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BAB II 

Kerangka Teori dan Biografi ‘Umar bin al-Khattha>b 

A. Kerangka Teori 

Tesis ini berjudul Studi Analisis Terhadap Ayat Al-Qur’a>n yang 

Melegitimasi Pendapat ‘Umar bin Khattha>b. Untuk memahami judul tesis ini, 

dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa kata kunci berikut ini: 

1. Studi Analisis  

Studi analisis terdiri dari dua kata, pertama: Studi, kedua analisis. 

Kata studi dapat berarti penelitian ilmiah; kajian; telaahan.15 

Sedangkan kata analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).16 

Yang dimaksud dengan studi analisis dalam penelitian ini adalah 

penelitian ilmiah atau telaah yang mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’a>n 

yang melegitimasi pendapat Umar bin Khattha>b atau ayat yang turun 

dilatarbelakangi oleh pendapat ‘Umar bin Khtattha>b radhialla>hu’anhu 

yang diajukan kepada Rasu>lulla>h kemudian turun ayat yang 

menyetujuinya. 

 

 

 

 

                                                             
15 Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 

2008, hlm. 1377. 
16 Ibid,. hlm. 60. 
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2. Melegitimasi 

Kata legitimasi menurut KBBI adalah pengesahan (persetujuan.pdt).
17

 

Sebagian pembaca mungkin berfikir judul ini bermakna bahwa pendapat 

‘Umar bin Khattha>b radhialla>hu’anhu lebih mulia dari al-Qur’a>n karena 

ayat al-Qur’a >n turun untuk membenarkan pendapat yang diusulkan oleh 

‘Umar bin Khattha>b radhialla>hu’anhu. 

Namun peneliti jawab yang pertama, bisa dipastikan bahwa tidak ada 

satupun dari kaum muslimin yang beranggapan bahwa pendapat manusia 

lebih mulia dari ayat-ayat al-Qur’a>n. Kedua, yang dimaksud oleh penulis 

adalah, bahwa pendapat yang diusulkan oleh sahabat ‘Umar bin Khattha>b 

radhialla>hu’anhu hanyalah sebatas usulan belaka kepada Rasu>lulla>h 

radhialla>hu’anhu. Seandainya wahyu yang turun menolak pendapat ‘Umar 

bin Khattha>b radhialla>hu’anhu maka pendapat „Umar tersebut tidak 

mempunyai otoritas dalam menetapkan suatu hukum syari‟at. Oleh 

karenanya pendapat „Umar yang dilontarkan kepada Rasu>lulla>h 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam hanyalah sekedar usulan semata yang 

mempunyai potensi untuk diterima atau ditolak. 

Terlebih lagi jika kita perhatikan sebagian dari pendapat beliau yang 

diajukan kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam berdasarkan ayat 

al-Qur’a>n yang lainnya, misalkan ketika beliau mengusulkan untuk tidak 

menshalatkan Abdulla>h bin Ubaiy bin Salu>l yang sudah diketahui sifat 

                                                             
17

 Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 

2008, hlm. 833. 
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kemunafikannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi 

dalam sunannya. 

‘Abdulla >h bin ‘Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu dia 

berkata; "Ketika ‘Abdulla>h bin Ubaiy meninggal dunia. anak laki-lakinya -

yaitu ‘Abdulla>h bin ‘Abdulla>h- datang kepada Rasu>lulla>h 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam dan beliau berikan bajunya dan beliau 

perintahkan untuk mengafani ayahnya dengan baju tersebut. Lalu 

Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam menshalati jenazah ayah ‘Abdulla>h 

bin ‘Abdulla>h bin Ubaiy Hingga akhirnya „Umar menarik baju Rasu>lulla>h 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam seraya berkata; "Ya Rasu>lalla>h, apakah engkau 

akan menshalati jenazah ‘Abdulla>h bin Ubaiy sedangkan dia itu orang 

munafik? Padahal Alla>h telah melarang engkau memintakan ampun 

untuknya?" Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam menjawab: 

"Sesungguhnya Alla>h subh{a>nahu wata’la telah memberikan pilihan 

kepadaku atau mengabariku." Lalu beliau membacakan ayat yang 

berbunyi: 

                               

                         

"Kamu memohonkan ampunan bagi orang-orang munafik atau tidak kamu 

mohonkan ampun bagi mereka, maka hal itu adalah sama saja. sekalipun 

kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali sekali-kali Allah 

tidak akan mengampuni mereka (al-Taubah (9): 80). 
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Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam bersabda: Aku akan menambah 

istighfa>r lebih dari tujuh puluh kali untuknya." Maka Rasu>lulla>h 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam tetap saja menshalatinya dan kami pun shalat 

bersamanya hingga Alla>h menurunkan ayat al-Qur'a>n: 

                           

               

"Janganlah kamu sekali-kali menshalati jenazah seorang di antara orang-

orang munafik dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya, 

sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 

mati dalam keadaan munafiq." (Surat al-Taubah (9): 84).
18

 

Oleh sebab itu pendapat-pendapat yang diusulkan oleh ‘Umar bin 

Khattha>b radhialla>hu’anhu kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam 

sama sekali tidak menjadikan bahwa pendapat tersebut lebih tinggi dan 

mulia dari ayat al-Qur’a>n dan juga tidak menjadikan pendapat yang beliau 

sampaikan keluar dari nash al-Qur’a>n dan al-hadis apalagi jika kemudian 

dianggap melakukan usaha mengintrepretasi ulang terhadap dalil-dalil 

qoth‟i (jelas) yang termaktub dalam al-Qur’a >n maupun sunnah Nabi 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam. 

 

 

 

 

                                                             
18

 Al-Tirmidzi, Sunan,. hlm. 5/131. No. 3098 dan lihat juga: Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>thi, 

Luba>bu,. hlm. 131. 
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B. Biografi ‘Umar bin al-Khattha>b 

1. Nama dan Nasabnya 

‘Umar bin al-Khattha>b beliau merupakan ami>ru al-mu’mini>n atau al-

Kha>lifah al-Ra>syidi>n yang kedua setelah Abu> Bakar al-Siddi>q 

radhialla>hu’anhuma yang memerintah antara tahun 13H-23H, beliau hidup sejak 

tahun (583M-644M), memiliki nama lengkap ‘Umar bin al-Khattha>b bin Nufa>il 

bin ‘Abdu Al-‘Uzza bin Riyah bin Abdilla >h bin Qurth bin Razah bin ‘Adiy bin 

Ka’ab bin Lu’ay al-Qurasiy al-‘Adawiy.
19

 

2. Kelahiran dan lingkungan kehidupannya 

Ima>m al-Tha>bari meriwayatkan bahwa „Umar dilahirkan di Makkah kira-

kira empat tahun sebelum perang Fijar dan dia tumbuh dengan sehat. Sedangkan 

Ibnu al-Atsi>r dalam Usu>l al-Gha>bah meriwayatkan bahwa „Umar dilahirkan tiga 

belas tahun sesudah kelahiran Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam.
20

 

Dan juga disebutkan oleh ‘Abdul Wahha>b al-Najja>r dalam kitabnya: “Bahwa 

„Umar dilahirkan tiga belas tahun setelah tahun Gajah (tahun kelahiran Nabi 

Muhammad shalla >lla>hu’alaihi wasallam).
21

 

Kemudian menurut Ima>m al-Nawawiy juga demikian sebagaimana yang telah  

dikutip al-Syayuthi dalam Tārīkh Al-Khulafa>’, terjadi pada tahun ketiga belas  

setelah peristiwa al-Fīl.„Umar termasuk bagian dari golongan mulia suku 

Quraisiy. Pada masa jahiliyahnya dia diangkat oleh kaumnya (suku Quraisiy) 

                                                             
19

 Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>thi, Ta>ri>kh al-Khulafa>’, Beiru>t: Da>r al-Kutu>b al-„Ilmiyyah, 

1988, h. 86. 
20

 Hasan, Ibrahim Hasan,Tarikh al Islam al siyasi wa al tsaqafi wa al Ijtima, terj. H.A. 

Bahauddin, Sejarah dan Kebudayaan Islam I, (Jakarta: Kalam Mulia , 2001), h. 402. 
21

Abdu al-Wahha>b al-Najja>r, al-Khulafa’ al-Ra>syidu>n, Beirut: Da>r al-Kutu>b al-‘Ilmiyyah, 

Cet.2, 1990, h. 106. 
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sebagai juru perdamaian ketika terjadi suatu peperangan baik antar suku  Quraisiy  

maupun  dengan  suku  lainnya. Dia  termasuk  salah  satu  orang  yang dahulu  

masuk  Islam, setelah  empat  puluh  pria  dan sebelas  wanita.  Ada  juga  yang  

menjelaskan  ia  masuk  Islam  setelah  tiga  puluh sembilan laki-laki  dan  dua  

puluh  tiga  wanita,  ada  juga  yang  menyatakan  setelah empat puluh lima orang 

dari pria dan sebelas orang dari kalangan wanita. Setelah keislamannya  umat  

Islam  di  Makkah  mulai  berani  terang-terangan  dalam  beribadah dan mereka 

sangat bersyukur dengan keislamannya tersebut.
22

 

Jika demikian adanya berarti  Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam lebih tua tiga 

belas tahun dari „Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu. Sebagaimana yang 

dikatakan Muhammad  al-Khudari, “Bahwa usia „Umar bin al-Khattha>b lebih 

muda tiga belas tahun dari Nabi Muhammad shalla>lla>hu’alaihi wasallam.
23

 

Sedangkan  Ibunya  bernama  Hantamah  binti  Hasyi>m  bin  Mughi>roh  

bin  Abdulla>h  bin ‘Umar bin Makhzu>miy.
24

 „Umar dilahirkan di kota Mekkah 

dari suku bani ‟Adiy, yaitu salah satu rumpun suku Quraisiy yang terbesar di kota 

Mekkah dan dinilai mempunyai status strata sosial tinggi saat itu. Dari segi nasab, 

jika dihubungkan pada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam, „Umar masih ada 

hubungan sanad yang bersambung, yaitu dari ‟Adiy, saudara laki-laki Murrah, 

kakek nabi Muhammad shalla>lla>hu’alaihi wasallam yang kedelapan.
25

 

                                                             
22

 Jala>lu al-Di>n, ‘Abdu  al-Raĥma>n  bin  Abi>  Bakar  al-Sayuthiy  (selanjutnya  ditulis:  

al-Sayuthiy), Tārīkh Al-Khulafā`, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyah, 2011), Cet. II, hlm. 70. 
23

 Muhammad  Al-Khudri Bek, Tarīkh al-Tasyri‟ al-Islāmiy (Sejarah Pembinaan Hukum 

Islam), pent. Muhammad Zuhri, (Semarang: Darul Ihkya, tth),cet. I, hlm. 43. 
24

 Muhammad Ridla, al-Faruq Umar Ibn al -Khatthab, Cet. 6, Beirut: Dar al-Kutub al- 

Ilmiyyah, 1993, hlm. 8. 
25

 Muhammad Husain Haekal, al-Faru>q „Umar, (Cairo: Da>r al-Ma‟arif, 1977), h. 35 
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„Adiy putranya Ka‟ab. Selain mempunyai putra yang bernama, „Adiy, 

Ka‟ab juga mempunyai putra lainnya yang bernama Murrah. Dan dari Murrah ini 

silsilahnya turun sampai dengan Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam. Oleh 

karena itu garis keturunan „Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu dan  

Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam bertemu  pada  leluhur  mereka  yang 

bernama Ka‟ab bin Luay.
26

  

Kemudian „Amru Kha>lid dalam bukunya “Jejak para Kha>lifah” juga 

mengatakan: “Bahwa nasab „Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu bertemu 

dengan nasab nabi Muhammad shalla>lla>hu’alaihi wasallam pada  Ka‟ab  bin  

Luay.
27

 

Jadi secara genealogis
28

, garis keturunan „Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu dari jalur ayahnya berasal dari Bani „Adiy. Sedang dari garis ibu 

yang bernama Hantamah binti Hasyi>m bin al-Mughi>rah al- Makhzu>miy,  berasal  

dari  Bani  al-Makhzumiy.  Ibn Hajar meriwayatkan dari pada Abū  Nu‟aim 

daripada Tha>riq bin Isha>q bahwa Kha>lifah ‘Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu telah dilahirkan empat tahun sebelum perang Fijar
29

 atau tiga  

tahun  sebelum  peristiwa  kenabian. 

                                                             
26

 Syafiyyu al-Raĥmān  al-Mubārakfury,  al-Raĥīq al-Makhtūm,  (Beirut:  Dār  al-Fikr, 

2008), hlm. 31. 
27

 Amru Khalid, Khulafa‟u al-Rasu>l, Terj.Farur Mu‟is “Jejak para Khalifah”, (Solo: 

Aqwam, 2007), h. 69 
28

 Genealogis yaitu  keterikatan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga 

sedarah.  
29

 Perang antara suku Quraisy dengan suku Kinānah. Disebut perang Fijar karena terjadi  

di bulan Haram, yaitu bulan yang disepakati oleh kaum arab untuk tidak berperang. Lihat: „Abd al-

malik bin Hisyām, Sirah Nabawiyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 32  
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Beliau mempunyai nama kunyah Abū  Ĥafsh  dan  mendapat  laqab  (julukan)  al-

Faru>q.
30

 

Berbagai referensi menggambarkan sosok „Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu, bahwa beliau berbadan tinggi besar, postur tubuh yang tegap 

dan kuat, lebat bulu badannya, terurai rambutnya dari kedua sisi kepalanya, 

berkulit putih kemerah-merahan dan ada yang mengatakan coklat muda, 

berjenggot lebat, berkumis tebal, dan menyemir ubannya dengan hana. Disamping 

sifat-sifat fisik tersebut, „Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, 

diantaranya: adil, penuh tanggungjawab, sangat keras pengawasannya terhadap 

para pejabat dan aparat negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam 

merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas dalam urusan agama, berwibawa dan 

disegani, tajam firasatnya, luas dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya. 

‘Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu dikenal sebagai orang yang menjaga 

kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamental. Setiap kali dia 

berpapasan dengan orang-orang Muslim, pasti dia menimpakan berbagai macam 

siksaan.
31

 

                                                             
30

 Julukan ini ia dapatkan dari Rasu>lulla>h shalla>lla>hu ‘alaihi wa sallam. dikarenakan  

sikapnya yang berani menampakkan keIslamannya secara terang-terangan dan juga  sebagai  

pemisah yang nyata antara kebenaran  dan  kebathilan.  selain  al-Faruq, “Umar bin  al-Khaththab  

memiliki dua laqab lainnya yang dinisbahkan kepadanya, yaitu al-Qawiy al-Amin (laqab yang 

diberikan Ali bin Abi Thalib), al-Ushaili‟ (laqab yang diberikan sebagian murid-muridnya dari 

kalangan tabi‟in). Selanjutnya lebih jelas lihat: Abū  Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad 

bin Ibn Jauzi, Manaqib Amir al-Mu‟minin “Umar bin  al-Khaththab, (Kairo: Maktabah    al-

Tijariyah al-Kubro, 1331H), hlm. 2; lihat juga: Abd al-Sattār al-Syaikh, “Umar bin  al-Khaththab:  

al-Khalifah  al-Rāsyidiy al-„Adhim wa al-Imām al-„Ādl al-Raĥim, (Damaskus: Dār al-Qālam, 

1433H/2012M), hlm. 26-27  
31

 Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, Ar-Rahiqu al-Makhtum, Bahtsun Fis-Siah 

An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish-Shlati was-Salam, Cet.1, Darul-Salam, Riyadh, 1414 H., 

hlm, 138. 
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‘Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu adalah  salah  satu  dari  orang-

orang  suku Quraisiy yang sangat keras memusuhi Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam dan para sahabatnya serta pada agama Islam. Namun setelah mendapat 

hidayah, beliau merupakan salah satu dari kaum muslimin yang paling gigih 

menegakkan dan mendakwahkan ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai 

pegangan hidupnya sampai akhir hayatnya. 

Keluarga ‘Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu tergolong dalam 

keluarga kelas menengah, ia bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu 

merupakan sesuatu yang langka. „Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat 

dimana ia menjadi juara gulat di Mekkah. ‘Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu adalah salah satu sahabat nabi Muhammad shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam terbesar sepanjang sejarah.
32

 

„Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu berasal  dari  kalangan  keluarga 

terpandang suku „Adiy yang termasuk rumpun Quraisiy. „Umar memiliki  

kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal 

yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
33

 

3. Pengaruh Pemikiran ‘Umar bin al-Khattha>b 

‘Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu adalah salah salah di antara 

seorang sahabat utama yang menjadi rujukan bagi generasi tabi‟in yang banyak 

bergelut dalam bidang keilmuan. Kepadanya banyak dilacak tentang kehidupan 

Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam serta persoalan-persoalan hukum (fiqih). 
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 Amir Nuruddin, Ijtiha>d ‘Umar bin Khattha>b, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), h. 136. 
33

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1993), h. 38. 
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Dengan kedewasaan, kematangan berfikir serta kecerdasannya, „Umar bin al-

Khattha>b radhialla>hu’anhu mampu menguraikan dengan jelas dan lugas berbagai 

persoalan yang dikonfirmasikan kepadanya. Hal inilah menjadikan „Umar bin al-

Khattha>b radhialla >hu’anhu sebagai seorang sahabat yang memiliki banyak ijtiha>d 

masalah agama dibandingkan dengan sahabat yang lainnya, bahkan pemikiran 

„Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu kadangkala banyak ditentang oleh 

sahabat yang lain karena pola fikirnya yang kadangkala cenderung berbeda 

dengan mereka. 

            Sepintas lalu memang kelihatannya keputusan-keputusan (yang dalam 

kepustakaan terkenal dengan ijtiha>d ‘Umar)  itu seakan-akan bertentangan 

(kontradiksi) dengan ketentuan-ketentuan al-Qur’a>n, namun kalau dikaji sifat 

hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam keseluruhannya 

(maqa>shid syari>’ah), ijtiha>d yang dilakukan oleh „Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat hukum 

tersebut.
34

 

Setelah Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam meninggal, Beliau salah 

satu sahabat Nabi yang dijadikan rujukan bagi umat Islam dalam keilmuan, 

khususnya oleh para ahli fiqih, karena dengan kecerdasan, keberanian, kezuhudan 

dan kecemerlangan buah pikirannya. Perjalanan hidupnya memiliki cerita dan 

makna yang luar biasa; baik sebelum maupun sesudah memeluk Islam. „Umar 

yang hidup jauh sebelum berkembangnya ilmu ushu>l fiqih dan fiqih, memiliki 

                                                             
34

 Muhammad Dawu>d Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia, Cet.6, PT. RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 1998, hlm. 159. 
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kecerdasan dalam beramaliyah. Hal ini disebabkan karena kepahaman dan 

pendalaman yang mantap terhadap nash (al-Qur’a>n dan al-Sunnah). 

„Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu adalah sahabat Nabi Muhammad 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam yang memiliki pengetahuan luas, sehingga banyak 

dirujuk oleh generasi sesudahnya dalam menetapkan hukum. Kedalaman ilmunya 

terlihat dari pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur’a>n. „Umar 

radhialla>hu’anhu sangat paham dengam maksud ayat-ayat al-Qur’a>n, karena dia 

mengetahui konteks sosial yang menjadi turun ayat-ayat tersebut. 

Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang akan 

terjadi pada masa yang akan datang, tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. 

Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu mengantarkannya terpilih menjadi 

wakil kabilahnya.
35

 

Kejeniusan „Umar termasuk kategori kejeniusan langka, karena sifat-sifat 

yang ada pada dirinya banyak yang tidak kita temukan pada diri tokoh-tokoh lain, 

sehingga hal ini mengasyikkan para ahli sejarah untuk berlama-lama 

mengkajinya.  Sifat-sifat khas yang hanya dimiliki oleh „Umar radhialla>hu’anhu 

ini mudah ditemukan oleh siapa pun yang mau menyelami kehidupannya, 

mempelajari sejarah dan aksi-aksinya, tidak peduli dari bangsa atau latar belakang 

akademis.
36
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 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam Sya-Zun 5, Cet.11, Ichtiar Baru van Hoever, 

Jakarta, 2003, hlm, 124. 
36

Muhammad Baltaji, Minhaju „Umar bin Al-Khatha>b fi al-Tasyri‟ Dirasatu Mastu‟abatu 
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            Karekteristik atau kekhasan dari kejeniusan „Umar radhialla>hu’anhu ini 

dapat dilihat dengan jelas ketika melihat nalar hukum yang dia pakai. Hal inilah 

yang mejadikan „Umar mempunyai keistimewaan dalam hal luasnya cakrawala 

pengetahuan dan keberanian dalam memperluas medan kerja akal (ra‟yu). 

Indikasinya adalah dia tidak hanya melakuan ijtiha>d dalam masalah-masalah yang 

tidak ada ketetepan nash-nya, namun ia juga berusaha untuk mengidentifikasi 

kemaslahatan yang menjadi motivasi ketetapan nash dalam al-Qur’a>n atau 

Sunnah, kemudian menjadikan kemaslahatan yang terindentifikasi tersebut 

sebagai  petunjuk  dalam  menetapkan hukum.
37

 Pembuktian akan hal ini banyak 

sekali, dimana dalam banyak problematika dan masalah yang dirasakan sulit oleh 

para fuqaha>’ (sahabat) lain, „Umar radhialla>hu’anhu dapat mengambil istinba>th 

(kesimpulan hukum) dengan mudah. Yang pasti secara ilmiah „Umar 

radhialla>hu’anhu lebih unggul dalam pemahaman fiqih. Hal ini telah dibuktikan 

oleh al-Qur’a>n, Sunnah serta kesaksian para ulama salaf.
38

 

a. Kesaksian al-Qur’a>n terhadap ilmu dan kebaikan istinba>th 

‘Umar bin Khattha>b 

Para ulama banyak menyebutkan beberapa ketepatan pemikiran „Umar 

dalam beberapa peristiwa yang dilakukan oleh nash-nash al-Qur’a>n. Hal ini 

menunjukan bahwa pandangan „Umar radhialla>hu’anhu selalu tepat dalam setiap 

istinba>th dan karena dialah sosok fuqaha>’ pertama yang tidak terkotori oleh 

apapun. 
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Jala>luddin al-Suyu>ti> telah menyebutkan dalam bukunya pemikiran dan 

pendapat „Umar yang sesuai dengan nash-nash al-Qur’a>n dan Sunnah 

Nabawiyah. Sebagai contoh, „Umar mengusulkan kepada Nabi shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam. agar sebagian maqa>m Nabi Ibra>hi>m ‘alahissala>m dijadikan sebagai 

tempat shalat. Maka kemudian Alla>h subh{a>nahu wata’la> menurunkan ayat tentang 

ketepatan ijtiha>d ‘Umar ini
39

 sebagaimana yang dibenarkan oleh teks ayat dalam 

surat al-Baqarah (2) ayat 125: 

                          

                             

“Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul 

bagi manusia dan tempat yang aman. dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim
40

 

tempat shalat. dan Telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 

"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' 

dan yang sujud".(surat al-Baqarah (2): 125) 

 

b. Kesaksian Sunnah terhadap pemikiran „Umar 

Kesaksian Sunnah tentang kedudukan ilmu „Umar radhialla>hu’anhu dan 

kekritisan pemikiran serta pandangannya sangatlah banyak. Diantaranya:  

Uqbah bin ‘Ami>r mengutarakan; Aku pernah mendengar sabda Nabi; 

“Andai ada Nabi setelahku, maka dialah „Umar bin al-Khattha>b.”
41

 

„Abdullah bin „Umar berkata bahwa Rasululla>h bersabda: ‚Alla >h 

menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar.” kemudian putra „Umar ini pun 

berkata: “Tidak suatu perkara pun yang menimpa kaum muslimin, lalu mereka 
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41
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berpendapat lalu „Umar berpendapat, melaikan al-Qur’a>n turun dengan makna 

yang serupa dengan pendapat „Umar.”
42

 

Thari>q bin Syiha>b mengungkapkan; “Dahulu kami-para sahabat- 

menyangka ada Malaikat yang berbicara melalui lidah „Umar.”
43

 

Dari Abu Hurairah; Bahwasanya Nabi bersabda: “di antara umat sebelum 

kalian terdapat beberapa muhaddats (orang yang diberi ilham), sedangkan mereka 

bukan para Nabi. Jika di antara umatku terdapat orang yang seperti mereka, maka 

dia adalah „Umar.”
44

 

Semua riwayat tersebut memberikan pengertian bahwa „Umar 

radhialla>hu’anhu benar-benar merupakan sosok yang mempunyai ilmu yang 

sangat luas. 

c. Kesaksian Para Ulama Salaf tentang keilmuan ‘Umar bin 

Khattha>b yang tinggi 

Para sahabat banyak sekali yang memberi aprisiasi komentar tentang 

„Umar, yang pasti para ulama telah menyaksikan keunggulan „Umar 

radhialla>hu’anhu dalam memahami rahasia dan inti ajaran syariat Islam. Abdulla>h 

bin Mas’u >d radhialla>hu’anhu berkata: “Kalaulah saja ilmu „Umar ditimbang 

dengan ilmunya penduduk bumi ini, pastilah akan terlihat ilmu „Umar lebih 

berat.”
45
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‘Umar radhialla>hu’anhu tidak mengenyampingkan kemungkinan-

kemungkinan yang bakal terjadi, ketika beliau mengemukakan gagasan atau 

ijtiha>d-nya. Bila ternyata ada orang yang menyanggah pendapatnya, maka dengan 

segera ia menguraikan pandangan itu, sehingga si penyanggah menerima dan 

mengikuti ijtiha>d-nya. Melalui pengetahuannya yang luas, didukung oleh 

kepintaran dan kepiawaian serta hafalanya, „Umar tampil sebagai seorang ahli 

dalam bidang fiqih. Dengan kepakarannya inilah, dia turut memberikan andil 

besar bagi munculnya mujtahi>d-mujtahi>d besar sampai kurun waktu sekarang ini. 

            Memang betul sewaktu Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam masih 

hidup, „Umar radhialla>hu’anhu banyak melakukan ijtiha>d - ijtiha>d, namun ijtiha>d 

yang dilakukan oleh „Umar radhialla>hu’anhu pada waktu itu hanya sebatas pada 

kontsribusi ide kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam dalam masalah-

masalah yang pemecahannya memang melalui mekanisme syu>ra>. Atau dalam 

masalah-masalah yang „Umar radhialla>hu’anhu mempunyai ide tersendiri, yang 

menurutnya ada kemaslahatan bagi masyarakat pada masa kerasulan. Pendapat-

pendapat „Umar radhialla>hu’anhu ini sering sesuai dengan wahyu, yang nantinya 

turun kepada Nabi Muhammad shalla>lla>hu’alaihi wasallam.
46

 Kesesuaian 

pendapat „Umar radhialla>hu’anhu dengan ketetapan wahyu ini menunjukan bahwa 

logika dan nalar hukum „Umar radhialla>hu’anhu sangat istimewa, pemikirannya 

tajam dan dalam. „Umar radhialla>hu’anhu mengetahui kondisi masyarakat 

zamannya, dan dia juga mengetahui tujuan-tujuan utama syariat dengan tepat. Ini 
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 Contoh yang terjadi pada waktu penentuan nasib tawanan Perang Badar, pendapat 
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merupakan permulaan bagi aksi dan manajemen „Umar radhialla>hu’anhu yang 

akan dia demontrasikan pada masa pemerintahannya.
47

 

Namun tetap dicatat bahwa legitimasi dari wahyu tentang keahlian „Umar 

radhialla>hu’anhu dalam masalah penetapan hukum sebagaimana disinggung di 

atas sebenarnya bukanlah legitimasi primer „Umar radhialla>hu’anhu. Kesesuaian 

pendapatnya dengan ketetapan wahyu pada masa risalah sama sekali tidak bisa 

disimpulkan, bahwa „Umar radhialla>hu’anhu mempunyai nilai otoritatif sebagai 

sumber hukum. Hal ini disebabkan otoritas penetapan hukum pada masa itu hanya 

berada pada wahyu dan tindakan Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam yang 

direstui secara eksplisit oleh nash atas yang didiamkan oleh nash. Dalam hal ini, 

ijtiha>d atau pendapat „Umar radhialla>hu’anhu bukanlah yang menentukan suatu 

ketetapan hukum, mempunyai legitimasi tasyri‟; melainkan turunnya wahyulah 

yang menyebabkan suatu pendapat mempunyai otoritas dalam penetapan hukum. 

Kalau seandainya wahyu yang turun menolak pendapat-pendapat „Umar 

radhialla>hu’anhu, maka pendapat „Umar radhialla>hu’anhu tersebut tidak 

mempunyai otoritas dalam menetapkan suatu hukum, dalam keadaan seperti ini, 

pendapat-pendapat „Umar radhialla>hu’anhu hanya menjadi sekedar usulan yang 

ditolak oleh pihak yang mempunyai hak otortitas dalam menetapkan atau menolak 

suatu pendapat yang diusulkan. 

Oleh karenanya pendapat „Umar radhialla>hu’anhu yang dilontarkan pada masa 

Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam hanyalah sekedar usulan semata yang 

mempunyai potensi untuk diterima atau ditolak. Pendapat-pendapat tersebut sama 
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sekali tidak mempunyai hak dalam menetapkan hukum, kecuali setelah mendapat 

persetujuan dari wahyu yang mempunyai hak otoritas dalam penetapan hukum.
48

 

Meskipun setelah Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam meninggal, „Umar 

radhialla>hu’anhu tidak langsung menjabat sebagai kha>lifah, namun pada rentang 

waktu dua tahun lebih,
49

 disaat ke-kha>lifah -an dipegang dibawah kendali Abu> 

Bakr radhialla>hu’anhu, „Umar radhialla>hu’anhu mempunyai peran kursial dan 

banyak mengeluarkan ide-ide berliant. Tidak heran, jika peran „Umar 

radhialla>hu’anhu masa itu sebanding dengan peran Abu> Bakr radhialla>hu’anhu 

sendiri sebagai kha>lifah. Banyak keputusan hukum pada masa Abu> Bakr 

radhialla>hu’anhu yang ditetapkan berdasarkan pendapat dan ijtiha>d ‘Umar 

radhialla>hu’anhu.
50

 Posisi „Umar radhialla>hu’anhu sungguh sangat menentukan, 

sehingga tidak mengherankan jika Abu> Bakr radhialla>hu’anhu dalam beberapa 

kesempatan mengambil sikap yang mengindikasikan penghormatan yang tinggi 

kepada „Umar radhialla>hu’anhu.
51

 Pendapat dan pemikiran „Umar 

radhialla>hu’anhu mempunyai bobot tersendiri dalam majelis syu>ra> dan juga dalam 

penerapan nilai-nilai universal syariat pada realitas-realitas baru dalam kehidupan. 

            Rentang waktu yang melengkapi manhaj „Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu dalam masalah ijtiha>d dan penetapan hukum dimulai sejak 

meninggalnya Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam pada bulan Rabi>u’ al-

Awwa>l 11H dan selesai hingga „Umar radhialla>hu’anhu meninggal dunia pada 
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bulan Dzu> al-hijjah 23H
52

 (632-644 M). Dengan kata lain; salama dua belas tahun 

sembilan bulan dan beberapa hari, sesuai dengan hitungan tahun Hijriyah yang 

ditetapkan oleh „Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu.
53

 Pada masa itu metode 

ijtiha>d ‘Umar radhialla>hu’anhu dalam penetapan hukum Islam mengalami 

kejayaan dalam menghadapi teori-teori hukum pada tataran praktis. 

Telah disebutkan di atas, bahwa „Umar radhialla>hu’anhu sangat disipilin 

dalam mengaplikasikan teks-teks syara‟, di samping juga disiplin dalam 

merealisasikan kemaslahatan umum dalam posisinya baik sebagai mujtahi>d 

maupun sebagai kha>lifah. Dengan kata lain bahwa ketika „Umar radhialla>hu’anhu 

dihadapkan dalam persoalan hukum yang diajukan kepadanya atau persoalan yang 

muncul dalam kehidupan umat Islam pada masanya selalu disiplin dalam 

mengaplikasikan syariat dan dalam waktu yang bersamaan menjamin 

terealisasinya kemaslahatan umum atau yang lebih dikenal dengan teori maqa>shid 

syari>’ah. 

Kedua hal yang diusahakan oleh „Umar radhialla>hu’anhu untuk direalisasikan ini 

bukanlah dua kepentingan yang berbeda sebagaimana yang kita pahami secara 

sekilas. Karena aplikasi syariat dan merealisasikan kemaslahatan umum pada 

dasarnya adalah dua hal yang intinya mempunyai substansi yang sama, karena 

dalam pandangan Islam, tujuan utama ditetapkannya syariat adalah 

merealisasikan kemasalahatan manusia.
54
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Masalah-masalah parsial yang diusahakan oleh „Umar radhialla>hu’anhu untuk 

mengaplikasikan nash-nash tersebut mempunyai situasi dan kondisi yang 

tentunya menuntut cara penanganan yang spesifik pula. Hal barang tentu harus 

menjadi rambu-rambu bagi pengkajian untuk tidak sembarangan menyimpulkan 

suatu kaidah dari permasalahan-permasalahan parsial yang beragam 

speksifikasinya. Beikut ini akan diuraikan beberapa contoh corak pemikiran 

„Umar radhialla>hu’anhu tentang masalah Fiqih.
55

 

1), Had mencuri, dalam Surat al-Ma>idah (5) ayat: 38 

                            

     

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surat al-

Ma>idah (5): 38) 
 

Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam juga telah mempraktekan 

hukumnya ini, yaitu dengan memotong tangan pencuri, begitu juga kha>lifah Abu> 

Bakr radhialla>hu’anhu, selanjutnya „Umar radhialla>hu’anhu-pun mempraktekan 

hukuman ini yaitu dengan memotong tangan Samurah ketika ia kedapatan 

mencuri.
56

 Hukuman ini telah ditetapkan oleh nash agama baik al-Qur’a>n, 

Sunnah, keputusan Abu> Bakr maupun keputusan „Umar radhialla>hu’anhuma, 

namun pada suatu ketika „Umar radhialla>hu’anhu tidak memotong tangan pencuri 

pada saat tahun paceklik. Pada saat itu „Umar radhialla>hu’anhu menolak untuk 
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56

 Al-Qurthubiy,  jilid VI, hlm, 160. 



42 
 

 
 

melaksanakan potong tangan terhadap pencuri dengan berkata: “Tahun ini, saya 

tidak memotong tangan (pencuri).”
57

 

Masa ini terjadi akhir tahun ke-18 hijriyah pada bulan Dzulhijjah dan 

berlangsung selama 9 bulan. Sebagian riwayat mengatakan terjadi pada tahun ke-

17 hijriyah. Walla>hu’allam   

2), Menggugurkan haad zina 

Diriwayatkan, bahwa „Umar radhialla>hu’anhu mengingatkan kaum 

muslimin untuk tidak meninggalkan hukuman rajam, hanya karena mereka tidak 

menemukannya dalam al-Qur’a>n. Sebab hukuman ini telah ditetapkan oleh sunnah 

dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam.
58

 Meskipun demikian, sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, 

bahwa „Umar radhialla>hu’anhu pernah menggugurkan had (hukuman yang telah 

ditetapkan) atas pezina. 

3), Talak tiga dengan satu lafaz 

Asal mula talaq adalah dijatuhkan secara terpisah-pisah, yaitu satu persatu, 

sebagaimana firman Alla>h subh{a>nahu wata’la> dalam surat al-Baqarah (2) 229: 

                       

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 

yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(Surat al-Baqarah (2): 

229). 
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Rasu>lulla>h menganggap tiga talaq dalam satu majelis hanyalah dihitung 

satu, namun pada masa „Umar radhialla>hu’anhu, menjatuhkan tiga talak dalam 

satu majelis dihitung talaq tiga, bukan satu. Dan pendapat ini telah disepakati oleh 

jumhu>r ulama salaf dan para ahli fiqih setelahnya.
59

 Menurut ‘Umar 

radhialla>hu’anhu, demi menjaga kemaslahatan mereka, maka sebaiknya mereka 

diberikan hukuman, dan agar mereka tahu bahwa talaq yang dijatuhkan dengan 

kolektif(lebih dari satu), akan menjadikan isterinya itu begitu mudah lepas. Ia 

berpendapat bahwa keputusan ini adalah untuk kemaslahatan mereka pada saat itu 

                                4), Persoalan-persoalan yang lain baik yang ada nashnya 

maupun yang tidak, (dalam masalah harta benda, had, peradilan, pernikahan, 

perceraian, warisan, haji, pengumpulan al-Qur’a>n, penanggalan Hijriyah, pajak, 

baitu al-ma>l dan lain-lainya). 

Dari uraian di atas terlihat bahwa umumnya Fiqih yang dilahirkan oleh 

„Umar radhialla>hu’anhu berkaitan berbagai macam persoalan hukum fi‟liyah. 

Kemudian dari penjelasan-penjelasan yang berlalu tergambar bahwa „Umar 

radhialla>hu’anhu selalu menetapkan hukum dengan menggunakan al-Qur’a>n dan 

Sunnah. „Umar radhialla>hu’anhu menggunakan dalil al-Qur’a>n sebagai dalil 

dalam menetapkan hukum dengan berbagai pendekatan, beberapa pendeatan yang 

dipergunakannya, yaitu pendekatan Asbab al-Nuzul (sebab-sebab turun ayat), dan 

pendekatan liguistik (pendekatan bahasa).  

Selain menggunakan nash (al-Qur’a>n dan Hadis) „Umar radhialla>hu’anhu juga 

menggunakan metode ijtiha>d. Metode ini digunakan ketika persoalan-persoalan 
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yang muncul tidak dapat dijawab oleh teks nash. Namun bukan berarti 

penggunaan ijtihad oleh „Umar radhialla>hu’anhu terlepas dari nash. Ijtihadnya 

selalu didasarkan pada kaedah-kaedah umum yang terkandung dalam nash. 

Pemikiran „Umar radhialla>hu’anhu dalam Fiqih sangatlah tepat dan akan 

selalu terpakai pada masa-masa mendatang. Konsistensi „Umar radhialla>hu’anhu 

dalam menggunakan kaedah-kaedah umum nash ketika menggunakan ijtiha>d, 

dapat pula dilihat dari jawabanya terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. 

Akhirnya kita dapat mencoba membandingkan dan menyamakan (al-muwazzah) 

fiqih ijtiha>d dengan yang lainnya, dalam mencari terobasan sebuah hukum yang 

mungkin akan muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleksitas.
60

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dilihat dari sejarah penyusunannya 

adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara 

teratur dan sistematis, diambil dari berbagai kitab (pendapat para fuqaha’/doktrin) 

yang dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama. Terdapat 

kesesuaian antara ijtiha>d ‘Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu dengan 

Kompilasi Hukum Islam, diantaranya adalah:  

a) Larangan seorang laki-laki meminang perempuan di atas pinangan orang 

lain sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 

12 ayat 3 dan 4.  

b) Persetujuan calon istri Hal tersebut tercantum dalam pasal 16 dan 17. 

c) Larangan pernikahan tanpa wali sesuai KHI sebagaimana yang terdapat 

dalam Pasal 14, 19, 20.  
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d) Larangan memberi mahar terlalu tinggi sesuai KHI pasal 31. 

e) Diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan sesuai dengan KHI, 

Pasal 45. 

f) Larangan nikah mut‟ah sesuai dengan ketentuan KHI pasal 2 ayat 3. 

g) Larangan menikah beda agama sesuai dengan KHI pasal 40 dan 44.
61

 

4. Wafat „Umar bin al-Khattha>b 

„Umar al-Faru>q merasakan kian dekatnya ajal setelah menjalani kehidupan 

panjang yang dipenuhi oleh perjuangan, ketaatan, ketekunan dan pengorbanan. 

Dia pun bangkit dan bedoa, berharap Alla>h mewujudkan cita-cita terakhirnya 

yang mulia. Pada akhir hayatnya ini dia berdoa: “Ya Alla>h, anugerahkanlah 

kepadaku mati syahi>d di jalan-Mu. Dan, wafatkanlah aku di kota Rasul-Mu.”
62

  

Diriwayatkan dari Sa’i>d bin al-Musayyib rahimahulla>h: Seusai dari Mina, 

„Umar berada di suatu tempat lapang berkrikil. Di sana, ia taburkan pasir dan 

kerikil kecil ke kepalanya. Ia bentangkan kain lalu berbaring di atasnya. 

Kemudian mengangkat tangan ke langit sambil berucap, “Ya Alla>h, usiaku telah 

lanjut, Kekuatanku telah berganti lemah, Sementara kekuasaanku (tanggung 

jawabku) kian luas. Cabutlah nyawaku tanpa disia-siakan”. Kemudian ia kembali 

ke Madinah.
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Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzu>l Hijjah tahun 23 H. Ibadah haji terakhir yang 

dilaksanakan oleh „Umar. 

Ima>m al-Dzahabi rahimahulla>h mengatakan, “„Umar syahid pada hari 

Rabu, saat bulan Dzu>l Hijjah tersisa 4 atau 3 hari saja. Tahun 23 H. Saat itu 

umurnya 63 tahun. Kekhilafahannya berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, dan 

beberapa hari. 

Termaktub dalam Ta>rikh Abi Zur‟ah, dari Jarir bin Abdillah al-Bajaliy, ia 

mengatakan: “Aku pernah bersama Mu‟awiyah. Ia berkata: “Rasu>lulla>h 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam  wafat pada usia 63 tahun. Abu> Bakr wafat juga di 

usia 63 tahun. Dan „Umar syahi>d juga di usia 63 tahun.”
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