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ABSTRAK
Menurut fiqih siyasah setidaknya ditemukan beberapa cara atau
mekanisme dalam pemberhentian pemimpin yaitu; 1) pemimpin/imam
mengundurkan diri, ketika ia merasa sudah tidak mampu lagi menunaikan beban
dan tanggung jawab kepemimpinan. 2) dengan cara perang atau revolusi
bersenjata, cara ini merupakan cara yang paling berbahaya dan umumnya memicu
gejolak. 3) dengan cara damai, cara ini dilakukan dengan cara Ahlul Halli Wal
Aqdi selaku pembaiat imam/pemimpin menemui imam/pemimpin tersebut lalu
menasehati dan mengingatkan dampak penyimpangan yang ia lakukan, namun
jika imam bersikerass maka Ahlul Halli Wal Aqdi berhak memberhentikan dengan
cara yang memungkinkan.
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah UndangUndang yang membahas tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala
Daerah dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden, menteri dan
DPRD, baik itu apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berat berupa
pengkhianatan terhadap daerah, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Kepala Daerah atas penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Daerah.
Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana
pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pasal 78 Undangundang No 23 Tahun 2014. 2) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap
pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pasal 78 Undangundang No 23 Tahun 2014. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah
memahami bagaimana pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
dalam pasal 78 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014?. Dan memahami
bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pemberhentian kepala daerah dan wakil
kepala daerah dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?.
Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library reseach). dengan
metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis
yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat
mengenai sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Metode
pengumpulan data pada skripsi ini adalah metode historis dan dokumentasi. Data
yang dikumpulkan kemudian diolah dengan cara editing, sistematizing, dan
klarifikasi. Setelah data diperoleh proses selanjutnya kegiatan akhir setelah semua
data terkumpul, diolah dan dianalisis, kemudian data berikutnya dilakukan
penyimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian maka pemberhentian kepala daerah ada
yang merlibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung dan
Presiden, dan ada yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu
dalam hal kepala daerah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan didakwa melakukan tindak pidana
korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut UU
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah cukup mencakup

substansi mengenai alasan pemberhentian kepala daerah baik dari aspek politik
maupun dari aspek yuridis sehingga masih perlu dipertahankan.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa atura-aturan dalam
undang-undang nomor 23 tahun 2014, sesuai dengan aturan yang ada dalam fiqih
siyasah, walaupun ada sedikit perbedaan dalam hal sebab-sebab
pemberhentiannya, namun terlepas dari itu pemberhentian imam/pemimpin terjadi
karena hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya yang sudah berbuat
tidak adil, zhalim dan lainnya.
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Artinya: “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan merekapun
mencintai kalian; mereka mendoakan kalian, kalian pun mendoakan mereka.
Seburuk-buruknya pemimpin adalah kalian benci mereka dan mereka pun
membenci kalian, kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.
Ditanyakan kepada beliau. “Apakah tidak kami perangi saja mereka dengan
pedang?” Rasulullah menjawab, “Tidak, selama mereka masih menegakkan
shalat di tengah-tengah kalian.” (H.R. Muslim).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Pada sub ini akan diterangkan maksud judul skripsi ini, yaitu
“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 78 UU No 23 Tahun 2014
Tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.
Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami makna
judul skripsi ini, maka dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul
skripsi tersebut, yaitu sebagai berikut:
Tinjauan adalah hasil meninjau pendapat atau pandangan. 1
Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.2
Pasal 78 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 adalah UndangUndang yang membahas tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala
Daerah dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, baik itu apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum
berat berupa pengkhianatan terhadap daerah, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1281.
2
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah terhadap penyalahgunaan wewenang
sebagai Kepala Daerah.3
Pemberhentian mempunyai arti proses atau cara memberhentikan dari
jabatan dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat yang
menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan daerah
atau pejabat yang memimpin di suatu daerah tertentu dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah.4
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud
penelitian ini adalah upaya memahami dan menggali ketentuan hukum tentang
pemberhentian dalam pasal 78 UU No 23 tahun 2014 yang kemudian ditinjau
melalui fiqih siyasah.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan untuk memilih judul skripsi ini adalah:
1. Alasan objektif :
Pelaksanaan pemberhentian kepala daerah di Indonesia harus
berdasarkan konstitusi dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
serta berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 78 Undang-undang
No 23 tahun 2014 serta pelaksanaan pemberhentian tersebut juga harus
sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3

Undang undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI,
(Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), h. 50.
4

2. Alasan Subjektif :
Aspek bahasan judul skripsi ini sangat menarik untuk dikaji secara
mendalam, disamping itu ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang
dipelajari di jurusan Siyasah Syariyyah.

C. Latar Belakang Masalah
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di suatu negara tergantung dari
bentuk negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Bentuk negara
menggambarkan pembagian kekuasaan dalam suatu negara secara vertikal dan
horizontal. Secara vertikal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sedangkan secara horizontal merupakan pembagian
kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. 5
Setiap daerah di Indonesia dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah
yang disebut kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubenur, untuk Kabupaten
disebut Bupati dan untuk Kota adalah Wali Kota. Kepala daerah dibantu oleh
satu orang Wakil Kepala daerah, untuk Provinsi di sebut Wakil Gubenur,
untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk Kota disebut Wakil Wali
Kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan
kewajiban serta larangan.
Kepala daerah merupakan pejabat yang menjalankan hak wewenang
dan kewajiban pimpinan pemerintahan daerah atau pejabat yang memimpin
disuatu daerah tertentu dan bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya
5

Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI,
(Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), h. 23

pemerintahan daerah.6 Beberapa pimpinan daerah melakukan tindakan yang
tidak sesuai dengan Undang-undang, penyalahgunaan wewenang atau tidak
sesuai dengan pelaksanaan pemerintah pusat. Sehingga harus ditempuh upayaupaya hukum yang dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan ini salah
satunya dengan pemberhentian kepala daerah.
Pemaberhentian kepala daerah di Indonesia sering terjadi karena
kepala daerah tersebut terlibat dalam kasus korupsi, melanggar sumpah
jabatan, melanggar larangan kepala daerah yang sebagaimana sudah diatur
dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014.
Adapun contoh kepala daerah yang terlibat dalam masalah sehingga ia
diberhentikan dari jabatannya yaitu gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
pada tahun 2015 yang diberhentikan dari jabatannya dikarenakan ia
melakukan korupsi dengan melakukan suap kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi Akil Mochtar, serta pada tahun 2014 Bupati Bogor Rahmat Yasin
yang diberhentikan dari jabatannya dikarenakan ia melakukan korupsi dengan
menerima suap sebesar 4,5 miliyar guna memuluskan rekomendasi surat tukar
menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754
hektar.7
Dari beberapa kasus tersebut seorang pejabat daerah seharusnya
mampu menjadi teladan dalam menegakan seluruh peraturan perundangundangan dalam setiap perilaku kehidupannya, dengan kata lain tidak
seharusnya kepala daerah yang merupakan pejabat daerah berprilaku
6

Ibid, h. 50-51
Aris Setiawan “Mekanisme Pemberhentian Bupati Aceng Fikri” viva News, 22
Desember 2014. Diakses November 2018.
7

demikian, karena tindakan korupsi dan suap menyuap adalah kejahatan yang
sangat membahayakan kepentingan daerah dan masyarakat secara luas bahkan
terkait dengan perekonomian daerah dan keberlangsungan kehidupan bangsa
dan daerah.8
Islam sebagai agama juga mengenal adanya konsep kepemimpinan
dan itu erat kaitannya dengan konsep kedaulatan (as-siyadah) dan kekuasaan
(al-Sulthan). Kedaulatan yang berkaitan dengan otoritas pembuat hukum yang
wajib ditaati seluruh warga daerah, sedangkan kekuasaan adalah pelaksana
atau

penegakan

hukumnya.Kemudian

secara

berangsur-angsur

Islam

mengenal adanya konsep kepemimpinan, dimana konsep tersebut terjadi
karena adanya kontrak sosial. Karena pada dasarnya manusia adalah mahluk
sosial, Sebagian tokoh setuju bahwa manusia itu adalah mahluk sosial dimana
manusia pasti membutuhkan manusia lain, adapun konsep Islam dikenal
adanya bai‟at (perjanjian) yang melandasi adanya kesepakatan antar sesama
manusia.9
Kepemimpin dalam Islam dikategorikan sebagai kepala daerah
sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yaitu terdapat syarat-syarat untuk
menjadi pemimpin dan tidak menutup kemungkinan adanya konsep
pemberhentian kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah yang akan
dibahas ini bukan dalam artian bughah (pembangkangan) terhadap pemimpin.

8

Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian
Presiden Menurut UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press), h. 24
9
Muntoha, Fiqh Siyasih; Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata
Negara.(Yogyakarta: Adicita, 1998), h. 54

Adapun menurut

fiqih siyasah

kepala daerah disebut wali, wali

adalah orang yang diangkat khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan
disuatu daerah serta menjadi pemimpin di daerah tersebut. Kepala daerah
secara hirarki tidak jauh berbeda dengan presiden sebagai penanggungjawab
tertinggi disuatu pemerintahan diseluruh wilayah daerah, sedangkan kepala
daerah hanya bertanggungjawab di wilayah tertentu saja yang dipimpinnya.
Jika kepala daerah melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan
terhadap daerah, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi kepala daerah bisa
dijatuhkan dan biasanya seorang wakil kepala daerah akan menggantikan
posisinya, dan kepala daerah yang terlibat dalam hal ini akan dimintai
pertanggungjawabannya. Seperti dalam Hadist Nabi SAW, Rasulullah
Bersabda:

ِ َ َنِرس
ِ ِ عن
ِالِأَََلِِ ُكلُّ ُك ْم َِر ٍاع َِوِ ُكلُّ ُك ْم
َِ ُِصلَّىِالل
َ َِعلَْي ِو َِو َسلَّ َمِق
ُ ِعبدِاللِبْ ِن
َ َْ
َ ولِالل
ُ َ َّ ِع َمَرِأ
ِ ِ ِِ ِ
ِ يِعِلَى ِالن
ُِالر ُجل
ٌ ُِم ْسئ
ٌ َُم ْسئ
َّ ِعْن ُه ْم ِو
َ ول
َ َّاس َِر ٍاع
َ ِع ِْن ِ َرعيَّتو ِفَ ْاْلَمريُ ِاِلَّ ِذ
َ ول
َ ِعلَْي ِه ْم َِوُى َو
ِ
ِ اعيةٌ ِعِلَى ِب ي
ِت ِبَ ْعلِ َها َِوَولَ ِدهِ َِوِى َي
ٌ ُِعلَى ِأ َْى ِل ِبَْيتِ ِو َِوُى َوَم ْسئ
َ ول
َ َر ٍاع
َْ َ َ ِعنْ ُه ْم َِوالْ َم ْرأَةُ َِر
ِ
ِول
ٌ ُِم ْسئ
ٌ ُِسيِّ ِدهِ َِوُى َوَم ْسئ
َ ول
َ ِعْن ُه ْم َِوالْ َعْب ُد َِر ٍاع
َ ٌَم ْسئُولَة
َ ِعْنوُِفَ ُكلُّ ُك ْم َِر ٍاع َِوُكلُّ ُك ْم
َ ِع
َ لىِمال
ِ َع ْن َِر ِعيَّتِِِو
Artinya: “Ibn Umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw.
bersabda: Setiap orang adalah pemimpin, dan akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara akan
diminta pertanggungjawabannya perihat rakyat yang dipimpinnya. Seorang
suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang
memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan
tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas
memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang
dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta

pertanggungjawaban) darihal yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan
Muslim)10

Hadist di atas menjelaskan tentang pertanggungjawaban seorang
pemimpin terhadap rakyatnya, karena setiap individu adalah pemimpin dan
akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.
Di samping itu, dijelaskan pula keadan-keadaan tertentu yang khalifah
harus diberhentikan oleh mahkamah madzalim, seperti ketika ia tidak dapat
melaksanakan tugasnya karena suatu sebab, yaitu telah melakukan kefasikan
secara terang-terangan. Termasuk pula jika seorang khalifah menampakkan
kekufuran yang nyata, semisal hendak mengubah undang-undang daerah yang
berasal dari syariah menjadi undang-undang buatan manusia.
Dalam dunia Islam seorang pemimpin sering disebut imam (khalifah)
dan ada dua hal yang mengubah kondisi dirinya dan karena dua hal ia harus
mundur dari imamah (kepemimpinannya):
1. Cacat dalam keadilannya alias fasik, maka terbagi ke dalam dua bagian:
pertama, akibat dari syahwat yang dimaksudkan dengan tindakan-tindakan
organ tubuh seperti mengerjakan larangan-larangan dan kemungkarankemungkaran karena menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu.
Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai imam
(khalifah), dan memutuskan kelangsungan imamah (kepemimimpinan)
nya. Jika sifat tersebut terjadi pada seorang imam (khalifah), ia harus
mengundurkan diri dari imamah atau kepemimpinannya. Jika ia kembali
10

Baqi Abdul Fuad Muhammad, Al-lu‟lu „Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari
dan Muslim (Jakarta, Ulumul Qur‟an, 2013), h. 834

adil (tidak fasik), maka imamah atau kepemimpinannya tidak kembali
kepadanya kecuali dengan pengangkatan baru. Kedua, adalah terkait
dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Ia menafsirkan
syubhat tidak sesuai dengan kebenaran. Para ulama berbeda pendapat
dalam hal ini. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa syubhat
menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai imam (khalifah) dan
membatalkan kelangsungan kepemimpinannya. Jika syubhat terjadi
padanya, ia harus mundur dari kepemimpinannya.
2. Cacat dalam tubuh, adapun cacat yang terjadi pada tubuh imam (khalifah),
maka terbagi ke dalam tiga bagian; cacat panca indera, cacat organ tubuh,
dan cacat dalam tindakan.11
Proses pemberhentian kepala daerah erat kaitannya dengan dinamika
kepentingan politik atau sebuah jabatan dalam pemerintahan daerah.
Pemberhentian kepala daerah sebagaimana Undang-Undang Pemerintahan
Daerah justru menimbulkan instabilitas pemerintahan daerah yang berakibat
pada terhambatnya jalan pemerintahan. Maka dari itu penelitian ini akan
membahas tentang pemberhentian kepala daerah menurut pasal 78 Undangundang No 23 tahun 2014 ditinjau dari Fiqih Siyasah.
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Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan
Negara dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Darul Falah, 2017), h. 26

D. Fokus Penelitian
Kajian mengenai pemberhentian kepala daerah ini luas sekali dan
sudah banyak yang membahasnya dari era klasik hingga era kontemporer ini,
maka penulis memfokuskan penelitian ini yaitu,Bagaimana pandangan fiqih
siyasah terhadap pemberhentian kepala daerah pada pasal 78 UU No 23 tahun
2014 tentang pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar
belakang di atas, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang akan diteliti
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam

pasal 78 Undang-undang No 23 Tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pemberhentian kepala daerah

dan wakil kepala daerah dalam pasal 78 Undang-undang No 23 Tahun
2014?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan utama dalam pembahasan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:

a.

Memahami makna pemberhentian kepala daerah dalam masa
jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-undang No 23
Tahun 2014.

b.

Memahami tinjauan fiqih siyasah tentang pemberhentian kepala
Daerah dan wakilnya di dalam pasal 78 Undang-undang No 23 Tahun
2014.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman
mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
dengan mengacu pada Undang-undang yang ditinjau menurut fiqih
siyasah. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat menambah atau
memperkaya khazanah keilmuan tentang pemberhentian kepala daerah
khususnya bagi civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Hukum
Tata Negara. Selain itu diharapkan menjadi situmulus bagi penelitian
selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan
akan memproleh hasil yang maksimal.
b. Secara Praktis
Penelitian ini dimaksudkan suatu syarat memenuhi tugas akhir
guna memproleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian
Diharapkan dari hasil penelitian ini:
1. Menambah

persfektif

baru

atau

khazanah

intelektual

tentang

pemberhentian pemimpin.
2. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai wacana dan referensi,
sehimgga menjadi bahan pertimbangan bagi warga negara Indonesia
dalam melakukan pemberhentian pemimpin yang melakukan kesalahan
atau menyalahgunakan jabatannya.

H. Metode Penelitian
Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode
yang digunakan adalah:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library
reseach). Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat
deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar penomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian
kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriftif, berupa
kata-kata lisan dan prilaku mereka yang diamati.12
b. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang
menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat
12

Susiadi, Metodologi Penelitian (Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.13.

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian ini ingin
menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang
tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2014.
2. Data dan Sumber data
Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan
skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara
yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan
sumber bahan hukum tersier. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis
hanya menggunakan sumber data skunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya
berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :
a. Sumber Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan
permasalahan yang di teliti yaitu : 1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 3) Peraturan Pemerintah No 6
Tahun

2005

Tentang

Pemilihan,

Pengesahan

Pengangkatan,

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau
membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan-bahan primer yaitu: 1)
Buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang
relevan dengan masalah yang di teliti serta data tertulis yang terkait

dengan penelitian. 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen
dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.13
c. Sumber Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum
primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, jurnal
hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu
penelitian ini.14
3. Tekhnik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas
masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa;15
a. Metode historis, yaitu selalu berhubungan dengan sejarah, sejarah
adalah tentang masalalu. Dalam permasalahan ini penulis menganalisis
dengan metode historis yang dimana penulis menceritakan sejarah
pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya ditinjau dengan
fiqih siyasah.
b. Dokumentasi, yaitu mencari data-data verbal yang berupa tulisan.
Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan
mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang diteliti.
Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data.
13
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4. Metode Pengolahan Data
Data yang dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada
umumnya dilakukan dengan cara;
a. Editing, yaitu mengoreksiapakah data yang terkumpul sudah cukup
lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
b. Sistematizing atau sistematis, yaitu; untuk menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
c. Klasifikasi, yaitu melakukan pemisahan terhadap data secara cermat
dan mengelompokkan menurut bagian masing-masing, kemudian
dipilih mana yang sesuai bahan pokok bahasan.16
5. Metode Analisis Data
Setelah data diperoleh proses selanjutnya kegiatan akhir setelah
semua data terkumpul, diolah dan dianalisis, kemudian data berikutnya
dilakukan penyimpulan. Dalam analisa data digunakan data deskriftif
kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dipustaka,
kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.
Sedangkan yang berkaitan dengan analisa data ini penulis menggunakan
metode deskriftif analisis yaitu mencari pemecahan masalah yang sedang
diteliti dan dengan tekhnik content analisis yaitu metode yang
dipergunakan untuk mengecek keaslian dan keauntentikan suatau data.17
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Kanisius, 1983), h. 145.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemimpin dan Syarat-syarat Menjadi Pemimpin dalam Fiqih
Siyasah
1. Pengertian Pemimpin
Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan
kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia
mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan
aktifitas-aktifitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi
pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan
sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan
kebutuhan dari suatu situasi/zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan
dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga
mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu
menggerakkan bawahan kearah tujuan tertentu.18 Henry Pratt Fairchild
menyatakan: pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang
memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan
mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya
orang lain, melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang
terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin dengan

18

2016), h. 38

Karrtini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara
sukarela oleh pengikutnya. 19
Dahulu orang menyatakan, bahwa kepemimpinan yang dimiliki
oleh seorang pemimpin itu merupakan ciri bawaan psikologis yang dibawa
sejak lahir, yang khusus ada pada dirinya, dan tidak dipunyai oleh orang
lain. Sehingga dia disebut sebagai born leader (dilahirkan sebagai
pemimpin). Karena itu sifat-sifat kepemimpinan tidak perlu diajarkan pada
dirinya juga tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dia memiliki kepribadian
unggul yang luar biasa, dengan bakat dan karisma yang cemerlang, di
samping punya bakat seni memimpin yang tidak ada duanya. Dengan
demikian dapat dipahami, bahwa sifat-sifat utama pribadi pemimpin yang
diharapkan itu merupakan koonsep ideal yaitu sangat diharapkan oleh
orang banyak, namun tidak/belum tentu dapat dipenuhi sebagai
persyaratan seorang pemimpin dalam situasi khusus.
2. Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah
Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa
istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut
bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi
kaum,20 dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada
pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa
diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata

19

Ibid, h. 39
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, (Jakarta: Mahmud Yunus
Wa Dzurriyyah, 1999), h. 428
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imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu,
untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.
Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata
Imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan.
Disamping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh
karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang
berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan
Imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering
digunakan istilah al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra
sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-Imamah al-Shugra.
Biasanya kata-kata Imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang
yang memimpin di dalam bidang agama.21 Dari sini kata khalifah sering
diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada
atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan
kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi
wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan
orang yang memberi wewenang.22
Secara bahasa amir berasal dari kata (Amara-ya‟muru-amran)
yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang
berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan
dapat diajak bermusyawarah. Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak
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ditemukan di dalam Al-Qur‟an, walaupun kata-kata “amara” banyak
ditemukan di dalam Al-Qur‟an. Istilah amir dengan arti pemimpin hanya
populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat
bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa‟adah untuk menentukan pengganti
nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata “dari kami ada
Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir”. Selain itu, istilah amir juga
pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah
menggantikan Abu Bakar.23
Dalam konteks keislaman arti pemimpin dalam konsep lughoh
sering disebut dengan sebutan Imam, khalifah dsb. Namun pada esensinya
seorang pemimpin itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran serta
fungsi nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Untuk memilih
seorang pemimpin ada dua cara yag cukup signifikan Yang pertama,
adalah pemilihan oleh parlemen (Ahlul Halli Wal Aqdi) dan yang kedua
adalah dengan cara ditunjuk oleh pemimpin atau khalifah sebelumnya.
Hak pemimpin menurut Al-Mawardi ada dua yaitu hak untuk ditaati oleh
rakyatnya dan hak untuk dibantu jika pemimpin tersebut mengalami suatu
permasalahan yang susah untuk dipecahkan.24
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3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin dalam Fiqih Siyasah
Seorang pemimpin harus memenuhi tujuh syarat, agar bisa
menjadi pemimpinan, yaitu:
a. Beragama Islam
Harus muslim, Karena itu, secara mutlak, khilafah tidak boleh
diberikan kepada orang Kafir. Hukum mentaati orang Kafir itu tidak
wajib. Syarat ini antara lain ditemukan dalam firman Allah:

     ُالل
ِ   …
Artinya: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang
beriman.”(Q.S. An-Nisa: 141)
Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat bagi
seorang hakim (penguasa) untuk memaksa rakyatnya. Selama Allah
mengharamkan orang-orang Kafir untuk memiliki jalan agar bisa
menguasai kaum Muslim, maka hukumnya haram bagi kaum Muslim
untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa penguasa mereka25.

b. Seorang laki-laki
Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah:

   
Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”(Q.S.
An-Nisa: 34)
25
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Paling sedikit ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa
menjadi kepala Negara. Pertama, secara fitrah wanita dianggap tidak
akan mampu memainkan peran politik. Kedua, wanita dianggap tidak
akan sanggup berkompetisi dengan pria. Ketiga, wanita memiliki
kekurangan akal dan agama. Keempat, ada asumsi teologis bahwa
wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki.
c. Sudah Dewasa
Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah:

     ُالل
ِ      

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan allah sebagai pokok kehidupan”
(Q.S.An-Nisa: 5)
d. Berakal
Tugas seorang khalifah adalah mengatur urusan pemerintahan
dan melaksanakan perintah syara‟, maka tidak sah kalau khalifah
orang gila. Sebab orang gila tidak bisa mengurusi dirinya sendiri,
apalagi mengurusi urusan orang lain26.
e. Adil
Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah:

          

ِالل
ِ     
Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) dibumi, maka berilah keputusan (perkara) di bumi,
26
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diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan allah swt” (Q.S.
Shaad: 26)
f. Pandai menjaga amanah dan professional.
Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah:

         
Artinya: “Berkata Yusuf, Jadikanlah aku bendaharawan Negara
(Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga
amanah lagi berpengetahuan” (Q.S.Yusuf : 55)

g. Merdeka
Seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia
adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk
mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia
tidak layak mengurusi orang lain, apalagi menjadi penguasa atas
manusia.27
Demikianlah syarat-syarat yang mengesahkan terwujudnya akad
khilafah, selain ketujuh syarat ini tidak ada syarat lain, yang layak
dijadikan syarat „in‟iqad (sahnya pengangkatan), meskipun masih ada
syarat lain, yaitu syuruth Afdhaliyyat (syarat tambahan).
Untuk menyatakan sah tidaknya akad khilafah tidak diharuskan
seorang mujtahid, karena tugas khilafah adalah tugas pemerintahan,
yakni melaksanakan hukum saja. Tugas ini tidak mengharuskan untuk
melakukan ijtihad, sebab ia bisa bertanya kepada seorang mujtahid.
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Jadi tidak ada keharusan seorang khalifah harus mujtahid, hanya saja
akan lebih utama kalau dia memang seorang mujtahid.
Demikian pula tidak disyaratkan seorang khalifah harus seorang
yang pemberani dan politikus ulung yang hebat dalam mengatur
urusan rakyat dan kepentingan-kepentingan lainnya. Walaupun yang
lebih utama bagi seorang kalifah adalah seorang yang pemberani dan
politikus ulung.
Seorang khalifah juga tidak diharuskan dari keturunan Quraisy,
syarat Quraisy adalah syarat keutamaan bukan syarat sah terwujudnya
akad engangkatan khalifah. Rasulullah pernah mengangkat „Abdullah
bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, dan Usman bin Zaid menjadi Amir.
Padahal merka bukan orang Quraisy.
Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak ada satu dalilpun yang
menunjukkan syarat sahnya khalifah, kecuali tujuh syarat diatas.
Selain syarat tersebut akan disampaikan kepada kaum Muslimin agar
mereka dapt memilih calon khalifah yang lebih utama.28
4. Sifat-sifat Pemimpin
Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara
lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat

sifat-sifat

dan

kualitas/mutu prilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai
kepemimpinannya. Usaha-usaha yang sistematis tersebut membuahkan
teori yang disebut sebagai the traitist theory of leadership (teori
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sifat/kesifatan dari kepemimpinan) diantara para penganut teori ini dapat
kita sebutkan Ordway Tead dan George R. Terry.
Ordway Tead mengemukakan kemampuan dan sifat pemimpin
sebagai berikut:
a. Energi jasmani dan mental
Yaitu pemimpin mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan
atau tenaga yang istimewa. Demikian juga didukung dengan semangat
juang, motivasi kerja, disiplin, dan kesabaran.
b. Kesadaran akan tujuan dan arah
Yaitu pemimpin memiliki keyakinan yang teguh akan
kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan
pemimpin tau persis kemana arah yang akan ditujunya dan memberi
manfaat bagi dirinya dan kelompok.
c. Antusiasme
Yaitu pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai
membangkitkan, optimisme, dan semangat besar pada pribadi
pemimpin maupun anggota kelompok.
d. Keramahan dan kecintaan
Yaitu kasih sayang dan dedikasi pemimpin bisa menjadi
tenaga penggerak yang positif untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang menyenangkan bagi semua pihak. Sedangkan keramahan juga
memberikan pengaruh pemimpin dalam mencapai tujuan.

e. Integritas
Yaitu dengan segala ketulusan hati dan kejujuran, pemimpin
memberikan ketauladanan, agar dia patuhi dan diikuti oleh anggota
kelompoknya.
f. Penguasaan teknis
Yaitu pemimpin harus memiliki satu atau beberapa
kemahiran teknis tertentu, agar ia mempunyai kewibawaan dan
kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.
g. Ketegasan dalam mengambil keputusan
Yaitu mengambil keputusan secara tepat, tegas, dan cepat
sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya.
h. Kecerdasan
Yaitu kemampuan pemimpin untuk melihat dan mematuhi
dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal
yang krusial, dan cepat menemukan cara-cara penyelesaiannya dalam
waktu yang singkat.
i. Keterampilan mengajar
Yaitu

pemimpin

harus

mampu

menuntun,

mendidik,

mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya atau
anggotanya untuk berbuat sesuatu.

j. Kepercayaan
Yaitu bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik,
dipengaruhi secara positif dan diarahkan pada sasaran-sasaran yang
benar.29
Selanjutnya sifat-sifat pemimpin menurut George R.Terry,
sifat pemimpin yang unggul adalah:
a. Kekuatan
Kekuatan Badaniah dan rohaniah merupakan syarat pokok
bagi pemimpin yang harus bekerja lama dan berat pada waktu-waktu
yang lama serta tidak teratur, dan ditengah-tengah situasi yang sering
tidak menentu. Oleh karena itu daya tahan untuk mengatasi berbagai
rintangan adalah syarat yang harus ada pada pemimpin.
b. Stabilitas Emosi
Pemimpin yang baik itu memiliki emosi yang stabil. Artinya
dia tidak mudah marah, tersinggung perasaan dan tidak meledak-ledak
secara emosional. Ia menghormati martabat orang lain, toleran
terhadap kelemahan orang lain, dan bisa memaafkan kesalahankesalahan yang tidak terlalu prinsipil. Semua itu diarahkan untuk
mencapai lingkungan sosial yang rukun damai, harmonis, dan
menyenangkan.
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c. Pengetahuan Tentang Hubungan antar manusia
Salah

satu

pokok

pemimpin

ialah

memajukan

dan

mengembangkan semua bakat serta potensi anak buah, untuk bisa
bersama-sama maju dan mengecap kesejahteraan. Karena itu
pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan tentang sifat, watak dan
perilaku anggota kelompoknya, agar ia bisa menikai kelebihan dan
keterbatasan bawahannya sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan
masing-masing individu.
d. Kejujuran
Pemimpin yang baik harus memiliki kejujuran yang tinggi
yaitu jujur pada diri sendiri dan pada orang lain terutama bawahannya,
dia selalu menepati janji, berlaku adil terhadap semua orang dan dapat
dipercaya.
e. Bersifat Obyektif
Pertimbangan pemimpin itu harus berdasarkan hati nurani
yang bersih, supaya objektif seorang pemimpin akan mencari buktibkti dan sebab-sebab kejadian yang dapat memberikan alasan yang
rasional untuk menolaknya.
f. Motivasi Pribadi
Keinginan dan kesediaan untuk memimpin harus muncul dari
dalam pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya,
dukungan dari luar akan memperkuat hasrat sendiri untuk memberikan
pelayanan dan pengabdian diri kepada kepentingan orang banyak.

g. Keterampilan Berkomunikasi
Pemimpin diharapkan mahir menulis dan berbicara, mudah
menangkap maksud orang lain, cepat menangkap esensi pernyataan
orang luar, mudah memahami maksud para anggotanya, juga pandai
mengkoordinasikan macam-macam sumber tenaga manusia dan mahir
mengintegrasikan berbagai opini untuk mencapai kerukunan dan
keseimbangan.
h. Kemampuan Mengajar
Pemimpin yang baik itu diharapkan juga menjadi guru yang
baik.Mengajar itu adalah membawa orang yang belajar secara
sistematis

dan

intensional

pada

sasaran

tertentu

dengan

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu dan
menambah pengalaman.Yang dituju ialah para bawahan yang bisa
mandiri mau memberikan loyalitas dan partisipasinya.
i. Keterampilan Sosial
Pemimpin juga diharapkan memiliki kemampuan untuk
mengelola manusia agar mereka dapat mengembangkan bakat
potensinya. Pemimpin dapat mengenali segi-segi kelemahan dan
kekuatan setiap anggotanya, agar bisa ditempatkan pada tugas- tugas
yang cocok dengan pembawaan masing-masing. Pemimpin juga
mampu mendorong setiap orang yang dibawahinya untuk berusaha dan
mengembangkan diri dengan cara-caranya sendiri yang dianggap
paling cocok. Pemimpin bersikap ramah, terbuka, dan mudah menjalin

persahabatan berdasarkan rasa saling percaya-mempercayai. Pemimpin
menghargai pendapat orang lain, untuk bisa memupuk kerja sama yang
baik dalam suasana rukun dan damai.
j. Kecakapan teknis
Pemimpin harus seperti superior dalam satu atau beberapa
kemahiran teknis tertentu. Juga memiliki kemahiran manajerial untuk
membuat rencana, mengelola, menganalisa keadaan, membuat
keputusan, mengarahkan, mengontrol, dan memperbaiki situasi yang
tidak mapan. Tujuan smua ini ialah agar tercapainya efektivitas kerja,
keuntungan

maksimal

dan

kebahagian,

kesejahteraan

anggota

sebanyak banyaknya.30

B. Sejarah Pemberhentian Pemimpin dalam Islam
Pada masa Nabi gagasan pemberhentian Kepala Daerah belum
muncul dan belum dijelaskan secara rinci, cara pemberhentian Kepala Daerah
tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur‟an dan Hadist Nabi. Namun pada
masa Al-Khulafa Al-Rasyidin sudah ada emberio dalam Impeachment Kepala
Daerah. Adapun pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin:
1. Masa Umar bin Al-Khahthab, Setelah dilantik menjadi Kepala Negara,
Umar segera melaksanakan tugas kenegaraannya. Secara prinsip, Umar
melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah di tempuh abu bakar. Namun
karena permasalahan yang dihadapi, Umar semakin berkembang seiring
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dengan perluasan daerah Islam.31 Luas daerah kekuasaan Islam ini
membuat Umar merasa perlu membenahi dan menyempurnakan sistem
yang telah dijalankan Khalifah Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan
pembaharuan signifikan dalam

bidang admistrasi

negara. Untuk

pemerintah daerah, Umar mengangkat gubernur untuk mempunyai
otonomi luas. Mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu
Khalifah. Sebagaimana hal nya lembaga peradilan di pusat yang terpisah
dari kekuasaan eksekutif, dibeberapa daerah juga diangkat beberapa hakim
yang bebas dari pengaruh-pengaruh gubernur dan Khalifah. Mereka
melaksanakan pradilan yang bebas dan mandiri. Dalam sebuah kasus,
umar pernah memecat Ammar ibn Yasir sebagai gubernur Kufah karena
“arus bawah” tidak merasa puas atas kepemimpinannya. Menurut
masyarakat Kuffah, Ammar tidak mengetahui seluk-beluk politik
pemerintah, sehingga tidak pantas memegang jabatan tersebut.32 Umar
menempuh cara yang berbeda denga Abu Bakar sebelumnya. Setelah
mengalami luka parah akibat ditikam seorang budak Persia bernama Abu
Lu‟luah para sahabat merasa khawatir kalau-kalau Umar meninggal dunia
tidak sempat meninggalkan pesan tentang penggantinya. 33
2. Masa Pemerintahan Utsman bin Affan, Banyak sejarahwan yang mencatat
utsman melakukan praktik nepotisme. Ia mengangkat pejabat-pejabat yang
berasal dari kalangan keluarganya, meskipun tidak layak untuk memegang
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jabatan tersebut, banyak pejabat lama yang dipecatnya. Awal praktik
nepotisme ini adalah pemecatan Al-Mughirah Ibn Abi Syu‟bah sebagai
gubernur Kupah dan digantikan oleh Sa‟d Ibn Al-Ash, saudara sepupu
Utsman. Namaun Sa‟d hanya setahun menduduki posisinya karena di
gantiakn oleh Al-Walid Ibn Uqbah yang juga masih saudara seibu dengan
Utsman.34 Amr Ibn Al-Ash juga di pecat oleh Utsman dari jabatannya
Gubernur di Mesir. Sebagai penggantinya, Utsman mengangkat Abdullah
Ibn sa‟d Ibn Abi Sarh saudara sepupunya. Tindakan ini dinilai ceroboh
karena kedudukan Amr sebagai tokoh yang berjasa dalam menaklukan
Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pemecatan Amr akhirnya
menimbulkan protes dikalangan masyarakat Mesir. Mereka menuntut agar
Utsman memulihkan kedudukannya kembali, apalagi penggantinya
Abdullah, bukan tipe pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya
dengan baik. di Bashrah, gubernur Abu Musa Al-Asy'ari juga di
berhentikan dan digantikan dengan saudara sepupunya bernama Abdullah
Ibn Amir Ibr Kuraiz sedangkan Mu‟awiyah yang masih keluarganya tetap
diberikan jabatan sebagai gubernur Syam, sebagaimana diatur Umar.35
3. Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Setelah Utsman wafat, masyrakat
beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Ali
memerintah hanya enam tahun. Selama masa pemerintahan nya, ia
menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam
pemerintahannya yang dikatakan stabil setelah menduduki jabatan
34
35
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khalifah. Ali memecat para gubernur yang di angkat oleh Usman. Ia yakin
bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka.
Dan dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada
peduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan
memakainya kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang
Islam sebagaimana pernah di terapkan Umar.36 Pada masa pemerintahan
Ali bin Abi Thalib juga terjadi pemeberhentian Kepala Daerah, ia
memberhentikan

gubernur-gubernur

yang

diangkat

Utsman.

Ali

memberhentikan Abdullah Ibn Amir gubernur Basrah digantikan oleh
Utsman bin Junaif. Gubernur Kufah Sa‟d Ibn Al-Ash diberhentikan dan
digantikan oleh Umarah Ibn Syihab.37 Ali memberhentikan gubernur Syam
yaitu Muawiyah, tetapi Muawiyah menolak untuk turun dari jabatannya
dan memberontak terhadap pemerintahan Khiliafah Ali sehingga terjadilah
perang Siffin yang berlangsung selama (3) hari sejak tanggal 29-31 juli
657 M, antara pasukan khilafah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan
Muawiyah bin Abi Sofyan (602-680 M) yang ketika itu sebagai gubernur
berkuasa di Syiria dan Mesir, merupakan perperangan dikalangan umat
Islam, menggulingkan pemerintahan yang berkuasa (khilafah) untuk
merebut kekuasaan. Perperangan ini disebut perang Siffin karena secara
geografis medan pertempuran yang terjadi berada di kota Siffin daerah
pinggiran sungai. Dalam perperangan ini pasukan Muawiyah telah
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terdesak kalah, sehingga menyebabkan mererka mengangkat Al-Qur‟an
sebagai tanda damai dengan cara tahkim, Khalifah di wakili oleh Abu
Musa Al-Asyari, sedangkan Muawiyah di wakili oleh Amr bin Ash yang
terkenal cerdik. Dalam tahkim tersebut khalifah dan Muawiyah harus
meletakan jabatanya, pemilihan baru harus dilaksanakan. Abu Musa
pertama kali menurunkan Ali sebagai khalifah, akan tetapi Amr bin Ash
tidak menurunkan Muawiyah sebagai khalifah, karena Ali sudah di
turunkan oleh Abu Musa perperangan Siffin diakhiri dengan melalui
tahkim (arbitrase). Yang diselesaikan oleh dua penengah sebagai
pengadil38.
Menurut

Ahmad

Syalabi,

Abdullah

bin

Subair

yang

menyebabkan terjadinya pemberontakan yang banyak membawa korban
tersebut. Dia berambisi besar ingin menduduki khalifah untuk itu, ia
menghasut bibi dan ibu asuhnya, Aisyah agar memberontak terhadap Ali
dengan harapan Ali gugur dan ia menggantikan posisi Ali. Dengan tujuan
mendapatkan kedudukan khalifah Muawiyah, gubernur Damaskus
memberontak. Selain banyak menimbulkan korban, Muawiyah berhasil
mencapai maksudnya, sementara Ali terbunuh oleh bekas pengikutnya
sendiri. Pemberontakan-pemberontakan yang muncul pada masa Ali ini
bertujuan untuk menjatuhkanya dari kursi khilafah dan di gantikan oleh
pemberontak itu.39
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C. Sebab-sebab Pemberhentian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah
Terdapat istilah lain dengan Pemberhentian kepala negara diartikan
di dalam pengertian Al-Khalla‟ (pencabutan), yakni memecat, menelanjangi,
menyingkirkan. Dengan demikian, kata al-khalla‟ (pencabutan) ini erat
kaitannya dengan an-nakstu “pelanggaran”. Jadi istilah pelanggaran dan
pemecatan terkandung pengertian “tipu daya muslihat”. Dan didalam syara‟
atau hukum, istilah tersebut tidak diperkenankan.40
Terdapat perselisihan pendapat mengenai pemberhentian kepala
negara. Menurut Abi Rabi‟, Imam Ghazali dan Ibnu Taimiyah kepala negara
merupakan mandataris dari Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hamba
pilihannya. Pendapat tersebut melukiskan bahwasanya kepala negara adalah
pilihan tuhan bukan dari rakyat, jadi rakyat tidak dapat memberhentikan
jabatannya ditengah masa jabatan sampai masa jabatan itu berakhir. Dengan
kata lain kepala negara dapat digantikan dengan orang lain ketika kepala
negara tersebut telah meninggal.
Berbeda ketika Imam Mawardi menyebutkan kekuasaan dan
kedaulatan kepala negara tersebut berasal dari akad saling ridha dan hasil
pilihan bebas dan tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Karena
pertanggungjawaban secara langsung kepala negara adalah melalui rakyat dan
kepala negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat. Dengan
demikian, ketika kepala negara telah menjalankan hak-hak umat dan
menunaikan hak Allah SWT, saat itu pula kepala negara memiliki dua hak atas
40
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rakyatnya, yakni: Taat kepada pemerintahannya dan membantu menjalankan
roda pemerintahannya dengan baik, selama tidak berubah dari sifatnya. 41
Tentang masa jabatan kepala negara, Al-Mawardi tidak memberikan ketentuan
pasti berapa lama kepala negara mengemban tugasnya. Namun seperti yang
telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa Mawardi berpendapat, kepala
negara yang telah dipilih atau diberi mandat tidak boleh diberhentikan dengan
membatalkan baiatnya atau mencabut mandatnya selama kondisinya belum
berubah dan ia tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya diturunkan dari
jabatannya.
Dengan demikian, menurut Al-Mawardi ada dua hal yang
menyebabkan habisnya masa jabatan kepala negara, yaitu:
1. Keadilannya Ternoda
Keadilan yang ternoda itu atau disebut juga dengan fasik masih
terbagi lagi menjadi dua yaitu: pertama, karena faktor mengikuti syahwat
dan yang kedua, karena faktor syubhat. Faktor pertama (karena mengikuti
syahwat) berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti
mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat menuruti syahwat,
dan tunduk kepada hawa nafsu.42 Jika seorang khalifah sudah ternoda
dengan

kefasikan,

ia

harus

segera

mengundurkan

diri

dari

kepemimpinannya. Adapun jika dikemudian hari ia kembali bersifat adil,
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kursi kepemimpinannya tidak otomatis kembali lagi kepada dirinya, tetapi
harus dilakukan pengangkatan baru.43
Meninggalnya Kepala Negara
Faktor kedua berhubungan dengan keyakinan (syubhat). Maksud
syubhat di sini menyalahi kebenaran. Ulama berbeda pendapat dalam hal
ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa faktor syubhat dapat menghalangi
seseorang untuk diangkat menjadi khalifah dan memutus keberlangsungan
kepemimpinannya. Mayoritas ulama Basrah berkata, faktor syubhat
sebenarnya tidak menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi khalifah
dan ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya. Begitu pula syubhat
tidak menghalangi seseorang untuk menjadi hakim atau saksi.44
2. Tubuhnya Cacat
Cacatnya tubuh pada diri seorang imam (khalifah) terbagi
menjadi tiga bagian:
a. Cacat pancaindra
Cacat panca indra terbagi lagi menjadi tiga bagian 1). Cacat
yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam
(khalifah); 2). Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk
diangkat

sebagai

imam

(khalifah);

3).

Cacat

yang

masih

diperselisihkan oleh para ulama
Cacat yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat
sebagai imam (khalifah)
43
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a. Hilang ingatan
Hilang ingatan terbagi menjadi dua: pertama, hilang
ingatan kemungkinan untuk sembuh, seperti pingsan dan yang
kedua, hilang ingatan yang berkepanjangan dan tidak bisa
diharapkan kesembuhannya, seperti gila.
b. Hilang penglihatan
Hilang penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk
diangkat

sebagai

imam

(khalifah)

dan

melanjutkan

kepemimpinannya.
Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat
menjadi imam (khalifah)
a. Cacat penciuman yang menyebabkannya tidak bisa mencium bau
sesuatau.
b. Cacat alat perasa yang menyebabkannya tidak bisa membedakan
jenis-jenis rasa makanan.
Kedua jenis cacat ini tidak memengaruhi kepemimpinan
seseorang sebab keduanya hanya memengaruhi urusan kenikmatan
rasa dan tidak memengaruhi cara berpikir dan bertindak.45
Cacat yang masih diperdebatkan oleh para ulama: Tuli, dan
Buta. Kedua cacat ini membuat seseorang tidak sah diangkat menjadi
imam (khalifah), karena ia tidak memiliki kelengkapan sifat. Dan
apakah kedua cacat tersebut mmengharuskan imam (khalifah) harus
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mundur dari kepemimpinannya? Para ulama berbeda pendapat dalam
hal

ini.

Satu

mengharuskan

kelompok
seorang

berpendapat,

imam

kedua

(khalifah)

harus

cacat

tersebut

mundur

dari

kepemimpinannya, sama seperti orang yang hilang penglihatannya,
karena keduanya mempengaruhi kinerjanya.
Kelompok lain berpendapat kedua cacat tersebut tidak
mengharuskannya mundur dari kepemimpinannya, karena masih ada
bahasa isyarat yang bisa menggantikan peran telinga dan mulut.
Kelompok lainnya berpendapat, jika ia mampu menulis
dengan baik, ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya, dan jika ia
tidak mampu menulis dengan baik, ia harus mundur dari
kepemimpinannya, karena bahasa tulisan bisa dipahami sedangkan
bahasa isyarat masih dipertanyakan46
b. Cacat anggota tubuh
Hilangnya anggota tubuh, terbagi ke dalam empat bagian;
bagian pertama, hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi
seseorang untuk diangkat sebagai imam (khalifah), dan tidak
menghentikan kepemimpinannya. Yaitu hilangnya organ tubuh yang
tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, gerak dan ketajaman
penglihatan. Misalnya terpotongnya kemaluan.
Bagian kedua, hilangnya organ tubuh yang menghalangi
seseorang untuk menjadi imam( khalifah) dan membatalkan
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kelangsungan kepemimpinannya. Yaitu hilangnya organ tubuh yang
mempengaruhi

kerja,

seperti

hilangnya

kedua

tangan

atau

mempengaruhi gerak seperti hilangnya kedua kaki.
Bagian ketiga, hilangnya organ tubuh yang menghalangi
seseorang untuk dipilih menjadi imam (khalifah), dan diperdebatkan
sah tidaknya kelangsungan kepemimpinannya, yaitu hilangnya organ
tubuh yang menyebabkan seseorang hanya mampu mengerjakan
sebagian pekerjaan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu
kaki.
Bagian keempat, yaitu hilangnya organ tubuh yang
menghentikan kelangsungan kepemimpinannya, dan diperdebatkan
apakah hal tersebut menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai
imam

(khalifah),

yaitu

seperti

kelainan

pisik

yang

tidak

mempengaruhi kerja dan gerak, seperti hidungnya jelek, atau salah
satu matanya tidak bisa melihat dengan jelas.
Adapun apakah kondisi tersebut menghalangi seseorang
untuk bisa diangkat sebagai imam (khalifah) atau tidak? Ada dua
pendapat para fuqaha dalam masalah ini; pertama, itu tidak
menghalangi pengangkatan dirinya, karena hal tersebut termasuk
kriteria, dan karena hal tersebut tidak mempengaruhi sedikitpun hakhaknya. Dan yang kedua, itu menghalangi pengangkatan dirinya,
karena kesempurnaan pisik adalah syarat sahnya pengangkatan
pemimpin,

agar

para

pemimpin

selamat

dari

cacat

dan

menyebabkannya dihina, dan menyebabkan kewibawaannya menurun,
dan menyebabkan ia kurang ditaati.47
c.

Cacat tindakan
Adapun cacat tindakan, maka ada dua hal;
1). Hajru Jika imam (khalifah) dalam keadaan hajru, maka ia memberi
kuasa kepada salah seorang pejabatnya untuk menjalankan tugastugasnya, tanpa adanya pembangkangan dan permusuhan dari pejabat
penerimakuasa tersebut. Kendati demikian imam tetap harus
mengawas semua tindakan penerima kuasanya; 2) Kalah, yang
dimaksud dengan kalah di sini, ialah imam (khalifah) jatuh menjadi
tawanan pihak musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan
diri dari mereka. Maka umat berhak memilih imam (khalifah) baru
selain dirinya dari orang-orang yang mempunyai kapabilitas
kepemimpinan. Jika ia tertawan setelah menjadi pemimpin maka
seluruh umat wajib membebaskannya, karena diantara hak imam
(khalifah) adalah mendapatkan pertolongan.48

D. Mekanisme Pemberhentian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah
Khalifah diberhentikan secara otomatis, ketika terjadi perubahan
keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkannya
dari jabatan khalifah. Khalifah juga wajib diberhentikan, jika terjadi
perubahan keadaan pada dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung
47
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mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun menurut syara‟ dia tidak boleh
melanjutkan jabatannya.
Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari
jabatan khilafah ada tiga hal:
a. Kafir dan Murtad dalam Islam
Islam merupakan salah satu syarat pengangkatan khilafah.
Bahkan ini merupakan syarat yang pertama dan syarat untuk bisa terus
menjadi khalifah. Karena orang Kafir itu tidak boleh menjadi penguasa
atas orang Muslim. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi orang Kafir
memiliki jalan untuk menguasai orang-orang Mukmin berdasarkan firman
Allah Swt:

    ُِالل
ِ   …
Artinya: Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari
kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orangorang kafir untukmemusnahkan orang-orang yang beriman (Q.S. AnNisa: 141)

b. Gila permanen (parah)
Hal ini karena akal merupakan salah satu syarat pengangkatan
jabatan khilafah.
c. Ditahan musuh
Dalam hal ini ditahan musuh yang kuat, yang ia tidakmungkin
bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan
untuk bisa bebas.

Dalam ketiga hal inilah khalifah bisa dikeluarkan dari jabatannya
dan

diberhentikan

dengan

sendirinya

seketika,

sekalipun

pemberhentiannya belum diputuskan.
Hanya saja, pembuktian apakah di antara ketiga sifat tersebut ada
atau tidak harus dilakukan. Pembuktian itu semata-mata dilakukan oleh
mahkamah madzalim (MK), sehingga mahkamah itilah yang memutuskan
apakah orang yang bersangkutan telah dinilai keluar dari jabatan Khilafah,
dan harus diberhentikan atau tidak, sehingga kaum Muslim bisa
mengangkat khilafah yang lain.49
Adapun perubahan keadaan Khalifah

yang tidak secara

otomatismengeluarkannya dari jabatan khilafah, namun dia tidakboleh
mempertahankan jabatannya ada lima hal:
a. Khalifah telah kehilangan „adalah-nya, yaitu telah melakukan
kefasikan secara terang-terangan. Itu karena „adalah merupakan salah
satu syarat pengangkatan jabatan khilafah.
b. Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria.
Alasannya karena salah satu syarat pengangkatatan jabatan khalifah
adalah harus laki-laki.
c. Khalifah menjadi gila, namun tidak parah, kadang sembuh, kadang
gila. Itu karena akal salah satu syarat pengangkatan jabatan
khilafahdan keberlangsungan jabatan kekhalifahannya.
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d. Khalifah tidak lagi mampu melaksanakan tugas-tugas khilafah karena
suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuh atau karena sakit keras
yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya.
e. Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi
menangani urusan kaum Muslim berdasarkan pendapatnya yang sesuai
dengan hukum syara‟.
Dalam

kelima

keadaan

diatas,

seorang

khalifah

wajib

diberhentikan ketika salah satu keadaan tersebut terjadi. Hanya saja, dia
tidak akan berhenti dengan sendirinya melainkan diberhentikan melalui
keputusan seorang hakim.50
Menakisme pemberhentian dalam Islam tidak ditemukan
penjelasa-penjelasan eksplisit dan meyakinkan, namun dalam kita-kitab
fiqih siyasah setidaknya ditemukan bebeberapa cara atau mekanisme
pemeberhentian Kepala Negara dan Kepala Daerah.
Ada tiga cara pemberhentian yaitu:
1. Imam mengundurkan diri Ulama sepakat

ketika Imam merasa sudah tidak mampu lagi menunaikan
beban dan tanggung jawab kepemimpinan, ia boleh mengundurkan
diri. Al-Qurthubi berkata, ia wajib mengundurkan diri ketika merasa
memiliki kekurangan peranannya dalam menjalankan Imamah.
Demikiannya hal jika pengunduran diri imam dapat meredakan gejolak
yang sedang terjadi, dimana gejolak akan semakin meningkat dalam
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berlarut-larut ketika iman bersekukuh memegang jabatanya. Dalam
situasi seperti ini lebih baik seorang imam mengundurkan diri. Oleh
sebab itu kaum muslimin secara keseluruhan memuji cucu Rasullulah
Hasan bin Ali, ketika mengundurkan diri dari imamah dan
menyerahkan kepada Mu‟awiyah, setelah dia di baiat oleh penduduk
Irak, agar darah kaum muslim tidak bertumpah.51
2. Pedang (perang dan revolusi bersenjata)

Cara pemberhentian ini adalah yang paling berbahaya dan
umumnya memicu gejolak. Inilah cara yang di anut sekte Zaidiyah dan
Khawarij oleh sebab tu mereka di sebut Khawarij yang secara bahasa
berarti pemberontak. Cara ini juga di anut oleh sekte Mu‟tazilah karena
amar makruf dan nahi munkar merupakan salah satu dari lima asas
mereka, juga di anut sebgian besar kalangan Mur‟jiah, sebagai
kalangan Asy‟irah dan sebagian kalangan Ahlu Sunnah.52
3. Cara-cara Damai

Ahlul Halli Wal Aqdi selaku pembaiat imam menemui imam
tersebutlalu menasihati dan mengingatkan dampak penyimpangan
yang ia lakukan, memberinya waktu dan bersabar menghadapi
sikapnya selang beberapa lama, dengan harapan imam tersebut
menyadari kezaliman dan kesewenang-wenangan yang ia lakukan. Jika
imam bersikeras maka Ahlul Halli Wal Aqdi berhak memberhentikan
dengan cara yang memungkinkan. Dengan catatan, pemberhentian
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tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari
padakerusakan yang hendak dihilangkan. Sebab, pemberhentian imam
termasuk wujud pencegahan kemungkaran, dan kemungkaran tidak
boleh dihilangkan dengan kemungkaran yang lebih besar. Cara lain
dengan cara mogog massal seperti istilah yang tenar saat ini. Tata cara
aksi sebagai berikut , ketika umat mengetahui bahwa imam mereka
fasik, pembohong, zalim, dan tidak layak memegang Imamah, umat
menyampaikan nasihat kepada imam, namun ia enggan menerima
nasihat tersebut dan bersikap angkuh. Dalam kaadaan seperti ini umat
harus memboikot imam dan orang-orang yang menjadi pengikutnya.53
Al-Mawardi

berpendapat

pemberhentian

pemimpin

perlu

diperhatikan hal-hal berikut; imam sudah mengangkat maka menteri tafwidh
mempunyai hak untuk memperhatikan dan memeriksa hasil kerjanya, tetapi
tidak mempunyai hak untuk memberhentikannya dari satu wilayah kewilayah
lainnya.
Namun jika menteri itu sendiri yang mengangkat ada dua
kemungkinan;
1. Menteri mengangkat kepala Negara dengan seisi kepala daerahnya dalam
kasus ini menteri tidak boleh menurunkannya atau memindahkannya dari
tugasnya ketugas yang lainnya kecuali mendapat izin dari kepala Negara
dan turun instruksi darinya. Jika menteri itu berhenti kepala daerah itu
tidak ikut berhenti.
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2. Menteri mengangkatnya dengan inisiatif sendiri dan kepala daerah itu
sebagai tugas perwakilan wewenangnya. Menteri dapat dengan sendirinya
memecatnya dan menggantikannya dengan orang lain, sesuai dengan
ijtihad-nya dalam melihat yang terbaik dan paling cocok untuk menduduki
jabatan itu.
Pada saat menteri itu berhenti kepala daerah pun ikut berhenti jika
kepala

Negara

mengesahkan

jabatannya,

sehingga

hal

itu

menjadi

pembaharuan jabatannya dan permulaan pangkatnya, namun dalam hal itu
tidak lagi dibutuhkan syarat-syarat seperti yang harus dipenuhi saat akan
diangkat pertama kali. Kepala Negara cukup berkata “aku akui jabatan yang
engkau pegang”.54
Menurut Al-Juwaini Kepala Daerah yang diangkat melalui pemilihan
tidak boleh memberhentikannya kecuali ada suatu peristiwa dan perubahan
sesuatu pada dirinya yang membolehkannya untuk hal ini sudah menjadi
kesepakatan apabila ia fasiq dan faj‟ir (perbuatan dosa dan tidak berlaku adil),
maka memberhentikanya adalah mungkin. Dikatakan mungkin karena tidak
ada dasar hukum (ketetapan) untuk memberhentikanya.55
Persoalan

lain

ketika

ulama

telah

menjelaskan

tentang

pemberhentian seorang khalifah hingga alasan-alasan untuk melakukan
pemberhentian khalifah terpenuhi, maka timbullah pertanyaan siapa yang
memiliki otoritas untuk melakukan pemberhentian tersebut, dan bagaimana
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pula prosedur hingga mekanismenya. Menanggapi hal tersebut Abdul Rashid
Moten menyatakan bahwa didalam Al-Qur‟an dan Sunnah tidak pernah diatur
mengenai prosedur dan juga tidak menentukan secara definitive yang memiliki
otoritas melakukan pemberhentian terhadap khalifah/pemimpin.
Namun moten menyebutkan adanya prinsip-prinsip dasar yang
digariskan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah didalam otoritas melakukan
pemberhentian terhadap kepala negara, setidaknya para pemikir politik Islam
mengajukan tiga lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan
pemberhentian terhadap kepala negara, yakni: 1. Diwan al-Nadhar wa alMadhalim (dewan pengawas) yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan
keadilan dan tindakan-tindakan tirani yang dilakukan oleh para elit penguasa,
termasuk kepala negara. 2. Faqih atau Dewan Pimpinan yang terdiri atas
Fuqoha 3. Majlis al-Shura (Majlis Permusyawaratan/ ahlulhalli wal aqdi).56
Secara historis memang belum pernah terjadi seorang khalifah dipecat oleh
Diwan al-Nadhar wa al-Madhalim, karena Diwan al-Nadhar wa al-Madhalim
meskipun eksistensinya diakui namun hanya menerima wewenang yang sangat
terbatas, dengan kata lain tidak memiliki dukungan untuk melakukan
pemberhentian terhadap kepala negara (khalifah).
Pada masa Bani Abbasiyah masalah pemberhentian dan pergantian
penguasa sering diserahkan kepada arbitrase pedang, yakni pemberhentian
secara paksa. Hanya saja para hakim pengadilan mazhalim dipertahankan
hanya untuk tujuan pengesahan keputusan terhadap pemegang kekuasaan.
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Fungsi qadhi (hakim) mazhalim terbatas hanya pengesahan saja tidak sampai
kepada pemberhentian terhadap kepala negara, Kondisi itu sangat dipahami
oleh qadhi mazhalim masa abbasiyah. Abdul rashid Moten juga menambahkan
mustahil untuk mencari preseden historis untuk memberikan kepercayaan
terhadap

al-Syura

untuk

menjalankan

kekuasaan

untuk

menuntut

pertanggungjawaban kepala negara. Karena sepanjang sejarah muslim,
pemecatan khalifah selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah selalu
dijalankan oleh orang-orang yang berpedang.
Terdapat setidaknya 51 selama periode Umayyah hingga Abbasiyah
adanya khalifah, terdapat 42 kepala negara yang mati terbunuh, 5 khalifah
dipaksa untuk mengundurkan diri secara suka rela, 3 khalifah buta sehingga
secara otomatis harus diberhentikan dan 1 khalifah yang dituntut dalam
persidangan pertanggungjawaban kepala negara. Khalifah Rasyid Billah (529530 H/11351136 M) adalah satu-satunya khalifah yang diberhentikan setelah
bermusyawarah dengan Al-Syura. Ada juga upaya kasus pemberhentian
terhadap Sultan Sokoto di Afrika Barat. Dalam kasus ini, enam anggota majlis
syura

terkemuka

menuduh

sultan

bahwa:

Pertama,

lebih

banyak

mengumpulkan pendapatan dari pada membagikannya kepada orang muslim
seperti yang di tuntut syariat. Kedua, ia membiarkan tembok sokoto runtuh
tanpa diperbaiki. Ketiga, ia tidak pernah ambil bagian dalam jihad. Setelah itu
mereka memutuskan untuk menarik kesetiaan mereka kepada khalifah dan
mengajukan calon yang berkualifikasi sebagai pengantinya.

Moten menambahkan bahwa ketika otoritas pemecatan kepala negara
diberikan kepada majelis al-Syura, maka sebelum melakukan pemberhentian
majlis syura terlebih dahulu harus meminta Diwan Al-Mazhalim untuk
menyelidiki

terpenuhi

atau

membenarkan

tuduhan

alasan-alasan

pemberhentian terhadap khalifah. Sedangkan pemberhentian khalifah oleh
faqih atau dewan pimpinan yang terdiri atas beberapa orang faqih, menurut
moten diterapkan di Iran. Dalam pasal 110 konstitusi Iran 1979 dinyatakan
bahwa salah satu wewenang faqih atau dewan pimpinan yang terdiri atas
beberapa faqih adalah mengesahkan dan memberhentikan presiden/wakil
presiden. Dalam hal ini Imam Khomaini pernah melakukan pemberhentian
terhadap presiden pertama Iran pada tahun 1981, Abu Hasan Bani Sadr
diberhentikan oleh imam khomaeni selaku faqih pemegang kekuasaan
tertinggi.

E. Tinjauan Pustaka
Beberapa kajian yang membahas tentang pemberhentian pemimpin
dalam Islam antara lain:
Pertama, buku karangan Imam Al-Mawardi yang berjudul AlAhkam As-Sulthaniyyah, yang membahas tentang hukum-hukum
penyelenggaraan negara dalam syariat Islam, menuliskan kapan
pemimpin/khalifah boleh dipecat, jika khalifah telah menunaikan hak-hak
ummat otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah, hak-hak mereka, dan
kewajiban-kewajiban mereka. Jika itu telah ia lakukan, ia mempunya dua hak

atas ummat (rakyat); pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya selagi ia
tidak “berubah”. Ada dua hal yang mengubah kondisi dirinya dan karena dua
hal tersebut, ia harus mundur dari kepemimpinannya yaitu: cacat dalam
keadilannya dan cacat tubuhnya.
Kedua, buku karangan Abdullah Ad-Dumaiji yang berjudul Konsep
Kepemimpinan Dalam Islam. Menjelaskan, seorang imam atau pemimpin ,
memiliki kemampuan untuk terus mengurus persoalan rakyat dan berlaku
adil kepada mereka, maka ia tidak boleh dimakzulkan dan rakyat tidak boleh
memberontak terhadapnya. Imam juga tidak boleh diberhentikan karena
kesalahan-kesalahan kecil. Sebab, kesempurnaan hanya milik allah semata
dan tidak ada seorangpun yang terlepas dari kesalahan dan dosa selain orang
yang dijaga allah.
Ketiga, buku karangan Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan
Islam menggambarkan, khalifah diberhentikan secara otomatis ketika terjadi
perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung
mengeluarkannya dari jabatan khilafah. Khalifah juga wajib diberhentikan,
jika terjadi perubahan keadaan pada dirinya walaupun perubahan keadaan
tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari jabatan khilafah, namun
menurut syara‟ dia tidak boleh melanjutkan jabatannya. Perbedaan antara
kedua keadaan ini adalah, bahwa pada keadaan pertama khalifah tidak boleh
ditaati sejak terjadinya perubahan pada dirinya. Sedangkan pada keadaan
kedua khalifah tetap harus ditaati sampai dia benar-benar telah diberhentikan

Keempat, Skripsi tentang Impeacment Terhadap Kepala Daerah
Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasah, yang ditulis oleh
Apriansyah, seorang mahasiswa UIN Raden Intan, Fakultas Syariah, jurusan
Siyasah Syari‟yyah. Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqih siyasah
terhadap impeacment dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam skripsi ini
dijelaskan bahwa impeacment atau pemberhentian terjadi karena tidak ada
lagi kepercayaan rakyat terhadap imam sehingga terjadi gejolak seperti pada
zaman khalifah Umar Bin Khatab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib
sebenarnya lebih spesifik ini hanya embrio lahirnya impeacment dikalangan
Umat Islam
Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang bagaimana tinjauan fiqih
siyasah terhadap pemberhentian kepala daerah yang ada dalam Pasal 78 UU
No 23 Tahun 2014.
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