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Salah satu pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat orang 

adalah seorang panglima yang bernama Thariq bin Ziyad. Thariq adalah salah 

seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit Kerajaan 

Umawiyah (Bani Umayyah). Setelah Musa bin Nushair membuka jalan pasukan 

Islam ke Eropa, Thariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan 

Andalusia. Atas perintah Khalifah al-Walid bin Abdul Malik, Thariq membawa 

pasukan Islam menyeberangi selat Gibraltar menuju daratan Eropa dari sinilah 

sejarah bangsa Ifranji –sebutan untuk orang-orang Eropa- itu berubah. 

Thariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 H atau 670 M di Kenchela, 

Aljazair, dari kabilah Nafzah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang 

berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti 

masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu, ia belajar membaca dan menulis, juga 

menghafal surat-surat Alquran dan hadis-hadis. 

Dalam Tarikh Ibnu Nushair, sejarawan mengatakan Thariq adalah budak 

dari amir Kerajaan Umawiyah di Afrika Utara, Musa bin Nushair. Lalu Musa 

membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. 

Setelah beberapa generasi kemudian, status Thariq sebagai budak dibantah oleh 

keturunan-keturunannya.  

Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah 

Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nushair 

dan pasukannya - Thariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nushair - . Namun 

penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka 

belum kokoh, terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama 

dari Islam ke agama selainnya. 

Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa 

Uqbah bin Nafi’, kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Islam belum 

mapan di suatu daerah, Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. 

Selain itu keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai 

pergerakan Uqbah bin Nafi’. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko 



sering murtad setelah masuk ke dalam Islam (Qishshatu al-Andalus min al-Fathi ila 

as-Suquth, Hal. 30). 

Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nushair dibuat 

kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya yang 

bernama Thariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya 

pasukan ini berhasil menaklukkan Kota Al-Hoceima, salah satu kota penting di 

Maroko. Kota ini sebagai wilayah strategis yang mengantarkan pasukan Islam 

menguasai semua wilayah Maroko. Musa kembali ke Qairawan sedangkan Thariq 

menetap di sana dan memberi pengajaran keagamaan kepada masyarakat Barbar 

Maroko. 

Menaklukkan Andalusia 

Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang 

ditaklukkannya karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan 

mengusai, akan tetapi tujuannya adalah membebaskan wilayah tersebut, 

membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasanya dan hukum-hukum 

yang tidak adil. Oleh karena itu, kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan 

umat Islam, penduduk pribuminya berbondong-bondong memeluk agama Islam. 

Sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang 

raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita 

tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. 

Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan 

kepada umat Islam untuk menngulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari 

kezalimannya. 

Segera setelah permintaan tersebut sampai kepada Thariq, ia langsung melapor 

kepada Musa bin Nushair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. 

Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah al-Walid bin Abdul Malik 

dan beliau menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukkan Andalus yang telah 

dirintis sebelumnya. 

Pada bulan Juli 710 M, berangkatlah empat kapal laut yang membawa 500 orang 

pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan 

perang Andalusia, mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan 

orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah 

didapatkan, Thariq bin Ziyad membawa serta 7000 pasukan lainnya melintasi 

lautan menuju Andalusia. 



Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi 

pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya Perang Sidonialangsung 

mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota 

Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang 

serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan 

peralatan perang lengkap segera berangkat ke Selatan menyambut kedatangan 

pasukan Thariq bin Ziyad. 

Ketika Thariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang 

begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nushair untuk meminta bantuan. 

Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5000 orang. 

Akhirnya pada 28 Ramadhan 92 H bertepatan dengan 18 Juli 711 M, 12.000 

pasukan Muslim berangkat dari Maghreb dengan kapal-kapal mereka menuju 

Semenanjung Iberia bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina 

Sidonia.. Sesampainya di Andalusia, Thariq bin Ziyad Panglima pimpinan 

ekspedisi YAmendengar bahwa Roderick akan datang menyambutnya dengan 

pasukan yang jauh lebih besar dan lebih banyak dari pasukannya. Pasukan Muslim 

galau, namun pimpinannya tidak. Pimpinannya malah meminta mereka melakukan 

hal ekstrim: Bakar seluruh kapal! 

Tatkala ditanyakan kepadanya “Wahai pemimpin, sesungguhnya engkau 

mencelakakan kita dengan membakar kapal-kapal yang membawa kita kesini” 

Maka pemimpin itu menjawab: 

“Sesungguhnya setiap daerah Allah dan bumi Allah adalah kampung halaman kita. 

Wahai manusia kemanakah kalian akan pergi. Sesungguhnya lautan ada di belakang 

kalian, dan musuh ada di depan kalian. Dan tidak ada yang tersisa pada kalian, Demi 

Allah, kecuali kebenaran dan kesabaran.” 

Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama delapan hari. Kaum muslimin dengan 

jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang 

Visigoth pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan 

Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyirnakan rasa takut dari dada-

dada mereka 

Dengan kebenaran dan kesabarannya, panglima itu dapat memimpin pasukannya 

meraih kemenangan melawan musuh yang berlipat-lipat jumlah maupun 

persenjataannya. Dan akhirnya diingat sebagai salah satu ekspedisi yang paling 

sukses, yang membawa Islam ke Andalusia. 

Nilai – Nilai Motivasi  



Thariq bin Ziyad adalah seorang entepreneur sejati. Islamnya Andalusia adalah 

buktinya. Nilai moral yang kita dapatkan dapat kisah ini adalah bagaimana Thariq 

Bin Ziyad mampu memotivasivasi 12.000 pasukannya untuk maju tanpa ragu – 

ragu, nilai – nilai tersebut dapat kita lihat dari: 

1. Bakar Kapal Anda 

1. Tidak semua entepreneur berani mengambil resiko untuk fokus pada apa 

yang ia usahakan. Safe player bahasa kerennya, tidak mau mengambil risiko 

pada satu usaha. Semakin besar resiko yang berani dilakukan maka semakin 

besar pula nilai yang bias kita dapatkan.  

2. Ada yang mau berbisnis, tapi masih takut untuk meninggalkan pekerjaan. 

Sehingga hasil bisnis dan pekerjaannya setengah-setengah dan tidak 

maksimal, karena usaha dan waktu yang dicurahkan pun terbagi. 

3. Thariq membakar kapal bukan tanpa sebab. Tetapi agar seluruh kaum 

Muslim sadar bahwa pilihannya hanya ada satu; maju, tidak ada pilihan 

mundur. There’s no plan B. Akhirnya seluruh daya upaya, baik pikiran 

maupun fisik dikerahkan secara maksimal untuk maju dan menang. Dan itu 

yang Thariq dapatkan. 

4. Sama seperti kita, mungkin selama ini kegagalan kita diakibatkan oleh tidak 

seriusnya kita dalam satu hal. Tidak benar-benar mencurahkan perhatian 

kita, karena kita merasa masih memiliki rencana yang lain. Bila usaha kita 

belum menampakkan hasil yang maksimal. Saatnya kita mencoba untuk 

“membakar kapal” 

2. Berjalan dalam kebenaran 

5. Seseorang yang berjalan dalam kebenaran Islam tidak akan pernah rugi. 

Thariq sangat memahami hal itu. Ekspedisi ke Andalusia bukanlah 

ekspedisi sembarangan. Ia adalah ekspedisi yang dilakukan untuk 

meninggikan kalimat Allah. Sehingga Thariq berani meminta mereka 

membakar kapal. Karena Thariq memahami bahwa kehidupan ataupun 

kematian fii sabilillah adalah dua hal yang sama baiknya. 

 

Dalam bisnis hal yang sama akan kita temukan. Mulai dari niat membuat suatu 

bisnis, apakah hanya demi materi semata atau betul-betul diniatkan ghayatul-

ghayah (tujuan dari segala tujuan) adalah sebagai ibadah. Juga ketika berbisnis, kita 

dihadapkan pada  transaksi yang haram, riba, pinjaman-pinjaman haram dan segala 

macam hal yang membuat kita berpaling dari jalan kebenaran. 



Ketika Thariq membakar kapalnya, ini adalah penegasan bahwa mereka berjalan 

dalam kebenaran. Dan bisnis pun harus begitu. Bila kita sudah meyakini bahwa kita 

“berjalan di jalan kebenaran”, maka ucapkan basmalah dan “bakarlah kapal” 

3. Berjalan dalam kesabaran 

Banyak pula pebisnis yang tidak sabar dalam usahanya. Menginginkan hasilnya 

segera tampak. Padahal yang terjadi di dunia nyata tidaklah semacam itu. Bisnis 

memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Karena bisnis seperti bayi yang kita asuh 

hingga dewasa, mampu berdiri sendiri tanpa kita. Tapi harus diingat, agar itu 

terjadi, maka bayi harus disusui, diganti popoknya, dikelonin, diobati bila sakit, dan 

semua bentuk pengurusan yang lain. 

Bisnis memerlukan kesabaran karena itulah Thariq juga mengucapkan kalimat 

“Seandainya kalian mau bersabar dalam kesusahan yang sebentar saja, maka kalian 

akan menjalani kenikmatan dalam waktu yang panjang” 

Kesimpulannya sudah jelas. Bakalralah kapal, sehingga kita dapat fokus 

menjalankan satu bisnis. Dan berjalanlah dalam kebenaran dan kesabaran. Memang 

sulit melakukan itu dalam bisnis. Tapi insya Allah semuanya terbayar ketika bisnis 

kita tumbuh dan berkah. Saat itu harta kita bukan hanya sebagai pembela kita di 

dunia, namun juga sebagai pembela kita di akhirat. 

Sumber: 

Berbagai sumber. 


