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Abstraksi

Pertemuan pertama bangsa Eropah dengan Islam terjadi akibat

kebijakan-kebijakan ekspansi negara muslim baru, yang terbentuk setelah

wafatnya Nabi Muhammad S.A.W. pada tahun 632 M. Satu abad kemudian,

orang-orang Islam telah menyeberangi barisan pegunungan diantara

Perancis dan Spanyol dan menaklukan wilayah-wilayah yang membentang

dari India utara hingga Perancis selatan. Dua ratus tahun berikutnya

perimbangan kekuasaan antara Eropa dan Dunia Islam secara meyakinkan

masih berada ditangan kaum Muslim, yang menikmati pertumbuhan

ekonomi besar-besaran dan mengalami pertumbuhan kebudayaan yang luar

biasa. Dari tahun 750 dan seterusnya, wilayah Dinasti Abbasiyah dibentuk

oleh pemerintahan dan kebudayaan Persia-Islam dan semakin bertambah

dengan dukungan militer dari budak-budak Turki yang menjadi tentara.

Namun, pada abad ke-10 dan 11 M, perpecahan politik yang

menimpa Dinasti Abbasiyah yang hebat dengan pusatnya di Baghdad terus

berlangsung. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, yang dimulai

sejak 485 H/1092 M, terjadi serangkaian pembunuhan pemimpin politik

terkemuka Dunia Islam dari Mesir hingga ke Timur. Di tambah lagi

permusuhan Ideologi dan politik antara Dinasti Fatimiyah yang menganut

paham Syi’ah Ismailiyah dan Saljuk yang berhaluan Sunni sudah sangat

tajam dan praktis hampir tak terbayangkan bagi mereka untuk membentuk

front Islam bersatu dalam melawan musuh dari luar, yaitu para tentara

salib.

Kondisi tersebut membantu munculnya kembali bangsa-bangsa

Eropa di Mediterania Timur dan menjadi awal kebangkitan Dunia Kristen di

Spanyol. Pada abad ke-11 M, Paus dan kerajaan-kerajaan Eropah juga

mendapat kabar tentang kemunduran dan desentralisasi kekuasaan militer

dan politik umat Islam. Namun, kabar tentang reputasi buruk seorang

penguasa Islam tertentu yakni Khalifah keenam Dinasti Fatimiyah, al-



Hakim juga sampai ke Eropah. Penyiksaan terhadap umat Kristen yang

tinggal di wilayah kerajaanya, yang membentang hingga Suriah dan

Palestina, mencapai puncaknya dengan penghancuran Gereja Makam Suci

di Yerussalem pada tahun 1009-1010 M. Tindakan-tindakan al-Hakim

tersebut biasanya dianggap sebagai faktor pendorong meningkatnya

keinginan kaum Kristen Eropah untuk melancarkan Perang Salib Pertama

dan menyelamatkan apa yang mereka anggap sebagai tempat-tempat suci

umat Kristen yang sedang berada dalam bahaya.

Pada tahun 1090 M, Kaisar Byzantium Alexius Comnenus memohon

bantuan militer kepada Eropah setelah ia mendengar tekanan Saljuk

terhadap kaum Kristen. Kepausan sendiri memiliki alasan sendiri yang

mendorongnya untuk menyerang umat Islam. Paus Urbanus II

mengeluarkan maklumat penting pada tanggal 17 November 1095 M di

Clermont, dengan menyerukan umat Kristen agar berangkat membebaskan

kota suci Yerussalem dari penindasan umat Islam. Pada tahun 1097 M,

pasukan Kristen gabungan di bawah pimpinan berbagai kelompok kaum

Eropah Barat telah tiba di Konstantinopel dan melakukan perjalanan darat

menyeberangi Anatolia menuju ke Yerussalem. Kemudian, dimulailah

serangkaian operasi militer yang dipelopori kaum Eropah Barat melawan

Islam yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib.

Perang Salib Pertama, meskipun dilancarkan dengan sejumlah

pemimpin dilapangan, termasuk Raymond dari Toulase, Bohemond dari

Sisilia, Godfrey dari Bouilon, mencapai keberhasilan militer yang bernilai

penting pada saat masih berada dalam perjalanan melalui Anatolia. Tentara

salib itu menaklukan ibukota Saljuk di Iznik pada Juni 1097 M, dan

membuat pasukan Saljuk yang berada dibawah pimpinan Sultan Qilij

Arslan mengalami kekalahan besar-besaran dalam pertempuran Dorylaeum

pada Juli 1097 M. Setibanya di Antiokhia, Suriah utara, tentara salib

mengepung kota itu pada Oktober 1097 M. Sekelompok tentara salib yang

memisahkan diri dibawah pimpinan Baldwin dari Boulogne menyeberang ke

kota Edessa yang dikuasai kaum Kristen Armenia. Kota itu takluk pada 10

Maret 1098 M. Selanjutnya, mereka mendirikan Negara Tentara Salib

pertama di wilayah Edessa.

Antiokhia jatuh ke tangan tentara salib pada Juni 1098 M. Dan pada

Januari 1099 M, Antiokhia diresmikan dibawah pimpinan penguasa

Norman, Bohemond dari Sisilia. Sasaran utama-Yerussalem-direbut pada



15 Juli 1099 M, dan Godfrey dari Bouillon menjadi penguasa pertama.

Dengan demikian, Empat Negara Tentara Salib telah didirikan yaitu

Yerussalem, Edessa, Antiokhia, dan Tripolli. Namun, meski mendapatkan

kemenangan gemilang pada Perang Salib Pertama, tentara salib tidak

mampu menaklukan salah satu dari dua kota utama dikawasan itu, yaitu

Aleppo atau Damaskus.

Respon umat Islam atas Perang Salib Pertama pada awalnya apatis,

kompromi dan tetap sibuk dengan masalah internal. Pada awal abad ke-12

M, merupakan periode perpecahan umat Islam yang terjadi besar-besaran.

Hanya sedikit reaksi militer yang dilakukan atas ekspansi tentara salib ini,

yang sebenarnya merupakan tekanan yang sangat berbahaya. Tidak ada

pencapaian berarti yang diraih kaum Muslim dikawasan itu. Bukannya

menangkis ancaman tentara salib, para penguasa Muslim Suriah yang picik

dan terpecah malah melakukan gencatan senjata dengan tentara salib dan

selama bertahun-tahun terlibat dalam perebutan-perebutan wilayah kecil,

sering kali dalam bentuk aliansi antara kaum Muslim dan tentara salib.

Melawan Dunia Islam yang terpecah dan melemah, tentara salib, sebaliknya

sepanjang tahun-tahun tersebut menjadi bertambah kuat dan berkuasa,

bergelora dengan fanatisme dan motivasi tinggi untuk membangun struktur

pertahanan yang akan memastikan keberadaan mereka dikawasan

Mediterania Timur secara terus menerus.

Pada awal abad ke-12 M, merupakan periode pengambilalihan

sebagian besar pelabuhan dikawasan Mediterania Timur oleh tentara salib.

Ini dapat menjamin mereka untuk bisa menerima bantuan pasukan dan

peralatan lewat jalur laut. Wilayah yang kemudian diduduki tentara salib

adalah wilayah daratan yang panjang dan sempit disepanjang Mediterania.

Ketika mereka mencoba melakukan ekspansi ke arah timur, mereka kurang

berhasil. Hanya Edessa yang berhasil masuk ke lembah Eufrat dan Tigris.

Yang juga penting adalah Edessa merupakan Negara Tentara Salib pertama

yang dihancurkan. Tentara salib tidak pernah berhasil merebut kota-kota

utama Aleppo dan Damaskus dan tidak pernah menguasai Suriah.
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MOTTO

Sound is ripping through your ears

The deafening sound of metal nears

Your bodies waiting for his whips

The taste of leather on your lips

Victims falling under chains

You hear them crying dying pains

The fists of terrors breaking through

Now there's nothing you can do

The leather armies have prevailed

The Phantom Lord has never failed

Smoke is lifting from the ground

The rising volume metal sound

Hear the cry of War

Louder than before

With his sword in hand

to control the land

Crushing metal strikes

on this frightening night

Fall onto your knees

For the Phantom Lord

And bow to the Phantom Lord

(Metallica)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila dilihat dari setting perkembangan sejarah, Perang Salib

dapat diletakkan di bagian pertengahan dalam sejarah panjang interaksi

Timur dan Barat, Islam dan Kristen. Bagian awalnya terjadi sejak abad

ke-8 M, ketika umat Islam berkemah di bawah tembok Konstantinopel

mengancam hendak menyerbu Barat dan ketika mereka mengamuk ke

dataran Perancis hendak menelan Kristen dan bangsa-bangsa dari

utara.1 Perluasan imperialisme Eropah sampai sekarang menjadi bagian

penutup dari sejarah itu.

Pada abad ke-11 M, Bangsa Turki Saljuk merupakan pemeluk

baru Islam. Di bawah bendera Dinasti Saljuk, mereka mengambil alih

dominasi Fatimiyah atas nama pembela paham Sunni. Dengan

mengandalkan dukungan militer dari saudara mereka yang hidup

mengembara di Transoxania, para pemimpin Saljuk berhasil meluaskan

kekuasaan .mereka sampai ke Asia Kecil, wilayah kekuasaan Byzantium.

Dengan kata lain, Perang Salib secara khusus menggambarkan reaksi

orang Kristen Eropa atas permintaan Kaisar Byzantum Alexius kepada

Paus Urbanus II dalam memulihkan kekuasaannya di sepanjang pesisir

Marmora. Kemenangan Saljuk dalam pertempuran Manzikert pada

1 M.A. Enan, Detik-detik Menentukan dalam Sejarah Islam, terj. Mahyuddin Syaf,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm. 132.
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tahun 464 H/1071 M, mengancam kekuasaan Konstantinopel, Kerajaan

Kristen di Timur.2

Menurut Armstrong, tidak ada Perang Suci dalam Kristen

sampai Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib Pertama di Clermont

pada tanggal 26 November 1095 M. Bahkan itu pun baru tiga tahun

kemudian benar-benar bersesuaian dengan model Perang Suci klasik.3

Seruan Perang Suci, Deus Hoc Vult, disampaikan di saat orang Kristen

Barat sedang dipengaruhi cita-cita monastik dan tengah berusaha

menciptakan identitas baru.4 Banyak para kesatria dan orang biasa

bergabung diilhami oleh dua institusi Kristen, yaitu ziarah ketempat suci

dan Perang Suci: membebaskan tempat-tempat suci di Yerussalem dari

kekuasaan Islam berkarakterkan keduanya.5

Sementara Eropah tengah bersiap menempuh perjalanan

“berziarah” untuk membebaskan Yerussalem, pertentangan ideologi dan

politik antara Saljuk dan Fatimiyah semakin tak menentu. Keadaan itu

bertambah parah setelah kematian beruntun yang menimpa para

pemimpin Dunia Islam sepanjang tahun 485-487 H/1092-1094 M.

Akibatnya, reaksi Islam yang pertama terhadap ekspansi tentara salib,

menurut Saunders, “lebih merupakan gangguan dari pada ancaman

2 Philip K. Hitti, History Of The Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet
Riyadi, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 811.

3 Karen Armstrong, Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk, terj. Hikmat
Darmawan, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 94.

4 Ibid, hlm. 107.
5 John L. Esposito, Ancaman Islam Mitos Atau Realitas?, terj. Alwiyah Abdurrahman dan

MISSI, (Bandung: PT. Mizan, 1995), hlm. 22.
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serius bagi Dunia Islam.”6 Bentuk respon itu menggambarkan sikap

apatis, kompromi, dan tetap sibuk dengan masalah internal.7

Perang Salib dimulai sejak pidato Paus Urbanus II pada tahun

488 H/1095 M sampai tahun 690 H/1291 M. Menurut Hitti, tahapan

yang lebih logis bisa dimulai tahap penaklukkan pertama sampai 539

H/1144 M, ketika Atabeg Zengi dari Mosul merebut kembali kota

Edessa; kedua, masa ketika umat Islam melakukan perlawanan gigih

yang dimulai oleh Zengi, dan mencapai kejayaannya pada masa Shalah

al-Din (Saladin); ketiga, periode perang sipil dan perang kecil antara

Dinasti Ayyubiyah Suriah-Mesir dan Dinasti Mamluk di Mesir, yang

berakhir pada 690 H/1291 M, ketika tentara salib kehilangan tanah

pijakan di daratan Suriah. Tahap penaklukkan itu, berakhir sebelum

genderang Perang Salib Kedua ditabuh (542-544 H/1147-1149 M), dan

tahap ketiga terjadi pada abad ke-13. Salah satu sasaran pasukan

Kristen dalam Perang Salib yang terjadi pada akhir tahap ini adalah

Konstantinopel (598-600 H/1202-1204 M). Setelah itu, terdapat dua

tahap lagi ketika mereka berperang melawan Mesir (615-618 H/1218-

1221 M), yang tidak menghasilkan apapun, dan satu tahap lagi ke

Tunisia (668 H/1270 M).8

Arti penting Perang Salib telah lama diakui dan dipelajari oleh

banyak generasi para ilmuan Barat. Bagi umat Islam, Perang Salib

memainkan peranan sementara, tetapi tidak terlupakan. Kenangan

mengenai Perang Salib itu tetap hidup dan merupakan contoh Kristen

6 Ibid, hlm. 52.
7 Carole Hillenbrand, Perang Salib Sudut Pandang Islam, terj. Heryadi, (Jakarta: PT.

Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 27.
8 Hitti, History, hlm. 812-813.
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militan paling jelas.9 Meskipun telah memengaruhi kesadaran umat

Islam hingga kini, gugus pengetahuan tentang Perang Salib yang

dihasilkan di kalangan Islam sangatlah kurang. Menurut Hillenbrand,

penulis dan pemikir Muslim mendekati persoalan tersebut dengan

kurang menyeluruh dan dengan cara pandang yang terpisah-pisah.

Sejarah Perang Salib yang lengkap dan utuh tentu saja membutuhkan

penjelasan bukti-bukti yang dihimpun bersama-sama dari kedua belah

pihak yang bertikai agar data yang terkumpul dapat saling melengkapi.10

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Perang Salib tahun 488 -539 H/1095-1144 M adalah Ekspedisi

spektakuler (decumanus fluctus) sebagai hasil dari proses kebangkitan

semangat religius yang melanda Eropah Barat pada abad ke-10 dan ke-

11. Perang Salib merupakan misi keagamaan dari para peziarah Kristen

ke tempat-tempat suci mereka, namun yang dahulunya di bawah

bendera perdamaian, kini berubah menjadi misi perang.11

Perang Salib adalah sebuah lingkaran konfrontasi antara Timur

dan Barat. Sebuah pertentangan kuno atau perang antara musuh

bebuyutan yang jelas terlihat pada perang antara Persia dan Yunani,

atau perang antara Persia dan Romawi. Hal ini nyatanya terbukti,

dengan adanya pertentangan diantara mereka, yang berlangsung terus-

menerus hingga akhir abad ke-11.12

9 Esposito, Ancaman Islam, Ibid.
10 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 1-2.
11

Said Abdul Fattah Asyur, Kronologi Perang Salib, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993 ),
hlm. 17-19.

12
Ibid, hlm. 15-16.
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Ekspansi tentara salib (489-494 H/1096-1101 M) merupakan

serangkaian perjalanan tentara salib yang terdiri dari perjalanan menuju

Konstantinopel, penaklukkan Antiokhia serta penaklukkan Yerussalem.

Ini terjadi ketika perpecahan politik melanda Dunia Islam, Eropah segera

memanfaatkan kesempatan mereka untuk menata diri dan

mengembalikan apa yang direbut Islam dari mereka.13 Ekspansi tentara

salib dimulai dari penaklukkan Konstantinopel, Antiokhia serta

Yerussalem.

Respon umat Islam atas ekspansi tentara salib pada awalnya

apatis, kompromi, dan tetap sibuk dengan masalah internal.14 Penulis

membatasi respon umat Islam antara lain dimulai dari eksodus

demografis (perpindahan penduduk Muslim), reaksi Fatimiyah, Saljuk,

kebangkitan Atabeq Zengi dan seruan Jihad. Reaksi umat Islam dimulai

dari eksodus demografis karena ini adalah reaksi awal umat Islam yang

dilanda keterkejutan, ketakutan dan kebingungan sampai kebangkitan

Zengi dan seruan Jihad pada saat umat Islam berhasil merebut kembali

Edessa. Penaklukkan Edessa menjadi momen penting dalam mendorong

jihad dari sekedar jihad defensif dalam rangka mempertahankan diri

menjadi jihad ofentif melawan bangsa kafir.15

Perang Salib Pertama yang menjadi fokus kajian dalam skripsi

ini adalah dimulai dari tahun 488 H/1095 M, karena pada tahun ini,

Propaganda Perang Salib Pertama dimulai. Pada tanggal 26 November

1095 M, Paus Urbanus II mengundang umat Kristen Eropah menghadiri

13
Enan, Detik Menentukan, hlm. 134.

14
Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 27-29.

15
James Turner Johnson, Perang Suci atas Nama Tuhan dalam Tradisi Barat dan Islam,

terj. Ilyas Hasan dan Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hlm. 246.
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Konsili di Clermont. Paus Urbanus II menyampaikan pidato menyerukan

perang untuk menumpas umat Islam.16 Penulis membatasi sampai

tahun 539 H/1144 M, karena pada tahun itu Atabeq Zengi menaklukkan

kembali Negara Tentara Salib Pertama yaitu Edessa. Kejatuhan Edessa

menjadi pemicu munculnya Perang Salib Kedua. Untuk menjawab

persoalan di atas, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan Dunia Islam dan Kristen sehingga

terjadinya Perang Salib Pertama?

2. Bagaimana jalannya ekspansi tentara salib ke Dunia Islam

pada Perang Salib Pertama?

3. Bagaimana reaksi umat Islam terhadap ekspansi dan

berdirinya Negara Salib di Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian skripsi ini

bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap sebab atau latar belakang Perang Salib

Pertama meletus.

2. Untuk mendeskripsikan jalannya ekspansi tentara salib dalam

Perang Salib Pertama ke Dunia Islam.

3. Untuk menjelaskan bentuk reaksi umat Islam atas

penaklukkan yang dilakuakan tentara salib terhadap Dunia

Islam.

16
Asyur, Kronologi, hlm. 27.
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Adapun kegunaan penelitian skripsi ini dimaksudkan dapat

berguna:

1. Sebagai karya akademik, penelitian merupakan penerapan

pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian sejarah,

khususnya sejarah Islam.

2. Dengan memfokuskan penelitian kepada Perang Salib

Pertama, suatu penulisan yang utuh tentang kejadian itu

dapat dihasilkan.

3. Untuk menambah khazanah hasil penelitaian sejarah Islam

tentang Perang Salib Pertama yang kurang mendapat

perhatian. Sekaligus menjadi entri point bagi penelitian

selanjutnya.

D. Tinjaun Pustaka

Karya skripsi yang ditulis Beda Dunung Sanjoyo, mahasiswa

Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma 2004, tentang “Perang

Salib dan dampaknya bagi hubungan Muslim-Kristen masa kini”,

mengarah kajian pada dampak atau akibat Perang Salib terhadap

hubungan umat Islam-Kristen saat ini.

Karya Carole Hillenbrand yang diterjemahkan oleh Heryadi di

bawah judul Perang Salib: Sudut Pandang Islam, yang diterbitkan oleh

PT. Serambi Ilmu Semesta tahun 2006, ditulis berdasarkan sumber awal

dari Dunia Islam. Sesuai dengan judulnya, Hillenbrand berusaha

menunjukkan bagaimana pandangan dan reaksi umat Islam terhadap

Perang Salib. Selain memuat kajian arkeologis yang kaya, penulisnya



8

juga melihat pengaruh interaksi timbal balik antara umat Islam dengan

tentara salib yang menetap di Timur, baik secara kultural maupun

psikologis.

Karya Karen Armstrong yang diterjemahkan oleh Hikmat

Darmawan di bawah judul Perang Suci dari Perang Salib hingga Perang

Teluk, yang diterbitkan oleh PT. Serambi Ilmu Semesta tahun 2006,

melihat peperangan di antara tiga umat keturunan Ibrahim dalam

bingkai ideologi Perang Suci. Bahasannya mencakup akar pemicu

konflik, baik dari segi sejarah maupun doktrin, pada masa lalu dan

bagaimana ideologi Perang Suci tetap bertahan sampai sekarang.

Buku karya Philip K. Hitti yang diterjemahkan oleh R. Cecep

Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi di bawah judul History Of The

Arabs, yang diterbitkan oleh PT. Serambi Ilmu Semesta tahun 2006,

merupakan kajian sejarah Islam yang komprehensif. Perang Salib

dibahas dari awal sampai akhir dalam satu bab tersendiri. Hitti

menelusuri Perang Salib sebagai salah bentuk konflik militer antara

Islam dan Kristen.

Karya Said Abduh Fatttah Asyur yang berjudul “Kronologi Perang

Salib”, yang diterbitkan oleh PT. Fikahati Anesta tahun 1993,

merupakan sebuah karya yang mendeskripsikan jalannya ekspansi

tentara salib ke Dunia Islam selama Perang Salib. Karya ini sangat

menarik karena menyertakan deskripsinya dengan intrik dan konflik di

antara para pemimpin tentara salib.

Perbedaan mendasar dengan penelitian skripsi ini terletak pada

fokus yang penulis tetapkan. Karya-karya di atas membicarakan Perang
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Salib tidak memberikan perhatian yang cukup untuk melihat bagimana

reaksi umat Islam selama Perang Salib Pertama. Kecuali Hillenbrand,

Hitti dan Amstrong lebih banyak membicarakan reaksi umat Islam

Periode Salahuddin Al-Ayyubi dan sesudahnya. Penelitian skripsi ini

berusaha menyajikannya dalam sebuah kajian historis kronologis,

apabila kajian Hillenbrand dapat dikatakan sebagai kronik tentang

Perang Salib.

E. Landasan Teori

Kajian fungsional tentang konflik menjelaskan bahwa konflik

tidak selalu menimbulkan akibat destruktif. Akan tetapi, konflik yang

buruk bisa mengakibatkan bagitu banyak kerusakan pada orang-orang

yang terperangkap di dalamnya. Konflik adalah persepsi mengenai

perbedaan kepentingan (divergence of interest) atau suatu kepercayaan

bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara

simultan. Di dalam setiap konflik melibatkan adanya tindakan atau cara

tertentu untuk mengatasinya. Tindakan tersebut dapat dikelompokkan

menjadi lima kelompok atau lima strategi utama: contenting (bertanding);

yielding (mengalah); problem solving (pemecahan masalah), Withdraw

(menarik diri); inaction (diam).17 Meskipun pembedaan itu sangat

bermanfaat secara konseptual, tetapi dalam kebanyakan konflik,

terutama konflik yang mengalami eskalasi, menuntut penerapan

beberapa kombinasi strategi sekaligus. Hal ini disebabkan oleh

17 Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri
Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4-6.
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peningkatan intensitas konflik atau eskalasi selalu disertai sejumlah

transformasi yang masing-masing sulit untuk dibalik.18

Ekspansi tentara salib ke wilayah kekuasaan Islam pada Perang

Salib Pertama merupakan gambaran konflik yang mengalami eskalasi.

Terdapat empat hal yang telah dipenuhi dalam hubungan konflik antara

Saljuk dan Byzantium, antara kekuasaan Islam dan Kristen saat itu.

Pertama, taktik contentious, yang semula ringan, tidak bersifat ofensif

cenderung membuka jalan bagi tindakan lebih berat dengan permintaan

bantuan militer Kaisar Alexius kepada Paus Urbanus II. Kedua, jumlah

masalah yang timbul dalam konflik meningkat sejalan dengan perlibatan

tentara Kristen Eropah di bawah Koordinasi Paus Urbanus II dalam

mengatasi dominasi Saljuk di Asia Kecil. Ketiga, fokus yang semula

bersifat khusus dari hanya mengembalikan wilayah Byzantium yang

telah direbut Saljuk menjadi suatu gerakan pembebasan wilayah Kristen

dari kekuasaan Islam. Keempat, motivasi dalam konflik yang mengalami

eskalasi beranjak dari suatu tindakan militer menjadi sebuah tindakan

Deus Hoc Vult untuk membebaskan Yerussalem di bawah slogan Perang

Suci.

Model konflik yang telah mengalami eskalasi dapat dikategorikan

ke dalam tiga model: agresor-defender; model spiral konflik; perubahan

struktural.19 Dalam penelitian ini, model agresor-defender menjadi

acuan untuk menganalisis bagaimana ekspansi sampai terjadi dan

bagaimana reaksi umat Islam sebagai sasaran ekspansi selama Perang

18 Ibid, hlm. 16-17.
19 Ibid, hlm. 200.
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Salib Pertama. Di samping itu, istilah agresor-defender di dalam model

ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan evaluatif. Akan tetapi, agresor

adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal

yang searah dengan kepentingannya. Sementara defender adalah pihak

yang semata-mata bereaksi untuk mempertahankan diri.20

Dengan kata lain, konflik yang terjadi dalam Perang Salib

Pertama berjalan satu arah. Tentara salib sebagai agresor dan umat

Islam sebagai defender semata-mata hanya bereaksi. Peningkatan reaksi

dari umat Islam setelah tahun 513 H/1120-an adalah merupakan

respon terhadap eskalasi ekspansi tentara salib.

Eskalasi konflik yang menyebabkan Perang Salib memiliki

karakteristik yang khas dan membedakannya dengan perang yang lain.

Gagasan Perang Suci yang menjadi motivasi ekspansi tentara salib

berasal dari Paus Urbanus II, pemegang otoritas legal Perang Suci.

Sebaliknya, respon awal umat Islam yang tidak memadai menunjukkan

kondisi perpecahan dan konsep fiqh yang ketat tentang jihad. Namun,

peningkatan reaksi yang terjadi kemudian memperlihatkan suatu

reinterpretasi terhadap otoritas jihad.

20 Ibid., hlm. 201.

Perilaku Agresor:
Tentara Salib

Perilaku Defender:
Umat Islam
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Menurut Johnson,21 justifikasi Perang Suci di dalam tradisi

Kristen dan jihad di dalam Islam selama Perang Salib Pertama

merupakan tantangan atas pemegang otoritas legal. Dalam konteks

Eropah Abad Pertengahan, perang membela agama adalah sebuah

konsep yang inklusif dan serba meliputi, hasil berbaurnya aspek-aspek

politik dan keagamaan masyarakat. Di dalam tradisi fiqh Islam, konsep

darul Islam dan darul harb memberikan suatu unsur yang sangat

diperlukan dalam memahami jihad. Darul Islam memberikan justifikasi

bagi jihad ofensif; ancaman darul harb menjadi justifikasi jihad

defensif.22 Dengan kata lain, tidak ada kendala di Dunia Kristen tentang

Perang Suci pada masa Perang Salib karena berasal dari pemegang

otoritas legal, yaitu Paus Urbanus II. Sebaliknya, kendala dalam Islam

berasal dari pandangan pemegang otoritas legal terhadap ekspansi

tentara salib 23 sebagai sesuatu yang tidak penting.

F. Metode Penelitian

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu yang terkait pada

prosedur penelitian ilmiah.24 Penelitian ini adalah penelitian sejarah

yang ingin menghasilkan pengkisahan atau deskripsi tentang Perang

Salib Pertama beserta respon umat Islam atas ekspansi tentara salib.

Untuk itu, penulis menggunakan metode historis, yaitu menguji dan

21 Johnson, Perang Suci, hlm. 93.
22 Ibid, hlm. 101.
23 Ibid, hlm. 234.
24 Kuntowidjoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2001), hlm. 12.
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menganalisa secara kritis analitis,25 sumber-sumber Perang Salib

Pertama sampai menjadi sebuah karya sejarah. Proses ini melalui empat

tahapan, yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi atau

penulisan sejarah.26

Adapun pengertian dari keempat tahapan tersebut dijelaskan

sebagai berikut:

1. Heuristik atau tahap pengumpulan data yang berhubungan

dengan topik penelitian.27 Dalam tahap ini dilakukan

pengumpulan sumber–sumber dari buku dan file internet.

Selama penelitian, sumber-sumber dalam bentuk buku

diperoleh dari perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan

Kalijaga, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan perpustakaan

Kolese St. Ignatius Yogyakarta.

2. Verifikasi, yaitu menguji dan menganalisa data secara kritis

untuk mendapatkan data yang otentik. Kritik sumber ini

dilakukan dengan dua cara yaitu ekstern dan intern. Kritik

ekstern dilakukan untuk mencari keautentikan sumber data

dengan mempertimbangkan otoritas atau tingkat kepakaran

pengarang. Khusus sumber yang berasal dari internet hanya

digunakan apabila itu berasal dari file hasil digitalisasi

sumber-sumber primer, ensiklopedi, artikel yang ditulis

dengan menggunakan referensi yang cukup. Sedangkan kritik

intern dengan cara membanding satu sumber dengan sumber

25 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Yayasan
Penerbit UI, 1975), hlm. 32.

26 Kuntowidjoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, hlm. 11.
27 Gottschalk, Mengerti Sejarah, Ibid.
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yang lain untuk mendapatkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, autentik serta relevan

dengan fokus penelitian.

3. Dalam interpretasi fakta-fakta kemudian dipilah sesuai dengan

informasi yang dikandungnya dan dicari hubungan satu sama

lain untuk dirangkai dalam urutan kronologisis. Penafsiran

dilakukan sesuai kerangka teoritik yang sudah ditetapkan.

Tahap ini sekaligus suatu upaya mensintesis fakta-fakta

menjadi suatu urutan logis dan relevan dengan fokus

penelitian. Dengan demikian, suatu konstruksi sejarah yang

dapat dipertanggung jawabkan28 tentang Perang Salib Pertama

dapat dihasilkan.

4. Historiografi sebagai tahap akhir, hasil penelitian itu

dituangkan dalam satu bentuk tulisan sejarah dengan

menggunakan pendekatan deskriptif analistis. Pendeskripsian

peristiwa untuk menghasilkan suatu pemaparan dalam bentuk

kisah sejarah. Analistis tidak dapat ditinggalkan dalam rangka

menghasilkan keutuhan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga keutuhan, pelaporan hasil penelitian disusun

dalam menjadi tiga bagian: pendahuluan, Isi, dan penutup, yaitu:

Bagian Pendahuluan pertama menjadi Bab I, berisi latar

belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan

28 William H. Frederick, dan Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia, (Jakarta: LP3ES,
1982), hlm. 149.
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kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode

penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bagian kedua atau isi teridiri dari Bab II, III, dan IV. Bab II

merupakan kajian tentang latar belakang Perang Salib Pertama. Bab ini

membicarakan kondisi Dunia Islam, Persinggungan kekuasan Islam

dengan Kristen, dan propaganda Perang Salib Pertama. Bab ketiga

membahas proses terjadinya Perang Salib Pertama atau jalannya

peperangan serta kejadian-kejadian yang berlangsung saat periode

Perang Salib Pertama.

Bab III secara khusus mendeskripsikan jalan pertempuran

selama ekspansi tentara salib ke Timur. Deskripsi dimulai dengan

uraian tentang perjalanan tentara salib dari Eropah menuju

Konstantinopel. Jalan pertempuran tentara salib dalam menaklukkan

wilayah dan kekuasaan Islam yang mencapai puncaknya pada

pengambilalihan Yerussalem dilengkapi sampai berdirinya Negara

Tentara Salib ke empat di Tripoli.

Bab IV menguraikan respon Islam terhadap ekspansi tentara

salib selama Perang Salib Pertama berlangsung. Bahasan meliputi

eksodus demografis, reaksi politik dan militer dari Fatimiyah dan Saljuk,

dan kebangkitan Atabeg Zengi mempersatukan Suriah sebelum

menaklukkan Negera Tentara Salib di Edessa. Penelusuran

pertumbuhan semangat jihad menjadi penutup bahasan pada Bab ini.

Bab ke lima merupakan bagian penutup. Bab ini berisi

kesimpulan dan saran-saran.
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BAB II

LATAR BELAKANG PERANG SALIB PERTAMA

A. Kondisi Dunia Islam

Kemunduran supremasi politik Daulah Abbasyiyah pada abad

ke-9 M, mendorong para Gubernur atau Sultan yang memiliki tentara

sendiri mendirikan pemerintahan quasi-vassal yang independen atau

Dinasti-dinasti kecil. Para Sultan Dinasti-dinasti tersebut berusaha

mendapatkan persetujuan dari Khalifah di Baghdad demi keabsahan

kekuasaan mereka. Persetujuan dari Khalifah Abbasiyah ditandai

dengan penganugerahan pakaian kehormatan dan pemberian semacam

sertifikat pengangkatan kepada mereka.1

Kondisi politik di atas membuka peluang pula bagi bangkitnya

kegiatan politik kaum Syi’ah yang selama ini tertindas. Salah satunya

adalah gerakan Syi’ah aliran Ismailiyah. Aktifitas politik mereka telah

dimulai sejak tahun 260 H/874 M, sebagai gerakan bawah tanah di

Suriah. Mereka berhasil menegaskan kekuasaannya di Afrika Utara

setelah menumpas angkatan perang Aghlabiyah. Puncaknya, pada tahun

296 H/908 M, Ubaidillah al-Mahdi, mendeklarasikan berdirinya

kekhalifahan Fatimiyah yang terlepas dari kekhalifahan Abbasiyah.2

1 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, terj. Jahdan Humam
(Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hlm. 209. Dalam sejarah Islam, masa pemerintahan Dinasti-
dinasti di lingkungan kekhalifahan Abbasiyah ini dikenal dengan Periode Muluk at-Tawaif
(Dinasti-dinasti kecil).

2 Ibid, hlm. 227-228.
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Fatimiyah yang memposisikan diri mereka sebagai oposisi

kekhalifahan Abbasiyah dengan cepat dapat memperluas wilayah

kekuasaannya. Dalam waktu singkat, kekuasaan Fatimiyah tersebar ke

seluruh Afrika, mulai dari perbatasan sebelah barat Tripoli di timur

sampai ke pelabuhan Atlantik di barat, termasuk Sisilia. Setelah berhasil

menguasai Mesir pada tahun 322 H/934 M, pusat pemerintahan

Fatimiyah dipindahkan ke sana. Perpindahan ini bertujuan untuk

menyatakan bahwa mereka adalah penguasa yang sah atas Dunia

Islam.3 Dari Mesir Fatimiyah kemudian memperluas wilayah

kekuasaanya sampai ke dua wilayah spritual Abbasiyah, yaitu Suriah

dan Hijaz.4

Perkembangan pesat Fatimiyah tidak terlepas dari peranan para

propagandis Ismailiyah.5 Para propagandis ini beroperasi dalam struktur

hirarkis di bawah pimpinan seorang kepala da’i. Mereka tidak hanya

mempropagandakan ajaran Ismailiyah dengan ‘pemolesan kembali

argumen-argumen lama’ untuk konsumsi umum. Dalam berbagai

tingkat, propaganda mereka bertujuan untuk mengajak kelompok

masyarakat terpelajar memahami monotheisme Fatimiyah dalam

kerangka filsafat Yunani.6

Berkat kepiawaian para propagandis, Fatimiyah memperoleh

banyak pengikut di Persia dan Irak, di samping menjalin hubungan yang

harmonis dengan Dinasti Buwaihi. Di daerah selatan Laut Kaspia, dua

3 W. Montgomery Watt, Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis, terj.
Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 222.

4 Hasan, Sejarah, hlm. 233.
5 Di antaranya Abu Hatim al-Razi, al-Muayyad fil-Din, dan Abu Khalijar, Ibid, hlm. 246.
6 Ibid.
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Gubernur Sunni, yaitu di propinsi Rayy dan Daylam, mengalihkan

kesetiaan mereka kepada Fatimiyah.7 Sementara itu, di Baghdad

penduduk yang mayorits penganut Sunni dilanda kecemasan dengan

meningkatnya pengaruh dan aktifitas penganut Ismailiyah. Pada saat

yang sama Khalifah Abbasiyah tidak berdaya di bawah supremasi

Buwaihi yang memiliki kecenderungan Syi’ah.8

Meskipun terlambat, Khalifah Abbasiyah, al-Qaim (422-467

H/1031-1075 M) akhirmya menyadari bahaya eskalasi pengaruh Syi’ah

di wilayah kekuasaannya. Ia mendesak para Sultan dan penguasa di

berbagai daerah untuk melarang aktifitas atau mengusir para

propagandis Ismailiyah dari wilayah mereka.9 Bahkan Khalifah al-Qaim

menuduh al-Basasiri, seorang Jenderal berkebangsaan Turki dan

sekaligus Gubernur Militer Baghdad yang loyal kepada Buwaihi,

berencana mengalihkan kekhalifahan kepada Fatimiyah.10

Situasi kacau dan kondisi tidak berdaya akhirnya mendorong

Khalifah Abbasiyah mengundang Thughril Beg ke Baghdad. Thughril Beg

adalah petualang keturunan Saljuk bin Duqaq dari Guzz yang

bermigrasi ke Turkistan, dan kemudian menetap di Transoksania. Ia

telah menaklukkan Balkan, Jurjan, Thabaristan, Khawarizm,

Hamadhan, Rayy, Isfahan, dan menghancurkan Dinasti Ghaznawi di

Nisapur. Pada tanggal 18 Desember 1055 M, Thughril Beg berdiri di

gerbang Baghdad menyaksikan al-Basasiri meninggalkan gerbang ibu

7 Ibid, hlm. 246.
8 Watt, Kejayaan Islam, Ibid.
9 Hasan, Sejarah, hlm. 247.
10 Philip K Hitti, History of The Arabs, Terj. Dedi Slamet Riyadi dan Qamarudin SF,

(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 603.
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kota Abbasiyah. Dalam suatu pesta penyambutan, Khalifah al-Qaim

menyambut Thughril Beg secara meriah. Ia kemudian dinyatakan

sebagai wali atas seluruh wilayah kekhalifahan dengan Gelar al-

Sulthan.11 Dua tahun kemudian, Tughril Beg mendeklarasikan Dinasti

Saljuk berdiri di Baghdad. Sejak itu, perselisihan dua kekhalifahan

berbeda paham, antara umat Islam Sunni dan Syi’ah memasuki babak

baru.12

Sebagai ‘penguasa Islam Sunni yang baik’, Dinasti Saljuk

menempatkan diri mereka sebagai pendukung kekhalifahan Abbasiyah

dan pembela Islam Sunni. Para Sultan dan tentara Saljuk merasa

berkewajiban memerangi ajaran Ismailiyah yang dipandang bid’ah,

bahkan dicap haram oleh Muslim Sunni saat itu. Dengan mengandalkan

dukungan militer dari orang-orang Turki pengembara yang fanatik dan

tangguh dalam pertempuran, Sultan Saljuk melanjutkan kebijakan para

Khalifah Abbasiyah dengan penuh semangat pada periode tahun 456-

485 H/1063-1092 M. Sasaran utama serangan mereka bukan kerajaan

Byzantium atau Kristen Eropah, tetapi kekhalifahan Fatimiyah dan

kaum Syi’ah.13

Alp Arslan, Sultan Saljuk kedua, terlihat jauh lebih fanatik

dalam menyerukan jihad melawan Fatimiyah dibandingkan melanjutkan

11 Ibid. Watt, Kejayaan, hlm. 246. Dominasi Saljuk atas kekhalifahan yang dimulai sejak
al-Qaim (1055 M), berakhir tahun 1194 M, pada masa pemerintahan an-Nashir.

12 Sejak pemerintahan Khalifah Abbasiyah al-Muqtadir, Dunia Islam menyaksikan
fenomena yang tidak lazim. Terdapat tiga kekhalifahan yang diakui dan saling bersaing pada
waktu bersamaan. Di samping kehalifahan Abbasiyah terdapat kekhalifahan Umayyah di
Andalusia dan Fatimiyah di Afrika Utara sebelum memusatkan pemerintahannya ke Mesir.

13 Carole Hillenbrand, Perang Salib Sudut Pandang Islam, terj. Heryadi, (Jakarta: PT.
Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 20-22.
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keberhasilannya di Asia Kecil.14 Dinasti-dinasti kecil yang dulu

memisahkan diri, kembali mengakui kekhalifahan Abbasiyah dan selalu

berusaha menjaga keutuhan dan keamanan Abbasyiyah untuk

membendung paham Syi’ah. Namun, Suriah dan Palestinalah yang

menjadi ajang pertarungan utama dalam perselisihan politik dan ideologi

tersebut.15 Ketangguhan tentara Saljuk membuat Fatimiyah terdesak

dan kehilangan pengaruhnya, terutama setelah Hijaz ditaklukkan

kembali tahun.467 H/1074 M, dan Yerussalem tahun 469 H/1076 M.

Dunia Islam yang penuh kebencian dan permusuhan sektarian

mencapai klimaksnya di penghujung abad ke-11 M, yaitu masa-masa

menjelang Perang Salib Pertama meletus. Dalam kurun waktu kurang

dari dua tahun, sejak 485 H/1092 M, terjadi serangkaian pembunuhan

yang dilakukan sekte Ismailiyah (Hasyaysin) terhadap para pemimpin

utama Dunia Islam, yaitu Baghdad dan Mesir.16 Pada tahun 485 H/1092

M, tokoh terkemuka Saljuk, wazir Nizham al-Mulk, penguasa de facto

Saljuk selama lebih dari tiga puluh tahun, menjadi korban pertama dari

rangkaian pembunuhan itu. Sebulan kemudian, Malik Syah, Sultan

ketiga Saljuk, wafat secara mencurigakan, setelah selama dua puluh

tahun berkuasa dengan gemilang. Tak lama berselang, permaisurinya

menyusul, kemudian diikuti oleh cucunya dan sejumlah pemimpin

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Bencana kematian beruntun ini diduga kuat berhubungan dengan aktifitas kelompok

Hasyasyin (Assasin), sebuah kelompok ekstrim pecahan Ismailiyah yang bermarkas di Iran Barat.
Sebelum Nizam al-Muluk terbunuh, Sultan Malik Syah menyerang benteng yang menjadi markas
Hasyasyin, tetapi para fida’i memukul mundur pasukan penyerang. Sejumlah upaya lain pernah
dilakukan para Khalifah dan Sultan, semuanya gagal hingga akhirnya pasukan Hulagu Khan tahun
1256 M, berhasil menguasai benteng dan menghancurkan istana mereka yang tersebar di Persia.
Hitti, History, Ibid, hlm. 567.
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politik berpengaruh lainnya. Pada tahun 487 H/1094 M, Khalifah

Abbasiyah, al-Muqtadhi yang berpaham Sunni juga wafat. Musuh besar

Saljuk, Khalifah Fatimiyah, al-Mustanshir wafat setelah memerintah

selama 58 tahun. Tidak lama kemudian, menyusul Wazir Fatimiyah,

Badr al-Jamali, pendiri benteng kota Kairo.17

Sumber-sumber Islam menyebutkan tahun-tahun kematian

beruntun pemimpin utama Dunia Islam sebagai tahun bencana, karena

suatu era turut berakhir.18 Kematian beruntun tersebut mengakibatkan

Dunia Islam mengalami kekosongan kepemimpinan yang sangat besar.

Dunia Islam yang sudah tercabik-cabik akibat konflik politik dan

ideologi kemudian semakin runyam di tengah perseteruan antara para

pewaris tahta.

Seiring dengan kematian Malik Syah, periode keemasan Saljuk

turut berakhir. Pemerintahan Saljuk yang dibangun di atas organisasi

pemerintahan keluarga besar dan kebiasaan mengembara itu pecah

ketika ditinggal pemimpin yang memiliki pengaruh dominan. Para

pangeran dan panglima militer Saljuk yang menguasai sejumlah negara

di Eropah, yang dipusatkan di tempat-tempat seperti Aleppo, Damaskus,

dan Mosul saling bermusuhan dan hampir selalu berakhir dengan

konfrontasi militer. Peperangan yang berlangsung di Iran Barat

misalnya, pengaruhnya terasa sampai ke wilayah tradisional Sunni di

Irak, Asia Tengah, dan dengan sendirinya menggaggu efektifitas

17 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 43-44.
18 Ibn Taghribirdi, sejarawan Mamluk, mengatakan: “tahun ini disebut tahun kematian

para Khalifah dan pemimpin.” Ibid.
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pemerintahan Saljuk secara keseluruhan.19 Qilij Arslan, Sultan Saljuk di

Aleppo, setiap ada kesempatan selalu ikut campur dalam urusan-urusan

Saljuk di Timur, memanfaatkan kelemahan mereka untuk mendapatkan

wilayah bagi dirinya sendiri. Meskipun demikian, para pangeran Saljuk

mengatakannya sebagai pertikaian keluarga, tetapi konflik itu telah

menguras hampir seluruh sumber daya militer yang ada.20 Pada

gilirannya, konflik berkepanjangan itu mendorong terciptanya

ketidakstabilan di Dunia Islam dan berdirinya pemerintahan negara kota

yang terpisah-pisah dan saling bermusuhan.21 Dengan kata lain, Saljuk

kehilangan efektifitas kepemimpinan dan peran sebagai penjaga

keyakinan Sunni di Dunia Islam.

Situasi yang menimpa kekhalifahan Fatimiyah tidak jauh

berbeda. Kemelut dalam pergantian Khalifah melahirkan peristiwa yang

dikenal dengan perpecahan Nizari. Fatimiyah pecah, kasih sayang

lenyap dari ideologi Ismailiyah. Aliran Ismailiyah terpecah dalam

kelompok Nusaris, Druwish, Qaramithah, dan Hasyasyin. Kelompok

yang terakhir ini adalah pengikut Hasan i-Shabbah yang

mengembangkan ideologi revolusioner dan tertutup. Setelah

memisahkan diri dari Fatimiyah, mereka tinggal di sebuah benteng di

Iran Barat. Kelompok yang kemudian dikenal dengan Hasyasyin

19 Hitti, History, hlm. 608.
20 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 60.
21 Setelah Sultan Malik Syah terbunuh, di samping Dinasti Saljuk Agung di Baghdad

berdirilah kesultanan Saljuk Irak di Irak dan Kurdistan, Saljuk Kirman di Kirman, Saljuk Rum di
Asia Kecil, Saljuk Syam di Suriah. Ensiklopedi Islam, Jld. IV, (jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2003), s.v. “Bani Saljuk.”



23

(Assasin) sejak tahun 483 H/1090 M, mengutus anggotanya (fida’i)

untuk membunuh lawan-lawan politik mereka.22

Selain itu, kepercayaan agama yang dianggap menyimpang telah

memutus Fatimiyah dengan Dinasti-dinasti Sunni, tetangga mereka di

Suriah dan Palestina. Fatimiyah mempertahankan Byzantium sebagai

sekutu dalam menghadapi tentara Saljuk. Wazir al-Afdhal (w. 515

H/1121 M) kemudian lebih memilih untuk memerintah lewat Khalifah-

khalifah muda yang dijadikan boneka politik. Dengan demikian,

Fatimiyah yang telah kehilangan supremasi itu lebih sibuk bertikai dan

memilih mementingkan diri sendiri, termasuk ketika tentara salib

menyerang Dunia Islam.23

B. Persinggungan Kekuasaan Islam dengan Dunia Kristen

Pertemuan pertama Islam dengan Eropah terjadi akibat

kebijakan-kebijakan perluasan negara Islam yang terbentuk setelah

wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M. Satu abad

kemudian, tentara Islam telah menyeberangi barisan pegunungan antara

Perancis dan Spanyol. Tentara Islam berhasil menaklukkan wilayah-

wilayah yang membentang dari India di utara hingga Perancis di selatan.

Dua ratus tahun berikutnya, secara meyakinkan wilayah kekuasaan

kekhalifahan Islam telah merambah sampai ke Eropah. Dunia Islam

menikmati pertumbuhan ekonomi besar-besaran dan mengalami

perkembangan kebudayaan yang luar biasa. Dari tahun 132 H/750 M,

dan seterusnya, wilayah kekhalifahan Abbasiyah diorganisir dalam

22 Hitti, History, hlm. 565-567.
23 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 26.
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sistem pemerintahan yang mewarisi kebudayaan Persia-Islam.

Kekhalifahan Abbasiyah semakin kuat dengan menjadikan budak-budak

Turki sebagai tentara kerajaan.24 Pada waktu yang sama, kekhalifahan

Umayyah II di Spanyol adalah wujud lain dari keperkasaan Islam di

negeri yang berbatasan langsung dengan Eropah.

Kerajaan Romawi dan para kesatria Frank menjadi benteng yang

tangguh bagi Kristen dan Eropah di sebelah barat, sebagaimana

Byzantium dan Konstantinopel menjadi benteng yang kokoh di sebelah

timur, yang melindunginya dari gempuran tentara Islam.25 Bagi Dunia

Islam, Spanyol adalah pintu gerbang menuju Eropah di sebelah barat

dan Konstantinopel adalah pintu gerbang Eropah di sebelah timur.

Tentara Islam berusaha menaklukkan kedua pintu gerbang ini, sejak

kekhalifahan Umayyah, dilanjutkan oleh Abbasiyah, dan kemudian

Dinasti Saljuk.

Pada saat kekuasaan Islam meluas seiring derap langkah

tentaranya, Eropah dan Dunia Kristen sedang terpecah-pecah. Kristen

terpecah menjadi Gereja Kristen Orthodoks di Timur dengan pusatnya

adalah Konstantinopel, dan Keuskupan Agung di bawah pimpinan Paus

berkedudukan di Roma. Keduanya terlibat pertentangan mengenai ruh

kudus pasca Konferensi Roma tahun 255 H/869 M, dan Konferensi

Konstantinopel tahun 265 H/879 M. Pertentangan itu tidak mudah

untuk diselesaikan karena Keuskupan Agung juga terlibat pertentangan

dengan Kaisar Romawi. Kondisi ini membuat Dunia Kristen tidak banyak

24 M.A. Enan, Detik-detik Menentukan dalam Sejarah Islam, terj. Mahyuddin Syaf,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm. 134.

25 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 20.
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punya pilihan menghadapi superioritas Islam. Bangsa Romawi yang

relatif stabil berusaha untuk mempertahankan posisi-posisi mereka di

negara-negara Asia Kecil. Kadang-kadang mereka melakukan beberapa

serangan yang bertujuan agar kekuatan Islam tidak menjadi lebih kuat.

Mereka berusaha membangun kekuatan untuk mempertahan diri dan

selalu waspada terhadap setiap gerak maju tentara Islam.26

Selama abad-abad pertama kekuasaan kaum Muslim, para

peziarah Kristen dari Eropah biasanya bisa mengunjungi tempat-tempat

suci Kristen di Yerussalem. Para peziarah dari Eropah biasanya memilih

perjalanan darat melewati Balkan, Anatolia, dan Suriah. Akan tetapi,

mereka mengambil jalur laut sampai ke Laut Merah atau pelabuhan-

pelabuhan di Asia Kecil. Perjalanan ziarah yang begitu jauh bukan tanpa

bahaya. Bahkan disekitar tempat-tempat ziarah sendiri, keamanan tidak

selalu bisa dijamin. Ziarah bukanlah piknik yang nyaman, tetapi sebuah

perjalanan menantang bahaya dan kelaparan. Tidak sedikit perampok

berkeliaran sepanjangan perjalanan di Asia Kecil dan di daerah sekitar

Tanah Suci itu sendiri.27 Orang-orang Frank, yang menyadari diri

mereka tidak akan pernah menjadi penganut Kristen yang baik,

mengambil bagian dengan cara mereka sendiri sebagai ‘kesatria penjaga’

keselamatan para peziarah.28

26 Pada Abad Pertengahan, bangsa-bangsa Eropah sudah terlanjur beranggapan bahwa
kekaisaran Romawi merupakan satu-satunya kekuatan besar di dunia. Kaisar Romawi merupakan
jaminan keamanan, kestabilan dunia, serta simbol dari kemajuan mereka, kemegahan, dan bukti
peradaban agung yang pernah dimiliki Eropa. Muhammad Mahmud al-Qadhi, 10 Pahlawan
Penyebar Islam, terjemahan dari buku. Qa’id wa Mauquah 1-10, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,
2003), hlm. 340.

27 A. Sudiarja, Perang Salib, (Basis: 2004 (053:1-2) 0056-0060), hlm. 56.
28 Ibid. Karen Armstrong, Perang Suci: Dari Perang Salib hingga Perang Teluk, (Jakarta:

Serambi, 2004), hlm. 56.
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Pada pertengahan abad ke-9 M, Reformasi Cluny telah

meningkatkan gairah berziarah di kalangan orang Kristen Eropah.

Reformasi Cluny menghasilkan suatu peningkatan semangat kegamaan

di tengah masyarakat Eropah yang kacau. Sementara itu, gereja

menyerukan bahwa ziarah ke makam Yesus di Yerussalem merupakan

ritual utama dalam rangka penyucian diri. Sambutan penuh antusias

terutama berasal dari kalangan yang disebut dengan para pendosa.

Ajaran dari Reformasi Clunny tentang hidup miskin dan penderitaan

menambah kesakralan perjalanan ziarah. Sebagai ritual, ziarah

kemudian dipahami oleh umat Kristen Eropah sebagai keberanian

menanggung penderitaan dan hidup dalam kemiskinan selama

perjalanan mengunjungi Tanah Suci Yerussalem.29 Rombongan peziarah

dari Eropah, yang disebut dengan en masse, berjumlah hingga ratusan

orang di bawah pimpinan seorang Uskup mengunjungi Yerussalem. Tiga

puluh tahun setelah ziarah besar ke Yerussalem pada tahun 424

H/1033 M, terjadi lagi eksodus masif dari Eropah, ketika 7000 peziarah

meninggalkan Eropah menapaki perjalanan darat menuju Yerussalem.30

Hadirnya kekuasaan Islam di Yerussalem beserta tekanan kuat

terhadap Kekaisaran Byzantium tidak terlalu mempengaruhi para

peziarah Eropah. Gereja Kristen Eropa dan Kaisar Romawi bahkan tidak

memperdulikan Yerussalem yang berada jauh di Timur di bawah

kekuasaan Islam. Sebaliknya, para peziarah yang pulang dari

29 The Catholic Encyclopedia, Jilid IV, (New York: Robert Appleton Company, 1908),
s.v. “Cluny Reform.”

30 Ibid. hlm. 113. lihat juga Said Abdul Fattah Asyur, Kronologi Perang Salib, (Jakarta:
Fikahati Aneska, 1993 ), hlm. 18.
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Yerussalem memberitakan gaya hidup yang luar biasa dan tingginya

kemajuan peradaban Dunia Islam.31

Namun, Pandangan itu berubah ketika Khalifah Fatimiyah, al-

Hakim bi-Amr Allah, menghancurkan Gereja Makam Suci Al-Qiyamah

(Church of The Holy Sepulchre) tahun 399 H/1009 M. Meskipun penggati

al-Hakim kemudian memperbolehkan Kaisar Byzantium membangunnya

kembali, kekuasaan Islam di Yerussalem mulai dipertanyakan di

Eropah. Dalam pandangan Kristen masa itu, Tanah Suci adalah negeri

penuh damai yang menjadi lambang kekuasaan dan kemenangan

Kristus melawan kerajaan Babylonia.32

Ketika perpecahan politik melanda Dunia Islam, Eropah segera

memanfaatkan kesempatan untuk menata diri dan mengembalikan apa

yang telah direbut Islam dari mereka. Pada abad sebelumnya,

kemenangan tentara Frank dalam pertempuran Tours dan Poitiers (114

H/732 M) di bawah pimpinan Karel Martel, ‘pahlawan timbunan mayat

para syuhada’, Dunia Kristen terlindung dan terbebas dari Islam. Di

belakang, perlindungan ini diberi celup oleh Charlemagne dengan corak

yang lebih pekat, orang-orang Normadia dan tentara Frank mendesak

Islam ke timur, dan memaksakan agama Kristen kepada penduduk

Sasconi, Bohemia dan Lombardia, sebelum memukul gerak maju tentara

Islam di balik pegunungan Pyrenea, Perancis.33

31 Ibid.
32 Ibid.
33 Enan, Detik- Menentukan, hlm. 134.
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Kekaisaran Romawi dan Byzantium berusaha untuk membuat

reaksi dari arah mereka masing-masing.34 Byzantium melakukan

penyerbuan ke utara Suriah dan dalam waktu yang tidak lama

menguasai kota-kota di negeri itu. Pada abad ke-10 M, Para Sultan

Islam di Suriah Utara dan Mesopotamia diwajibkan membayar upeti

kepada Byzantium.35 Sementara dari Romawi, tentara Frank memasuki

wilayah-wilayah Islam menuju selatan yang membentang dari Spanyol

sampai Afrika Utara. Mereka merebut Toledo pada tahun 461 H/1068 M,

kemudian beralih menaklukkan wilayah-wilayah Andalusia lainnya.

Tentara Normandia menyerang dan menaklukkan Sisilia pada tahun 479

H/1086 M.36

Aksi penyerbuan tentara Romawi dan Byzantium ini dikejutkan

oleh kemunculan Saljuk di Baghdad secara tiba-tiba. Dunia Islam

seolah-olah beroleh nafas baru. Byzantium menjadi sasaran terbuka

bagi serangan tentara Saljuk yang bergerak menuju barat.37 Sejak

Tughril Beg, tentara Saljuk yang fanatik terkenal efesien dan tangguh

dalam pertempuran, dengan pasti menaklukkan satu persatu daerah

Byzantium sampai ke Laut Tengah. Tidak sampai seperempat abad

lamanya, ‘harta warisan Abbasiyah’ berada di bawah kekuasaan

Saljuk.38 Puncaknya, setelah menaklukkan Arzen, Sultan kedua Saljuk,

Alp Arslan, berhasil memperdaya Kaisar Byzantium, Romanus I, dalam

pertempuran Manzikert tahun 463 H/1071 M. Dengan kekuatan hanya

34 Hasan, Sejarah,, hlm. 340-341.
35 Enan, Detik Menentukan, hlm. 121.
36 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 66-67.
37 Ibid, hlm. 121.
38 Ibid, hlm. 129-130.
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15.000 orang tentara, Alp Arslan mengalahkan 200.000 tentara

Byzantium yang berintikan tentara Yunani dan Armenia.39

Kemenangan Saljuk di Manzikert adalah bencana terbesar yang

menimpa Byzantium. Dengan cepat batas kekuasaan Saljuk meluas dari

Armenia sampai ke perairan Marmara dan pantai-pantai Laut Tengah.40

Hanya sedikit kota Byzantium yang tetap bertahan sebagai kepulauan

yang tertutup di tengah arus migrasi orang-orang Turki pengembara.

Warga Kristen Yunani dan Armenia, yang sebelumnya telah berkurang

akibat invasi orang Viking dan Magyar pada abad sebelumnya, semakin

berkurang akibat peperangan, gelombang migrasi, dan oleh perpindahan

agama menjadi Muslim. Keturunan Turki menjadi kelompok mayoritas

di Anatolia.41

Hal yang tidak berbeda terjadi pula di Andalusia. Kabilah-

kabilah Islam, mula-mula di bawah panji-panji Al-Moravid dan

kemudian di bawah Al-Mohad, menyeberang ke Spanyol. Hanya 15

tahun saja setelah kemenangan di Manzikert, gabungan berbagai elemen

tentara Islam di Spanyol dan Al-Moravid berhasil mengalahkan tentara

Normadia dan di Zallaga tahun 479 H/1086 M. Kehadiran Dinasti-

dinasti kecil Islam untuk mendapatkan ‘warisan Umayyah’ dapat

menunda penaklukkan kembali Spanyol oleh Kristen.42

39 http://id.wikipedia.org/wiki/Romanus_I. Akses tanggal 10 Agustus 2008. Arzen
ditaklukkan setelah kota itu dibakar dan menghangus hampir semua apapun yang ada di sana,
termasuk penduduknya. Pembakaran kotaArzen beserta penduduknya ini adalah bencana terbesar
yang menimpa Armenia dan menyebabkan pangkal keruntuhan nasionalnya.

40 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 138.
41 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2000), hlm. 469.
42 Enan Detik Menetukan, hlm. 129-130.
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Fenomena kembangkitan Islam periode Saljuk, termasuk

perkembangan baru yang terjadi di Spanyol, telah berjalan hingga taraf

yang tidak terbayangkan oleh Eropah. Kenyataan ini makin

menggelisahkan dengan keluhan para peziarah yang pulang dari Tanah

Suci sejak Yerussalem dikuasai Saljuk tahun 469 H/1076 M. Para

peziarah meneriakkan pengalaman pahit dan hilangnya kebebasan

berziarah bagi umat Kristen. Mereka mendapatkan tekanan, bahkan

penguasa Saljuk merintangi mereka mengunjugi Tanah Suci

Yerussalem. Apabila berhasil sampai Yerussalem, tidak jarang mereka

mengalami penganiayaan dan hambatan dalam mengerjakan ibadah. Hal

yang sama juga di alami peziarah dari Byzantium. Mereka mengeluh

dihalang-halangi di pelabuhan Suriah dan ketidakamanan perjalanan

melewati Asia Kecil.43 Semua hal itu kemudian menyebabkan peziarah

merasa wajib mempersenjatai dirinya dalam perjalanan.

Samar-samar dan dalam bentuk yang terpencar-pencar, gagasan

menyelamatkan Tanah Suci Yerussalem menjadi sesuatu yang sama

pentingnya dengan ritual ziarah itu sendiri.44 Dua puluh tahun sebelum

Hildebrant diangkat menjadi Paus di Roma dengan nama Paus Gregorius

VII tahun 467 H/1074 M, ia pernah, mengundang orang-orang awam

dari seluruh Eropah untuk membentuk sebuah milisi yang ia sebut

sebagai para kesatria St. Petrus. Milisi ini tunduk kepada Paus dan

mengabdi demi gereja. Para kesatria St. Petrus nantinya melakukan

43 M. Yahya Harun, Perang Salib dan Pengaruh Islam di Eropah, (Yogyakarta: CV. Bina
Usaha Yogyakarta, 1987), hlm. 5. lihat juga Hillenbrand, Perang Salib, Ibid, hlm. 64-65.

44 Ibid, hlm. 20-22. Chansons de geste adalah puisi yang diciptakan oleh penyair dan
penghibur Frank untuk merayakan Perang Suci Charlemagne dalam penyerbuannya ke daerah
selatan Perancis mengalahkan Sultan Abdur Rahman pada tahun 732 M.
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ekspedisi ke Timur untuk membebaskan orang-orang Byzantium dari

cengkeraman Dunia Islam. Dalam kampanyenya, Paus Gregorius VII

mengatakan bahwa siapa pun yang mati dalam ekspedisi ini akan

mendapatkan imbalan abadi. Ekspedisi ini merupakan perang mulia dan

bukan perang kekerasan penuh dosa. Akan tetapi, seruan Paus tidak

mendapat sambutan, kecuali sedikit sekali kesatria yang benar-benar

bergabung dengan milisi St. Petrus.45

Ketika Gregorius VII ditetapkan sebagai Paus, gerakan

membebaskan Yerussalem digulirkan di bawah slogan Perang Suci,

seperti yang disebutkan dalam puisi chansons de geste. Paus Gregorius

VII mengajak umat Kristen Eropah untuk segera membebaskan

Yerussalem dengan cara mematahkan supremasi Islam yang menjadi

musuh Kristen. Perang Suci bertujuan membebaskan Yerussalem dalam

rangka mengembalikan tertib sosial, ketentraman, dan kedamaian para

peziarah dapat dikembalikan.46

Kesempatan untuk mewujudkan gagasan itu tidak disia-siakan

Paus Gregorius VII ketika Kaisar Byzantium, Michael, meminta

bantuannya menyelamatkan wilayah Byzantium di Asia Kecil pada

tahun 472 H/1079 M. Kaisar Michael melihat bahwa kekalahan di

Manzikert adalah penyebab Byzantium kehilangan supremasi di belahan

Timur. Semua itu dilakukan oleh Saljuk atas nama kekhalifahan Islam.

Kaisar Michael berjanji akan membantu menyelesaikan perselisihan

45 Armstrong, Perang Suci, hlm. 115-116. Pada tahun 1063 M, Paus Alexander II
memberikan restu kepausan bagi kaum Kristen Iberia untuk memerangi umat Islam di Spanyol.
Paus memberikan baik restu kepausan standard maupun pengampunan bagi siapa saja yang
terbunuh dalam pertempuran tersebut.

46 Ibid.
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lama antara Keuskupan Agung dengan Gereja Orthodoks apabila

dibantu secara militer menghadapi Saljuk.47

Dengan kata lain, Paus Gregorius VII melihat kerjasama ini

merupakan peluang emas untuk menyatukan Gereja Orthodoks dan

Keuskupan Agung dan ia dapat menjadi pemimpin tunggal untuk

seluruh umat Kristen.48 Paus Gregorius VII Kemudian mengirim satu

pasukan tentara berjumlah 50.000 orang49 untuk membantu Byzantium

sambil mengajak para pembesar dan penguasa Romawi bergabung

menyalamatkan Byzantium yang selama ini menjadi benteng kuat

Kristen di timur dari serbuan Saljuk.50 Akan tetapi, ajakan Gregorius VII

tidak mendapat sambutan memadai karena para pembesar Romawi

sibuk bertikai soal aliran sekularisme Kristen dengan Kaisar Romawi,

Henry IV. Sementara itu, para pembesar Byzantium juga masih

berselisih soal investitus.51

Akhirnya, Kaisar Byzantium terpaksa harus berusaha sendiri

menghadapi serangan tentara Saljuk. Keadaan ini berlangsung terus

sampai masa Kaisar Alexius Comnenus,52 sebelum ia juga meminta

bantuan Paus Urbanus II di Roma. Kerjasama dengan Fatimiyah sangat

47 Asyur, Kronologi, hlm. 24.
48 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
49 The Catholic Encyclopedia, Jilid IV, (New York: Robert Appleton Company, 1908),

s.v. “Crusades.”
50 Menurut Enan, seruan Paus Gregorius VII tidak berhasil banyak dan hanya di kabulkan

oleh beberapa petualang karena ia dicurigai akan menggunakan pasukan itu untuk memerangi
orang Normandia di Italia Selatan. Enan, Detik-Detik Menentukan, hlm. 138.

51 Yaitu perbantahan menyangkut klaim otoritas tertinggi: apakah agama atau negara?
paus atau kaisar? uskup atau raja dan para bangsawan mereka? Siapa yang berhak menyatakan
perang atau damai?

52 Asyur, Kronologi, Ibid.
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membantu Byzantium mengadapi Saljuk, sebelum dan saat Perang Salib

Pertama berkecamuk.53

C. Propaganda Perang Salib

Pada tahun 481 H/1088 M, Odo De Lagery, seorang Bishop

Perancis dilantik menjadi Paus di Roma dengan nama Paus Urbanus II.54

Sejak lama Paus Urbanus II memahami gagasan pembebasan menjadi

suatu yang amat penting dalam Reformasi Cluny. Menurutnya, gagasan

pembebasan berarti kemerdekaan dari kendali sekuler dan kemerdekaan

di bawah Paus. Gagasan pembebasan itu sinonim dengan ekspansi

kekuasaan Gereja Barat. Oleh karena itu, Perang Suci sebagai perang

pembebasan dari musuh Kristen akan memperluas kekuasaan gereja

secara dramatis.55 Caranya adalah dengan menghentikan kebiasaan

saling berkelahi di antara para kesatria Eropah. Energi mereka

kemudian disalurkan melawan Saljuk dalam perang pembebasan dua

lapis. Pertama, para kesatria harus membebaskan kaum Kristen di Asia

Kecil. Kemudian mereka berbaris menuju ke Yerussalem untuk

membebaskan Tanah Suci. Dengan kata lain, Paus Urbanus II dengan

jelas mengaitkan gagasan ziarah ke Yerussalem dengan Yerussalem

dalam proyek Perang Suci sebagai perang pembebasan Dunia Kristen.56

Sementara itu, di Byzantium Kaisar Alexius telah membuat

kemajuan besar baik dalam perang maupun dalam diplomasi. Ia telah

memanfaatkan perseteruan di antara para penguasa Islam. Akan tetapi,

53 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 65-66.
54 http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Urbanus_II. Akses tanggal 2 Juli 2008.
55 Armstrong, Perang Suci, hlm. 120.
56 Ibid.



34

Alexius belum berhasil mematahkan dominasi Saljuk di Asia Kecil.57

Sekali lagi Kaisar Byzantium minta bantuan Keuskupan Agung Roma.

Pada Maret 488 H/1095 M, Kaisar Alexius Comnenus memprakarsai

pertemuan di Biyakinza, daerah di sebelah Utara Italia, untuk

merundingkan bentuk kerjasama dalam menghadapi Saljuk. Pertemuan

yang dihadiri Gereja Konstantinopel sebagai wakil Keuskupan Agung,

Kaisar Alexius meminta bantuan militer dari Paus Urbanus II

menghadapi Saljuk. Walaupun Alexius bersikeras bahwa semua negeri

yang ditaklukkan nanti harus dikembalikan pada dirinya, termasuk hak

otonomi dan berbagai kelonggaran bagi Byzantium untuk bertindak atas

nama Keuskupan Agung.58 Alexius akhirnya memperoleh restu Paus

Urbanus II. Sebuah kesepakatan kerjasama untuk saling membantu

menghadapi Saljuk tercapai. Paus Urbanus II kemudian berjanji

mengirimkan kesatria Eropah ke Konstantinopel membantu

Byzantium.59

Bagi Paus Urbanus II, kesepakatan itu merupakan kesempatan

yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Sebuah momentum untuk

merealisasikan gagasan besar. Kesepakatan itu juga sebuah peluang

untuk mencairkan hubungan antara Gereja Barat dengan Gereja

Orthodoks menjadi lebih baik dengan menciptakan musuh bersama

Kristen.60 Dengan kata lain, Paus Urbanus II, dengan gagasan Perang

Suci telah menjadikan kekerasan sebagai pengalaman religius orang

57 Harun, Perang Salib, hlm. 22.
58 Armstrong, Perang Suci, hlm. 121. Asyur, Kronologi, hlm. 26.
59 Sebenarnya, Paus Urbanus II telah memiliki rencana besar untuk mengusir kaum

Muslim dari Asia Kecil, bahkan ia memiliki ambisi pribadi untuk menaklukkan dunia di bawah
kekuasaan Gereja Barat. Asyur, Kronologi, Ibid.

60 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib. Akses tanggal 29 Mei 2008.
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awam dan sifat agresi yang tidak pernah hilang di Eropah mendapat

legitimasi agama Kristen.61

Pada tanggal 26 November 1095 M, Paus Urbanus II

mengundang Umat Kristen menghadiri Konsili di Clermont, bagian utara

Perancis. Konsili itu dihadiri dua puluh lima pendeta, serta ribuan

bangsawan dan rakyat biasa. Paus Urbanus II menyampaikan pidato

menyerukan perang untuk menumpas umat Islam. Setelah

menerangkan segala hal-ihwal Baitul Maqdis dan kepentingan

melepaskannya dari genggaman kaum Muslim, Paus Urbanus II

melanjutkan pidatonya:

Serangan dari Bani Saljuk (Kaum Muslimin) itu bukan
saja akan membahayakan Byzantium, namun juga akan
mempengaruhi eksistensi umat Nasrani secara keseluruhan.
Oleh sebab itu, diminta dengan sangat agar seluruh umat
Nasrani dibawah pimpinan Paus Urbanus II bersedia
menggalang persatuan dan kesatuannya, serta mau bekerjasama
dengan pihak Byzantium untuk menghadapi Bani Saljuk.
Sementara berbagai konflik intern yang terjadi selama ini
diantara pihak Empirium Byzantium dengan Keuskupan Agung,
sebaiknya dilupakan saja, karena saat ini sama-sama sedang
menghadapi ancaman dari Muslimin. Sehingga dengan atau
tanpa bantuanpun—demi umat Nasrani—Empirium Byzantium
akan berjuang sendiri menghadapi kaum Bani Saljuk untuk
dapat menumpas kaum Muslimin.62

Seorang peserta, yang kemudian dikenal sebagai Uskup Du Puy,

tiba-tiba bersujud di hadapan Paus Urbanus II yang tengah berpidato. Ia

dengan terisak-isak berkata agar segera diberi tugas dalam perang suci

itu.63 Kemudian Paus Urbanus II melanjutkan pidatonya dengan

mengatakan bahwa perang ini membutuhkan dukungan militer dari

61 Armstrong, Perang Suci, hlm. 121.
62 Asyur, Kronologi, hlm. 27.
63 Ibid.
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para kesatria Frank yang tidak mengirimkan utusan dalam Konsili itu.

Sebagai pengikut aliran sekularisme Kristen, para kesatria Frank sejak

lama menolak kekuasaan Paus. Maka secara khusus Paus Urbanus II,

menekankan pidatonya bahwa bangsa Frank sebagai “ras terpilih dan

dicintai Tuhan.” Paus Urbanus II menyarankan agar mereka menatap

kembali Charlemagne sebagai inspirasi.64

Kemudian Pidato yang provokatif itu diakhiri dengan:

Barang siapa yang ikut andil dalam Perang Suci ini,
maka dosanya dijamin dihapus oleh Tuhan, karena jika kelak
berhasil merebut satu wilayah Islam, maka wilayah tersebut
akan berada di bawah kekuasaan gereja.65

Pidato itu begitu mempengaruhi peserta Konsili. Mereka telah

diingatkan bahwa telah tiba saatnya bagi umat Kristen untuk bersiap

mati demi Kristus. Mereka meneriakkan slogan Deus Hoc Vult (Tuhan

menghendaki) sambil mengacung-acungkan tangan.66 Mereka

menyatakan siap berperang bersama tentara Byzantium membebaskan

Yerussalem, menghancurkan musuh Kristen. Genderang perang suci

telah ditabuh. Musim semi tahun depan ditetapkan pertempuran

menghadapi musuh dilaksanakan.

Selanjutnya, Konsili mengeluarkan perintah harian untuk

mempersiapkan perlengkapan perang. Atas usul Kaisar Raymond Duke,

Paus Urbanus II mengirim utusan ke Genoa untuk minta dukungan

64 Armstrong, Perang Suci, hlm. 120. Perang suci ini kemudian dikenal dengan Perang
Salib karena tentara Kristen memakai tanda salib merah pada seragam militer mereka disebut
tentara salib, tentara Kristus.

65 Asyur, Kronologi, hlm. 29. Versi lain dari pidoto Urbanus, lihat lampiran.
66 Hitti, History, hlm. 812. Asyur, Ibid.
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armada laut. Permintaan itu dikabulkan Genoa dengan mengirimkan

armada laut berkekuatan 12 kapal perang.67

Konsili juga mengeluarkan perintah bahwa seluruh anggota

pasukan perang mesti mengenakan tanda salib berwarna merah pada

seragam perangnya sebagai lambang bahwa peperangan ini semata-mata

demi mempertahankan agama Kristen. Barang siapa yang sudah

mengenakan seragam bertanda salib tersebut, diwajibkan segera menuju

ke medan tempur. Sementara bagi mereka yang masih ragu, melanggar,

atau tidak menaatinya dianggap sebagai pengkhianat agama dan

mendapatkan sanksi berat.68

Namun, apa yang tercapai di Clermont tidak mendapat

sambutan memadai dari umat Kristen yang lain. Paus Urbanus II

merasa perlu untuk mengadakan Kongres di beberapa kota besar. Di

antaranya Kongres di Limoges bulan Desember 1095 M, Manche, Tours,

Poitiers, dan Tolouse pada bulan Januari sampai Juni 1096 M. Paus

Urbanus II dalam Kongres-kongres itu selalu didampingi Raymond Duke

yang punya pengalaman bertempur menghadapi tentara Islam di

Spanyol dan pernah berziarah ke Yerussalem.

Seorang pendeta lanjut usia yang kharismatik, Peter Sang Petapa

(Pierre l’Ermite), berpakaian lusuh dan kaki pincang berkeliling ke

Orleans, Champegne, dan Lorraine menyerukan Perang Salib.69 Di

Perancis, dengan gaya bahasanya yang memukau, pura-pura menangisi

Baitul Maqdis, ia berhasil membangkitkan semangat keagamaan umat

67 Asyur, Ibid, hlm. 3I. Itulah sebabnya Genoa tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah
satu negara yang ikut andil dalam Perang Salib.

68 Ibid, hlm. 28-30.
69 Ibid, hlm. 32-33.
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Kristen Perancis bergabung dengan pasukan salib.70 Hal seperti Ini terus

terjadi, bahkan ketika ia sampai di Jerman di mana tak seorangpun

mengerti kata-kata yang ia ucapkan. Dua pendeta Jerman lainnya,

Folkmart dan Gottschalk, berkhotbah mengumpulkan para petani,

kriminal, peziarah, dan kesatria untuk bergabung dengan tentara salib.

Masih di Jerman, Pangeran Emich dari Leiningen, seorang bangsawan

perampok dengan reputasi amat kejam, mengklaim dirinya sebagai

Kaisar terakhir dari mitos apokaliptik, dan mulai mengumpulkan massa

untuk bergabung dengan tentara salib dari Inggeris dan Flanders.71

Pada pertengahan tahun 489 H/1096 M, kurang lebih 150.000

orang, terdiri dari kesatria Frank, tentara Normandia, para bangsawan,

dan rakyat biasa menyatakan siap berangkat ke Konstantinopel.72 Akan

tetapi, tidak semuanya mereka itu didorong oleh motivasi agama.

Bohemund, misalnya, ia turut berperang karena ia sudah tidak punya

masa depan sebagai bangsawan feodal di Eropah. Sementara para

pedagang-pedagang Pisa, Venesia, dan Geneva melihat kepentingan

perdagangan dalam peperangan itu. Orang-orang yang berbakat

romantis, yang suka berkelana dan suka bertualang, dengan

menyatukan diri dalam tentara salib mempunyai tujuan hidup yang

baru. Atau para pendosa menganggap turut berperang sebagai upaya

menebus dosa-dosanya. Bagi kebanyakan rakyat Perancis, Lotharingen,

Italia, dan Sisilia, yang perekonomian dan kehidupan sosialnya buruk,

70 Muhammad Sayyid Al-Wakil, Wajah Dunia Islam dari Bani Umayyah hingga
Imperialisme Modern, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 165.

71 http://www.fordham.edu/halsall/source/Emico and the Slaughter of the Rhineland Jews.
tml. Akses tanggal 30 Juli 2008.

72 Hitti, History, Ibid.
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turut berperang adalah lebih merupakan suatu usaha untuk keluar dari

kemiskinan dan ketidakberdayaan.73

Hanya orang-orang Yahudi Eropah yang menolak perang. Mereka

tidak mau membantu biaya persiapan ketika diminta Konsili. Mereka

cemas dengan kesulitan yang akan timbul jika terjadi perang. Dominasi

ekonomi di bawah sindikat Yahudi dengan segala kecurangan di

dalamnya jelas terancam oleh semangat kebebasan. Bahkan mungkin,

Yahudi sebagai agama dan kebangsaan, akan mendapat tekanan pula.

Oleh karena itu, orang-orang Yahudi Eropah berusaha menghalangi

perang. Godfrey, salah seorang panglima Perang Salib Pertama

bersumpah menghabisi setiap orang Yahudi yang ditemuinya, juga

sebagai balas dendam Yesus terhadap mereka.74 Ancaman itu telah

menyebabkan orang Yahudi berkumpul di Haudul Rabin menyerahkan

bantuan dan meminta Godfrey membatalkan niatnya.

73 Ensiklopedi Islam, s.v. “Perang Salib”; Philip K. Htti, Sejarah Ringkas Dunia Arab,
terj. Usuludin Hutagalung dan O.D.P. Sihombing, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm. 204.

74 Asyur, Kronolgi, hlm. 38.
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BAB III

PERJALANAN TENTARA SALIB

MENAKLUKKAN DUNIA ISLAM

A. Perjalanan Menuju Konstantinopel

Pada bulan Maret 1096 M, Peter Sang Petapa berangkat dari

Cologne membawa kira-kira 60.000 orang,1 yang terdiri dari bangsawan,

kesatria, petani, para pendosa, dan peziarah menuju Konstantinopel.

Pada waktu yang sama, Walter Sansavoir dari Poissy, seorang

bangsawan Perancis, memimpin rombongan kira-kira 20.000 orang. Dua

rombongan tentara Jerman lainnya, pimpinan Folkmart dan Gottschalk

memulai perjalanan bulan April 1096 M, melalui Eropa Timur menuju

Konstantinopel.2 Sementara itu, Emich bersama 12.000 tentara salib

telah sampai di Spier pada Awal bulan Mei 1096 M.3

Paus Urban II masih mengkhotbahkan Perang Salib di Perancis

ketika tentara ini memulai perjalanan mereka. Boleh jadi mereka

menganggap diri meraka sendiri sebagai tentara garda depan yang tak

terpisahkan dari tentara salib yang baru meninggalkan Eropa pada

musim gugur.4 Rombongan Walter Sansavoir dengan amat berdisiplin

berbaris langsung melalui Eropa Timur dan tiba di Konstantinopel pada

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Jerman,_1096. Akses tanggal 2 Juli 2008.
2 Karen Armstrong, Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk, terj. Hikmat

Darmawan, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta: 2006), hlm. 123-124.
3 Said Abdul Fattah Asyur, Kronologi Perang Salib, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm.

40.
4 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
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akhir bulan Juli 1096 M. Akan tetapi, tentara salib lainnya tak

seberuntung itu. Dengan mengandalkan semangat tinggi tanpa strategi,

jumlah yang besar tanpa perencanaan, dan dengan kekuatan besar

tanpa persiapan matang, maka kesulitan telah menghadang mereka

sejak perjalanan panjang itu dimulai. Akibatnya, tentara salib

mengandalkan bantuan makanan dari penduduk setempat yang mereka

lewati. Jika pemberian ini tidak tersedia, mereka marah, merampas

harta benda penduduk, dan menyerbu desa-desa. Masyarakat di desa-

desa yang dilalui tentara salib ini nyaris tidak dapat menyediakan

makan yang cukup untuk diri mereka sendiri, apalagi harus memberi

makan bagi ribuan tentara dan peziarah.5

Tentara salib, terutama dari Jerman, telah pula menjadikan

Perang Salib sebagai pembenaran untuk melampiaskan anti Semitisme

yang ada di Eropah sejak berabad-abad. Mereka menyerang dan

membantai orang-orang Yahudi sepanjang perjalanan. Mereka

menganggap bahwa sebelum menyerang orang Islam yang melanggar

kekuasaan Yesus di Yerussalem, orang Yahudi yang bertanggung jawab

atas kematian Yesus harus dihukum terlebih dahulu.6 Dengan kata lain,

tentara salib Jerman terobsesi dengan kedatangan kedua Yesus dan

impian politis massal tentang penaklukkan dunia. Mitos tentang Kaisar

terakhir ini telah memberi pandangan khusus kepada Emich mengenai

kaum Yahudi. Emich membawa tentaranya ke Timur untuk

mewujudkan Hari Terakhir untuk memastikan nubuat Paulus terpenuhi.

5 Ibid.
6 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Jerman,_1096. Akses tanggal 2 Juli 2008.
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Orang Yahudi hanya diberi pilihan; menerima Baptis atau mati. Banyak

ayah yang memilih membunuh isteri dan anak-anak mereka dari pada

meninggalkan keimanan leluhurnya.7

Tentara salib pimpinan Emich secara sistematis menyerang

orang Yahudi dalam perjalanan mereka melewati Balkhan. Pada tanggal

20 Mei 1096 M, Emich beserta tentaranya menyulut pemberontakan

para petani Kristen kota Spier melawan orang Yahudi yang menjadi

majikan mereka. Bersama para petani, tentara Emich membantai orang

Yahudi. Ribuan mayat korban dibuang ke dalam sumur-sumur yang ada

di kota tersebut.8 Selanjutnya, Emich bersama tentaranya menyerbu

Mainz. Di sini mereka menjarah kota setelah membantai tidak kurang

1.000 orang-orang Yahudi. Penjarahan disertai banjir darah orang

Yahudi terjadi pula di Braga pada tanggal 30 Juni 1096 M. Emich

meneruskan aksinya ke Regensburg, Koln, Tiers, dan Metz.9

Tentara salib di bawah pimpinan Folkmart juga menjarah dan

menumpahkan darah orang Yahudi yang mereka temukan sepanjang

perjalanan.10 Di Hongaria, tentara salib pimpinan Folkmart ini, mencoba

melakukan penjarahan di desa-desa dan pembantaian terhadap kaum

Yahudi, kena batunya. Mereka di hancurkan di Nitra, Hungaria, oleh

orang-orang Yahudi dan tentara Hungaria yang marah. Tak lama

kemudian, tentara Gottschalk juga dipaksa menyerah kepada tentara

7 Armstrong, Perang Suci, hlm. 132.
8 http://www.fordham.edu/halsall/source/Emico and the Slaughter of the Rhineland Jews.

html. Akses tanggal 30 Juli 2008.
9 http://www.fordham.edu/halsall/source/ The Crusaders in Mainz, May 27, 1096. Akses

tanggal 2 Juli 2008.
10 Asyur, Kronologi, Ibid.
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Hungaria di Pannonhalma. Orang Hungaria begitu marah kepada

tentara salib sehingga mereka dibuat cerai berai. Tentara Emich yang

datang belakangan, mencoba memaksa masuk dan mereka mengepung

kota Weisenberg selama enam pekan. Akan tetapi, mereka tidak dapat

berbuat banyak menghadapi orang Yahudi dan tentara Hongaria. Emich

beserta tentaranya yang selamat terpaksa membubarkan diri dan pulang

dalam kehinaan.11 Kejadian ini menjadi sejarah kelabu tentara salib

dipecundangi oleh orang Yahudi di Hongaria.12

Rombongan Peter Sang Petapa lebih berhasil, meskipun

menderita korban amat besar selama perjalanan. Di Nish, pertempuran

pecah di pasar ketika tentara salib mencoba membeli makanan. Banyak

di antara mereka tewas dalam serangan hebat dan tiba-tiba dari

penduduk setempat yang membenci tentara salib. Mereka yang selamat

akhirnya tiba di Konstantinopel pada bulan Agustus 1096 M. Tentara

salib pimpinan Walter Sansavoir telah menunggu mereka sejak sebulan

sebelumnya.13

Kaisar Alexius, yang meminta bantuan tentara yang bisa

dijadikan mitra dan sekaligus juru selamat kepada Paus Urbanus II,

memandang massa besar tentara salib dan peziarah pimpinan Peter

Sang Petapa dengan penuh rasa takut. Kaisar Alexius membujuk mereka

dan tentara Walter Sansavoir untuk tinggal sementara di Semilu, daerah

perbatasan Konstantinopel, menunggu rombongan tentara salib yang

11 http://www.fordham.edu/halsall/source/Emico and the Slaughter of the Rhineland Jews.
html. Akses tanggal 30 Juli 2008.

12 Asyur, Kronologi, hlm. 41.
13 Ibid, hlm. 35.
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berangkat pada musim gugur. Akan tetapi, ulah tentara salib di Semilu

makin menjadi-jadi. Mereka melakukan penjarahan dan perkosaan,

sebelum akhirnya membantai sekitar 14.000 penduduk setempat. Hal

itulah yang kemudian mendorong Kaisar Alexius menggiring mereka

untuk mendiami sebuah benteng di Bosphoros. Namun, di sana terjadi

lebih banyak lagi penjarahan karena kelaparan dan karena semua

disiplin tak lagi ditaati di negeri yang asing itu. Aksi tentara salib ini

semakin tidak terkendali dan semakin meluas mendekati Nicaea,

wilayah kekuasaan Saljuk.14

Pada bulan Oktober 1096 M, Peter Sang Petapa memimpin

tentara salib menuju Konstantinopel untuk menemui Kaisar Alexius.

Peter Sang Petapa dan Walter Sansavoir telah memutuskan untuk

melanjutkan perjalanan ke Nicaea bersama 25.000 orang rombongan

tentara salib mereka. Tanpa diduga, Qilij Arslan bersama tentara Saljuk

telah menuggu mereka di kawasan pantai di Asia Kecil. Nyaris semua

tentara Peter Sang Petapa dan Walter Sansavoir di dibantai oleh tentara

Saljuk.15 Hampir 23.000 orang tewas dalam penyergapan itu. Kaisar

Alexius yang mendengar penyerangan itu tidak dapat berbuat banyak.

Tentara Byzantium yang dikirimnya hanya dapat membawa Peter Sang

Petapa dan 2.000 orang lebih tentara salib yang selamat ke

Konstantinopel.16 Sepanjang musim dingin 489-490 H/1096-1097 M,

14 Ibid.
15 Armstrong, Perang Suci, hlm. 125.
16 Asyur, Kronologi, hlm. 36-37. Para pencatat sejarah tidak membuktikan keberadaan

tentara salib pertama ini dan meniadakan penyebutan tentara salib pertama ini dalam catatan
mereka, dan meremehkan mereka sebagai gerombolan orang-orang fanatik dan petani. Menurut
Armstrong, kegagalan besar dari tentara salib pertama ini akan membuat seluruh gerakan ini
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mereka berada di Konstantinopel terlantar dan tidak memiliki uang

sampai diberangkatkan ke Bhosporos pada bulan Mei 1097 M.17

Tentara salib utama belajar banyak dari nasib tragis yang

menimpa lima rombongan tentara terdahulu. Beberapa rombongan

menghindari perjalanan berbahaya melalui jalan darat dan memilih

melalui lautan. Namun, Godfrey dan Baldwin sengaja lewat darat.

Godfrey dan Baldwin membawa 10.000 Kesatria dan 70.000.18 infantri

menapaki kembali jalur yang mereka percaya pernah dilalui

Charlemagne melakukan ziarah ke Yerussalem.19

Godfrey dan Baldwin berhasil menghindari ancaman dari

penduduk setempat yang mereka lewati dengan mempersiapkan

kebutuhan secara memadai dan secara tegas melarang tentaranya

melakukan penjarahan. Ketika melewati daerah Balkhan, Godfrey

membuat perjanjian dengan Raja Hungaria untuk tidak saling

menggangu. Mereka tiba di kawasan pantai Marmarah, wilayah

perbatasan Byzantium, akhir November 1096 M.20 Kaisar Alexius

membiarkan Godfrey dan Baldwin menguasai kota Seymbria, Marmarah.

manjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Kekalahan mengerikan di tangan kaum Eropa Timur
dan Saljuk di Asia Kecil bukanlah sesuatu yang dicari. Tentara salib angkatan pertama yang
popular dengan sebutan “Perang Salib Petani,” sebagian besar adalah rakyat biasa atau petani yang
fanatik sekedar ingin berkelana ke Timur begitu saja dalam barisan acak-acakan, tergila-gila oleh
impian liar mengenai apokalips dan Yerussalem. Dengan kata lain, mengabaian tentara salib ini
hanya karena mereka telah gagal sepenuhnya tidaklah adil. Tentara salib yang berangkat pada
musim gugur mengambil pelajaran dari mereka sehingga amat berhati-hati dengan menghentikan
setiap penjarahan dan penyerbuan yang akan memancing kemarahan penduduk Eropa Timur.
Selain itu, kedatangan Walter dan Peter ke Konstanstinopel adalah sebuah pencapaian besar. Ini
adalah tindakan bersatu dan kooperatif pertama dari Eropa. Armstrong, hlm. 126.

17 http://www.nndb.com/people/588/000095303/ Pierre l'Ermite. html. Akses tanggal 2 Juli
2008.

18 http://www.fordham.edu/halsall/source/The Crusaders at Constantinople. html. Akses
tanggal 30 Juli 2008.

19 Armstrong, Perang Suci, hlm. 249.
20 Asyur, Kronologi, hlm. 45.
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Namun, ketika mereka membuat kekacauan di wilayah Byzantium dan

mendirikan tenda di Pera, Kaisar Alexius memaksa mereka dan

tentaranya untuk menyatakan kesetiannya kepada Byzantium. Godfrey

dan Baldwin, yang tidak mempunyai harapan di Eropah dan mencoba

mencari peruntungan di Timur, akhirnya berjanji untuk merebut

kembali seluruh daerah yang pernah dikuasai Byzantium. Setelah itu,

Kaisar Alexius memberangkatkan mereka menuju Bosphoros menunggu

tentara salib yang lain.21

Segera setelah mengambil salib di Katedral di Amalfi,22

Bohemund dari Otranto dan keponakannya, Tancred, berlayar menuju

Konstantinopel pada September 1096 M. Dari Italia Bohemund dan

Tancred memimpin tentara Normandia bersenjata lengkap dan terlatih

melewati Macedonia. Mereka tiba di Konstantinopel pada tanggal 26

April 1097 M.23 Bagi Bohemund dan Tancred, Perang Salib merupakan

momentum yang tepat untuk memuluskan jalan membangun kekuasaan

Normandia Baru di Timur. Selain itu, dengan adanya persahabatan

dengan Byzantium, mereka dapat melepaskan diri dari kemelut dalam

negeri Italia dan Sisilia setelah kematian ayahnya.24

Kedatangan Bohemund dan Tancred dengan jumlah tentara

Normandia yang besar sempat membuat Kaisar Alexius cemas. Ia masih

trauma dengan peristiwa penyerangan tentara Normandia ke

Konstantinopel tahun 474 H/1081 M. Akan Tetapi, Bohemund dapat

21 Ibid, hlm. 45-50.
22 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
23 The Catholic Encyclopedia, Jilid IV, (New York: Robert Appleton Company, 1908), s.v.

“Crusades.”
24 Asyur, Kronologi, hlm. 54-55.
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mengambil hati Kaisar Alexius dengan menyatakan takluk di bawah

perintah Byzantium. Meskipun permintaannya menjadi Panglima

Tertinggi tentara salib di Asia Kecil ditolak, Kaisar Alexius

mengizinkannya menguasai wilayah Antiokhia kelak sebagai basis

pertahanan tentara Normandia. Akan halnya Tancred, bersama

pemimpin salah seorang komandan tentara Normandia, Richard de

Sarlito, menolak mengucapkan sumpah setia kepada Byzantium.25

Raymond Duke dari St. Gilles merupakan satu-satunya

pemimpin tentara salib yang pernah menjadi Kesatria Paus Gregorius II

menghadapi tentara Islam di Spanyol. Paus Urbanus II pernah

mendiskusikan rencana Perang Suci dengan Raymond Duke sebelum

Konsili Clermont. Raymond Duke betul-betul terilhami oleh motif-motif

religus Perang Salib, meskipun ia kemudian sangat tidak menghargai

relik-relik keagamaan. Ia juga mengetahui bahwa Keuskupan Agung

Roma telah lama mendukung ambisinya untuk menguasai wilayah

Tripoli. Maka ketika perang dicanangkan, ia merupakan Kesatria

pertama Eropah yang menawarkan diri dalam Perang Salib. Saat itu

Raymond Duke telah berumur 60 tahun dan bersumpah menghabiskan

sisa hidupnya di Timur.26

Raymond Duke berangkat bersama tentara Perancis dan

rombongan besar peziarah miskin pada bulan Oktober 1096 M. Bersama

rombongannya terdapat utusan Paus Urbanus II, yaitu Adhemar atau

lebih dikenal dengan nama Uskup Le Puy. Dari wilayah barat Italia

25 Ibid, hlm. 54-56.
26 Armstrong, Perang Suci, hlm. 248.
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mereka melewati Italia Utara, Croatia, Albania, dan Macedonia tanpa

mendapat rintangan berarti. Setelah sebuah pertempuran berdarah

dengan bangsa Slavia, Raymond Duke bersama rombongan kemudian

langsung menuju Konstantinopel. Mereka tiba pada akhir bulan April

1097 M.27 Kaisar Alexius langsung mengundang Raymond Duke agar

menyatakan sumpah setianya kepada Byzantium, tetapi ditolaknya.

Raymond Duke hanya berjanji akan mengawasi Bohemund dan tentara

Normandianya yang berambisi menguasai wilayah Antiokhia.28 Setelah

tinggal di Konstantinopel selama dua bulan, Raymond Duke beserta

rombongan tentaranya berangkat menuju Bosphoros.

Tentara salib terakhir yang tiba di Konstantinopel adalah tentara

salib Perancis dan Inggeris di bawah pimpinan Robert Guischard, Raja

Normandia. Setelah mendapat restu dari Paus Urbanus II, mereka

berangkat menuju Konstantinopel dalam dua jalur pemberangkatan.

Pada awal bulan April 1097 M, dari Italia Robert memimpin tentaranya

menempuh perjalanan darat ke Konstantinopel. Pada saat hampir

bersamaan, armada lautnya berangkat dari pelabuhan Brindisi, Italia

Utara, menuju Balkan. Setelah berlabuh sebentar di Dourazo, armada

laut Robert langsung menuju Konstantinopel. Kedatangan tentara salib

pimpinan Robert sama sekali tidak menimbulkan kesulitan bagi Kaisar

Alexius karena para pemimpin tentara atau Comte dari Normandia dan

Comte dari Balwa mudah diajak bekerja sama dengan Byzantium. Kaisar

berusaha menyenangkan hati mereka dengan memberinya berbagai

27 The Catholic Encyclopedia, Jilid IV, (New York: Robert Appleton Company, 1908), s.v.
“Crusades”.

28 Asyur, Kronologi, hlm. 56-59.



49

hadiah dan fasilitas yang sangat memuaskan. Setelah menghabiskan

waktunya kurang lebih 2 bulan di Konstantinopel, mereka berangkat

menuju Asia Kecil.29

Menjelang pertengahan Juni 1097 M, seluruh tentara salib dari

Eropah dan tentara Byzantium telah berkumpul di Bosphoros.

Sebagaimana disebutkan oleh al-‘Azimi, “Armada-armada kaum Frank

(tentara salib) muncul di Konstantinopel dengan membawa 300.000

tentara. Pemimpin mereka ada Enam (Godfrey, Baldwin, Bohemund,

Tancred, Raymond Duke, dan Robert).30 Anehnya, sumber-sumber awal

Eropah tidak menyebutkan angka pasti jumlah tentara salib dan tentara

Byzantium. Gesta Francorum, sebagai catatan awal tentang Perang Salib

Pertama karena dibuat oleh pencatat perjalanan tentara salib, juga tidak

menyebutkan angka. Philip K. Hitti hanya menyebutkan jumlah tentara

salib dari Eropah sebanyak 150.000 orang.31

B. Penaklukkan Antiokhia

Tentara gabungan Perang Salib Pertama, kecuali Raymond Duke

dan Tancred, yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Kaisar

Alexius. Mereka berjanji untuk menyerahkan benteng pertama yang

berhasil direbut kepada Byzantium. Sebagai imbalannya, seluruh

kebutuhan logistik dan peralatan tempur tentara salib akan disuplai

29 Asyur, kronologi, hlm. 60.
30 Carole Hillenbrand, Perang Salib Sudut Pandang Islam, terj. Heryadi, (Jakarta: PT.

Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 72.
31 Hitti, History, Ibid.



50

langsung oleh Kaisar Alexius.32 Tentara gabungan sepakat untuk

menyerbu Nicaea terlebih dahulu, termasuk pasukan Peter Sang Petapa

yang telah lebih dulu berada di Azmir. Tidak mungkin mereka dapat

masuk ke Asia Kecil, sebelum Nicaea ditaklukkan. Selain itu,

momentumnya tepat. Qilij Arslan belum kembali ke Nicaea setelah

mereka menyerang pasukan Peter Sang Petapa dan Walter Sansavoir.33

Meskipun Qilij Arslan mendengar berita pergerakan tentara salib

menuju Nicaea, ia tidak merasa khawatir karena pengalamannya ketika

menghadapi pasukan Peter Sang Petapa dan Walter Sansavoir

sebelumnya. Akan tetapi, saat ia menyadari kekeliruannya, semua

sudah terlambat. Pasukannya di Nicaea menyerah pada tanggal 21 Mei

1097 M, setelah berusaha bertahan selama hampir satu bulan. Mereka

putus asa menunggu bantuan dari Qilij Arslan tak kunjung tiba. Kaisar

Alexius mengibarkan bendera kekaisaran Byzantium di penjuru kota

sebagai tanda bahwa Nicaea dengan resmi telah kembali berada di

bawah kekuasaan Byzantium pada tanggal 26 Juni 1097 M.34 Qilij

Arslan membawa 25.000 tentara Saljuk untuk merebut kembali Nicaea.

Namun, Qilij Arslan mengalami kekalahan dan terpaksa menarik

mundur seluruh sisa pasukannya pada tanggal 1 Juli 1097 M.35

Sebelum menaklukkan Nicaea, Alexius telah membuat

kesepakatan dengan para pimpinan tentara salib agar tidak melakukan

penjarahan. Menurut Alexius, penjarahan akan menjadi sesuatu yang

32 Asyur, Kronologi, hlm. 61.
33 Hitti, History, hlm. 813.
34 Asyur, Kronologi, hlm. 65.
35 Ibid.
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sia-sia dan berbahaya bagi orang-orang Kristen Yunani di Nicaea.

Meskipun para pemimpin mereka setuju, tetapi tentara salib menjadi

geram dan ketidaksukaan mereka kepada Alexius tumbuh semakin

besar. Apalagi ketika para bangsawan Saljuk yang ditawan dibawa ke

Konstantinopel untuk dipenjara di salah satu istana Alexius yang

diperlakukan dengan penuh hormat.36

Menyadari indikisasi perpecahan antara tentara salib dan

tentara Byzantium, Alexius mengundang para pimpinan tentara salib ke

tendanya. Dalam pertemuan itu, Alexius kembali meminta komitmen

dari pimpinan tentara salib. Bohemund adalah pimpinan tentara salib

pertama yang mengucapkan sumpah setia, kemudian diikuti yang lain

kecuali Raymond Duke dan Tancred. Dalam pertemuan itu juga

disepakati agar Perang Salib segera dilanjutkan. Akan tetapi terjadi

perbedaan pendapat mengenai dua pilihan sasaran mereka berikutmya,

yaitu antara Saljuk dan Bangsa Turki. Tentara salib akhirnya memilih

berangkat ke Dorylaeum, Phrigie, dan Qaunia. Sedangkan Kaisar Alexius

bersama tentara Byzantium akan mengarahkan serangannya mengusir

Bangsa Turki dari daerah pantai Asia Kecil, seperti di Mysil, Ione dan

Lydie.37

Untuk memudahkan masalah perlengkapan dan perbekalan,

tentara salib memutuskan untuk bergerak dalam dua kelompok.

Kelompok pertama dipimpin oleh Bohemund, Stephen dari Blois, dan

36 Armstrong, Perang Suci, hlm. 254. Kaisar Alexius kemudian membebaskan seluruh
tawanan perang; termasuk anak dan istri Sultan Alp Arslan tanpa kewajiban membayar uang
tebusan sepersenpun, pasukan salib tak mampu berbuat apa-apa. Asyur, Kronologi, Ibid.

37 Ibid, hlm. 66.
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Robert dari Flanders bergerak ke arah timur laut. Sebagai ujung tombak,

kelompok ini berangkat sehari lebih awal. Sementara kelompok kedua,

yang dipimpin Uskup Puy dan dibantu oleh Godfrey dan Raymond Duke

bergerak ke arah tenggara. Kedua kelompok ini diharapkan dapat

bertemu di Dorylaeum.38

Penderitaan dan teror dimulai beberapa hari setelah tentara salib

meninggalkan Nicaea.39 Ketika para pasukan ujung tombak sampai di

dataran menjelang kota Dorylaeum, mereka mendirikan kemah. Mereka

tidak menyadari telah lama ditunggu oleh tentara Qilij Arslan. Pada

suatu siang, tentara Qilij Arslan keluar dari persembunyiannya dan

menyerbu kemah-kemah tentara salib. Bohemund segera

memerintahkan tentara salib bersiap menghadapi segala kemungkinan.

Orang-orang miskin dan anggota rombongan yang bukan tentara

diminta untuk berada di tengah perkemahan. Para perempuan diberi

tugas untuk membawa air ke garis depan. Para pelari dikirimkan

mengabari tentara salib kelompok kedua untuk segera memberi

bantuan. Bohemund dengan keras memerintahkan pasukannya untuk

tetap dalam posisi bertahan. Dalam pertempuran sengit yang terjadi

kemudian, gempuran tentara Saljuk seakan tak terkalahkan.40 Qilij

Arslan percaya bahwa dia telah berhasil menjebak seluruh tentara salib.

Namun, ketika tanda-tanda kekalahan tentara salib terlihat begitu jelas,

tentara bantuan datang. Kehadiran tentara salib yang masih segar dan

bersenjata lengkap yang tidak diperkirakan itu betul-betul mengejutkan

38 Ibid, hlm. 67.
39 Armstrong, Perang Suci, hlm. 225.
40 Ibid, hlm. 255-256.
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tentara Qilij Arslan. Sekali lagi Qilij Arslan membuat kekeliruan.

Akibatnya, tentara Saljuk terdesak. Mereka diburu dengan penuh

semangat oleh tentara salib, perkemahan mereka rata dengan tanah.41

Menurut Ibn al-Qalanisi dan Ibn al-Atsir, sebagaimana dikutip

Hillenbard,42 kekalahan total tentara Qilij Arslan terjadi pada tanggal 20

Rajab 490 H/4 Juli 1097 M.

Usai memenangkan pertempuran di Daryleaum, Tancred dan

Baldwin berangkat menuju Heraclia dan kemudian menaklukkannya.

Setelah melepas lelah selama beberapa hari, Pada tanggal 14 September

1097 M, mereka melanjutkan penaklukkan dengan memecah kekuatan

menjadi dua kelompok. Pertama kelompok pimpinan Tancred dan

Baldwin berangkat menuju Sisilia, daerah tenggara Asia Kecil. Pada

tanggal 21 September 1097 M, mereka merebut kota Tarsus, tempat

kelahiran St. Petrus. Sementara Tancred meneruskan penaklukkan ke

Adana dan Misis, Baldwin yang sempat bergabung dengan pasukan

utama kemudian berangkat ke timur menuju Edessa.43

Pada tanggal 20 Februari 1098 M, Baldwin tiba di Edessa. Ia

mendapat sambutan hangat dari penduduk yang mayoritas adalah

orang-orang Kristen Armenia di bawah kekuasaan Raja Toros. Kepada

Baldwin, Toros menyampaikan hasrat lamanya untuk mengakhiri

pendudukan Saljuk, tetapi ia tidak punya hasrat untuk kembali

41 Ibid, hlm. 257.
42 Hillenbard, Perang Salib, Ibid.
43 Armstrong, Perang Suci, hlm. 261. Baldwin dan Tancred bersama seluruh pasukannya

yang memisahkan diri dari pasukan gabungan Perang Salib pada tanggal 14 September 1097 M,
ternyata berniat merebut Sisilia sendiri dari tangan Saljuk.
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bergabung dalam Byzantium.44 Dengan memanfaatkan keadaan,

Baldwin mengambil alih Edessa dan menyatakan berdirinya Negara

Tentara Salib pertama di Timur Dekat pada bulan Maret 1098 M.45

Orang-orang Islam yang sebelumnya menguasai kota itu berusaha

menyelamatkan diri. Hanya sedikit yang berhasil kabur, sebagian besar

dibantai oleh orang-orang Armenia dan tentara salib.46

Sementara itu, pasukan utama tentara salib pimpinan Uskup

Puy bersama Godfrey, Bohemund dan Raymond Duke, melanjutkan

perjalanan menuju Phrigie melalui tenggara. Di dalam perjalanan

mereka menaklukkan Qaisiria, daerah Timur Laut Asia Kecil, dan

Blakintia, daerah basis pertahanan bangsa Armenia di gunung Tarsus,

yang saat itu berada di bawah kekuasaan Dinasti Dansymund.47

Selama dalam perjalanan, tentara salib menghadapi banyak

halangan dan kesulitan. Perjalanan melewati medan berat harus

ditempuh di tengah suhu udara musim panas yang menyengat. Hal itu

menyebabkan banyak kuda tunggangan mereka yang mati kehausan.

Seluruh anggota rombongan tentara salib dengan susah payah

meneruskan perjalanan di tengah ancaman bahan makan yang

menipis.48 Pertengahan bulan Agustus 1097 M, dari pegunungan Tarse

44 Gereja Kristen orthodoks membenci orang-orang Kristen Armenia dan menganggap
mereka sebagai kaum bid’ah.

45 Hillenbrand, Ibid.
46 Armstrong, Perang Suci, hlm. 262. Menurut Hillenbrand, peristiwa itu hampir sama

sekali diabaikan oleh para penulis awal dari kalangan Islam. Mereka hanya membahas “kaum
Frank dari Edessa” tanpa penjelasan lebih lanjut. Hal ini tidak diragukan lagi karena kota itu telah
jatuh lebih dulu, suatu yang kontras dengan gencarnya tulisan sejarah yang keras dan dengan jelas
penaklukkan kembali Edessa ke dalam kekuasaan Islam oleh Zengi pada tahun 539 H/1144 M.
Hillenbrand, Perang Salib, Ibid.

47 Asyur, Kronologi, hlm. 69-70.
48 Armstrong, Perang Suci, hlm. 263.
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mereka akhirnya sampai di padang Qaunia yang kaya dengan

rerumputan dan pepohonan.49 Lepas dari perjalanan yang mengerikan

itu, pada tanggal 20 Oktober 1097 M, mereka mendirikan kemah di

daerah sungai Ashi, di Antiokhia Timur.50 Dari sini tentara salib

bergerak mengepung Anatolia. Kota ini dikepung dalam waktu yang

cukup lama, yaitu sejak akhir Oktober hingga ditaklukkan pada bulan

Juni 1098 M.

Keputusan tentara salib mengepung kota Antiokhia nyaris

menghabiskan riwayat mereka.51 Para kesatria dan orang-orang miskin

mulai mati kelaparan dalam jumlah yang besar. Pada bulan Januari

1098 M, kelaparan itu mencapai puncaknya.52 Bahkan, Peter Sang

Petapa sendiri berusaha kabur, tetapi berhasil ditangkap tentara salib

yang melakukan patroli. Peristiwa memalukan itu dirahasiakan,

sehingga Peter Sang Petapa tidak kehilangan muka di antara para

pemimpin tentara salib.53

Mengenai kondisi tentara salib, Ibnu al-Atsir menulis:

Bahwa kaum Frank menjadi lemah dan kekurangan
bahan makanan. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan
selama dua belas hari, sehingga anggota pasukan yang kaya
menyantap kuda-kuda mereka, sementara yang miskin
memakan daging bangkai dan daun-daunan. hanya tinggal
sekitar 200 ekor kuda di seluruh pasukan” pada bulan Juni
1098 M.54

49 Asyur, Kronologi, hlm. 68-69.
50 Ibid, hlm. 70.
51 Armstrong, Perang Suci, hlm. 264.
52 Ibid.
53 Ibid, hlm. 264-265.
54 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 74.
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Para tentara yang kaya dan berkuasa di Eropah kini hanya

mengendarai keledai.”55 Menurut Armstrong, pengalaman tentara salib

dalam perjalanan menuju Antokhia dan penderitaan selama mengepung

kota itu menjadi penting sekali bagi pemahaman mengenai sifat khusus

dari misi mereka.56 Separuh dari tentara salib menemui ajalnya dan

banyak yang melakukan desersi. Sekitar 50.000 orang tentara yang

tersisa berusaha melanjutkan pengepungan sambil berharap bantuan

dari tentara salib yang lain.57

Sebaliknya, ketika Gubernur Antiokhia, Yaghi Siyan, pertama

kali mendengar pergerakan tentara salib mendekati kotanya, ia segera

membentengi kota itu dan mengusir penduduk Kristen. Kemudian ia

juga meminta bantuan kepada para penguasa Suriah.58 Ibnu al-Qalanisi

menulis,59 “Yaghi Siyan melancarkan serangan mendadak secara berkala

terhadap tentara salib yang mengepung mereka. Hal itu mendorong

tentara salib menggali parit di sekiling kota Antiokhia. Akibatnya,

barang-barang kebutuhan pokok di Antiokhia menjadi sulit.” Namun,

keadaan itu tidak bertahan lama. Barang-barang kebutuhan itu banyak

diseludupkan ke dalam kota sehingga kembali mudah diperoleh.

Pada tanggal 2 Juni 1098 M, tentara salib membuat kemajuan

penting. Bohemund berhasil mengadakan kontak dengan Panglima

Firouz, seorang Armenia Muslim yang bertugas mengawasi menara

bagian selatan kota Antiokhia. Oleh karena dendam kepada Yaghi Siyan,

55 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid, hlm. 270.
58 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 73.
59 Ibid.
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Firouz bersedia mengkhianati Antiokhia dengan harga yang tepat. Dalam

suratnya kepada Bohemund, ia menulis:

Saya Firouz, orang Viking yang bertugas menjaga
menara di sebelah selatan kota Antiokhia. Saya siap membantu
perjuangan tentara salib yang saudara pimpin, dengan catatan,
saya mendapat jaminan keamanan penuh dari saudara, atas
resiko yang akan saya terima dari pasukan Yaghi Siyan kelak.
Selain itu, terlampir beberapa permintaan saya yang lain. Jika
saudara Bohemund dapat memenuhi permintaan tersebut
seluruhnya, maka saya jamin, pasukan salib akan dengan
mudah masuk ke dalam kota Antiokhia. Salam saya, Firouz. 60

Tentara salib membawa tangga ke Menara Dua Saudara

Perempuan (The Tower of the Two Sisters). Firouz membiarkan para

tentara salib memanjat menara yang terletak dipojok kota itu. Tentara

salib menyerbu kota pada malam itu juga sambil berteriak keras, “Deus

Hoc Vult, Tuhan menghendaki ini!.” Mereka menyerang tentara Saljuk

dan orang-orang Islam di dalam kota Antiokhia. Mereka menjarah

dengan cara menyerbu rumah-rumah. Jalanan dipenuhi mayat yang

bergelimpangan.61 Gubernur Yaghi Siyan berusaha menyelamatkan diri.

Setelah jatuh berkali-kali dari kudanya, ia akhirnya tewas di ujung

pedang tentara salib. Meskipun hampir 20.000 penduduk terbunuh

selain dijadikan tahanan, sekitar 3.000 penduduk bertahan di dalam

benteng dan menolak untuk pergi.62

Meskipun terlambat, Raja Mosul, Korbuqa, tiba di Antiokhia

pada tanggal 4 Juni 1098 M. Ia datang bersama koalisi tentara Islam

60 Asyur, Kronologi, hlm. 105. Pengkhianatan ini mendapat banyak perhatian dari para
penulis kalangan Muslim, sebagai sebab jatuhnya Antiokhia. Hillenbrand, Perang Salib, Ibid.

61 Armstrong, Perang Suci, hlm. 277-278.
62 Hillenbrand, Perang Salib, Ibid.
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dari Mosul dan pasukan Janah al-Dawla dari Hims, Tughteghin dari

Damaskus, serta Artuqid Sulaiman dari Mardin. Korbuqa

memerintahkan tentara koalisi yang berperalatan lengkap itu segera

mengepung Antiokhia.63 Hal ini menyebabkan tentara salib dihadapkan

pada dua pilihan sulit: bertahan dalam kota dengan resiko mati

kelaparan atau bertempur dengan tentara Korbuqa yang mengepung

mereka.64

Ironisnya, setelah beberapa hari melakukan pengepungan,

tentara koalisi dilanda perpecahan. Motif Korbuqa ke Antiokhia mulai

dipertanyakan oleh para panglima tentara. Mereka tidak lagi bersedia

meneruskan koalisi dengan Korbuqa, terutama setelah Pangeran Ridwan

menolak mengirimkan logistik ke Antiokhia karena menganggap

pengepungan itu sia-sia. Bahkan, para panglima tentara berencana

meninggalkan Korbuqa sendirian.65 Menurut Ibnu al-Qalanisi, Korbuqa

tidak memiliki cukup keahlian dalam memimpin tentara koalisi yang

sarat kepentingan.66

Sementara itu, pada tanggal 10 Juni 1098 M malam, kepanikan

melanda tentara salib. Tentara salib banyak yang membelot atau

melarikan diri dari kota karena putus asa menunggu bantuan dari

tentara Byzantium yang tak kunjung tiba. Raymond Duke terpaksa

memerintahkan tentara patroli meningkatkan pengawasan gerbang kota.

Dalam kepanikan dan kebingungan, Uskup Puy memaksa para

63 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
64 Asyur, Kronologi, hlm. 110.
65 Ibid, hlm. 113.
66 Hillenbrand, Perang Salib, Ibid.
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pemimpin tentara salib bersumpah tidak akan meninggalkan kota. Ia

mengeluarkan maklumat agar tentara salib menyanyikan lagu pujaan

Congregati Sunt dalam doa harian mereka setiap hari Ia juga meberikan

khotbah pembekalan moral kepada para tentara salib.67 Ibn al-Qalanisi

menulis akibat pengepungan itu terhadap tentara salib sampai ”mereka

kehabisan bahan makanan sehingga mereka memakan daging

bangkai.”68

Esok harinya, tentara salib dikejutkan oleh penemuan Tombak

Suci, yang menembus dada kanan Yesus ketika disalib, di dalam sebuah

lubang galian yang ditunjuk St. Andrew berdasarkan mimpinya.

Penemuan itu sangat berpengaruh dalam mengembalikan kepercayaan

diri tentara salib.69 Akhirnya, Bohemund memberanikan diri

mengirimkan dua orang utusannya, salah satunya adalah Peter Sang

Petapa, menghadap Korbuqa meminta agar pengepungan segera

diakhiri. Meskipun tentara koalisi dilanda perpecahan, Korbuqa menolak

67 Armstrong, Perang Suci, hlm. 282.
68 Ibid.
69 Ibid. Sejarawan Muslim yang menggunakan legenda tersebut sebagai contoh bahwa

betapa mudahnya umat Kristen ditipu. Ibn al-Atsir (w. 630 H/1233 M) menceritakan legenda
tersebut sebagai tipuan seorang Pastor Kristen. Pastor itu sebelumnya mengubur tombak tersebut
di Gereja St. Petrus di Antiokhia, menjanjikan kemenangan kepada kaum Frank bila mereka
menemukannya, dan selanjutnya membawa mereka ke tempat tersebut sehingga mereka bisa
menemukan tombak itu. Sedangkan Ibn Taghribirdi menulis tentang legenda tersebut, namun
melibatkan pemimpin kaum Frank, St. Gilles, dalam aksi penipuan tersebut: “St. Gilles, pemimpin
kaum Frank, licik dan lihai, dan dia mengatur tipu muslihat dengan seorang pastor, dengan
mengatakan: “Pergi dan kuburlah tombak ini di tempatmu. Lalu setelah itu ceritakan: ‘Saya telah
bermimpi bertemu al-Masih. Dalam mimpi itu dia berkata ‘Di suatu tempat ada sebuah tombak
terkubur. Pergilah dan temukan tombak itu, karena bila kamu menemukannya, kemenangan akan
menjadi milikmu. Itu tombak saya’.” Mereka kemudian berpuasa selama tiga hari, berdo’a dan
berderma. Selanjutnya, dia (pastor itu) menuju ke tempat tersebut dan kaum Frank bersamanya.
Lalu mereka mencari tombak tersebut. Tombak itu ditemukan mereka berteriak, berpuasa,
berderma, dan pergi menyongsong umat Islam, dan mereka memeranginya sampai mereka
mengusir umat Islam keluar dari kota itu. Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 394-395.
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mentah-mentah permintaan tersebut. Korbuqa menyuruh mereka untuk

mencari jalan keluar sendiri.70

Lantaran permintaan itu ditolak, sebagaimana dilaporkan Ibn al-

Atsir:

Kaum Frank (tentara salib) keluar dari Antiokhia dalam
kelompok-kelompok kecil dan pasukan kaum Muslim berniat
menghabisi mereka begitu mereka muncul. Korbuqa
melarangnya. Sebaliknya, ia malah ingin menunggu sampai
semua pasukan kaum Frank keluar dari kota.71

Tentara salib keluar dari Antiokhia. Di luar gerbang Antiokhia

mereka disambut pendeta berjubah putih yang berdoa dengan suara

keras sambil memegang ‘Tombak Suci’. Diliputi rasa percaya diri yang

begitu besar, tentara salib tiba-tiba berbalik menyerbu kearah tentara

Islam yang sedang memasuki kota. Melihat situasi demikian, Korbuqa

datang membawa bala bantuan. Akan tetapi, tentara Islam tidak

sanggup menghadapi serangan mendadak tentara salib. Antiokhia jatuh

ke tangan tentara salib. Pada saat itu juga Bohemund mengumumkan

beridirinya Negara Tentara Salib ke dua. Peristiwa ini terjadi pada

tanggal 28 Juni 1098 M.72

Setelah keberhasilan di Antiokhia, tentara salib seakan

mendapat hukuman.73 Raymond Duke dan Bohemund terlibat

70 Ibid, hlm. 75.
71 Ibid, Karena permintaan mereka ditolak, dengan sangat terpaksa tentara salib harus keluar

dari Antiokhia secara bergiliran dalam jumlah 5 sampai 6 orang. Korbuqa, atas dasar keadilan,
memerintahkan tentara koalisi untuk tidak menyerang, sebelum seluruh tentara salib keluar dari
kota Antiokhia dan berkumpul menjadi satu. Asyur, Kronologi, hlm. 115.

72 Armstrong, Perang Suci, hlm. 283.
73 Selama pertempuran, terjadi halusinasi massa tentang pasukan yang terdiri atas para

pendekar gaib yang dipimpin oleh St. George, St. Demetrius, dan St. Mercury, yang semuanya
akan memberi penghormatan ketika tombak suci itu melewati mereka. Ibid.
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pertengkaran soal penguasa Negara Tentara Salib di Antiokhia.

Kepemimpinan dalam tentara salib menjadi terbagi dan lumpuh, suatu

hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tentara salib masih

terguncang oleh pengalaman mengerikan sebelumnya dan secara fisik

masih lemah. Kemudian wabah tipus merebak. Banyak tentara yang

terserang, Uskup Puy meninggal pada tanggal 1 Agustus 1098 M, akibat

penyakit tipus.74

Pada bulan November 1098 M, tentara salib mengepung Ma’arrat

Nu’man, kota yang terletak antara Aleppo dan Hama. Menurut tulisan

Ibn al-Qalanisi:

Bahwa kaum Frank telah menyampaikan tawaran agar
mereka (penduduk) menyerahkan kota itu secara damai. Mereka
(kaum Frank/tentara salib) menjamin keamanan atau
keselamatan dan harta benda mereka (penduduk). Namun,
penduduk tidak mencapai kata sepakat di antara mereka sendiri
untuk menerima syarat-syarat itu. Lalu pasukan kaum Frank
merebut kota itu dengan kekerasan dan korban yang jatuh dari
kedua belah pihak sangat banyak.75

Selama tiga hari perang berkecamuk, hingga akhirnya Ma’arrat

Nu’man menyerah kepada tentara salib pada bulan Muharram 492 H/12

Desember 1098 M. Dalam penaklukkan itu tentara salib membunuh

sekitar 100.000 penduduk dan membumihanguskan kota Ma’arrat

Nu’man.76

Akan halnya tentara Byzantium, di bawah pimpinan Kaisarnya

sendiri, sudah menguasai Batsania, yang telah ditinggalkan orang-orang

74 Ibid, hlm. 284.
75 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 77.
76 Hitti, History, hlm. 815.
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Islam setelah Dorylaeum ditaklukkan tentara salib. Pada musim semi

tahun 1098 M, Panglima Hana Dogas yang dikirim Kaisar Alexius

memimpin tentara Byzantium menaklukkan Lydie dan Phrigie berhasil

merebut kedua daerah itu dari tangan bangsa Turki. Bahkan lebih jauh

lagi, Adalia dan Bulwadin, juga mereka taklukkan.77 Dengan demikian,

Anatolia bagian Barat telah dikuasai oleh Byzantium sehingga Kaisar

Alexius segera menuju ke Antiokhia yang telah ditaklukkan tentara

salib.78

C. Penaklukkan Yerussalem

Para pemimpin tentara salib, kecuali Baldwin yang sudah

kembali ke Edessa (Raha), mengadakan rapat di Gereja St. Peters,

Antiokhia, rapat itu membicarakan kelanjutan Perang Salib. Bohemund

setuju Perang Salib dilanjutkan sesuai dengan tujuan awal perang ini,

Akan tetapi, ia mengajukan satu syarat agar dibolehkan memiliki hak

tunggal memerintah di Antiokhia, seperti halnya Baldwin di Edessa.

Permintaan Bohemund itu ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin

tentara salib yang lain.79 Menarik lagi, penolakan paling keras terhadap

keinginan Bohemund justru berasal dari Raymond Duke. Sebagaimana

77 Asyur, Kronologi, hlm. 71-72.
78 Ibid.
79 Ibid, hlm. 120. Ketika tentara salib dilanda krisis saat mengepung Antiokhia, Bohemund

mencurigai panglima Byzantium, Titikios, mengkhianati tentara salib. Menurut Bohemund,

Titikios mengadakan hubungan rahasia dengan penguasa Saljuk untuk menghancurkan tentara

salib. Akhirnya, Titikios bersama tentara Byzantium lari melalui pelabuhan Suwaida ke Pulau

Cyprus karena takut dibunuh tentara salib. Kejadian ini menjadi alasan Bohemund untuk tidak

menyerahkan Antiokhia kepada Byzantium. http://www.fordham.edu/halsall/source/ The Siege

and Capture of Antioch.html. Akses tanggal 30 Juli 2008.
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diketahui, Raymond Duke adalah salah satu pemimpin tentara salib

yang tidak pernah bersedia mengucapkan sumpah setia kepada

Byzantium.

Pro kontra di antara pemimpin tentara salib berlangsung lama.

Ketika utusan yang dikirim menemui Paus Urbanus II di Roma untuk

menyelesaikan kemelut itu kembali ke Antiokhia, Bohemund tetap tidak

bergeming dengan tuntutannya. Pro kontra itu baru berakhir saat terjadi

pemberontakan dari tentara salib. Tentara mengingatkan para pimpinan

mereka; “yang paling penting bagi seluruh tentara Perang Salib adalah

segera merebut, menaklukkan, dan menguasai Yerussalem.”80 Mereka

mengancam akan membumihanguskan Antiokhia apabila para

pemimpin tentara salib tidak berhenti bertengkar memperebutkan

wilayah kekuasaan untuk diri masing-masing.81 Kaisar Alexius

mengharapkan Perang Salib diteruskan untuk membebaskan

Yerussalem. Kaisar Alexius juga mengusulkan jabatan Panglima tertinggi

tentara salib diserahkan kepada Raymond Duke. Akhirnya, para

pemimpin dan seluruh tentara salib sepakat untuk segera menuju

Yerussalem. Raymond Duke cukup puas dengan jabatan barunya.82

Bohemund beserta tentara Italia tetap tinggal di Antiokhia, sama halnya

dengan Baldwin dan tentara Perancisnya di Edessa.

Kemudian disusunlah rencana perjalanan menuju Yerussalem.

Raymond Duke mengusulkan rute perjalanan dimulai dari arah Barat

80 Asyur, Kronologi, hlm. 121.
81 Ibid.
82 http://www.fordham.edu/halsall/source/ The Siege and Capture of Antioch.html. Akses

tanggal 30 Juli 2008.
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Laut. Kota kecil Jablah di pantai Lathiqia harus ditaklukkan terlebih

dahulu. Pangkalan armada laut di Swiss dapat dipindahkan ke sana

untuk mendukung penaklukkan Intartus, Tripoli, Shur, Beirut, Saida,

dan Acre (Akka). Daerah tersebut tidak terlalu sulit dikuasai tentara

salib dengan bantuan Cyprus dan Byzantium. Akan tetapi, Tancred tidak

setuju dengan rencana tersebut. Ia punya perhitungan bahwa jumlah

tentara salib kelak, setiap kali terjadi pertempuran, pasti akan

berkurang. Saat itu tentara salib hanya berkekuatan 1.000 pasukan

kavaleri dan 5.000 pasukan infantri.83 Berdasarkan resiko yang

disampaikan Tancred, para pemimpin tentara salib akhirnya sepakat

mengambil jalan pintas menuju Yerussalem. Adapun penaklukkan

Tripoli, Shur, dan Acre akan dilaksanakan kelak setelah Kota Suci

Yerussalem berada dalam kekuasaan tentara salib.84

Perjalanan tentara salib untuk membebaskan Yerussalem dari

kekuasaan Islam dimulai pada tanggal 13 Januari 1099 M. Tentara salib

berangkat dalam dua kelompok. Raymond Duke dan Bohemund

memimpin tentara salib kelompok pertama berangkat dari Ma’arrat

Nu’man lebih dahulu. Kelompok ke dua, di bawah pimpinan Godfrey,

Robert dari Normandia, dan Tancred berangkat dari Antiokhia keesokan

harinya. Baik kelompok pertama maupun kedua sepakat untuk selalu

berusaha mengambil rute terdekat dan sedapat mungkin menghindari

83 Asyur, Kronologi, hlm. 124-125.
84 Ibid, hlm. 126.
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kontak senjata dengan tentara Saljuk atau lainnya ketika melewati

wilayah kekuasaan mereka.85

Raymond Duke dari St. Gilles, dengan bertelanjang kaki dan

berpakaian seperti seorang miskin, memimpin tentara Perancis bersama

Bohemund ke arah selatan. Bersama mereka ikut rombongan besar

peziarah dari Eropah.86 Ketika mereka sampai di Mishyaf, Raymond

Duke membuat kesepakatan dengan penguasa Muslim setempat untuk

tidak saling mengganggu. Raymond Duke menjelaskan bahwa tujuan

mereka adalah berziarah ke Yerussalem. Demikianlah, konfrontasi

senjata dapat dihindari sampai mereka tiba di Ba’rain dan Sahl Biqa. Di

sini tentara salib melanggar kesepakatan tersebut dengan menyerbu dan

berusaha menguasai sebuah benteng yang menjadi tempat penyimpanan

hasil bumi penduduk Arqa. Setelah berhasil menaklukkan benteng

tersebut, tentara salib berniat menaklukkan kota Arqa. Raymond Duke

memerintahkan tentara salib membuat parit di antara Orontes dan Laut

Tengah. Pada waktu itu, Arqa berada di bawah pemerintahan Dinasti

Ammar. Sebenarnya, penyerbuan dan pengepungan itu tidak lebih

hanya disebabkan oleh karena tentara salib tidak tahan melihat

kemakmuran penduduk.87

Sementara Raymond Duke beserta tentara salib megepung Arqa,

tentara salib lain di bawah pimpinan Godfrey dan Robert dari Flanders,

dengan bantuan armada laut Italia dan Byzantium, menaklukkan

daerah Antartus, sebuah pelabuhan kecil yang juga berada di bawah

85 Ibid.
86 Armstrong, Perang Suci, hlm. 285.
87 Asyur, Kronologi, hlm. 126-127.
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kekuasaan Dinasti bani Ammar. Selanjutnya, mereka menaklukkan

Jablah, sehingga penguasa Sultan Mahmud harus membayar upeti

berupa ratusan ekor kuda tunggangan kepada Godfrey. Dari Jablah

mereka berangkat menuju Arqa untuk membantu Raymond Duke.88

Meskipun telah dikepung selama hampir 4 bulan, penguasa

Arqa, Abu Ali Fakhrul mengadakan perlawanan hebat. Hal ini membuat

Raymond Duke kewalahan.89 Bahkan, ketika Gogfrey dari Jabla datang

untuk membantu, tentara salib tetap tidak membuat banyak kemajuan.

Pengepungan kota Arqa akhirnya dihentikan. Pada tanggal 13 Mei 1099

M,90 Godfrey segera memerintahkan seluruh tentara salib menarik diri

dari Arqa untuk melanjutkan perjalanan menuju Yerussalem.91

Keputusan Godfrey ini menghentikan pengepungan Arqa

membuat Raymond Duke sakit hati dan menyesal minta bantuan

kepadanya. Apalagi, Raymond Duke mengetahui bahwa Godfrey, Robert,

dan Tancred telah membentuk kelompok elit tentara salib, yang

berjuang untuk kepentingan, keuntungan, dan nama baik mereka

masing-masing.92 Lenyap sudah harapan dan ambisi Raymond Duke

untuk menguasai Arqa, tidak seperti Bohemund yang telah menjadi

penguasa tunggal Antiokhia.

Dalam perjalanan menuju Yerussalem, tentara salib melewati

Tripoli dan menaklukkan Beirut pada tanggal 19 Mei 1099 M.93

88 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
89 Asyur, Ibid.
90 Armstrong, Perang Suci, hlm. 285.
91 Asyur, Kronologi, hlm. 128.
92 Ibid, hlm. 129.
93 Ibid, hlm. 130-131.
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Kemudian mereka menaklukkan Saida dan Sarvan. Ketika mereka tiba

di Shur, tentara salib telah ditunggu pasukan kavaleri dari Edessa dan

Antiokhia. Tentara salib yang mendapat tambahan kekuatan bergerak

menyusuri wilayah pantai sebagai jalan pintas menuju Ramalah,

sehingga mereka tidak melewati Jaffa. Pada tanggal 23 Mei 1099 M,

tentara salib melewati Tirus, tempat yang pernah dikunjungi Yesus,

sebelum tiba di kota Ramalah, Palestina.94

Para penjaga dan penduduk kota Ramalah lari ketakutan ketika

melihat tentara salib bergerak mendekati kota mereka. Tentara salib

menduduki kota Ramalah tanpa perlawanan. Di sana tentara salib

melihat sebuah gereja yang habis dibakar penduduk sebelum melarikan

diri. Di dalam gereja yang dibangun oleh Byzantium itu terdapat makam

St. George, ‘teman sekaligus Sang Pelindung’. Sebagai salah satu tempat

ziarah yang dihormati, Gereja St. Geoge dibangun kembali oleh tentara

salib. Uskup Katolik di Gereja St. Geoge mendapatkan kembali

kedudukannya.95

Pada tanggal 6 Juni 1099 M, tentara salib meninggalkan

Ramalah menuju Yerussalem. Di tengah perjalanan, serombongan umat

Kristen dari Bethlehem ikut bergabung. Kepada tentara salib mereka

mengatakan bahwa terdapat ribuan umat Kristen lagi siap berjibaku

bersama tentara salib menaklukkan Yerussalem. Hal itu membuat

semangat tentara salib bertambah untuk segera tiba di Yerussalem.

94 Armstrong, Perang Suci, hlm. 287.
95 Ibid.



68

Tancred dan satu pasukan kavaleri memacu kuda mereka ke Bethlehem

menjemput para relawan.96

Meskipun mengetahui gerak langkah tentara salib, Iftikharud

Daulah atau Penguasa Yerussalem sejak mengambil alih kekuasaan dari

tangan Saljuk tahun 487 H/1094 M, tidak merasakan adanya ancaman.

Perjanjian antara Kaisar Byzantium dan Wazir Fatimiyah menyebutkan

daerah Palestina menjadi wilayah Fatimiyah. Akan tetapi, ketika tentara

menguasai Ramalah, penguasa Yerussalem mencium gejala yang

mencurigakan. Ia mencoba mengantisipasinya dengan mobilisasi ribuan

buruh dari Mesir, untuk memperkuat pertahanan. Selain memanfaatkan

bantuan tentara dari Mesir dan Sudan, juga melakukan penjagaan ketat

terhadap beberapa sumber air minum di dalam kota. Ketika ancaman itu

semakin nyata, ia, mengusir semua orang Kristen yang ada di

Yerussalem, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.97

Di Mesir, wazir Fatimiyah, al-Afdhal, menjadi serba salah ketika

menyadari maksud yang sebenarnya dari penaklukkan tentara salib ke

Timur. Sebelum memutuskan menghadapi tentara salib di medan

tempur, al-Afdhal mengirim utusan menemui para pimpinan tentara

salib. Utusan yang dikirim al-Afdhal membawa berbagai macam upeti

dan hadiah agar pimpinan tentara salib mau membatalkan niatnya

menguasai Yerussalem. Atas nama penguasa Fatimiyah, al-Afdhal

menjanjikan perlindungan kepada para peziarah Kristen yang datang

berkunjung ke Yerussalem, dengan syarat satu rombongan tidak lebih

96 Asyur, Kronologi, hlm. 137.
97 Ibid, hlm. 138.
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dari 300 orang dan tidak bersenjata. Namun, para pemimpin tentara

salib menolak semua hadiah dan janji yang dibawa utusan al-Afdhal.

Dengan demikian, pertempuran tinggal menunggu waktu dan tidak

dapat dihindari lagi.98

Pada pertengahan bulan Juni 1099 M, armada laut dan bantuan

logistik dari Genoa tiba di pelabuhan Jaffa. Untuk beberapa waktu,

tentara salib menghabiskan waktu mereka mengamankan jalan yang

menghubungkan antara Jaffa dan Yerussalem. Pada tanggal 7 Juli 1099

M, tentara salib berbaris rapat mengelilingi kota Yerussalem, sambil

terus meniup terompet perang mereka. Pengepungan yang berlangsung

di tengah cuaca panas musim kemarau dan isu segera datangnya

tentara Fatimiyah dari Mesir sama sekali tidak membuat gentar tentara

salib. Sekitar 40.000 orang tentara, 20.000 di antaranya tentara salib,

berdiri rapat siap menggempur dua pintu gerbang utama kota

Yerussalem yaitu, Shohun dan Amud.99

Mendengar kabar bahwa al-Afdhal tengah dalam perjalanan

membawa tentara dalam jumlah besar, tentara salib segera memutuskan

memasuki Yerussalem.100 Dengan memperkirakan kekuatan musuh

hanya sekitar 1000 tentara, para pemimpin tentara salib berharap dapat

menghancurkan benteng Yerussalem dalam waktu singkat, seperti

pernah dilakukan Jerico pada masa lalu.101 Pada tanggal 14 Juli 1099

M, tentara salib memaksa masuk kota Yerussalem melalui pintu gerbang

98 Ibid, hlm. 133-134.
99 Hitti, History, hlm. 815-816.
100 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 82.
101 Hitti, Ibid.



70

Amud. Maka pecahlah pertempuran sengit dan baru berakhir pada

tanggal 15 Juli 1099 M, tatkala Godfrey dan tentara salib berhasil

mematahkan pertahanan tentara Iftikharud Daulah di pintu gerbang

Amud, dan Tancred bersama tentaranya menguasai Istana Qubbatus

Shahrah. Tentara Islam yang dipimpin penguasa Yerussalem terdesak

sampai di Mihrab Dawud. Mereka bertahan selama tiga hari sebelum

menyerah tanpa syarat.102 Merekalah satu-satunya tentara Islam yang

selamat dari aksi pembantaian tentara salib.

Selama pertempuran itu, tentara salib membantai semua

penduduk tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, sehingga

“tumpukan kepala, tangan, dan kaki bisa disaksikan di jalanan dan di

alun-alun kota.”103 Menurut catatan Ibn al-Atsir, tentara salib

membunuh lebih dari 70.000 orang di dalam Masjid al-Aqsha. Banyak di

antara korban pembantaian itu adalah imam, ulama, ahli ibadah, dan

mereka yang sedang beri’tikaf di dalam Tempat Suci itu. Ibn Taghribirdi

menyebutkan jumlah mereka yang tewas lebih banyak lagi, hingga

100.000 orang, termasuk orang tua dan orang yang sakit.104 Gesta

Francorum,105 menuliskan lebih dari 100.000 orang mati diujung pedang

tentara salib, dan sekitar 2.000 orang mati dicekik ketika melarikan diri

keluar gerbang kota. “Mereka (tentara salib) membunuh seluruh orang-

102 Asyur, Kronologi, hlm. 138-139.
103 Hitti, History, Ibid.
104 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 83.
105 Gesta Francorum merupakan sumber Eropah yang ditulis pada masa Perang Salib

masih berlangsung. Buku ini diterjemahkan Rosalind Hill dengan judul The Deads of the Franks
and the Other Pilgrim to Jerussalem. Diterbitkan di London tahun 1962.
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orang Sarasin dan orang-orang Turki yang mereka temukan. Mereka

membunuh baik lelaki maupun perempuan.”106

Sehari setelah pembantaian itu, tentara salib memanjat atap

Masjid al-Aqsha dan dengan darah dingin membunuh sekelompok

orang-orang Islam yang sebelumnya dijanjikan Tancred akan mendapat

perlindungan. Sebagaimana ditulis dalam Gesta Francorum,107 tentara

salib memandang orang Islam bukanlah musuh yang harus dihormati,

tetapi rintangan bagi kehormatan tentara salib. Orang Islam adalah

“musuh Tuhan dan telah dikutuk untuk mendapatkan pemusnahan

yang kejam. Mereka mencemari Kota Suci dan harus dihapuskan dari

muka bumi seperti penyakit berbahaya.”

Selain itu, tentara salib juga melakuakan penjarahan:

Mereka kuasai kota al-Quds, membuat kerusakan
disana-sini, merampok di sekitar Qubbah Sakhra’ empat puluh
dua lampu yang terbuat dari perak. Setiap lampu harganya tiga
ribu enam ratus Dirham. Mereka rampas satu lampu yang
bobotnya empat puluh ritl Syam dan dua puluh tiga lampu
emas. Mereka bantai warganya.108

Sejak saat itu, dalam jargon Perang Salib, orang Islam diberi

sebutan “najis”. Laporan-pandangan-mata Raymond Duke menunjukkan

suatu semangat-Yoshua yang melumuri pembantaian yang mereka

lakukan:

Sejumlah pemandangan indah mesti disaksikan.
Beberapa tentara kami (dan yang ini sudah termasuk cukup

106 http://www.hanover.edu/ Daimbert, Godfrey and Raymond / Letter to the Pope (1099).
html. Akses tanggal 2 Juli 2008.

107 Armstrong, Perang Suci, hlm. 289-290.
108 Muhammad Sayyid Al-Wakil,Wajah Dunia Islam Dari Bani Umayyah Hingga

Imperialisme Modern, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2005), hlm. 187.
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bermurah hati) memenggal kepala para musuh mereka. Yang
lain memanah mereka sehingga mereka jatuh dari menara-
menara. Yang lain menyiksa mereka lebih lama dengan
membakar mereka. Tumpukan kepala, tangan, dan kaki, dapat
dilihat di jalan-jalan kota. Sampai-sampai seseorang berjalan di
situ harus berhati-hati agar langkah kakinya tidak menginjak
bangkai lelaki dan kuda. Tapi semua itu tak berarti bila
dibandingkan dengan apa yang terjadi di Kuil Sulaiman, tempat
biasanya dilaksnakan berbagai upacara keagamaan. Apa yang
terjadi disana? Jika kukatakan yang sebenarnya, pasti itu akan
melampaui kemampuan kalian untuk memercayainya. Jadi
cukuplah kukatakan bahwa, paling tidak, di Kuil Sulaiman dan
berandanya, pasukan kami menunggangi kuda yang bergerak di
antara genangan darah setinggi lutut dan tali kekang kuda
mereka. Benarlah itu suatu hukuman yang adil dan bagus dari
Tuhan, sehingga tempat ini di penuhi oleh darah kaum tak
beriman, karena tempat ini telah menderita begitu lama karena
pelecehan mereka.109

Sumber-sumber Islam juga menyebutkan bahwa tentara salib

mengincar ulama tertentu di Yerussalem. Kisah menyedihkan tentang al-

Rumayli, seorang ulama terkemuka, contohnya. Ia berhasil ditangkap

oleh tentara salib dan di dijanjikan akan dibebaskan dengan uang

tebusan sejulah 1000 Dinar. Oleh karena uang yang diminta itu tidak

berhasil diperolehnya, tentara salib melemparinya dengan batu hingga

tewas. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 Syawal 492 H/1 Desember

1099 M.110

Dengan keberhasilan itu, Negara Tentara Salib ketiga, yang

paling penting dari semuanya, didirikan di Yerussalem.111 Menurut

laporan, Raymond Duke ditawari kedudukan sebagai raja di Yerussalem,

tetapi ia menolak dengan alasan tidak mau mengenakan mahkota emas

karena Kristus hanya mengenakan mahkota duri. Akhirnya, pada

109 Armstrong, Perang Suci, hlm. 289-290.
110 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 84.
111 Hitti, History, Ibid.
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tanggal 22 Juli 1099 M, Godfrey, dinobatkan menjadi raja dengan gelar

“Baron dan Penjaga Makam Suci”112 di Gereja Tempat Kelahiran Yesus

dan di Bethlehem, tempat kelahiran Raja Daud.113 Setelah penobatan

itu, sebagian besar tentara salib dan sejumlah peziarah berlayar pulang

mengingat bahwa sumpah mereka kini telah terpenuhi.

Godfrey berusaha membangun Negara Tentara Salib dengan

dasar yang aman ketika ia mengalahkan tentara Fatimiyah yang

menyerbu di pertemuan Ascalon pada tanggal 12 Agustus 1099 M,

sementara Tancred bertempur dengan perkasa untuk menundukkan

Galilea di utara,114 arus para kesatria dan baron yang membawa

rombongan kecil pasukan untuk membantu upaya menaklukkan Dunia

Islam terus berlangsung.

Raymond Duke telah mengincar pelabuhan Tripoli (Tarabulus,

dari bahasa Yunani Tripolis) itu sejak ia berjalan memutar ke selatan

dari Antiokhia ke Yerussalem. Pada tahun 495 H/1101 M, ia memulai

serangannya ke utara. Pada tahun 498 H/1104 M, Raymond Duke

bersama tentaranya merebut Haifa, Jaffa, Acre dan mendirikan

kerajaannya di Harran. Supaya kerajaanya aman, setelah sebuah

kekalahan dalam pertempuran menuju Damaskus, Raymond Duke

membangun benteng-benteng di atas bukit, tepatnya di lembah Abu ‘Ali

(Qadisha). Dua tahun kemudian. bukit itu dinamakan Mone Pelegrinus

(Bukit Peziarah) dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan dan

112 Ibid.
113 Godfrey dari Bouillon yang saleh dan sederhana meninggal di akhir tahun 1099 M,

dalam sebuah epidemic dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh saudaranya Baldwin. Baldwin
menghabiskan dua tahun terakhir di Edessa. Armstrong, Perang Suci, hlm. 291, 301.

114 Ibid.
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tempat tinggal bangsa Latin. Serangan Raymond Duke terhadap Tripoli

berlangsung lambat dan berlarut-larut, meskipun umat Kristen terdekat,

dan penduduk sekitar pegunungan itu datang membantunya. Raymond

Duke kemudian menjalin kerja sama dengan armada Genoa, dan dengan

dukungan 40 kapal ia merebut Jubail, kota di perbatasan utara Tripoli,

pada tahun 497 H/1104 M. Raymond Duke wafat pada tahun 498

H/1105 M, di istananya, sebelum berhasil mencapai cita-citanya.115

Pada tanggal 12 Juli 1109 M, tentara salib akhirnya merebut Tripoli dan

memproklamirkan Tripoli sebagai Negara Tentara Salib keempat di

Timur Dekat. Beirut dan Sidon jatuh ke tangan tentara salib pada tahun

berikutnya.116

Umat Islam saat itu berharap kemenangan tentara salib itu

segera berakhir, tetapi mereka tetap saja tidak mampu menggabungkan

kekuatan untuk menghentikannya. Hanya sekali dan tidak ada

kelanjutannya, orang Islam memperoleh kemenangan besar dalam

pertempuran Balath, yang dikenal dengan Ladang Darah, pada bulan

Juni 1119 M. Adalah Zengi yang berhasil menaklukkan Negara Tentara

Salib Pertama pada tahun 539 H/1144 M.117 Takluknya Edessa dapat

dilihat sebagai sebuah momentum kebangkitan Islam menghadapi

intervensi Eropah-Kristen.

115 Hitti, History, hlm. 818-820.
116 Armstrong, Perang Suci, hlm. 308.
117 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 29.
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BAB IV

RESPON UMAT ISLAM

TERHADAP EKSPANSI TENTARA SALIB

A. Eksodus Demografis

Selayaknya pada setiap aktifitas ekspansi asing, reaksi awal dari

penduduk yang selamat dari serangan lebih memilih melarikan diri, baik

sebelum atau setelah kota mereka ditaklukkan. Apalagi kalau dalam

ekspansi itu disertai dengan tindak kekerasan yang berbau teror

terhadap penduduk sipil. Kepanikan dan ketakutan luar biasa yang

melanda penduduk membuat mereka tidak punya pilihan selain

menyelamat diri meninggalkan kampung halaman dengan membawa

harta benda yang dapat mereka bawa.

Sumber-sumber Islam yang paling awal menyebutkan umat

Islam yang menjadi sasaran Perang Salib Pertama melarikan diri

meninggalkan negeri dan harta benda mereka dalam rangka

menghindari aksi penjarahan, teror, bahkan pembantaian massal, kalau

bukan karena pengusiran saat “musuh asing dan tak terduga,”1

menyerbu masuk kota. Bahkan kota-kota yang telah menyerah dan

dijanjikan syarat-syarat gencatan senjata tidak jarang mengalami nasib

1 Philip K. Hitti, History Of The Arabs, terj. R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi
(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 813.
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yang sama. Para panglima tentara salib tidak mampu mengendalikan

aksi teror para tentaranya.2

Dengan kata lain, eksodus demografis adalah salah satu bentuk

reaksi awal umat Islam yang dilanda keterkejutan, ketakutan, dan

kebingungan. Pola ini dengan cepat menyebar dari wilayah-wilayah yang

pertama kali menjadi sasaran ekspansi tentara salib selama Perang Salib

Pertama hingga ke seluruh Dunia Islam. Dalam eksodus demografis itu,

penduduk membawa serta barang-barang yang bisa dibawa atau

dipindahkan ke tempat yang mereka anggap aman.

Pada saat Ma’arrat Nu’man ditaklukkan tentara salib pada tahun

492 H/1098 M, penduduknya mengungsi untuk menyelamatkan diri

dari pembunuhan, penjarahan, dan ancaman kelaparan. Ibnu al-Adim3

dalam kitabnya menulis:

Mereka (tentara salib) membunuh sangat banyak
penduduk dengan cara menyiksanya. Mereka merampas harta
benda penduduk. Mereka (tentara salib) melarang penduduk
(mengambil) air …. Sebagian besar penduduk mati kehausan….
Tidak ada harta benda yang tersisa di sana yang luput dari
rampasan mereka (tentara salib). Mereka menghancurkan
dinding-dinding kota, membakar Masjid-masjid dan rumah-
rumah, dan menghancurkan mimbar-mimbar.

Setelah Ma’arrat al-Nu’man ditaklukkan, umat Islam membawa

Mushaf Usmani dari sana ke Damaskus.4 Menurut Hillenbrand, tindakan

pencegahan seperti itu tidak akan terjadi apabila umat Islam melupakan

pertikaian di antara mereka dan bersatu menghadapi tentara salib,

2 Carole Hillenbrand, Perang Salib Sudut Pandang Islam, terj. Heryadi, (Jakarta: PT.
Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 81.

3 Ibid.
4 Karen Armstrong, Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk, terj. Hikmat

Darmawan, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 305.
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musuh bersama umat Islam. Menyelamatkan Mushaf itu ke Damaskus

sekaligus menegaskan betapa asingnya sang musuh dalam padangan

umat Islam.5

Sementara itu, sejarawan Muyassar menulis bahwa pada tahun

493 H/1100 M, “Banyak orang dari wilayah-wilayah Suriah berdatangan

ke Mesir untuk melarikan diri dari tentara salib dan ancaman

kelaparan.”6 Ibn al-Qalanisi menulis hal yang senada. “Penduduk

mengungsi dalam rangka menyelamatkan diri dan keluarga mereka dari

aksi pembantaian yang mengerikan.” Bahkan ketika tentara salib

menaklukkan Saruj pada tahun 494 H/1101 M, tentara salib

“membunuh dan membantai para penduduknya, kecuali mereka yang

lari menyelamatkan diri.”7 Sambil menangis para pengungsi

menceritakan perlakuan tentara salib “bagaimana para lelaki dibunuh,

perempuan dan anak-anak ditawan, dan rumah-rumah dijarah,” tulis

Ibn al-Atsir.8 Jauh sebelumnya, hal yang sama juga terjadi saat tentara

salib menaklukkan Antiokhia dan Yerussalem. Tidak kurang 100.000

penduduk di masing-masing kota menjadi korban keganasan tentara

salib.9

Dalam beberapa kasus, ketakutan dan kepanikan yang meluas

di antara penduduk telah menyebabkan mereka melarikan diri sebelum

kedatangan tentara salib. Orang-orang Islam keturunan Turki yang

sebelumnya menguasai kota-kota di Asia Kecil seperti Heraclia dan

5 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 97.
6 Ibid, hlm. 96.
7 Ibid.
8 Armstrong, Perang Suci, hlm. 306.
9 Lihat BAB III pada pasal Penaklukkan Antiokhia dan Yerussalem.
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Tarsus, telah meninggalkan kota sebelum kedatangan tentara salib.

Penduduk Ramalah yang putus asa meninggalkan kota-kota mereka

secara berkelompok pada tahun 492 H/1099 M. Sejarawan Suriah Ibn

Abi Thayyi, menerangkan bahwa “orang-orang melarikan diri dengan

panik meninggalkan rumah-rumah mereka,” karena khawatir menjadi

sasaran serangan tentara salib. Mereka mengungsi ke kota-kota yang

dianggap aman. Lebih jauh, Ibn Abi Thayyi menulis, ”banyak penduduk

Aleppo melarikan diri ke Jazira dan Irak” begitu mendengar Tripoli jatuh

pada 502 H/1109 M.10 Kadang-kadang para penduduk kota yang telah

direbut atau kelompok-kelompok tertentu dalam suatu kota bisa

menyelamatkan diri karena para tentara salib menghormati janji untuk

menjamin keselamatan mereka. Hal seperti itulah yang terjadi pada

Gubernur Arqa dan tentaranya yang diizinkan untuk pergi setelah kota

tersebut ditaklukkan pada tahun 502 H/1109 M.11

Aksi pengusiran oleh tentara salib adalah alasan lain umat Islam

mengungsi. Ibnu al-Qalanisi menyebutkan bahwa tentara salib mengusir

penduduk Arsuf, pada tahun mereka menduduki kota itu. Aksi

pengusiran terjadi berulang kali antara tahun 493-518 H/1099-1124 M,

di berbagai kota yang mereka taklukkan.12

Dengan demikian, eksodus demografis umat Islam dari wilayah-

wilayah yang diduduki tentara salib dimulai sejak penaklukkan

Antiokhia dan terus berlanjut ketika tentara salib menyatakan

berdirinya Negara-negara Tentara Salib. Bukti-bukti dari sumber-

10 Armstrong, Perang Suci Ibid.
11 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 98. Lihat juga Bab III
12 Ibid.
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sumber Islam menunjukkan eksodus dalam skala besar dan lebih luas

terjadi di Suriah dan Palestina setelah Yerussalem jatuh ke tangan

tentara salib. Para pengungsi dari kota-kota pesisir Suriah dan Palestina

melarikan diri ke Damaskus dan Aleppo serta Mesir dan Irak. Damaskus

merupakan tujuan khusus karena jaraknya lebih dekat.13 Eksodus

demografis umat Islam mencapai puncaknya dengan ditaklukkannya

Tirus pada tahun 518 H/1124 M. Eksodus demografis ini terus berlanjut

sepanjang abad ke-12 M, meskipun tidak lagi sedramatis sebelumnya.14

Sementara sebagian memang lari dari teror yang mengerikan,

yang lain menyakini bahwa eksodus demografis atau hidup dalam

pengasingan adalah kewajiban Islam ketika negerinya dikuasai kaum

tak beriman. Adalah tak terhormat bagi umat Islam mendengar berbagai

hinaan yang dilontarkan tentara salib terhadap Nabi Muhammad SAW.

Para pengungsi dari Palestina harus menganggap diri mereka sebagai

para mujahid.15

Oleh karena dokumentasi tentang gelombang pengungsian itu

tidak lengkap, adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah

perpindahan demografis sejenis mempengaruhi daerah-daerah Suriah-

Palestina. Bagaimanapun juga, eksodus tentu memengaruhi daerah-

daerah pedesaan, tetapi kekacauan demografis hanya terlihat pada

daerah-daerah tertentu, tetapi bukan sesuatu yang umum.16

13 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
14 Hillenbrand, Perang Salib, Ibid.
15 Armstrong, Perang Suci, Ibid.
16 Kecenderungan dalam historiografi abad pertengahan yang hanya menceritakan para

penguasa dan elite agama, tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai jumlah pengungsi
dari kalangan masyarakat kebanyakan. Namun, tidak salah untuk mereka-reka bahwa rakyat biasa



80

Kebanyakan penduduk Muslim yang tetap tinggal di wilayah-

wilayah yang dikuasai tentara salib adalah orang-orang tua atau sakit.

Sementara penduduk desa dan kota dari golongan lebih mapan punya

kesempatan lebih besar untuk pergi. Ibn al-Qalanisi, menulis bahwa

penduduk Muslim yang bertahan di Tirus setelah penaklukkan kota itu

adalah mereka yang sangat lemah untuk melakukan perjalanan.

Bagaimana pun juga, pergi mengungsi bukan tanpa resiko. Banyak

pengungsi miskin meninggal karena kelaparan sepanjang perjalanan.17

Sejumlah tokoh-tokoh terkenal diketahui telah pindah selama

Perang Salib Pertama. Penyair Ibn al-Qaysarani terpaksa melarikan diri

setelah tentara salib merebut pantai-pantai kawasan Mediterania

Timur.18 Gubernur Syi’ah dari Acre dan Tripoli mengungsi ke tempat

yang sepaham dengan mereka di Mesir. Para penyair yang ikut

mengungsi dalam rombongan itu, seperti Ibn Munir dan Ibn al-

Qaysarani. Mereka menulis elegi yang meratapi negeri dan rumah-

rumah yang mereka tinggalkan.19

Setelah tahun 1124 M, situasi berubah ketika sering kali dibuat

kesepakatan perjanjian sementara antara pemimpin tentara salib

dengan umat Islam. Meskipun awalnya perasaan marah bercampur

dengan ketakutan, setidaknya bagi mereka yang mengalami langsung

penjarahan, pembantaian, atau tinggal cukup dekat untuk

tidak mungkin untuk mengungsi. Hanya orang-orang yang cukup kaya yang mampu
melakukannya. Para pengungsi tersebut diantaranya adalah para Gubernur, bangsawan, dan
penyair. Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 446.

17 Ibid, hlm. 447.
18 Ibid, hlm. 97.
19 Ibid, hlm. 446.
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menyaksikannya,20 penduduk muslim berusaha berdamai dengan

menerima kenyataan. Mereka mencoba realistis tinggal di darul harb dan

bersikap tunduk adalah lebih bijaksana dibandingkan menentang. Akan

tetapi, banyak ketegangan dan ancaman dalam hidup berdampingan

dengan tentara salib yang kasar, bodoh, berbudaya rendah. Usamah

dalam Memoir menulis kesan tentang tentara salib sebagai “binatang

yang memiliki keberanian dan semangat tempur, tetapi tidak sifat yang

lainnya…. dan tentara salib gelombang kedua yang baru tiba dari negeri

kaum Frank lebih kasar dibanding mereka yang telah menyesuaikan diri

dan telah lama berhubungan dengan kaum Muslim.”21

Pada kondisi seperti itu, peran pemimpin Islam sangat penting

dalam melindungi penduduk Muslim.22 Adalah tidak mengherankan pula

apabila penduduk Muslim memberikan reaksi yang luar biasa atas

kedatangan para pemimpin Islam ke wilayah mereka. Al-Qalanisi,

misalnya, memberi laporan bagaimana reaksi penduduk Muslim

menyambut kedatangan Mawdud di Suriah.

Tidak satu pun kaum Muslim yang tertinggal di wilayah
kaum Frank (tentara salib) yang tidak mengirimkan permohonan
kepada Atabek, yaitu, Mawdud, agar dia menjamin keamanan di
sana, dan menegaskan padanya bahwa harta benda mereka

20 Bagainapun juga, perpecahan yang melanda Dunia Islam dan keterkejutan atas perlakuan
kejam selama ekspansi tentara salib telah melahirkan situasi, sebagaimana dikatakan Armstrong,
“Umat Islam sungguh siap menangisi nasib saudara-saudara mereka, tetapi mereka tidak siap
untuk mengambil langkah praktis apapun untuk menolong mereka.” Armstrong, Perang Suci, hlm.
307.

21 http://www.fordham.edu/halsall/source/ Usmah Ibn Munqidh (1095-1188):
Autobiography..html. Akses tanggal 30 Juli 2008. Stereotype tentara salib atau Frank seperti
digambarkan oleh sumber-sumber Islam, lihat Hillenbrand, Perang Salib, BAB IV. Sebenarnya,
pandangan orang Eropah terhadap bangsa Frank tidak jauh berbeda, lihat
http://www.fordham.edu/halsall/source/ The Franks.html. Akses tanggal 30 Juli 2008.

22 Armstrong, Perang Suci, hlm. 306.
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akan diserahkan padanya, dan sebagian kekayaan Nablus
dibawa padanya.23

B. Reaksi Fatimiyah

Penulis sejarah dari Aleppo, al-‘Azhimi,24 menjelaskan pada

tahun 489 H/1095-1096 M, Kaisar Alexius telah “mengirim surat kepada

kaum Muslim untuk memberitahukan mereka tentang kehadiran

pasukan kaum Frank.” Besar kemungkinan surat tersebut ditujukan

kepada al-Afdhal, wazir dan penguasa de facto Fatimiyah, karena sejak

lama Kaisar Alexius telah bekerja sama dengan Fatimiyah dalam

menghadapi Saljuk. Surat tersebut merupakan informasi paling awal

tentang kehadiran tentara salib di Timur.25

Namun, sejak awal Fatimiyah pada dasarnya tidak pernah

mampu memperhitungkan maksud, tujuan, dan kekuatan ekspansi

tentara salib ke Dunia Islam. Energi dan perhatian Fatimiyah begitu

tersita oleh perpecahan internal dan konfrontasi militer menghadapi

Saljuk. Invasi Saljuk ke Suriah pada 1070-an di bawah pimpinan Atsiz

masih menyisakan trauma bagi Fatimiyah.26 Dalam pandangan al-

Afdhal, tentara salib tidak lebih dari sekedar bantuan militer dari

penguasa Kristen Eropah kepada Byzantium dalam menghadapi

ekspansi Saljuk di Asia Kecil. Sebagai penguasa Fatimiyah, al-Afdhal

tidak melihat itu sebagai ancaman karena sejak lama Fatimiyah

mempunyai hubungan baik dengan Byzantium. Sebaliknya, kedatangan

23 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 447.
24 Ibid, hlm. 56.
25 Ibid.
26 Ibid, hlm. 57.
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tentara salib merupakan kesempatan emas untuk memulihkan

kekuasaan Fatimiyah di Suriah.27

Dengan kata lain, al-Afdhal secara jelas mengambil kebijakan

mendukung tentara salib dan yakin bahwa waktu untuk membalas

dendam bangsa Arab, tepatnya kaum Syi’ah, terhadap Saljuk sudah

tiba. Ketika Antiokhia sedang dikepung tentara salib pada tahun 491

H/1098 M, al-Afdhal mengirim utusan menghadap para pemimpin

tentara salib. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan saling

menguntungkan bahwa setelah Saljuk dikalahkan, Suriah di sebelah

Utara untuk pasukan salib dan Palestina di selatan untuk Fatimiyah.28

Dengan perjanjian itu al-Afdhal berharap tentara salib dapat

mendirikan sebuah wilayah penyangga antara Fatimiyah dan Saljuk.29

Menurut keterangan Ibn Zhafir, dalam pertimbangan al-Afdhal adalah

lebih baik tentara salib menduduki pelabuhan-pelabuhan Suriah,

sehingga mereka bisa mencegah penyebaran dan pengaruh Saljuk ke

wilayah-wilayah Fatimiyah.30 Itulah sebabnya Fatimiyah sangat bersuka

cita ketika menyaksikan Antiokhia ditaklukkan tentara salib tanpa dapat

dihalangi, baik oleh Ridhwan, penguasa Saljuk di Aleppo, dan Duqqaq,

27 Said Abdul Fattah Asyur, Kronologi Perang Salib, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm.
132.

28 Ibid, hlm. 133. Sulit untuk menilai seberapa jauh sebenarnya keterangan ini dapat
dipandang sebagai propaganda anti-Fatimiyah yang ditiupkan oleh sejarawan Sunni, namun
sebagai pertimbangan—dan terutama mengingat kesaksian al-‘Azhimi—bukti-bukti itu sangat
berpengaruh. Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 58-59.

29 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 57.
30 Ibid. Lihat juga http://idrusali85.wordpress.com/2007/10/25/ perang-salib-dan-

kebangkitan-islam-2. Akses tanggal 2 Agustus 2008.
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penguasa Saljuk di Damaskus, bahkan oleh Burkyaruq, penguasa

Saljuk di Baghdad.31

Bagi al-Afdhal, kejatuhan Antiokhia tersebut barangkali

merupakan titik balik dari keperkasaan Saljuk dan ia percaya bahwa

tentara salib tidak akan bergerak ke selatan. Maka sepanjang tahun

490-491 H/1097-1098 M, di saat Saljuk harus menghadapi ekspansi

tentara salib di wilayah utara Suriah, tentara Fatimiyah di bawah

pimpinan al-Afdhal menduduki Tyre, lalu mendominasi Al-Quds pada

bulan Februari 1098 M.32 Dari Al-Quds al-Afdhal melakukan serangan

ke Yerussalem dengan mengakhiri kekuasaan Saljuk dari keluarga

Artuqid, Sukman dan saudaranya, Il Ghazi.33 Dalam waktu singkat

wilayah kekuasaan Fatimiyah kemudian makin melebar sampai jauh ke

Utara, meliputi wilayah sungai Aleppo, dan ke Timur sampai wilayah

Yordan.34

Penguasa Fatimiyah di beberapa negara kota juga mengambil

sikap pragmatis atas kehadiran tentara salib. Ibn Ammar yang

merupakan seorang hakim mendeklarasikan kemerdekaan Tripoli. Ia

menyatakan kesediannya membayar sejumlah uang dan menyediakan

penunjuk jalan ke Yerussalem bila negeri mereka tidak diganggu tentara

salib.35 Penguasa Sheezat membuat perjanjian dengan Raymond Duke di

kota Mosyaf. Dengan imbalan kota Homs, mereka bersedia memenuhi

31 Asyur, Kronologi, Ibid.
32 http://www.acehforum.or.id/palestina-dalam-sejarah-t7797.html. Akses tanggal 13

Agustus 2008.
33 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 55.
34 Asyur, Kronologi, Ibid.
35 http://www.acehforum.or.id/palestina-dalam-sejarah-t7797.html. Akses tanggal 13

Agustus 2008.
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kebutuhan logistik dan menyediakan dua orang penunjuk jalan bagi

tentara salib selama melewati daerahnya.36

Demikianlah, penguasa Fatimiyah, baik di Mesir maupun di

daerah, hanya peduli bagaimana memanfaatkan tentara salib untuk

membantu mereka mengalahkan Saljuk dan tidak mau tahu apa yang

telah dilakukan tentara salib terhadap umat Islam.37 Akan tetapi, ketika

Fatimiyah menyadari kekeliruan mereka, tentara salib menjadi begitu

perkasa di hadapan mereka. Ternyata kesepakatan tersebut hanyalah

taktik tentara salib untuk melicinkan jalan mencapai tujuan Perang

Salib, yaitu membebaskan Yerussalem tanpa menemui kendala yang

berarti.

Segera setelah Yerussalem dikepung tentara salib, al-Afdhal

mengirim utusan kepada para pemimpin tentara salib untuk

membatalkan niat mereka. Oleh karena permintaannya tidak ditanggapi,

al-Afdhal memimpin sendiri tentara Fatimiyah dalam jumlah besar ke

Palestina. Namun, al-Afdhal beserta tentaranya tidak mampu

menghadapi kekuatan tentara salib. Mereka kemudian mundur ke Kairo.

Kejatuhan Yerussalem dicatat dengan penuh celaan oleh sejarawan Ibn

Zhafir sebagai kesalahan al-Afdhal tentang tentara salib. “Ia telah

memupus harapan pantai Timur Suriah yang masih dalam kekuatan

umat Islam, dan setelah itu al-Afdhal tidak memimpin perang secara

pribadi melawan mereka,”38 tentara salib.

36 Ibid.
37 Asyur, Kronologi, Ibid.
38 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 99-100.
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Menurut Asyur, sebenarnya al-Afdhal telah melakukan beberapa

usaha untuk mempertahankan Yerussalem. Sungguhpun kekuasaan

Fatimiyah terbentang dari wilayah sungai Kalab di bagian Selatan pantai

Suriah sampai ke Palestina, tetapi al-Afdhal mendapat kesulitan dalam

menentukan dan menempatkan tentara Fatimiyah yang cukup tangguh

dan sanggup menjaga serta mengawasi seluruh wilayah kekuasaan

mereka. Al-Afdhal kemudian memutuskan untuk memusatkan seluruh

kekuatan pertahanan Fatimiyah di dalam kota Yerussalem karena ia

yakin di sanalah tujuan tentara salib. Sedangkan pertahanan di sekitar

wilayah pantai cukup diawasi oleh armada laut saja.39

Setelah kejatuhan Yerussalem, tentara salib terus menaklukkan

berbagai kota di Palestina. Antara tahun 493-495 H/1099-1101 M, Jaffa,

Al-Quds, Al-Sawad, Qeisarya, Haifa, dan menduduki Arsouq secara

damai. Hanya Ascalon, kota pelabuhan yang menjadi pangkalan militer

dan dana setiap tahun kepada Fatimiyah yang tetap dapat bertahan.40

Sementara itu, aktifitas Fatimiyah di Suriah Utara dan Palestina tidak

berhenti sama sekali, meskipun Ibn Zhafir mengatakan bahwa “sebagian

besar kota-kota Suriah dan negara tersebut terpecah di antara bangsa

Turki dan kaum Frank”41 Fatimiyah berusaha melancarkan serangan

terhadap tentara salib lewat darat dan laut. Al-Afdhal juga mencoba dua

kali meminta bantuan dari Damaskus untuk melawan tentara salib.

Pada tahun 497-498 H/1104-1105 M, gabungan tentara Fatimiyah dari

39 Asyur, Kronologi, hlm.135.
40 http://www.acehforum.or.id/palestina-dalam-sejarah-t7797.html. Akses tanggal 2

Agustus 2008.
41 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 99.
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Mesir dan Damaskus bertempur dengan tentara salib di Jaffa dan

Ascalon, namun hasil pertempuran itu tidak jelas. Operasi-operasi

perang pada tahun 498-499 H/1105-1106 M, 505-506 H./1111-1112 M,

dan 506-507 H/1112-1113 M, dilancarkan dari Ascalon. Pada tahun 503

H/1109 M, Tripoli menyerah dan tentara salib menyatakan berdirinya

Negara Tentara Salib Ke Empat di sana. Ironisnya, armada Fatimiyah

yang dikirim untuk mempertahankan Tripoli, baru tiba di sana setelah

delapan hari kota itu ditaklukkan.42

Sebaliknya, akibat dari kemenangan yang diraih dengan mudah

ini, tentara salib merasa kuat untuk menyerang Mesir sendiri. Baldwin,

raja Yerussalem, tiba di Alfarama dan Tinnis pada tahun 511 H/ 1117

M. Ibn Zhafir43 mencatat operasi militer Baldwin dengan pembakaran

Masjid utama dan Masjid-masjid lain di Al-Farama, termasuk gerbang

kota oleh tentara salib. Sesudah itu, Fatimiyah mundur ke dalam

perbatasan mereka dan upaya perlawanan Fatimiyah semakin jarang

karena semakin banyak garis pantai yang jatuh ke tangan tentara salib.

Beberapa pemimpin lokal Fatimiyah berusaha mempertahankan

semangat perlawanan terhadap pendudukan tentara salib. Mereka

berusaha untuk membunuh dan menawan beberapa komando dan para

pucuk pimpinan tentara salib. Mu’een al Dawlah Saqman, misalnya,

berperang bersama Shams al Dawlah Jakramesh ketika Harran

dikepung tentara salib pada tahun 497 H/1103 M. Mereka berdua mulai

berhubungan satu sama lain, kemudian bersumpah untuk menghadapi

42 Ibid, hlm. 100.
43 Ibid.



88

tentara salib di daerah Al Khabour dengan kekuatan lebih dari 10 000

tentara dari berbagai bangsa. Di antara mereka ada yang berasal dari

Turki, Arab dan Kurdi. Tentara gabungan ini bertemu dengan tentara

salib di tepi sungai Al-Bleekh dan berhasil menaklukkan musuh. Mereka

dapat menangkap Baldwin dan menjualnya sebagai budak seharga 35

Dinar, di samping membebaskan 160 orang Islam yang menjadi tawanan

tentara salib. Dalam pertempuran itu, tidak kurang dari 12 000 tentara

salib terbunuh dalam pertempuran ini.44

Namun secara umum, perlawanan Fatimiyah memperlihatkan

ketidakefektifannya. Sedikit banyaknya hal ini dipengaruhi oleh

pertentangan di kalangan para pemimpin. Misalnya, penduduk Ascalon

yang mulanya berusaha mempertahankan kota mereka dari serbuan

tentara salib kemudian disibukkan oleh pertentangan internal yang

berujung pada perang saudara. Di Damaskus, pertentangan antara

Bakhtash dan Tughteghin dalam memperebutkan kekuasaan atas kota

tersebut telah mengaburkan siapa yang menjadi musuh sebenarnya.

Pada pertempuran tahun 498 H/1105 M, Fatimiyah yang didukung lebih

dari 300 pasukan kavaleri dari Damaskus berhadapan dengan tentara

salib yang bekerjasama dengan tentara Baktash di bawah komando

Bakhtash bin Tatash.45

Sumber-sumber modern, seperti halnya sumber abad

pertengahan, umumnya menyalahkan Fatimiyah karena tidak banyak

aktifitas militer dilancarkan dalam menghadapi ekspansi tentara salib.

44 http://www.medievalcrusades.com/edessa.htm. Akses 13 agustus 2008.
45 http://idrusali85.wordpress.com/2007/10/25/ perang-salib-dan-kebangkitan-islam-4.

Akses tanggal 2 Agustus 2008.
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Sebenarnya, selama periode vital ekspansi tentara salib, terutama di

pantai, telah menawarkan kesempatan besar bagi Fatimiyah untuk

menghentikan ancaman itu. Apalagi, pada periode tersebut Fatimiyah

berhasil merebut kembali beberapa wilayahnya yang dikuasai Saljuk.

Akan tetapi, semangat Fatimiyah berorientasi pada masa lalu.

Sebagaimana ditunjukkan Brett, pembentukan Negara Tentara Salib di

Yerussalem telah mengakhiri ambisi perebutan wilayah di Suriah yang

mungkin dimiliki Fatimiyah dan telah mengantarkannya pada periode

isolasi Mesir yang berlangsung lama. Sebaliknya, Kohler berpendapat

bahwa Fatimiyah tidak ingin para penguasa Saljuk Suriah menjadi

tetangga dekat mereka. Fatimiyah lebih suka mempertahankan sebuah

daerah penyangga antara mereka dan Saljuk. Oleh karena itu, serangan

Fatimiyah terhadap tentara salib diarahkan terutama untuk

mempertahankan pelabuhan-pelabuhan Suriah. Dengan begitu,

kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat langsung sebagai

penguasa maritim menjadi dipertaruhkan. Artinya, perlawanan

Fatimiyah terhadap tentara salib sangat mungkin tidak sungguh-

sungguh. Apa pun faktanya, tentara Fatimiyah dan armada lautnya

sebenarnya cukup mampu menghadapi tentara salib.46

C. Reaksi Saljuk

Dunia Islam telah lama bertetangga dengan Byzantium.

Hubungan dengan Byzantium telah mengalami pasang surut selama

perluasaan kekuasaan Dunia Islam. Ketika Saljuk muncul menjadi

46 Ibid, hlm. 100-101.
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Dinasti yang membela kepentingaan Abbasiyah, sebagian wilayah

kekuasaan Byzantium jatuh ke tangan Saljuk. Kemenangan Saljuk pada

pertempuran di Manzikert akhirnya menjadi awal bagi perluasan wilayah

kekuasaan Islam di Asia Kecil. Dalam hubungan demikian, bisa

dimengerti bahwa pada awalnya terdapat kebingungan mengenai

identitas siapa sebenarnya tentara salib. Para penulis sejarah dari

kalangan Muslim seperti al-Abiwardi, misalnya, dalam ratapannya

mengenai kejatuhan Yerussalem, menyebut tentara salib sebagai al-Rum,

istilah yang biasa digunakan untuk Byzantium. Kebingungan mengenai

identitas tentara salib juga melanda Ibn Syaddad sehingga ia

mencampuradukkan istilah Byzantium dan kaum Frank dalam karyanya

tentang geografi Suriah Utara. Menurut Hillenbrand, al-Sulami

merupakan sejarawan Islam pertama yang mendeskripsikan tentang

tentara salib beserta tujuan-tujuan mereka secara sangat jelas dalam

kitab Al-Jihad.47

Qilij Arslan yang menjadi Sultan Saljuk setidaknya juga

mengalami kebingungan yang sama. Ketika ia mengetahui tentara dalam

jumlah besar bergerak menyeberangi Anatolia, Qilij Arslan menganggap

mereka sebagai armada bantuan Eropah kepada Byzantium. Hal ini

terlihat dari tindakan pencegahan yang dilakukan Alp Arslan beserta

tentaranya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab III, setelah Qilij

Arslan berhasil menghancurkan rombongan tentara Peter Sang Petapa di

Perbatasan Nicaea. Oleh karena itu, ia tidak begitu khawatir ketika

47 Ibid, hlm. 92.
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mendengar Dorylaeum dikepung tentara salib. Qilij Arslan lebih

berkonsentrasi mengamankan daerah perairan di sepanjang pantai Asia

Kecil. Al-Qalanisi menyebutkan percobaan-percobaan yang dilakukan

Qilij Arslan menghalangi laju tentara dari Byzantium menyeberangi

Anatolia, “Ia maju menuju terowongan, jalur dan jalan yang harus dilalui

para kaum Frank, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa belas

kasihan kepada mereka yang tertangkap ditangannya.” Sementara itu,

al-Azhimi melaporkan bahwa tentara Saljuk membakar armada-armada

tentara salib dan menghadang jalur-jalur perairan.48

Qilij Arslan baru menyadari kekeliruannya setelah Dorylaeum

jatuh dan ayahnya, Sulaiman Ibn Qutlumisy, menyerah di Nicaea

kepada tentara salib. Sampai di sini, Qilij Arslan memperlihatkan

kekeliruannya dalam memperhitungkani kekuatan tentara salib. Akan

tetapi, sebagai Sultan Saljuk, ia tidak pernah mengetahui siapa dan apa

tujuan tentara salib yang sebenarnya. Kekeliruan itu tidak hanya

melanda Qilij Arslan, tetapi juga penguasa Sultan Saljuk di Baghdad,

termasuk Khalifah Abbassiyah. Sejarawan Ibn al-Jawzi mencatat

“banyak seruan untuk keluar dan memerangi kaum Frank (tentara salib)

dan pengaduan semakin banyak dari berbagai tempat,”49 tetapi Baghdad

sangat tidak responsif menanggapinya.

Dengan kata lain, kehadiran tentara salib yang menyerang

Dunia Islam tidak lebih dari suatu insiden pembatasan, suatu

kelanjutan dari pertempuran-pertempuran yang telah berlangsung

48 Ibid, hlm. 70.
49 Ibid, hlm. 101-102.
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selama ini dengan Byzantium.50 Baik Saljuk maupun Abbasiyah tidak

tertarik untuk ikut campur dalam urusan masing-masing daerah. Bagi

mereka, ekspansi tentara salib, dilihat dari pusat, hanyalah sebuah

episode yang tidak penting. Dunia Islam menghadapi masalah yang lebih

besar, yang jauh lebih menyusahkan umat di banding ekspansi tentara

salib.51 Sebagai akibatnya, perlawanan terhadap ekspansi tentara salib

menjadi urusan masing-masing daerah. Para pemimpin Saljuk di daerah

harus berjuang sendirian. Di Asia Kecil, setelah jatuhnya Nicaea ke

tangan tentara salib, Saljuk Rum dan Bani Dansyimund, yang

sebelumnya berseteru, “beradu punggung untuk bersama-sama

menghadapi serangan dari pasukan salib.” Qilij Arslan dan Il Ghazi

secara bersama-sama ikut berjuang di medan tempur, Darylaeum

menjadi ajang pertempuran yang maha dahsyat.”52

Selama periode penaklukkan itu, terdapat banyak misi dan

delegasi para pemimpin dan penduduk yang ketakutan dari berbagai

daerah datang ke Baghdad meminta bantuan. “Tuan rumah memang

bercucuran air mata dan mengungkapkan simpati, tetapi Khalifah al-

Mustazhhir tidak mengambil tindakan apapun. Khalifah hanya

menyarankan agar delegasi-delegasi tersebut menghubungi Sultan

Burkiyaruq.”53 Meskipun banyak panglima yang bergabung untuk

50 W. Mongomery Watt, Kejayaan Islam, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990), hlm. 254-255.

51 Armstrong, Perang Suci, hlm. 584.
52 Asyur, Kronologi, hlm 67-68.
53 Philip K Hitti, History of The Arabs, Terj. Dedi Slamet Riyadi dan Qamarudin SF,

(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 610-611.
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membantu daerah menghadapi tentara salib, tetapi “kemudian

keputusan ini berakhir dengan kegagalan.”54

Dengan demikian, ketika delegasi dari Suriah meminta bantuan

ke Baghdad, mereka tidak mendapat tanggapan berarti. Menurut

Hillenbrand, hal itu bisa dipahami karena permohonan yang

disampaikan itu seharusnya dialamatkan kepada pemimpin Saljuk di

Suriah. Maka tidak ada seorangpun yang menolong Suriah yang tengah

dikepung tentara salib. Sejarawan Ibn al-Jawzi mencatat:

Mereka yang datang dari Suriah untuk mencari bantuan
tiba (dari Baghdad) dan menceritakan nasib yang menimpa umat
Islam. Kadi Abu Sa’ad al-Harawi, kadi Damaskus, berdiri di
diwan dan menyampaikan pidato yang membuat semua orang
yang hadir bercucuran air mata. Seorang delegasi dari diwan
tersebut datang kepada pasukan dan menceritakan bencana
tersebut. Orang itu tetap sendiri.55

Tahun-tahun setelah kejatuhan Yerussalem ekspansi tentara

salib semakin meluas, terutama aktivitas Tancred di Suriah utara.

Perkembangan itu mendorong penguasa Saljuk di daerah kembali

memohon bantuan Baghdad. Pada tahun 501 H/1108 M, delegasi dari

Tripoli memohon bantuan Baghdad karena mereka kewalahan

menghadapi tentara salib yang telah mengepung kota mereka selama

lima tahun. Belakangan, delegasi yang dipimpin langsung oleh

walikotanya harus pulang dengan kecewa sebagaimana misi mereka

sebelumnya.56 Nasib yang sama juga dialami pemuka Aleppo yang

melakukan perjalanan panjang menyeberangi padang pasir pada tahun

54 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 102.
55 Hillenbrand, Perang Salib, Ibid.
56 Hitti, History, hlm. 610-611.
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504 H/1111 M, untuk memohon bantuan secara pribadi melawan

ancaman dan serbuan pasukan tentara salib yang berkepanjangan.

Sejarawan Ibn al-‘Adim mencatat delegasi itu pada hari Jum’at pertama

bulan Sya’ban 504 H/Februari 1111 M, secara terbuka memohon

bantuan di Masjid Sultan. Oleh karena tidak mendapat tanggapan

kemudian, “mereka mencegah khotib menyampaikan khotbah, (mereka)

menyeru umat Islam untuk melawan tentara salib, dan mereka merusak

beberapa mimbar.” Ibn al-Qalanisi menulis dengan cara yang sama:

“Mereka mengusir khotib dari mimbar dan menghancurkannya

berkeping-keping, mereka menjerit dan menangisi kemalangan yang

menimpa umat Islam di tangan tentara salib, pembunuhan atas para

pria dan perbudakan atas kaum perempuan.”57

Seminggu kemudian, di Masjid Khalifah delegasi dari Aleppo

tersebut secara sengaja membuat kekacauan sebagai bentuk protes dan

mempermalukan gelar dan penguasa de facto negara Islam yang tidak

responsif. Khalifah al-Mustazhhir merasa tidak senang karena kejadian

itu bertepatan dengan kedatangan menantunya dari Isfahan. Sultan

Burkyaruq meminta Khalifah al-Mustazhhir menahan diri agar tidak

menghukum utusan tersebut. Sebaliknya, Burkyaruq mengirim tentara

untuk membantu mereka menghadapi tentara salib.58 Begitulah, “sang

pemimpin kaum beriman”, bersikap pasif ketika berlangsung drama

paling spektakuler dalam sejarah hubungan Islam-Kristen.59

57 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 102-103.
58 Ibid.
59 Hitti, History, hlm. 610-611.



95

Sebagai Sultan Saljuk Agung di Baghdad, Burkyaruq yang

terjebak dalam perebutan kekuasaan dengan saudaranya, Muhammad,

memiliki rencana sendiri untuk mengirimkan bantuan ke Suriah. Ia

telah menyiapkan sejumlah pasukan menuju Suriah dan secara terbuka

mengumumkan misinya tidak lain adalah mengatasi ekpansi tentara

salib. Pasukan-pasukan tersebut dipimpin oleh para Gubernur Mosul

yang bekerja di bawah pengawasan Sultan Muhammad. Akan tetapi,

perlawanan mereka sangat tidak mengesankan.

Mawdud, Gubernur Mosul, bersama Sultan Saljuk Muhammad

memimpin serangan yang diarahkan secara khusus ke Edessa pada

tahun 503 H/1110 M. Dalam serangan itu, Mawdud mendapat bantuan

dari dua pemimpin Saljuk Suriah, yaitu Sukman al-Qutbi dari Akhlat

dan Najmuddin Il Ghazi dari Mardin. Serangan ini gagal, Muhammad

kemudian membiayai satu pasukan pada tahun 504-505 H/1111-1112

M, untuk kembali ke Suriah. Sekali lagi di bawah komando Mawdud,

bersama dengan sejumlah panglima dari wilayah-wilayah Saljuk lainnya,

tetapi kembali serangan tersebut gagal total. Ridhwan, Pangeran Saljuk

yang membentuk aliansi dengan Tancred, mengundang pasukan

tersebut untuk datang ke Aleppo. Akan tetapi, ketika pasukan tersebut

telah benar-benar sampai di ditembok kota Aleppo, Ridhwan menutup

gerbangnya di depan mereka. Seketika itu juga tentara Saljuk curiga dan

segera berubah menjadi kemarahan besar karena gerbang tidak juga

dibuka setelah 17 hari. Akibatnya, suatu tindakan penghancuran dan

perampasan di wilayah sekitar Aleppo justru dilakukan oleh tentara

Saljuk juga. Dengan demikian, kampanye besar-besaran yang disponsori
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Sultan Burkyaruq dalam menghadapi tentara salib berhenti secara

memalukan dan tanpa hasil. Kejadian ini telah memperlemah posisi

Suriah dalam menghadapi tentara salib. Meskipun Sultan Muhammad

kembali melancarkan pada bulan Rabiul Akhir 509 H/September1115

M, dalam pertempuran Danith itu mereka dengan mudah dikalahkan

tentara salib Antiokhia pimpinan Roger. Kekalahan ini menandai

berakhirnya serangan Saljuk Suriah terhadap tentara salib.60

Perlawanan Saljuk terhadap tentara salib pada masa berikutnya

dilakukan oleh mereka yang tinggal berdekatan dengan Negara Tentara

Salib. Penguasa Saljuk Artuqid di Mardin, Il Ghazi yang berkuasa di

Aleppo dapat ditunjuk sebagai contoh. Ia mendapat kemenangan

gemilang pada tahun 513 H/1119 M, dalam pertempuran yang

kemudian dikenal sebagai pertempuran Balath atau Ladang Darah.

Pemimpin tentara salib, Roger tewas. Ibn al-Qalanisi mencatat:

Pasukan-pasukan kaum Frank bergeletakan,

sekumpulan massa tak berdaya, termasuk prajurit berkuda dan

pejalan kaki, dengan kuda-kuda dan senjata-senjata mereka,

sehingga tidak seorang pun dari mereka dapat meloloskan diri

untuk mengabarkan hal itu. Pemimpin mereka, Roger,

ditemukan tergeletak di antara mayat-mayat. Banyak saksi mata

pertempuran ini.... melihat banyak kuda yang bergelimpangan di

tempat itu seperti landak karena begitu banyaknya anak panah

yang menancap di tubuh kuda-kuda itu. Kemenangan ini

merupakan salah satu kemenangan luar biasa, dan limpahan

pertolongan Tuhan seperti itu tidak pernah diberikan pada Islam

masa lalu.

60 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 103-104.
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Ini merupakan kemenangan besar pertama yang diraih atas

tentara salib. Apalagi kemenangan itu diraih tanpa bantuan dari

Baghdad. Namun, kemenangan itu hanya sekali, dan Il Ghazi tidak

melanjutkan dengan melancarkan serangan ke Antiokhia.61

Reaksi Saljuk pada garis besarnya tidaklah berbeda dengan

Fatimiyah, terkesan lamban. Sementara itu, Suriah menjadi terpecah

sedemikian rupa sehingga kehadiran Negara Tentara Salib tidak banyak

mengganggu interes lama. Beberapa atabeg .Saljuk Mosul, yang secara

resmi menyandang otoritas atas Suriah, berniat membangun kerajaan

sendiri.62 Pada tahun-tahun berikutnya, kekuasaan Saljuk Agung atas

Suriah dan Palestina secara perlahan terus memudar. Tidak ada lagi

para pemimpin yang kuat. Saljuk tenggelam ke dalam pertikaian internal

dan ambisi-ambisi oportunis para atabeg. Dengan kata lain, Mereka

bukannya bersatu memerangi tentara salib, mereka malah membuat

perjanjian unilateral dan beberapa bersedia membayar upeti kepada

Negara Tentara Salib. Para penguasa Saljuk di Suriah, dengan

kekuasaan yang terpusat di satu kota seperti Aleppo dan Damaskus,

sedikit pun tidak memiliki niat untuk mengorbankan kepentingan politik

mereka sendiri demi membangun solidaritas Islam. Dibalik aliansi-

aliansi oportunis yang dibuat antara kaum Muslim dan Negara Tentara

Salib, terdapat solidaritas Pan-Suriah melawan pihak luar. “Kami tidak

61 Ibid, hlm. 106-107.
62 Ira M. Lapidus, Sejarah Umat Islam, Bagian Kesatu dan Dua (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2000), hlm. 540-542.
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menginginkan seorangpun dari Timur,” menjadi teriakan para atabeg di

Suriah menolak dominasi Baghdad.63

D. Kebangkitan Atabeq Zengi

Kebuntuan politik dan militer yang melanda Dunia Islam

menghadapi ekspansi tentara salib telah meningkatkan aktifitas atabeq

Suriah. Adalah Imad al-Din Zengi, atabeq bermata biru dari Mosul yang

kemudian muncul membawa harapan kepada umat Islam. Lahir sebagai

anak seorang budak Malik Syah, Sultan Saljuk di Baghdad, Zengi

memulai karirnya dengan sebagai Panglima tentara Saljuk Rum yang

berhasil memenangkan dalam memerangi tentara salib di beberapa

pertempuran. Zengi memperlihatkan kecakapan dan efisiensi yang tinggi

ketika Sultan Saljuk Rum menugaskannya mengurusi negara kota Basra

dan Waset di Iraq. Atas reputasi itu, Zengi ditunjuk menjadi atabeq di

Mosul pada tahun 521 H/1128 M. Setahun kemudian, tepatnya pada

bulan suci Muharram tahun 522 H/1129 M, ia mengambil alih

kekuasaan atas Aleppo.64 Dalam pandangan Zengi, Aleppo merupakan

kunci kekuatannya di Suriah, Zengi kemudian mengarahkan

perhatiannya ke Damaskus.65 Untuk melaksanakan niatnya itu, Zengi

memaksa Sultan Tughteghin untuk memberinya otoritas mutlak atas

seluruh Suriah dan Irak Utara. Dengan mengomandani basis

63 Hillenbrand, Perang Salib, Ibid.
64 http://bodro.fkuii.org/?p=32. Akses tanggal 20 Agustus 08.
65 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Kedua. Akses tanggal 10 Agustus 2008.



99

perlawanan di kedua wilayah itu, Zengi bermaksud membentuk sebuah

konsolidasi negara-negara Muslim di Mesopotamia dan Suriah Utara.66

Upaya Zengi untuk mempersatukan umat Islam pada awalnya

tidak langsung menghadapi tentara salib, melainkan ditujukan untuk

memenangkan teritorial, baik dari penguasa Muslim maupun penguasa

Kristen.67 Oleh karena perhatian utamanya adalah Damaskus karena

kota ini menjadi kunci untuk dapat merebut kembali Palestina, pada

tahun 522 H/1129 M, ia bersama tentara Mosul berangkat untuk

mengambil alih kota tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan mereka

bertemu dengan tentara salib pimpinan Baldwin di luar kota Damaskus

dan Zengi mengalahkannya.

Zengi kemudian mengurungkan niat menguasi Damaskus

karena Dinasti Burid yang menjadi penguasa di sana bersekutu dengan

Raja Fulk dari Negara Tentara Salib Yerussalem. Ia ke kemudian

beroperasi di sepanjang jalur antara Mesopotamia sampai Mediterania.

Ia menduduki kembali kota-kota Hama, Homs, Ba’albek, Saruj, Dara,

Ma’ra, Kafr Taleb, Al-Akrad, Sahrazour, Al-Hadeetha dan banyak lagi

kota-kota lain serta benteng Al-Syur di wilayah Abu Bakar, benteng Al-

Hamidia, benteng Ba’rin dan benteng Al-Ashhab dan lainnya di Kurd

Hakaria.68 Zengi kemudian mendirikan Dinasti Zengi pada tahun 520

H/1127 M. Dinasti yang bertahan sampai tahun 1262 M, menurut Hitti,

bisa jadi merupakan kerajaan terbesar yang pernah didirikan oleh

66 Lapidus, Sejarah, hlm. 542.
67 Ibid.
68 http://bodro.fkuii.org/?p=32. Akses tanggal 20 agustus 08.
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kalangan atabeq.69 Rahasia kemenangan Zengi bukanlah satu-satunya

pada kekuatan militer tentara Mosul, tetapi ada pada sistem inteljen

yang rumit dan mengesankan. Zengi selalu tahu berbagai kejadian yang

terjadi di Bahgdad, Damaskus, Antiokhia, bahkan Yerussalem.70

Kehadiran Zengi sebagai penguasa membawa harapan bagi umat

Islam. Meskipun ia membuat takut banyak orang tapi sekaligus sangat

dihormati karena Zengi adalah tipe penguasa yang tak suka menjarah

kota yang ditaklukkan. Balatentaranya selalu ditarik mundur dari

wilayah yang ditaklukan sehingga rakyat dapat menikmati kado

kemenangan mereka. Ia sendiri bertahan tinggal dalam tenda selama 18

tahun operasi militer menghadapi tentara salib. Zengi, sebagaimana

digambarkan Ibn al-Atsir, merupakan sosok yang mampu membangun

kembali masyarakat dari kehancuran. “Sebelum kedatangannya,

ketiadaan pemimpin yang kuat untuk menegakkan keadilan dan

kehadiran orang Kristen yang amat dekat itu telah membuat negeri itu

menjadi liar, tetapi Zengi menyemaikan bunga kembali.”71

Berbekal kedekatan dengan Baghdad, pada tahun 534-535

H/1139-1140 M, Zengi untuk kedua kalinya berusaha menaklukkan

Damakus. Ketika Zengi mengepung kota Damaskus, Mu’in al Din Ans,

penguasa Damaskus mendapat dukungan penuh dari Raja Negara

Tentara Salib Yerussalem. Sejarawan Usamah Ibn Munqidh yang

69 Hitti, History, hlm. 822.
70 Armstrong, Perang Suci, hlm. 309.
71 Ibid.
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mewakili Zengi dalam negosiasi, akhirnya menerima kota Banjas yang

ditawarkan Mu’in al Din Ans sebagai pengganti Damaskus.72

Gagal menguasai Damaskus, Zengi kemudian mengalihkan

perhatiannya ke Edessa, salah satu Negara Tentara Salib. Edessa adalah

negara yang secara geografis terletak paling utara dari keempat Negara

Tentara Salib, sekaligus negara yang paling lemah. Dalam pandangan

Zengi, dengan menguasai Edessa secara subtansial akan memperlemah

posisi tentara salib di Suriah.73 Dan Kesempatan itu tiba pada tahun

538 H/1143 M, ketika Kaisar Byzantium, John II Comnenus dan Raja

Yerussalem Fulk dari Anjou meninggal dunia. Joscelin yang menjadi

penguasa Edessa tengah terlibat perselisihan dengan Raja Tripoli dan

Pangeran Antiokhia. Pada saat Edessa tidak memiliki sekutu yang kuat,

Zengi dengan cepat bergerak ke utara untuk mengepung Edessa. Setelah

1 bulan pengepungan, pada tanggal 6 Jumadil Akhir 539 H/24

Desember 1144 M, kerajaan Edessa akhirnya takluk. Manasses dari

Hierges, Philip dari Milly yang dikirim Raja Yerussalem untuk

membantu, tetapi mereka sudah terlambat.74 Dengan kemenangan itu,

Zengi juga mengambil alih kekuasaan seluruh kota yang berada di

bawah kerajaan Edessa di Peninsula, sebagaimana ia juga

membebaskan semua kota yang berada di bawah kekuasaan tentara

salib di bagian timur sungai Eufrat.

72 Lapidus, Ibid.
73 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Kedua. Akses tanggal 10 Agustus 2008.
74 http://www.medievalcrusades.com/edessa.htm. Akses tanggal 13 Agustus 2008.
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Peristiwa kejatuhan Edessa menjadi kekalahan yang

menyakitkan bagi Eropah, yang kemudian menjadi pemicu Perang Salib

Kedua. Sebaliknya, bagi umat Islam kemenangan itu secara tidak

langsung telah menghilangkan retaknya kepercayaan antara umat Islam

di Suriah dan di Irak. Dialah seorang ‘Palu–Pemukul’ paling keras

terhadap kekuatan tentara salib.75 Zengi sebagai satu-satunya tokoh

utama yang pertama berperan dalam kebangkitan umat Islam melawan

tentara salib.76 Khalifah Abbasiyah di Baghdad memberinya banyak

gelar. Setelah kemenangan ini, semua orang mengharapkan Zengi

merebut kembali Yerussalem. Akan tetapi, pada tanggal 5 Rabiul Awal

541 H/30 September 1146 M, Imaduddin Zengi dibunuh oleh salah

seorang kasim pelayannya, seorang keturunan bangsa Frank. Sang

Pahlawan meninggal pada usia yang ke 60 tahun saat pengepungan

benteng Ja’bir. Pada malam ketika Zengi wafat, anak keduanya,

Nuruddin, memasuki tenda tempat jenazah ayahnya terbaring,

memindahkan cincin stempel dari jari jenazah ayahnya ke jarinya

sendiri, sebagai tanda ia siap melanjutkan misi ayahnya.77

E Seruan Jihad

Fokus pertama seruan jihad dari umat Islam setelah Negara

Tentara Salib Yerussalem berdiri adalah Khalifah Sunni di Baghdad.

Sesuai dengan tradisi klasik Islam tentang jihad, Khalifah sebagai

pemegang otoritas dan legitimasi sangat diharapkan memerintahkan

75 Hitti, History, Ibid.
76 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 139.
77 Armstrong, Perang Suci, hlm. 310-311.
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jihad melawan tentara salib.78 Harapan itu jelas terlihat dengan

datangnya berbagai delegasi menuju ke Baghdad. Meskipun Sultan

Saljuk membatasi ruang gerak Khalifah dan tidak terlibat di dalam

politik, para pemuka agama dan beberapa delegasi dari Suriah

melakukan perjalanan ke Baghdad. Mereka yakin Khalifah tersebut

adalah penolong utama mereka.

Al-Abiwardi, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di

Baghdad, bersama beberapa delegasi dari Suriah datang menghadap

Khalifah al Muntadir memohon Khalifah memecahkan persoalan yang

sedang menimpa umat Islam. Al-Abiwardi menceritakan bagaimana

penderitaan di bawah kekuasaan tentara salib. Dalam bait-bait puisinya,

ia menulis betapa pentingnya berjihad dan kurangnya perhatian para

pemimpin.

Bagaimana mungkin mata terpejam di tengah bencana
yang akan membangunkan setiap orang yang tertidur?

Sementara saudara-saudaramu dari Suriah hanya bisa
terlelap diatas punggung kuda-kuda perang mereka,
atau diperut-perut burung pemakan bangkai!...

Ini adalah perang, dan pedang-pedang kaum kafir
terhunus di tangan mereka, siap ditancapkan lagi di
leher-leher dan tengkorak-tengkorak manusia.

Ini adalah perang, ia yang terbaring di dalam makam di
Madinah (yaitu Rasulullah itu sendiri) tampak
menguatkan suara mereka dan berteriak: “oh, putra-
putra Bani Hasyim.”79

78 James Turner Johnson, Perang Suci atas Nama Tuhan dalam Tradisi Barat dan Islam,
Terj. Ilyas Hasan dan Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hlm. 149.

79 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 89-90.
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Namun, harapan itu tidak mendapat sambutan yang memadai.

Tidak ada upaya-upaya militer independen yang digerakkan oleh

Khalifah dengan mengerahkan tentara kekhalifahan sebagaimana tidak

ada juga seruan untuk berjihad. Akibatnya, proses kebangkitan kembali

jihad selama Perang Salib berjalan lambat dan bertahap. Pada awal

Perang Salib, jihad dalam merebut kembali darul Islam menjadi upaya

pribadi tanpa legalitas dari pemegang otoritas. Dengan ketatnya aturan

tentang jihad dalam kitab Fiqh, celah yang tersedia hanya terdapat

dalam pengertian jihad defensif,80 seperti Mutathawwi’ah, atau

sukarelawan. Istilah yang ditujukan untuk para pejuang yang sering

mengunjungi Ribath-ribath di wilayah perbatasan Islam dan

mengobarkan jihad melawan orang-orang kafir dengan biaya mereka

sendiri. Kehadiran para sukarelawan seperti itu ditemui di antara mayat

dan pejuang saat kejatuhan Antiokhia. Mereka berperang untuk

mendapatkan “pahala Tuhan dan mencari status syahid.”81

Para ulama memainkan peranan yang sangat penting dalam

membangkitan semangat jihad. al-Sulami, seorang ulama sufi dari

Masjid Umayyah, Damaskus, adalah ulama yang melopori dakwah jihad

dari mimbar Masjid, di samping mengarang Kitab al-Jihad. Menurut al-

Sulami, kekalahan yang diderita umat Islam dari perang melawan

tentera salib disebabkan hukuman dari Allah SWT. Umat Islam telah

mengabaikan kewajiban agama, khususnya jihad di jalan Allah. Jika

umat Islam menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan

80 Johnson, Perang Suci, hlm. 150.
81 http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib. Akses tanggal 2 April 2008.
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oleh Allah SWT, maka mereka akan mencintai agamanya dan akan

berjuang sekuat tenaga demi agama. Langkah al-Sulami ini diikuti oleh

ramai ulama di Suriah yang banyak melahirkan kelompok Mujahidin.82

Berbeda pula dengan apa yang diakui para pengungsi bahwa

mereka juga sedang berjihad, di beberapa wilayah, kebangkitan itu

terjadi sebagai respon langsung kelompok tertentu terhadap fanatisme

tentara salib. Menurut Hillenbrand, “pertempuran Balath mungkin bisa

dilihat sebagai titik balik” dari suatu kebangkitan semangat jihad. Model

awal bagi partisipasi aktif kelompok-kelompok agama dalam

pertempuran melawan tentara salib tampak pada sosok Qadi Abu’l Fadhl

Ibn al-Khasysyab dari Aleppo. Ibn al-Kasysyab tidak puas hanya duduk

di dalam Masjid atau Madrasah dan berkhotbah atau mengajarkan

pengetahuan tentang jihad. Ia terlibat jauh di Aleppo ketika kota

tersebut sedang dalam suasana sangat rentan terhadap serangan-

serangan tentara salib.83

Berbeda dengan al-Sulami yang secara pribadi tidak terlibat

langsung dalam pertempuran yang sesungguhnya, Ibn al-Kasysyab

berada di tengah para tentara Saljuk beberapa saat sebelum

pertempuran Balath. Ia menyampaikan khotbah kepada para tentara

yang siap bertempur. Walaupun kehadirannya tidak diterima oleh semua

tentara, Ibn al-Adim menggambarkannya sebagai berikut:

Kadi Abu’l Fadhl Ibn Khasysyab datang, menyemangati
orang-orang untuk bertempur, sambil menunggang kuda betina
dan dengan tombak ditangannya. Salah seorang anggota

82 Hillenbrand, Perang Salib, hlm. 131.
83 Ibid, hlm. 135.



106

pasukan melihatnya dan mengejeknya sambil mengatakan;
“(Jadi) kami datang dari kampung halaman kami hanya untuk
mengikuti pria bersorban ini?” Ia (Ibn Khasysyab) maju ke arah
orang-orang itu dan di antara prajurit ia dengan fasih berpidato
untuk membangkitkan keteguhan hati mereka. Ia membuat para
prajurit bercucuran air mata dan di mata mereka melihat
kesedihan.84

Artuqid Il Ghazi bisa saja telah terpengaruh oleh kefasihan

pidato Ibn al-Khasysyab, tetapi ia juga tidak cukup memiliki

kemampuan untuk mempersatukan para panglima militer Saljuk

berkumpul di bawah bendera jihad. Dengan kata lain, kemenangan di

Balath memang hanya dapat terjadi sekali. Ibn al-Khasysyab telah

menunjukkan jalan tersebut.85

Keponakan Il Ghazi, Balak, juga patut disebutkan dalam konteks

jihad. Ia menjadi penentang tentara salib yang sangat ditakuti. Meski

hanya dalam pertempuran skala kecil, Balak telah menunjukkan

kemampuan yang luar biasa. Ia terbunuh di luar Manbij pada tahun 518

H/1124 M, dan dimakamkan di Aleppo. Nisan di atas makam menjadi

bukti penting dalam setiap pembahasan tentang evolusi konsep jihad di

Suriah pada periode awal Perang Salib Pertama. Di nisannya, Balak

dijuluki sebagai “Pedang para pejuang Perang Suci, pemimpin pasukan

Muslim, penakluk orang-orang kafir dan orang musyrik.”86

Sementara itu, Zengi telah digambarkan dalam prasasti-prasasti

tentang jihad di masa itu, bahkan sebelum kemenangannya di Edessa.

Misalnya, dalam prasasti di Aleppo yang tertanggal Muharram 537

84 Ibid, hlm. 136.
85 Ibid, hlm. 137.
86 Ibid, hlm. 138.
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H/Agustus 1142 M, Zengi dijuluki sebaga “penakluk orang-orang kafir

dan orang musyrik, pemimpin para pejuang jihad, penolong para

pasukan, dan pelindung wilayah-wilayah Muslim.”87

Ibn al-Qaysarani dan Ibn Munir, setelah Edessa jatuh,

menunjukkan bagaimana umat Islam hidup di tengah Perang Salib

dapat bertahan. Ibn al-Qaysarani menegaskan umat Islam wajib

menjadikan penaklukkan kembali seluruh garis pantai Suriah (Sahil)

sebagai tujuan utama jihad mereka; “Beritahu para penguasa kafir

untuk menyerahkan seluruh wilayah mereka setelah ditaklukkannya

Edessa, karena wilayah tersebut adalah negerinya Zengi.88 Ketika Edessa

belum ditaklukkan Zengi, jihad sebagai faktor pendorong masih tidak

menentu, tidak terfokus. Setelah Edessa direbut kembali, kedua penyair

ini membantu mengukuhkan jihad di dalam konsep penaklukkan

kembali Yerussalem. Seperti ditulis oleh Ibn Munir: “Ia (Zengi) esok akan

berpaling kepada Yerussalem.” Ibn al-Qaysarani ikut menegaskan

tentang Yerussalem ini: “Bila penaklukkan Edessa adalah samudra,

Yerussalem dan Sahil adalah pantainya.”89

Demikianlah respon Islam yang melibatkan keahlian

menggunakan propaganda jihad terlihat bertahap dan akumulatif

selama Perang Salib Pertama. Penaklukkan Edessa menjadi momen

penting dalam mendorong jihad dari sekedar jihad defensif dalam rangka

mempertahan diri menjadi jihad ofensif melawan bangsa kafir. Para

ulama dan pemimpin tentara telah menempatkan diri mereka sebagai

87 Ibid, hlm 139.
88 Ibid, hlm 144.
89 Ibid, hlm 144-145.
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pemimpin jihad. Pengakuan terhadap mereka bukan berasal dari

otoritas Khalifah atau Imam, melainkan berasal dari tanggung jawab

individu dan otoritas umat untuk melawan tentara salib yang telah

menodai darul Islam. Dengan kata lain, otoritas mereka tidak turun dari

otoritas yang sah menurut tradisi klasik, yaitu Khalifah, tetapi naik ke

atas dari otoritas agama dan moral yang tersirat dalam kewajiban setiap

Muslim.90

90 Bandingkan dengan Johnson, Perang Suci, hlm. 246.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada abad ke-11 M, umat Islam tengah dilanda perpecahan.

Fatimiyah yang beraliran Ismailiyah menyatakan dirinya sebagai oposisi

langsung bagi kekhalifahan Sunni di Baghdad, Dalam waktu singkat,

Fatimiyah telah tumbuh menjadi kekuatan yang bersaing besar dan

mengusai sebagian besar wilayah Islam. Ideologi Fatimiyah yang

dianggap bid’ah oleh mayoritas Sunni saat kemudian berhadapan

dengan Saljuk, pemeluk baru Islam yang fanatik. Sebagai “pembela

Sunni yang baik,” mereka menyatakan diri sebagai pendukung utama

kekhalifahan Abbasiyah. Di bawah bendera Dinasti Saljuk, mereka

muncul menjadi musuh tak terkalahkan bagi Fatimiyah. Dengan

mengandalkan kekuatan militer dari bangsa Turki pengembara, para

pangeran dan tentara Saljuk menyerang dan menduduki wilayah

kekuasan Byzantium di Asia Kecil. Namun, kegemilangan seolah terhenti

oleh tragedi yang dikenal dengan “tahun kematian para pemimpin.”

Sebagaimana halnya Saljuk, Fatimiyah kemudian terseret ke dalam

perpecahan internal di antara pewaris tahta. Tidak jarang konflik itu

berujung dalam pertempuran. Dunia Islam yang luas terpecah menjadi

pemerintahan negara-negara kota yang saling bertikai.

Akan tetapi, Kaisar Byzantium yang berhasil diperdaya Alp

Arslan di Perang Manzikert akhirnya memohon bantuan kepada
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penguasa Kristen Eropah untuk mengembalikan wilayah Kristen yang

direbut Islam atau Saljuk. Permohonan ini direspon Paus Urbanus II

dengan menyerukan Perang Suci kepada umat Kristen Eropah yang

sedang mencari identitas baru di tengah kebangkitan semangat

monastik. Sejak Konsili di Clermont pada tanggal 26 November 1095 M,

gagasan Perang Suci menjadi daya para raja, bangsawan, kesatria, para

pendosa dan orang miskin untuk bergabung dalam ziarah membebaskan

Tanah Suci Yerussalem.

Dengan beragam motivasi, mereka kemudian berangkat menuju

Konstantinopel menggunakan seragam bersulam salib merah di baju

perangnya. Bagaimanapun juga, para pemimpin tentara itu tidak

mampu mengendalikan perilaku tentaranya yang kejam dan kasar.

Maka jadilah “perjalanan ziarah” untuk membebaskan Yerussalem dari

kekuasaan Islam bersimbah darah dan teror. Di tengah perpecahan yang

melanda umat Islam, tentara salib seakan tak terkalahkan. Dalam

rentang waktu antara 490 H/1097 M sampai tahun 502 H/1109 M,

tentara salib telah berhasil mendirikan empat Negara Tentara Salib di

Timur. Negara Tentara Salib Yerussalem dipimpin oleh “Penjaga Makam

Suci” Godfrey setelah kota itu ditaklukkan tahun 492 H/1099 M.

Gambaran Philip K. Hitti tentang tentara salib sebagai “musuh asing dan

tak terduga” merupakan deskripsi yang baik tentang reaksi awal umat

Islam sebagai sasaran Perang Salib Pertama. Gelombang keterkejutan,

ketakutan, dan kebingungan, menyebar dari wilayah-wilayah yang

paling menjadi sasaran gempuran hingga ke seluruh Dunia Islam.

Penaklukan yang disertai penjarahan, pembantaian, dan teror yang
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menyertai ekspansi itu, menimbulkan berbagai bentuk respon dari

kalangan umat Islam. Eksodus demografis adalah salah satu bentuk

reaksi awal umat Islam yang dilanda keterkejutan, ketakutan dan

kebingungan. Berbagai kesepakatan dan perjanjian dibuat oleh

penguasa Islam lokal dengan tentara salib setelah tahun 518 H/1124 M.

Penduduk Muslim berusaha berdamai dengan menerima kenyataan,

mereka mencoba realistis dengan tinggal di darul harb dan lebih memilih

bersikap tunduk daripada menentang.

Penguasa Fatimiyah, baik di Mesir maupaun di daerah,

mengambil sikap pragmatis atas kehadiran tentara salib. Penguasa

Fatimiyah pada awalnya mencoba memanfaatkan tentara salib untuk

membantu mereka mengalahkan Saljuk. dan tidak mau tahu apa yang

dilakukan tentara salib terhadap umat Islam. Akan tetapi, ketika

Fatimiyah menyadari kekeliruan mereka, tentara salib menjadi begitu

perkasa di hadapan mereka. Setelah kejatuhan Yerussalem, perlawanan

Fatimiyah lebih memperlihatkan usaha-usaha mempertahankan

wilayahnya dari pada menolakan ekspansi tentara salib.

Reaksi yang hampir sama juga terlihat dari kalangan Saljuk.

Terpecahnya Saljuk menjadi pemerintahan keluarga yang berkuasa di

negara-negara kota menjadikan perlawanan mereka tidak efektif.

Bahkan penguasa Saljuk Suriah kemudian membuat perjanjian

unilateral dengan tentara salib akibat ketidakberdayaan dan dibiarkan

sendiri menghadapi tentara salib. Bantuan militer dari Saljuk Agung di

Baghdad atau suatu fatwa jihad dari Khalifah Abbasiyah yang

diharapkan mampu membangkitkan perlawanan massal umat Islam
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hanya menjadi harapan kosong. Meskipun terjadi beberapa pertempuran

sempat dimenangkan umat Islam, tetapi itu lebih menggambarkan

reaksi lokal dan parsial umat Islam.

Kemandulan politik dan militer ini akhirnya melahirkan suatu

era kabangkitan Suriah di bawah slogan Pan Suriah. Di bawah pimpinan

Zengi, perlawanan Suriah dalam menghadapi ekspansi tentara salib

baru memperlihatkan perlawanan yang berarti. Sejak tahun 521 H/1127

M, Zengi kemudian berhasil memulihkan kekuasaan Islam di sepanjang

jalur Mediteranian sampai ke Mesopotamia. Puncaknya adalah saat

ketika Zengi menaklukkan Negara Tentara Salib Edessa pada tahun 539

H/1144 M, suatu keberhasilan yang mengundang meletusnya Perang

Salib tahap kedua. Rahasia kemenangan itu tidak terlepas dari

propaganda para ulama tentang perang jihad dan diadopsi sedemikian

rupa oleh para pemimpin militer dari jihad defensif menjadi jihad ofensif.

B. Saran

Penelitian ini memusatkan perhatian pada Perang Salib Pertama

dengan maksud mengungkap beberapa aspek yang luput dari perhatian

para penulis sejarah, baik dari kalangan Islam maupun lainnya. Di

antaranya adalah deskripsi dan mengemukakan bentuk reaksi umat

Islam atas ekspansi tentara salib pada masa Perang Salib Pertama.

Meskipun begitu, aspek-aspek tertentu dari Perang salib Pertama masih

belum tersentuh. Misalnya deskripsi utuh tentang jalannya pertempuran

selama Perang Salib Pertama dari sumber-sumber Islam, di samping

bagaimana pandangan umat Islam tentang ekspansi “musuh asing yang
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tak terduga” itu. Terlepas dari kekurangannya, penulis mengharapkan

kritik dan saran dari pembaca. Semoga penelitian ini menjadi pendorong

munculnya penelitian serupa. Amien.
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April 2007.

http://qahar.wordpress.com/2008/02/04/perang-salib-peperangan-

politik-dan-kekuasaan-atau dakwah-agama/. Akses tanggal 29

Mei 2008.

http://socialpeace.wordpress.com/2007/11/10/analisis-konflik-dalam-

tiga-kepentingan-teori/. Akses tanggal 30 April 2008.

http://www.hanover.edu/ Daimbert, Godfrey and Raymond / Letter to the Pope (1099). html
http://www.hanover.edu/ Daimbert, Godfrey and Raymond / Letter to the Pope (1099). html
http://www.infopalestina.com/sejarah/Palestina dalam Sejarah Islam1.htm
http://www.infopalestina.com/sejarah/Palestina dalam Sejarah Islam1.htm
http://www.paguyubanpulukadang.com/viewtopic.php?t=834
http://qahar.wordpress.com/2008/02/04/perang-salib-peperangan-politik-dan-kekuasaan-atau dakwah-agama/
http://qahar.wordpress.com/2008/02/04/perang-salib-peperangan-politik-dan-kekuasaan-atau dakwah-agama/
http://socialpeace.wordpress.com/2007/11/10/analisis-konflik-dalam-tiga-kepentingan-teori/
http://socialpeace.wordpress.com/2007/11/10/analisis-konflik-dalam-tiga-kepentingan-teori/
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Pidato Paus Urbanus II

Pada tahun 1095 M, sebuah pertemuan akbar dilangsungkan di

Konsili Clermont, Perancis. Dengan pidato yang berapi-api Paus Urbanus

II membakar emosi umat Kristen:

"Hai orang-orang Frank, hai orang-orang di luar
pegunungan ini, hai orang-orang yang dicintai Tuhan, yang jelas
dari perilaku kalian, yang membedakan diri dari bangsa-bangsa
lain di muka bumi ini, karena iman kalian, karena pengabdian
kalian pada gereja suci; inilah pesan dan himbauan khusus
untuk kalian:

Kabar buruk telah tiba dari Yerussalem dan
Konstantinopel, bahwa sebuah bangsa asing yang terkutuk dan
menjadi musuh Tuhan, yang tidak lurus hatinya, dan yang
jiwanya tidak setia pada Tuhan, telah menyerbu tanah orang-
orang Kristen dan membumihanguskan mereka dengan pedang
dan api secara paksa.

Tidak sedikit orang-orang Kristen yang mereka tawan
untuk dijadikan budak, sementara sisanya dibunuh. Gereja-
gereja, kalau tidak mereka hancurkan, mereka jadikan Masjid.
Altar-altar diporak-porandakan. Orang-orang Kristen mereka
sunat, dan darahnya mereka tuangkan pada altar atau tempat-
tempat pembaptisan. Beberapa mereka bunuh secara keji, yakni
dengan membelah perut dan mengeluarkan ususnya. Mereka
tending orang-orang Kristen, dan mereka dipaksa berjalan
sampai keletihan, hingga terjerembab di atas tanah. Beberapa
dipergunakan sebagai sasaran panah. Ada yang mereka betot
lehernya, untuk dicoba apakah bias mereka penggal dengan
sekali tebas. Lebih mengerikan lagi perlakuan mereka terhadap
perempuan.

Kewajiban siapa lagi kalau bukan kalian, yang harus
membalas dan merebut kembali daerah-daerah itu? Ingatlah,
Tuhan telah memberi kalian banyak kelebihan dibandingkan
dengan bangsa-bangsa lain: semangat juang, keberanian,
keperkasaan dan ketidakgentaran menghadapi siapapun yang
hendak melawan kalian. Ingatlah pada keberanian nenek
moyang kalian, pada kekaisaran Karel Agung dan Louis,
anaknya serta raja-raja lainnya yang telah membasmi Turki dan
menegakkan agama Kristen di tanah mereka. Kalian harus
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tergerak oleh makam kudus Tuhan Yesus Sang Juru Selamat
kita, yang kini ada di tangan orang-orang najis; kalian harus
bangkit berjuang, karena kalian telah tahu, banyak tempat-
tempat suci yang telah dikotori, diperlakukan secara tidak
senonoh oleh mereka.

Hai para ksatria pemberani, keturunan nenek moyang
yang tak tertaklukkan, janganlah lebih lemah daripada mereka,
tetapi ingatlah pada ketidakgentaran mereka. Jika kalian ragu-
ragu karena cinta kalian kepada anak-anak, isteri, dan kerabat
kalian, ingatlah pada apa yang Tuhan katakan dalam Injil: “Ia
yang mengasihi ayah dan ibunya lebih daripada Aku, tidak
pantas bagi-Ku”…Jangan biarkan apa yang menjadi kepunyaan
kalian menghambat kalian. Kalian tak perlu khawatir dengan
apa yang menjadi kepunyaan kalian. Negeri kalian telah padat
penduduknya, dan dari semua sisi tertutup laut dan
pegunungan. Tak banyak kekayaan di sini, dan tanahnya jarang
membuahkan hasil pangan yang cukup buat kalian. Itulah
sebabnya sering bertikai sendiri. Hentikan kesalingbencian dan
pertengkaran kalian, hentikan peperangan antar sesama kalian.
Bergegaslah menuju Makam Kudus, rebutlah kembali negeri itu
dari orang-orang jahat, dan jadikan miliki kalian. Negeri itu,
seperti dikatakan di dalam Alkitab, berlimpah susu dan madu,
Allah memberikannya kepada anak-anak Bani Israil.
Yerussalem, negeri terbaik, lebih subur daripada lainnya, seolah-
olah surga kedua. Inilah tempat Juru Selamat kita dilahirkan,
diperintah dengan kehidupan-Nya, dan dikuduskan dengan
penderitaan-Nya. Bergegaslah, dan kalian akan memperoleh
penebusan dosa, serta pahala di Kerajaan Surga."

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Urbanus_II. Akses tanggal 2 Agustus
2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Urbanus_II
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Urban's Speech

Pope Urban II was a powerful speaker; all our sources indicate

that the speech he delivered that day was moving and memorable. We

have several accounts that differ in detail, but the following delivers the

general sense of his message that day.

“The noble race of Franks, the pope said, must come to the
aid of their fellow Christians in the East. The infidel Turks are
advancing into the heart of Eastern Christendom; Christians are
being oppressed and attacked; churches and holy places are being
defiled. Jerusalem is groaning under the Saracen yoke. The Holy
Sepulchre is in Moslem hands and has been turned into a mosque.
Pilgrims are harassed and even prevented from access to the Holy
Land.

The West must march to the defense of the East. All should
go, rich and poor alike. The Franks must stop their internal wars
and squabbles. Let them go instead against the infidel and fight a
righteous war.

God himself would lead them, for they would be doing His
work. There will be absolution and remission of sins for all who die
in the service of Christ. Here they are poor and miserable sinners;
there they will be rich and happy. Let none hesitate; they must
march next summer. God wills it!

Deus Hoch Vult! (God wills it) became the battle cry of the
Crusaders.”

Sumber:

http://crusades.boisestate.edu/1st/29.shtml. Akses tanggal 13 Agustus
2008.

http://crusades.boisestate.edu/1st/29.shtml


123

Peta Perang Salib Pertama 488-539 H/1095-1144 M

Sumber:

http//www.29052008110944_The_Crusades. Akses tanggal 22 Agustus
2008.
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Sumber:

http://marhanfaiz.wordpress.com/2008/06/15/perang-salib-perang-
panjang-islam-dan-kristen-bag-3/. Akses tanggal 10 agustus 2008.

http://marhanfaiz.wordpress.com/2008/06/15/perang-salib-perang-panjang-islam-dan-kristen-bag-3/
http://marhanfaiz.wordpress.com/2008/06/15/perang-salib-perang-panjang-islam-dan-kristen-bag-3/
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Alp Arslan

Humiliating Emperor Romanov

IV. From a 15th-century

illustrated French translation of

Boccacio's De Casibus Virorum

Illustrium.

Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alp
_Arslan. Akses tanggal 10
Agustus 2008.

Patung Alp Arslan

Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alp
_Arslan. Akses tanggal 10
Agustus 2008.

Pertempuran Manzikert tahun
464 H/1071 M.

Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alp
_Arslan. Akses tanggal 10
Agustus 2008.
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Peter Sang Petapa

Ketika sedang berkhotbah
mencari dukungan untuk
bergabung dengannya untuk
membebaskan Tanah Suci.

Sumber:
http://www.nndb.com/people/5
88/000095303/. Akses 02
Agustus 2008.

Baldwin dari Bologne

Ketika pertama kali memasuki
wilayah Edessa pada februari
491 H/1098 M.

Sumber:

http://en.wikipedia.org/wiki/Co

unty_of_Edessa. Akses tanggal

13 Agustus 2008.
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Godfrey dari Bouillon

Ia mendapat julukan sebagai
Pelindung Baitul Maqdis.
Gelaran rasminya ialah
Advocatus Sancti Sepulchri
(Pelindung Makam Suci).

Sumber:
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pe
rang_Salib_Pertama. Akses
tanggal 10 Agustus 2008.

Patung Gofrey dari Bouillon

Submer:
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pe
rang_Salib_Pertama.Akses
tanggal 10 Agustus 2008.

Adhemar de monteil

Ketika memakai topi Bishop
sedang membawa Tombak Suci
dalam Pertempuran Perang Slib
Pertama.

Sumber:
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pe
rang_Salib_Pertama. Akses
tanggal 10 Agustus 2008.
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Paus Urabanus II

Ketika berkhotbah di Konsili

Clermont, sedang berpidato

memberi ucapan yang berkobar-

kobar untuk membebaskan

Tanah Suci Yerussalem.

Tanggapan seruan Paus Urbanus

II sungguh luar biasa.

Sumber:
http://marhanfaiz.wordpress.co
m/2008/06/15/perang-salib-
perang-panjang-islam-dan-
kristen-bag-2/. Akses tanggal 10
Agustus 2008.

Kaisar Alexius Comnenus

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Ale
xios_I_Komnenos. Akses tanggal
10 Agustus 2008.
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Pengepungan Antiokhia, dari
lukisan miniatur abad
pertengahan selama Perang Salib
Pertama.

Sumber:
http://www.paguyubanpulukada
ng.com/viewtopic.php?t=834.
Akses tanggal 10 agustus 2008.

Tentara Perang Salib merampas
Yerusalem setelah pengepungan
lima minggu, dilanjutkan
perampasan perbendaharaan
kota dan membantai orang-
orang Yahudi dan Islam.

Sumber:
http://www.Tragedi Palestina_
Com - Harun Yahya.htm. Akses
tanggal 9 April 2007.

Qubbat as-Sakhrah

Sumber:
http://www.Tragedi Palestina_
Com - Harun Yahya.htm. Akses
tanggal 9 April 2007.
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Raymond dari Poitiers menyambut Louis VII di Antiokhia.

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Kedua. Akses tanggal 13
Agustus 2008.

Kejatukan Yerussalem menandakan kejayaan Perang Salib Pertama.

Sumber:
http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Pertama. Akses tanggal 10
Agustus 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:RaymondOfPoitiersWelcomingLouisVIIinAnti
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Kedua
http://ms.wikipedia.org/wiki/Imej:1099jerusal
http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib_Pertama
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Nama Ibu

Anak Ke

Pekerjaan Orang Tua

Agama

Status

Nama Istri

Nama Anak

Riwayat Pendidikan

No Pendidikan

1 MI Muhammadiyah Cipari Cilacap

2 SMP Al-Hidayah Sidareja Cilacap

3 MA Al-Ittihad Sidareja Cilacap

4 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Curiculum Vitae

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

CURICULUM VITAE

: Arief Imam Shobari

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 25 September 1980

: Laki-laki

: Jl. Kolonel Sugiyono No. 26 Rt
Cilacap

Alamat di Yogyakarta : Jl. Depokan I No. 225 Rt 08/02
Kota Gede Yogyakarta

: Slamet Musthofa

: Muti’ah

: Empat dari 5 bersaudara

an Orang Tua : PNS

: Islam

: Kawin

: Nur Endah Hestiarini

: Muhammad Habib As-Shobari

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Jurusan

MI Muhammadiyah Cipari Cilacap

Hidayah Sidareja Cilacap

Ittihad Sidareja Cilacap IPS

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sejarah dan
Kebudayaan Islam

Curiculum Vitae Saya buat dengan sebenar

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

Yogyakarta, 26 Agustus

Hormat Saya

Arief Imam Shobari

Rt 05/04 Cipari

08/02 Prenggan

Tahun

1992

1995

1998

Sejarah dan
Kebudayaan Islam

2008

Saya buat dengan sebenar-benarnya

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

Agustus 2008

Arief Imam Shobari
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