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ABSTRAK 

 

Islam menjelaskan bahwa negara itu dibagi menjadi dua yaitu, daulah 

Islamiyah dan daulah kafirah. Ketika mayoritas rakyatnya orang-orang kafir, 

selama kekuasaannya tetap dipimpin oleh pemerintah Islam dan hukum-hukum 

Islam diberlakukan di dalamnya maka disebut juga dengan Daulah Islam. Sebab 

dapat dimungkinkan rakyatnya yang kafir itu lambat laun akan masuk Islam 

secara berangsur-angsur seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Islam dunia. 

Demikian pula sebaliknya, Daulah Kufri adalah sebuah negara yang dikuasai oleh 

pemerintahan kafir dan hukum-hukum kafir diberlakukan atas orang-orang Islam. 

Serta tetap disebut sebagai daulah kafir selama kekuasaannya dipimpin oleh 

pemerintahan kafir dan hukum-hukum kafir diberlakukan didalamnya, meski 

mayoritas rakyatnya orang-orang Islam. sebab hukum-hukum kafir lambat laun 

dapat merubah menjadi orang-orang kafir seperti yang ditunjukkan dalam sejarah 

Islam dunia. 

Dari berbagai negara yang penduduknya mayoritas memeluk Islam, 

Indonesia adalah negara terbesar jumlah umat Islamnya, yaitu mencapai 

237.556.363 jiwa. Dari jumlah tersebut, 58% umat Islam tinggal di pulau Jawa 

sebagai umat mayoritas. Skala perkembangan Islam terjadi begitu cepat hingga 

seluruh wilayah Nusantara ini hampir mayoritasnya menganut Islam. Islam 

merupakan agama yang sampai sekarang masih menduduki posisi sentral dalam 

kehidupan miliaran umat manusia di muka bumi ini. Namun kondisi agama Islam 

saat ini dengan dahulu berbeda, dimana saat ini agama Islam tengah mengalami 

krisis yang sangat menentukan antara bangkit kembali atau lenyap seutuhnya. 

Oleh karenanya, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait Bagaiamana 

mengetahui kontribusi Raden Fattah dalam Penyebaran Islam di Demak, sebab di 

pulau Jawa inilah kobaran api Islam pernah menyala pada abad ke-15 dan ke-16 

M. Selain hal tersebut  masih belum banyak referensi yang menerangkan dengan 

detail terkait perjalanan beliau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Untuk memperoleh data 

yang obyektif, maka peneliti melakukan penelitian pustaka (library research), 

dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan hasil penelitian para sejarawan. 

Dari hasil studi riteratur didapatkan bahwa kontribusi Sultan Fattah dalam 

menyebarkan Islam di kota Demak adalah 1. Menetapkan undang-undang 

Kerajaan Islam Demak dalam kitab Salokantara maupun Anger Surya Alam. 2. 

Menerapkan hukum Islam. 3. Memperbaiki sistem ekonomi. 4. Membangun 

kekuatan militer. 5. Membangun masjid sebagai pusat kaderisasi. 6. Mendirikan 

pesantren sebagai pusat pendidikan. 
 


