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BAB  III

ETIKA POLITIK ISLAM

MENURUT IBNU KHALDUN (1332-1406 M)

A. Pengertian Etika dan Politik

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu ethos yang berarti:

kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Etika

menurut etimologis yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu

tentang adat kebiasaan. Sama halnya dengan kata moral dari bahasa Latin,

yaitu mos (mores) yang juga berarti adat kebiasaan. Jadi, etimologi kata etika

sama dengan etimologi kata moral.1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen

Pendidikan Kebudayaan, 1988), kata etika mempunyai tiga arti, yaitu: (1) ilmu

tentang apa yang baik dan apa yang buruk atau tentang hak dan kewajiban

moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan ataupun

masyarakat.

Etika merupakan istilah lain dari akhlak atau moral, tetapi juga

memiliki perbedaannya masing-masing. Konsep akhlak berasal dari

pandangan agama terhadap tingkah laku manusia. Agama sangat

menganjurkan setiap manusia agar berakhlak dan bertingkah laku dengan

baik. Nilai-nilai yang menentukan baik atau buruk, layak atau tidak layaknya

suatu perbuatan maupun tingkah laku itu bersumber dari ajaran agama.

1K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 4.
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Sedangkan konsep moral lebih cenderung dilihat dalam perspektif sosial

normatif, yaitu suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran nilai menurut

kebiasaan umum yang diterima oleh kesatuan sosial dan lingkungan tertentu.

Sehingga yang menjadi tolak ukur suatu nilai tindakan bagi moral ialah

norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, konsep etika memandang tentang tingkah laku manusia

dalam perspektif filsafat. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia,

serta teori yang meneliti nilai-nilai tentang perilaku manusia. Oleh sebab itu,

etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai dari perbuatan

dan tingkah laku manusia yang muncul dari pemikiran mendalam atau

renungan filosofis yang bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Sehingga

yang menjadi tolak ukur bagi etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia

itu baik atau buruk ialah akal pikiran atau rasio (filsafat).

Salah satu contoh mengenai tindakan baik dan buruk dalam perpaduan

antara etika, moral, dan akhlak adalah tentang mencari kesenangan hidup.

Kesenangan hidup merupakan sesuatu yang paling diinginkan dan dicari-cari

oleh manusia. Misalnya, keinginan seseorang yang ingin memiliki kekayaan.

Agama telah mengajarkan untuk mencari kekayaan tersebut dengan

bersungguh-sungguh dalam bekerja dan tentunya diperoleh dengan cara yang

baik serta halal. Sehingga dalam mencari kesenangan hidup bukan berarti

ingin memiliki kekayaan dunia sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan

orang lain, tetapi juga pandai dalam memelihara tali silaturrahmi dan

persahabatan karena kesenangan hidup yang sesungguhnya terletak pada
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kesenangan jiwa. Tindakan yang baik itu ialah apabila suatu perbuatan

tersebut menjadikan jiwa lebih tenang dan bahagia.

Dari contoh tersebut, konsep akhlak terletak pada ajaran agama yang

mengajarkan untuk tidak mencuri atau merampas hak milik orang lain agar

memperoleh kekayaan yang diinginkan. Sedangkan konsep moral terletak

pada tingkah laku yang menjaga tali silaturrahmi dengan masyarakat dalam

lingkungannya, dan konsep etika terletak pada kesenangan jiwa dalam

memperoleh kekayaan yang diinginkan tersebut.

Menurut terminologi, etika dapat diartikan dengan beberapa arti

sebagai berikut:2

1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio.

2. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat.

3. Kebenaran yang sifatnya universal dan eksternal.

4. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan

manusia.

5. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia

lainnya.

6. Tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa

manusia pada kebahagiaan hidup.

7. Simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan

konkret.

2Beni Ahmad Saebeni dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia,
2010), 28.
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8. Pandangan tentang nilai perbuatan baik dan buruk yang bersifat relatif dan

bergantung pada situasi dan kondisi.

9. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber

dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial,

politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan

pandangan hidup suatu bangsa.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah

ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban

moral maupun akhlak dalam pandangan filsafat. Kata etika terus

dikembangkan, sehingga dalam persoalan politik misalnya dikenal dengan

etika politik. Dalam konteks perilaku politik, peran etika sangat perlu

diterapkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik

dan mencapai kemakmuran.

Para filsuf sejak zaman Yunani Kuno hingga pemikir kontemporer

(baik dari kalangan muslim maupun non-muslim), telah banyak mengupas

persoalan etika yang dihubungkan dengan kekuasaan, kepemimpinan,

pemerintahan, dan hasil rumusan mereka adalah Etika Politik, yang di dalam

Islam lebih identik dengan sebutan Akhlaq as-Siyasi.3

Setiap model etika yang dijadikan pegangan akan menciptakan

tindakan yang berbeda-beda. Misalnya, partai politik yang berasaskan Islam

berarti etika yang dijadikan standar nilainya berasal dari sumber ajaran agama

Islam, yaitu memuat kecintaannya kepada negara dan sesama manusia, serta

3Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, 50.
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melaksanakan hukum-hukum agama bagi segala bentuk tindakan manusia

berdasarkan penyesuaian dalam konteks perkembangan zaman.

Suatu sistem pemerintahan seharusnya dapat menetapkan hukum-

hukum sosial-politik yang dapat diterima dan diikuti oleh rakyatnya secara

konsisten dan universal. Proses pembentukan hukum pemerintahan sangat

berpengaruh pada bentuk kekuasaan negara dan bukan pada sistem

pemerintahannya.4 Apakah hukum tersebut berdasarkan bentuk kekuasaan

negara yang bersifat dunia ataupun yang bersifat agama. Hendaknya suatu

negara itu bisa menerapkan hukum sosial-politiknya secara adil dan

menyeluruh, walaupun masyarakatnya terdiri dari beberapa agama.

Dengan kata lain, semestinya bentuk hukum dalam suatu pemerintahan

itu ialah bersifat agama dan sekaligus bersifat keduniawian. Misalnya, dalam

sistem pemerintahan Negara Islam yang bersubstansikan sebagaimana negara

sekuler yang juga berlandaskan pada fanatisme, solidaritas, dan kekuatan

golongan, karena ketiga unsur itu ialah unsur terpenting dalam pembentukan

suatu negara, baik dalam peradaban Islam maupun bukan Islam.

Negara juga membutuhkan perangkat hukum yang positif, yakni

hukum ijtihadi yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman untuk menghadapi

tuntutan zaman yang dinamis dan selalu berkembang. Dalam hal ini, Ibnu

Khaldun memperbolehkan penyesuaian hukum dalam kehidupan bernegara.5

4Bentuk kekuasaan ialah susunan pemerintahan atau perserikatan yang dalam suatu
negara misalnya dikenal dengan republik. Sedangkan sistem ialah susunan yang teratur dari
pandangan, teori,  ataupun asas yang dalam pemerintahan negara misalnya dikenal dengan
sistem demokrasi, totaliter, parlementer, dan sebagainya.

5Dahlan Malik, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, 153.
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Selanjutnya kata politik dalam bahasa Inggris adalah politic, yang

berarti bijaksana; dalam bahasa Latin yaitu politucus; dalam bahasa Yunani

yaitu politicos, berasal dari kata polis yang bermakna city (kota). Sedangkan

dalam bahasa Indonesia, politik dipahami dalam tiga arti, yaitu: (1) segala

urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat) mengenai pemerintahan suatu

negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau kelicikan, dan (3)

dipakai menjadi nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu Ilmu Politik.6

Politik juga berasal dari kata politeia, yang dipakai oleh Plato (429-347

SM)7 untuk menjelaskan prinsip-prinsip atau dasar negara dan tindakan-

tindakan kenegaraan. Menurutnya, politik berarti segala hal yang bersangkut-

paut dengan berbagai tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga etika sangat diperlukan dalam politik, yaitu untuk memberikan

penilaian apakah pemerintahan itu telah dilaksanakan sesuai dengan kebaikan

dan kebenaran, atau malah sebaliknya.8

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, edisi keempat, 2008),

disebutkan bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian

kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses

pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Politik juga merupakan suatu

6Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, 60-61.

7Filsuf yang paling di hormati sepanjang zaman ini dilahirkan di Athena pada tahun
427 SM. Beliau berasal dari keluarga terhormat dan silsilah yang terhormat dalam keluarga
Aristokrat. Filsafatnya banyak terpengaruh dari gurunya, yaitu Socrates (470-399SM). Beliau
dikenal sebagai pemikir politik idealis-empiris. Lihat, Firdaus Syam, Pemikiran Politik
Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Ed. 1, Cet. 2
(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24-25.

8Robert P. Borrong, Etika Politik Kristen: Serba-serbi Politik Praktis, Cet. 1
(Jakarta: UPI STT Jakarta dan PSE STT Jakarta, 2006), 3.
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kegiatan dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh

seluruh masyarakat untuk dibawa ke arah kehidupan bersama yang lebih

harmonis.

Dalam konteks ilmu politik, terdapat dua tingkatan ilmu, yaitu: Ilmu

Politik dan Filsafat Politik yang didalamnya terdapat etika politik. Ilmu politik

adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dalam tata

kenegaraan. Sedangkan filsafat politik dan etika politik mengupas argumentasi

dan pernyataan-pernyataan ilmu politik mengenai hakikat realitas manusia,

pola legitimasi9, dan tuntutan normatif dasar yang dikemukakan. Misalnya,

tuntutan legitimasi politik demokratis yang mengandaikan bahwa dalam

realitas politik, kehendak masyarakat menjadi lebih efektif dalam pengambilan

kebijakan yang konkret.10

Ilmu politik erat sekali hubungannya dengan filsafat politik. Dalam

pandangan filsuf Yunani Kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat

hubungannya dengan moral filosofi atau etika. Sebagaimana yang telah

disebutkan sebelumnya, etika membahas persoalan yang menyangkut norma-

norma baik atau buruk. Misalnya, bagaimana seharusnya sistem pemerintahan

yang terbaik untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara, dan bagaimana

seharusnya seorang pemimpin dalam bertindak untuk keselamatan negara dan

masyarakatnya.

9Legitimasi ialah keterangan yang mengesahkan atau pernyataan yang sah menurut
undang-undang (pengesahan). Selain itu, dapat pula diartikan dengan seberapa jauh
masyarakat menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil
oleh seorang pemimpin. Ketika sebuah fenomena atau realitas sosial muncul, maka legitimasi
terhadap fenomena dan realitas itu pun harus jelas dalam etika politik.

10Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, 21-22.
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Penerapan sistem politik dalam negara, didasarkan pada gejala-gejala

politik dalam masyarakat. Tingkah laku politik dianggap sebagai bagian dari

tingkah laku sosial. Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan suatu

sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri atas bermacam-macam proses. Di

antara bermacam-macam proses ini dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai

suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya.

Inilah yang dinamakan sistem politik.11

Jadi, sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain

ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana

kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada

siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, dan kepada siapa

pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk

masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan

kebijaksanaan yang mengikat terhadap nilai-nilai. Keputusan-keputusan

kebijaksanaan ini diarahkan demi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

Melalui sistem politik, tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya

dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

B. Etika Politik Dalam Islam

Dalam sejarah umat manusia, tindakan kekerasan selalu mewarnai

kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari. Kekerasan mencakup arti

11Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), 57.
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yang luas. Salah satu contoh mengenai tindakan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya adalah dengan

cara menyakiti, mematikan, dan merugikan orang lain secara fisik, mental,

moral maupun spiritual. Kekerasan memang lebih sering dikaitkan dengan

kekuasaan. Penguasa terkadang memakai kekerasan dalam memimpin atas

kedudukan atau posisi mereka yang sedang berkuasa agar masyarakatnya

menjadi tunduk dan patuh pada setiap peraturan yang dibuatnya. Namun

apapun alasannya, kekerasan tidak bisa dibenarkan sebagai cara untuk

mendapatkan tujuan dari segala yang diinginkan. Karena kekerasan itu pada

akhirnya hanya akan dipakai untuk membela keadilan bagi diri sendiri.

Sejarah politik dalam Islam adalah sejarah dakwah untuk menyebarkan

amar ma’ruf nahi munkar. Sejarah ini bermula sejak masa Nabi Muhammad

SAW. di Madinah pada 622 M. hingga masa Khulafa ar-Rasyidin yang

berakhir sekitar 656 M. Pada saat itu, pemerintahan berada dalam upaya

menegakkan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada

perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ideal

kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang diterapkan oleh

Nabi di Madinah. Berkat usaha-usaha Nabi tersebut, lahirlah suatu komunitas

masyarakat Islam pertama yang bebas dan merdeka. Selanjutnya untuk

mengatur hubungan antar komunitas masyarakat yang majemuk itu, maka

diproklamirkanlah Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) sebagai undang-
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undang dasar pertama bagi Negara Madinah dan Nabi Muhammad SAW. di

anggap sebagai kepala pemerintahannya.12

Sebagai konstitusi negara, intisari dari Piagam Madinah yang sangat

penting untuk diterapkan dalam pembentukan negara Islam yang ideal, yaitu:

semua pemeluk Islam yang terdiri dari berbagai suku merupakan satu

komunitas dan hubungan antara sesama anggota komunitas Islam didasarkan

pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang

teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.13

Konstitusi ini juga merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum Muslim

Madinah dengan berbagai kelompok bukan Muslim yang ada di Madinah

tersebut untuk membangun masyarakat politik secara bersama-sama. Karena

masyarakat di Madinah terkenal dengan masyarakatnya yang majemuk.

Masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah adalah

pemerintahan yang toleran. Konsep toleransi sangat penting dalam hubungan

antara Islam dan negara, sehingga dapat menyatukan golongan-golongan yang

saling bermusuhan menjadi satu-kesatuan bangsa yang utuh. Nabi Muhammad

SAW. bukan hanya menjadi seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah SWT.

untuk menyebarkan risalah kenabian kepada masyarakatnya, tetapi beliau juga

dianggap sebagai seorang pemimpin negara yang adil dan mampu menerapkan

keagungan moral bagi rakyatnya. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi

12Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, 16.

13Dahlan Malik, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, 4.
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Muhammad SAW. adalah cerminan moralitas yang dapat memunculkan

kearifan-kearifan politik umat.14

Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW. dapat dikatakan

sebagai sistem politik par excellent atau sistem religius, yang seluruh politik

negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa

agama.15 Sehingga dalam kepemimpinannya, beliau dapat mempersatukan

umat, walaupun umat tersebut pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat

yang majemuk.

Naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika

politik Islam itu sangat menarik untuk kembali dikaji dalam konteks

pandangan etika politik modern. Sebab dalam piagam ini dirumuskan

gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti

kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai

dengan keyakinannya, kemerdekaan ekonomi antar golongan, dan lain

sebagainya.16

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW., pemerintahan Islam

diteruskan oleh empat khalifah yang utama, yaitu Khulafa Ar-Rasyidin. Cara

keempat khalifah tersebut dalam memimpin, mendekati cara pemerintahan

Nabi Muhammad SAW. Sehingga selama 30 tahun, keempat khalifah itu

menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis pada saat

itu. Namun setelah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin berakhir, pemerintahan

14Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, 17.

15Ibid., 48.

16Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 2009), xviii.



43

dalam Islam mengalami pasang-surut (kebangkitan dan keruntuhan).17

Singkatnya, dari sejarah itu terungkap bahwa pemerintahan yang

mengedepankan etika dan moralitas akan memperoleh kejayaan. Begitu pula

sebaliknya, jika suatu negara berada dibawah pemerintahan yang dijalankan

secara zalim, tidak adil, dan tidak bermoral, maka negara tersebut akan

mengalami kemunduran bahkan bisa mengalami kehancuran.

Etika politik bukanlah suatu sistem yang berbelit-belit. Secara

sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang

seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan

kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang keputusan dan kebijakan

politik itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani

kepentingan sendiri dari pada kepentingan rakyatnya. Padahal secara sistem

demokratis, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada para

pemimpinnya.18

“Jika seorang pemimpin telah berkuasa di suatu wilayah, maka ia
berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang
terpuji. Contohnya, kedermawanan, mau menerima dan berinteraksi
dengan dengan orang-orang yang tidak mampu, menghormati dan
memuliakan tamu, membantu semua orang, memberikan lapangan
pekerjaan, sabar, menepati janji, menjalankan dan menegakkan hukum
agama, memuliakan dan menghormati para ulama, mempercayai
orang-orang yang ahli dalam agama, menghormati orang yang lebih
tua, tunduk pada kebenaran dan menyerukannya kepada orang lain,
berempati kepada orang-orang cacat, rendah hati kepada orang-orang
miskin dan memberikan solusi terhadap keluhannya, bersikap sesuai
dengan aturan-aturan agama dan bersungguh-sungguh dalam
beribadah, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan,

17Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, 17.

18Borrong, Etika Politik Kristen, 131.
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monopoli, atau melanggar perjanjian. Inilah yang dinamakan etika
dalam berpolitik.”19

Etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik

terhadap pemerintahan negara dengan tolak ukur martabat manusia. Kajian

etika politik dalam Islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan

kritik ideologi, ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan

bagian integral dari syari’at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam

kehidupan. Politik harus dijalankan dengan nilai-nilai etika sehingga mencapai

tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan sosial.

Adapun prinsip-prinsip etika politik dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:20

1. Hubungan antara Kepala Negara dengan rakyat meliputi:

a. Kewajiban kepala negara: (1) bermusyawarah dengan warga (Q.S. 3:

159); (2) menandatangani keputusan terakhir (Q.S. 3: 159); (3)

menegakkan keadilan (Q.S. 4: 58, 38: 26); (4) menjaga ketentraman

(Q.S. 3: 110, 5: 33); (5) menjaga harta benda orang banyak (Q.S. 3:

161); (6) mengambil zakat (Q.S. 9: 103); (7) tidak membiarkan harta

benda beredar pada orang-orang kaya saja (Q.S. 59: 7); (8)

melaksanakan hukum Allah (Q.S. 5: 44, 45, 47-50); (9) golongan

minoritas memiliki hak yang sama dari segi undang-undang (Q.S. 2:

256, 5: 42-48; 10: 99, 60: 7-9).

b. Kewajiban rakyat meliputi antara lain: (1) disiplin (Q.S. 59: 7); (2) taat

yang bersyarat (Q.S. 4: 59); (3) bersatu di sekitar cita-cita tertinggi

19Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, 228-229.

20Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, 75-76.
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(Q.S. 3; 103, 30: 31-32); (4) bermusyawarah dalam persoalan orang

banyak (Q.S. 42: 38); (5) menjauhi kerusakan (Q.S. 7: 56, 13: 25); (6)

menyiapkan diri untuk membela negara (Q.S. 8: 60, 9: 38-41, 61: 1);

(7) menjaga mutu moral atau semangat rakyat (Q.S. 4: 83); (8)

menjauhi dari membantu musuh (Q.S. 60: 1, 9).

2. Hubungan Luar Negeri

a. Hal-hal yang bersangkut paut dengan: (1) hubungan antara Negara

Islam dan Negara kafir yang tidak memusuhi Islam (Q.S. 60: 7, 8); (2)

cinta damai (Q.S. 8: 61); (3) menyerukan risalah Islam dengan hikmah

(Q.S. 16: 125); (4) tanpa paksaan dalam memeluk agama (Q.S. 2: 256);

(5) tidak menimbulkan kebencian (Q.S. 6: 108); (6) meninggalkan sifat

diktator dan merusak (Q.S. 28: 23).

b. Dalam keadaan berselisih: (1) setia pada perjanjian yang telah dibuat

(Q.S. 5: 1, 9: 7); (2) patuh pada syarat-syarat perjanjian yang telah

disepakati walaupun membahayakan (Q.S. 16: 91, 92); (3) menghadapi

pengkhianatan dengan tegas (Q.S. 8: 58); (4) tidak memulai kejahatan

(Q.S. 5: 2); (5) jangan berperang pada bulan haram (Q.S. 9: 36, 2: 217,

5: 2); (6) jangan berperang di tempat-tempat haram (Q.S. 2: 191); (7)

memerangi bila diperangi (Q.S. 2: 190, 194); (8) tidak boleh lari ketika

bertemu musuh (Q.S. 8: 51); (9) kecuali untuk mengatur siasat perang

atau menggabungkan diri dengan pasukan lain (Q.S. 8: 16); (10) tidak

boleh takut mati (Q.S. 3: 154, 156, 173); (11) tidak boleh menyerah

(Q.S. 47: 35, 2: 192-193); (12) hati-hati terhadap tipu daya orang-
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orang kafir dan munafik (Q.S. 4: 77-78, 3: 165-168); (13) sabar dan

mengajak sabar (Q.S. 3: 200); (14) menghormati hak-hak untuk

bersikap netral dalam peperangan (Q.S. 4: 90); (15) persaudaraan

manusia sejagat (Q.S. 4: 1, 49: 13).

C. Sistem dan Bentuk Negara menurut Ibnu Khaldun

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan

rakyat merupakan kewajiban agama yang paling agung. Tegaknya nilai-nilai

agama seperti keadilan, keamanan, keteraturan, dan keadaban hanya mungkin

dilakukan melalui negara atau pemerintahan.21 Menurut Ibnu Khaldun, bentuk

pemerintahan itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:22

1. Kerajaan (al-mulk), yaitu pemerintahan yang membawa umatnya kepada

tujuan dan keinginan yang tersusun dalam satu individu. Pemerintahan ini

menyerupai apa yang dikenal dengan pemerintahan otoriter, individualis,

otokrasi atau inkonstitusional.

2. Republik (mulk-politik), yaitu pemerintahan yang membawa berbagai

manfaat bagi masyarakatnya dalam mencapai kemaslahatan duniawi

karena menjalankan kebijaksanaannya berdasarkan rasio oleh para pemikir

dan intelektual.

3. Khilafah, yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya untuk berpikir

sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kepentingan mereka.

Inilah yang dipahami sebagai pemerintahan yang Islami oleh Ibnu

21Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 13.

22Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat, 83.
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Khaldun. Jika aturan undang-undangnya diputuskan oleh para intelektual,

maka kebijaksanaan politiknya disebut rasional. Dan jika aturan-aturan itu

berasal dari syari’at agama, maka orientasi politiknya adalah religius,

bermanfaat dalam kehidupan keduniaan dan keakhiratan.

Hal terpenting dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik bukanlah

terletak pada bentuk negara, namun bagaimana negara dapat berjalan secara

adil dan jujur dalam moral-etik agama yang menjamin pembangunan di

berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Terlepas

dari apapun bentuknya, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep negara

yang dipahami oleh Ibnu Khaldun ialah konsep negara yang Islami dan

berjalan sesuai dengan ajaran semangat Islam dalam setiap hukum yang

diterapkan.23

Konsepsi negara yang Islami tersebut menurut Ibnu Khaldun adalah

negara yang tidak hanya terpaku untuk melaksanakan syari’at agama ataupun

hal-hal yang berkaitan dengan akhirat semata, tetapi negara yang

memperhatikan masalah dunia dan akhirat secara seimbang. Sehingga

pemerintahannya pun benar-benar mencerminkan tujuan Islam untuk

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Negara yang Islami semestinya dipahami dalam beberapa karakter

sebagai berikut:24

1. Negara yang berakidah, terbentuk, berdiri, dan tegar dengan kokoh di atas

landasan falsafah yang lengkap (dunia dan akhirat). Yaitu berlandaskan

23Dahlan Malik, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, 153.

24Ibid., 153-155.
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suatu akidah dan konsepsi wujud, falsafah etika, sistem akhlak, dan juga

sistem hukum kemasyarakatan yang meliputi aspek sosial, politik,

ekonomi, dan budaya. Negara yang Islami bukan seperti gambaran

sebagian orang yang mengacu pada pikiran Barat bahwa negara yang

Islami adalah negara agama yang membatasi diri pada suatu kepercayaan

keagamaan yang bersifat gaib, tata cara ibadah, serta ritual semata.

2. Persoalan hukum di dalam negara yang Islami tidak dibentuk secara kaku,

namun dibentuk melalui mufakat di antara para ahli hukum Islam yang

menangani masalah hukum agama maupun duniawi.

3. Negara yang Islami adalah negara yang berakhlak dan berperike-

manusiaan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang tunduk kepada

Allah dan dapat menegakkan keadilan di antara manusia. Sehingga tujuan

akhlak atau etika senantiasa seiring dengan tujuan di berbagai bidang

kehidupan lain, seperti sosial, ekonomi, politik, dan militer.

4. Negara yang Islami adalah negara berperadaban, meliputi masalah

peningkatan ekonomi, pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi

kebaikan manusia dalam koridor akhlak Islami.

5. Negara yang Islami memiliki kekokohan dasar dan kedinamisan bentuk.

Semestinya Islam menjadi landasan negara dalam bentuk negara yang

senantiasa berkembang menurut ijtihad dan perkembangan zaman.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara yang Islami

mementingkan akhlak atau etika dalam semua bidang kehidupan. Sehingga

pada negara yang Islami, tujuan dalam keduniaan bisa terwujud dengan
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memakmurkan ekonomi rakyat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta dapat mengembangkan peradaban dan kebudayaan pada

umumnya.

Mengenai sistem dan bentuk negara, agama Islam juga tidak

memberikan perincian yang jelas. Islam hanya memberikan penegasan

mengenai proses pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan, kejujuran,

keikhlasan, dan segala sesuatu yang menyangkut hukum (syari’at)

dikembalikan kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi – tidak boleh penguasa

menyimpang dari syari’at.25 Islam tidak mengharuskan suatu bentuk

pemerintahan apapun, selama pemerintahan itu dapat berjalan sesuai dengan

nilai-nilai ajaran Islam yang benar. Segala aspek-aspek yang buruk dalam

suatu negara merupakan keburukan yang muncul dalam pemerintahan tanpa

etika.

Politik tidak hanya mencakup persoalan negara, tetapi juga membahas

tentang hubungan antar manusia dalam bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh,

kekuasaan atau otoritas secara luas. Dengan demikian, politik dapat mengarah

pada objek pembahasan dalam lingkup pemikiran dan tindakan atau perilaku

politik dalam perspektif filsafat etika. Dengan etika, manusia akan dibimbing

menjadi politikus yang memiliki keprihatinan terhadap masyarakat dan

bertindak atas dasar pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat agar

masyarakatnya bisa hidup aman dan sejahtera.

25Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, 31-32.
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D. Konsep Politik Ibnu Khaldun

Konsep tentang politik menurut Ibnu Khaldun terletak pada konsepsi

‘ashabiyyah. Terlebih lagi karena konsep ini telah menjadi landasan utama

dalam pembentukan negara, serta menjadi dasar kekuatan sentral politik

menurut Ibnu Khaldun. Jadi, pembicaraan konsep politik Ibnu Khaldun tidak

bisa lepas dari pembicaraan tentang konsep ‘ashabiyyah.

1. Pengertian ‘Ashabiyyah

Kata ‘ashabiyyah telah digunakan bangsa Arab jauh sebelum

kedatangan Islam. Namun pengertian ‘ashabiyyah tersebut berkonotasi

negatif, yakni fanatisme kekabilahan atau kesukuan yang sempit, dan

menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.26 Sehingga ‘ashabiyyah

pada waktu itu dianggap sebagai penghancur superioritas umat Islam periode

awal, karena telah memunculkan berbagai dinasti dalam Islam.

Namun dalam kata pengantar buku Muqaddimah terjemahan Franz

Rosenthal27, dijelaskan bahwa istilah ‘ashabiyyah berasal dari kata ‘ashaba

(keluarga). Istilah tersebut pada mulanya mengandung makna membantu dan

memperkuat keluarga. Kemudian istilah tersebut berkaitan erat pula dengan

istilah ‘ishabah dan ‘ushbah, yang keduanya sama-sama berarti kelompok.

Istilah ‘ashabiyyah oleh Franz Rosenthal jika diterjemahkan kedalam bahasa

Inggris yaitu group feeling. Jadi, ‘ashabiyyah adalah rasa kelompok atau

solidaritas sosial dalam kelompok.

26Dahlan Malik, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, 80.

27Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Franz Rosenthal, lxxviii.
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‘Ashabiyyah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun ini tidak terbatas pada

hubungan keluarga semata, namun bisa bermakna luas dalam bentuk

hubungan-hubungan yang dibangun oleh seorang pemimpin secara efisien

dengan para pendukung dan masyarakatnya. Hubungan antara pemimpin

dengan masyarakatnya akan memunculkan proses saling membutuhkan. Jika

terjadi perpaduan secara besar-besaran, maka akan menghasilkan kelompok

superioritas yang besar pula dalam suatu negara.

‘Ashabiyyah merupakan sebuah konsep besar yang mewarnai segenap

pemikiran politik Ibnu Khaldun. Dalam pembukaan keterangannya tentang

dinasti, kerajaan, khilafah, pangkat pemerintahan dan segala yang

berhubungan dengan kekuasaan, ia menyatakan bahwa kemenangan selalu

berada di pihak yang memiliki ‘ashabiyyah (solidaritas) lebih kuat. Oleh

sebab itu, seorang penguasa memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan

kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik

dari dalam maupun dari luar negeri terhadap otoritas dan kekuasaannya. Dari

berbagai ‘ashabiyyah atau solidaritas kelompok yang terdapat di negara itu,

seorang kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling

dominan.28

Ibnu Khaldun memahami ‘ashabiyyah sebagai ikatan yang memiliki

kekuatan mengikat dalam komunitas masyarakat. Ikatan tersebut membuat

satu kelompok ‘ashabiyyah memiliki rasa senasib sepenanggungan. Bila salah

satu anggota merasa tersakiti, maka seluruh masyarakat yang ada dalam satu

28Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 105.
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‘ashabiyyah tersebut juga akan ikut merasakan tersakiti.29 Sehingga pada

umumnya, ‘ashabiyyah merupakan ikatan emosional yang mengikat dan

menyatukan hubungan antar manusia, sehingga memiliki solidaritas sosial

yang tinggi terhadap sesamanya.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan misalnya, ‘ashabiyyah dapat

memperkuat kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian,

kebutuhan apapun yang diinginkan akan segera terpenuhi akibat dari

kerjasama dan rasa solidaritas tersebut. Karena di dalam ‘ashabiyyah, tiap

individu diarahkan untuk memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuannya

dan merasakan kesatuan dari rasa solider yang amat erat.

2. Macam-macam ‘Ashabiyyah

Solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia. Ia didasarkan

pada bermacam-macam bentuk, seperti: ikatan darah atau berdasarkan pada

keturunan, bertetangga, persekutuan, maupun hubungan antara pelindung dan

yang dilindungi. Untuk lebih jelasnya, ‘ashabiyyah memiliki lima bentuk,

yaitu sebagai berikut:30

a. ‘Ashabiyyah kekeluargaan atau keturunan, yaitu ‘ashabiyyah yang

paling kuat karena berdasarkan pada hubungan darah.

b. ‘Ashabiyyah kekerabatan, yaitu ‘ashabiyyah yang terjadi karena

hubungan kekerabatan lintas keluarga, dimana seorang individu dapat

memperluas ‘ashabiyyahnya melalui garis keturunan yang dianggap

memiliki ikatan darah walaupun jauh. Misalnya, kekhawatiran

29Ibnu Khaldun, Muqaddimah (terj. Masturi Irham, dkk), 192.

30Ibid., 192-209.
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seseorang anggota keluarga jauh terhadap kehinaan yang mungkin

diterima oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan

dengannya meskipun cukup jauh.

c. ‘Ashabiyyah kesetiaan, yaitu ‘ashabiyyah yang terjadi karena peralihan

seseorang dari satu garis keturunan dan kekerabatan kepada keturunan

yang lebih kuat atau akibat kondisi-kondisi sosial tertentu. ‘Ashabiyyah

ini timbul dalam bentuk persahabatan dan pergaulan yang tumbuh

melalui proses tergabungnya seseorang pada suatu garis keturunan

yang baru. Adapun faktor pendorong dari ‘ashabiyyah ini ialah ambisi

dari seseorang untuk mencapai kekuasaan dalam strateginya yang

menggunakan popularitas dari suatu garis keturunan tertentu.

d. ‘Ashabiyyah penggabungan atau persekutuan, yaitu ‘ashabiyyah yang

terjadi karena penggabungan dua suku atau organisasi kedalam satu

naungan. Misalnya, jika antar dua bangsa memiliki satu hubungan

emosional yang kuat, maka kedua bangsa dapat dikatakan sebagai satu

‘ashabiyyah persekutuan.

e. ‘Ashabiyyah perbudakan, yaitu ‘ashabiyyah yang timbul dari

hubungan antara para budak atau kaum mawali dengan tuan-tuan

mereka.

‘Ashabiyyah dalam pertalian darah (keturunan) mempunyai kekuatan

mengikat pada kebanyakan umat manusia karena terdapat dorongan yang

tertanam dalam dirinya untuk menolak setiap kesakitan ataupun penindasan

yang terjadi pada keluarganya. Apabila tingkat kekeluargaan itu jauh, maka

timbullah perasaan kekeluargaan yang didasarkan kepada pengetahuan lebih

luas tentang persaudaraan. Hal inilah yang dinamakan dengan ‘ashabiyyah

dalam kekerabatan. Selanjutnya mengenai sahabat-sahabat yang dilindungi
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oleh orang-orang yang bersekutu, sehingga muncul rasa saling membantu

apabila hak-hak tetangga atau sahabatnya tersebut telah dilanggar. Maka ini

dinamakan ‘ashabiyyah dalam persekutuan.31

Ibnu Khaldun juga membedakan ‘ashabiyyah dalam dua bentuk, yaitu

‘ashabiyyah yang baik (kekuasaan pemimpin yang adil) dan ‘ashabiyyah

yang buruk (kekuasaan pemimpin yang zalim). ‘Ashabiyyah yang baik adalah

‘ashabiyyah yang bertujuan dan berperan untuk mencapai kebenaran dan

kebaikan dalam politik demi memenuhi perintah Allah, serta mengikis

berbagai bentuk kemungkaran. Sebaliknya, ‘ashabiyyah yang buruk

merupakan ‘ashabiyyah yang diarahkan semata-mata untuk mencapai

kekuasaan tanpa moral, sehingga akan menimbulkan pemerintahan yang

anarkis dan membebani masyarakatnya.32

Konsepsi ‘ashabiyyah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam

pengertian ikatan emosional pada kesatuan teritorial tersebut adalah mutlak

positif. Karena ‘ashabiyyah yang demikian tidak menuntut fanatisme buta

dari pengikutnya, tanpa melihat roda pemerintahan yang dijalankan oleh

pemimpinnya. Bahkan ‘ashabiyyah menurut Ibnu Khaldun akan semakin baik

dan kuat dengan agama, karena akan memberikan ajaran dan petunjuk untuk

mengarahkan ‘ashabiyyah secara benar dan mampu memperkuat ikatan

emosional didalamnya. Penyebabnya ialah:

“…‘Ashabiyyah menggerakkan manusia untuk mempertahankan dan
melindungi tempat tinggalnya; ‘ashabiyyah juga merupakan latar
belakang setiap akitivitas manusia, seperti pembangunan otoritas
kerajaan atau propaganda untuk satu tujuan tertentu. Tak satu pun dari
semua itu dapat dicapai tanpa perjuangan, sebab manusia mempunyai

31Ibid., 192.

32Dahlan Malik, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, 85-86.
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dorongan alamiah untuk mempertahankan diri, dan untuk bertarung,
orang tak dapat meninggalkan ‘ashabiyyah”.33

‘Ashabiyyah mengarah pada satu tujuan besar yaitu pembentukan

kedaulatan atau kekuasaan, karena masyarakat membutuhkan kepemimpinan

yang dapat melindungi dan mencegah mereka dari berbagai bahaya.

Pemimpin yang mutlak harus memiliki kekuatan dan dukungan dari

‘ashabiyyah yang kuat hingga mampu menjalankan tugas dalam

kepemimpinannya.

Namun terkadang dalam meraih kedudukan itu, seseorang bahkan

melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli apakah caranya

tersebut adalah salah atau merugikan bagi orang lain. Dengan demikian,

‘ashabiyyah juga memerlukan peran etika untuk memalingkan hati manusia

dari kecenderungan melakukan kebatilan agar menuju kepada kebajikan.

Sehingga cara-cara dan usaha yang dilakukan itu tidak menyimpang dari

ajaran agama.

3. Pemimpin dan Kedudukannya

Proses interaksi sosial antar manusia mengakibatkan kehidupan sosial

yang lebih besar, sehingga memerlukan seseorang yang mampu untuk

menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan tersebut. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan

pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para

anggota masyarakatnya yang memiliki konflik atau permasalahan.

33Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Franz Rosenthal, 263.
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“‘Ashabiyyah merupakan modal utama untuk melindungi dan
mempertahankan diri, mengajukan tuntutan terhadap lawan, dan
segala sesuatu yang diperlukan. Setiap komunitas sosial
kemasyarakatan, manusia secara natural membutuhkan pengontrol dan
penengah yang mampu menyelesaikan konflik antara golongan lain
dalam setiap komunitas masyarakatnya. Karena itu, pengontrol atau
penengah ini harus mampu menguasai mereka dengan ‘ashabiyyah
yang mereka miliki. Jika tidak demikian, maka ia tidak akan mampu
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.”34

Seseorang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, harus

berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat lainnya, harus

mempunyai wewenang, kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi di atas

masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, konflik dan segala

permasalahan di antara masyarakat bisa teratasi dengan baik dan benar.

Adapun yang dimaksud dengan seseorang yang mampu untuk bertindak

sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah seorang kepala

negara atau pemimpin.

Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya,

sikapnya, dan pemikirannya untuk mampu menciptakan suatu keadaan yang

nyaman dan sejahtera bagi yang dipimpinnya, serta mampu mengkoordinasi

setiap anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian,

pemimpin sangat berpotensi dalam menjaga keharmonisan dan mampu

menertibkan masyarakatnya.

Dewasa ini, seorang pemimpin atau kepala negara disebut juga dengan

Presiden. Presiden adalah sebutan bagi seseorang yang menjabat sebagai

ketua atau pemimpin. Kata Presiden berasal dari bahasa Latin, yaitu preases

34Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, 218.
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yang berarti pelindung atau pembela. Kata itu mula-mula digunakan untuk

menyapa para dewa pelindung (preaeses dii) dalam masyarakat Romawi

Kuno. Dikemudian hari, pada masa pemerintahan Kaisar-kaisar Romawi, kata

praeses dan praesidens digunakan untuk menyebut para pemimpin daerah

taklukkan yang kemudian dimasukkan dalam kekaisaran Romawi. Secara

sederhana, praeses dan praesidens berarti pemimpin, kepala pemerintahan

dalam suatu wilayah, atau kepala negara.35

Seorang pemimpin harus memiliki superioritas atau keunggulan dan

kekuasaan untuk berkehendak, serta kebijaksanaan untuk memutuskan suatu

perkara sehingga keputusannya merupakan kata akhir yang harus

dilaksanakan. Namun, terkadang seorang pemimpin itu memerintah secara

tidak adil, lebih mementingkan keinginannya sendiri, dan tidak

mementingkan rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan oleh seorang pemimpin  harus didasarkan kepada peraturan-

peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam politik yang harus dipatuhi

oleh semua pihak.36

Para pemimpin harus menguasai dan menetapkan sebuah keputusan

dalam setiap persoalan dan urusan kemasyarakatan seluruh rakyatnya.

Misalnya, mengenai hukum atau memutuskan suatu kebijakan. Para

pemimpin itu harus bersikap adil agar masyarakatnya tidak merasa tertekan

oleh hukum tersebut dan tidak akan merasa dibatasi oleh kekuatan apapun.

Namun jika para pemimpin menegakkan hukum-hukum lewat jalan intimidasi

35Borrong, Etika Politik Kristen, 67-68.

36Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 102.
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atau ancaman, maka pemerintahan itu akan kehilangan kepercayaan dan

masyarakatnya akan merasa tertekan dan tertindas.

“Seseorang yang memiliki ‘ashabiyyah yang kuat dan dihiasi dengan
karakter yang terpuji, serta sesuai untuk melaksanakan hukum-hukum
agama, maka ia telah siap untuk memegang tanggung jawab sebagai
pemimpin dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas mulia
tersebut.”37

Menurut ajaran agama, seorang pemimpin itu harus pula mengemban

tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh agama untuk menegakkan amar

ma’ruf nahi munkar melalui dukungan kekuatan dan kekuasaan dari negara

atau pemerintah. Tujuan dari berdirinya suatu negara adalah melaksanakan

sistem sosial yang baik, menegakkan keadilan, mencegah segala macam

bentuk kemunkaran atau penyimpangan terhadap norma agama dan umum,

serta senantiasa menganjurkan kepada umat manusia untuk melaksanakan

kebajikan sebagai realisasi dari perintah agama.38

“Kekuasaan dari suatu kekhalifahan cenderung memerintah
masyarakat berdasarkan ajaran agama, baik dalam kepentingan-
kepentingan akhirat maupun kepentingan-kepentingan dunia.
Kekhalifahan ini pada hakikatnya merupakan pengganti atau wakil
Allah dalam menjaga agaman dan kehidupan dunia.”39

Agar dapat efektif dalam menjamin ketertiban negara dan keserasian

hubungan antara warga negara, seorang pemimpin atau kepala negara tidak

harus mendasarkan kelembagaan dan kebijakan pemerintahannya atas ajaran

dan hukum agama yang ditaati oleh rakyat karena keyakinan agama semata.

Ketertiban negara dapat pula tercipta dari kewibawaan, kekuatan fisik, serta

37Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, 228.

38Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, 14.

39Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, 337.
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ketegasan dari pemimpin. Sehingga pemimpin yang ideal harus memiliki

pengetahuan yang luas, baik berupa tulisan tangan ataupun ketajaman

intelektual.40

“Adapun kriteria orang-orang yang dapat menduduki jabatan
terhormat harus memiliki empat syarat, yaitu: berilmu pengetahuan,
berkeadilan, berkompetensi41, dan sehat jasmani maupun rohani, yang
dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan
tugas serta tanggung jawabnya.”42

Permasalahan antar sesama masyarakat juga dapat dihindarkan jika

masyarakat memiliki kesadaran rasional yang kuat, bahwa perbuatan yang

sewenang-wenang itu akan berakibat permusuhan dan kehancuran. Oleh

sebab itu, memilih pemimpin yang terbaik merupakan keharusan agar

keadilan dapat ditegakkan di antara manusia.

Memilih pemimpin memang perlu memperhatikan figur atau tokoh.

Menurut setiap orang, ketokohan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang

menilai berdasarkan prestasinya, keunikannya, kegagahannya, jasanya,

maupun moralitasnya dan lain-lain. Selain dari figur, kriteria etis juga

diperlukan dalam memilih seorang pemimpin, seperti: reputasi (nama baik),

prestasi (hasil baik), akuntabilitas (pertanggungjawaban), mengutamakan

kepentingan bersama, menegakkan hukum, memiliki visi dan misi yang jelas,

dan memiliki program kerja yang sesuai kebutuhan bangsa.

40Zaid Ahmad, The Epistemology of Ibn Khaldun, 161.

41 Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan dan
memutuskan sesuatu. Syarat kompetensi merupakan keharusan karena seorang pemimpin
harus berani menegakkan hukum dan mampu menghadapi krisis politik dan segala
konsekwensinya. Dengan kompetensinya ini, seorang pemimpin menjadi layak menduduki
jabatan tersebut. Sehingga akan mampu menjaga masyarakatnya, menegakkan hukum-
hukum, dan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum.

42Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, 342.
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Ketika seorang pemimpin telah resmi menduduki jabatannya, ia

kembali memerlukan bantuan dari ‘ashabiyyahnya. Pada dasarnya seorang

pemimpin termasuk orang yang lemah karena harus memikul semua beban

dan tanggungjawab yang sangat berat. Oleh karena itu, pemimpin boleh

melimpahkan tugas-tugas kepengurusan kepada orang lain berdasarkan

kompetensi yang dimilikinya.43 Sehingga terjadilah proses pembagian

kekuasaan, berupa lembaga-lembaga dan institusi-institusi kemasyarakatan

yang menandai berdirinya suatu negara secara nyata.

Pembagian kekuasaan disini bukan berarti pemisahan kekuasaan

secara mutlak, dan bukan juga berarti bahwa dalam satu negara itu memiliki

beberapa orang kepala negara. Akan tetapi, seorang kepala negara yang telah

resmi itu akan membagi kekuasaan di bawah kepemimpinannya agar bisa

mengatur negara secara lebih efektif. Sebab masih adanya saling pengaruh

antara struktur politik tersebut.

Secara umum, Ibnu Khaldun membagi kekuasaan dalam 3 bagian,

yaitu:44

a. As-Sulthan (kepala negara), yang bertugas untuk menetapkan setiap

jabatan dari lembaga-lembaga yang ada dibawah naungannya.

b. Al-Wizarah (dalam hal pena), yang bertugas untuk menulis naskah atau

surat berharga (sekretaris), dokumentasi, retribusi dan sirkulasi

keuangan, dan mendata seluruh personel militer.

43Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, 420-421.

44Ibid., 421-422.
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c. Al-Hijabah (dalam hal pedang), yang bertugas memberikan pelayanan

dan menangani pintu gerbang pemimpin, menjatuhkan hukuman-

hukuman, serta menjaga terpidana agar tetap dalam penjara. Seperti:

kepolisian, menjaga benteng pertahanan, dan armada laut.

Kekuasaan memiliki tingkatan ke bawah dan lembaga-lembaga yang

berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin yang mengharuskan adanya

perencanaan dan pelaksanaan oleh masing-masing lembaga. Oleh sebab itu,

lembaga-lembaga tersebut dipercayakan kepada para pegawai pemerintahan

yang dipilih oleh pemimpin atau kepala negara. Dengan begitu, masing-

masing pegawai dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan

pengangkatan oleh penguasa yang membawahi lembaga-lembaga yang

dipimpin.


