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PENDAHULUAN
Dalam perspektif Al-Qur’an, negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai

instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam konteks sejarah. Islam merupakan
risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan
antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh
masalah manusia, sebagai manusia. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya,
dirinya sendiri, serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat.

Islam telah membawa corak pemikiran yang khas yang dapat melahirkan sebuah peradaban
yang berbeda dengan peradaban mana pun, yang mana melahirkan kumpulan konsepsi
kehidupan, membuat perasaan para penganutnya mendarah daging dengan corak
peradabannya. Pemikiran-pemikiran yang di bawa Islam juga mampu melahirkan pandangan
hidup tertentu, yaitu pandangan halal dan haram, sebuah metode yang unik dalam kehidupan,
serta mampu membangun sebuah masyarakat yang pemikiran, perasaan, sistem dan individu-
individunya berbeda dengan masyarakat manapun. Al-Qur’an pada dasarnya adalah kitab yang
memuat pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, dan perintah moral bagi kepentingan hidup manusia
di muka bumi. Petunjuk dan perintah ini bercorak universal, abadi, dan fungsional, sebagai
intisari wahyu terakhir. Al-Qur’an bukanlah sebuah wacana hukum atau kitab politik. Oleh sebab
itu, kitab suci ini tidak pernah berbicara secara gamblang dan rinci tentang bentuk-bentuk
masyarakat sipil atau masyarakat non sipil, dan bentuk negara yang harus diciptakan umat
sepanjang sejarah. Sekalipun demikian, Al-Qur’an mengisyaratkan dasar-dasar fundamental
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tentang bangunan masyarakat dan negara yang wajib dijadikan awan bagi penciptaan sebuah
potity ( masyarakat dan negara yang teratur ) bagi umat.

Menurut Al-Farabi (dalam Ahmad, 1964 : 30), mengatakan bahwa negara adalah :
“ satu tubuh yang hidup, sebagai halnya tubuh manusia; tubuh manusia yang menyusun
satu kesatuan “.

Penerapan hukum-hukum Islam oleh negara-negara di dalam negeri, ketika negara
menerapkan hukum-hukum Islam di dalam wilayah yang tunduk di bawah kekuasaannya,
mengatur muamalah, menegakkan hudud, menerapkan sanksi hukum, menjaga akhlak,
menjamin pelaksanaan syiar-syiar ibadah, serta mengurus seluruh urusan rakyat sesuai dengan
hukum-hukum Islam. Semua ini dilaksanakan dengan tata cara yang jelas oleh Islam. Pada
waktu Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, kondisi masyarakat Mekah berikut
keyakinannya, nilai-nilainya, perasaan, serta hukum-hukum yang dianut di tengah-tengah
masyarakat sama sekali tidak Islami. Dengan latar belakang seperti ini, tahap pembinaan
dimanfaatkan Rasulullah saw untuk membangun akidah Islam dalam diri para pengikutnya
serta memperkokoh keimanan mereka kepada Allah SWT. Tahap ini digunakan untuk mengganti
nilai-nilai jahiliyah dengan konsep tauhid, yakni keesaan Allah SWT. Rasulullah saw
mengumpulkan para pengikutnya di Dar al-Arqam dan membentuk kepribadian mereka sesuai
petunjuk Al-Qur’an.

Hijrahnya Rasullah dari Mekah ke Madinah, pada tahun ke-23 kenabian atau 622 Masehi
membuka era baru bagi Nabi Muhammad dalam rangka menyebarkan Islam sebagai agama.
Tujuan utama dari hijrah dari Mekah ke Madinah adalah untuk mendirikan masyarakat muslim
di bawah naungan negara Islam (Yusuf Qardawy, 1999). Nama Madinah, yang digunakan untuk
menggantikan Yatsrib tidak sekedar berarti “kota”. Nama itu memiliki pengertian yang lebih luas
lagi, yaitu kawasan tempat menetap dan bermasyarakat mereka yang memiliki tamaddun
peradaban dan budaya, yang mencakup daulah (negara) dan hukumah (pemerintahan)
(Mohammad Shoelhi, 2003). Di belakang kata Madinah, ditambahkan kata Munawwarah atau
Madinah Al Munawwarah. Artinya, negara dan pemerintahan yang diberi cahaya wahyu

Setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, ajaran Islam dilengkapi dengan perincian
hukum-hukum ibadah, demikian pula aturan-aturan yang menyangkut tata kehidupan
bermasyarakat. Kemudian pada periode Madinah inilah dimulai pembentukan masyarakat.
Hubungan antara umat Islam dan bukan umat Islam mulai diatur yang mana sikap kaum kafir
Quraisy terhadap umat Islam perlu pelayanan yang dicerminkan dalam aturan-aturan hukum
antarnegara. Perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat mengenai berbagai macam
hal diselesaikan melalui pengadilan. Ringkasnya, syari’at Islam yang diturunkan dalam periode
Madinah ini telah memerlukan adanya lembaga yang mengelolanya (Ahmad Azhar Basyir, 1984).
Lembaga yang diperlukan itu tidak lain ialah sebuah negara.

Tanpa adanya sebuah negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem
kehidupan akan menjadi pudar, yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat
akhlak semata (Abdul Qadim Zallum, 2002). Karena itulah, negara Islam harus senantiasa ada
dan keberadaannya juga tidak boleh hanya sementara saja.

Demikianlah untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam lahir negara di bawah pimpinan
Nabi Muhammad saw sendiri. Dalam periode Madinah inilah ayat-ayat Al-Qur’an tentang tata
hidup kemasyarakatan berangsur-angsur diwahyukan selama hampir kurang lebih sepuluh tahun
kepada Nabi Muhammad saw. Diantara ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah ini
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yang merupakan pedoman bagi hidup bernegara adalah antara lain Al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4)
; 59 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara
kamu. Kemudian jika diantara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (As-Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)”.

Disebutkan diayat di atas dengan adanya ulil amri tersebut memberikan isyarat kepada kita
bahwa adanya ulil amri untuk dapat terselenggaranya kehidupan kemasyarakatan umat Islam itu
memang diperlukan dan jika telah terjadi, rakyat wajib mentaatinya. Dari segi lainnya, diletakkannya
perintah taat kepada ulil amri setelah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya itu mengandung
ajaran pula bahwa kewajiban taat kepada ulil amri itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa ulil
amri dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman teguh pada ajaran-ajaran Allah
dalam Al-Qur’an dan ajaran-ajaran Rasul-Nya dalam sunnah.

Demikianlah untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam lahir negara dibawah pimpinan
Nabi Muhammad saw sendiri. Dalam periode Madinah inilah ayat-ayat Al-Qur’an tentang tata
kehidupan kemasyarakatan berangsur-angsur diwahyukan selama sepuluh tahun kepada Nabi
Muhammad saw. Diantara ayat yang turun dalam periode ini merupakan pedoman hidup
bernegara adalah Al-Qur’an Surah An-Nisa’ (4): 59 yang mengajarkan  :

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikalah
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu).”

Al-Maududi menegaskan bahwa (Mohd.Azizuddin Mohd .Sani, 2002 : 59 :
“ Negara dan pemerintahan Islam bukanlah boleh lahir secara mukjizat dengan tiba-tiba

sempurnanya (meskipun Allah SWT bisa melakukannya), ia mestilah melalui suatu usaha yang
besar dan menyeluruh termasuklah proses pentarbiyahan serta pembentukan fikiran rakyat umum”.

Sejalan dengan ketentuan bahwa asas negara menurut ajaran Islam adalah Al-Qur’an dan
Sunnah Rasul, tujuan negara menurut ajaran Islam adalah terlaksananya ajaran-ajaran Al-Qur’an
dan Sunah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejateraan hidup
di dunia, material dan spritual, perseorangan dari kelompok serta mengantarkan kepada
tercapainya kebahagian hidup di akhirat kelak.

Al-Qur’an dan As-Sunnah telah menjawab mengenai akan bangkitnya al-Islam melalui
tegaknya Khilafah Islam. Salah satunya adalah seperti diisyaratkan Allah SWT dalam Al-Qur’an
surat an-Nur ayat 55 :

“ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-
orang yang mengerjakan amalan-amalan shaleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan
berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Sungguh, Dia pasti meneguhkan bagi mereka
dien yang diridhai-Nya dan Dia benar-benar akan mengembalikan keadaan mereka
setelah mereka berada dalam ketakutan, menjadi aman sentosa; (dengan syarat) mereka
tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan–Ku dengan sesuatu apapun. Siapa
saja kafir setelah janji itu, mereka-lah orang-orang fasiq. “

Kemudian Rasullah saw bersabda dalam hadist Imam Ahmad yang diriwayatkan dari al-
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Bazar, yang mafhumnya :
“ telah datang masa kenabian, atas kehendak Allah, kemudian berakhir.
Setelah itu, akan datang Khilafah rasyidah sesuai garis kenabian, atas kehendak Allah,
kemudian akan berakhir.
Lalu, akan datang masa kekuasaan Islam yang didalamnya terdapat banyak ke-zhalim-an,
atas kehendak Allah, kemudian berakhir pula.
Lantas, akan datang jamannya para diktator, atas kehendak Allah, kemudian akan berakhir
pula.
Dan terakhir, akan datang kembali masa khilafah rasyidah yang selaras dengan garis
kenabian, sehingga Islam akan meliputi seluruh permukaan bumi.”

Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh lagi
tentang eksistensi Khilafah Islamiyah dalam sistem pemerintahan Islam.
PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka yang
menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk negara Khilafah dalam
Sistem Pemerintahan Islam.

TUJUAN PENELITIAN
Adapun berdasaskan uraian yang telah dikemukakan sebagaimana di dalam pendahuluan

dan permasalahan di atas yang menjadi tujuan mengapa penulis melakukan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk Negara Khilafah didalam Sistem Pemerintahan Islam.

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan suatu penelitian yang tercakup dalam penelitian
hukum normatif. Dengan spesifikasi khusus tentang studi dokumentasi di mana data-data serta
bahan-bahan yang penulis perlukan atau gunakan didalam penelitian ini berdasarkan atas studi
terhadap dokumen berupa literatur-literatur atau buku-buku yang penulis dapatkan dengan cara
penelusuran kepustakaan. Soejono Soekanto ( 1984 : 51 ) mengemukakan bahwa penelitian
hukum normatif mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf
sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, yang datanya diperoleh
berdasarkan data dokumen.

Sedangkan menurut sifatnya, maka penelitian ini adalah dikategorikan sebagai penelitian
yang bersifat deskriptif di mana penulis bermaksud mendeskripsikan secara sistematis. Soejono
Soekanto (1984 : 10) mengemukakan suatu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan
data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah
terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat
teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang
sesuatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris (Thamrin S,
1996; 10-11) yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Jenis dan Sumber Data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, terutama didasarkan atas data

sekunder yang penulis dapatkan melalui literatur-literatur dan buku-buku lainnya yang dapat
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dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan penelitian ini. Secara lebih jelasnya, maka
sumber data tersebut dikategorikan sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer

Adalah : merupakan data pokok yang dijadikan sebagai dasar dari penulisan ini. ( Al-Qur’an,
As-Sunnah, Ijma Sahabat, Qiyas ).

b. Bahan Hukum Sekunder
Berupa data-data yang penulis peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur penunjang,
melalui studi kepustakaan serta data-data lainnya yang ada hubungannya dengan judul
penelitian yang akan penulis teliti, yang kesemuanya itu turut mendukung bahan primer
dalam penelitian ini, khususnya dalam masalah Khilafah Islamiyah.

c. Bahan Hukum Tersier
Merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan
Khilafah Islamiyah dan Sistem Pemerintahan Islam dengan melakukan penemuan data dan
fakta melalui media internet, media massa, buletin, majalah dan makalah-makalah seminar
yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan
Secara eksplisit penulis menggunakan analisa data dalam penelitian yang bersifat normatif

ini yaitu dengan cara di mana data yang telah penulis peroleh dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, berupa buku-buku atau literatur-literatur melalui penelusuran
kepustakaan serta bahan hukum tersier dan bahan-bahan yang penulis peroleh dari internet,
media massa, majalah, buletin, makalah-makalah seminar yang ada hubungannya dengan
penelitian ini. Kemudian data tersebut dirangkum dengan melakukan pengelompokkan yang
didasarkan atas jenis dari masing-masing bahan tersebut dengan maksud agar dapat
memberikan kemudahan bagi penulis dalam menulis penelitian ini yang tersusun secara rapi,
selanjutnya barulah disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis.

Tahapan berikutnya, dari kalimat demi kalimat yang telah tersusun secara sistematis tersebut,
penulis akan melakukan proses pengolahan data, penganalisaan data dan membahasnya serta
melakukan perbandingan antara teori-teori, pendapat-pendapat para ahli serta membandingkan
dengan yang terkandung di dalam Al-Qur’an, As-Sunah, Ijma Sahabat, dan Qiyas yang berkenaan
dengan Khilafah Islamiyah dalam Sistem Pemerintahan Islam. Kemudian barulah penulis
melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang penulis peroleh, untuk selanjutnya penulis
kumpulkan ke dalam suatu tulisan ilmiah yang tersusun secara sistematis dari pembahasan
yang berpedoman pada tujuan penelitian.

KERANGKA TEORI
Sudah jamak diketahui bahwa pada intinya ajaran islam melingkupi dua hal, yakni hubungan

vertikal dengan Tuhan, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia dan lingkungan
hidup. Hubungan yang sifatnya vertikal tersebut tidak penulis jabarkan di dalam penelitian ini
karena itu merupakan hubungan individu kepada pencipta-Nya. Akan halnya dengan hubungan
yang sifatnya horizontal, Islam sangat mengajarkan umatnya agar mengembangkan prinsip
perbaikan kualitas diri dan masyarakat sebagai upaya mencapai tingkat peradaban, harkat dan
martabat yang tinggi.
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Tabel II.1  Perumusan Kebebasan Beragama Dalam Beberapa Negara

Bagaimanapun, penjajahan telah berhasil menciptakan beberapa kelompok orang yang
meyakini bahwa agama tidak punya tempat dalam mengarahkan dan menata negara, bahwa
agama adalah sesuatu dan politik adalah sesuatu yang lain, dan bahwa hal ini berlaku terhadap
Islam. Diantara semboyan sesat yang tersebar luas adalah ; “Agama urusan Allah dan tanah air
urusan kita semua “

Yang dimaksud dengan ungkapan “agama adalah urusan Allah” adalah bahwa agama hanya
sekedar hubungan antara dhamir (perasaan) manusia dengan Rabb-nya, sehingga agama
tidak memiliki tempat dalam sistem kehidupan dan sosial manusia. Hubungan antara agama
dan negara ini dapat dilihat pada praktek bernegara pada beberapa negara sesuai pada tabel di
bawah ini ;

Dalam as-siyasah asy-Syar’iyyah, Ibnu Taimiyah menulis “ Wilayah (organisasi politik) bagi
persoalan (kehidupan sosial) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa
topangannya, agama tidak akan tegak secara kokoh dan karena Allah SWT mewajibkan kerja
amar ma’ruf nahi munkar, dan menolong pihak yang teraniaya. Semua yang Dia wajibkan tentang
jihad, keadilan, dan menegakkan hudud, tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan
dan kekuasaan”. (Ibn Taimiyah, 1966 ; 138 lihat juga Abdul Kadir Zaidan, 1970 ; 9).

Dr. Abdul Karim Zaidan (1970) dalam bukunya al-Fard wa ad-Daulah fiiasy-syar’iah al-
Islamiyyah menyimpulkan pendapat Ibn Taimiyah ; “maka menegakkan Daulah Islamiyah
merupakan perkara yang wajib untuk melaksanakan hukum-hukum syari’at”.

Al-Qur’an sendiri tidak mengungkapkan konsep negara dan rincian teorinya, akan tetapi
menurut Syafii Maarif2 disebabkan dua alasan; pertama , Al-Qur’an pada prinsipnya adalah
petunjuk etik bagi umat manusia, bukanlah sebuah kitab ilmu politik, kedua, sudah merupakan
kenyataan bahwa institusi-institusi sosio politik dan organisasi  manusia selalu berubah dari
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masa ke masa. Dengan demikian, diamnya Al-Qur’an dalam masalah ini dimaksudkan agar
tidak terjadi kebekuan hukum-hukum kenegaraan dalam setiap periode sejarah umat manusia

Karena ketidakjelasan inilah pada praktek sistem ketatanegaraan dalam sejarah Islam
selanjutnya selalu berubah-rubah. Dalam masa empat khalifa al-rasyidin saja dapat dilihat
kebijaksanaan masing-masing mereka yang sangat bervariasi, terutama sekali dalam masalah
suksesi. (M. Hasbi Zainuddin, 2000). Misalnya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui
pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi Muhammad
saw wafat. Umar Bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai Khalifah kedua tidak melalui
pemilihan dalam suatu forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukkan dan wasiat
pendahulunya. Sebagaimana pada akhir hidupnya, Khalifah Abu Bakar sibuk bertanya pada
banyak orang, “bagaimana pendapatmu tentang Umar”? hampir semua orang menyebut Umar
adalah seorang yang keras, namun jiwanya sangat baik. Setelah itu, Abu Bakar meminta kepada
Usman bin Affan untuk menuliskan wasiat bahwa penggantinya kelak adalah Umar. Tampaknya
Abu Bakar khawatir jika umat Islam akan berselisih pendapat bila ia tak menuliskan wasiat.

Utsman bin Affan menjadi Khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-
orang yang telah ditetapkan oleh Umar sendiri sebelum Ia wafat. Umar memberikan enam nama
yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqas, Abdurrahman
bin Auff dan Thalhah anak Ubaidillah. Pada akhirnya yang lainnya mundur dari pencalonan dan
tinggallah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan terpilihlah Umar untuk menjadi Khalifah
tertua pada waktu dengan usia 70 tahun.

Selanjutnya Ali Bin Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah keempat melalui pemilihan yang
penyelenggaraannya jauh dari sempurna (H.Munawir Sjadzali, 1990 : 28-29). Berbeda dengan
pendapat Imam Khomeini (2002 : 59) yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw melihat
dengan jelas bahwa perselisihan akan sangat mungkin terjadi sepeninggalan beliau saw,
dikarenakan terbatasnya pengetahuan mereka akan Islam dan Iman. Atas dasar ini, maka Allah
SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan permasalahan berupa siapa
yang akan menjadi penerus kepemimpinan beliau.

Sebenarnya diperiode silam, periode klasik dan abad pertengahan banyak pakar Islam telah
berusaha untuk merumuskan sistem ketatanegaraan secara Islam, baik itu berupa bentuk negara
maupun syarat-syarat kepala negara dan lain sebagainya. Misalnya pendapat al-Mawardi
mengenai bentuk negara, kendatipun pemimpin negara dipilih tetapi dia tetap memilih negara
sistem monarkhi yaitu sistem kerajaan yang sedang berkembang dimasanya. Al-Mawardi juga
mengisyaratkan calon pemimpin negara harus barbangsa Arab dan Quraisy.( Abu Hasan al-
Mawardi, tt : 6), Ibnu Khaldun juga masih mengisyaratkan seorang pemimpin negara Islam harus
bersuku Quraisy. (Abd.al-Rahman Ibn Khaldun, tt : 5).

Kiranya perlu ada penegasan sikap dalam menghadapi pemikiran seperti di atas. Hal ini
dengan menegaskan kekomprehensifan Islam dan mengangkat sisi yang vital ini yang dilengkapi
dengan hukum dan nilai-nilai Islam, yaitu sisi yang berkaitan dengan negara, baik dari segi
penataan maupun pengarahannya sesuai dengan hukum dan adab Islam. Kemudian dengan
menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem Islam yang
Komprehensif, berlaku untuk segala zaman dan tempat serta untuk semua  manusia. Al-Qur’an
diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, seperti yang terlihat dalam firman Allah SWT
Surat Al-Nahl ayat 89 dibawah ini :

“Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”3.
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Skema II.2. Berikut Skema Secara Sistematika Yang Menggambarkan
Bagaimana Kekomprehensifan Islam ;(Endang Saifuddin Anshari,
2004 ; 47)

Beberapa contoh yang dikemukakan di bawah ini tentang bagaimana Islam mengatur segala
aspek kehidupan mulai dari aspek muamalah, kehidupan bernegara, kehidupan berekonomi,
kehidupan berhubungan antarnegara, antara lain :
a. Kehidupan bernegara diperoleh pedomannya dalam banyak ayat Al-Qur’an antara lain QS

An Nisa’ (4) : 58 mengajarkan :
“ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

Yang dimaksud dengan menetapkan hukum dalam ayat di atas ialah memutuskan hukum
dalam pengadilan merupakan salah satu bagian dari kekuasaan kenegaraan. ( Ahmad Azhar
Basyir, 2000).

b. Kehidupan ekonomi diperoleh pedomannya dalam banyak ayat Al-Qur’an, antara lain pada
QS An Nisa’ (4): 29 yang mengajarkan,

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha
Penyayang kepadamu “.

c. Kehidupan hubungan antarnegara diperoleh pedomannya dalam ayat Al-Qur’an antara lain
pada QS Al Hajj (22): 39-40 yang mengajarkan ,
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“ Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya
mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong
mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa
alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata,’Tuhan kami hanyalah Allah’.dan
sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagaian manusia dengan sebagian yang
lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah
orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut-sebut asma
Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama-Nya, dan
sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa

Islam sebagai sebuah agama dan ideologi, akan dapat dilaksanakan secara utuh apabila “
tiga asas penerapan hukum Islam”(Hafidz Abdurrahman, 1998) ada di dalam kehidupan umat,
yaitu ; (1) Ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada hukum syara’, (2) Kawalan
masyarakat, dan (3) Negara Islam yang menerapkan syari’at Islam secara utuh. Apabila salah
satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syari’at Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami
penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai sebuah agama dan ideologi tidak akan ada lagi.

Islam telah menegaskan kedudukan khalifah kaum muslimin sebagai ra’in (pengembala)
yang bertanggungjawab keatas ra’iyah (gembala)-nya. Apabila ada yang sakit, kelaparan, terjadi
pergaduhan antara satu gembala dengan gembala yang lainnya, atau apabila ada gembalanya
yang dizalimi oleh gembala yang lainnya, dan begitu seterusnya, semuanya merupakan tanggungjawab
penggembala (khalifah). Yang wajib ia selesaikan dengan baik, yaitu dengan menghukumi masing-
masing “gembala” tersebut dengan hukum syara’. Sebagaimana sabda Rasullah saw :

“Kamu semuanya adalah penanggungjawab keatas gembalanya. Maka, pemimpin adalah
pengembala, dan dialah yang selalu bertanggungjawab keatas gembalanya”.( HR.ahmad
Bukhari, muslim, Abu Dwud dan At Turmizi dari Ibnu Umar). (Al-Jami’As-Shaghir,As-
Suyuthi,II/289;hadist nomor 6370.)

Hadist di atas menerangkan kedudukan khalifah dan negara Islam, yang menerapkan hukum
Islam. Oleh karena itu, apabila khalifah dan negara Islam ini wujud, di samping ketaqwaan
individu, masyarakat dan pemerintah (khalifah dan para pembantunya), niscaya semua hukum
Islam akan dapat diterapkan secara utuh. Sebagai sebuah ideologi bagi sebuah negara,
masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Islam. Islam telah memerintahkan kaum
muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah berdasarkan hukum-
hukum Islam. Ada berpuluh-puluh ayat Al-Qur’an yang menyangkut masalah pemerintahan dan
kekuasaan itu diturunkan. Ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menjalankan
pemerintahan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman :

“Maka Putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu “ (QS.Al-Maidah : 48).

“ Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir “.(QS.Al-Maidah ; 44 ).

“Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim “ (QS.Al-Maidah ; 45)
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“Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS.Al-Maidah ; 47)

 “ Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil “(QS.An-Nisa’ ; 58).

Bahkan masih banyak lagi ayat yang menyangkut dengan masalah ini yang tidak dapat
penulis sajikan di sini. Bahkan selain itu masih banyak juga ayat-ayat lain yang menerangkan dan
membahas tentang hukum perang, politik, pidana, sosial, mu’amalah dan lain-lain.

Ditinjau dari perspektif seorang muslim, negara (dalam hal ini adalah negara Islam)
merupakan ideologi yang dibangun bersumber pada akidah Islamiyah, yaitu sistem undang-
undangnya bersumber pada akidah tersebut. Karena berdasarkan konsep akidah semata, negara
ini tidak dibatasi oleh teritorial, ras, suku, keturunan, atau warna kulit tertentu. (Abdul Karim Zaidan,
1984 : 17).

Tata negara Islam tegak pada landasan “La ilaha illah” karenanya pertama-tama yang menjadi
perhatian haruslah ditujukan ke arah membersihkan hati nurani para anggotanya dari
penghambaan diri kepada yang lain selain Allah SWT dalam bentuk manapun juga. Mereka
inilah yang pantas mendirikan masyarakat Islam. Dalam masyarakat itu terlambang “ La ilaaha
illallah, Muhammadur Rasulullah”. (Sayid Qutub, tt : 101). Untuk itu Rasullah Saw tidaklah
meninggalkan warisan politik yang terperinci tentang bagaimana menyusun Syura, maka
terserahlah bagaimana hendaknya teknik malancarkan syura itu menurut keadaan dan tempat
zaman. Apakah akan mengadakan pemilu, MPR, DPR, Dewan Senat bukanlah menjadi soal,
yang penting adalah bahwa dalam masyarakat mestilah ada syura, musyawarah diantara mereka
(Hamka, 1983 ; 152).

Islam memberikan kepada setiap muslim suatu aqidah (keimanan) dan seperangkat solusi
untuk seluruh permasalahan yang dihadapinya. Pelaksanaan setiap solusi permasalahan itu
dipandang sebagai ibadah. Ketika kaum muslim menerapkan seperangkat solusi itu, yaitu hukum
syariat dan mengatur segala urusan yang menyangkut tentang kehidupannya harusnya sesuai
dengan Islam serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, negara Islam yang ditegakkan berdasarkan akidah dan pemikiran bukan negara
lokal, tetapi adalah negara yang mempunyai misi internasional. Sebab, Allah SWT sendiri
menugaskan umat Islam untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia dengan petunjuk dan
cahaya yang ada pada mereka. Di samping itu, Allah juga menjadikan umat Islam sebagai saksi
dan pengasuh umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzaab ; 72 yaitu;

“ Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-
gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan
menghianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu
amat zalim dan amat bodoh”

Terlihat jelas di ayat di atas bahwa diantara makluk Allah SWT, manusialah yang bersedia
mengemban amanah Illahi. Namun di sisi lain, kita tidak mendapatkan pemerintahan Islam
yang melaksanakan kewajiban dakwah Islamiyah, mengumpulkan sisi-sisi kebaikan dari berbagai
sistem yang ada dan membuang sisi-sisi buruknya, kemudian menyajikan hal tersebut kepada
masyarakat dunia sebagai sebuah sistem internasional yang dapat memberikan penyelesaian
yang melegakan atas persoalan manusia, sedangkan Islam menjadikan dakwah Islamiyah
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sebagai suatu kewajiban dan keharusan bagi seluruh kaum muslimin baik sebagai bangsa
ataupun kelompok, sebelum berbagai sistem tersebut diciptakan dan sebelum dikenal sistem
propaganda. Firman Allah SWT ;

“Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang
yang beruntung”(Ali Imran ; 104).

Suatu sistem pada waktu yang sama mungkin saja dinilai dengan dua penilaian. Sebab,
Islam adalah suatu agama yang komprehensif yakni menyatukan berbagai persoalan moril dan
materil, serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.
Bahkan falsafah umat menggabungkan antara dua persoalan tersebut, dan tidak membedakan
antara keduanya selain hanya perbedaan sisi pandang saja. Adapun pada dasarnya, kedua hal
tersebut merupakan sebuah kesatuan yang serasi, harmonis, dan terkait, yang tidak mungkin
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu argumentasi yang kerap dilontarkan untuk menolak sistem khilafah adalah alasan
sejarah. Sejarah Khilafah digambarkan sebagai fragmen kehidupan yang penuh darah,
kekacauan dan konflik. Paling tidak, ada tiga argumentasi sejarah yang sering dilontarkan : (1)
Khalifah yang otoriter dan diktator; (2) Pembunuhan yang terjadi pada masa Khulafur Rasyidin;
(3) Perlakuan yang diskriminatif terhadap non-Muslim dan wanita. ( Al-Wa’ie, No.46 Tahun IV,
2004 ; 35)

Berdasarkan prinsip-prinsip realitas kenegaraan yang terkandung di dalam Al-Qur’an,
Rasulullah saw pernah membangun suatu Daulah Islamiyah (negara Islam). Montgomery Watt
menyatakan bahwa negara Islam yang dibangun Nabi Muhammad Saw itu merupakan suatu
negara yang penduduknya terdiri dari percampuran berbagai suku bangsa Arab. Mereka, para
suku itu bercampur dengan tujuan untuk mengadakan persekutuan dengan Nabi Muhammad
saw. Wilayah kekuasaan Nabi Muhammad saw ini pada mulanya sekitar Mekah dan Madinah
saja, yang kemudian setelah melakukan perluasan wilayah, kekuasaanya melebar keseluruh
jazirah Arab. Tolak ukur Watt (Montgomery Watt, 1969) menilai kekuasaan Nabi Muhammad
Saw sebagai negara Islam adalah karena telah terdapatnya perangkat-perangkat dasar
pemerintahan yang ternyata telah memenuhi persyaratan sebagai suatu negara Modern.
Persyaratan pokok tersebut antara lain ; adanya kelompok manusia, adanya ketaatan kepada
suatu aturan tertentu, mempunyai wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan, memiliki ikatan
bersama.

Semua jaminan hak asasi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu yang menentukan antara
hak dan kewajiban mereka didalam suatu konstitusi atau undang-undang tertuls. Misalnya,
seperti yang tercantum dalam konstitusi Madinah pasal 25 dan pasal 37 yang berbunyi ;

Pasal 25 Konstitusi Madinah :
“kaum Yahudi dan Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi
agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku)
bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang dzalim dan jahat. Hal
demikian akan merusak diri dan keluarganya”.

Pasal 37 Konstitusi Madinah ;
“bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya.
Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini.
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Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang
tidak menanggung hukuman akibat(kesalahan)sekutunya. Pembelaan diberikan kepada
pihak yang teraniaya”.

Menurut para ilmuwan politik, Piagam Madinah dapat merupakan atau konstitusi tertulis
pertama didunia (First Written Constitution in the World). Nabi Muhammad Saw menandatangani
piagam ini pada tahun 1 hijriah (622 M) sebagai lahirnya negara Islam pertama.

Berdasarkan kenyataan historis ini, Montgomery Watt, Arnold Toynbee, dan Michael Hart
sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak hanya merupakan seorang Nabi
(the prophet) tetapi juga seorang negarawan (the statesmen) yang berhasil.

PEMBAHASAN
Karena Khilafah atau negara Islam ini merupakan institusi politik, yang tidak akan dapat

diasingkan daripada aktivitas politik. Sedangkan aktivitas politik Islam didasarkan kepada empat
asas. Untuk itu terlebih dahulu penulis uraikan mengenai empat asas aktivitas politik dalam
Islam, yakni yang terdiri dari ;

Asas Pertama; kedaulatan ditangan syara’ (As-Siyadah li As-Syar’i), kata “kedaulatan”
sebenarnya bukan berasal daripada konsep Islam. Kata tersebut diterjemahkan kedalam bahasa
Arab dengan perkataan  as-siyadah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sovereignty. Makna yang
dikehendaki oleh lafadz tersebut sebenarnya adalah “sesuatu yang mengendalikan dan
melaksanakan aspirasi”. (Hafidz Abdurrahman, 1998). Apabila seseorang mengendalikan dan
melaksanakan aspirasinya sendiri, maka dia menjadi hamba (abdun) sekaligus sebagai tuan
(sayyid).

Apabila orang lain yang mengendalikan, maka dia menjadi hamba orang lain. Demikian
pula, apabila umat mengendalikan aspirasinya sendiri, maka umat itu menjadi hamba sekaligus
tuan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia diperhambakan oleh manusia yang lain.
Dengan begitu hukumnya adalah haram, sebab, yang boleh memperhambakan manusia
hanyalah Allah SWT.

Islam mengajarkan kedaulatan berada ditangan syara’, bukan berada ditangan manusia,
umat atau yang lainnya. Dengan demikian ajaran tersebut membawa konsekuensi sebagai
berikut ;

Pertama; yang menjadi pengendali dan penguasa adalah hukum syara’, bukannya akal. Itu
berarti semua masalah dalam urusan politik, atau penerapan hukum syara’ akan dikembalikan
kepada hukum syara’. Oleh karena itu tidak ada satu masalah yang terlepas dari pada hukum
syara’. Kedua; siapapun akan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum syara’,
apakah dia penguasa (Ial-hakim) ataupun rakyatnya (al-mahkum). Dan karena itu, tidak ada
seorang pun yang mempunyai imunity (kekebalan hukum) dalam negara Islam. Ketiga; keta’atan
kepada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara’, dan bukannya keta’atan secara mutlak.
Karena rakyat hanya diwajibkan untuk ta’at kepada penguasa apabila ia melaksanakan hukum
syara’. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat An Nisa’ ayat 59 ;

“wahai orang-orang yang beriman, ta’atilah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, serta
orang-orang yang menjadi pemimpin diantara kamu. Apabila kamu berselisih dalam suatu
urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada
Allah dan Hari Akhir”
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Juga diriwayatkan oleh H.R.Ahmad yang berbunyi ;
“tidak ada (kewajiban) ta’at dalam melakukan kemaksiatan kepada Yang Maha Pencipta
(Allah)”.

H.R.Bukhari yang berbunyi :
“Mendengarkan dan menta’ati adalah kewajiban orang Islam, apakah itu masalah yang ia
sukai ataupun tidak, selagi tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Apabila
diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan
(perintah) dan menta’tainya”.

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa hukum keta’atan kepada Allah dan Rasul-Nya
adalah mutlak. Sedangkan hukum keta’atan kepada penguasa (al-hakim) diikat oleh keta’atannya
kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga, apabila penguasa tersebut telah memerintahkan kepada
perkara maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk dita’ati, sebagaimana yang dinyatakan di
dalam hadist di atas. Demikian juga, apabila berlaku perselisihan, perbedaan pandangan atau
apa saja yang berhubungan dengan penguasa dan rakyat, mestilah dikembalikan kepada hukum
syara’. Bahkan, ini merupakan indikasi kepada seseorang, apakah ia masih beriman ataukah
tidak. Keempat; wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara’, apabila berlaku
perselisihan antara penguasa dengan rakyat, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat di atas.
Kelima, Wajib melakukan pengawasan ke atas negara yang dilakukan umat, apabila terjadi
penyimpangan negara atau penguasa dari salah satu hukum syara’. Sebagaimana yang
dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran : 104 yang berbunyi :

“Hendaklah ada diantara kamu sekelompok ummat yang menyeru kepada jalan kebaikan,
memerintahkan kepada kemakrufan, serta mencegah daripada kemungkaran”.

Keenam; adanya mahkamah yang bertugas untuk menghilangkan penyimpangan terhadap
hukum syara’ adalah wajib. Mahkamah itu disebut mahkamah madzalim. Sebab, berlakunya
perselisihan antara penguasa dengan ummat wajib dikembalikan kepada hukum syara’.
Sedangkan kembali kepada hukum syara’ memerlukan lembaga selain daripada rakyat dan
penguasa, yaitu pihak ketiga, yang bertugas menjatuhkan hukum atau keputusan kepada kedua
pihak yang berselisih. Maka, adanya lembaga tersebut menjadi wajib, berdasarkan kaedah usul
fiqh yaitu ;

“ Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka adanya
sesuatu itu menjadi wajib”.

Ketujuh; mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaan apabila Khalifah kaum
muslimin telah menyimpang daripada hukum syara’ dan nyata kufur adalah wajib. Pengangkatan
senjata seperti ini tidak dihukumi sebagai tindakan pembangkangan kepada negara.

Asas Kedua dari aktivitas politik di dalam Islam adalah Kekuasaan ditangan ummat (as-
sulthan li al-ummat). Kekuasaan ditangan ummat ini tercermin daripada pengambilan kekuasaan
yang diambil dalam Al-Hadist maupun Ijma’ sahabat, yang semuanya dilakukan melalui bai’at,
sedangkan bai’at adalah akad yang diberikan oleh ummat kepada Khalifah. Adapun
konsekuensinya daripada asas kedua mengenai aktivitas politik didalam Islam, yaitu kekuasaan
ditangan ummat adalah ;

Pertama; tidak ada satu kekuasaan pun yang diperolehi oleh seorang muslim, kecuali diberikan
oleh ummat. Caranya adalah melalui bai’at. Dan karena itu, hukum bai’at untuk mengangkat
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Khalifah ini adalah fardhu kifayah. Sedangkan bai’at untuk menta’atinya adalah fardhu ‘ain. (
(Hafidz Abdurrahman, 1998 ; 191) Kedua; ummat mempunyai hak untuk mengangkat khalifah
dengan ridha, tidak dibenarkan melalui paksaan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan
pemerintahan atau kekuasaan yang diperolehi dengan cara paksaan daripada ummat ataupun
dengan menakut-nakutkan dengan maksud menekan mereka. Yang dalam istilah fiqh disebut
Hukmu al-mutasalli. Seperti kekhalifahan Mu’awiyah bin Abi Sofyan, yang mulanya diambil dengan
paksa dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ketiga; Pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan, yang
diperolehi dengan warisan. Sebab, kekuasaan ditangan ummat yang diberikan melalui bai’at,
yang dilakukan secara sukarela oleh ummat. Oleh karena itu, sistem kerajaan, apakah monarkhi
absolut, ataukah monarkhi parlementer, nyata bertentangan dengan Islam. Keempat; meskipun
ummat berhak mengangkat penguasa, namun kedudukan ummat bukan sebagai musta’jir
(majikan) manakala khalifah bukan pula sebagai ajir (buruh). Oleh karena itu, kedudukan khalifah
menjadi kuat, sebab ia bukan diperhambakan oleh rakyat, atau dikontrak oleh rakyat untuk
menjalankan aspirasinya. Dan ia dapat bertindak tegas kepada rakyat, apabila mereka melakukan
penyelewengan. Kelima; ummat mempunyai hak syura kepada khalifah. Meskipun tidak
mempunyai hak untuk memecat jabatan khalifah. Sebab, khalifah bukanlah pegawai yang digaji,
tetapi merupakan penguasa yang diangkat dengan akad bai’at. Dan bukan akad ijarah, di mana
khalifah dibayar karena berkhidmat kepada majikannya. Yaitu rakyat atau ummat. Keenam;
penguasa adalah pelayan ummat yang melayani mereka dengan memenuhi maslahat mereka
dan mencegah mudharat yang menimpa mereka berdasarkan hukm syara’. Karena ia dibai’at
untuk memerintah ummat atau rakyat dengan hukum syara’.

Asas ketiga mengenai aktivitas politik di dalam Islam adalah pengangkatan satu khalifah
untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (wujud nashbi al-khalifah al-wahid li al-muslimin).
Adapun konsekuensi dari asas pengangkatan khalifah ini adalah :

Pertama; khalifah Islam wajib hanya seorang saja. Tidak boleh ada lebih daripada satu
kekhalifahan dalam satu masa. Apa yang berlaku dalam sejarah, seperti adanya kekhalifahan
lebih daripada satu pada zaman Abbasiyah adalah kesalahan sejarah yang tidak dapat dijadikan
sebagai dasar hukum syara’. Sebab, sejarah bukan merupakan sumber hukum syara’. Kedua;
bentuk negara kekhalifahan Islam adalah berbentuk kesatuan. Tidak dibenarkan menganut
bentuk persekutuan (federation). Sebab, hanya dibenarkan ada satu ketua negara, satu undang-
undang dan satu negara. Ketiga; sistem pemerintahan Khilafah Islam mengikut sistem pusat
(centralization), sedangkan sistem administrasinya mengikut sistem tidak terpusat
(desentralization). Karena, pemerintahan merupakan kuasa khalifah, dan kekuasaan dalam
satu negara adalah tunggal. Adapun administrasi pemerintahan merupakan masalah teknikal,
yang berbeda dengan pemerintahan. Keempat; khilafah adalah negara, karena konsep negara
di dalam Islam berbeda dengan konsep kapitalisme maupun sosialisme. Ahli politik barat
mendefinisikan negara adalah kumpulan daripada wilayah, rakyat dan pemerintahan. ((Hafidz
Abdurrahman, 1998 : 192).

Islam menggambarkan negara sebagai kekuasaan saja, sebab wilayah negara dalam Islam
senantiasa berkembang, dan tidak ada wilayah yang bersepadan. Rakyat bukannya pemegang
kedaulatan, meskipun rakyat mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam
negara adalah kekuasaan. Dan karena yang memegang kekuasaan adalah khalifah, maka
khalifah adalah negara. (Hafidz Abdurrahman, 1998 : 193) Dan karena itu, khalifah mempunyai
kuasa untuk mengangkat dan memecat jabatan semua aparat pemerintahan, seperti mu’awin,
wali, amil, qadhi dan sebagainya.
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Asas Keempat dari aktivitas politik di dalam Islam adalah Khalifah-lah satu-satunya yang
mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara’ untuk menjadi undang-undang
(li al-khalifah wahdah haq at-tabbani). Berdasarkan asas tersebut di atas ada beberapa
konsekuensi hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara’, antara lain, sebagai berikut:

Pertama; tidak ada yang berhak membuat apa-apa undang-undang kecuali khalifah.
Termasuk majlis ummat sendiri tidak berhak membuat dan mengubah undang-undang. Karena
itu, tidak ada lembaga legislatif di dalam khilafah Islam. Khalifahlah lembaga legislatifnya. Kedua;
kekuasaan untuk membuat keputusan ada ditangan seorang saja, yaitu khalifah. Namun,
kewajiban untuk melakukan keputusan ada dibahu semua rakyat. Jadi meskipun yang berhak
mengambil keputusan hanyalah satu orang, akan tetapi apabila keputusan tersebut telah diambil,
maka seluruh rakyat wajib melaksanakan. Ketiga; kepemimpinan Negara Islam bersifat tunggal,
tidak ada kepemimpinan kolektif dalam negara Islam. Dan karena itulah, tidak ada lembaga
yang lain yang memegang kuasa pemerintahan dalam negara Islam, kecuali khalifah. Dan
karena itu, maka Islam tidak mengenal konsep Trias Politica (pembagian kekuasaan), yaitu
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena itu pula, sistem demokrasi sangat bertentangan dengan
sistem Khilafah Islam. Demikian sebaliknya, sistem Khilafah tidak berbentuk sistem demokrasi.
Tetapi sistem pemerintahannya berbentuk Khilafah.

Keempat; khalifah mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara’ untuk
menghilangkan perselisihan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum syara’:

“Perintah Imam dapat menghilangkan perselisihan (yang berlaku ditengah masyarakat).”

Kelima; dalam mengambil dan menetapkan hukum syara’ bagi khalifah hukumnya adalah
mubah.(Hafidz Abdurrahman, 1998 : 193). Apabila berlaku mudharat jika tidak diambil dan
ditetapkan oleh Khalifah, karena akan menimbulkan perselisihan di tengah ummat, maka ketika
itu mengambil dan menetapkan hukum syara’ hukumnya adalah wajib, karena itu, tidak semua
masalah akan diambil dan ditetapkan hukumnya oleh khalifah. Seperti masalah aqidah dan
ibadah, kecuali masalah dalil aqidah dan ibadah yang berkenaan dengan orang ramai. Seperti
zakat, penentuan tanggal 1 Ramadhan, atau 1 Syawal. Keenam; Khalifah dalam mengambil dan
menetapkan semua undang-undang dan peraturan apa saja mesti terikat dengan hukum syara’.
Khalifah juga wajib mengambil dan menetapkan hukum syara’ tersebut dengan cara yang tidak
bertentangan dengan qa’idah at-tabbani li al-ahkam as-syar’iyah (kaedah mengambil dan
menetapkan hukum syara’). Yaitu, hanya akan menggunakan Al-Qur’an, Al-Hadist, Ijma’ Sahabat
dan Qiyas untuk mengambil dan menetapkan hukum syara’.

Seperti yang dijelaskan di atas mengenai aktivitas politik di dalam Islam jelas sekali terdapat
perbedaan yang sangat mendasar antara Sistem Pemerintahan Islam yang berlandaskan hukum
Syara’ dengan bentuk negara modern yang ada saat ini melalui aktivitas politik yang dijalankannya.

Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna dan komprehenship bagi seluruh
kehidupan manusia, yang tidak hanya mengatur kehidupan yang bersifat ritual saja akan tetapi
juga turut mengatur sistem kehidupan ummatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin diwajibkan
untuk memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan
khas, yang terlukis di dalam sebuah sistem Khilafah.

a. Struktur Negara Khilafah Islamiyah dalam Sistem Pemerintahan Islam
Sementara itu struktur dalam Khilafah Islam adalah setiap aktivitas pemerintahan yang
mempunyai dalil syara’. Adapun setiap pemerintahan yang aktivitas serta prosedurnya tidak
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didukung oleh dalil syara’secara langsung, maka ia tidak dapat dianggap sebagai struktur.
Dengan meneliti dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Hadist ataupun Ijma’ Sahabat
dan Qiyas, maka struktur pemerintahan yang terdapat dalam pemerintahan Islam hanya ada
delapan bagian, yaitu ;
1. Khalifah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan
serta menerapkan hukum-hukum syara’.(Abdul Qaddim Zallum, 2002). Karena Islam
telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan itu milik ummat. Dalam hal ini umat
mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai
wakilnya.

2. Mu’awin Tafwidh (Wakil khalifah bidang pemerintahan)
Mu’awin Tafwidh adalah seorang pembantu yang diangkat oleh Khalifah agar dia bersama-
sama dengan Khalifah memikul tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan. Maka
dengan demikian, seorang Khalifah akan menyerahkan urusan-urusan negara dengan
pendapatnya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan menggunakan Ijtihadnya,
berdasarkan hukum-hukum syara’. Mengangkat mu’awin merupakan masalah yang
dimubahkan, sehingga seorang Khalifah diperbolehkan untuk mengangkat mu’awinnya
untuk membantunya dalam seluruh tanggungjawab dan tugas yang menyangkut dengan
masalah pemerintahan. Al-Hakim dan at-Tirmidzi telah mengeluarkan sebuah hadist dari
Abi Sa’id al-Khudri yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang isinya;
“ Dua pembantuku dari (penduduk) langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari
(penduduk) bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar”.

Tugas dari Mu’awin Tafwidh adalah menyampaikan kepada Khalifah apa yang
menjadi rencananya dalam mengatur urusan-urusan pemerintahan, lalu dia melaporkan
tindakan-tindakan yang telah dia lakukan dalam mengurusi urusan tersebut kepada
Khalifah, kemudian dia melaksanakan wewenang dan mandat yang ia miliki.
Maka tugas Mu’awin Tafwidh tersebut adalah menyampaikan laporan
kegiatannya serta melaksanakannya selama tidak ada teguran atau pembatalan
dari Khalifah.

Seorang Khalifah wajib mengontrol tugas-tugas serta kebijakan-kebijakan untuk
mengatur berbagai hal, yang telah dilakukan oleh Mu’awin Tafwidhnya, sehingga tidak
dibiarkan begitu saja. Dan kalau ada yang benar, Khalifah harus menerimanya. Dan
kalau ada yang salah, dia pun bisa mengetahuinya.

3. Mu’awin Tanfiz (setia usaha negara)
Mu’awin Tanfiz adalah pembantu yang diangkat oleh seorang Khalifah untuk membantunya
dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai Khalifah dalam melaksanakan
tugas-tugasnya (Abdul Qaddim Zallum, 2002 : 167). Dia adalah seorang protokoler yang
menjadi penghubung antara Khalifah dengan rakyat, dan antara Khalifah dengan negara-
negara lain. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Khalifah kepada mereka,
serta menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada Khalifah.
Mu’awin Tanfiz merupakan pembantu Khalifah dalam melaksanakan berbagai hal, namun
dia bukan yang mengatur dan menjalankannya. Dia juga bukan yang diserahi untuk
mengurusi berbagai persoalan tersebut. Sehingga, tugasnya adalah semata-mata tugas-
tugas administratif, bukan tugas pemerintahan.
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4. Amir Jihad (panglima perang)
Amir Jihad adalah orang yang diangkat oleh Khalifah untuk menjadi seorang pimpinan
yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan
perindustrian. Dia bertugas untuk memimpin dan mengaturnya (Abdul Qaddim Zallum,
2002 : 171). Hanya saja dia disebut dengan sebutan Amir Jihad adalah karena keempat
hal tersebut merupakan bidang yang berhubungan secara langsung dengan jihad.

5. Wullat (pimpinan daerah tingkat I dan II)
Wullat atau biasa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah
untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta menjadi menjadi
pimpinan di daerah tersebut (Abdul Qaddim Zallum, 2002 :209). Adapun negeri yang
dipimpin oleh Khilafah Islamiyah bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Masing-
masing bagian itu disebut wilayah (setingkat propinsi). Setiap wilayah dibagi lagi menjadi
beberapa bagian, di mana masing-masing bagian itu disebut ‘imalah (setingkat kabupaten).
Orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin ‘imalah
disebut ‘amil atau hakim.

6. Qadhi atau Qadha (Hakim atau lembaga peradilan)
Qadhi atau Qadha adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan
hukum yang sifatnya mengikat (Abdul Qaddim Zallum, 2002 : 225). Lembaga ini bertugas
menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau
mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan
yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik Khalifah, pejabat
pemerintahan atau pegawai negeri yang lain. Qadhi sendiri dibagi menjadi tiga bagian,
yaitu ; pertama, qadhi yaitu qadhi yang mengurusi penyelesaian perkara sengketa di
tengah masyarakat dalam hal mu’amalah atau uqubat (sanksi hukum). Kedua, qadhi
hisbah/muhtasib yaitu qadhi yang mengurusi penyelesaian perkara penyimpangan yang
bisa membahayakan hak jama’ah. Ketiga, qadhi madzalim adalah qadhi yang mengurusi
penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara.

7. Jihad Idari (jabatan administrasi umum)
Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur oleh suatu departemen,
jawatan atau unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi
kepentingan rakyat tersebut. Pada masing-masing departemen  tersebut akan diangkat
kepala jawatan yang mengurusi jawatannya, termasuk yang bertanggungjawab secara
langsung terhadap jawatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepada
orang yang memimpin departemen, jawatan dan unit-unit mereka yang lebih tinggi, dari
segi kegiatan mereka serta tanggungjawab kepada wali, dari segi keterikatan pada hukum
dan sistem secara umum.

8. Majllis Ummat
Majllis Ummat adalah majlis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum
muslimin, agar menjadi pertimbangan Khalifah dan tempat Khalifah meminta masukan
dalam urusan-urusan kaum muslimin. Mereka mewakili ummat dalam muhasabah
(kontrol dan koreksi) terhadap pejabat pemerintahan (hukkam) (Abdul Qaddim Zallum,
2002 : 69). Anggota Majllis Ummat dipilih melalui pemilihan umum, bukan dengan
penunjukkan atau pengangkatan, karena status mereka adalah mewakili semua rakyat
dalam menyampaikan pendapat mereka, sedangkan seorang wakil itu hakekatnya hanya
akan dipilih oleh orang yang mewakilkan.
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b. Skema Negara Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam ;

Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil uraian di atas dan analisis data yang telah penulis lakukan, terakhir

dapat penulis uraikan beberapa kesimpulan antara lain, pertama, bentuk Negara Khilafah adalah
berbentuk tunggal, berbeda dengan negara modern yang berbentuk Republik atau Monarkhi
maupun yang lainnya. Kedua, di dalam sistem pemerintahan Islam sesungguhnya segala
sesuatunya didasarkan pada ketentuan syara’ dan setiap rakyat berhak untuk menjalankan
pemerintahan. Selanjutnya segala ketentuan dan aturan didalam Pemerintahan Islam yang
tidak ada dasar ketentuannya didalam Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, maupun Qiyas bukan menjadi
dasar maupun ketentuan didalam menjalankan roda Pemerintahan Islam itu sendiri.
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