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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu Khaldun adalah contoh filsuf politik yang mengikuti banyak kejadian

politik yang terjadi pada masanya. Ibnu Khaldun tidak menekankan satu

bentuk sistem politik dalam pemerintahan, namun konsep politiknya

berpusat pada ‘ashabiyyah. Teori ‘ashabiyyah Ibnu Khaldun merupakan

suatu ikatan psikologis dalam muatan politik. Misalnya, orang yang

melindungi (pemimpin) dan yang dilindungi (rakyat) bersedia saling

membantu karena kebersamaan perasaan.

2. Etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai dari

perbuatan dan tingkah laku manusia melalui hati nurani. Jika dihubungkan

dengan politik, etika dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang

seharusnya diterapkan dalam perilaku politik para politisi. Dengan etika,

manusia akan dibimbing menjadi politikus yang memiliki keprihatinan

terhadap masyarakat. Etika politik menurut Ibnu Khaldun adalah seorang

pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, menegakkan

keadilan, mendengar dan memberikan solusi terhadap permasalahan

rakyatnya, menepati janji, tidak berkhianat, dan tidak melakukan

penyimpangan-penyimpangan dalam hal politik yang akan merugikan

masyarakat dan negara.

3. Etika sangat penting untuk direalisasikan dalam realitas politik

kontemporer. Tanpa etika, ‘ashabiyyah tidak akan bisa mencapai
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superioritas dan keunggulannya. Dengan adanya etika dalam ‘ashabiyyah,

solidaritas sosial dan nasionalisme akan semakin kuat karena kebersamaan

perasaan dan saling menghormati satu sama lain.

4. Pada dasarnya masyarakat dewasa ini jauh lebih mudah untuk menerima

etos kemodernan dari pada masa-masa silam. Namun tidak juga bisa

diragukan bahwa pemikiran intelektual masa silam itu juga mempunyai

relevansi bagi kehidupan modern saat ini. Misalnya, bila melihat

perkembangan masyarakat dewasa ini, relevansi pengertian ‘ashabiyyah

Ibnu Khladun terletak pada ikatan partai, patriotisme, dan nasionalisme.

B. Saran

Setiap manusia memiliki kesalahan dan kekurangan. Begitu pula

penulis yang tidak dapat mengabaikan fakta bahwasannya dalam melakukan

penelitian ini terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan. Diantaranya

adalah penulis tidak dapat mengakses beberapa tulisannya yang rasanya perlu

untuk dijadikan sandaran dalam pembahasan ini, seperti al-‘Ibar dan at-Ta’rif.

Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca agar dapat memberikan

saran maupun kritik terhadap skripsi ini, sehingga bisa diperbaiki dan

dipahami secara lebih komprehensif tentang pemikiran Ibnu Khaldun

khususnya dan politik umumnya.


