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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sememangnya hidup bermasyarakat dan apabila disebut masyarakat, 

sudah pasti memerlukan kepada satu peraturan. Peraturan itu wajib dipatuhi agar 

masyarakat itu menjadi aman tenteram serta sama-sama dapat membina kemajuan. 

Peraturan itu tidak dapat dipatuhi melainkan dengan adanya penguasa atau pemimpin. 

Maka oleh itu pemimpin sahajalah yang dapat mengikat dengan peraturan agar 

masyarakat itu tidak menjadi pincang, menindas antara satu sama lain, merompak, 

membunuh dan sebagainya. Kerana itulah kita dapati tidak ada satu kelompok 

masyarakat pun di dunia ini ~ hatta orang asli di dalam rimba ~ melainkan 

kesemuanya mempunyai pemimpin. Hanya pemimpin menundukkan masyarakat di 

bawahnya ke arah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan sama ada dengan 

sukarela atau terpaksa.
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Sememangnya tabiat Islam itu memimpin, menentukan corak kehidupan, 

mengawal masyarakat dan mendisiplinkan perjalanan hidup manusia mengikut 

ketetapan yang telah digariskan Allah. Maka ada di antara manusia yang cukup 

dengan petunjuk al-Quran dan as-Sunnah manakala sebahagian lain memerlukan 

kepada kekuatan dan kekuasaan untuk menundukkan mereka. 

Al-Imam Al-Ghazali berkata: 

                                                             
1 Md Lotfi Ariffin, 2012, Siasah Syar„iyyah, Pondok Tembak Enterprise, Kedah, Malaysia 
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“Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna melainkan 

dengan dunia. Pemerintah dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah asal 

(dasar) dan pemerintahan adalah penjaganya. Apa yang tidak ada asalnya akan 

hancur dan apa yang tidak ada penjaganya akan hilang. Pemerintahan dan 

pengawasan tidak akan sempurna melainkan dengan kekuasaan.”
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Sesungguhnya di antara hambatan paling besar dalam menghasilkan kejayaan 

adalah tidak adanya para pemimpin yang mengungguli syarat-syarat kepemimpinan 

Islam sesuai dengan peran sebagai tulang punggung kehidupan umat ini. Musuh-

musuh Islam amat menyedari akan hal ini sehingga mereka bertindak menghalang 

munculnya pemimpin sedemikian. 

Malah, Raja Louis X pernah mewasiatkan agar tidak ada di negeri-negeri 

Islam dan Arab pemimpin saleh yang memegang kekuasaan, dan beliau juga berpesan 

agar merusakkan sistem pemerintahan di negeri-negeri Islam melalui suapan, 

kriminalitas, dan perempuan, agar antara akar dan puncak tercerabut.
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Seorang orientalis Inggeris Montgomery Watt dalam harian Times terbitan 

London mengatakan, “Jika didapatkan seorang pemimpin yang cocok berbicara 

sesuai dengan Islam, maka sangat mungkin bagi agama ini untuk muncul kembali 

sebagai sebuah kekuatan politik terbesar dunia.”
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 Jalal al-Alam, 2001, Qadat Al-Gharb Yaquuluuna dalam Ali Muhammad Ash-Shalabi, Fikih 

Tamkin, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, Indonesia 
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Orientalis Yahudi, Bernard Lewis menulis artikel berjudul “Kembalinya 

Islam” dalam kajiannya tahun 1976 menyebutkan, “Sesungguhnya ketidakadaan 

pemimpin modern terpelajar; pemimpin yang benar-benar melakukan semua 

pengabdiannya untuk Islam, sesuai dengan tuntutan zaman baik dalam ilmu 

pengetahuan ataupun organisasi, telah membelenggu gerakan Islam untuk menjadi 

kekuatan yang menang. Maka hendaknya pemimpin yang semisal ini dicegah 

kemunculannya, untuk menjadi sebuah kekuatan yang mengendalikan kekuatan di 

dunia Islam. Gerakan ini sangat mungkin untuk berubah menjadi sebuah kekuatan 

politik yang besar jika ada pemimpin-pemimpin yang kapabel untuk itu.”
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Dari penyataan-penyataan mereka jelas menunjukkan pentingnya pemimpin 

yang lengkap dengan syarat, ciri atau kriteria tertentu dalam membawa halatuju 

khususnya merealisasikan usaha mendirikan agama dan mentadbir dunia dengan 

agama. 

Dalam Negara Islam jawatan paling penting ialah Ketua Negara, sehinggakan 

perkara yang sangat penting ini menjadi perbincangan teliti dan hangat di kalangan 

para ulama dari segi sifat, syarat dan tugas besar kepimpinannya. Jawatan penting ini 

diberi nama Khalifah atau Amir atau Imam, merupakan istilah-istilah yang disebut 

para ulama di dalam kitab-kitab mereka berdasarkan bahasa al-Quran.
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Di dunia Islam sekarang ini, kriteria kepala negara (Presiden) juga sangat 

beragam. Di Pakistan misalnya, seseorang dapat dipilih menjadi Presiden dengan 

syarat: muslim dan berusia sekurang-kurangnya 45 tahun (Pasal 41 Ayat 2 Konstitusi 

Pakistan). Di Iran, kualifikasi seorang presiden mencakup: Iranian origin, Iranian 

nationality, a good pastrecord, trustworthy and piety, and convinced belief in the 

fundamental principles of Islamic Republic of Iran, and the official madzhab of the 

country (Article 115, The Constitution of the Islamic Republic of Iran). Di Mauritinia 

Presiden pun harus seorang Muslim (Pasal 23 Konstitusi Republik Mauritinia 1991).
 7
 

Sekiranya diamati pandangan para ulama tentang persyaratan seorang 

pemimpin, ternyata bukan sahaja ulama terdahulu sahaja yang berbeda pendapat, 

malah juga dari kalangan ulama-ulama zaman sekarang.
8
 

Para ulama membahas hangat mengenai syarat-syarat ini adalah bagi/untuk 

menentukan bahawa seseorang pemimpin itu benar-benar layak dalam memikul 

tanggungjawab di atas muka bumi Allah ini agar ianya diredhai oleh Yang Maha Esa 

dan juga menentukan kemaslahatan ummah keseluruhannya. 

Antara tokoh ulama yang terkemuka mengutarakan perbahasan berhubung 

syarat kepimpinan ialah Imam al-Mawardi menerusi kitabnya iaitu Al-Ahkam As-

Sulthaniyyah dan Ibnu Khaldun yang menulis Mukaddimah. 

                                                             
7
 A. Djazuli, 2009, Fiqh Siyasah, Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia 
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Al-Mawardi menggariskan tujuh ciri kepimpinan, sedang Ibnu Khaldun hanya 

meletakkan lima ciri. Secara umumnya terdapat persamaan, tetapi apabila diamati 

huraian kedua-dua mereka ternyata berbeda. 

 Al-Mawardi sekadar mengungkapkan adil itu berserta syarat-syarat universal, 

sedang Ibnu Khaldun merujuk adil sebagai hemah tinggi seorang pemimpin hingga 

tidak wajar melakukan perbuatan dilarang yang akan mencemarkan kedudukannya. 

Berhubung ilmu, kedua-dua mereka menyatakannya sebagai upaya untuk 

berijtihad dan melaksanakan hukum Allah. 

Dalam perbicaraan ringkas mengenai pancaindera dan anggota badan yang 

sihat, kedua-duanya meletakkan kriteria itu sebagai keperluan agar pemimpin mampu 

membuat pertimbangan dan tindakan yang sesuai dengan penanggungan serta 

sempurna sebagaimana tuntutannya. 

Al-Mawardi meletakkan syarat pemimpin juga perlu berwawasan agar mampu 

memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. Begitu juga ciri keberanian 

dihurainya sebagai sifat kepahlawanan yang menjadikannya berupaya melindungi 

wilayah negara dan menentang musuh. Manakala pada huraian yang hampir 

semaksud, Ibnu Khaldun mengistilahkannya sebagai berkesanggupan atau mampu 

atau kompetensi iaitu dalam melaksanakan hukuman perundangan dan mengarah ke 

medan perang serta memimpin ketenteraan. Pemimpin itu turut perlu memahami 

assobiyah (kekitaan) yang wujud dan bersedia untuk diplomasi serta tabah memikul 

beban politik. Ini supaya dia mampu melindungi agama, memimpin jihad 

menghadapi musuh, menegak syiar Islam dan mentadbir kepentingan awam. 
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Namun, pada ciri keturunan Quraisy yang digariskan oleh kedua-dua tokoh 

ini, terdapat sedikit perbezaan nyata. Al-Mawardi tidak menghuraikan secara panjang 

lebar tetapi dapat difahami ketegasan berdasarkan hujah-hujahnya bahawa pemimpin 

mesti berasal dari keturunan tersebut. Sedang Ibnu Khaldun mengutarakan kupasan 

beliau dengan merujuknya sebagai assobiyah paling dominan dan berpengaruh. Ia 

dipilih demi mengelak pertentangan dan ketidaktaatan, sebaliknya membentuk 

kekuatan dan kebersamaan. 

Dari uraian yang pelbagai mengenai syarat kepimpinan, ulama yang 

memberikan pensyaratan yang banyak menginginkan seorang al-imam al-adham 

(kepala negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberi pensyaratan sedikit 

tampaknya lebih realitas.
9
 

Maka untuk adil dalam mengemukakan syarat kepemimpinan yang terunggul, 

maka penelitian ini berusaha mengajukan analisis komparatif antara kedua tokoh 

tersebut melalui skripsi ini. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan 

dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada: 

1. Analisis komparatif merujuk kepada persamaan dan perbedaan penyataan, 

hujah dan dalil digunapakai oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. 

                                                             
9 Ibid 
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2. Syarat kepemimpinan merujuk kepada ciri atau kriteria kepemimpinan 

yang dikemukakan kedua-dua tokoh. 

3. Hukum Islam merujuk kepada dalil al-Quran dan al-Hadis yang berkaitan 

syarat kepemimpinan. 

C. Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah 

seperti berikut: 

1. Bagaimana pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai syarat-

syarat kepemimpinan? 

2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun 

mengenai syarat-syarat kepemimpinan? 

3. Bagaimana analisis komparatif hukum Islam terhadap pemikiran Al-

Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai syarat-syarat kepemimpinan?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Melalui penulisan skripsi ini akan dapat mencapai tujuan-tujuan seperti 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai 

syarat-syarat kepemimpinan. 

2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Al-Mawardi dan Ibnu 

Khaldun mengenai syarat-syarat kepemimpinan. 
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3. Untuk mengetahui analisis komparatif hukum Islam terhadap pemikiran 

Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai syarat-syarat kepemimpinan. 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah 

pengetahuan bagi penulis dan bagi mereka yang nantinya membaca skripsi ini. Selain 

itu diharapkan dengan adanya penelitian akan mempermudahkan mereka-mereka 

yang ingin mengkaji atau meneliti pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun 

khususnya mengenai kepemimpinan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Seluruh data yang digali pada giliran berikutnya dianalisa, 

bersumber dari buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran di berbagai media, 

baik cetak mahupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas 

hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini 

(Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun), tetapi juga melibatkan penulisan orang lain 

yang mempunyai kaitan dengan perkara penelitian ini. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 
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Penelitian ini menekankan syarat kepimpinan sebagaimana dinyatakan 

oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun sebagai subjek penelitian. Selain itu, dalil 

digunapakai kedua tokoh dalam mengemukakan syarat kepimpinan itu dan 

kaitannya dengan hukum Islam juga merupakan subjek penelitian ini. 

Manakala objek penelitian ini adalah kedua-dua tokoh itu sendiri iaitu Al-

Mawardi dan Ibnu Khaldun serta karya utama mereka iaitulah kitab Al-Ahkam 

Al-Sulthaniyah dan kitab Mukaddimah.  

 

3. Sumber Data 

Oleh kerana penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber 

datanya adalah karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut atau disebut 

juga dengan data utama (primer). Sedangkan sumber data bantu atau 

tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas mengenai kedua 

tokoh tersebut, atau bahan –bahan yang membahas mengenai kepimpinan di 

mana nantinya diperlukan untuk mendukung dalam melakukan pembahasan. 

Adapun data utama dari Al-Mawardi adalah kitab berjudul Al-Ahkam Al-

Sulthaniyah dan dari Ibnu Khaldun adalah kitab berjudul Mukaddimah.  

 

4. Teknik Analisis 

Teknik analisis penelitian ini adalah secara deskriptif – komparatif – 

analitis. Dengan teknik deskriptif digambarkan mengenai syarat kepimpinan 
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oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Setelah dideskripsikan lalu dilakukan 

analisis secara komparatif untuk mengetahui perbedaan deskriptif yang 

digunakan kedua tokoh ini serta posisi masing-masing terhadap syarat 

kepemimpinan. Setelah ditemukan perbedaan, dilakukan lagi analitis 

komparatif untuk meneliti huraian hujah serta mengetahui relevansi pemikiran 

keduanya dalam konteks hukum Islam berdasarkan dalil dan nas. 

  

F. Sistematika Penulisan 

Agar skripsi ini menjadi lebih mudah untuk dicermati, maka diperlukan 

sistematika penulisan yang jelas dan runtun. Oleh sebab itu, skripsi ini direncanakan 

terdiri dari Lima Bab dengan penjelasan sebagaimana berikut: 

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang membahas mengenai latar 

belakang masalah, terkait dengan alasan diangkatnya judul skripsi ini, kemudian 

rumusan masalah yang menjadi persoalan penelitian. Kemudian tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua khusus dalam menyatakan mengenai biografi kedua-dua tokoh 

tersebut iaitu Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. 

Bab Ketiga membahas seputar hakikat kepemimpinan secara umum, juga 

membicarakan mengenai tanggungjawab kepemimpinan dan model-model 

kepemimpinan. 
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Bab Empat merupakan analisis yang memaparkan deskriptif digariskan oleh 

Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai syarat kepimpinan, diikuti komparatif 

deskriptif mereka, dengan sub bab akhir adalah analitis komparatif huraian hujah 

digunapakai kedua tokoh serta relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks 

hukum Islam berdasarkan nas dan dalil. 

Bab Lima merupakan penutup terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang 

telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawapan dari 

pokok permasalahan. Pada bab ini juga dikemukakan saran-saran dan rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


