanaan yang ‘Umar pilih sebagai cara lain bagi sang 

Kha  lifah untuk mem bela kepentingannya sendiri. Se sung guh-

nya ‘Umar tak mengenal sikap yang demikian. Sifat yang ada 

pada ‘Umar adalah mulia dan murni, sementara ‘Umar adalah 

wadah dan sub stansinya.

Benar, sesungguhnya keberanian, keadilan, kewaspadaan, 

ke se derhanaan, dan keistiqamahan adalah bagian dari akhlak 

ma nusia. Setiap manusia memikul semua sifat tersebut seba-

gai amanah dengan kadar yang beragam. Namun, keberanian, 

ke adilan, kewaspadaan, dan keistiqamahan ‘Umar adalah sifat-

sifatnya dan hanya ada pada dirinya secara khusus. Sifat-sifat 

yang tak akan ada, jika ‘Umar tak ada.

Sifat-sifat istimewa ‘Umar sangatlah mu lia, sehingga sifat-

sifat itu menghimpun dan membentuknya dalam satu wujud 

fisik, yaitu sosok ‘Umar.

Inilah keagungan ‘Umar. Dia tak menjadikan sifat-sifat 

mu   lianya mendefinisikan diri dan sosoknya, melain kan justru 

dia lah yang mendefinisikan sifat-sifat tersebut sebagai ‘Umar. 

Maka, semakin gegap gempitalah keistimewaan di dalam diri 

dan tingkah lakunya dikarenakan pembawaannya. Dan, kian 

sem pur nalah segala keutamaan di dalam diri nya yang ber him-

pun dalam satu sosok, dialah ‘Umar. 

Jika menelisik satu per satu sifat-sifat ‘Umar, yaitu ke adilan, 

kewaspadaan, amanah, kecerdasan, dan kekuatan, se sung guh-

nya semua itu agar bisa menjadi pelajaran bagi kita. Benar, kita 

memilah sifat-sifatnya dengan tujuan supaya kita mampu me-

nyelaminya secara utuh satu demi satu dan bisa mendapatkan 

pelajaran darinya dengan lebih mudah.

Keutamaan sifat-sifat Amirul Mukminin tak pernah terpisah  

manakala dia mengerjakan suatu perbuatan, sebagaimana semua 

itu tak akan terpisah di atas timbangan penilaian. Hal itu karena 

sifat-sifat tersebut tidak meng ikuti pemiliknya, melainkan dia 
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adalah pemiliknya. Dialah laki-laki yang keutamaan sifat-sifat 

itu datang darinya dan bersandar kepadanya. Dialah ‘Umar.

Dan laki-laki yang memiliki kemuliaan dan keagungan sebe sar 

ini tak menginginkan perlakuan spesial. Pun tak mendapatkan 

ketenangan dan kebahagia an, kecuali dalam kesederhanaan. 

Hidupnya “di antara” manusia, bu kan “di atas” manusia. 

Bila berada dalam suatu majelis, ‘Umar senantiasa me milih 

duduk di tempat paling belakang. Dia tak memiliki tempat di 

bagian paling depan yang secara khusus diberikan untuknya. Dia 

akan tertidur di mana pun ketika mengantuk: di atas hamparan 

pelepah di dalam rumahnya atau di atas pasir di bawah dedaunan 

pohon kurma. Dia terbiasa menyantap ma kan  an apa pun, 

makanan yang sekadar untuk menguatkan ba dan nya, cukup 

seiris daging kering atau sepotong roti yang di ce lup kan ke dalam 

minyak yang ditaburi garam, tak lebih dari itu.

Dia akan bahagia apabila seorang wanita atau anak kecil 

memanggilnya, “Wahai ‘Umar!” Andai raja-raja di muka bumi 

me ngetahui bagaimana gembiranya dia, tentu mereka akan iri 

ke pa danya. Sang Khalifah akan bergembira saat menyaksikan 

se orang tua renta sedang memikul beban di pundaknya, kemu-

dian dia menawarkan diri untuk mem bantunya memikul 

beban tersebut pada sisa perjalanan orang tua itu. Lalu, ‘Umar 

me ner tawakan dirinya sendiri saat men  dengar orang tua itu 

meng ucapkan terima kasih kepadanya. Saat itu, sahabat Nabi 

tersebut berkata, “Sungguh, engkau lebih ber hak menjadi kha-

lifah daripada ‘Umar.”
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Suatu hari, ‘Umar berkeliling sendirian sebagai mana yang se-

ring dia lakukan. Saat itu, orang-orang sudah ter lelap dalam 

ti durnya. Dia melakukan hal itu untuk memastikan rakyatnya 

berada dalam ketenteraman; mengetahui keadaan mereka dan 

me nye lesaikan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi malam 

itu juga.

Pada kesempatan lain, di pinggiran Kota Madinah, ‘Umar 

me lihat sebuah gubuk yang di dalamnya terdengar suara rintihan 

seorang wanita. Dia segera menghampirinya dan me lihat se-

orang laki-laki sedang duduk di depan pintu gubuk. Tak perlu 

waktu lama bagi ‘Umar untuk mengetahui bahwa laki-laki itu 

merupakan suami wanita yang suara rintihannya tadi terdengar 

olehnya. Ternyata, wanita itu sedang berjuang dalam proses 

persalinan. Namun, tak ada seorang pun yang membantunya, 

karena pasangan suami-istri tersebut belum lama datang dari 

kampung, sedangkan mereka masih merasa asing di kota ini.

Menyaksikan wanita yang hendak mela hir kan tersebut, 

‘Umar segera pulang ke rumah. Lalu, berkata kepada istrinya, 

Ummu Kultsum, putri Imam ‘Ali r.a., “Maukah engkau men-

dapatkan pahala yang di lim pahkan Allah untukmu malam ini?” 

Sang istri langsung me nim pali, “Kebaikan?”

‘Umar menjelaskan, “Seorang wanita asing hen dak mela-

hirkan, dan dia tak memiliki seseorang yang bisa meno longnya.” 

Ummu Kultsum spontan menjawab, “Baik lah, jika engkau 

menghendaki.”

Amirul Mukminin dengan sigap segera mempersiapkan 

segala perbekalan yang dibutuhkan wanita itu, seperti gandum 

dan minyak samin serta sobekan kain untuk membungkus bayi 

yang akan dilahirkan. Sang Khalifah memanggul sendiri per be-

kalan itu di pundaknya, sedangkan bungkusan tepung gan dum 

dia pikul di pundaknya yang lain. Lalu, dia berkata kepada 

istri nya, “Ikuti aku!”
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Setibanya di gubuk itu, Ummu Kultsum lang sung masuk 

untuk membantu persalinan, sedangkan Amirul Muk minin 

duduk di luar gubuk sambil membuat semacam tung ku 

perapian. Dia letakkan periuk di atas perapian dan menya lakan 

apinya. Dia sendiri yang memasak makanan untuk wanita yang 

hendak melahirkan itu. Adapun suami wanita itu, hanya bisa 

menyaksikan pemandangan indah tersebut dengan mata yang 

berkaca-kaca penuh rasa haru dan terima kasih, seolah dia 

berkata dalam hatinya, “Orang Arab ini lebih pantas menjadi 

khalifah daripada ‘Umar.”

Tak lama kemudian, terdengarlah suara tangisan bayi dari 

dalam gubuk. Wanita itu telah melahirkan dengan selamat. Dari 

dalam gubuk, terdengar suara Ummu Kultsum berkata, “Wahai 

Amirul Mukminin, berikanlah kabar gembira kepada saudaramu 

dengan kelahiran seorang anak.”

Tiba-tiba, suami wanita itu sangat terkejut. Per lahan dia 

mun dur menahan rasa malu. Bibirnya gemetar meng eja dua 

kata: Amirul Mukminin. Namun, bibirnya tak sang gup bergerak 

ka rena perasaan bahagia dan kekaguman yang me  luap-luap.

‘Umar memperhatikan sikap laki-laki itu. Sang Khalifah 

memberikan isyarat kepadanya seolah hendak berkata, “Te tap -

lah di tempatmu, jangan berpindah.” Lalu, Amirul Muk minin 

membawa periuk dan mendekati pintu gubuk sembari me mang-

gil istrinya, “Ambil periuk ini, wahai Ummu Kultsum. Suapilah 

ibunya sampai kenyang!” Ummu Kultsum pun menyuapi wa nita 

itu hingga kenyang. Kemudian, dia me ngem balikan pe riuk itu 

ke pada ‘Umar, sementara makanan masih bersisa di da lam nya. 

‘Umar meletakkan periuk tersebut di depan laki-laki itu sembari 

ber kata, “Makanlah sampai kenyang! Engkau telah be gadang 

sepanjang malam, pasti engkau kelelahan.” 

Lalu, Amirul Mukminin dan istrinya pergi meninggalkan 

keluarga kecil tersebut setelah sempat berpesan kepada laki-laki 

itu, “Jika besok masih ada, engkau datanglah kepadaku di Ma-
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dinah. Aku akan memberikan bagian harta dari Baitul Mal untuk 

mem bantumu dan juga bagian yang menjadi hak bayi mu.”51

Semoga Allah melimpahkan ridha-Nya kepada ‘Umar. 

Sung guh benar apa yang disabdakan Rasulullah Saw.,“Tak per-

nah aku melihat kegeniusan yang begitu menakjubkan.” ‘Umar, 

de ngan firasat dan suara hatinya, mampu mengetahui hakikat 

ke ba hagiaan dan keagungan di dunia. Kemudian, dia meng am-

bilnya dengan penuh pertimbangan.

Sesungguhnya dari penggalan kisah tadi, demi Allah, kita 

sudah bisa menyaksikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada 

terbit dan terbenamnya matahari yang me naungi singgasana, 

mahkota, kemewahan, dan keindahan.

Kerendahan hati yang mana, kesederhanaan seperti apa, 

dan kelembutan serta kasih sayang yang bagaimana yang ter-

pancar dari jiwa manusia yang telah Allah angkat derajat ke hi-

dupannya? Di manakah kekuasaan? Bahkan, di mana kah segala 

hal yang harus dimiliki oleh seorang raja?

Namun, sungguh, ‘Umar bukanlah seorang raja. Sesungguh-

nya de rajatnya berada di atas raja. Dia tak pernah meminjam 

se suatu di luar kepribadiannya untuk melukiskan keagungan 

dirinya. Dia justru melimpahkan keagungan yang ada di dalam 

dirinya ter hadap segala sesuatu di sekitarnya yang berhubungan 

de ngan nya.

‘Umar tak berusaha keras untuk hidup dalam kesederhanaan. 

Namun, dia justru berlomba dengan kesederhanaan itu. Dia 

se nantiasa merendahkan hatinya kepada yang besar maupun 

yang kecil.

Pernah suatu hari, ‘Umar berjalan melintasi anak-anak 

yang sedang memunguti buah kurma muda yang berjatuhan 

dari po hon . Ketika melihat kedatangannya, mereka segera bubar 

berlarian. Sampai tinggallah seorang anak yang tidak ikut lari.

51 Manâqib, h. 85.
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Lalu, ‘Umar mendekatinya. Belumlah sang Khalifah ber-

bicara, anak itu sudah mendahuluinya dengan berkata, “Wahai 

Amirul Mukminin, kurma ini jatuh tertiup angin.” Pemimpin 

kaum muslimin itu kemudian menyatakan, “Perlihatkanlah 

kepa da ku, karena sesungguhnya aku tahu sesuatu yang jatuh 

tertiup angin.”

‘Umar pun mengambil dan memperhatikan kurma itu 

dengan sak sama. Dia selanjutnya berkata, “Engkau benar.” Anak 

itu pun sum ringah, lalu berkata dengan kepolosannya, “Amirul 

Muk minin, engkau lihat mereka itu! Mereka ingin mengambil 

semua yang ada padaku.”

Tertawalah ‘Umar mendengarnya. Kemudian dia membuka 

tangan nya dan berkata, “Berjalanlah denganku! Aku akan antar-

kan eng kau sampai ke tempat yang aman.” Lelaki penuh sahaja 

nan seder hana tersebut pun menuntun anak itu dan ber jalan di 

sampingnya sampai di depan rumahnya.

Apakah kesederhanaan itu tumbuh dari tanggung jawab nya 

atau kesederhanaan itu tumbuh dari keagungan jiwa nya? Bagi 

siapa saja yang ingin menyaksikan sesuatu yang mem binarkan 

mata dan menyenangkan hati seperti saat hari raya, arahkanlah 

pandangan kepada manusia ini.

Bagi siapa saja yang ingin menyaksikan keagungan manusia 

yang berada pada puncak kebenaran dan kecerdasannya, arah-

kanlah pandangan kepada sosok ini. Sosok yang tinggi besar, 

ke palanya tak berambut, kedua telapak kakinya lebar, suka 

me  makai baju dengan 21 tambalan, tangan kirinya memegang 

tinta dan tangan kanannya memegang kertas dan pena. 

Dia mendatangi rumah-rumah istri kaum mus limin yang 

se dang pergi berjihad, mengetuk pintu-pintunya, kemudian 

me minta mereka berdiri di balik pintu dan menuliskan pesan 
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yang ingin mereka sampaikan ke pada suami tercinta di medan 

pe rang melalui surat, karena petugas pengantar surat akan se-

gera berangkat.

Lihatlah ‘Umar, sang Amirul Mukminin! Sosok yang ke-

kuasaannya mencakup luas dunia, dari peradaban Persia hingga 

Romawi. Dia mengetuk pintu-pintu rumah para mujahid yang 

pergi ke medan jihad dan memanggil istri-istri mereka dari 

luar rumah. Lalu, khalifah kedua itu berkata, “Sam paikanlah 

ke pa daku apa saja keperluan kalian! Siapa pun di antara kalian 

yang perlu pergi ke pasar, sampaikan saja keperluan kalian ke-

pa daku. Atau mintalah pembantu kalian untuk mela ku kan nya, 

jika mem pu nyai pembantu. Sesungguhnya aku khawatir ka lian 

ter tipu ke  tika melakukan perniagaan.”

Kemudian ‘Umar berangkat ke pasar diikuti beberapa 

pem  bantu para istri itu. Sesampainya di pasar, ‘Umar-lah yang 

mem beli semua keperluan mereka dan me masukkannya ke ke-

ran jang dengan tangannya sendiri.

Benarkah laki-laki ini pernah hidup pada suatu masa di 

muka bumi sebagai Amirul Mukminin? So sok agung yang 

hidup dengan penuh kesederhanaan, bersikap dengan penuh 

ke adilan, dan beribadah kepada Allah dengan penuh ketun-

duk  an dan ketaatan.

Benarkah laki-laki bernama ‘Umar, khalifah dan imam bagi 

kaum muslimin, telah dibukakan oleh Allah pin tu kemenangan 

yang terang benderang untuknya? Benarkah dia sosok yang 

sangat disegani raja-raja di muka bumi dan raja-raja zalim ber-

lu tut di hadapan kakinya? Harta kekayaan datang kepadanya 

dari berbagai negeri mengalir seperti alir  an anak sungai. 

Pada suatu siang, saat udara sedang panas-panasnya—mu-

sim panas kala itu bagaikan terbakar— datang utusan dari Irak 

bersama Ahnaf ibn Qais menghadap ‘Umar. Saat mereka tiba, 

tampaklah ‘Umar sedang mengobati seekor unta sedekah. Suami 

‘Atikah ini membaluri unta itu dengan obat-obatan. Ketika 
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me lihat kedatangan Ahnaf dan rombongan, dia langsung ber-

seru, “Tanggalkan pakaianmu, wahai Ahnaf. Kemarilah dan 

bantulah aku mengobati unta ini karena ini adalah salah satu 

unta sedekah. Sebab, di unta ini ada hak umat, kaum mis kin, 

dan anak yatim.”

Seorang rombongan berkata dengan penuh ke takjuban, 

“Semoga Allah mengampunimu, wahai Amirul Mukminin. Se-

sungguhnya cukuplah seorang budak dan budak-budak sede kah 

yang mengerjakan itu.” Namun, ‘Umar menjawab, “Bu dak ma-

na kah yang lebih rendah daripada aku dan Ahnaf?” Ke mu dian, 

dia me lan jutkan mengobati unta itu.

Apakah semua ini nyata? Sungguh keberuntungan yang 

sa ngat besar karena semua itu kejadian nyata. ‘Umar telah 

men jadi mata air yang tak pernah kering untuk mengalirkan 

ke ba hagiaan, kemuliaan, dan harapan. Sungguh keberuntungan 

yang besar karena sahabat Nabi ini hanyalah salah satu dari 

sekian banyak manusia biasa yang ada. Ini tiada lain agar bisa 

men jadi pelajaran bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk 

mencapai kesempurnaan sesuai yang diharapkan. Manusia hanya 

perlu mengeluarkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan 

potensinya. Manusia hanya perlu terus menggosok setiap su dut 

dan kacanya, sehingga akan tampak ke indahan yang se be lum nya 

sempat tersembunyi. Setelah itu, lahir lah buahnya, dan ter pan-

carlah keagungan dan kesem pur na annya.

Sesungguhnya kesederhanaan ‘Umar telah membuka tabir kebo-

dohan yang ada di dalam diri orang-orang yang merasa tinggi 

hati, terhormat, dan takabur atas jabatannya, kemenangan yang 

diraihnya, atau harta kekayaan yang dikumpulkannya. Padahal, 

kebanggaan yang berlebihan dan ke sombongan hanyalah beban 

yang dipikul me reka yang tertipu oleh segala godaan dunia ter-

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   171 11/14/2014   10:37:14 AM



172

‘U
m

ar ibn A
l-Khaththab

sebut. Mereka se sung guhnya sedang disiksa keindahan semu 

dunia. Namun sayang, mereka tak menyadarinya.

Adapun kesederhanaan yang ada di dalam diri ‘Umar 

ada  lah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan akan kembalinya 

se  se  orang kepada jati diri sebenarnya dan keme nangannya atas 

segala godaan dan tipu daya dunia. Maha suci Eng kau, Tuhan, 

atas kepribadian ‘Umar yang mulia.

Sesungguhnya Engkaulah yang telah mengilhami kecerdas-

annya, menjaga keburukan jiwanya, mengaruniakannya dengan 

keistiqamahan dalam kepribadian dan keagungannya sehingga 

sang Khalifah menjadi sosok luar biasa dengan ke khas annya 

sen diri. Tak hanya di negerinya dan pada zaman nya, tetapi dia 

me menuhi semua ruang dan waktu pada semua zaman.

Di mana pun kita menemukan jejak kehidupannya, di sa-

nalah kita akan berjumpa dengan sikap kepahlawanannya. Di 

tempat itu pula kita akan menemukan kesederhanaan, ke ikh-

las an, dan kejujurannya. Jejak itu akan menyisakan bekas-bekas 

ketakjuban yang sangat kuat terekam di dalam be nak kita. 

Bagaimana bisa laki-laki ini memiliki segalanya? Dalam 

diri nya ada ketenangan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. 

Padahal, dia hanya manusia biasa yang memikul kepemimpinan 

atas ratusan ribu tentara, bertanggung jawab atas harta kekayaan 

yang mengalir di kedua tangannya dan memenuhi jalanan Kota 

Madinah. Berbagai utus an dari banyak negeri, baik yang jauh 

maupun yang dekat, berduyun-duyun datang menghadapnya 

untuk meminta jaminan keamanan. 

Dialah yang namanya selalu disanjung oleh mereka yang 

merasa dimerdekakan dari penindasan bangsa Romawi yang 

dig  daya dan bangsa Persia yang penuh angkara. Dialah sosok 

yang hatinya disesaki cinta dan kasih sayang yang meluap ke 

se gala arah, se hingga orang bijaksana sekalipun akan terpikat 

kepadanya.
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Sikap-sikap yang memperlihatkan kekuatan dan kesom-

bongan untuk memperbudak orang lain tak akan kita temukan 

jejaknya dalam riwayat kehidupannya. Justru sebaliknya, kita 

akan menemukan kegemilangan yang cahaya nya melampaui 

ufuk. Itulah kegemilangan ‘Umar dalam hal kezuhudan, ke-

adil an, kewaspadaan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. 

Ke agungan yang terpancar dari dalam diri nya terbangun oleh 

kelu huran jiwa, kepahlawanan, dan keistiqamahannya.

Lihatlah! Suatu saat, sosok ini mendekati perbatasan 

Syam, lalu penduduknya berlarian penuh sukacita menyambut 

kedatangannya. Namun, yang mereka lihat adalah seorang laki-

laki yang menunggangi unta kecil. Laki-laki itu duduk di atas 

pelana berbahan wol kasar. Kakinya menjulur di kedua sisi perut 

bi na tang tunggangannya. Dia memakai pakaian berbahan kapas 

dengan tambalan di sana-sini.

Seorang laki-laki dari mereka menghampirinya dan ber-

ta nya tentang keberadaan sang Khalifah, “Dimanakah Amirul 

Mukminin? Apakah engkau tak melihat binatang tunggangannya 

di jalan?” Sosok itu menjawab sembari tersenyum, “Amirul 

Muk minin sudah berlalu di depan kalian.”

Mendengar hal itu, mereka pun segera berlari hingga ter-

dengarlah berita bahwa Amirul Mukminin sudah tiba di Elia. 

Seketika itu mereka berlari-lari kecil menuju Elia.

Sampai di sana, mereka menghampiri Amirul Muk minin 

yang sedang duduk bersama banyak orang. Betapa terkejutnya 

mereka, ternyata sang Khalifah pengganti Abu Bakar tersebut 

adalah laki-laki penunggang unta kecil yang tadi me reka temui. 

Dia adalah laki-laki yang mereka tanyai tentang keberadaan 

Amirul Mukminin sebelum dia menjawab, “Amirul Mukminin 

sudah berlalu di depan kalian.”

Tak lama setelah itu, mereka memberi ‘Umar seekor kuda 

yang sangat bagus. Di punggungnya terdapat pelana yang in-

dah, sementara di sam ping nya ada kantong pelana yang cantik. 
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Na mun, ‘Umar menolaknya dan berkata, “Jauhkan setan ini 

da ri  ku!”

Jika diberitahukan kepada ‘Umar bahwa tak cocok berke-

liling negeri ini dengan kendaraan unta, melainkan perlu kuda 

berkereta, dia akan menyetujuinya. Namun, dengan catatan, 

dia akan terlebih dahulu menanggalkan semua hiasan dan ke-

me wahan kereta kuda itu. Pelana bagus dan indah dilepas dari 

pung gung kuda, diganti dengan pelana berbahan wol yang biasa 

dia gu nakan bila melakukan perjalanan. Pelana wol ini juga yang 

‘Umar gunakan sebagai bantal ketika tidur.

Saat kunjungan pertama ke Syam, di ger bang kota, ‘Umar 

berjumpa para panglima pasukan dan pejabatnya yang duduk 

di atas punggung kuda mereka dan me nge nakan ikat pinggang 

berbahan sutra. Melihat keadaan mereka, ‘Umar segera turun 

dari tunggangannya. Dia lalu meng ambil segenggam tanah dan 

kerikil dengan tangannya. Sang Khalifah lantas mengarahkan 

pan dangannya kepada mereka dan berkata, “Apakah secepat 

ini kalian bisa tergoda? Apakah dengan pakaian ini kalian me-

nyam  but kedatangan ‘Umar? Secepat inikah kalian tertipu pada 

kerakusan dan kemewahan? Padahal, kalian adalah orang-orang 

yang tak pernah kenyang, kecuali sejak dua tahun terakhir.” 

Ini lah laki-laki yang kesederhanaan dan kerendahan hati tak 

men jadi kegemarannya, tetapi menjadi bagi an agama, fitrah, 

dan amanahnya.

Pada suatu malam, ‘Umar berjumpa dengan seorang 

wanita yang berjalan sendirian. Wanita itu memba wa ken di air 

berukuran besar. ‘Umar lalu menghampirinya dan me na nyakan 

keadaannya. Akhirnya Amirul Mukminin mengetahui wa nita itu 

memiliki tanggungan yang sangat banyak, sedangkan dia tak 

memiliki pembantu. Karena itulah, dia selalu menunggu malam 

hari supaya bisa keluar dan memenuhi ken dinya dengan air. 

‘Umar kemudian mengambil kendi itu dan membawakan 

untuknya. Sedangkan wanita itu tak mengetahui siapakah orang 
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yang membantunya. Sesampainya di rumah, pemimpin yang 

dikenal tegas dan bersahaja itu memberikan kendi berisi air 

kepadanya, lalu berkata, “Jika hari sudah pagi, datanglah kepada 

‘Umar. Dia akan menyiapkan seorang pembantu untukmu.” 

Wanita itu menjawab, “Sesungguhnya ‘Umar banyak sekali 

ke sibukannya. Di mana aku bisa menemuinya?” Sang Khalifah 

men jawab, “Engkau datang saja kepadanya. Engkau akan me-

ne muinya, insya Allah.” 

Esok paginya, wanita itu pun meme nuhi saran orang yang 

membantunya semalam. Dan, betapa ter ke jutnya wanita itu ke-

tika berdiri di hadapannya, “Ternyata, engkau ‘Umar?!” Amirul 

Mukminin hanya ter senyum. Sesuai ucap annya, dia memberikan 

seorang pembantu untuk memenuhi keperluannya.

Tak diragukan lagi, jika diberikan pilihan antara kese der hanaan 

sejati dengan dunia beserta segala kemewahan dan ge mer lapnya. 

‘Umar tak akan pernah mendahulukan apa pun di atas kese der-

hanaan dan kerendahan hati.

Sesungguhnya laki-laki pemilik keutamaan di dalam hi-

dupnya ini telah meraih berbagai kemenangan dan kesuksesan 

di muka bumi sejak masih bergulat di arena Pasar ‘Ukâzh. Dia 

menjadi pemenang yang sangat dominan atas setiap la wan-la-

wan nya. 

Ketika memeluk Islam, keislamannya adalah keme nangan. 

Pun saat berhijrah, hijrahnya adalah perto longan. Hingga datang 

satu masa ketika sahabat Nabi tersebut men jadi Amirul Muk-

minin dan segenap bangsa di penjuru dunia tun duk di hadapan 

kakinya.

Inilah sang pemilik keberhasilan dan kesuksesan di dalam 

hidupnya. Kemenangannya yang terbesar dan abadi adalah sifat 

wara‘-nya yang sangat agung. Sifatnya ini menjadi contoh bagi 
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umat manusia, pada umumnya, dan para penguasa, khususnya. 

Dialah teladan yang keteladanannya tak akan ber ak hir dan tak 

akan pernah pudar.

Keteladanan diri seorang penguasa dan ke ber kahan dunia 

berserakan di halaman rumahnya. Harta ram pasan perang dan 

se mua kebaikan bertumpuk di bahunya. Namun, dia justru 

me  nanggalkan dan mengalirkan semua kepada rakyatnya. 

‘Umar membagikan semua kebaik annya dan membuang se mua 

keburukannya, se hingga tangannya bersih dari segala keme-

wah an.

Sejenak kita ingat kembali kilasan perjalanan kehidupan 

‘Umar. Dia pernah berlari-lari kecil hanya untuk mengejar 

seekor unta sedekah yang lepas karena khawatir unta itu hilang. 

Dia pernah duduk sambil membuatkan makanan untuk seorang 

wanita asing yang sedang dalam proses persa lin an. 

Dia pernah menghadapi para utusan dari berbagai penjuru 

dunia dengan duduk di atas pasir panas, di ba wah naung an 

pohon kurma. Mereka datang untuk menjadi peng ikutnya dan 

mencari sebuah negara baru yang dipimpinnya. Dia pernah 

berdiri di atas mimbar menyampaikan pi dato di hadapan rak-

yatnya, sedangkan pada pakaiannya ter dapat 21 tambalan  bah-

kan lebih.

Setelah itu, masih adakah yang tersisa? Astaghfirullah. 

Apa kah kita menceritakan sesuatu terlalu banyak dari yang bisa 

kita ceritakan? Masih belum cukupkah kebahagiaan yang kita 

rasa kan ketika bersamanya?

Kita sudah sepatutnya puas dalam embusan na pas yang 

kita rasakan dengan ba hagia mana kala menelusuri jejak-jejak 

kehidupan seorang laki-laki yang keagungannya mendahului 

zaman.

Dan, jikalau ingin mengekspresikan rasa kagum yang sa-

ngat besar terhadap sosok ‘Umar, penuhilah hidup kita de ngan 

kesulitan-kesulitan yang tak berat kita pikul. Bila itu su dah 
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di la kukan, barulah kita bisa memahami maksud ucapan Ibn 

Mas‘ud, “Demi Allah, Ibn Al-Khaththab, manusia seperti apakah 

dia?!”[]
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93, 96-104, 106-111, 117, 

119, 121-124, 127-130, 

132, 135-138, 148-154, 

159, 162, 164, 166-167, 

169-171, 173-175

Anshar, kaum, 121, 154

Arab badui, 14-15, 128

atsar, 74, 77-78, 99, 101, 103, 

127, 153

B

Baitul Mal, 51, 73, 75, 85, 105-

106, 109, 120, 126, 147, 

168 

Baitul Muqaddas, 137 

D

Dârun Nadwah, 14

Dirâsah Naqdiyyah fi Al-Mar-

wiyyâh Al-Wâridah fi 

Syakh shiyyah ‘Umar ibn 

Al-Khaththâb, 99

Al-Dzâriyât, 118 

E

Eufrat, Sungai, 42, 107

F

farsakh, 47

Al-Faruq, 15, 38 

G

Galea, 156

H

hadd, 148-149

Hadis Gharib, 32

Hajar Aswad, 117 

Al-Hâmilât, 118 

Hasyim, Bani, 75, 86

Hilyah Al-Auliyâ’, 28

Al-Hilyah, 103 

Himsh, 95-96, 101

Hudaibiyyah, Perjanjian, 63

Hurrah, 96

I

iffah, 80, 83

Irwâ Al-Ghalîl, 110

istidraj, 46 
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Kh
al

id
 M

uh
am

m
ad

 K
ha

lid

J

Jâmi’ Al-Ahâdîs, 28

Al-Jâmi’ Al-Kabîr, 15 

K

Ka‘bah, 28, 34, 117 

kafaf, 80, 83 

L

Latta, 21

M

ma‘shum, 44

Madinah, Kota, 7, 55, 68, 74, 83, 

85-86, 105, 107, 112, 130, 

150, 159, 166, 172 

Mahdh Al-Shawâb fî Fadhâil Amîr 

Al-Mu’minîn ‘Umar ibn Al-

Khaththâb, 70

Mahdh Al-Shawâb, 70, 73-74, 77-

78, 125-126, 131 

Majma’ Al-Zawâ‘id, 35, 118

Makhzum, Bani, 35

Makkah, Kota, 25, 28, 30, 38, 63

Manâqib Amîr Al-Mu’minîn, 77

Manâqib, 78, 126, 168

Maqam Ibrahim, 142

muhaddas, 143

Muhajirin, kaum, 127, 154

Al-Muntazhim, 101 

Mursal Ibn Sa‘ad, 15

Mushannaf Ibn Abi Syibah, 50 

Al-Mushannaf, 125, 153

Musnad Ibn Al-Ja‘d, 142

Al-Mustadrak, 138

Muzayyanah, Bani, 152

N

Al-Nadhra, 32

Nahawand, 97

nash

 agama, 117, 119, 147

 Al-Quran, 141

Q

Qadisiah, Perang, 111

qishash, 95, 125 

R

Al-Riqqah, 101 

Al-Riyâdh, 32 

Rumah Arqam, 20-21, 25, 29

S

sariyyah, 157-158

Shafa, Bukit, 25

Shahîh Al-Bukhârî, 50 

Shahîh Al-Tirmidzi, 142-143

shahih li ghair, 118

Al-Silsilah Al-Dha‘îfah, 95 

Al-Silsilah Al-Shahîhah, 39 

Al-Sîrah Al-Nabawiyyah fi Dhau 

Al-Mashâdir Al-Ashliyyah, 

25

Al-Sunan Al-Kubrâ, 73 

syubhat, 57, 71-73, 149, 156

T

tafawwuq, 20

Târîkh Dimasy, 104

tatharruf, 20

Al-Thabaqât Al-Kubrâ, 68 

Tikrit, 156
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‘U
m

ar ibn A
l-Khaththab

Tsaqifah, 

 Peristiwa —, 49 

 Kisah —, 50

 tsiqat, 73, 127

U

‘ukâzh, 14

‘Ukâzh 

 Festival —, 14

 Pasar —, 15, 130

‘Umar

 karakter khas yang dimiliki 

—, 19

 sifat —, 61, 164

Ummul Mukminin, 140 

uqiyah, 126

Uzza, 21 

W

wara‘, 72, 144, 149, 175 

Z

zuhud, 72, 79, 89, 113, 144
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Rp57.000,00/HC/Bookpapper 57,5 gr/172 h.

Siapa yang tak mengenal Nabi Muhammad Saw.? Buku ini mengurai
kan dengan begitu rinci mengenai sosok Rasulullah, Muhammad 
Saw., baik pada saat kanakkanak, muda, dewasa, maupun setelah 
beliau diangkat menjadi Rasul.
 Begitu banyak buku yang mengulas tentang kehidupan Ra
sulullah Saw. dan para sahabatnya. Namun, yang membedakan buku 
ini dengan buku sîrah Nabi yang lain, Khalid Muhammad Khalid, yang 
juga pengarang buku bestseller, Rijâl Haula Al-Rasûl, mengisahkannya 
dengan gaya bertutur yang membuat kita seakanakan hadir dan 
mengikuti setiap momen kehidupan Nabi.
 Yakinlah, menyelami peri hidup manusia agung ini dapat mem
perkaya batin dan menambah keimanan akan keagungan budi luhur 
beliau.
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Rp59.000,00/HC/Bookpapper 57,5 gr/180 h.

Buku ini mengulas sosok manusia yang membawa perubahan ter
hadap tatanan umat manusia yang terbagi ke dalam 10 episode 
kehi dupan Muhammad Saw. Dari episode awal (tahkim) hingga 
episode akhir (perpisahan), sang penulis, Khalid Muhammad Khalid, 
meng uraikannya dengan teperinci dan meyakinkan bahwa manusia 
agung tersebut memang pribadi yang membuat sejarah yang tak 
lekang oleh zaman
 Bukan hanya menjelaskan 10 peristiwa penting yang dialami 
Nabi selama hidup, Rasul Muhammad Saw. juga menjadi simbol ma
nusia yang mengubah perilaku kelam (zhulumat) ke perilaku beradab 
atau terang benderang (al-nûr). Lengkap sudah jika Anda mengoleksi 
buku Khalid Muhammad Khalid ini menjadi bacaan wajib di tengah
tengah keluarga maupun di tempat kerja.
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Rp169.000,00/HC/Bookpaper 57,5 gr/780 h.

Buku karya Khalid Muhammad Khalid ini, bukan saja memapar
kan cerita para sahabat Nabi yang mulia, tetapi juga mengajak kita 
bernostalgia dengan manusiamanusia pemberani dan inspiratif 
agar dijadikan teladan dalam hidup. Berkat kegigihan perjuangan 
me reka inilah, ajaran Islam bukan saja menyebar di Jazirah Arab, 
tetapi hingga ke belahan dunia lain. 
 Inilah buku yang akan membawa Anda pada oasis kehidupan 
heroik yang dapat membuat siapa pun kian percaya bahwa kete
ladanan seseorang dapat berpengaruh positif terhadap perilaku 
manusia lain yang menyaksikannya. Dibandingkan dengan buku
buku sejenis, buku karya cendekiawansosiolog Mesir ini sangat 
cocok dimiliki di tengah krisis keteladanan yang menimpat umat 
Islam.
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Pembaca Yth.,
Kami telah menetapkan standar produksi dengan pengawasan ketat, tetapi 
dalam prosesnya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, apa-
bila Anda menemukan cacat produksi—berupa halaman terbalik, halaman 
tidak berurut, halaman tidak lengkap, halaman terlepas, tulisan tidak terbaca, 
atau kombinasi hal di atas—silakan kirimkan buku tersebut dengan disertai 
alamat lengkap Anda, kepada:

Syarat:
1. Kirimkan buku yang cacat tersebut berikut catatan 

kesalahannya dan lampiri bukti pembelian (selam-
bat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pembelian);

2. Buku yang dapat ditukar adalah buku yang terbit  
tidak lebih dari 1 tahun.

Penerbit Mizan akan menggantinya dengan buku baru 
untuk judul yang sama selambat-lambatnya 7 hari sejak 
buku cacat yang Anda kirim kami terima.

Catatan:
Mohon terlebih dahulu untuk berusaha menukarkan 
ke toko buku tempat Anda membeli buku tersebut.

Communication & PR
Penerbit
Jl. Cinambo No. 135 (Cisaranten Wetan),
Ujungberung, Bandung 40294
Telp: 022-7834310, Fax: 022-7834311
E-mail: Promosi@mizan.com

isi UMAR IBN AL-KHATHTHAB.indd   188 11/14/2014   10:37:16 AM


