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ABSTRAK 

KONSEP KEMENTERIAN (AL-WIZARAH) IMAM AL-MAWARDI DAN 

RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN 

KONTEMPORER 

 

OLEH: 

YUSTIANA 

 

 Penelitian ini membahas tentang Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam 

Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana Konsep Al-Wizarah 

Imam Al-Mawardi, dan Bagaimana Relevansi Al-Wizarah Imam Al-Mawardi 

Terhadap Kementerian Kontemporer. Dari permasalahan yang ada dapat 

dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Konsep Al-Wizarah 

Imam Al-Mawardi, dan juga untuk mengetahui Relevansi Al-Wizarah Imam      

Al-Mawardi Terhadap Kementerian Kontemporer. Adapun metodologi penelitian 

yang dipakai yaitu jenis dan sifat penelitian yaitu jenis penelitian ini adalah 

kepustakaan (library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena 

penelitian ini kepustakaan maka sumber datanya adalah karya-karya tokoh yang 

diteliti yang berkaitan dengan pokok masalah, dan buku-buku yang berkaitan 

langsung dengan obyek penelitian menjadi acuan pokok seperti: Al-Ahkam        

as-Sulthaniyah dan Qawanin al-Wizarah Siyasah al-Malik. 

Dari hasil penelitian ini Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi sangat 

relevan terhadap kementerian kontemporer. Yaitu kementerian Imam Al-Mawardi 

ada dua, yaitu  Wizarah Tafwidh dan Wizarah Tanfidz yang tugasnya membantu 

kepala Negara dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan kontemporer Wizarah 

Tafwidh dikatakan sebagai perdana menteri sedangkan Wizarah Tanfidz sebagai 

lembaga eksekutif atau hanya sebagai pelaksana. Adapun Negara-negara Islam 

yang menggunakan sisem pemerintahan kontemporer seperti Negara Malaysia, 

Brunei Darusalam dan Singapura, ketiga Negara ini menggunkan sistem 

pemerintahan parlementer, dan ketiga Negara ini sangat relevan dengan pemikiran 

Imam Al-Mawardi tentang Kementerian Al-Wizarah. Yaitu seperti Negara 

Malaysia seorang Khalifah harus berbangsa arab atau keturunan Quraisy, 

sedangkan untuk Negara Brunei Darusalam perdan menteri pembantu kepala 

Negara dalam bidang pemerintahan dapat dikatan sebagai Wazir, dan untuk 

Negara Singapura Khalifah terjun langsung mengawasi kinerja dari perdana 

menteri. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf, 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin 

Huruf  

Arab 
Nama 

Huruf 

Huruf 

Latin/Transliterasi Keterangan 

  Alif Tidak dilambangkan ا

  Ba B ب

  Ta T ت

  Tsa TS ث

  Jim J ج

  Ha H ح

  Kha KH خ

  Dal D د

  Dzal DZ ذ

  Ra R ر

  Zai Z ز

  Sin S س

  Syin SY ش

  Shad SH ص

  Dlad DH ض

  Tha TH ط

  Zha ZH ظ

 Ain ‘ Koma terbalik ع

  Gain G غ

  Fa F ف

  Qaf Q ق

  Kaf K ك

  Lam L ل

  Mim M م

  Nun N ن

  Ha H ه

  Waw W و
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  Ya Y ي

 Hamzah , Apostrop ء

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda atau 

harkat 
Nama Huruf Latin Nama 

---- Fathah a a 

---- Kasrah i I 

‘---- Dhammah u U 

Contoh 
   

 Kataba َكَتَة
  

 Dzukira ُذِكَر
  

  

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

ي---  Fathah dan Ya ai a dan i 

ي---  Kasrah dan ya y Y 

 Fathah dan waw au a dan u ---‘و

Contoh    

ٍَْف    kaifa- َك
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   Islamy- ِاْسَلاِمً

   haula- َهْوَل

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama  

ي---ا ---  
Fathah dan alif atau 

ya  
a a dan garis di atas 

ي---  Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

 Dhammah dan waw u u dan garis di atas ---‘و

Contoh    

   qala- َقاَل

   rama- َرَمى

ٍَْل    qila- ِق

   yaqulu- ٌَُقْوُل

 

D. Singkatan 

 

Cet : cetakan 

h : halaman 

H : tahun Hijriah 

M : tahun Masehi 

SAW : Salla Allahu ‘alaihi wa salam 

SWT : Subhana wa ta‘ala 
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MOTTO

  

“dan jadikanlah untukku seorang Wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) 

Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia 

sekutu dalam urusan” 

(QS.Thaha:29-32) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi  ini maka 

penulis menjelaskan kata-kata yang terdapat dalam judul tersebut yakni: 

“Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi  Dan  Relevansinya 

Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer” 

Konsep adalah ide atau pendapat yang diabstrakan melalui penilain yang 

nyata.
1
  

Kementerian Wizarah  (ِوَزاَرة)  adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan 

Imamah  ( إَماَمة) . Dengan kata lain Wizarah (ِوَزاَرة) menjadi pejabat pengganti bagi 

kekuasaan Imam untuk menyelenggarakan proses pengelolaan Negara. Tidak 

dapat disangkal lagi bahwa pemegang otorita Wizarah (ِوَزاَرة)  justru lebih 

siginifikan, berfungsi dan berperan langsung ketimbang sang Imam. Dikatakan 

demikian, karena seorang Wazir   (َوِزْير) memikul beban tugas-tugas kenegaraan 

yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijakasanaan-kebijaksanaan 

pemerintahan dan pelaksanaannya.
2
  

                                                 
1
 Pater Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Pres, 1991), h. 374. 
2
 www.Voaislam .com/news/Indonesia (22 November 2016) 

http://www.voaislam/
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Relevansi Menurut Suharto dan Tata Iryanto dalam Kamus Bahasa 

Indonesia, bahwa relevansi berarti Kesesuaian sesuatu yang diinginkan, Sedang 

menurut Poerwadarminta bahwa relevansi adalah kesesuaian keberadaan sesuatu 

pada tempatnya atau yang diinginkan. maka dalam hal ini relevansi adalah gaya 

pemimpin yang diinginkan oleh suatu masyrakat sehingga masyarakat tersebut 

mempunyai kecocokan terhadap pemimpin.
3
 

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. John Mx Manama berpendapat, 

sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dan fungsi-fungsi yang 

saling berhubungan yang berkerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai 

suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efesien. Sistem juga merupakan 

kesatuan bagian –bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu 

wilayah serta memiliki item-item penggerak.
4
 

Pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan yang 

membuat dan menerapakan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu, 

pemerintahan biasa dikatakan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola 

kewenangan-kewenangan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi 

pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana 

mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang 

                                                 
3
 Umar Trirtarahardja, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 50. 

4
 Ibid, h. 30. 
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mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan 

kesejahteraan rakyat dan Negara.
5
 

Kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, bisa dikatakan sebagai 

pemerintahan pada waktu yang sama, semasa sewaktu pada masa dewasa ini.
6
 

Dan pengamalan sistem modern pada saat ini pemerintahan sebagai suatu tatanan 

utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang berkerja saling 

bergantung dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. 

Dengan demikian yang dimaksut dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian 

tentang Konsep Kementerian Al-Wizarah (الِوَزاَرة) Iman Al-Mawardi dan 

Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer, dalam hal ini  konsep 

kementerian Al-Mawardi mempunyai peran penting dalam sistem pemerintahan 

modern, lalu dikaitan dengan al-ahkam as- sultaniyyah  (اأَلْحَكام الُسْلَطاِنَّية) dengan 

pemerintahan pada saat ini, yaitu  sistem kemeterian yang digagas oleh  Imam Al-

Mawardi relevan dengan perkembangan sistem pemerintahan diabad sekarang ini, 

yaitu bahwa sistem pemerintahan yang selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan dalam bentuk sistem parlementer maupun kerajaan dimana 

kekuasaan berada ditangan kepala Negara dan menteri hanya sebatas pembantu 

kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan. 

 

 

                                                 
5
 Ramlan Surbakti,  Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PTGrasindo, 2010),  h.  214.  

6
Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa,(Jakarta: PT:Gramedia Pustaka Utam, 2008),  Edisi keempat, h. 279. 



 

 

4 

B. Alasan Memilih Judul   

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul Konsep Kementerian 

Al-Wizarah (الِوَزاَرة) Iman Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem 

Pemerintahan Kontemporer  adalah: 

1. Penulis sangat tertarik mengkaji pemikiran-pemikiran Imam Al-Mawardi 

tentang Kementerian, karena menurut penulis pemikiran Al-Mawardi 

sangat baik untuk dijadikan bahan kajian ilmiah dan dijadikan solusi atas 

sistem pemerintahan muslim. 

2. Penulis ingin mengetahui lebih jauh implikasi  konsep kementerian 

menurut Imam Al-Mawardi dalam sistem Negara Malaysia, Brunei 

Darusalam dan Singapura untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, 

tentang kementerian kontemporer. 

3. Karena kebutuhan prodi dan ketersedian data yang diajukan dan 

kesesuaian dengan prodi yang diambil. 

C. Latar Belakang Masalah 

Khazanah intelektual Islam era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir 

sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang 

keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar 

keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah itu adalah Imam           

Al-Mawardi. Tokoh yang pernah menjadi qadhi (hakim) dan duta keliling 

Khalifah  ,ini, menjadi penyelamat berbagai kekacuan politik dinegaranya (َخِليَفة  )

basrah ( kini irak), beliau juga sebagai seorang penasehat politik, Imam             
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Al-Mawardi menempati kedudukan yang paling penting diantara sarjana-sarjana 

muslim.  

Istilah kementerian yang digagas Imam Al-Mawardi dalam sistem 

pemerintahan Islam meskipun dalam Fiqih Siyasi digunakan istilah Wazir (َوِزْير), 

namun istilah ini digunakan dengan konotasi bahasa, yaitu pembantu Khalifah      

(َخِليَفة  ) . Bukan dengan konotasi menteri kabinet sebagaimana yang disebut dalam 

pemerintahan kontemporer. Dalam pemerintahan kontemporer penguasa yang 

mempunyai otoritas pemerintahan secara utuh adalah para menteri, bukan hanya 

seorang menteri. Karena seorang menteri hanya mempunyai kewenangan terbatas 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kepala Negara. 

 Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa Wizarah (ِوَساَرة) atau kementerian 

terbagi menjadi dua yaitu Wizarah Tafwidh (   dan Wizarah Tanfizd (ِوَساَرة َتْفِويض

 yang diangakat oleh  (َوِسْيز)  Jenis yang pertama adalah: “jabatan Wazir .(ِوَساَرة َتْنِفيذ)

kepala Negara untuk diserahkan kepadanya urusan pemerintahan dan diberi hak 

penuh untuk bertindak.” Wazir (َوِسْيز) ini bukan seorang perantara tetapi 

merupakan kepala Negara yang kedua. Dari pengertiannya, tentu akan muncul 

anggapan bahwa akan ada tumpang tindih  (overlap), atau pertentangan antara 

tugas dan kekuasan Wazir (َوِسْيز)  dengan kepala Negara, karena keduanya sama 

dalam tugas dan kekuasaan. Lalu seberapa banyak fungsi kepala Negara bila 

Wazir (َوِسْيز) ini sudah ada, begitu pula sebaliknya. Bagaimana pula mekanisme 

pertanggung jawaban perdana menteri ini kepada kepala Negara sedangkan 

keduannya mempunyai kesetaraan tugas dan wewenang.  
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Wazir (َوِسْيز) jenis yang  kedua adalah: “jabatan Wazir (َوِسْيز) yang bertugas 

melaksanakan rupa urusan, tanpa mempunyai kekuasan otonom. Segala ketentuan 

dan ketetapan tetap ditangan kepala Negara. Wazir (َوِسْيز) petugas ini hanya 

melaksanakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh kepala Negara.”
7
 Wazir 

 ini hanyalah perantara antara kepala Negara dengan rakyatnya, namun (َوِسْيز)

boleh mengemukakan tentang pendapatnya, yaitu Wizarah Tanfizd (  .(ِوَساَرة َتْنِفيذ

Wizarah Tanfizd  (  tidak memiliki kuasa atas urusan apapun kecuali (ِوَساَرة َتْنِفيذ

hanya apa yang diperintahkan oleh kepala Negara,  dan ini sangat berbeda sekali 

dengan  Wizarah Tafwidh (ِوَساَرة َتْفِويض). Menurut Imam Al-Mawardi, seluruh yang 

boleh dilakukan kepala Negara boleh pula dilakukan oleh  Wazir Tafwidh       

 kecuali tiga hal: pertama, memeberi mandat kekuasaan kepala Negara (َوِسْيز َتْفِويض)

karena kepala Negara dapat memberikan mandat yang ia pegang kepada siapa saja 

yang ia nilai pantas, sedangkan menteri tidak memiliki wewenang itu. Kedua, 

kepala Negara dapat mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan 

pemerintahan, sedangkan Wazir Tafwidh   (َوِسْيز َتْفِويض) tidak dapat melakukannya. 

ketiga, kepala Negara dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh Wazir 

Tafwidh ( ) sedangkan Wazir Tafwidh ,(َوِسْيز َتْفِويض  tidak dapat (َوِسْيز َتْفِويض

memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala Negara.
8
 

Sebenarnya letak perbedaan dalam hal istilah yang digunakan dalam Islam di 

Barat kurang jelas, seperti apa Wizarah (ِوَساَرة) dalam Islam dan seperti apa 

perkembangan dalam teori kementerian Barat dewasa ini. Menurut Diya’ud-din ar 

                                                 
7
 Al-mawardi , al-ahkam al-sultaniyyah wu ul-wilayah ad-diniyyah, al-Maktab al- Islami, 

Bairut, 1416 II,  h. 25. 
8
 Ibid., h.  221. 
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Rais; bila dibandingkan dengan tata hukum sekarang atau terdapat dalam undang-

undang modern, maka Wazir Tafwidh (  hampir sama dengan yang (َوِسْيز َتْفِويض

dikatakan “perdana menteri”, dan Wazir (َوِسْيز) dalam pemerintahan sekarang, 

hanyalah Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) yang harus melaksanakan putusan-putusan 

kabinet saja. Fiqh Islam menamakannya dengan para wali , karena harus 

bekerjasama dan tunduk dibawah putusan kabinet.
9
  Islam lebih dulu mengenal 

masalah dusturiyyah (ُدْسُتْؤِرَية) dan idariyyah (ِإَداِرًية)  ketimbang Barat, berarti teori 

kementerian juga telah dikenal Islam sebelum Barat menggagas tentang 

kementerian. Meskipun telah berusia tua, kementerian ini selalu eksis sampai saat 

sekarang karena merupakan ujung tombak pemerintahan. Mungkin saja 

disebabkan karena Islam berhenti dalam berijtihad di bidang pemikiran 

pemerintahan, sehingga Barat mengadopsinya dan kemudian mengembangkan 

pemikiran yang sudah dicapai  oleh Islam, akibatnya sampai abat modern ini 

Baratlah yang kemudian mendominasi semua dalam hal sistem pemerintahan. 

Termuat prinsip-prinsip politik kontemporer dan kekuasaan, yang pada 

masanya dapat dikatakan sebagai pemikiran maju, bahkan sampai kini sekalipun. 

Misalnya, dalam buku itu dibahas masalah pengangkatan Imamah (  إَماَمة)   (kepala 

Negara atau pemimpin), pengangkatan menteri, gubernur, panglima perang, 

ijtihad bagi kemaslahatan umum, jabatan hakim, jabatan wali pidana. Selain itu 

juga dibahas Imam Shalat, zakat, fa’I dan ghanimah (harta peninggalan dan 

perampasan perang) dan sebagainya.
10

 Khususnya dalam konteks sistem 

                                                 
9
 Ibid., h.  225. 

10
 Iman Munawir, Asas-Asas Kepimimpinan dalam Islam, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1980), h.5. 



 

 

8 

pemerintahan kontemporer, sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran 

Imam  Al-Mawardi secarah penuh. Barangkali, hanya beberapa bagian, semisal 

dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang Imam, juga masalah 

pembagian kekuasaan dibawahnya. Namun demikian, wacana Imam Al-Mawardi 

sangat berbobot ketika diletakan sebagai antithesis dari kegagalan teori 

demokrasi, dan sumbang khazanah berharga bagi perkembangan politik Islam 

modern.  

Bahkan harus diakui bahwa pemikiran dan gagasannya memiliki pengaruh 

besar atas penulis-penulis generasi selanjutnya, terutama dinegri-negri Islam. 

Pengaruh ini misalnya, terlihat pada karya  Nizamul Mulk Tusi, yakni Siyasat 

Nama, dan Prolegomena karya Ibnu Khaldun. Khaldun yang diakui  sebagai 

peletak dasar sosiologi, dan pengarang terkemuka mengenai ekonomi politik tidak 

ragu lagi telah melebihi Imam Al-Mawardi dalam banyak hal.
11

 tetapi para tokoh 

cendikiawan muslim yang mencoba menggagas atau merumuskan sebuah teori 

sistem pemerintahan yang rinci yang dapat dirujuk sebagai sistem pemerintahan 

Islam juga sukar ditemukan. Mereka lebih fokus dan tertarik pada kajian tentang 

Negara (daulah) atau Islam sebagai sebuah Negara dan kajian politik siyasah 

 sehingga karya yang banyak muncul kemudian adalah buku-buku Fiqih ,(ِسَياَسة)

ad-dauliyyah  ( ) dan Fiqh as-siyasiyyah (ِفقه الَّدْوِلَية  Disinilah adanya (ِفقه الِّسَياِسَية 

peluang mengisi ruang pembahasan fiqh pemerintahan hukumah (ُحُكوَمة).
12

  

                                                 
11

 Munawir Sjadli, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI-

Pres, 1993), h.138-145. 
12

 Tentang al-hukumah, pengertian dan penjelasan tentang perbedaannya dengan daulah 

dan siyasah lihat dalam kamaruzzaman, Reralasi Islam dan Negara Persepektif Modernis & 

Fundamentalis,  Indonesia, Mgelang, 2001, Cet ke-1, h.  31. 
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Namun berkaitan dengan judul ini pembahasan hanya akan terfokus pada studi 

pemikiran seorang tokoh politik muslim yaitu Imam Al-Mawardi yang telah 

mencoba merinci sebuah teori sistem pemerintahan yang cukup lengkap dan 

independen, maksutnya merupakan buah pemikirannya sendiri bukan sekedar 

uraian sejarah pemerintahan Islam yang klaim sebagai sistem pemerintahan. Salah 

satu karya Imam Al-Mawardi yang telah lama dianggap sebagai “Dokumentasi 

Kunci dalam Evolusi Pemikiran Politik Islam” adalah al-ahkam as-sultaniyyah  

 dengan segala keterbatasan bahawa makna teori yang terkaji lebih (اأَلْحَكام الُّسْلَطاِنَية)

rendah nilainya, namun buku tersebut merupakan karya tulis yang paling teoritis 

dalam memandang sekup dan pendekatan sistematiknya terhadap masalah 

kekhalifahan.
13

  

Oleh karena nuansa pembahasannya adalah Pemerintahan, maka yang jadi 

pertimbangan adalah seperti apa sistem pemerintahan Islam, apakah hanya sebatas 

sejarah atau memang dapat dirumuskan, lalu siapa yang telah mencoba 

merumuskannya, maka tokoh dan karya Imam Al- Mawardi yang penyusun kira 

lebih tepat dalam upaya menyingkap bahwa Islam adalah sempurna, dan dalam 

Islam dapat dirumuskan sebagai sistem pemerintahan. Selain pertimbangan bahwa 

beliau adalah seseorang yang berpengalaman dalam pemerintahan sebagai hakim 

(qadiy).
14

 

Sistem pemerintahan yang dimaksud disini dapat dirumuskan sebagai, suatu 

cara sebuah Negara tertentu mewujudkan tujuan-tujuannya melalui kekuasaan, 

                                                 
13

 Ibid,  h. 12. 
14

 Yani Ansor menyatakan bahwa al-Mawardi pernah menjabat sebagai Wazir. 

http//www.dawn.com/1989/05/01/op.htm/top. Diakses tanggal 25-02-2016. 
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apakah melalui kekuasaan yang berbentuk otoriter atau perwakilan, kerajaan atau 

republik, demokrasi atau otoriter. Muh Kusnadi dan Hermali Ibrahim memberikan 

pengertian tentang sistem pemerintahan sebagai berikut: Sistem pemerintahan 

merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan “pemerintahan”.  

Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang 

mempunyai hubungan fungsionil baik antara bagian-bagian maupun hubungan 

fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu 

ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak 

berkerja dengan baik akan mempengaruhi keselurahannya. 

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala yang dilakukan oleh Negara dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyaknya dan kepentingan Negara sendiri,  jadi 

tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif  saja, 

melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. 

Karena itu membicarakan sistem pemerintahan membicarakan bagaiman 

pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang 

menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara itu, dalam rangka menyelengarakan 

kepentingan rakyat.
15

 

Masyarakat muslim mungkin perlu hawatir apa yang telah dicapai oleh Fiqih 

Islam akan diakui sebagai milik bangsa Barat. Perlu diketahui bahwa teori Barat 

menyatakan, Islam tidak memeliki sistem pemerintahan, padahal Wizarah (ِوَساَرة) 

Kementerian yang dikenal sekarang ini telah ada dalam Islam sebelum Negara 

                                                 
15

 Muh Kusnadi dan Hermali Ibrahim , Pengantar Hukum Tata Negara Indonesiax, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988),  h.  171. 
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Barat memunculkan sistem Parlementer. Dan umum mengetahui bahwa 

kedudukan perdana menteri baru dikenal oleh bangsa Barat pada abad ke-17. 

Karenanya haruslah dicatat oleh para ahli sejarah teori-teori politik, bahwa apa 

yang telah dicapai oleh Fiqih Islam dalam masalah dusturiyyah adalah sebelum 

hal ini diketahui  oleh orang Barat berabad-abad lamanya.
16

 Fokus bahas masalah 

ini dalah tentang Wizarah (ِوَساَرة) Kementerian. Wazir (َوِسْيز) mempunyai kekuasan 

untuk mengambil kebijakan dalam pemerintahan yang berhubungan dengan 

kemaslahatan umat dan bertugas menyampaikan sesuatu kepada kepala Negara 

dan rakyat. 

Pada sistem pemerintahan kontemporer  Periode modern ditandai kolonialisme 

yang melanda Negeri-negeri muslim. Hampir seluruh dunia Islam berada di 

bawah penjajahan Barat. Dunia Islam tidak mampu bangkit dari kemunduraan 

yang berkepanjangan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran Islam 

modern atau kontemporer, yang pertama yaitu kemunduran Islam  disebabkan 

oleh faktor-faktor internal dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan 

pembaharuan dan pemurnian. Kedua, kekuatan  barat terhadap keutuhan 

kekuasaan politik dan dunia Islam yang berakhir dengan penjajahan. Ketiga, 

keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.
17

 

Kecenderungan yang seperti itu membuat sebagian pemikir ada yang mencoba 

meniru Barat, ada juga yang menolak Barat dan menghendaki kembali kepada 

                                                 
16

 Diya’ud-din ar-Rais, an-Naqariyya as Siyasiyah al- Islammiyah, Jurnal Maktabah al-

Anjilu al-masriyah, Kairo, (Febuari 2016), h.  229. 
17

 Helmiati, Dinamika Islam Asia Tenggara,( Pekanbaru: Suska Press, 2007), h. 76. 
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kemurnian Islam. Maka, dalam periode ini ada tiga kecenderungan  pemikiran 

politik Islam, yaitu Integralisme, Interseksion dan Sekularisme. Kelompok 

pertama memiliki pandangan  bahwa agama dan politik adalah menyatu dan tidak 

terpisahkan. Karena tugas Negara adalah menegakkan sehingga Negara Islam 

menjadi cita-cita bersama. karena itu syariat Islam menjadi hukum Negara yang 

dipraktikkan oleh seluruh umat Islam. Dan Negara-negara yang menggunakan 

sistem pemerintahan kontemporer diataranya seperti: Malaysia, Singapura, dan 

Brunei Darusalam ketiga Negara ini adalah Negara Islam, dan pemerintahannya 

pun sama seperti yang kemukakan oleh  Imam   Al-Mawardi yaitu kepala Negara 

yang mempunyai hak penuh atas Negara, dan perdana menteri hanya membantu 

menjalankan pemerintahannya. Perdana menteri disini bukan kepala Negara yang 

kedua, kepala Negara itu hanya ada satu yaitu Khalifah   (  َخِليَفة) atau raja, Seperti 

yang terlihat pada karya tulisnya permintaan seorang yang berkuasa. Besar 

kemungkinan orang yang memintanya itu adalah Khalifah    (  َخِليَفة) Abbasiyah 

yang berkuasa saat itu. Motifnya barangkali adalah untuk mengembalikan 

kekuasaan riil kepada Khalifah    (  َخِليَفة)  yang berada di tangan golongan Sunni, 

yaitu kekuasaan Bani Abbas. Maka tidak mengherankan bila Imam Al-Mawardi 

tidak dapat menerima adanya dua orang kepala pemerintahan yang berkuasa 

dalam satu waktu di dunia Islam. Motif penolakan ini secara implisit untuk 

menentang pemerintahan bani Fathimiyah yang pada saat itu berkuasa di Mesir. Ia 

menilainya sebagai kekuatan politik yang berbahaya terhadap kekuasaan bani 

Abbasiyah di Baghdad. 
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Sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya maka Al-Mawardi 

mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara 

realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan 

mempertahankan status quo. Dia menekankan bahwa Khalifah (  َخِليَفة) harus tetap 

berbangsa Arab dari suku Quraisy, dan perlu ditegaskan persyaratan bagi 

pengisian jabatan kepala Negara serta jabatan-jabatan pembantunya yang penting 

Alasan utamanya tak lain adalah mengembalikan kekuasaan riil kepada Khalifah   

(َخِليَفة  )  Abbasiyah.
18

  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah 

yang mendasari penelusuran terhadap pemikiran Imam Al- Mawardi, yaitu: 

1. Bagaimana Konsep Al-Wizarah (ِوَزاَرة) Imam Al-Mawardi? 

2. Bagaimana Relevansi Al-Wizarah (الِوَزاَرة) Imam Al-Mawardi Terhadap 

Kementerian Kontemporer?  

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji 

kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Ingin Mengetahui Konsep Al-Wizarah (ِوَزاَرة) Imam Al-Mawardi. 

2. Ingin Mengetahui Relevansi Al-Wizarah  (الِوَزاَرة) Imam Al-Mawardi 

Terhadap Kementerian Kontemporer. 

 

                                                 
18

 Munawir Sjadzali, Op.Cit., h.61. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian in adalah:  

1. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk 

khazanah keilmuan politik Islam, terutama oleh mahasiswa Pemikiran 

Politik Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. 

2. Untuk membawa wacana bagi penelitian dan siapa saja yang tertarik 

dengan teori-teori ketata negaraan, terkhusus tentang teori kementerian 

Al-Wizarah (الِوَزاَرة) Imam Al-Mawardi. 

 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini dapat didefinisikan 

sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk 

menelaah dan membahas  bahan-bahan pustaka baik berupa buku-

buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian, atau 

penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif  artinya 

penyusun berusaha menunjukan dan menjabarkan pendapat Imam              

Al-Mawardi tentang kementerian dalam sistem pemerintahan serta 

dasar pijak pemikirannya.
19

 Penelitian ini juga bersifat analitif yaitu: 

                                                 
19

 Winarno Surakhmad,  Bandung Tarsito, 19883, h. 140. 
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peneliti berusaha melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
20

 

2. Metode Pengumpulan Data  

Karena kajian ini adalah kepustakaan, maka sumber datanya 

adalah karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok 

masalah. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian 

menjadi acuan pokok (primary saurces), seperti: al- ahkam as-

Sultanniyyah ( اأَلْحَكام الُسْلَطاِنَّية) dan Qawanin al-Wazarah wa Styasat al-

mulk  ( 21.(َقَواِنّين الِوزاَرة َو ِسَّياَسُة  المُىْلك
 Untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih luas dan detail, maka karangan buku-buku karangan lainnya 

yang juga berkaitan, menjadi rujukan tambahan (secondary 

reverances) seperti: buku Islam dan tata Negara Ajaran, sejarah dan 

pemikiran, sistem politik dan pemerintahan Islam, berapa pandangan 

tentang pemerintahan Islam, pemerintahan Islam, revolusi Negara 

Islam.
22

 

3. Pendekatan  

Secara metodologis, pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang 

tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Metode ini dimaksudkan sebagai pemahaman 

                                                 
20

 Nanda Santoso , Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Fajar Mulia, 1996), h. 4. 
21

 Al-Mawardi, Qawanin al- Wuzarah wa Siyasah al –Mukti (Beirut: Dar at-Tali’ah li at-

Taba’ah wa an Natsr, 1979), h. 77. 
22

 Asgar Ali Engineer, Revolusioner Negara Islam, alih bahasa oleh imam Muttaqim, 

(Jakarta: Pustaka Pelajar,2000), h. 43 
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terhadap suatu kepercayaan,  agama atau kejadian dengan melihatnya 

sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan 

waktu, tempat kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana 

kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermenneutik, 

yang nantinya diharap dapat memberikan makna atau penafsiran dan 

interprestasi terhadap fakta-fakta sosio-historis yang berkaitan dengan  

peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.
23

 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.  

Selanjutnya setelah melakukan analisis data seperti diatas, 

maka langkah penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan 

kesimpulan, penulis menggunkan metode deduksi. Metode deduksi 

adalah suatu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari 

uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat 

khusus.
24

 Penelitian yang dilakukan penulis dengan 

menggeneralisasikan data-data pemikiran Imam Al-Mawardi tentang 

Kementerian, sehingga dapat diliat kelemahan ataupun kelebihannya. 

                                                 
23

 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama; Suatu Kajian Hermaneneutik, 

(Jakarta: Paramadian, 1996), h. 12-15. 
24

 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 21. 
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H. Tinjauan Pustaka  

Imam Al-Mawardi adalah salah satu tokoh Siyasah (ِسَّياَسة) ternama dalam 

dunia keilmuan Islam. Tidak diragukan lagi tentunya banyak sarjana-sarjana 

terdahulu yang telah berusaha mengungkapkan prihal diri maupun pemikiran 

beliau, bahkan perihal Wizarah (ِوَزاَرة) sekalipun sudah tidak ketinggalan lagi 

telah dikaji oleh para tokoh muslim maupun para sarjana muslim. Seperti 

Munawir Sjadzali dan Diya’ud-din ar-Rais, mereka adalah dua tokoh yang secara 

jelas telah mengkaji pemikiran Imam Al-Mawardi dan tentang Wizarah (ِوَزاَرة).
25

 

1. Munawir Sjadzali mengungkap prihal diri Imam Al-Mawardi, situasi 

politik dunia Islam pada masa Imam Al-Mawardi, beberapa buku karya 

Imam Al-Mawardi, dan banyak hal tentang pemikiran beliau seperti; asal 

mula timbulnya Negara, sistem pemerintahan, perihal Imamah  (  إَماَمة) , 

cara pemilihan dan pembebasan Imam, teori kontrak sosial dan macam-

macam Wazir (َوِزْير). Agak berbeda dengan Diya’ud-din ar-Rais 

nampaknya, jika Sjadzali secara langsung memaparkan pemikiran Imam 

Al-Mawardi, Diya’ud-din ar-Rais hanya membahas Wizarah (ِوَزاَرة) 

sebagai pemikiran Fuqaha sementara pendapat Imam Al-Mawardi hanya 

dijadikan penguat saja. Keduanya memang membahas prihal Wazir (َوِزْير), 

namun hanya seputar pembagiannya dan perbedaannya saja, dan meskipun 

Diya’ud-din ar-Rais menerangkan sejarah. Wizarah (ِوَزاَرة)  dalam Islam 

                                                 
25

 Diya’ud-din ar-Rais, an Nazarriyyah as-Siyasiyyah al- Islamiyyah, alih bahasa oleh 

TM Hasbi ash-Shiddieqy,( Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h, 52. 
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dan Wizarah (ِوَزاَرة) dalam sejarah lama dan baru, namun hanya teramat 

singkat.
26

 

2. Mengenai Imam Al-Mawardi juga dibahas oleh Haroon Khan Sherwani,
27

 

Muhammad Azhar, dan Al-Buraey. Apa yang mereka sajikan cukup 

banyak memberikan kontribusi tentang sistem pemerintahan, karena selain 

sejarah diri pribadi Imam Al-Mawardi, mereka juga membahas 

pemikirannya tentang teori kontrak sosial, sistem pemerintahan, dan 

suksesi kepala Negara. Namun Wizarah (ِوَزاَرة) tidak menjadi bagian dari 

pembahasan mereka, hanya menjadi sisipan saja. 

3. Sebuah artikel dalam majalah al-jami’ah
28

 yang ditulis oleh 

Prof.DR.H.Syamsul Anwar, M.A. juga cukup rinci membahas Imam      

Al-Mawardi terutama tentang teori Khalifah  ( َخِلّيَفة) . Syamsul Anwar 

dalam artikelnya itu menyajikan latar belakang Imam Al-Mawardi; kondisi 

politik dan buku-buku karya Imam Al-Mawardi, selanjutnya lebih 

menekankan untuk mengupas teorinya tentang Khalifah ( َخِلّيَفة  ) dan lagi-

lagi belum membahas prihal kementerian.  

4. Pemikiran Imam Al-Mawardi juga dibahas oleh Zaenal Arifin, Supriyanto 

Nugroho, dan Abdul Rosyidi
29

 dalam skripsi mereka namun hasil dan 

kesimpulannya tidak bermuara pada sistem pemerintahan Islam, apalagi 

                                                 
26

 Munawir Sjadzli, Islam dan Tata Negara Ajaran, dan Pemikiran, ( Jakarta: UI Pres, 

1993), h. 21. 
27

 Haron Khan Sherwani, Mempelajarai Pendapat Sarjana-Sarjana Islam Tentang 

Administrasi Negara, alih bahana  M.Arif Lubia, ( Jakrta : Bulan Bintang), h. 10. 
28

 Syamsul Anwar,” al-Mawardi dan Teorinya tentang khalifah” al-jami’ahMajalah Ilmu 

Pengantar Agama Islam, No.35,IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, Jurnal tentang 

kementrian, diakses tanggal 22-03-2016 
29

 Abdul Rosidi,” studi terhadap pemikiran imam al-Mawardi ,” skripsi ini tidak 

diterbitkan  UIN Sunnan kalijag yogyakarta, 2004. Diakses tanggal 21-05-2016.  
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menyinggung prihal pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Wizarah (ِوَزاَرة). 

Dan meskipun memaparkan segi historisitas, namun intinya terletak pada 

pemikiran Imam Al-Mawardi tentang kenegaraan dan tidak pidana dalam 

Islam. 

5. Rifqiy Fawaid dengan judul makalah Taqlid Al-Wizarah (الِوَزاَرة). 

(Lembaga Kementerian menurut Imam Al-Mawardi) Model atau bentuk 

pemerintahan yang ada saat ini memanglah berbeda dengan pemerintahan 

zaman dulu. Pemerintahan sekarang ini sudah terjadi perkembangan yang 

signifikan. Meskipun dalam perkembangannya ia tidak lepas dari model 

pemerintahan zaman dulu.  Pada pemerintahan dulu juga ada presiden 

yang biasa disebut Imam atau khalifah   (   َخِلّيَفة) , ada Wazir (َوِزْير), dll. 

Dalam kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang konsep         

Al-Wizarah (الِوَزاَرة) Imam Al-Mawardi. Dan yang dibahas dalam makalah 

ini tentang menteri, gubernur, penasehat atau yang lain.
30

 

6. Muhammad Nafis, Alumnus Institut of Islamic Studies Mc Giill 

University Montreal, menulis tesis tentang konsep Imamah ( َخِلّيَفة )   Imam 

Al-Mawardi dengan judul “The Concept Of The Imamate In The Works of 

Al-Mawardi” pada tahun 1993. Tesis ini berdiri dari dua bagian besar dari 

dua bagian besar, Pertama, tentang lembaga pemerintahan yang meliputi 

asal mula dan pentingnya lembaga pemerintahan, jalan menuju kekuasaan, 

tugas dan kewajiban kepala Negara serta hak dan kewajiban kepal Negara. 

                                                 
30

 http//www.dawn.com/1989/05/01/op.htm/top. Diakses tanggal 25-11-2016. 
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Kedua, tentang pembantu-pembatu kepala Negara yang meliputi 

kementrian dan keamiran. 

 

 



 

BAB II 

KEMENTERIAN (AL-WIZARAH) dan SISTEM PEMERINTAHAN 

KONTEMPORER 

A. Kementerian (Al-Wizarah)  

1. Pengertin Wizarah (ِوَساَرة)  

Kata “wizarah” (ِوَساَرة)  diambil dari kata Al-wazir( الوسيز), yang berarti 

berat. Hal ini dikarenakan seorang Wazir (َوِسْيز)  memiliki tugas yang berat. 

Kepadanyalah dilimpahkan sebagian-sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pemerintahan dan pelaksanaannya. Wazir (َوِسْيز) adalah nama suatu kementerian 

dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya 

berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, 

Negara atau kerajaan yang bersangkutan.  

Mengenai kata Wizarah (ِوَساَرة), terjadi saling berbeda  pendapat  

dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: 

Pertama, Wizarah (ِوَساَرة) berasal dari kata Al-Wizar yang berarti beban karena 

Wazir (َوِسْيز) memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. 

Kedua, Wizarah (ِوَساَرة) diambil dari kata Al-Wazar yang berarti  Al-malja (tempat 

kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya 

sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan 

Negara. Dan yang ketiga, Wizarah (ِوَساَرة) juga berasal dari Al-Azr yang berarti 

punggung karena fungsi dan tugas Wazir (َوِسْيز) adalah sebagai tulang punggung 
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bagi pelaksanaan  kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi 

kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.
1
 

Dapat ditarik pemahaman bahwa Wazir (َوِسْيز) merupakan pembantu 

kepala Negara, Raja atau Khalifah  (   َخِليَفة) dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh 

permasalah politik dan  pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpecaya dan 

ahli dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan 

pikiran Wazir (َوِسْيز) sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan 

yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Wazir (َوِسْيز). 

Dengan kata lain Wazir  (َوِسْيز) merupakan tangan kanan kepala Negara dalam 

mengurus pemerintahan.
2
 

2. Sejarah Wizarah (ِوَساَرة) 

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan 

penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan 

pemerintahan Islam. Bersamaan dengan kekhalifaan Islam dan pemerintahannya 

yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang 

memberikan pengorbanan dan menambaha kekokohan dan kekuatan pemerintah 

Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga kekhalifahan yang benar-benar 

mengalami kelemahan. Jabatan Wazir (َوِسْيز) dalam pengertian yang telah 

dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. 

Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan 

                                                             
1
 Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta:UI Pres, 2011), h.60. 

2
 Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 1997), h. 10-14. 
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oleh Rasul sebagai Wazir  (َوِسْيز) beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin 

memilih Abu Bakar menjadi Khalifah  (   َخِليَفة) dan ia menjadikan umar wazirnya. 

Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 

Pada masa dinasti umayyah, Wizarah (ِوَساَرة) merupakan pangkat paling tinggi 

diseluruh dinasti tersebut. Wazir (َوِسْيز) memiliki hak pengawasan umum 

terhadapa semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia 

juga mempunyai hak pengawasan terhadapa departemen kemiliteran.  

Pada masa dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-

pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada 

seorang Wazir  (َوِسْيز), Setiap orang tunduk kepada nya. Seorang Wazir (َوِسْيز) pada 

masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasan luas seperti kekuasan  Khalifah         

(َخِليَفة )  , mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, 

pemasukan Negara dan lainnya. 

Akhirnya, dinasti Turki muncul di mesir. Raja-raja Turki mempermalukan 

Wizarah (ِوَساَرة) yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir 

mencampakkannya, orang-orang yang cederung memilikinya demi mengabdi 

Khalifah  (   َخِليَفة)  yang  terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. 

Dalam Daulah Turki Wazir  (َوِسْيز) bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak 

tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.
3
 

  

                                                             
3
 Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 37. 
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3. Syarat-syarat Wizarah (ِوَساَرة) 

Penerapan sistem Wazir  (َوِسْيز) atau perdana menteri ini untuk pertama kalinya 

dilakukan oleh Khalifah ( َخِليَفة )  Mu‟awiyah bin Abi Sufyan. Seorang Wazir (َوِسْيز) 

berfungsi sebagai pendamping Khalifah  ( َخِليَفة) , memiliki kewenangan untuk 

mengantikan beban dan tanggung jawab Khalifah  ( َخِليَفة)  dalam menjalankan 

pemerintahan sehari-hari, apabila Khalifah  ( َخِليَفة) tengah berhalangan atau tidak 

dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seseorang Wazir (َوِسْيز) 

akan bertanggung jawab kepada Khalifah  ( َخِليَفة) . Kerena Khalifah  ( َخِليَفة)  

memiliki kekuasaan dan kewengan mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seorang 

Wazir (َوِسْيز) adalah cerdas,cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau berkerja 

keras untuk kemajuan.
4
 

4. Tugas Dan Hak Wizarah (ِوَساَرة)  

Khalifah  ( َخِليَفة)  atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan 

pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, 

mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan 

berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang 

menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolngan 

secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan 

                                                             
4
 Al-Mawardi , Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah, al-Maktab al- 

Islami, Bairut, 1416 II, h. 49. 
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pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung 

dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan
5
. 

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat 

tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti 

menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan 

terhadap beberapa permasalah khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan 

mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang 

khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan 

lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka. 

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajan-kerajan sebelum Islam. 

Kemuadian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem kekhalifahan. 

Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan 

seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang 

natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan 

perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada. 

Pengertian Wazir  (َوِسْيز) sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas 

disebutkan dalam  Al-Qur‟an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu 

Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir‟aun, sebagaimana dalam 

QS.Furqon:35: 

 

                                                             
5
 Ibid, h. 50. 
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 َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُو َأَخاُه َىاُروَن َوِسيًزا

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan 

Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir 

(pembantu).  

Dalam sejarah Islam, pengertian Wazir (َوِسْيز)  sebagai pembantu dapat 

dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas 

kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran 

penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat 

dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhamad SAW hijrah dari 

Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya 

sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai 

persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi 

pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.
6
  

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk 

melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji 

militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. 

Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar 

rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya 

bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur 

dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel 

kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan 

                                                             
6
 Sayuti Pulungan, Op.Cit, h.20. 
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dan agar tidak tersebar secara bebas. Tugas ini juga dilimpahkan kepada 

kementerian. 

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata Al-Wazir                             

 mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang (الوسيز )

berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian 

dan pembantu penguasa. Bahkan Ja‟far bin Yahya  tidak jarang dipanggil dengan 

sebutan “Sultan” pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukan 

Universitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.
7
 

5. Pandangan tokoh Islam Tentang Wizarah (ِوَساَرة) 

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan 

tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah 

 menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin (اأَلْحَكام الُسْلَطاِنَية)

seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri 

secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. 

Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada 

menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara 

seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan 

                                                             
7
 Ibid, h. 24. 
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mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada 

orang lain lebih menjamin keselamatan pekejaan tersebut.”
8
 

Pada masa pemerintahan Al-Mu‟tashim, ketika Khalifah (  َخِليَفة)  tidak begitu 

berkuasa lagi, Wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri 

dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka dipusat pemerintahan 

(Baghdad), sehingga Khalifah (  َخِليَفة)  hanya menjadi boneka. Mereka dapat 

mengangkat dan menjatuhkan Khalifah (  َخِليَفة)  sekehendak hatinya. Panglima 

tentara pengawal yang bergelar Amir al-Umara’ atau Sulthan inilah pada dasarnya 

yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan 

mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.  

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta 

merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun Khalifah             

(َخِليَفة  )  sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan 

untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang Al-Aimmah min 

Quraisy (Kepemimpinan Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka 

pegang teguh. Mereka merasa tidak syar‟i kalau menjadi Khalifah (  َخِليَفة)  karena 

bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut 

kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan Khalifah     

(َخِليَفة  ) .
9
 Konsep Wizarah (ِوَساَرة)  menurut Imam Al-Mawardi ada dua yaitu: 

 

                                                             
8
 Imam Al-Mawardi , Op.Cit, h. 32. 

9
 Yatim Badri, Sejarah Peradapan Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), h. 77. 
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a. Wizarah Al-Tafwidh (Pembantu Kepala Negara Bidang Pemerintahan) 

1) Pengertian Wizarah Al-Tafwidh ِوَساَرة ْالَتْفِوتص) ) 

Wazir Tafwidh (  adalah pembantu utama kepala Negara dengan (َوِسْيز َتْفِويض

kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut 

menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama  

dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan 

rakyat.  

Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh 

Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran 

sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan Khalifah (  َخِليَفة) , 

dikarenakan seorang Wazir (َوِسْيز) mempunyai wewenang sebagaimana wewenang 

yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, 

memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima 

dan lain-lain.
10

 

2) Syarat-syarat Wizarah Al-Tafwidh ِوَساَرة ْالَتْفِوتص) ) 

Untuk menduduki jabatan Wazir (َوِسْيز) ( pembantu Khalifah), seseorang 

harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi Khalifah (  َخِليَفة) , 

kecuali faktor  nasab (keturuan Quraisy). Wazir (َوِسْيز) pembantu Khalifah  (  َخِليَفة)  

adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para 

mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-

                                                             
10

Munawir Sajadzali, Op.Cit, h. 58.  
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syarat yang ditetapkan untuk Imamah  (  ِإَماَمة) , yaitu ia harus memiliki keahlian 

didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan 

kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia 

harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain 

untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak  akan mampu 

terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk 

mewakili dirinya. Itulah peran penting Wazir (َوِسْيز) pembantu Khalifah (َخِليَفة  )    

dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.
11

 

3) Tugas dan Hak Wizarah Al-Tafwidh ِوَساَرة ْالَتْفِوتص) ) 

Wazir Tafwidh (  adalah seorang pembantu, yaitu pembantu (َوِسْيز َتْفِويض

Khalifah (  َخِليَفة)  dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau 

pemerintahan. Oleh Karena itu Wazir Tafwidh (  itu adalah seorang (َوِسْيز َتْفِويض

pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah 

memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas 

pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. 

Disini Wazir Tafwidh (  tidak menangani urusan-urusan (َوِسْيز َتْفِويض

administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti Wazir Tafwidh (   (َوِسْيز َتْفِويض

dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi maksutnya bahwa 

Wazir Tafwidh (  disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani (َوِسْيز َتْفِويض

tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara 

umum.
12
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Kenapa Wazir Tafwidh (  tidak diserahi untuk menangani (َوِسْيز َتْفِويض

urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang Wazir Tafwidh (  .(َوِسْيز َتْفِويض

Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) diserahi tugas berdasarka dua hal  yaitu sebagai wakil 

(wakil Khalifah) dan keumuman wewenang (diberi jabatan yang mencakup segala 

urusan Negara). Jadi Wazir Tafwidh (  tidak membutuhkan penyerah (َوِسْيز َتْفِويض

baru untuk menjalankan setiap perkara saat Khalifah (  َخِليَفة)  membutuhkan 

bantuannya, atau ketika Khalifah (  َخِليَفة)  mengirim dia ketempat manapun, sebab 

Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. 

Yang diangakat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah 

(kekuasaan) khusus yaitu seperti:Kepala hakim ( Qadhi Al-Qudhah),Panglima 

militer ( Amirul Jaisy) dan Wali khusus untuk mengurusi keuangan ( Wali Ash-

Shadaqat).
13

 

Setelah  diketahui tugas dari Wazir Tafwidh (  adapun hak ,(َوِسْيز َتْفِويض

untuk menjadikan seseorang diangkat  sebagai Wazir Tafwidh (  ,(َوِسْيز َتْفِويض

sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan 

dirinya dengan Imam, yaitu: Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja Wazir 

Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, 

dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan 

melebihi Imam. Kedua, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan Wazir 

Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia 
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dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, 

penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.
14

 

Wazir (َوِسْيز) yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan 

urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para 

Wazir (َوِسْيز) sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak 

menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. 

Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam 

adalah juga kewenangan wazir  (َوِسْيز), kecuali tiga hal yaitu: 

a) Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam  

memeperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia 

kehendakinya, tetapi Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) tidak memiliki 

wewenang tersebut. 

b) Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk 

mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan Wazir Tafwidh   

 .tidak memiliki wewenang tersebut (َوِسْيز َتْفِويض)

c) Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik 

oleh Wazir Tafwidh (        akan tetapi Wazir tafwidh ,(َوِسْيز َتْفِويض

 tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah (َوِسْيز َتْفِويض)

dilantik oleh Imam
15

 

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam  kepada Wazir 

Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. 

Jika Imam tidak menyetujui tindakan Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض), padahal Wazir 
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Tafwidh (  telah memutuskan hukum sesuai dengan atauran ataupun (َوِسْيز َتْفِويض

menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan 

hukum yang telah ditetapkan oleh Wazir-nya tersebut. Begitu juga ia boleh 

meminta Wazir Tafwidh (  untuk mengembalikan harta yang telah (َوِسْيز َتْفِويض

digunakan sesuai pada tempatnya. 

Wazir Tafwidh (  dalam sistem pemerintahan Modern atau (َوِسْيز َتْفِويض

Kontemporer adalah perdana menteri. Perdana menteri yaitu ketua menteri atau 

seseorang yang mengepalai sebuah kabinet pada sebuah Negara dengan sistem 

parlementer. Biasanaya dijabat oleh seorang politikus, walaupun dibeberapa 

Negara, perdana menteri dijabat oleh militer. Dalam banyak sistem, perdana 

menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya, dan 

memberikan alokasi jabatan tersebut ke orang yang dipilihnya, baik itu karena 

kesamaan partai maupun faksi politik.
16

 

b. Wizarah Al-Tanfidz (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi) 

1) Pengertian Wizarah Al-Tanfidz ِوَساَرْة َاْلَتْنِفيذ) ) 

Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) adalah Wazir  (َوِسْيز) yang hanya melaksanakan 

apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan 

oleh Imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak 

mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan 

pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih  

merupakan perantara (utusan) saja. 
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Oleh karena itu kementerian ini lebih lemah dari pada kementerian 

Tafwidh karena ia harus menjalankan perintah sesuai dari kepala Negara. 

Kementerian ini menjadi “penyambung lidah” kepala Negara dengan rakyatnya. 

Selain itu, kementerian ini juga berhak memberi usulan kepada kepala Negara. 

Disini Wazir Tanfidz ( ) berbeda dengan Wazir Tafwidh ( َوِسْيز َتْنِفيذ   ,(َوِسْيز َتْفِويض

kalau Wazir Tanfidz (  tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar ( َوِسْيز َتْنِفيذ

pemberitahuan. Sedangkan Untuk Wazir Tafwidh (  harus di lantik  (َوِسْيز َتْفِويض

terlebih dahulu.
17

 

2) Syarat-syarat Wizarah Al-Tanfidz ِوَساَرْة َاْلَتْنِفيذ) ) 

Wazir Tanfidz (  tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar ( َوِسْيز َتْنِفيذ

pemberitahuan. Untuk menjadi Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ), tidak disyaratkan harus 

merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat 

yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan 

keputusan hukum sendiri yang mensyaratkan harus berilmu. Syarat-syarat Wazir 

Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) sebagai berikut: 

a) Amanah (dapat dipercaya), ia tidak berhianat terhadap apa yang 

diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika meminta nasehat. 

b) Jujur dalam perkatannya, Apa saja yang disampaikan dapat dipercaya 

dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang akan dihindari. 

c) Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah 

menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkan 

bertindak gegabah. 
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d) Tidak senang bermusahan dan bertengkar dengan orang lain sebab 

sikap bermusahan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil 

dan bersikap lemah lembut. 

e) Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi Imam dan 

melaksanakan perintahnya. Di samping itu ia menjadi saksi bagi 

Imam. 

f) Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara 

tuntas tanpa menyiksakan kekaburan. 

g) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat 

menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan 

menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang bener dan 

orang yang salah.
18

 

3) Tugas dan Hak Wizarah Al-Tanfidz ِوَساَرْة َاْلَتْنِفيذ) ) 

Khalifah   (  َخِليَفة) adalah penguasa yang melaksanakan pemerintahan, 

menjalankan kebijakan dan mengatur berbagai urusan rakyat. Pelaksanaan semua 

itu memerlukan aktivitas–aktivitas Administratif. Hal ini mengharuskan adanya 

instansi khusus. Instansi khusus ini senantiasa bersama mendampingi Khalifah   

untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan Khalifah   (  َخِليَفة)  dalam rangka 

melaksanakan tanggung jawab Kekhilafahan. Hal ini mengharuskan adanya Wazir 

Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) yang ditunjuk oleh Khalifah   (  َخِليَفة) . 

Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ )  melaksanakan tugas-tugas administratif, bukan 

tugas-tugas pemerintahan seperti halnya Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض). Karena itu 
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Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak bisa mengangkat wali, amil dan tidak mengurusi 

urusan-urusan masyarakat. Tugasnya hanyalah tugas administratif untuk 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas administratif yang 

dikeluarkan oleh Khalifah   (  َخِليَفة) atau yang dikeluarkan oleh  Wazir  Tafwidh  

( ) Dengan demikian Wazir  Tanfidz .(َوِسْيز َتْفِويض  dalam hal ini mirip ( َوِسْيز َتْنِفيذ

dengan Kepala Kantor Kepala Negara (Kepala Kantor Kepresidenan atau Perdana 

Menteri) pada sistem sekarang, karena tugas utama dari Wazir Tanfidz             

(َخِليَفة  )    yaitu mendampingi Iman atau Khalifah ( َوِسْيز َتْنِفيذ)  dan melaksanakan 

perintahnya.
19

 

Jabatan  Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) (Pembantu  Kepala Negara Dalam 

Pemerintahan) dan Wazir Tanfidz (  Pembantu Kepala Negara Dalam) ( َوِسْيز َتْنِفيذ

Bidang Administrasi)  keduannya memiliki perbedaan dalam kewenangannya. 

Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam empat 

bagian, yaitu: 

a) Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) bisa menentukan hukum sendiri  dan 

boleh menangani kasus-kasus kriminal, tetapi tidak diperbolehkan 

dilakukan oleh Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ). 

b) Wazir Tafwidh  (َوِسْيز َتْفِويض) bisa menunjuk wali-wali  (pemimpin 

daerah), tetapi tidak demikian dengan Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ). 

c) Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) bisa memimpin tentara dan mengurus 

perang, tetapi hal itu tidak berlaku bagi Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ). 
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d) Wazir Tafwidh (  bisa mendayagunakan kekayaan (َوِسْيز َتْفِويض

Negara yang ada di bait al-mal, baik dengan cara menyimpan 

maupun mengeluarkan dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh 

Wazir Tanfidz  (َوِسْيز َتْنِفيذ ). 

Keempat  wewenang ini tidak dimiliki oleh Wazir Tanfidz (  ,( َوِسْيز َتْنِفيذ

karena perbedaan diatas, maka ada pula perbedaan syarat-syarat Wizarah (ِوَساَرة). 

Secara garis besar perbedaan di antara keduannya terbagi menjadi empat yaitu: 

a) Wazir Tafwidh (  ,haruslah seorang yang merdeka (َوِسْيز َتْفِويض

sedangkan Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak disyaratkan seperti itu. 

b) Wazir Tafwidh (  haruslah beragama islam, sedangkan (َوِسْيز َتْفِويض

Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak disyaratkan seperti itu. 

c) Wazir Tafwidh (  harus mengetahui masalah-masalah (َوِسْيز َتْفِويض

yang berkaitan dengan perperangan dan perpajakan, sedangkan 

Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak disyaratkan seperti itu. 

d) Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) harus menguasai ilmu tentang hukum-

hukum Syariat, sedangkan Wazir Tanfidz (  tidak ( َوِسْيز َتْنِفيذ

disyaratkan seperti itu.
20

 

Wazir Tanfidz ( َوِسْيز َتْنِفيذ )  dalam sistem modern atau kontemporer dapat 

dikatakan sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana saja. Eksekutif berasal dari 

bahasa eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Lembaga eksekutif adalah 

lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya 
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dipegang oleh badan eksekutif. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti 

sempit  yang melaksanakan pemerintaha, pembangunan, dan kemasyarakatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan Negara, untuk mencapai 

tujuan Negara yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang 

dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun 

militer. Sedangkan wewenang menurut Miriam Budiardjo mencakup beberapa 

bidang: 

a) Diplomatik, penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan 

Negara-negara lain. 

b) Administratif, melaksanakan peraturan serta perundang-undangan 

yang dibuat oleh badan legislatif. 

c) Militer, mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan Negara 

dan melakukan perang bila didalam keadaan yang mendukung. 

Eksekutif di era modern Negara biasanya diduduki oleh presiden atau perdana 

menteri. Chief of State artinya kepala Negara, jadi seorang presiden atau perdana 

menteri merupakan kepala suatu Negara, simbol suatu Negara. Apapun tindakan 

seorang atau perdana menteri, berarti tindakan dari Negara yang bersangkutan. 

Fungsi sebagai kepala Negara ini misalnya  dibuktikan dengan memimpin 

upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelseian konflik 

dan sejenisnya.
21
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Selain Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun  juga mengemukakan tentang 

Wizarah (ِوَساَرة) menurut  Ibnu Khaldun Wizarah (ِوَساَرة) adalah jabatan penting ini 

dengan ungkapannya. “kementerian merupakan strategi utama kekuasaan yang 

agung dan jabatan pemerintahan. Sebab namanya menunjukkan pengertian 

sebagai pembantu secara mutlak.” 

Umar bin Al-Khathab (23 H) merupakan pembantu Abu Bakar Ash-Shiddiq 

dimana ia sering meminta pendapatnya dalam berbagai persoalan dan 

membantunya dalam menjalankan pemerintahannya. Diantara proyek terpenting 

yang diajukan Umar bin Al-Khathab kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah 

mengumpulkan Al-Qur‟an karena dikhawatirkan akan kehilangannya. Sebab 

ketika itu sebagian besar penghafal  dan pembaca Al-Qur‟an gugur dalam perang 

Al-Yamamah. Masalah ini diriwayatkan  Zaid bi Tsabit dialah yang mendapat 

kehormatan mengumpulkan Al-Qur‟an.
22

 

Menurut Ibnu Khaldun tentang Negara, bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat 

kehewanan, sehingga diperlukan seorang Wazir (َوِسْيز)  atau pembantu kepala 

Negara yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan (mulk). Tindakan ini bukan 

berdasarkan naluri  manusia melinkan hasil sebuah pemikiran. Menurut Ibnu 

Khaldun Wazir  (َوِسْيز) disini menunjukan kekuasaan, karena Wazir (َوِسْيز)  mampu 

memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama, dan sanggup 

memeliha kegiatan masyarakat lainnya. Kekuasaan dan politik harus dipegang 

pada agama dan moral. “politik dan kekuasaan itu bertujuan untuk melindungi 
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rakyat, melaksanakan hukum-hukum Allah pada mereka, dan hukum-hukumnya 

itu bertujuan untuk kebaikan, memelihara kemaslahatan, dan pemerintah yang 

demikian menjadi kuat.
23

 Menurut Ibnu Khaldun manusia tidak bisa hidup tanpa 

adanya organisasi kemasyarakatan dan tanpa kerja sama dengan sesama manusia 

untuk memenuhi kebutuhan, sehingga manusia secara alamiah membutuhkan 

Negara. 

 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Khldun tentang sitem kementerian 

mereka menggunakan nama Al-Wazir ( الوسيز) sesuai dengan pengertian semula. 

Kemudian di bagi kelembagaannya dalam beberapa bidang. Mengangkat 

seseorang menteri dalam setiap bidang. Sehingga ada menteri yang mengurus 

tentang administrasi dan keuangan Negara, korespondensi, pengawasan, kejahatan  

dan menteri pertahanan. Mereka mendapat fasilitas kantor dengan segala 

kelengkapan yang dibutuhkan, dan mereka melaksanakan instruksi pemerintah 

ditempat tersebut sesuai dengan tugas dan jabatan yang karenanya ia diangkat. 

Sedangkan sebagai penghubung antara para menteri dengan Khalifah  ( َخِليَفة) , 

maka ditunjuk satu orang yang melapor secara langsung dan ada setiap saat. 

 maka kata Al-Wizarah  (الِوَساَرة) bukanlah kata-kata yang baru muncul pada 

Bani Abbasiyah atau diadobsi dari bangsa Persia kedalam bahasa Arab. Sebab kita 

melihat perilaku Rasullulah SAW dan pendapatnya, serta kehidupan para 

khulafaurrasyidin yang mendustakan pendapat yang menisbatkan kata Al-Wizarah 

(َخِليَفة )  pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Para Khalifah (الِوَساَرة)  Bani 
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Abbasiyah benar-benar mencermati dan mencari menteri yang paling baik. Inilah 

yang dilakukan seorang Khalifah  ( َخِليَفة)  dari Bani Abbasiyah  Al-makmun, yang 

merumuskan beberapa kreteria untuk memilih seorang pembantu atau menterinya. 

Ia mengatakan, “sesungguhnya aku mencari seseorang yang benar-benar memiliki 

karakter yang baik untuk menangi segala urusanku, dapat menjaga kesucian 

dirinya, beretika, istiqamah dalam  jalan yang ditempuhnya, beretika dan memiliki 

pengalaman, apabila dipercaya untuk membawa rahasia maka ia 

melaksanakannya, dapat mengendalikan diri ketika marah, berbicara dengan ilmu 

pengetahuan, berfikir cepat dan mengambil keputusan yang tepat, memiliki 

pandangan komprehensif, memiliki kekuatan untuk memimpin, memiliki 

kesadaran orang-orang bijak, memiliki kerendahan hati ulama‟, memiliki 

pemahaman para pakar hukum, dan apabila mendapat kebaikan, akan bersykur 

dan apabila dicoba dengan keburukan maka bersabar. Tidak menjual bagiannya 

hari ini dengan menghilngkan hari esoknya, mampu meluluhkan hati para tokoh-

tokoh terkemuka dengan pembicaraannya yang menarik dan penjelasannya yang 

baik.
24

 

B. Sistem Pemerintahan Kontemporer 

1. Pengertian Pemerintahan Kontemporere 

Kolonialisme barat yang menimpa dunia Islam pada abad ke 18-20 dan 

mundurnya politik Islam  yang ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Usmani 

tidak selamanya mendatangkan dampak negatif, tetapi juga membuat kaum 
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muslim mampu merumuskan dirinya kembali, Pada pemerintahan kontemporer 

yang melanda Negara-negara muslim, hampir seluruh dunia Islam dibawah 

penjajahan Barat. Dan dunia Islam mengalami kemunduran yang 

berkepanjangan.
25

   

Pemerintahan Kontemporer adalah segala hal yang bekaitan dengan keadaan 

dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Intinya kontemporer itu bersifat modern 

atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama 

atau saat ini. Pemerintahan Kontemporer juga mencerminkan bahwa adanya 

kebebasaan dalam menentukan sesuai apa yang berlaku saat itu atau saat ini. Jadi 

kontemporer itu benar-benar pada masa sekarang ini bukan merujuk pada masa 

lalu, seperti pemerintahan yang mengikuti perkembangan zaman. Seperti 

pemerintahan modern yaitu perdana menteri yang menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan, segala tugas pemerintahan dilimpahkan kepadanya. 

Pemerintahan kontemporer menggunakan sistem parlementer yaitu dimana 

bentuk pemerintahan dalam suatu Negara yang dikepalai oleh seorang raja, namun 

dengan kehadiran lembaga parlemen atau perwakilan rakyat sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi. Disini kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana 

menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai 

kepala Negara (simbolik) yang kedudukannya tidak bisa diganggu gugat, kbentuk 

pemerintahan ini bisa dikatakan monarki parlementer. 

Munawir Sjadzali berpendapat bahwa berbeda dengan para pemikir politik 

Islam masa klasik dan pertengahan yang karena realitas politik bersifat realis yang 
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semuanya menerima dan tidak mempertentangkan keabsahan pemerintahan 

Monarki yang mereka temukan, kecuali Imam Al-Mawardi yang memiliki 

konsepsi yang lebih maju mirip dengan teori kontrak social Jhon Locke. Para 

pemikir politik Islam Modern dan Kontemporer mengalami perkembangan dan 

keanekaragaman yang mendasar. Salah satunya karena tiga faktor yaitu: Pertama, 

kemunduran Islam disebabkan faktor-faktor internal dan berakibat munculnya  

gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Kedua, kekuatan  Barat terhadap 

keutuhan kekuasaan politik dan dunia Islam yang berakhir dengan penjajahan. 

Ketiga, Keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.
26

  

Adapun Negara-negara Islam yang menggunakan sistem pemerintahan 

kontemporer diantaranya seperti Malaysia, Brunei Darusalam dan Singapura, 

ketiga Negara ini adalah Negara Islam yang mengguanakan sistem parlementer, 

karena ketiga Negara ini perdana menteri  yang menjalankan sistem pemerintahan 

kepala Negara hanya memberikan tugas saja. 

a. Sistem pemerintahan Malaysia 

  Negara Malaysia merupakan sebuah Negara federasi yang terdiri atas tiga 

belas Negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara. Bentuk 

pemerintahan Malaysia adalah Monarki konstitusional, yaitu berupa Negara 

kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Dimana kepala Negaranya merupakan 

seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia). Yang 

di-Pertuan Agong dipilih  oleh sembilan Sultan Negeri-negeri Malaysia, untuk 

menjabat selama lima tahun secara bergiliran empat pemimpin negeri lainnya, 
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yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan. Yang di-Pertuan 

Agong ialah gelar resmi ketua Negara Malaysia. Gelar resmi yang penuh adalah 

Seri Paduka Baginda Yang  di-Pertuan Agong. Oleh sebab itu Malaysia 

mengamalkan sistem raja berperlembagaan, peranan Yang di-Pertuan Agong 

kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas 

bahwa kuasa eksekutif, secara teorinya di bawah kuasa ketua Negeri, 

dilaksanakan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana 

Menteri.
27

 

 Perdana menteri malaysia adalah kepala pemerintahan malaysia. Perdana 

menteri dipilih Yang di-Pertuan Agong, raja malaysia, dari antara anggota 

parlemen yang mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Biasanya 

pemimpin partai politik terkuat dalam parlemen (Dewan Rakyat) yang dipilih 

menjadi perdana menteri. Sejak kemerdekaan tahun 1857, perdana menteri 

semuanya berasal dari UMNO (United Malays National Organisation: Organisasi 

Nasioanal Melayu Bersatu), ada kekhawatiran bahwa UMNO maupun partai 

Islam Se-Malaysia akan melarang seorang non-Bumiputera (misalnya dari etnis 

cina) menjadi perdana menteri, namun pemerintahan telah berulang kali 

menyakinkan para rakyat bahwa konstitusi malaysia tidak mengharuskan perdana 

menteri harus seorang Bumiputera.  

Daftar nama perdana menteri malaysia: 

1) Tenku Abdul Rahman. 

2) Tun Abdul Razak. 
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3) Tun Husain Onn. 

4) Tun Dr Muhathir Mohamad. 

5) Tun Abdullah Ahmad Badawi. 

6) Dato‟ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak. 

Sekarang yang menjadi perdana menteri Negara Malaysia adalah Dato‟ Sri 

Mohd Najib Tun Abdul Razak, ia adalah anak laki-laki bekas perdana menteri 

malaysia yang kedua Tun Abdul Razak, selain itu ia masih memiliki darah 

bangsawan makasar. Najib mulai masuk kedunia politik setelah kematian 

mendadak ayahnaya Tun Abdul Razak di London pada 14 januari 1976. Ia 

memang tanpa persaingan merebut kursi parlemen pekan yang kosong, akibat 

kematian ayahnya, ketika umur 23 tahun dan merupakan anggota parlemen 

termuda yang pernah terpilih pada saat itu.
28

 

b. Sistem Pemerintahan Brunei Darusalam 

Brunei Darusalam merupakan Negara kerajaan dengan mayoritas 

penduduknya beragama Islam, Brunei Darussalam merupakan Negara yang 

memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional yang bersendikan ajaran 

Islam dari golongan Ahli Sunnah Waljamaah yang falsafahnya adalah keadilan, 

amanah dan kebebasan dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan 

Kepala Pemerintahan, dan menjalankan pula sebagai Perdana Menteri dan 

Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan 

beberapa Menteri. Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan 

September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah 
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diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain 

menasihati sultan. Dikarenakan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi 

salah satu Negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Sultan Hassana; 

Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam bangsa yang sama sejak abad ke-15, 

ialah kepala Negara serta pemerintahan Brunei Darussalam. Baginda dinasihati 

oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara 

berkesan merupakan pemerintah tertinggi. 

Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan 

Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. 

Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan 

kekayaannya dan Negara-negara tetangga. Secara teori, Brunei Darussalam berada 

di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal 

decade 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya 

dari Singapura. 

Monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja 

mempunyai kuasa penuh untuk memerintah Negaranya. Rakyat tidak diberi 

kekuasaan sedikitpun. Semua peraturan dibuat oleh raja tanpa memperhatikan 

keinginan atau aspirasi rakyat. Sebaliknya jika diterapkan pada Negara besar 

seperti Indonesia misalnya, tidak akan pas atau tidak bagus karena jumlah 

penduduk di Indonesia cukup besar apalagi terdiri dari beberapa kepulauan 

dimana setiap daerah atau pulau memiliki keinginan dan kebudayaan yang 

berbeda. Kelebihan akan pemerintahan monarki absolut ini yaitu bahwa 
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kekuasaan dipegang penuh oleh seorang Sultan, sehingga baik buruknya demi 

kemajuan Negara tersebut seluruhnya tergantung oleh Sultan itu sendiri, dan 

sebagian besar bahkan hampir sepenuhnya rakyat mematuhi Sultannya tersebut. 

Sedangkan kekurangan akan pemerintahan monarki absolut ialah bahwa rakyat 

tidak memiliki kesempatan untuk beraspirasi.
29

 

Perdana menteri Negara Brunei Darusalam jawatan baru yang ditubuhkan oleh 

Bginda Sultan Brunei sendiri pada tahun 1984 setelah baginda mengangkat 

sumpah jawatan selaku Sultan yang terkini. Selaku perdana menteri pertama 

Sultan mengetahui kabinet kerajaan Brunei Darusalam dan wakil Negara 

kepersidangan antar bangsa. Sekarang yang menjabat sebagai perdana menteri 

Brunei Darusalam adalah Hassanal Bolkiah, yang sekarang berkuasa dinegara 

Brunei Darusalam. 

Beberapa nama Menteri Brunei Darusalam: 

1) Muhammad  

2) Sharif Ali  

3) Sulaiman dari Brunei  

4) Omar Ali Saifudin III 

5) Hassanal Bolkiah.
30
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c. Sistem Pemerintahan Singapura 

Bentuk pemerintahan  Singapura adalah republik dimana kekuasaan 

pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan 

umum di Singapura dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Letak Negara Singapura 

yang sangat strategis  membuat Singapura termasuk salah satu Negara termakmur 

di wilayah Asia. Hal ini juga yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakatnya 

jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Negara- negara tetangga termasuk 

Indonesia.  

Singapura menganut sistem pemerintahan  parlementer dimana perdana 

menteri bersama para menteri baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri 

bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini yang terjadi di Singapura, 

kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen. 

Sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang 

ada di dalam parlemen. Parlemen di Singapura bisa menjatuhkan kabinet setiap 

saat, demikian juga sebaliknya, atas presiden Singapura juga bisa membubarkan 

 parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum. Presiden 

melakukan itu atas dasar saran dari perdana menteri. Karena kabinet merupakan 

cerminan dari kekuatan parlemen, maka masa jabatan kabinet tidak bisa 

ditentukan dengan pasti. Selain itu, kedudukan kepala Negara di Singapura tidak 

dapat diganggu gugat namun kepala Negara tetap diminta 

pertanggungjawabannya atas pelaksanaan jalannya pemerintahan.  

Selama ini pemerintah Singapura sangat concern terhadap kesejahteraan 

warganya. Dengan pendapatan perkapita yang tinggi serta sistem pemerintahan 
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yang memihak kepada warga Negaranya membuat Singapura menjadi Negara 

favorit tujuan para pekerja urban yang datang dari berbagai penjuru dunia 

sehingga saat ini penduduk Singapura didominasi oleh kaum pendatang dengan 

berbagai latar belakang pekerjaan. Apalagi sikap pemerintah Singapura yang tidak 

sembarangan melakukan kerjasama ekstradisi dengan Negara lain membuat 

Negara ini layaknya surga bagi para buron di banyak Negara. 
31

 

Perdana menteri pada Negara singapura adalah Lee Hsien Loong, ia adalah 

perdana menteri singapura yang ketiga. Ia juga menjabat sebagai menteri 

keuangan singapura. Lee Hsien Loong adalah anak tertua mantan perdana menteri 

singapura yang pertama Lee Kuan. Lee memulai pendidikan tingkat dasar dan 

menengah di singapura sebelum melanjutakan ke Universitas  Cam bridge dan 

Universitas Harvard. Lee bergabung dengan angkatan bersenjata singapura pada 

1971 dan mundur dengan pangkat Brigadir Jendral pada 1984 ketika dia terpilih 

sebagai anggota parlemen . dua tahun kemudian, Lee menjabat sebagai komite 

Eksekutif pusat PAP, dan sebagai Dupati Perdana Menteri pada 20 november 

1990. Ia menjabat sebagai ketua Otoritas Moneteer Singapura pada 1998, dan 

menteri keuangan, dan pada12 agustus 2004 Lee menggantiakan Goh Chok Tong 

sebagai perdana menteri.
32

 

Daftar nama perdana menteri Negara Singapura; 

1) Lee Kuan Yew. 

2) Goh ChokTong. 

3) Lee Husien loong.  
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 Konstitusi Singapura berdasarkan sistem Westminster karana Singapura 

merupakan bekas jajahan Inggris. Posisi Presiden adalah simbolis dan kekuasaan 

pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai 

politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Arena politik dikuasai 

oleh Partai Aksi Rak yat (PAP) yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. 

Pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak 

memberi kesempatan tumbuhnya penumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. 

Cara pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada 

demokrasi yang sebenarnya. Namun, cara pemerintahan tersebut berhasil 

menjadikan Singapura sebuah Negara yang maju, bebas daripada korupsi dan 

memiliki pasar ekonomi yang terbuka. Para ahli politik menganggap Singapura 

sebuah Negara yang berideologi 'Demokrasi Sosialis'. Adapun tugas lembaga-

lembaga pemerintahan singapura sebagai berikut:  

1) Eksekutif dipegang penuh oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang 

Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet ini 

terdiri atas beberapa anggota parlemen yang langsung dipimpin perdana 

menteri sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri dipilih 

oleh parlemen sedangkan anggota kabinet ( menteri ) diangkat oleh 

presiden atas saran dari perdana menteri. Kabinet yang ada di singapura 

menggunakan cara kolektif untuk mengambil suatu keputusan yang 

berkaitan dengan pemerintahan. 

2) Legislatif dipegang penuh oleh presiden. Jabatan Presiden di Singapura 

sebenarnya adalah jabatan seremonial (formal) dengan kekuasaan sebagai 



 51 

kepala Negara saja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan resmi 

kenegaraan. Sebelum tahun 1991, Jabatan Presiden sebagai kepala Negara 

yang ditunjuk oleh parlemen. Sebagai hasil dari perubahan konstitusi pada 

tahun 1991, Presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat dengan masa 

jabatan 6 tahun. Setiap ada rancangan yang berkaitan dengan 

pemerintahan di singapura menggunakan sistem step by step yang 

memberikan hasil maksimal dan tidak ada perseteruan satu sama lain. 

Untuk konstitusi Negara singapura merupakan hukum tertinggi dan tidak 

dapat diubah tanpa dukungan lebih dari 2/3 dari anggota parlemen. 

3) Untuk kekuasan yudikatif di singapura dipegang penuh mahkamah agung 

dan beberapa pengadilan konstitusi singapura. Untuk mahkamah agung 

dan pengadilan sendiri dibagi beberapa opsi yang nantinya memberikan 

suatu keputusan ketika ada masalah dan konflik terjadi. Mahkamah agung 

terdiri dari Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan 

Banding mengurus banding pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan 

Tinggi mengurus pidana dan yurisdiksi sipil. Ketua hakim, hakim banding, 

komisaris yudisial, dan hakim pengadilan tinggi ditunjuk oleh presiden 

dari calon yang direkomendasikan oleh perdana menteri. Perdana menteri 

harus berkonsultasi dengan ketua mahkamah agung sebelum 

merekomendasikan hakim. 
33

 

Wizarah (ِوَساَرة) adalah pembantu kepala Negara dalam menjalankan tugas-

tugasnya, sebab pada dasarnya kepala Negara tidak mampu menangi seluruh 
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permasalahan politik dan pemerintahan  tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan 

ahli. Wizarah (ِوَساَرة) dapat dikatakan sebagai tangan kanan kepala Negara. 

Wizarah (ِوَساَرة)  dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan 

penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan 

pemerintahan Islam. Bersamaan dengan kekhalifaan Islam dan pemerintahannya 

yang mengalami masa-masa kemunduran. Adapun syarat-syarat seseorang Wazir  

 adalah cerdas,cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau berkerja keras (َوِسْيز)

untuk kemajuan. Adapun tugas-tugas Wazir  (َوِسْيز) yang memjalankan perintah 

dari Khalifah  ( َخِليَفة)  atau kepala Negara, Wazir  (َوِسْيز) juga bertugas memimpin 

perang dan mengurusi administrasi, tetapi sudah ada pembagian tugas masing-

masing. Tidak hanya Imam Al-Mawardi yang mempunyai gagasan tentang 

Wizarah (ِوَساَرة) salah satu tokoh Islam terkemuka yaitu Ibnu Khaldun juga 

mempunyai pendapat tentang Wizarah (ِوَساَرة), menurut Imam Al-Mawardi 

Wizarah (ِوَساَرة) Itu ada dua yaitu Wizarah Tafwidh (  dan Wizarah( َوِسْيز َتْفِويض

Tanfidz ( َوِسْيز َتْنِفيذ ) yang tugasnya membantu kepala Negara dalam menjalankan 

pemerintahan, sedangkan menurut Ibnu Khaldun seseorang Wazir  (َوِسْيز) itu harus 

mempunyai kewibawaan dan bertanggung jawab dalam mengurusi masyarakat, 

karenanya seseorang menteri merupakan strategi utama kekuasaan yang agung 

dan jabatan pemerintahan. Sebab namanya menunjukkan pengertian sebagai 

pembantu secara mutlak. 

Adapun Negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan Parlementer 

seperti Malaysia, Brunei Darusalam dan Singapura. Ketiga Negara ini adalah 

bekas jajahan Inggris, yang kemudian satu persatu memperoleh kemerdekaan, 
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dengan demikian sejarah ketiga Negara ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain 

karena mempunyai pengalaman sejarah yang sama, kerena ketiga Negara ini 

adalah Negara Islam dan sistem pemerintahannya yaitu mengunakan sistem 

parlementer dimana perdana menteri yang bertugas untuk mengurusi urusan 

rakyat. Untuk Negara Malyasia perdana menteri bernama Dato‟ Sri Mohd Najib 

Tun Abdul Razak, sedangkan untuk Negara Brunei Darusalam perdana menteri 

bernama Hassanal Bolkiah, dan untuk Negara singapura perdana menteri bernama 

Lee Kuan Yew. Tugas dari perdana menteri disini untuk mengurus jalannya 

pemerintahan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. 



 

BAB III 

BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI  

A. Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi 

Nama lengkap ilmuan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin 

Habib Al-Mawardi dan lahir pada tahun 364 H. dia seorang pemikir Islam yang 

terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi‟i pada abad ke-10, pejabat tinggi pada 

masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan hidup pada masa kemunduran Dinasti 

Abbasiyah. 

Asal keluarga Imam Al-Mawardi yang sesungguhnya dari Hadralmaut, Yaman 

Selatan. Nama Al-Mawardi diambil dari kakeknya yang kesembilan yang 

bernama Khalid bin Utsman Al-Mawardi. Kakeknya ini merupakan pendatang 

pertama dari keluarga di Andalusia, sebagai anggota pasukan para penakluk 

wilayah bagian selatan Spanyol. 

Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi hidup pada 

seperempat terakhir abad keempat Hijriah dan abad kelima Hijriah. Beliau hidup 

pada abad bani Abbasiyah yang kedua.
1
 Imam Al-Mawardi wafat pada bulan 

Rabiul Awwal tahun 450 H dalam usia 80 tahun. Beliau dan Abu Ath Thayyib 

Ath Thabary meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Taghral 

Bek yang memenjarakan raja Rahim, raja terakhir bani Buwaih hingga meninggal 

dunia pada tahun tersebut.
2
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B. Pendidikan dan Guru-guru Imam Al-Mawardi 

Dari segi pendidikannya, pada awalnya beliau menuntut ilmu di Basrah. 

Ketika itu, Basrah menjadi salah satu pusat keilmuan dan pendidikan diwilayah 

Islam. Di kota tersebut Imam Al-Mawardi sempat mempelajarai Ilmu Hadist dari 

beberapa ulama terkenal. Guru pertama Imam Al-Mawardi adalah Ayahnya 

sendiri, dia banyak belajar membaca Al-Qur‟an dan menghafal Al-Qur‟an. Dia 

fasih dalam Qira‟ah, selain itu dia juga memperlihatkan perhatian yang seimbang 

dan merata antara mata pelajaran Tafsir, Hadist, Fiqih yang diambilnya dari 

sejumlah guru yang terkenal di Tunisia.
3
 

Menurut pengakuan salah satu muridnya, bahwa dalam bidang hadist Imam 

Al-Mawardi termasuk tsiqat. Keahlian Imam Al-Mawardi selanjutnya juga dalam 

Sastra dan Sya‟ir, Nahwu, Filsafat dan Ilmu Sosial, namun belum dapat 

mempelajari ilmu kebahasaan tersebut sunggupan Imam Al-Mawardi tergolong 

sebagai penganut madzhab Syafi‟i, namun dalam bidang teologi  ia juga memiliki 

pemikiran yang bercorak rasional. Hal ini antara lain dapat dilihat dari pernyataan 

Ibn-as-Salah yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang 

dipertentangkan Ahli Sunah dan Mu‟tazilah, Imam Al-Mawardi ternyata lebih 

cenderung kepada Mu‟tazilah.
4
 

Berkat keahliannya dalam bidang hukum Islam, Imam Al-Mawardi dipercaya 

untuk memegang jabatan sebagai hakim dibeberapa kota, seperti Ustwa (daerah 

Iran) dan di Baghdad. Dalam kaitan ini Imam Al-Mawardi pernah diminta oleh 
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 Munawir Sjadli, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1993), h. 

26. 
4
 Mustafa as-Saqa, Adab al-Duanya wa ad-Din, (Beirut:Dar al –Fikr, 1995), h. 1. 
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penguasa pada saat itu untuk menyusun kompilasi hukum dalam mazhab Syafi‟i, 

yang selanjutnya dinamai al-Iqra‟. 

Karir Imam Al-Mawardi selanjutnaya dicapai pada masa Khalifah  (  َخِهيَفة)      

Al-Qaim (1031-1074). Mendapat tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan 

negosiasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin 

dari kalangan Bani Buwaihi Saljuk Iran. Pada masa ini pula Imam Al-Mawardi 

mendapat gelar Afdal al- Qudhat (Hakim Agung). Pemberian gelar ini sempat 

menimbulkan protes dari para fuqaha pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa 

tidak ada seorangpun yang boleh menyandang gelar tersebut. 

Sebenarnya Imam Al-Mawardi enggan untuk menyandang gelar ini, karena 

dalam padangan beliau masih banyak orang yang lebih pantas menyandangnya. 

Oleh karena itu, sampai sekarang beliau hanya memakai gelar Qadil-Qudhat, 

walaupun gelarnya Afdal al-Qudhat. Hal ini terjadi setelah mereka menetapkan 

fatwa tentang bolehnya Jalad ad-Daulah ibn Balau ad-Daulal ibn „Addud  ad- 

Daulah menyandang gelar malik al-Muluk (Rajanya Raja) sesuai permintaan. 

Menurut mereka bahwa yang boleh menyandang gelar tersebut hanyalah Yang 

Maha Kuasa, Allah SWT.  

 Adanya pertentangan tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa dikalangan 

para ulama Fiqih pada waktu itu terjadi semacam perpecahan antara ulam Fiqih  

yang pro pemerintah dan ulam Fiqih yang kurang senang terhadap pemerintah. 

Imam Al-Mawardi kelihatannya berada pada pihak ulama Fiqih yang pro 

pemerintah. Latar belakang sosiologis ini berguna untuk menjelaskan pemikiran 

politik Imam Al-Mawardi sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul 
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Al-Ahkam as-Sulthaniyah (اأَلْحَكاو انُسْهَطاََِية), yang berisi tentang situasi politik yang 

tengah mengalami krisis kekuasaan.
5
 

Disela waktu beliau digunakan untuk mengajar selama beberapa tahun di 

Basrah dan Baghdad. Di antara muridnya yang terkenal bernama: 

1. Ahmad bin Ali-Khatib (392-463), seorang ulam ahli hadist yang terkenal. 

2. Abu al-„Izz Ahmad ibn Ubaidilah ibn Qadis.
6
 

Walaupun Imam Al-Mawardi lahir di Basra, tapi ia dibesarkan di Bagdad ia 

mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-guru dibidang 

ilmu agama yaitu: 

1. Bidang Hadist adalah: 

a. Hasan bi Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifa Al-

Jumahi). 

b. Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri. 

c. Muhammad bin Al-Ma‟alli Al-Azdi. 

d. Ja‟far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi. 

e. Abu Al-Qasim Al-Qushairi. 

2. Bidang Fiqih adalah: 

a. Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah. 

b. Ali Abu Al-Asfarayni (Imam mashab syafi‟i di Baghdad). 

Gurunya yang terakhir ini sangat berpengaruh pada diri Imam Al-Mawardi. 

Pada gurunya itulah  ia mendalami mazhab Syafi‟i dalam kuliah rutin yang 
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diadakan disebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah Ibnu               

Al-Mubarok, di Baghdad.
7
 

C. Karya-Karya Imam  Al-Mawardi 

Imam Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya 

tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, Fiqh dan 

Ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal termasuk di Indonesia 

adalah “Adab al Duniyu wa al din (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan 

Agamawi). Selain itu ada dua karya tulisnya dalam bidang politik yaitu: 

1. Al Ahkam al Sulthaniyah (Peraturan-Peraturan Kerajaan atau 

Pemerintahan). 

2. Qawanin  al- Wizarah, Siyasah al-Malik (Ketentuan-Ketentuan Kewaziran 

Politik Raja). 

Dari kedua buku itu yang pertamalah yang paling terkenal. Sudah berkali-kali 

dicetak di Mesir dan telah disalin kedalam banyak bahasa. Buku ini sedekimikian 

lengkap dan dapat dikatakan sebagai “Konstitusi Umum” untuk Negara, berisikan 

pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan Khalifah (  َخِهيَفة)  dan syarat-

syarat bagi mereka yang dapat diangkat sebagai pemimpin atau kepala Negara dan 

pembantunya, baik dipemerintahan pusat maupun di daerah, dan tentang 

perangkat-perangkat pemerintah yang lainnya. Yang menjadi perhatian pusat 

karya-karya tulis Imam Al-Mawardi adalah bagian-bagian yang mengupas tentang 

jabatan kepala Negara, cara pengangkatan dan persyaratannya, serta hubungan 

antara Negara dan warganya. 
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Selain ketiga buku monumental di atas, Imam Al-Mawardi juga mengarang 

berbagai disiplin ilmu yang lainnya, seperti: 

1. Bidang Fiqh 

a. Al-Hawi Al-Kabir. 

b. Al-Iqna‟. 

2.  Bidang tafsir  

a. Tafsir  Al-Qur‟anul Karim. 

b. An-Nukalu wa Al-Uyunu. 

c. Al-Amtsalu wa Al-Hikam. 

3. Bidang Sastra dan Aqidah 

a. Adabu Ad-Dunya wa Ad-Din. 

b. A‟lamu An-Nubuwah.
8
 

D.  Pokok-pokok Pemikiran politik Imam Al-Mawardi 

Pemikiran politik  Imam Al-Mawardi dituangkan secara komplit dalam         

Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (  memberikan akomodasi terhadap (اأَلْحَكاو انُسْهَطاََِية

realitas dan praktik politik pada masanya, yang sering memberikan justifikasi 

terhadap kekuasaan Khalifah (  َخِهيَفة) . Baginya Khalifah (  َخِهيَفة)  adalah komitmen 

agama dan  kualitas politik. Dia juga menunjukkan bahwa tugas utam Khalifah  

(َخِهيَفة  ) ialah memelihara agama sesuai dengan presiden masa lampau, 

menegakkan ketetapan atau keputusan peradilan dan melindungi rakyat (Islam). 

Yang lebih penting adalah pemikirannya mengandung segi-segi normatif atau 
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idealistik dari sebuah pemerintahan atau tatanan politik Islam. Pokok-pokok 

pemikiran politik Imam Al-Mawardi sebagai berikut: 

1. Asal Mula Tumbuhnya Negara 

Masalah asal mula tumbuhnya Negara, Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa 

dalam rangka memenuhi kebutuhan, terdapat keanekaragaman dan perbedaan 

bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong 

manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya sepakat untuk 

mendirikan sebuah Negara. Negara lahir karena menjadi hajat hidup manusia, 

menurut Imam Al-mawardi dari segi politik Negara itu memerlukan enam konsep 

utama, yaitu: 

Agama yang dihayati, adalah agama diperlukan sebagai pengendali hawa 

nafsu dan pengawasan melekat pada hati  nurani manusia, maka agama menjadi 

sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan ketenangan Negara. 

Penguasa yang berwibawa, adalah berwibawa dapat dijadikan teladan. Dengan 

begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda, membina 

Negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta 

diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam 

kondisi konteks ini penguasa adalah  Khalifah (  َخِهيَفة) . 

Keadilan yang menyeluruh, adalah dengan menyeluruh keadilan akan tercipta 

keakraban antara sesama warga Negara. Menimbulkan rasa hormat dan ketaatan 

kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangun minat 

rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadalian juga akan menciptakan 

persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya 
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mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang 

tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, dan 

segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari yang seharusnya. 

Adapun keadilan terhadap orang-orang lain itu dibagi dalam tiga bagian: pertama, 

berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya, dengan 

memberikan kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkannya. 

Kedua, berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan 

sikap taat yang ikhlas, siap membantu dengan loyalitas yang tinggi. Ketiga, 

berlaku adil terhadap sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, 

meninggalkan tindakan tidak terpuji dan yang menyakitkan. 

Keamanan yang merata, adalah dengan meratanya keamanan, rakyat dapat 

menikmati ketenangan bathin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan 

berkembang inisiatif dari kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan 

adalah akibat menyeluruhnya keadilan. 

Kesuburan tanah yang berkesinambungan, adalah dengan kesuburan tanah  

kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan meteri yang lain dapat 

dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perbuatan dengan segala akibat 

buruknya. 

Harapan kelangsungan hidup, adalah dalam kehidupan manusia terdapat 

kaitan yang erat antara satu generasi dengan generasi yang lain. Maka generasi 

sekarang pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang 

bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya 
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generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan jaman dan tidak 

mungkin bertahan.
9
  

Melalui sendi dasar etika yang demikaian diharapkan Negara benar-benar 

mengusahakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong 

menolong sesama mereka, memperbanyak saran kehidupan bagi setiap warga 

sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu 

yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan 

antara penguasa dan rakyat, antara  yang kuat dan yang lemah dan antara kawan 

dan lawan. 

2. Imamah  (Kepemimpinan) 

Imamah  (  إَياَية)  yang dimaksut Imam Al-Mawardi, dijabat oleh Khalifah        

(َخِهيَفة  ) , raja atau kepala Negara dan kepadanya ia diberikan label agama. Imam 

Al-Mawardi menyatakan “Imamah  (  إَياَية) dibentuk untuk menggantikan fungsi 

kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”. Dengan demikian 

seorang Imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan lain pihak pemimpin 

politik.  

Dasar pembentukan Imamah  (  ِإَياَية) menurut Imam Al-Mawardi adalah wajib 

secara ijma‟. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan 

rasio atau hukum agama (syari‟ah). Menurutnya ada dua golongan , pertama, 

wajib karena pertimbangan akal (rasio) alasannya manusia itu adalah makhluk 

sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, 

perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat 
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mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan. Jadi secara logika manusia 

membutuhkan pemerintahan. Kedua, wajib berdasarkan hukum agama (syari‟ah) 

bukan karena pertimbangan akal karena kepala Negara menjalankan tugas-tugas 

agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan 

sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan 

setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan 

hubungan dengan orang lain.
10

 Sebagaimana firman Allah dalam surat Annisa 

ayat 59, yaitu:  

 ُِ ْٔ ٌْ َتَُاَشْعُتْى ِفْي َشْيٍء َفُسُّد ُُْكْىۚ َفِئ َُٔأِٔنٗ اْنَأْيِس ِي َْٕل  ََٔأِطْيُعٕا انَسُس  َّ ْٕا َأِطْيُعٕا انّهٰ ٍَ اَٰيُُ َٓا اَنِرْي يَٰأُي

ِْٔيًم ٍُ َتْأ ََّٔأْحَس ِْٕو اْناِٰخِسۗ ذِٰنَك َخْيٌس  َٔاْنَي  ِّ ٌَ ِبانّهٰ ْٕ ُُْتْى ُتْؤِيُُ ٌْ ُك ِْٕل ِإ َٔانَسُس  ِّ اِإَنٗ انّهٰ  

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepda Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan baik akibatnya. 

 

3. Pemilihan atau Seleksi Imam  

Menurut Imam Al-Mawardi, dalam pemilihan atau seleksi Imam atau 

pemimpin Negara diperlukan dua hal yaitu: 

a. Ahl Al Imamah adalah orang yang berhak dicalonkan sebagai Imam 

atau kepala Negara harus memiliki tujuh syarat sebagai berikut: 

pertama, Adil dengan segala persyaratannya yang universal. Kedua, 

Ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad terhadap kasus-
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 Imam Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, dalam Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah: 

Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1999, Cet.4, h. 227-231. 
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kasus dan hukum-hukum. Ketiga, Sehat indrawi  (telinga, mata dan 

mulut) yang dengannya mampu menangani langsung yang telah 

diketahuinya. Keempat, Sehat organ tubuh dari cacat yang 

menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. Kelima, 

Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola 

semua kegiatan. Keenam, Keberanian yang memadai untuk melindungi 

rakyat dan mengenyahkan musuh. Ketujuh, Nasab yang berasal dari 

Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma‟ pada ulama. 

b. Ahl Al-Ikhtiyar adalah mereka yang berwenang untuk memilih Imam 

bagi ummat harus memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama, kredibilitas 

atau keseimbangan (al-„Adalah) memenuhi semua kreteria. Kedua, 

mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk 

memangku jabatan kepala Negara dengan syarat-syaratnya. Ketiga, 

memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat 

memiliki siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala 

Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat 

kebijakan yang dapat mewujutkan kemaslahatan umat. Orang-orang 

yang berhak memilih Imam ini adalah para wakil rakyat yang biasa 

disebut al-Hall wa al al‟aqd (orang-orang yang mempunyai wewenang 

untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan).
11
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  Imam Al-Mawardi , Op.Cit, h. 3. 
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4. Pengangkatan Imam 

Menurut Imam Al-Mawardi, terdapat dua cara dalam pengangkatan Imam 

atau Khalifah  (  َخِهيَفة) , yaitu: Pertama Dengan cara pemilihan oleh “Ahl al aqdi 

wa al hall” yaitu mereka yang mempunyai wewenang untuk mengangkat, atau 

yang menurutnya disebut dengan  “Al Ikhtiyar”. Kedua, Penunjukan atau wasiat 

oleh Imam sebelumnya, mengenai pengangkatan Imam melalui pilihan,             

Imam Al-Mawardi menyajikan berbagai perbedaan pendapat antara para ulama 

tentang jumlah peserta dalam pemilihan yaitu: 

a. Sekelompok ulama berpendirian bahwa pemilihan hanya sah kalau 

dilakukan oleh “Ahl al aqdi wa al hall” dari seluruh pelosok negeri, 

hingga persetujuan itu dari seluruh rakyat. 

b. Kelompok ulama kedua berpendirian bahwa pemilihan hanya sah 

kalau paling kurang dilakukan oleh lima orang dan seseorang 

diantaranya diangkat sebagai Imam dengan persetujuan empat orang 

yang lainnya. Dasar penderian kelompok ini adalah dahulu Abu Bakar 

diangkat sebagai Khalifah (  َخِهيَفة)  pertama melalui pemilihan oleh lima 

orang, dan Umar bin Kattab telah  membentuk dewan formatur yang 

terdiri dari enam orang untuk memilih seorang diantara mereka sebagai 

Khalilah penggantinya dengan persetujuan lima anggota yang lain dari 

dewan tersebut. 

c. Kelompok ulama ketiga berpendirian bahwa pemilihan itu sah kalau 

dilakukan oleh tiga orang, apabila seorang di antara mereka diangkat 

sebagai Imam dengan persetujuan dua orang yang lain. 
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d. Kelompok ulama keempat berpendirian bahwa pemilihan Imam 

dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang. Menurut kelompok ini 

dahulu Ali bin Abi Thalib diangkat  oleh seorang yaitu Ibnu Abbas 

yang tidak lain adalah pamannya sendiri.
12

 

Dari kedua cara pengangkatan tersebut sepertinya Imam Al-Mawardi lebih 

sepakat dengan cara pengangkatan Imam atau Khalifah (  َخِهيَفة)  melalui 

penunjukan atau wasiat oleh Imam sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah  

karena Umar menjadi Khalifah (  َخِهيَفة)  melalui penunjukan oleh pendahulunya, 

Abu Bakar juga demikian, juga Utsman. 

5. Tugas-tugas Imam  

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam rangka menjalankan 

pemerintahan, seorang Imam (pemimpin) mempunyai sepuluh tugas yang harus 

dilakukan , yaitu: 

a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Jika 

muncul pembaiat bid‟ah, atau orang sesat yang membuat syubhat 

tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang 

benar kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum 

yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan 

dan ummat terlindung dari usaha penyesatan. 

b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara dan 

menghentikan persetujuan diantara dua pihak yang berselisih, agar 
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keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tirani tidak 

sewenang-wenang dan orang teranianya tidak merasa lemah. 

c. Melindungi wilayah Negara dan tempat-tempat suci, agar manusia 

dapat leluasa bekerja dan bepergian ketempat manapun dengan aman 

dari gangguan terhadap jiwa dan harta. 

d. Menegakan supremesi hukum untuk melindungi larangan-larangan 

Allah dari upaya penyelenggaraan terhadapnya dan melindungi hak-

hak hamba-hamba-Nya dari upaya penyelenggaraan dan perusakan 

terhadapnya. 

e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng-benteng yang 

kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu 

mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan 

orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim. 

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya di 

dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum 

muslimin, agar hak Allah terealisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh 

agama. 

g. Mengambil harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertemuan 

dan sedekah sesuai dengan yang di wajibkan syariat secara tekstual 

atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa. 

h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas 

Negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat 

waktunya, tidak memepercepat atau menuda pengeluarannya. 
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i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan 

orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar 

tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang yang ahli, dan keuangannya 

dipegang oleh orang yang jujur. 

j. Terjun langsung menangani segala persoalan dan mengontrol keadaan, 

agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Selama 

sorang Imam mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban 

dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, maka rakyat wajib 

memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. 

Tetapi jika tidak, maka sangat mungkin terjadinya pemberhentian 

Imam dari jabatannya.   

Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan  kepada orang lain dengan 

alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada 

orang lain, sungguh ia telah berkhianat kepada umat dan menipu penasehat.
13

 

Allah berfirman dalam surat Shaad ayat 26, yaitu: 

َٰٕٖ َفُيِضَهَك  َٓ ََٔنا َتَتِبِع اْن ٍَ انَُاِس ِباْنَحِّق  ُُّٔٔد ِإََا َجَعْهَُاَك َخِهيَفًة ِفي اْنَأْزِض َفاْحُكْى َبْي َيا َّدا

َْٕو اْنِحَساِب ًَا ََُسٕا َي ُْٓى َعَراٌب َشِديٌد ِب ِّ َن ٍْ َسِبيِم انَه ٌَ َع ٍَ َيِضُهٕ ٌَ اَنِري ِّ ۚ ِإ ٍْ َسِبيِم انَه  َع

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

                                                             
13

 Imam Al-Mawardi , Op.Cit, h. 23-24. 
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sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan.  

Dalam ayat diatas menurut Imam Al-Mawardi tidak hanya memerintahkan 

pelimpahan tugas, namun lebih dari itu dia memerintahkan penanganan langsung. 

Ia tidak mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Jika hal itu ia lakukan, 

maka ia masuk katagori orang tersesat. Kendati pelimpahan tugas dibenarkan 

berdasarkan hukum agama dan tugas pemimpin, ia termasuk hak politik setiap 

pemimpin. 

Beliau juga berpendapat bahwa ummat berkewajiban untuk mengetahui 

sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang Imam, menurutnya jika jabatan Khalifah  

telah resmi diberikan kepada sesorang dengan penunjukan oleh Imam sebelumnya 

atau melalui pemilihan dewan pemilih, seluruh ummat tanpa terkecuali wajib 

mengetahui sifat-sifat yang orang mendapat amanat, dan mereka tidak mesti harus 

mengetahui bentuk fisiknya, atau namanya. 

6. Mengetahui Imam (Kepala Negara) 

Jika jabatan Imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang menteri, 

baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus 

mengetahui perpindahan jabatan itu kepada Imam yang baru, dengan sifat-

sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung 
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dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas 

pengangkatan kepala Negara dan faktor penentu sahnya jabatan tersebut.
14

 

7. Pemecatan Imam 

Setelah Imam diangkat oleh Ahl al-Hall wa Al-Aqd dan mendapatkan baiat 

(pengakuan) dari umat, maka Imam atau Khalifah (  َخِهيَفة)  tersebut sebenarnya 

telah mengikat janji (kontrak) dengan umat. Bagi Imam, perjanjian itu merupakan 

komitmen untuk menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas dan bagi 

uamat perjanjian itu mengandung arti bahwa mereka akan mematuhi dan 

mendukung Khalifah (  َخِهيَفة)  .Tetapi kepatuhan umat padanya akan hilang, yang 

membuat kekhalifahannya juga hilang, kalau terjadi hal-hal seperti berikut: 

pertama, Khalifah (  َخِهيَفة)  kehilangan sifat adil, menuruti hawa nafsu, dan 

melakukan kemungkaran. Kedua, Khalifah (  َخِهيَفة)  kehilangan kesehatan mental 

atau fisik (misalnya, kehilangan akal, penglihatan, rasa, penciuman). Ketiga, 

Khalifah (  َخِهيَفة)  menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau 

amir yang membuat kemerdekan hilang.
15

 

8. Teori kontrak sosial 

Suatu hal yang sangat menarik dan gagasan ketatanegaraan Imam Al-Mawardi 

adalah hubungan antara Ahl al-Hall wa Al-Aqd atau al-Ikhtiar dan Imam atau 

Kepala Negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontak sosial 

atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan 

kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal  balik. Oleh 

karenanya maka Imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut 

                                                             
14

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Agama dan Filsafat,(perc. Universitas Sriwijaya, cet. 

1, 2001), h. 35. 
15

 Ibid, h. 64. 
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loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhi terhadap rakyatnya. 

Imam Al-Mawardi juga memperkenalkan teori kontrak sosial pada abad XI M, 

dan baru lima abad kemudian, yakni pertengahan abad XVI M mulai bermunculan 

teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian Imam Al-Mawardi adalah satu-

satunya pemikir politik Islam zaman pertengahan yang berpendapat bahwa kepala 

Negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, 

meskipun Imam Al-Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi 

pergantian kepala Negara. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana Ahl al- Ikhtiar 

atau Ahl al-Hall wa Al-Aqd itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan 

kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.
16

  

Dapat dilihat bahwa Imam Al-Mawardi adalah seorang tokoh terkemuka 

mazhab Syafi‟i pada abad ke-10, pejabat tinggi pada masa pemerintahan Dinasti 

Abbasiyah dan hidup pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyah. Imam Abu 

Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi hidup pada seperempat terakhir 

abad keempat Hijriah dan abad kelima Hijriah. Beliau hidup pada abad bani 

Abasiyah yang kedua. Imam Al-Mawardi mendasarkan teori politik secara 

realistik, hal itu dapat dilihat dalam pemikirannya yang mempertahankan kepala 

Negara harus berbangsa Arab Quraisy. Dan yang melatarbelakangi adalah situasi 

politik pada saat itu, orang-orang Persia dan Turki terang-terangan akan merebut 

kekuasaan dari tangan Abbasiyah, dan merekapun berkerja sama dengan syiah 

                                                             
16

 Munawir Sjadjali, Op.Cit, h. 67-70. 



 72 

untuk menjatuhkannya. Karenanya, status quo perlu dipertahankan agar terjamin 

stabilitas politik.  

Upaya Imam Al-Mawardi mempertahankan etnis Quraisy dapat 

ditegaskan, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melaikan 

pada kemampuan dan kewibawaannya, karena seorang Imam adalah Khalifah,       

(َخِهيَفة  )  Raja, Sulthan atau kepala Negara, dalam pengangkatan Imam ataupun 

kepala Negara itu perlu adanya seleksi secara Ahl Al Imamah َْْم ِاالْو َياَية ( َا ) dan              

Ahl Al-Ikhtiyar َْْم ِاآلاْحِتَاْز (َا ) dan Imam Al-Mawardi juga mengatakan bahwa 

pengangkata seorang Imam  ada  yang dipilih dan wasiat, tetapai Imam              

Al-Mawardi lebih setuju pengangkatan Imam itu secara wasiat oleh Imam 

sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah  karena Umar menjadi Khalifah      

melalui penunjukan oleh pendahulunya, Abu Bakar juga demikian, juga Utsman. 
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BAB IV 

AL-WIZARAH MENURUT IMAM AL-MAWARDI PADA PEMERINAHAN 

KONTEMPORER 

A. Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi 

Khalifah (  َخِليَفة)  atau kepala Negara pemimpin tunggal kaum muslimin diseluruh dunia, 

dengan jabatan ini ia memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurusi semua 

urusan umat. Sebagai manuasia bisa memiliki kelebihan dan kekurangan, dan mustahil 

apabila seorang Khalifah (  َخِليَفة)  bisa melaksanakan tanggung jawab besar  tersebut dengan 

sendiri. Maka dari itu ia mengangkat para pembantu Wazir (َوِسْيز) dalam menjalankan roda 

pemerintahan Negara Islam. Wazir  (َوِسْيز) merupakan pembantu kepala Negara, raja atau 

Khalifah (  َخِليَفة)  dalam menjalankan tugas-tugasnya, sebab pada dasarnya kepala Negara 

sendiri tidak mampu menangani permasalahan politik dan pemerintahan, tanpa bantuan 

orang-orang tepercaya dan ahli dalam bidangnya. Karena seorang Wazir (َوِسْيز) dilimpahkan 

sebagian-sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan.  

Wazir (َوِسْيز) adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena 

pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi 

kepentingan rakyat. Karenannya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran 

seorang Wazir (َوِسْيز) sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat 

dilimpahkan kewengananya kepada seorang Wazir (َوِسْيز). Dapat dikatakan Wazir  (َوِسْيز) 

adalah tangan kanan kepala Negara dalam mejalankan pemerintahan.
1
 

 

 

                                                             
1 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), Terj. Fadli 

Bahri, (Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015), Cet-1, h. 79. 
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Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa konsep Wizarah (ِوَساَرة) itu ada dua yaitu: 

1. Wizarah Al-Tafwidh ِوَساَرة ْالَتْفِوتص) ) 

Wazir Tafwidh (  adalah pembantu kepala Negara dalam bidang (َوِسْيز َتْفِويض

pemerintahan, sebagai pembantu kepala Negara dengan kewenangan dan kuasa tidak saja 

untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh kepala 

Negara dan membantunya dalam urusan rakyat. Dan  syarat untuk menjadi Wazir Tafwidh 

 haruslah keturan Quraisy karena (َوِسْيز َتْفِويض) adalah seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض)

seorang pembantu kepala Negara diwajibkan memiliki syarat tersebut, selain keturunan 

Quraisy seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) harus memiliki keahlian didalam tugas yang 

dipercayakan kepadanya seperti urusan peperangan dan Kharaj. Kedua bidang ini harus 

dikuasai karena sewaktu-waktu seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) harus terjun langsung 

kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakilinya.  

Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) adalah seorang pembantu Khalifah (  َخِليَفة) , dan seorang 

Wazir Tafwidh (  ,mempunyai tugas penting dalam mengurusi pemerintahan (َوِسْيز َتْفِويض

yaitu tugasnya untuk mengurusi rakyat bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai 

yang digaji untuk melaksanakannya. Karena seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) adalah 

pembantu kepala Negara dalam bidang pemerintahan bukan pembantu kepala Negara 

bidang administrasi. Setelah diketahui tugas dan syarat Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض), disini 

Wazir Tafwidh (  mempunyai hak seperti ia boleh melakukan apapun yang (َوِسْيز َتْفِويض

dilakukan oleh Imam, bisa dikatakan kewenangan Imam adalah kewenangan Wazir 

Tafwidh ( ) kecuali, seperti seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض  tidak boleh (َوِسْيز َتْفِويض
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memecat pejabat yang dilantik oleh Imam, sedangkan Imam boleh memecat pejabat yang 

dilantik oleh Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض)
2
. Meskipun seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) 

diberi hak dan kewenangan oleh Imam atau kepala Negara dalam mengurusi rakyat tetapi 

Wazir Tafwidh (  tidak boleh melebihi kewenangan dari pada Imam, tetap (َوِسْيز َتْفِويض

kekuasaan dipegang oleh seorang kepala Negara. Adapun perbedaan antara Wazir 

Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) dengan Imam yaitu: 

a. Wazir (َوِسْيز) harus selalu melaporkan kepada Imam tantang kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang telah diambilnya. 

b. Imam berhak meneliti kebijaksanaan dan pekerjaan Wazir (َوِسْيز) untuk 

mengukuhkan yang benar dan mengoreksi yang tidak benar.
3
 

Selain kedua hal diatas Imam juga mempunyai hak terhadap Wazir Tafwidh          

 (َوِسْيز َتْفِويض) seperti seorang Imam berhak mengawasi kinerja Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض)

terkait dengan penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang 

disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi seorang Imam. Selain itu 

Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan Wazir Tafwidh (  dan caranya (َوِسْيز َتْفِويض

dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang 

sesuai dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang bersebrangan dengan 

kebenaran. Bawasannya bahwa penanganan rakyat itu telah dilimpahkan kepada seorang 

Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض). Oleh sebab itu Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض)  pembantu kepala 

Negara bidang pemerintahan ia diperbolehkan untuk memberikan keputusan hukum 

sendiri serta melantik hakim atau pejabat, demikian itu sama halnya kebolehan Imam 

melakukan hal itu sebab adapun syarat-syarat untuk memutuskan hukum sudah dipenuhi 

oleh Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض). 

                                                             
2
 Ibid, h. 45. 

3
 Ibid, h. 46. 
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2. Wizarah Al-Tanfidz ِوَساَرْة َاْلَتْنِفيذ) ) 

Wazir Tanfidz (  yang hanya melaksanakan apa yang (َوِسْيز) adalah Wazir ( َوِسْيز َتْنِفيذ

diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, Oleh 

karena itu kementerian ini lebih lemah dari pada kementerian Tafwidh karena ia harus 

menjalankan perintah sesuai dari kepala Negara. Kementerian ini menjadi “penyambung 

lidah” kepala Negara dengan rakyatnya. Untuk menjadi Wazir Tanfidz  (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak 

perlu adanya pelantikan seperti Wazir Tafwidh (  dan tidak perlu berilmu ,(َوِسْيز َتْفِويض

ataupun merdeka. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) adalah: 

a. Amanah. 

b. Jujur dalam perkataan. 

c. Tidak bersikap rakus.  

d. Tidak senang bermusuhan.  

e. Harus laki-laki karena ia harus mengikuti kemana Imam pergi. 

f. Cerdas dan cekatan. 

g. Bukan orang yang sifatnya menuruti hawa nafsu. 

Semua syarat diatas harus dimiliki oleh Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) karena Wazir (َوِسْيز) 

ini mengikuti kemanapun Imam pergi dalam menjalankan tugas pemerintahan, adapun tugas 

dan hak Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) adalah Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) disini hanya melakukan 

tugas-tugas administrasi bukan untuk melaksankan tugas pemerintahan yang mengurusi 

rakyat seperti Wazir Tafwidh (           Adapun perbedaan antara Wazir Tanfidz .(َوِسْيز َتْفِويض

 :sebagai berikut (َوِسْيز َتْفِويض) dan Wazir Tafwidh ( َوِسْيز َتْنِفيذ)
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a. Wazir Tafwidh (    dapat menentukan hukum, sedangkan Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْفِويض

 .tidak bisa seperti itu ( َوِسْيز َتْنِفيذ)

b. Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) bisa menujuk Wali atau kepala daerah sedangkan Wazir 

Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak biasa melakukannya. 

c. Wazir Tafwidh (  harus bisa memimpin perang atau tentara sedangkan (َوِسْيز َتْفِويض

Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak harus memimpin perang. 

d.  Wazir Tafwidh (  dapat menggunkan uang Negara untuk kepentingan (َوِسْيز َتْفِويض

rakyat sedangkan Wazir Tanfidz (  tidak boleh menggunakan uang tanpa ( َوِسْيز َتْنِفيذ

sepengetahuan dari kepala Negara.  

Sangat berbeda sekali antara Wizarah Tafwidh  ِوَساَرة ْالَتْفِوتص) ) dengan Wizarah Tanfidz 

(ِوَساَرْة َاْلَتْنِفيذ ) dalam tugas dan kewenangan karena seorang Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) hanya 

sebagai pelaksana, dan tidak mempunyai kewenangan apapun, karena tugas Wazir Tanfidz 

(  hanya mengurusi administrasi bukan mengurusi pemerintahan. Dan sangat ( َوِسْيز َتْنِفيذ

berbeda sekali kedua Wazir (َوِسْيز) ini, Wazir Tafwidh (  diseni harus keturunan (َوِسْيز َتْفِويض

Quraysi, beragama Islam, dia harus berilmu, harus merdeka, dan yang paling penting dia 

harus mengetahui masalah-masalah peperangan. Semua itu dimiliki oleh Wazir Tafwidh   

 tidak memiliki syarat seperti itu. Maka dari ( َوِسْيز َتْنِفيذ) sdangkan Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْفِويض)

itu antara tugas dan tanggung jawab sangat berbeda, karena Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) disini 

lebih pantas untuk menjalankan tugas pemerintahan, selain itu Wazir Tafwidh                     

 lebih berilmu ia pasti mengetahui yang baik dan yang tidak baik, maka dari itu (َوِسْيز َتْفِويض)

seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) diberi kekuasaan pemerintahan oleh kepala Negara untuk 

mengurusi rakyat. sedangkan untuk Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْنِفيذ ) tidak memiliki syarat seperti 

itu, maka tugasnya hanya mengikuti perintah dari kepala Negara.
4
 

 

                                                             
4
 Ibid, h. 55. 
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B. Relevansi Al-Wizarah Imam Al-Mawardi Terhadap Kementerian Kontemporer. 

1. Sistem politik Imam Al-Mawardi 

Pemikiran politik  Imam Al-Mawardi dituangkan secara komplit dalam Al-Ahkam Al-

Sulthaniyah (اأَلْحَكام الُسْلَطاِنَية) memberikan akomodasi terhadap realitas dan praktik politik pada 

masanya, yang sering memberikan justifikasi terhadap kekuasaan Khalifah  (  َخِليَفة) . Baginya 

Khalifah  (  َخِليَفة)  adalah komitmen agama dan  kualitas politik. Dia juga menunjukkan bahwa 

tugas utam Khalifah (  َخِليَفة)  ialah memelihara agama sesuai dengan presiden masa lampau, 

menegakkan ketetapan atau keputusan peradilan dan melindungi rakyat (Islam). Adapun 

pokok-pokok pemikiran politik menurut Imam Al-Mawardi adalah: 

Asal mula tumbuhnya negara, Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan, terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, 

kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan 

saling membantu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah Negara. Negara lahir karena 

menjadi hajat hidup manusia, menurut Imam Al-Mawardi dari segi politik Negara itu 

memerlukan enam konsep utama, yaitu: 

a. Agama yang dihayati. 

b. Penguasa yang berwibawa. 

c. Keadilan yang menyeluruh. 

d. Keamanan yang merata. 

e. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. 

f. Harapan kelangsungan hidup.
5
 

 Imamah (  إَماَمة)  atau Kepemimpinan yang dimaksut Imam Al-Mawardi, dijabat oleh 

Khalifah  (  َخِليَفة) , raja atau kepala Negara dan kepadanya ia diberikan label agama. Imam   

Al-Mawardi menyatakan “Imamah (  إَماَمة)  dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian 
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guna memelihara agama dan mengatur dunia”. Yang dimaksut Imam Al-Mawardi dengan 

Imam atau kepala Negara, dengan demikian Imam Al-Mawardi memberikan juga baju 

politik. Menurutnya Allah mengangkat manusia sebagai Khalifah  (  َخِليَفة)  dibumi  untuk 

mengamankan agama dengan disertai mandat politik dengan demikian seorang Imam disatu 

pihak adalah pemimpin agama dan dilain pihak pemimpin politik.
6
 

Menurut Imam Al-Mawardi, dalam pemilihan atau seleksi pemimpin Negara diperlukan 

dua hal, yaitu:  

a. Ahl Al Imamah. 

b. Ahl Al-Ikhtiyar.
7
 

Selain dua pihak diatas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan 

pemimpin, jika kedua pihak diatas mendapatkan keistimewaan untuk pengankatan pemimpin, 

maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki syarat-syarat. Adapun syarat menjadi 

Khalifah (  َخِليَفة)  maka syarat-syarat yang dimiliki ada tiga yaitu: 

a. kredibilitas atau keseimbangan (al-‘Adalah) memenuhi semua syarat. 

b. mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku 

jabatan kepala Negara dengan syarat-syaratnya. 

c. memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memiliki siapa 

yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dan siapa yang paling 

mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujutkan kemaslahatan 

umat.
8
 

Penekanan syarat Imam pemilihan oleh Imam Al-Mawardi merupakan rangkaian 

langkah-langkah dalam menentukan pemimpin Negara yang mempunyai kapabilitas dan 
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7
 Ibid, h. 63. 

8
 Imam Al-Mawardi , Op.Cit,h.3. 
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moralitas yang baik, dan untuk menghindari terjadiny pilihan, serta krisis pemimpin. Selain 

menentukan  syarat  Khalifah  (  َخِليَفة) , Imam Al-Mawardi juga menentukan syarat-syarat 

Imam atau Khalifah (  َخِليَفة) . Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki yaitu: 

a. Adil dengan segala syaratnya yang universal. 

b. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-

hukum. 

c. Sehat indrawi  (telinga, mata dan mulut). 

d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan 

cepat. 

e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua 

kegiatan. 

f. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh. 

g. Nasab yang berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma’ pada 

ulama.
9
 

Dengan syarat-syarat tersebut, seseorang yang menjadi pemimpin tidak akan diragukan 

lagi status kepemimpinannya ketika terpilih menjadi Imam. Sehingga kepemimpinan yang 

menjalankan menjadi terarah dan terukur, arif dan bijaksana. Siapapun yang terpilih dalam 

terpilihnya menjadi Imam Negara telah nyata kemampuannya karena sudah melalui ujian 

selektif dalam kreteria pemilihan Imam. 

Jabatan Imam  dianggap sah dengan dua cara. Pertama, pemilihan oleh Ahl al aqdi wa al 

hall (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat 

mengenai jumlah keanggotaan Ahl al aqdi wa al hall (parlemen) sehingga pengangkatan 

Imam  diantara mereka dianggap sah. 
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Selompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan Imam  tidak sah kecuali dengan dihindari 

seluruh anggota parlemen dari setiap daerah, agar Imam yang mereka angkat diterima seluruh 

lapisan dan mereka semua tunduk kepada Imam. Pendapat ini berhujjah dengan 

pengangkatan Abu Bakar menjadi Khalifah  (  َخِليَفة) . Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir 

dalam pembaitannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir. 

Kelompok ulam lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih kepala Negara 

atau Imam yaitu Ahl al aqdi wa al hall beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat 

mengangkat Imam atau Khalifah  (  َخِليَفة) , atau salah satu diantara mereka sendiri diangkat 

menjadi Imam dengan restu empat orang anggota lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua 

alasan: 

a. Bahwa pembai’atan Abu Bakar dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu 

Bakar kemudian diikuti orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, 

Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa’at dan Salim manan 

budak Abu Hudzaifah. 

b. Bahwa Umar bin Khattab membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam 

orang. Kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah satu dari mereka menjadi 

Imam dengan persetujuan kelima orang anggota Syura tersebut. Inilah pendapat 

sebagian besar Fuqaha.
10

 

Anggota Ahl al aqdi wa al hall dalam mengadakan sidang dalam memilih Imam, maka 

harus mempelajari data orang-orang yang memiliki kriteria Imam, kemudian mulai memilih 

siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap 

kriterianya, paling segara ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membai’atnya. jika 

diantara rakyat ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia banyak dipilih, Ahl al aqdi wa al 

hall menawarkan jabatan Khalifah (  َخِليَفة)  kepadanya, jika ia bersedia menjadi pemimpin 
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Negara, mereka segara mengangkatnya. Dengan pembai’atan mereka, secara resmi ia 

menjadi pemimpin Negara yang sah, kemudian seluruh umat harus membai’at dan taat 

kepadanya. Namun jika ia menolak dijadikan pemimpin Negara, dan tidak memberikan 

jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan tersebut, karena Imamah (  إَماَمة)  atau 

kepemimpinan adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di 

dalamnya. Untuk selanjutnya jabatan Imam diberikan kepada orang lain yang layak 

menerimanya. 

Menurut Imam Al-Mawardi, seorang Imam atau kepala Negara  memiliki tugas-tugas 

kepemimpinan. Adapun tugas yang harus dilakukan ialah: 

a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya. 

b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara dan menghentikan persetujuan 

diantara dua pihak yang berselisih. 

c. Melindungi wilayah Negara dan tempat-tempat suci. 

d. Menegakan supremesi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah dari upaya 

penyelenggaraan terhadapnya. 

e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng-benteng yang kokoh dan 

kekuatan yang tangguh. 

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya di dakwahi hingga ia 

masuk Islam. 

g. Mengambil harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertemuan dan sedekah 

sesuai dengan yang di wajibkan syariat secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut 

dan paksa. 

h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas Negara) tanpa 

berlebih-lebihan. 
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2. Sistem Pemerintahan Kontemporer Terkait dengan Kementerian Wizarah Imam      

Al-Mawardi 

a. Pemerintahan Malaysia 

Malaysia memiliki sistem kenegaraan yang merupakan warisan kaum kolonial Britania. 

Federasi Malaysia merupakan sistem Monarki Konstitusional. Kepala Negara Malaysia ialah 

Yang di-Pertuan Agung atau biasa disebut dengan Raja Malaysia. Sistem parlementer 

Westminster dipilih sebagai sistem pemerintahan resmi Malaysia. Meski demikian, ternyata 

dalm praksisnya kekuasaan lebih dipegang oleh sektor eksekutif ketimbang legislatifnya. 

Pasca kemerdekaan pada tahun 1957, Malayisa diperintah oleh koalisi banyak partai yang 

disebut dengan Barisan Nasional dulu pernah disebut dengan Aliansi. 

Sesaat sebelum perang Dunia II, nasionalisme Melaysia mulai menekankan ketuanan 

Malaysia. Dikhawatirkan bahwa kebijaksanaan Britania mulai condong terhadap 

pembentukan nasionalitas Malaya yang memasukkan warga Cina dan India. Beberapa warga 

Malaysia kemudian berusaha mempertahankan status quo dengan menggunakan Britania 

sebagai pertahanan terhadap ancaman non-Malaysia. Untuk memperjuangkan sebuah Negara 

Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Pemerintahan Negara bagian dipimpin oleh menteri 

besar di negeri-negeri Malaysia atau ketua menteri di Negara bagian yang tidak memiliki 

monarki lokal. Kemudian di tiap-tiap Negara bagian yang memiliki monarki lokal maka 

menteri besar haruslah seorang suku Melayu Muslim. Kekuasaan politik di Malaysia amat 

penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan 

peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.
11

 

Sementara kekuasaan eksekutifnya dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang 

perdana menteri. Dalam Konstitusi Malaysia ditetapkan bahwa perdana menteri Malaysia 
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haruslah anggora Dewan rakyat yang kepemimpinannya oleh Yang di-Pertuan Agung dan 

mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Sedangkan kabinet dipilih dari para anggota 

Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang kemudian bertanggungjawab kepada badan 

tersebut.
12

 

Negara Malaysia disini menetapkan status quo yang artinya bahwa pemimpin itu haruslah 

berbangsa Arab dan keturunan Quraisy, Negara malaysia menggunakan sitem pemerintahan 

parlemnter yaitu perdana menteri yang menjalankan pemerintahan untuk mengurusi rakyat. 

Dalam pemikiran Imam   Al-Mawardi adalah seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) pemebantu 

kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan itu haruslah seseorang keturunan Quraisy 

dan bahwa perlu ditegaskan bagi pengisian jabatan kepala Negara serta jabatan-jabatan 

pembantu-pembantunya yang penting.
13

 Sealin itu juga seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) 

ditambah kemampuannya untuk mewakili kepala Negara dalam mengelola urusan-urusan 

perang dan perpajakan.
14

 

Dapat dilihat bahwa pemerintahan Negara Malaysia sangat relevan dengan pemikiran 

Imam Al-Mawardi tentang kementerian atau Wizarah (ِوَساَرة), bawasannya Negara Malaysia 

menetapkan status quo, bahwa pemimpin harus keturunan Quraisy, sedangkan menurut Imam 

Al-Mawardi Bahwa seorang pemimpin atau Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) haruslah keturunan 

Quraisy dan berbansang Arab sebagai pembantu kepala Negara dalam menjalankan 

pemerintahan. 
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 Mohamed Mustafa Ishak, Politik Bangsa Malaysia, Pembangunn Bangsa Masyarakat Majemuk, 

(Universiti Utara Malaysia:UUM Press, 2010), h. 10. 

13
 Munawir Sajadzali, Op.Cit, h.63. 

14
 Ibid, h.66. 



85 
 

a. Pemerintahan Brunei Darusalam 

Brunei Darusalam merupakan Negara Islam yang berbentuk kerajaan dimana Kerajaan 

Brunei Darussalam adalah Negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional 

dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan, merangkap 

sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh dewan penasihat 

kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam 

wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala Negara serta pemerintahan Brunei. Baginda 

dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara 

berkesan merupakan pemerintah tertinggi.  

Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan 

bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. 

Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan 

mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu Negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.
15

 

Brunei Darusalam mengeluarkan sebuah hukum “Kanun” yaitu undang-undang atau 

hukum dan peraturan. Jadi hukum ini untuk menjalankan pemerintahan di kesultanan Brunei 

Darusalam. Hukum “Kanun” dipergunakan pada masa pemerintahan sultan muhammad 

Hassan (1582-1598 M). Isi dari hukum “Kanun” adalah adat yang dijunjung tinggi dan 

diwariskan secara turun temurun. Hukum ini dibuat dengan tujuan sebagai panduan dan 

teladan bagi para sultan, Wazir (َوِسْيز), Cheteria, hingga menteri dalam menjalankan 

pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, hukum ini juga mengatur tentang 

hukuman bagi orang-orang yang telah melanggar aturan kesultanan Brunei Darusalam.  
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Hukum “Kanun” Brunei jelas mencerminkan bahwa hukum Islam ditegakkan diwilayah 

kesultanan Brunei Darusalam bahkan telah menjadi Azas dasar pemerintahan. Tujuan 

adannya hukum “Kanun” ini adalah untuk mengatur setiap sendi kehidupan untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Brunei Darusalam.
16

  

Negara Brunei Darusalam dalam hukum “Kanun” menteri yaitu menjalankan 

pemerintahan mengurusi rakyat, dan sebutan menteri dalam Negara Brunei Darusalam adalah 

pembantu atau Wazir  (َوِسْيز). Dalam Negara Brunei Darusalam sama seperti pemikiran Imam 

Al-Mawardi yaitu seorang perdana menteri dikatakan sebagai Wazir  (َوِسْيز) dan seorang 

menteri menjalankan pemerintahan mengurusi rakyat dapat dikatakan sebagai seorang Wazir 

Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض). Jadi Negara Brunei Darusalam sangat relevan dengan pemikiran Imam           

Al-Mawardi, karena Negara Brunei Darusalam adanya seorang pembantu kepala Negara 

untuk mengurusi rakyat atau Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض). 

b. Pemerintahan Singapura 

Pemerintah Singapura didefinisikan oleh Konstitusi Republik Singapura untuk 

mengartikan cabang eksekutif dari pemerintahan, yang mengangkat Presiden dan Kabinet 

Singapura. Meskipun Presiden bertindak dalam keputusan pribadi dalam menjelankan fungsi 

sebagai pengawas kabinet dan parlemen Singapura, perannya sebagian besar seremonial. 

Kabinet tersebut terdiri dari perdana menteri dan menteri lainnya yang dilantik atas 

nasihatnya oleh presiden, yang umumnya secara langsung mengendalikan pemerintahan. 

Kabinet dibentuk oleh partai politik yang meraih suara mayoritas dalam setiap pemilihan 

umum. 

Badan statutori adalah sebuah badan otonomi Pemerintah yang didirikan oleh Undang-

Undang parlemen dan diawasi oleh kementerian pemerintah. Tidak seperti kementerian dan 
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departemen pemerintahan yang merupakan subdivisi kementerian, badan statutori tidak 

dipekerjakan oleh pelayan sipil dan memiliki kemerdekaan dan fleksibilitas yang lebih besar 

dalam operasi mereka. Disini kepala Negara mengawasi langsung cara kerja menteri-menteri 

dalam menjalankan tugas-tugas dari kepala Negara.
17

 

Dari pendirian Singapura modern pada 1819 sampai 1826, Singapura dikepalai oleh dua 

presiden dalam suksesi. Setelah Singapura dimasukkan dalam Negeri-negeri Selat pada 1826, 

wilayah tersebut diperintah oleh seorang gubernur bersama dengan dewan legislatif. Dewan 

eksekutif Negeri-negeri Selat dibentuk pada 1877 untuk menasehati Gubernur namun tidak 

memiliki kekuasaan eksekutif sepenuhnya. Pada 1955, Dewan Menteri dibentuk, dilantik 

oleh Gubernur atas rekomendasi pemimpin dewan. Perbincangan konstitusional antara para 

perwakilan majelis legislatif dan pejabat kolonial berlangsung dari 1956 sampai 1958, dan 

Singapura meraih pemerintahan dalam negeri penuh-nya sendiri pada 1959. Gubernur 

digantikan oleh Yang di-Pertuan Negara, yang memiliki kuasa untuk melantik orang pada 

jabatan Perdana Menteri yang sebagian besar mengkomandoi otoritas majelis, dan menteri 

kabinet lainnya pada dewan penasehat perdana menteri.  

Pada pemilihan umum 1959, Partai Aksi Rakyat meraih 43 dari 51 kursi dalam Majelis, 

dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Singapura pertama. Cabang eksekutif 

pemerintah Singapura masih belum diubah setelah Singapura digabung dengan Malaysia 

pada 1963, dan kemudian kemerdekaan pada 1965. Partai Aksi Rakyat kembali meraih kuasa 

dalam setiap pemilihan umum dan kemudian membentuk Kabinet sejak 1959. Pemerintah 

umumnya dipuji karena handal dalam mengurusi ekonomi Negara tersebut dan secara garis 
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besar bebas dari korupsi politik. Di sisi lain, pemerintahan dikritik karena menggunakan 

taktik pemilihan yang tidak adil dan mencederai kebebasan berpendapat.
18

 

Pemerintahan singapura sama seperti pendapat dari Imam Al-Mawardi yaitu bahwa 

kepala Negara dapat mengawasi langsung cara kerja dari menteri-menterinya. Seperti kepala 

Negara berhak mengawasi penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan 

pengangkatan yang disematkan supaya tidak menggunakan kewenangan melebihi kepala 

Negara. Dan kepala Negara berhak mengawasi tindakan-tindakan dari perdana menteri 

dengan cara menangani berbagai persoalan suapaya ia dapat mendukung tindakan-

tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang bersebrangan 

dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan rakyat dilimpahkan kepada perdana 

menteri.
19

 Dan tujuan dari kepala Negara dalam mengawasi kinerja dari seorang perdana 

menteri adalah agar menteri dalam bertindak  menangani masyrakat  tidak melebihi 

kekuasaan dari kepala Negara dan apabila menteri ada yang menyeleweng dalam 

menjalankan tugasnya, seorang kepala Negara dapat meluruskannya sesuai dengan 

kebenaran. 

Seperti  otonom pemerintahan yang  dijalankan oleh kementerian pemerintahan yang ada 

di Negara singapura yaitu dalam kementerian Wizarah (ِوَساَرة) Imam Al-Mawardi adalah 

Wazir Tafwidh (  seorang perdana menteri pembantu kepala Negara dalam ,(َوِسْيز َتْفِويض

menjalankan pemerintahan untuk mengurusi masayarakanya. Jadi pemerintahan singapura itu 

sangat relevan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi tentang kementerian kareana Negara 

Singapura menggunakan pembantu kepala Negara atau Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض). 

                                                             
18

 Ibid, h. 51. 
19

 Imam Al-Mawardi , Op.Cit, h.50. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_berpendapat
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Dapat dilihat bahwa Imam Al-Mawardi mendasarkan teori politik secara realistik, hal 

itu dapat dilihat dalam pemikirannya yang mempertahankan kepala Negara harus berbangsa 

Arab Quraisy. Dan yang melatarbelakangi adalah situasi politik pada saat itu, orang-orang 

Persia dan Turki terang-terangan akan merebut kekuasaan dari tangan Abbasiyah, dan 

merekapun berkerja sama dengan syiah untuk menjatuhkannya. Karenanya, status quo perlu 

dipertahankan agar terjamin stabilitas politik.  Imam untuk menjalankan tugas-tugasnya 

dalam pemerintahan itu memerlukan seorang Wazir (َوِسْيز) atau pembantu, Imam Al-Mawardi 

membagi Wazir (َوِسْيز)  menjadi dua yaitu pertama Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض)  yaitu Wazir 

 yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Kedua (َوِسْيز)

Wazir Tanfidz (  yang hanya bertugas sebagai pelaksana (َوِسْيز)  yaitu Wazir ,( َوِسْيز َتْنِفيذ

kebijaksanaan yang digariskan oleh Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض). Ia tidak berwenang untuk 

menentukan kebijaksanaan sendiri, Karena dengana adanya kedua Wazir (َوِسْيز) ini dapat 

membantu Iman atau Khalifah   (  َخِليَفة) dalam menjalankan pemerintahan. Adapun syarat-

syarat dari Wazir Tafwidh ( ) dan Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْفِويض         Wazir Tafwidh .( َوِسْيز َتْنِفيذ

(        harus keturunan Quraisy dan di harus merdeka sedangkan Wazir Tanfidz (َوِسْيز َتْفِويض

  .tidak harus merdeka dan tidak diwajibkan keturunnan Quraisy ( َوِسْيز َتْنِفيذ)

Pemerintahan terhadap ketiga Negara seperti Negara Malaysia, Brunei Darusalam dan 

Singapura sangat relevan dengan kementerian Al-Wizarah (الِوَساَرة) Imam Al-Mawardi, yaitu 

seperti Negara Malaysia Menetapkan status quo yaitu kepala Negara atau Wazir Tafwidh       

 harus berbangsa Arab dan keturunan Quraisy. Sedangkan untuk Negara Brunei (َوِسْيز َتْفِويض)

Darusalam, perdana menteri yang menjalankan urusan rakyat, sebutan perdana menteri 

adalah seorang Wazir (َوِسْيز). Dan untuk Negara Singapura kepala Negara terjun langsung 

mengawasi kinerja dari menteri-menterinya. Agar seorang Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) dalam 

menjalankan tugas kewenangannya tidak melebihi kepala Negara, tujuan kepala Negara 
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Terjun langsung Mengawasi adalah dapat mendukung tindakan-tindakan sesuai dengan 

kebenaran dan meluruskan tindakan yang bersebrangan dengan kebenara. 

 Pemikiran Imam Al-Mawardi telah memberikan kontribusi terhadap perubahan 

pemerintahan pada masa Abbasiyah. Setelah pemikir Imam Al-Mawardi muncul sedikit demi 

sedikit memberikan pengaruh terhadap kondisi internal daulah Abbasiyah pada konsep 

kementerian Wizarah (ِوَساَرة) Imam Al-Mawardi. Bawasannya Wizarah (ِوَساَرة) adalah 

pembantu Khalifah (  َخِليَفة)  dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.  Menurut penulis 

bahwa konsep kementerian yang ditawarkan oleh Imam Al-Mawardi cukup baik karena dapat 

membantu kepala Negara dalam menjalankan tugasnya, dan konsep tersebut sangat bagus 

untuk diterapkan pada pemerintahan kontemporer. Pada masa sekarang ini sebutan dari 

seorang Wazir (َوِسْيز) adalah perdan menteri, jadi perdana menteri dapat membantu kepala 

Negara dalam  membantu segala urusan-urusan tentang kenegaraan untuk mengurusi rakyat. 

Konsep kemeteriaan yang ditawarkan Imam Al-Mawardi itu ada dua yaitu Wizarah 

Tafwidh (ِوَساَرة َتْفِويض) dan Wizarah Tanfidz (ِوَساَرة َتْنِفيذ), dengan adanya kedua Wazir (َوِسْيز) ini 

dapat meringankan tugas dari seorang kepala Negara, sehingga pemerintahan dapat berjalan 

dengan baik karena dengan adanya bantuan dari kedua Wazir (َوِسْيز) tersebut. Konsep 

kementerian Imam Al-Mawardi dapat diterapkan pada pemerintahan sekarang ini, seperti 

Negara Malaysia, Brunei Darusalam dan Singapura, karena ketiga Negara ini adalah Negara 

Islam sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan parlementer. Karena 

sangat relevan konsep kementerian Imam Al-Mawardi dengan pemerintahan ketiga Negara 

tersebut, dengan adanya pembantu kepala Negara terhadap ketiga Negara tersebut, jalannnya 

pemerintahan dapat terarah dengan baik.  Menurut penulis bahwa konsep kementerian Imam 

Al-Mawardi sangat cocok untuk diterapkan pada pemerintahan sekarang ini tidak hanya pada 

Negara Malaysia, Brunei Darusalam dan Singapura, tetapi juga dapat diterapkan di Negara 

yang lainnya, karena kepala Negara dalam mengurusi rakyat atau pun dalam mengurusi hal-
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hal lainnya itu sangat membutuhkan adanya seorang pembantu atau perdana menteri, dan 

ternayata kementerian yang digagas Imam Al-Mawardi relevan dengan perkembangan 

kementerian pada saat ini. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian, maka penulis memperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa persepektif Imam Al-Mawardi tentang kementerian kontemporer 

adalah kementerian dianggap sebagai kepala Negara yang kedua, karena 

yang menjalankan roda pemerintahan adalah seorang menteri atau Wazir 

 Menurut Imam Al-Mawardi Konsep kementerian itu ada dua yaitu .(َوِسْيز)

Wazir Tafwidh (َوِسْيز َتْفِويض) dan Wazir Tanfidz  (َوِسْيز َتْنِفيذ ) yang tugasnya 

yaitu membantu kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan, dalam 

pemerintahan kontemporer Wazir Tafwidh  (َوِسْيز َتْفِويض) dikatakan sebagai 

perdanan menteri yang tugasnya membantu kepala Negara dalam 

menjalankan pemerintahan sedangkan sebutan Wazir Tanfidz (  ( َوِسْيز َتْنِفيذ

dalam pemerintahan kontemporer adalah lembaga eksekutif atau hanya 

sebagai pelaksana, yang tugasnya membantu kepala Negara dalam bidang 

administrasi. Adapun Negara-Negara Islam yang menggunakan sistem 

pemerintahan kontemporer seperti Malaysia, Brunei Darusalam dan 

Singapura, ketiga Negara ini menggunakan sistem pemerintahan 

parlementer. Ketiga Negara ini sangat relevan dengan pemikiran Imam  

Al-Mawardi tentang Kementerian Al-Wizarah (الِوَساَرة), yaitu seperti 

Negara Malaysia Khalifah (  َخِليَفة)  atau kepala Negara menetapkan status 

quo, yaitu harus berbangsa Arab dan keturunan Quraisy. Sedangkan untuk 
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Negara Brunei Darusalam perdana menteri adalah pembantu kepala 

Negara dalam pemerintahan, dan sebutan perdana menteri dalam Negara 

Brunei Darusalam adalah Wazir (َوِسْيز) atau pembantu kepala Negara. Dan 

untuk Negara Singapura yaitu Khalifah  (  َخِليَفة)  atau kepala Negara terjun 

langsung mengawasi kinerja dari seorang perdana menteri, agar perdana 

menteri dalam menjalankan tugas tidak menyeleweng melebihi 

kewenangan Khalifah (  َخِليَفة)  atau kepala Negara. 

2. Pemikiran Imam Al-Mawardi yang dituangkan dalam Al-Ahkam             

Al-Sulthaniyyah (  memberikan dan mencerminkan (اأَلْحَكام الُسْلَطاِنَية

akomodasi terhadap realitas dan praktik politik pada masanya, yang sering 

memberikan justifikasi terhadap kekuasaan kepala Negara. Baginya kepala 

Negara adalah komitmen agama dan aktualitas politik. Dia juga 

menunjukan bahwa tugas utama kepala Negara ialah memelihara agama 

sesuai dengan Khalifah (  َخِليَفة)  masa lampau, menegakkan ketetapan atau 

keputusan peradilan dan melindungi rakyat Islam. Yang lebih penting 

adalah pemikirannya mengandung segi-segi normatif atau idealistik dari 

sebuah pemerintahan atau tatanan politik Islam. 
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B. Saran  

1. Mengingat pemikiran Imam Al-Mawardi sangat kompleks mengenai 

Kementerian atau Al-Wizarah (الِوَساَرة) perlu dikaji secara komprehensif 

guna memperkaya Khazanah Pemikiran Politik Islam. Baik yang 

menyangkut konseptual di antaranya: 

a. Syarat-syarat Wizarah (ِوَساَرة). 

b. Tugas dan hak Wizarah (ِوَساَرة). 

c. Wizarah (ِوَساَرة) dalam sistem pemerintahan Kontemporer. 

2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu mendorong civitas 

akademika UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin 

khususnya mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam untuk 

menindak lanjuti hasil penelitiana ini. Khusnya yang menyangkut 

tentang relevansinya pemikiran Imam Al-Mawardi terhadap 

kementerian sistem pemerintahan Kontemporer. 
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