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BAB III

KERANGKA TEORI

A. PENGERTIAN DASAR PEMERINTAHAN

Sarjana hukum indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, SH mengatakan

bahwa, negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan

manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemrintahan

ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingna rakyat untuk mencapai tujuan

organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib,

keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna

mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana

dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat

bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka

terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.1

Sebagai dasar pemerintahan terdapat teori sebagai berikut :

Menurut beberapa sarjana, maka sebagai dasar pemerintahan adalah kitab suci(injil)

atau de Heilige Schrift, dimana segala sesuatu disalurkan menurut kehendak Tuhan.

Pendapat demikian, samapai zaman baru ini, pendapat tentang pemerintahan yang

berdasarkan kitab suci itu tetap dipertahankan kebenarannya kebenarannya oleh

sarjana hukum dan negarawan bangsa Jerman yang bernama Friedrich Julius Stahl.

1Kansil dan Christin,Hukum Tata Negara Republik Indonesia,Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000.
Hal. 15
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Menurut Stahl, maka kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu ciptaan Tuhan, dalam

arti kata, bahwa kekuasaan pemerintahan itu berdasarkan atas Firman Tuhan dan

bahwa kekuasaan pemerintahan adalah suatu.

Berlainan dengan pendapat Sthal tersebut di atas, maka terdapat teori-teori

yang berlainan, yaitu teori-teori yang berpendapat, bahwa kekuasaan pemerintahan

itu tidak berdasarkan atas kekuasaan Tuhan, akan tetapi kekuasaan pemerintahan itu

adalah suatu bentuk atau ciptaan manusia, yaitu berdasarkan atas perjanjian

masyarakat atau contrat social. Teori ini untuk pertama kalinya telah dibntangkan

oleh Hugo de Groot dan Thomas Hobbes. Akan tetapi Jena Jacques Rousseau-lah

yang berhasil menguraikan contrat social itu secara populer, sehingga teorinya

menjadi mashur di seluruh dunia. Contrat social Rousseau adalah suatu perjanjian,

dimana semua rakyat berhak untuk ikut serta mengadakannya, dan bahwa tiap-tiap

orang dalam perjanjian ini harus menyerahkan segala hak kekuasaan dan

kemerdekaannya demi kepentingan masyarakat seluruhnya, sehingga dengan

demikian terbentuklah suatu pemerintahan yang berdaulat.2

Sebagai reaksi atau tantangan atas teori Rousseau itu ialah ajaran tentang

kedaulatan negara atau de leer der staats-souvereiniteit, teori mana dipertahankan

oleh seorang sarjana Swis bernama Ludwing von Haller. Menurut Haller, bahwa

negara itu bukanlah buatan manusia, akan tetapi negara itu adalah hasil alam atau

naturproduct, yang terbentuk berdasarkan dan oleh karena bekerjanya hukum alam,

dimana yang lebih kuat menguasai dan yang lebih lemah menggantungkan diri dan

2Ibid
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dikuasainya. Disini jelas bahwa berdasarkan ajaran ini kekuasaan pemerintah tidaklah

memerlukan lagi pembenaran atau rechtvaardiging lebih lanjut, oleh karena soal ini

adalah suatu keharusan alam.

Terhadap ajaran kedaulatan negara tersebut diatas itu, maka H. Krabbe

membentangkan teori yang berlainan lagi, yaitu teori kedaulatan hukum atau de

theori der recht souvereiniteit. Menurut Krabbe, bahwa tidaklah benar suatu

pemerintahan itu sebagai sumber kekuasaan merdeka dengan hak untuk ditaati, yang

benar adalah bahwa kekuasaan pemerintahan itu adalah yang dibenarkan menurut

hukum, jadi kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu kekuasaan yang telah

ditetapkan menurut tindakan-tindakan dan hukuman-hukuman atas pelanggaran

tertentu. Hukum sendiri terpengaruh kekuatannya oleh rasa akedalilan manusia.3

Mengenai fungsi-fungsi pemerintahan, diamana dilaksanakan perhatiannya

terhaadap kepentingan-kepentingan masyarakat oleh pemerinthan terhadap berbagai

cara. Sejak dahulu kala terkenallah soal peraturan perundangan  atau wetgeving, yaitu

penentuan aturan-aturan umum yang mengikat, dan juga soal peradilan atau

rechtspraak, yaitu penetuan hukum atas kejadian-kejadian yang nyata pada

perselisihan dan penjatuhan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran aturan umum

yang mengikat itu. Selanjutnya soal pelaksanaan atau witvoering atau pemerintahan

atau bestuur, yaitu tiap-tiap tindakan pemerintah yang tidak termasuk dalam bagian

peraturan perundangan atau peradailan. Pemerintah adalah suatu pengertian campuran

untuk pekerjaan yang bermacam-macam, pelaksanaan perusahaan-perusahaan umum,

3Ibid



26

pengusahaan kekayaan-kekayaan pemerintah, pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan

umum, pengawasan dalam bentuk bermacam-macam atas kegiatan-kegiatan rakyat,

mengatur kedudukan hukum rakyat dalam kenyataan dengan memberikan izin

perusahaan, bantuan, pemungutan pajak, perintah-perintah dan sebagainya.4

B. MACAM-MACAM BENTUK PEMERINTAHAN

Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintahan

dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

a. Pemerintahan dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan

eksekutif .

Contoh :

1. Meurut UUD 1945, pemerintah adalah presiden yang di bantu oleh Wakil

Presiden dan menteri-menteri.

2. Menurut UUD 1950, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden, bersama

dengan menteri-menteri.

3. Menurut konstitusi RIS 1949, pemerintah ialah Presiden bersama menteri-

menteri.

b. Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR. Bentuk

pemerintahan yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik.

1. Kerajaan (Monarki) ialah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan

bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja,

4Ibid
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kepala negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau syah (kaisar

kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya).

Contoh Monarki : Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Muang Thai.

2. Republik (berasal dari bahasa Latin: res publica = kepentingan umum)

ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang

Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk

suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun).

Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya.5

Ada beberapa sistem Monarki, yaitu :

1. Monarki Mutlak (absolut), seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas

(kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus

dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Raja

Louis XIV dari Prancis, L’Etat cest moi (negara adalah saya).

2. Monarki Konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD).

Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan

segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi.

3. Monarki Parlementer, ialah suatu monarki dimana terdapat suatu parlemen

(DPR), para menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan,

bertanggung jawab sepenuhnya pada parlemen tersebut. Dalam sistem

parlementer, raja selaku kepala negara merupakan lambang kesatuan negara,

5C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara,
2008. Hal.  17
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yaitu tidak dapat diganggu – gugat, tidak dapat dipertanggung jawabkan (The

King can do no wrong) yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah

adalah menteri baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun untuk

perseorangan untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggung jawaban menteri,

tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).

Seperti halnya dengan monarki, maka republik itu pun mempunyai sistem-

sistem :

a. Republik mutlak (absolut)

b. Republik konstitusional

c. Republik parlementer

Dalam pengertian bentuk pemerintah, termasuk juga diktator, yaitu negara

yang diperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator

memperoleh kekuasaan yang tak terbatas bukan karena hak turun temurun (raja)

melainkan karena revolusi yang dipimpinnya, biasanya dengan cara kekerasan. Ia

memerintah selama ia dapat mempertahankan dirinya.6

Berkenaan dengan kesimpangsiuran penggunaan istilah bentuk pemerintah ataukah

bentuk pemerintahan, pada tanggal 3 September 1957, komisi III dari konstituante

yang di pimpin oleh Prof. Mr. Dr. R.M. Soeripto telah mengeluarkan pendapatnya

antara lain sebagai berikut.

6Ibid
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........Kelompok petugas berpendapat bahwa penggunaan istilah bentuk pemerintahan

itu kurang tepat. Dalam bidang ilmiah ada perbedaan antara pengertian pemerintahan

sevagai organ dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi.

Selain itu ada pula, pembedaan pengertian pemerintah dalam arti luas

(termasuk di dalamnya DPR) dan pemerintah dalam arti sempit (khusus kekuasaan

eksekutif), kedua-duanya dalam arti organ.

Kelompok petugas menganggap tepat, jika istilah bentuk pemerintahan itu diubah

dengan bentuk pemerintah, oleh karena pemerintahan berarti fungsi dan pemerintah

berarti organ yang menjalankan fungsi itu.7

Adapun istilah asing yang sama pengertiannya dengan “bentuk pemerintah” ialah:

1. The form of government (Inggris) bukan governing,

2. La forme de gouvernement (Prancis), bukan gouverner,

3. Regeringsvorm (Belanda), bukan regerensvorm.

Kelompok petugas menyadari bahwa pemakaian “bentuk pemerintahan” itu

sudah meresap dalam masyarakat kita melalui buku-buku pelajaran di sekolah-

sekolah. Meskipun demikian, kelompok petugas berpendapat bahwa penggunaan

yang salah itu seyogianya dibetulkan dan konstituante adalah instasi resmi yang

dalam hal ini layak melakukan koreksi dan menganjurkan penggunaan istilah yang

tepat dalam masyarakat.

7Ibid, hal. 18
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......Dalam bidang ilmu negara dan ilmu politik, sejak dari zaman dahulu, sudah

diadakan pembedaan antara “Republik dan “Monarki” sebagai bentuk-bentuk negara.

Teori yang paling tua adalah Aristoteles, yang membedakan adanya bentuk-

bentuk negara dalam bentuknya yang murni dan bentuknya yang merosot.

Bentuk-bentuk negara menurut Aristoteles adalah :

1. Monarki (bentuk murni)- tirani (bentuk merosot),

2. Aristokrasi (bentuk murni)- oligarki (bentuk merosot),

3. Demokrasi (bentuk murni)-oklokrasi (bentuk merosot).

Pembagian oleh Aristoteles ini didasarkan kepada jumlah orang yang memerintah.

Monarki diperintah oleh seseorang, aristokrasi diperintah oleh sekelompok orang dan

demokrasi diperintah oleh banyak orang, yaitu rakyat seluruhnya.

Teori kedua yang terkenal ialah dari Machiavelli yang mengemukakan bahwa di

dunia ini hanya ada dua bentuk negara : republik dan monarki.8

Teori ketiga ialah dari Jellinek yang juga membagi negara dalam dua bentuk,

yaitu monarki dan republik. Jellinek mengambil kriteria cara membentuk kehendak

negara (staatswill). Kehendak negara dalam monarki ditentukan oleh seorang raja,

dan dalam republik oleh banyak orang.

Disamping ketiga teori tersebut, timbul teori dari Leon Duguit yang menggunakan

istilah “formele gouvernment” (bentuk pemerintah) yang dibaginya dalam bentuk

monarki dan republik. Kriteria yang dipakai oleh Duguit, ialah cara penunjukan

8Ibid



31

kepala negara, jika monarki kepala negaranya turun temurun, sedangkan republik

tidak.

Adapun teori yang paling modern dalam bidang ilmu-ilmu negara dan politik

mengenai istilah ini, ialah seperti yang dikemukakan oleh Prof. Kranenburg dalam

bukunya Algemene Staatsleer (halaman 73, 1955). Kranenburg menyatakan adanya

ketidakpastian dalam penggunaan istilah monarki dan republik, dan tidak terang

apakah monarki/republik itu bentuk pemerintah atau bentuk negara.

Kranenburg condong kepada pendapat Leon Duguit dan mengemukakan juga

pendapat Otto Koelreutter, yang mengikuti pula teori dari Leon Duguit.

Otto Koelreutter bahkan menambah lagi bentuk pemerintahan yang ketiga yaitu

negara pemimpin otoriter. Kelompok petugas mengikuti dan bersandar pada teori dari

Kranenburg itu, karena Kranenburg menganjurkan pembedaan pengertian bentuk

pemerintah dan bentuk negara.9

C. PEMIKIRAN POLITIK SUNNI ZAMAN KLASIK

Pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah, pelaksanaan Syura yang pertama

dilakukan oleh umat islam sejak wafatnya nabi untuk memilih khalifah beliau, dan

peristiwa Tahkim antara Ali dan Muawiya, menjadi titik tolak yang penting bagi

sejarah perpolitikan umat islam. Sebab secara aspiratif, umat islam dalam dua

peristiwa itu mulai berpolalisasi untuk mengorbitkan siapa yang berhak menjadi

9Ibid, hal.  19
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khalifah. Akibatnya umat islam terkotak-kotak kedalam berbagai aliran, yaitu :

Khawarij, Syi’ah, Muktazilah dan Ahlu Sunnah Waljamaah atau Sunni.

Meski begitu, di masa Khulafa al-Rasyidin dan era Dinasti Umayah belum

dikenal pemikiran politik islam yang dirumuskan secara sistematis. Ia baru muncul

pada periode Dinasti Abbasiyah. Namun prosedur pengankatan Khulafa al-Rasyidin

secara ijmak oleh sahabat dan kaum muslimin, sebagai telah dikemukakan, menjadi

dasar bagi teori politik para juris Sunni.10

Sehubungan dengan itu, paradigma pemikiran politik Sunni, menurut Abu Zahroh,

secara umum didasarkan pada empat prinsip umum. Pertama, berdasarkan keutamaan

keturunan. Khalifah atau imam (kepala negara) harus dari keturunan Quraisy.

Penetapan prinsip ini mereka dasarkan pada hadist-hadist nabi:

 ِ ِبيَّ َصلَّى َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوِفي َحِدیِث ُزَھْیٍر َیْبلُُغ ِبِھ النَّ َصلَّى هللاَّ

أِْن ُمْسلُِمُھْم لُِمْسلِِمھِ  اُس َتَبٌع لِقَُرْیٍش فِي َھَذا الشَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم و َقاَل َعْمٌرو ِرَواَیًة النَّ ْم َوَكاِفُرُھْم هللاَّ

لَِكاِفِرِھمْ 

“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘ Umat

manusia dalam hal ini (kebajikan dan keburukan) mengikuti kaum Quraisy.

Kemusliman mereka harus mengikut kepada kemusliman kaum Qurisy dan Kekafiran

mereka pun harus mengikut kepada kekafiran kaum Quraisy.” (Muslim 6/2)11

10 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 212
11 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim 2. Jakarta, Pustaka Azzam,

2006. Hal. 1
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“Manusia mengikuti kaum Quraisy dalam kebaikan dan kejahatan.” Diriwayatkan

pula bahwa Abu Bakar dalam pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah menyetir hadist

nabi yang menyatakan : “Para pemimpin berasal dari keturunan Quraisy.”

Dua hadist pertama menunjukkan keutamaan kaum Quraisy, dan nabi berasal

dari suku itu. Berarti tidak sah seseorang menjadi kepala negara yang tidak berasal

dari keturunan Quraisy. Tapi masih perlu dipertanyakan apakah hadist-hadist itu

bermakna bahwa kepala negara mesti dari Quraisy, dalam konteks apa hadist itu, dan

bagaimana tingkat nilai dan validitasnya.

Kedua, baiat sebagai syarat yang disepakati oleh mayoritas umat islam dalam

pemilihan kepala negara yang dilakukan oleh ahl al-hall wa al-‘aqd. Dengan baiat

itu, mereka mengadakan kontrak sosial dengan kepala negara terpilih baik disukai

atau tidak, selama ia tidak melakukan perbuatan maksiat. Kesetian dan ketaatan yang

mereka berikan berkaitan dengan tugas kepala negara melaksanakan undang-undang,

kewajiban-kewajiban dan mewujudkan keadilan sesuai dengan ketentuan kitab Allah

dan Sunnah RasulNya. Prinsip baiat ini didasarkan pada beberapa peristiwa baiat

yang terjadi di masa nabi dan sahabat. Penduduk Madinah memberi baiat kepada

Nabi ketika beliau hendak hijrah ke kota itu, dan penduduk Mekkah juga membait

beliau ketika kota itu ditaklukkan. Demikian juga para sahabat dan kaum muslimin

memberi baiat kepada Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali ketika mereka terpilih

menjadi khalifah.12

12Ibid
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Ketiga, prinsip syura (musyawarah atau konsultasi), yakni pemilihan khalifah melalui

musyawarah atau konsultasi. Prinsip ini didasarkan pada nash al-Quran yang

menekankan pentingnya mengadakan musyawarah dalam berbagai urusan :






Artinya :dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada
mereka.( Q.S. al-Syura/42:38)









Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu
(urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi,
kemasyarakatan dan lain-lainnya). Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran/ 3:159)

(Q.S. al-Syura/42:38, dan Ali Imran/ 3:159), dan praktek musyawarh nabi dan

sahabat. Oleh karena baik al-Quran maupun Hadist tidak menetapkan bentuk dan

mekanisme serta syarat-syarat pelaksanaannya, maka terjadi perbedaan di kalangan

umat islam baik dalam praktek maupun dalam pemikiran. Umpamanya apakah

musyawarah itu seluruh kaum muslimin atau beberapa orang saja.
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Keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini didasarkan kepada nash al-Quran (Q.S. al-

Nisa’/4:135, al-Maidah/5:8) dan lain-lain.











Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau
ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang
terdakwa.Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S.
al-Nisa’/4:135)








Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (al-Maidah/5:8)

Keadilan menurut islam bersifat universal baik dalam perundang-undangan

maupun dalm praktek, bahkan terhadap musuh sekali pun harus berlaku adil. Dalam

kaitan ini nabi bersabda yang artinya :



36

“Ada tiga orang yang tidak di tolak doanya, yaitu doa orang yang berpuasa, doa

kepala negara yang adil dan doa orang yang teraniaya.” Dan sabdanya yang artyinya :

“Penghuni surga adalah raja yang adil, orang yang lemah lembut hatinya, dan orang

yang menjaga kehormatan dirinya dan tak mau mengerjakan yang keji serta

memperbanyak sedekah.”

Walaupun mayoritas kaum Sunni menerima prinsip-prinsip umum tersebut,

namun perbedaan-perbedaan dalam banyak detail dalam masalah politik dan

pemerintahan ini tetap tak terhindarkan. Hal ini akan dilihat nanti dalam pemikiran

politik mereka. Boleh dikatakan mereka tidak mencapi kesepakatan kecuali dalam

dua hal, yaitu keharusan adanya kepala negara dan pemerintahan itu sendiri guna

mencegah kekacauan, dan keinginan mereka untuk menjalankan prinsip-prinsip

ajaran islam.

Meski ada perbedaan dalam detail. Lambron menulis: “Para juris (Sunni)

mengklaim bahwa doktrin mereka tentang imamah-khilafah didasarkan pada praktek

masyarakat islam pertama.” Untuk raksionalisasi bagi pengembangan doktrin

tersebut, mereka mendasarkannya pada interpretasi wahyu, diperkuat pula dengan

petunjuk wahyu tentang kehidupan bermasyarakat, dan ijmak yang didasarkan pula

pada hadist nabi yang berarti: “Umatku tidak akan bersepakat berbuat salah.” Dan

timbulnya pertentangan-pertentangan antara Umayah dan Abbasiyah, Syi’ah dan

Khawarij serta gerakan intelektual Muktazilah, mendorong para juris Sunni

mengembangkan teori-teori politik mereka tentang khilafah. Dengan ungkapan lain,
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latar belakang kondisi sosial politik, tersebut sangat dominan mempengaruhi para

juris Sunni untuk mengembangkan teori-teori politik mereka.

Melihat begitu beragamnya akar dan dasar bagi perumusan teori-teori politik

mereka, yaitu tradisi politik umat islam generasi pertama, penginterpretasian terhadap

wahyu yang berkaitan dengan tata kehidupan bermasyaraka,dan serangan intelektual

mereka terhadap gerakan agama dan politik serta intelektual non Sunni, mestinya

mereka memiliki pemikiran politik yang komprehensif. Akan tetapi nyatanya tidak

demikian.

Hal itu tampaknya, disebabkan pemikiran dan gagasan mereka tidak lebih

sekedar reaksi terhadap gerakan-gerakan tersebut dalam rangka mempertahankan

status quo kekuasaan politik yang ada. Nash-nash al-Quran dan Hasdist serta tradisi

politik umat islam awal tidak dikembangkan secara luas, melainkan hanya dijadikan

sebagai legalitas terhadap pandangan mereka. Penyebab lain menurut Lambton,

perhatian mereka lebih tertuju pada pengembangan pemikiran teologi daripada

politik. Karena itu pemikiran politik mereka disamping historic, juga bercorak

teologis untuk memberi tantangan pada golongan-golongan non Sunni. Akibatnya

kajian ilmu politik, pada saat dunia islam mencapai puncak kemajuan di bidang ilmu

pengetahuan, tidak begitu berkembang. Disini terbukti kebenaran ungkapan terkenal

bahwa seorang pemikir adalah anak zamannya.

Komunitas Sunni dikenal juga dengan nama Ahl-Sunnah wal al-Jama’ah.

Fondasi pemikiran politik mereka dibentuk selama periode akhir pemerintah
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Umayyah hingga periode awal Abbasiyah. Fondasi itu didirikan di atas prinsip

pengembangan syariat (Fiqh).

Sebuah teori politik yang cukup artikulatif dari kalangan Ahlisunnah pada

akhirnya muncul diparuh pertama abad ke- 11, doktrinnya mengenai ke khalifahan

memuaskan dahaga komunitas agama yang sedang galau karena menurunnya harapan

mereka secara drastis kepada lembaga ke khalifahan, seraya tetap memelihara

legitimasi Abbasiyah sebagai pemimpin umat Islam. Empat khalifah pertama(al-

Khulafa al-Rasyidun) mendapatkan sebuah kategori khusus. Dorongan utama teori ini

adalah melindungi ke Khalifahan Abbasiyah dari alternatif-alternatif lain –Syi’ah

Imamiah, Syi’ah Ismailiyyah, dan Khususnya dari keluarga Fatimiyyah- yang

mungkin tampil sebagai pemimpin sah dimata rakyat muslim.13

Karakteristik umum dan siknifikan dari pemikiran Sunni adalah bahwa tak

ada prosedur baku untuk memecat khalifah. Pendekatan mereka yang kering –dan

tentu saja legalistik- bertolak belakang dengan teori imamah yang cenderung

metafisik yang diyakini oleh para pengikut Syi’ah dan sebagai filsuf.

Pandangan Ahlisunnah mengenai khalifah dikembangkan lebih jauh lagi oleh

pengikut as-Syafi’i, yaitu Abu Hasan Ali Al-Mawardi (974-1058 M). Ia berusaha

mengatasi kesenjangan yang cukup tajam antara kepemimpinan agama dan kekuasan

koersif dengan cara menghubungkan kembali para penguasa de facto –para sulthan

dan amir- dengan ke khalifahan Abbasiyah. Ia berusaha menjelaskan hubungan antara

13Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta, Erlangga, 2008.
Hal.  62
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keduanya dalam kerangka syari’at, sehingga memasukkan kembali keduanya kedalam

sistem agama. Proyek intelektual ini muncul dari kehendak khalifah yang baru

diangkat. Khalifah itulah yang menugaskan al- Mawardi untuk melakukan negosiasi

dengan penguasa Buwaihi dan menjalankan berbagai misi diplomatik antara tahun

1030-an dan 1040-an.

Lembaga negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi

kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara

untuk memimpin ummat Islam adalah wajib menurut ijma’.

Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan, maka maka kewajibannya adalah

wajib kifayah, seperti berjihat dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang

menjalankan dari kalangan orang yang yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur

atas orang lain dan jika tidak ada seorang pung yang menjabatnya,  maka kewajiban

ini dibedakan kepada dua kelompok manusia. Pertama, adalah orang-orang yang

mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi ummat Islam. Kedua, adalah

orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka

menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan ini.14

D. PRIODE KLASIK :650-1250 M

Sebelum kita membahas tentang teori politik Ahl-Sunnah klasik, lebiuh

dahulu kita membahas tentang priode klasik. Priode klasik ini dapat pula dibagi

14Ibid
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kedalam dua masa, masa kemajuan Islam dan masa Disintegrasi.151) Masa Kemajuan

Islam I: 650-1000M. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan

Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad wafat di tahun 632 M. Seluruh

semenanjung Arabia telah tunduk dibawah kekuasaan Islam. Ekspansi kedaerah-

daerah di luar Arabia dimulai dari zaman Khalifah pertama, Abu Bakar Al-Siddik.2)

Masa Disintegrasi: 1000-1250M.Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya telah

mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncak di zaman Bani

Abbas terutama setelah Khalifah-khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara

pengawal. Daerah-daerah yang jauh letaknya dari pusan pemerintahan di Damaskus

dan kemudian di Bagdad, melepaskan diri dari kekuasaan Khalifah di pusat dan

bertimbunlah dinasti-dinasti kecil. 16

Masa ini (periode klasik) merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan

islam. Masa awal pada periode ini, yang dimulai pada masa nabi Muhammad Saw

merupakan masa dimana seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah

kekuasaan islam. Ekspansi ke daerah-daerah luar Arabia dimulai di zaman khalifah

pertama Abu Bakar as-Siddiq hingga masa kekuasaan Bani Umayyah dan Dinasti

Abbasiyah sebagai puncak kejayaan islam. Penting pula dicatat bahwa di periode ini

disintegrasin islam di bidang politik sebenarnya telah terjadi pada akhir zaman Bani

Umayyah dan memuncak pada Bani Abbas, terutama setelah khalifah-khalifah

menjadi boneka di tangan tentara pengawal. Daerah-daerah yang jauh letaknya dari

15Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya,  Jakarta, UI Press,  2008,  Hal.
50

16Ibid
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pusat pemerintahan Damaskus dan kemudian Bagdad melepaskan diri dari kekuasaan

khalifah di pusat pemerintahan dan bermunculan dinasti-dinasti kecil.

Pada masa awal-awal islam hingga masa Dinasti Umayyah (661-750),

pemikiran politik islam belum begitu kuat muncul di kalangan intelektual islam,

meskipun sudah ada gerakan oposisi dari kelompok khawarij dan syiah. Hal ini

disebabkan oleh kosentrasi Dinasti Umayyah yang lebih banyak berorintasi pada

pengembangan kekuasaan. Barulah pada masa Dinasti Abbasiyah, pemikiran politik

islam dikembangkan oleh sejumlah intelektual islam seiring dengan prestasi

intelektual Dinasti Abbasiyah yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan

dari berbagai bidang.17

Di bawah Dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan mengalami keemasan. Sastra,

terkumpulnya Shahih Bukhari dan Muslim, munculnya empat imam mazhab fiqh

(Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), dan teologi merupakan bukti gemerlapnya

kemajuan pengetahuan di masa Dinasti Abbasiyah. Periode ini merupakan puncak

peradaban islam yang tertinggi dan mempunyai pengaruh bagi peradaban di barat.

Para intelektual yang muncul pada periode klasik ini adalah :

1. Ibn Abi Rabi’ (833-842) yang menulis Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik

(Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan).

2. Al-Farabi (870-950 M) yang menulis Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah

(Pandang-Pandangan Para Penghuni Negara Utama), Tahshil al-Sa’adah

17 Mujair Ibnu Syarif, Khamani Zada, Op Cit. Hal.  28
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(Jalan Mencapai Kebahagian), dan Al-Siyasah al-Madaniyah (Politik

Kenegaraan).

3. Al-Mawardi (975-1059 M) yang menulis Al-Ahkam al Sulthaniyah fi al-

Wilayah al-Diniyah (Peraturan-Peratruran Pemerintahan).

4. Al-Ghazali (1058-1111 M) menulis Ihya Ulum al-Din (Menghidupkan

Kembali Ilmu-Ilmu Agama), Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Mulk

(Batangan Logam Mulia Tentang Nasihat untuk Raja), Al-Iqtishad fi al-

I’tiqad (Moderasi dalam Kepercayaan), dan Kimiya-yi Sa’adah.

Ada beberapa ciri yang menonjol dari pemikiran politik islam di zaman klasik.

Pertama, adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato tentang

asal-usul negara, meskipun kadar pengaruhnya tidak sama. Plato dalam teori

politiknya menyatakan bahwa, negara terbentuk karena begitu banyaknya kebutuhan

manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka

manusia bekerjassama dan bersatu. Persekutuan hidup dan kerja sama yang semakin

lama semakin terorganisasi dengan baik itu, kemudian membentuk negara. Teori ini

kemudian diambil para pemikir politik islam sebagai konstruksi filosofis

terbentuknya negara.

Meski demikian, teori ini tidak saja diambil secara sekuler (profan), tetapi

mendapat dasar justifikasi dari bangunan konseptual ajaran islam. Yakni, tujuan

bernegara adalah tidak semata-mata untuk kebutuhan lahiriah manusia, tetapi juga

kebutuhan rohaniah dan ukhrawiah. Elaborasi ini oleh Al-Farabi dikemukakan dalam

konsepnya tentang al-sa’adah (happiness) sebagai jalan ruhani dalam kekuasaan dan
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oleh Al-Mawardi dijelaskan bahwa negara dibentuk untuk melanjutkan misi kenabian

untuk melindungi agama dan mengatur dunia.18Kedua, pemikiran politik yang

berkembang lebih banyak berpijak pada kondisi real (realistis) sosial-politik.

Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi sosial

politik yang terjadi. Bahkan, di antara pemikiran, ada yang mendasarkan gagasannya

pada pemberian legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada atau

mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa, baru kemudian menawarkan

saran-saran perbaikan dan reformasi. Ibn Abi Rabi’ yang menulis Sulik al-Malik fi

Tadbir al-Mamalik merupakan karya persembahan kepada Khalifah Dinasti

Abbasiyah, al-Mu’tashim (833-842 M). Tentu saja sebagai buku persembahan,  Ibn

Abi Rabi’ tidak melakukan kritik terhadap khalifah. Ia pun memuji-muji al-

Mu’tashim sebagai khalifah yang adil, bijaksana yang mampu memberikan

kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, Ibnu Abi Rabi’ menekankan kepatuhan mutlak

rakyat kepada khalifah. Berbeda dengan Ibn Abi Rabi’, Al-Ghazali justru

mementingkan untuk melakukan kritik terhadap penguasa. Buku al-Ghazali, Al-Tibr

al-Masbuk  fi Nashihah al-Mulk jelas-jelas menunjukkan komitmen Al-Ghazali untuk

memperingatkan penguasa ketika berbuat kesalahan. Al- Ghazali tidak ingin menjadi

pengabdi penguasa yang tidak berani melakukan kritik.

Berbeda dengan kacenderungan sebelimnya Al-Farabi justru berpijak pada

paradigma idealistik, utopian dan cenderung tidak realistik. Perkenalannya dengan

pemikiran Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles membuat al-Farabi memiliki

18 Ibid, hal 29
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pandangan-pandangan politik yang filosofis. Karena itulah, al-Farabi dalam teori

politiknya menegaskan bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk meraih

kebahagiaan dan filsuflah yang mampu mewujudkan kebahagiaan, sehingga yang

pantas menjadi kepala negara adalah para filsuf.19

Kecenderungan Al-Farabi yang lebih idealistik dan utopia, terutama ketika Al-

Farabi mengajukan gagasan negara ideal al-madinah al0fadhilah, yakni kota utama.

Ia menggambarkan kota utama sebagai suatu keseluruhan dari bagian-bagian terpadu,

serupa dengan organisme tubuh, bila ada bagian yang sakit, maka yang lainnya akan

bereaksi dan menjaganya. Kepada masing-masing individu diberi tigas dan pekerjaan

yag sesuai dengan kemampuan dan kecakapan mereka. Aktivitas sosial mereka

masing-masing berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing. Aktivitas yang paling

baik adalah aktivitas yang diberikan pemimpin, karena ia berada dalam kota

sebagaimana jantung didalam tubuh manusia dan ia merupakan sumber seluruh

aktifitas. Deskripsi tentang kota ideal ini mengingatkan kita pada teori raja –filsuf

(the philosopher king) yang dikemukakan oleh Plato dalam karyanya Republic.20

Kota ideal (al-madinah al-fadhilah) dalam pandangan al-Farabi berbeda

dengan al-madinah al-jahiliyah, al-madinah al-fasiqah, al-madinah al-mutabadilah,

dan al-madinah al-dhalah, terutama anggota-anggota masyarakat yang mendiaminya.

Kota ideal sebagaimana digambarkan al-Farabi memiliki anggota masyarakat yang

memiliki kemampuan intelektual yang tinggi terutama kemampuan filsafatnya,

seperti mengetahui sebab awal penciptaan, akal fa’al, terpisahnya materi, subtansi

langit (al-jawahir al-samawiyah) dan lain sebagainya. Idealisme al-Farabi ini jelas

19Ibid
20Ibid, hal 30
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memberikan kesan bahwa ia adalah seorang pemikir yang sangat idealis dalam

menggambarkan fenomena sosial di dalam masyarakatnya. Kecenderungan inilah

yang mengakibatkan gagasan politiknya sangat utopian dan sulit diwujudkan dalam

praktek.


