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ABSTRAK 

 Organisasi kemahasiswaan yang terdapat di perguruan tinggi merupakan 

organisasi intra kampus yang mewadahi sejumlah mahasiswa untuk wahana 

pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan serta intelektual bentuk 

ormawa intra kampus dalam PTKI yang dijelaskan dalam SK Dirjen Pendis 

Nomer 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada 

PTKI adalah sebagai berikut Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga 

normative atau legislatif, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga 

eksekutif, Unit Kegiatan Mahasiswa/Unit Kegiatan Khusus (UKM/UKK) sebagai 

wahana pengembangan  mahasiswa. Ormawa juga disebut dengan sivitas 

akademika (masyarakat akademisi) dalam masyarakat akademis diperlukan 

adanya peraturan-peraturan yang mengikat ataupun sistem baik dari pemerintah 

pusat maupun dari kebijakan birokrasi yang sifatnya untuk mengatur ketertiban 

sivitas akademika. Ormawa memiliki peran penting bagi pengembangan 

perguruan tinggi. Akan tetapi peran tersebut belum diakomodir secara 

komperhensif dalam berbagai aturan tentang kemahasiswaan, meski koridor 

fungsi dan filosofinya sudah ditetapkan. Sehingga peran ormawa saat ini belum 

terasa optimal. Akhirnya ormawa mengalami disorientasi. Maka dari itu 

Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendis Nomer 

4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI 

bentuk peraturan ini adalah Surat Keputusan. Dalam keputusan ini, arah suksesi 

kepemimpinan ormawa diatur menggunakan sistem perwakilan atau bisa disebut 

sistem parlemen bukan lagi one man one vote ataupun Pemilihan Langsung dari 

mahasiswa itu sendiri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimakah sistem 

pemilihan Ormawa menurut SK Dirjen Pendis ? Bagaimanakah pandangan 

siyasah dalam melihat sistem pemilihan Ormawa pada SK Dirjen Pendis tersebut 

? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemilihan SEMA, DEMA, dan 

HMJ dalam SK Dirjen Pendis serta untuk mengetahui bagaimanakah pandangan 

siyasah dalam melihat sistem pemilihan tersebut. Penelitian ini menggunakan 

penelitian pustaka (Library Research) yang di peroleh dari mengkaji leteratur-

literatur kepustakaan yang bersifat Deskritif Analisis dengan cara menganalisis 

data yang diteliti serta memaparkan data-data tersebut, dengan metode penelitian 

kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung 

makna dengan pendekatan berfikir induktif dengan cara berfikir yang bersifat 

khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pemilihan SEMA, DEMA 

dan HMJ dalam SK Dirjen Pendis Nomer 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI dengan menggunakan sistem 

perwakilan ini tidak mencerminkan demokratis dalam pemilihan pemimpin. Akan 

tetapi dilihat dari kedudukan, kewenangan, dantanggung jawab serta 

fungsinyasangat demokratis dengan berasaskan kedaulatan rakyat dan dianalisis 

menggunakan Fiqh Siyasah dalam  melihat sistem perwakilan, pemilihan SEMA, 

DEMA dan HMJ ini sama seperti pemilihan Khulafa Rasyidin para sahabat Nabi 

yang dimana pemilihan pemimpin melalui lembaga musyawarah (Syura). 

  



 

  



 

  



 

 



 

MOTTO 

 

                              

     

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan 

kepada mereka”. (Q.S. Asy-Syura : 38)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan QS.Asy-Syura  : Ayat (38), 

(Bandung: CV.Penerbit Diponogoro, 2015)  
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 `BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Pejelasan Judul  

 Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalah pahaman dalam 

memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan dan menjelaskan istilah – istilah dari judul ini. Adapun judul 

Skripsi yang di bahas adalah “Sistem Pemilihan Ormawa Menurut SK 

Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomer 4961 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI 

Dalam Perspektif Siyasah” Adapun hal penting yang perlu di jelaskan 

sehubungan dengan judul tersebut yaitu sebagai berikut ; 

1. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
1
 

2. Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus pada 

perguruan tinggi yang menjadi wadah mahasiswa untuk 

mengembangkan potensi diri mereka. 

3. Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 

demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), IV. h. 112. 
2
Muhamma Iqbal Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenadamedia group, 2004), h.4. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pengertian judul “Sistem Pemilihan Ormawa 

Menurut SK Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomer 4961 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan 

Pada PTKI Dalam Perspektif Siyasah” tersebut adalah suatu penelitian 

secara ilmiah untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemilihan ormawa 

pada PTKI menurut SK Dirjen Pendis Nomer 4961 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI yang 

menggunakan Pandangan Fiqh Siyasah meneliti relevan atau tidaknya 

sistem yang digunakan dalam pemilihan Ormawa pada PTKI yang 

mengacu pada SK Dirjen Pendis Nomer 4961 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI. 

B. Alasan Memilih Judul  

 Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul “Sistem 

Pemilihan Ormawa Menurut SK Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Nomer 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi 

Kemahasiswaan Pada PTKI Dalam Perspektif Siyasah” adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Alasan Obyektif 

a. Pemilihan pemimpin khususnya dalam lingkup organisasi 

kemahasiswaan pada PTKI yang diatur dalam SK Dirjen Pendis 

Nomer 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi 
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kemahasiswaan pada PTKI untuk memilih pemimpin ormawa 

menggunakan sistem demokrasi tidak langsung atau sistem 

perwakilan mengacu bagian I tentang syarat dan tata cara pemilihan 

angka 2 tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa  (DEMA) dan 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) huruf (b) tata cara pemilihan 

ketua DEMA angka (10) pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan 

dengan menggunakan sistem perwakilan; a. Bahwa ketua DEMA 

dipilih oleh wakil dari jurusan / Prodi. b. Wakil dari masing-masing 

jurusan atau prodi di utus oleh HMJ/HM-PS. 

b. Sedikit makna tentang sistem demokrasi bertujuan untuk 

kepentingan rakyat sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat 

dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan 

oleh rakyat baik secara langsung atau tidak langsung/melalui para 

wakil rakyat dalam lingkup perguruan tinggi kepentingan berada di 

tangan civitas akademika. Peraturan yang telah ditetapkan di SK 

Dirjen Pendis untuk pemilihan pemimpin ormawa pada PTKI yang 

memakai sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung banyak 

mendatangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat akademisi 

terutama kalangan mahasiswa. Maka untuk meneliti ini butuh 

analisis dalam perspektif siyasah apakah SK Dirjen Pendis ini 

sejalan dengan konsep atau tata cara pemilihan pemimpin dalam 

Islam dan sangat relevankah untuk dipakai dalam sistem pemilihan 
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pemimpin ormawa pada PTKI dengan konsep demokrasi tidak 

langsung. 

2. Alasan Subyektif  

a. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem demokrasi terhadap 

tata cara pemilihan ormawa dalam SK Dirjen Pendis tahun 2016 

tentang organisasi mahasiswa pada PTKI. 

b. Tersedianya berbagai literatur yang menunjang penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang sudah di 

rencanakan. 

c. Permasalahan yang di pilih oleh penulis sangat relevan dengan 

disiplin ilmu pengetahuan yang di pelajari sesuai dengan jurusan 

siyasah fakultas Syariah. 

C. Latar Belakang 

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) yang terdapat dalam 

perguruan tinggi merupakan organisasi intra kampus yang mewadahi 

sejumlah mahasiswa untuk wahana pengembangan diri dan peningkatan 

wawasan serta intelektual.
3
 tanpa kehilangan daya kritis dan tetap berjuang 

atas nama mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk mengedepankan 

kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan 

nilai-nilai multikulturalisme. Adapun bentuk organisasi mahasiswa intra 

kampus dalam PTKI yang tertera atau dijelaskan di SK Dirjen Pendis 

Nomer 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan 

                                                             
3
Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
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adalah Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas/PTKIN dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yaitu : 

a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau 

legislatif. 

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga 

eksekutif. 

c. Unit Kegiatan Mahasiswa/Unit Kegiatan Khusus (UKM/UKK) 

sebagai wahana pengembangan mahasiswa hanya berada di 

tingkatan Universitas/Perguruan Tinggi.  

Organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas dapat dibedakan dalam tiga 

jenis, yaitu: 

a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) 

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-F) 

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS) 

Sebagai Organisasi kemahaiswaan dalam rangka mencapai fungsi 

dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat mahasiswa 

juga sebagai agen perubahan, mengontrol fungsi pemerintahan, serta 

mengawasi kebijakan pemerintah mahasiswa sebagai generasi muda 

bangsa serta kaum intelektual, calon pemimpin bangsa maka dari itu 

ormawa sebagai wadah mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga 

disebut dengan sivitas akademika (masyarakat akademisi) yang ikut serta 

dalam peran dan fungsi sebagai pengembangan diri untuk para mahasiswa 
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serta sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra 

khasnya. Disamping itu di dalam  masyarakat akademika diperlukan 

adanya peraturan-peraturan yang mengikat ataupun sistem baik dari 

pemerintah pusat maupun dari kebijakan birokrasi yang sifatnya untuk 

mengatur ketertiban sivitas akademika. Begitupun dengan Organisasi 

kemahasiswaan atau sering disebut ormawa. Ormawa memiliki peran 

penting bagi pengembangan perguruan tinggi. Akan tetapi peran tersebut 

belum diakomodir secara komperhensif dalam berbagai aturan tentang k 

emahasiswaan, meski koridor fungsi dan filosofinya sudah ditetapkan. 

Sehingga peran organisasi kemahasiswaan saat ini belum terasa optimal 

akhirnya ormawa mengalami disorientasi. 

Maka dari itu Kementerian Agama RI menerbitkan Surat 

Keputusan (SK) Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomer 4961 tahun 

2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam bentuk peraturan ini adalah Surat Keputusan. 

Dalam keputusan ini, arah suksesi kepemimpinan ormawa diatur 

menggunakan sistem perwakilan atau bisa di sebut sistem parlemen bukan 

lagi one man one vote ataupun pemilihan langsung dari mahasiswa itu 

sendiri. Permasalahan yang mengenai aturan kepemimpinan dalam SK 

tersebut banyak menimbulkan kontra dengan sistem perwakilan. Pasca 

reformasi sampai sekarang. Kita sering mendengar istilah student 

government (Pemerintahan mahasiswa), dimana mahasiswa 

mengintruksikan sistem pemerintahan sendiri.  
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SK Dirjen Pendis Nomer 4961 Tentang Pedoman Organisasi 

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menggunakan 

sistem demokrasi tidak langsung atau disebut dengan sistem parlemen 

sedangkan sistem demokrasi yang berada di Indnesia memakai sistem 

demokrasi secara langsung yang tertera dalm UUD 1945 dengan prinsip 

dari,oleh dan untuk rakyat. Dilihat dari pemasalahan tersebut perlu di 

lakukan analisis dari Perspektif Fiqh Siyasah dalam tata cara pemilihan 

pemimpin. Fiqh Siyasah juga dapat di artikan secara umum ialah ilmu 

yang mempelajari hal, ihwal, seluk-beluk pengaturan urusan umat dan 

bernegara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan 

yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar – dasar 

ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
4
 Sejarah Islam 

mencatat sebuah peristiwa penting sesaat setelah wafatnya Rasulullah 

SAW yaitu di angkatnya Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar Bin Khattab, 

Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib sebagai Khilafah yang 

menggantikan Rasulullah SAW terjadilah sebuah polemik yang besar di 

antara para sahabat Nabi. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW 

bukan hanya sebagai Nabi saja, melainkan beliau mejadi seorang kepala 

negara. Dari Keempat Khalifah Rasyidin berbeda beda sistem pemilihan 

ada yang di pilih melalui musyawarah dan ada yang ditunjuk yang pada 

intinya untuk memimpin negara dan melakukan kepentingan bagi umat 

Islam. Melihat dari konteks Islam untuk melakukan penelitian sehingga 

                                                             
4
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenadamedia group, 2004), h.4. 
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menimbulkan suatu kesimpulan yang sebenarnya sistem yang mana yang 

lebih relevan dipakai untuk memilih pemimpin ormawa menurut SK 

Dirjen Pendis nomer 4961 tahun 2016. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah sistem pemilihan Ormawa pada PTKI berdasarkan SK 

Dirjen Pendis Nomer 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum 

Organisasi Kemahasiswaan ? 

2. Bagaimanakah pandangan siyasah terhadap sistem pemilihan Ormawa 

tersebut ? 

E. Tujuan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sistem Pemilihan Ormawa dalam SK Dirjen 

Pendis Nomer 4961 tahun 2016 tentang organisasi 

kemahasiswaan.pada PTKI. 

b. Untuk mengetahui Pandangan siyasah terhadap sistem pemilihan 

Ormawa pada PTKI. 

F. Signifikasi Penelitian 

1. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat secara Teoritis 
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1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi 

khazanah pengembangan ilmu pengetahuan hukum  khususnya 

yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. 

2) Untuk memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi para 

pembaca agar mengetahui tata cara pemilihan ormawa yang 

ditetapkan dalam SK Dirjen Pendis Nomer 4961 tahun 2016 

tentang organisasi kemahasiswaan, khususnya yang berkaitan 

dengan sistem Demokrasi. 

b. Manfaat Secara Praktis 

1) Untuk di jadikan rujukan bagi penelitian berikutnya. 

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih 

kritis. 

3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam 

meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian Merupakan suatu rangkaian dengan cara 

terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan 

mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada 

objek peneliti. Adapun data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 
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Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library 

Research),  Penelitian pustakaan adalah penelitian dengan mencari 

data yang diperoleh dengan mengkaji literatur-literarut dari 

perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, 

yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini 

dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan 

masalah yang akan di kaji.
5
 

b. Sifat Penelitian 

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu 

dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memamparkan 

data-data tersebut.
6
Kemudian memperoleh kesimpulan  yang 

berkaitan dengan penelitian. 

2. Sumber Data  

 Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data primer adalah bahan utama atau data yang di peroleh dalam 

penelitian.
7
 Dalam hal ini data primer diperoleh dari Undang-

undang, Al-Qur‟an, Hadist dan SK Dirjen Pendis Nomer 4961 

tahun 2016 tentang organisasi kemahaiswaan PTKI. 

b. Data Sekunder 

                                                             
5
Susiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 

Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015),h.10. 
6
Prof.Dr.Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D(Bandung : afabeta, 

2015), h.279. 

 
7
 Muhammad Prabudu Tika, Metodelogi riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 57. 
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Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 

langsung dengan sumberdaya aslinya dan sebagai sumber data 

pelengkap. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan 

study kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan 

dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah 

literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, 

serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas.
8
 

c. Data Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan 

data primer dan data skunder. Adapun data tersier yang digunakan 

dalam penelitian ini yang berupa ensiklopedia islam,kamus dan 

lain-lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian.
9
 dalam pengumpulan data untuk penelitian, 

langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

dengan menganalisisSK Dirjen Pendis Nomer 4961 Tahun 2016 

tentang Oraganisasi kemahasiswaan dan mencari beberapa peraturan-

peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan serta refrensi buku-buku yang terkait dengan penelitian 

                                                             
 

8
 Amirudin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 30. 
 

9
 W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: Gafindo,2002), h. 155. 
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yang dijadikan bahan hukum primer, kemudian dalam hukum skunder  

diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku-

buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep maupun sistem, 

teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang 

selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Metode dokumentasi 

digunakan sebagai perlengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh 

dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. 

4. Metode Pengolahan Data 

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan 

berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengumpulan 

data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (Editing) yaitu mengoreksi data ulang yang sudah 

terkumpul melalui studi pustaka ini serta dokumen maupun sumber 

lainnya yang relevan dengan masalah yang di teliti, sudah cukup, 

lengkap, benar dan sesuai atau relevan dan tidak berlebihan. 

b. Penandaan data (cording) yaitu memberi catatan data yang 

menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-

Qur‟an, Hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan 

penelitian terkait. 

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan 

diinterprestasikan. 
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d. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.
10

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung 

makna dengan pendekatan berfikir induktif. Dimana metode berfikir 

induktif yaitu cara berfikir yang mendasar dengan fakta-fakta yang di 

temukandan diperoleh dari pernyataan yang bersifat khusus lalu 

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
11

 Dengan metode 

tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mencari data yang valit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

Susiadi AS, Metode Penelitian ... ., h.129. 
11

Prof.Dr.Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D...., h.279. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh Siyasah. 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah. 

Kata Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian 

fiqh adalah paham yang mendalam. Imam al-Tirmidzi, menyebut “fiqh tentang 

sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya. Kata “faqoha”  di 

ungkapkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan 

untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya” 

berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath‟i), fiqh merupakan 

“Ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah fiqh “Ilmu 

atau Pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang 

digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa 

fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk 

menggali hukum-hukum syara‟i sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. 

Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman 

terhadap hukum syara‟i tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan 

sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu 

sendiri.
12

 

 Fiqh mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti tentang 

hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), hubungan antara 

                                                             
12

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh(Jakarta: Kencana Prenada Media Graub, 

2003), h.2. 



15 
 

manusia dengan sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah itu 

juga dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), 

(mawaris) kewarisan, (murafa‟at) hukum acara, siyasah (politik) dan al-ahkam 

al-dualiyah (hubungan internasional).
13

 Sangat luas aspek-aspek dalam fiqh 

tetapi tujuannya tetap sama, penelitiaan ini membahas bagaimana definisi fiqh 

siyasah dusturiyyah secara singkat.  

 Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus 

dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencangkup sesuatu. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan undang-undang yang 

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

keadaan”.
14

 Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan siyasah adalah 

“membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan”.
15

 Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah adalah 

“mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan”.
16

 Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih 

bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat 

meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang 

                                                             
 13

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014),h.3. 

 14 Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5. 
 15 Ma’luf, al-Munjid, h.362. 
 16 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, Juz  6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 362. 
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bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya 

adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan 

dan terhindardari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan 

oleh Rusulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT”. Definisi senada juga 

di rumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah 

adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

ketentuan syariat”.
17

 Berdasarkan pengertian dari para tokoh Islam dapat di 

tarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah m erupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

 Adapun definisi Dusturiyah yang berasal dari kata Persia berarti dusturi. 

Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik daslam bidang 

politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan 

untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). 

Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah 

berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah 

dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja 

sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak 

tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi). Di dalam kurikulum 

fakultas syariah di gunakan istilah fiqh dusturi, yang di maksud dusturi adalah 

prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah manapun seperti terbukti di dalam 

perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-istadatnya. Abu A‟ala 

                                                             
 17

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...., h.4. 
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al-Maududi menakrifkan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-

prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.
18

 

 Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan 

constitusi dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa 

Indonesia. Bila di pahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama suatu 

ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di 

dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan 

kekuasaan di dalam pemerintah suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara 

sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.
19

 

 Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu merupakan suatu norma 

aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan sebagai 

landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara sehingga 

sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. Demikian semua peraturan perundang-

undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing. Setiap negara 

yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari‟at yang telah 

dijelaskan oleh Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ahklak, 

ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dalam bagian ini dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

                                                             
18

H.A. Djazuli, fiqh Siyasah, (Jakarta:  Prenada Media Group 2009), h. 52. 
19

 Ibid, h.53. 
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pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping ini juga 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik 

antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 

dilindungi.
20

 Untuk kepentingan kemaslahatan umat di dalam negara itu 

sendiri. 

Maupun ruang lingkup fiqh siyasah, terjadi perbedaan di kalangan ulama 

dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang 

membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga 

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi 

delapan bidang kajian fiqh siyasah, namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu 

berprinsip, karena hanya bersifat teknis.
21

berbagai berbedaan pendapat dalam 

kajian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, 

politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi 

pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri‟iyyah) oleh lembaga legislatif, 

peradilan (qadha‟iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan 

(idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (siyasah 

dauliyyah/siyasah kharijiyyah). Bagian ini mencangkup hubungan keperdataan 

antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-Muslim yang 

berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-„amm) atau disebut juga dengan 

hubungan internasional. Hukum perdata Internasional menyangkut 

permasalahan jual, beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang 

dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan 

                                                             
20

 Ibid, h. 177. 

 21 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...., h. 14 



19 
 

Internasionalmengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa 

damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang 

kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, 

tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah 

harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya 

berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan 

gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), 

antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 

dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, 

pajak dan perbankkan.
22

 

Ruang lingkup fiqh siyasah yang telah disebutkan diatas dapat dispesifikan 

lagi secara detail dalam pembahasan ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah, 

melihat dari suatu permasalahan yang ada didalamnya hubungan antara 

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, mencangkup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, di 

dalam fiqh siyasah dusturiyah di batasi hanya membahas peraturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
23

 Fiqh siyasah 

dusturiyyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua pokok 

                                                             
 

22
 Ibid, h. 16. 

23
 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah ...., h.47. 
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pembahasan; Pertama, mengambil dari dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-

ayat Al-Qur‟an maupun Hadits, maqasid al-shari‟ah, dan semangat ajaran 

Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun 

persoalan kemasyarakatan. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 

dinamisator di dalam mengeubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan 

dasar dalam penetapan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah 

karena perubahan sesuai dengan keadaan dan kondisi, termasuk di dalam hasil 

ijtihad para ulama.
24

 

 Adapun tokoh Islamlainnya yang memandang fiqh siyasah dusturiyah 

(politik perundang-undangan) mempunyai kajian tersendiri untuk bertujuan 

kemaslahatan umat manusia pada suatu negara tersebut. Bagian ini meliputi 

kajian tentang penetapan hukum (siyasah tasyri‟iyyah) oleh lembaga legislatif, 

melaksanakan undang-undang (siyasah idariyyah/siyasah tanfidiyyah) sebagai 

badan eksekutif, dan peradilan (siyasah qadla‟iyyah) sebagai badan yudikatif.
25

 

Sebagaimana yang telah di kaji dalam tiga bagian tersebut mempunyai peran 

dan fungsinya masing-masing, mari kita bahas satu persatu dalam tiga bagian 

tersebut. 

a. Lembaga Legislatif (al-sulthah al-tasyiri‟iyah) kekuasaan pemerintah 

Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, tersmasuk dalam persoalan 

ahlul halfi wa al-aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan 

non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-

                                                             
24

 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah ...., h. 47. 

 25 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...., h.15. 
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undang Peraturan Pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
26

 Dalam 

kajian fiqh siyasah dusturiyyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut 

juga dengan siyasah tasyri‟iyyah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah 

dusturiyyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau 

kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam 

konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan 

pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan 

dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah di 

turunkan oleh Allah SWT dalam syari‟at Islam. Ada dua fungsi legislatif 

(siyasah tasyri‟iyyah), pertama dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat 

dalam nash Al-Qur‟an dan Sunnah, Undang-undang yang dikeluarkan oleh 

al-sulthah al-tasyri‟iyyah adalah Undang-undang Ilahiyah yang 

disyari‟atkan-Nya dalam Al-Qur‟an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. 

Kedua, melakukan penalaran kreatif (Ijtihad) terhadap permasalahan yang 

secara tegas tidak di jelaskan oleh nash.
27

 Kewenangan lainnya dari 

lembaga legislatif (al-sulthah al-tasyri‟iyyah) adalah dalam bidang 

keuangan negara. Dalam masalah ini lembaga legislatif mengadakan 

pengawasan dan mempertanyaakan pembendaharaan negara, sumber 

devisa dan sumber pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara 

kepada kepala negara selaku pelaksanaan pemerintah, orang-orang yang 
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 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah...., h. 48. 

 27 Ibid, h. 189. 
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duduk di lembaga legislatif ini terdiri daripara mujtahid dan ahli fatwa 

(mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.
28

 

 Dapat di simpulkan bahwa siyasah tasyri‟iyyah atau di dalam 

negara indonesia lembaga legislatif, mepunyai tugas dan wewenang dalam 

pemerintahan negara, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai 

dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara 

memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyiri‟iyah). Dalam hal ini, 

negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan 

inferensi atas nashsh-nashsh Al-Qur‟an dan Hadist. Interpretasi adalah 

usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenaranya tuntutan 

hukum yang dijelaskan oleh nashsh. Adapun anologi adalah melakukan 

metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang 

berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi 

adalah metode membuat undang-undang dengan memahami prinsip-

prinsip syari‟ah dan kehendak Syari‟ (Allah). Bila tidak ada nashs sama 

sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak 

menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.
29

Dalam realitas 

sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-

hall wa al-„aqd. Kemudian dalam masa modern sekarang, lembaga ini 

biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (Parlemen).
30
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b. Lembaga Eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah)termasuk di dalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan 

lainnya.
31

 menurut al-maudidi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan 

dengan sebutan ulil amri dan dikepalai seorang Amir atau Khalifah. 

Isltilah ulil amri‟i tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja 

melainkan juga untuk lembaga legislatif dan yudikatif dan untuk kalangan 

dalam arti yang lebih luas. Namun dalam tata kenegaraan Islam dan 

menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjol sebagai 

kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk 

menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat 

kebijakan apabila di anggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi 

kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Qur‟an dan As-sunnah, umat manusia 

diperintahakan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara 

dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-

Nya.
32

 

Tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya, negara 

memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Disini negara 

memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, 

negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri 

maupun di luar negeri (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi 

kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) di bantu oleh para 
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pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang di bentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negera dengan 

negara Islam lainnya. Sebagai halnya kebijakan legislatifyang tidak boleh 

menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan 

eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.
33

 

c. Lembaga Yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyyah) lembaga yudikatif, di 

dalam kamus ilmu politik yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai 

hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.
34

 Didalam konsep fiqh 

siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut dengan siyasah qadla‟iyyah. 

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik 

permasalahan perdata maupun pidana dan jugaterkait dengan sengketa 

keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan yang 

menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk dilayakkan yang 

sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi negara. 

  Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan 

keadilan dan kebenaran serta tujuan untuk menguatkan negara dan 

menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian 

hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara. Prinsip keadilan 

dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. 

Konsep ini mencangkup tiga kewajiban pokok bagi pemegang kekuasaan 

negara yakni; Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan 

adil, jujur dan bijaksana. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan 
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kehakiman dengan seadil-adilnya. Ketiga, kewajiban untuk mewujudkan 

suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah 

keridhaan Allah.
35

 

  Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang 

telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga 

yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan 

lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan 

penipuan dalam bisnis) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara penyelewenangan pejabat negara dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang 

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan 

pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).
36

 

2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah  

a. Al-Qur‟an 

 Sumber fiqh siyasah dusturiyah pertama adalah al-qur‟an adalah 

sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam 

menentukan hukum. Al-qur‟an merupakan kalam Allah yang berisi 

firman-firman Allah dalam bentuk beragam hukum di dalamnya. 

sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.
37

 Para tokoh 

muslim banyak mencatat al-qur‟an merupakan satu-satunya sumber 
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yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya. Karena 

al-qur‟an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau 

berkembangnya zaman terus berjalan. Adapun al-qur‟an yang 

berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah 

dusturiyyah ialah : 

                       

                        

               

 
 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 59)
38

 

 

 
b. Sunnah  

 Sunnah secara harifah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal 

oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan 

tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh 

beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiaannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman nabi hingga akhir 

dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang 
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berkesinambungan.
39

 Kemudian hadist terutama sekali hadist-hadist 

yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijakan-kebijakan 

Rasullullah SAW di dalam menerapkan hukum. Hadist yang berkaitan 

dengan Fiqh Siyasah sperti berikut :  

ُد ْبُه َعْجََلَن َعْه  ثَىَا ُمَحمَّ ثَىَا َحاتُِم ْبُه إِْسَمِعيَل َحدَّ يٍّ َحدَّ ًُّ ْبُه بَْحِر ْبِه بَرِّ ثَىَا َعلِ َحدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل وَافٍِع َعْه أَبًِ َسلََمةَ َعْه أَبًِ َسِعيٍد اْلخُ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْدِريِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُروا أََحَدهُمْ   إَِذا َخَرَج ثَََلثَةٌ فًِ َسفٍَر فَْليَُؤمِّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Bahr bin Barri), 

Telah menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma‟il), telah 

menceritakan kepada kami (Muhammad bin „Ajlan), dari 

(Nafi‟), dari (Abu Salamah), dari (Abu Sa‟id Al Khudri), 

bahwa Rasulullah Sahallallahu‟alaihi Wasallam bersabda: 

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, 

maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka 

sebagai pemimpin!”. (HR. Abu Daud No. 2241)
40

 

 

c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan 

pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai berbedaan dalam gaya 

pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada 

kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada kemaslahatan 

rakyat.
41
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d. Ijtihad para ulama 

 Di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad para ulama tersebut 

sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh 

siyasahdusturiyah. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya 

haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.Al-Maqoshid al-Sittah 

(enam prinsip tujuan hukum Islam) yaitu hifdh al-din (memelihara 

agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aql (memelihara 

akal), hifdh al-mal (memelihara harta), hifdh al-nash(memelihara 

keturunan), dan hifd al-ummah (memelihara umat). 

e. Adat istiadat (Urf) 

  Adat (Urf)kebiasaan masyarakat setempat atau suatu negara yang 

tidak bertentangan dengan al-qur‟an dan hadist (Adat Shahihah).
42

 Adat 

adalah prilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan 

berlaku secara terus menerus dalam praktek kehidupan masyarakata 

tanpa adanya penolakan dari salah seorang ataupun anggota kelompok 

masyarakatnya.
43

 Kebiasaan adat tertulis ini bisa di lakukakan atau di 

terapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakat muslim tapi 

dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan 

tidaklah menentang dalam al-qur‟an dan hadist untuk keperluan 

kemaslahatan umat manusia.  
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3. Sejarah Mekanisme Pemilihan Khilafah Rasyidin. 

  Nabi Muhammad SAW. Tidak meninggalkan wasiat tentang siapa 

yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau 

wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum 

Muslimin sendiri untuk menentukannya.
44

Permasalahan yang dan yang 

berifat umum atau khusus untuk mencari petunjuk dapat di selesaikan 

melewati musyawarah, begitu juga dengan pemilihan kepala Negara dalam 

Islam akan tetapi berbeda-beda.
45

Berikut mekanisme pemilihan Khilafah 

Rasyidin mulai dari : 

a. Abu Bakar Ash-Shiddiq, menjadi khilafah pertama melalui pemilihan satu 

pertemuan yang berlangsung setelah Nabi wafat dan belum jenazahnya 

dimakamkan sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshor berkumpul di balai 

kota Bani Sa‟idah, Madinah. Mereka melakukan musyawarah siapa yang 

akan dipilih menjadi pemimpin.
46

Pagi itu Ummar bin khaththab 

mendengar berita bahwa kelompok Anshor sedang melangsungkan 

pertemuan dan untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang tokoh 

Anshar dari suku Khazraj, sebagai khilafah, dalam keadaan gusar Umar 

cepat-cepat pergi kesana dan menemui Abu Bakar untuk ikut serta daam 

pertemuan genting tersebut.di pertengahan jalan Abu Bakar dan Umar 

bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarah, seorang sahabat senior yang 

juga dari kelompok Muhajirin dan mereka ikut serta. Ketiga orang tersbut 
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sudah sampai di balai pertemuan, sejumlah kaum muhajirin sudah dating 

dan Anshar ketika itu sedang melakukan berdebatan Umar terpancing 

dengan keadaan disana dan akhirnya di tahan dengan Abu Bakar, Abu 

Bakar dengan tenang mulai berbicara. Kepada kelompok Anshar, beliau 

mengingatkan, bukankah Nabi pernah bersabda bahwa kepemimpinan 

umat Islam itu seyogianya berada di tangan suku Quraisy, dan bahwa 

dibawah kepemimpinan suku itulah akan terjamin keselamatan, keutuhan 

dan kesejahteraan bangsa Arab. Dia juga mengingatkan orang-orang 

Anshar tentang masalah mereka sebelum masuk Islam. Bukankah suku 

Khazraj dan suku Aus selalu bermusuhan pada jaman Jahiliyah.kemudian 

Abu bakar menawarkan dua tokoh dari suku Quraish yaitu Umar bin 

Khaththab atau Abu Ubaidah bin Jarah. Orang-orang Anshar tampaknya 

lebih terkesan dengan ucapan Abu Bakar.
47

 

 Ketika itu Umar tidak menyianyiakan momentum tersebut untuk 

segera bangun dan langsung ba‟iat Abu Bakar dan menyatakan kestiaan 

kepada Abu Bakar sebagai khilafah.Abu Bakar terhadap Islam tidak 

diragukan lagi.Ia juga pernah ditunjuk Rasul sebagai pegantinya untuk 

mengimami shalat ketika Nabi sakit.
48

Dapat disimpulkan mekanisme 

pengangkatan khilafah pertama Abu Bakar menggunakan sistem 

musyawarah (syuro) dengan berbagai perwakilan dari kalangan umat 

Islam untuk mengangkatnya sebagai khilafah. 
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b. Umar ibn Al-Khaththab, (583-644) yang memiliki nama lengkap Umar 

bin khaththan bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin 

Qart bin Razail bin „adi bin Ka‟ab bin Lu‟ay adalah khalifah kedua yang 

menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq.
49

 Umar bin Khaththab berbeda 

dengan pendahulunya, Abu Bakar, mendapatkan kepercayaan sebagai 

khilafah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah 

yang terbuka. Ketika Abu Bakar sakit dan merasakan ajalnya sudah 

dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat. sementara itu 

kenangan tentang pertentangan yang di balai pertemuan Bani Saidah 

masih sangat di ingatnya. Dia khawatir kalau tidak langsung menunjuk 

pegantinya pertentangan akan muncul di umat Islam yang lebih hebat. 

Kemudian, bagi Abu Bakar orang yang tepat untuk menggantikannya 

adalah Umar bin Khaththab.
50

Dia mulai mengadakan musyawarah 

dirumahnya dengan tertutup dengan beberapa sahabat senior, dan 

langsung menunjuk umar sebaga khilafah.Kebijakan tersebut ternyata 

diterima masyarakat dan segera beramai-ramai memba‟iat Ummar di 

masjid Nabawi. 

c.  Utsman bin Affan (644-655), nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan 

bin Abi AlAsh bin Umayyah bin Abd Al-Manaf dari suku Quraisy.
51

 

Utsman menjadi khilafah ketiga dengan proses berbeda.ketika Umar 

memerintah selama sepuluh tahun (634-644). Massa jabatannya berakhir 

dengan kematian.Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama 
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Abu Lu‟lu‟ah. Untuk menentukan pegantinya, Umar menunjuk  enam 

orang untuk bermusyawarah antara enam orang tersebut adalah Utsman, 

Ali, Thalhah, Zubair, Sa‟ad ibn Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibn „Auf. 

Setelah Umar Wafat ke-enam orang tersebut bermusyawarah untuk 

menggantikan umar.
52

Ke-enam orang tersbut bermusyawarah terjadilah 

bersaingan sangat alot dari Utsman dan Ali yang mengajukan diri sebagai 

khilafah, Abd Ar-Rahman menganggil keduanya untuk menanyakan 

sesanggupannya untuk memimpin dan akhirnya Ab Ar-Rahman dan yang 

lainnya memilih Utsman bin Affan menjadi khilafah ketiga, dan 

segeralah untuk dilaksanakan ba‟iat. 

d.  Ali ibn Abi Thalib, di angkat menjadi khilafah yang keempat melalui 

pemilihan.
53

Pengukuhan Ali menjadi khilafah tidak semulus tiga orang 

khalifah sebelumnya.Ali dibai‟at di tengah-tengah suasana berkabung 

atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan, serta 

kebingungan umat Islam Madinah.Sebab, kaum pemberontak yang 

membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia diba‟iat menjadi 

khilafah.Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para 

sahabat senior satu persatu yang ada dikota Madinah, seperti Ali bin Abi 

Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Umar 

bin Khaththab agar bersedia menjadi khilafah, namun mereka menolak. 

Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan 

Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah.Namun Ali 
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menolak.Agar segala urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan 

mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka.Akhirnya 

dengan melihat polemik di umat Islam agar tidak terjadi kekacauan besar 

maka Ali bersedia di ba‟iat dan beberapa sahabat tidak mau memba‟at 

Ali.
54

. 

  Dari system pemilihan khilafah yang berbeda-beda sebagian besar 

dengan musyawarah (Syura) melalui dewan pemilih Ahlu al-aqdi wa al-hal 

(Parlemen) dengan mengadakan sidang untuk memilih imam (khilafah) 

dengan berbagai syarat ketentuan untuk menentukanya siapa yang paling 

cocok untuk dijadikan pemimpin umat Islam.
55

 

4. Konsep Penting Dalam Pemerintahan Islam. 

  Ada berbagai konsep-konsep negara hukum dalam siyasah 

dusturiyah ini antara lain : 

a. Konstitusi 

 Dalam fiqh siyasah, konstitusi di sebut juga dengan dusturi. Kata 

ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang 

memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama” dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan 

anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi) setelah 

mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah 

dusturberarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan 

                                                             
 

54
Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam…., h. 93. 

 
55

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthahniyyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan 

Negara dalam Syariat Islam, (Bekasi: PT Darul Falah, 2014), h. 6. 



34 
 

kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik 

secara tertulis (Konstitusi) dan tidak tertulis (Konvensi). Dusturi juga 

dalam bahasa Indonesia adalah sebuah dasar hukum negara seperti 

Undang-undang Dasar tertinggi dalam suatu negara Indonesia.
56

 

 Menurut Abdul Wahhab Khalaf, prinsip-prinsip yang di letakan 

Islam dalam perumusan Undang-undang dasar ini adalah jaminan atas 

hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan 

semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, 

kekayaan, pendidikan, dan agama.
57

 Pembahasan tentang konstitusi ini 

juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan 

di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber 

perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-

hal yang berkenaan dengan materi-materi undang-undang dasar. Inti 

persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan 

antara pemerintah dan rakyat.Latar belakang sejarah tidak dapat 

dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara dilihat dari 

pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya agar 

sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan  undang-udang dasar 

tersebut harus mempunyai landasan yang kuat supaya mampu mengikat 

dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan 
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otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut seperti 

UUD 1945.
58

 

 Sejarah munculnya konstitusi menurut ulama fiqh siyasah, pada 

awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh 

adat istiadat. Karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan 

masyarakat tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah 

memegang kekuasaan, pemerintah bersikap absolut otoriter terhadap 

rakyat yang di pimpinnya. Berlaku sewenang-wenang dan melanggar 

hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyatpun melakukan 

pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan 

pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut. 

 Perkembangan Konstitusi dalam Islam, sumber tertulis utama 

pembentukan undang-undang dasar dalam Islam adalah Al-qur‟an dan 

Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-

Qur‟an tidak memerinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan 

pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-

masing. Al-Qur‟an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip-prinsip umum 

pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan 

dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih 

global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam Sunnahnya, baik 

benbentuk perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. 
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 Namun demikian, penerapannya pun bukan “harga mati”. Al-

Qur‟an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk 

membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang 

sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat. 

Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam lainnya, seperti ijma‟, qiyas, 

istihsan, mashlahah mursalah, dan „Urf. Memegang peranan  penting 

dalam perumusan kosntitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang 

telahdigariskan dalam Al-qur‟an dan Sunnah.
59

 

 Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya sebagai penjelas 

terhadap Al-qur‟an, pada tahun hijrah di Madinah telah mengundangkan 

Piagam Madinah yang mengatur kehidupandan hubungan antara 

komunitas Negara Madinah yang heterogen.
60

 seperti kaum Muhajirin 

(penduduk Mekkah yang bersama-sama Nabi hijrah ke Madinah). Anshar 

(warga atau penduduk asli Madinah), Yahudi dari berbagai suku dan 

kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam 

nyatanya menyatakan diri tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Isi 

penting dari prinsip piagam ini adalah membentuk suatu masyarakat yang 

harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakan pemerintahan atas 

dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu 

konstitusi yang telah meletakan dasar-dasar sosial poltik bagi masyarakat 

Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi 
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Muhammad SAW. Piagam Madinah di anggap oleh pakar politik sebagai 

undang-undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh 

Nabi.
61

 

 Ide pokok piagam Madinah oleh Nabi adalah adanya suatu tatanan 

sosial politik yang diperintahkan tidak ada kemauan pribadi melainkan 

secara bersama-sama, tidak boleh prinsip had hoc yang dapat berubah-

ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip 

yang dilembagakannya dalam dokumen kesepakatan dasar semua 

anggota masyarakat, yaitu sebuah Konstitusi.
62

 

 Namun keberadaan piagam ini tidak dapat bertahan lama, karena 

dikhianati sendiri oleh suku-suku Yahudi Madinah. Sebagai balasannya 

atas pengkhianatan tersebut, Nabi SAW menghukum mereka sebagian di 

usir dari Madinah dan sebagian lagi di bunuh. Setelah itu Nabi SAW. 

tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok 

masyarakat Madinah. Pola hubungan dalam masyarakat Madinah 

langsung di pimpin Nabi berdasarkan wahyu Al-qur‟an. 

 Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur 

negara Islam. Umat Islam dari zaman kezaman, dalam menjalankan roda 

pemerintahan, berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-qur‟an dan teladan 

nabi SAW dalam Sunnahnya. Pada masa khilafah yang keempat, teladan 

Nabi SAW memang masih dapat di terapkan dalam mengatur masyarakat 

Islam yang semakin berkembang. Dalam masa ini, pola peralihan 
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kepemimpinan umat (suksesi) didasarkan pada kecakapan dan 

kemampuan, tidak berdasarkan keturunan. Namun pasca al-Khulafa‟ al-

Rasyidun, pola pemerintahan sudah berubah kebentuk kerajaan yang 

menentukan susksesi berdasarkan garis keturunan. Selain itu, dengan 

semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, dasar-dasar dan sistem 

pemerintahan masing-masing negara pun berbeda. Dalam hal ini, adat 

memegang peranan penting dalam memengaruhi praktik pemerintahan 

suatu negara. Tetapi, sebagaimana di tegaskan di atas, belum ada satupun 

konstitusi tertulis yang mengatur hubngan antara penguasa dan rakyat.
63

 

 Negara Islam pertama kali mengadakan konstitusi adalah kerajaan 

Usmani pada 1876. Konsitusi yang di tanda tangani oleh Sultan Abdul 

Hamid pada 23 Desember 1876 ini terdiri dari 12 bab dan 119 pasal. 

Konstitusi ini juga banyak di pengaruhi oleh konstitusi Belgia, 1831.
64

 

Dalam konstitusi ini di tegaskan bahwa Sultan Usmani adalah pemegang 

kekuasaan kekhalifahan Islam (Khilafet-i Kubrayyi Islamiyye) yang 

menjadi pelindung agama Islam. Namun dalam konstitusi ini tidak di 

pisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Konstitusi 

ini belum mengenal trias politica. Harun Nasution menyebut sifat 

konstitusi ini sebagai semi autokratis, karena hak-hak dan kekuasaan 

sultan yang diatur dalam konstitusi ini begitu besar 

 Dengan perkembangan yang telah berjalan banyak sekali negara-

begara Islam yang membuat konstitusi negaranya bercampur dengan 
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pemikiran barat dapat di simpulkan dari beberapa negara dan dapat 

dibedakan dalam tiga tipe konstitusi, pertama, negara yang tidak 

mengadakan pembaruan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa 

adanya dari kalangan para tokoh agama, contoh tipe negara ini adalah 

Arab Saudi. Kedua, negara yang telah meninggalkan Islam dari dasar 

negaranya (sekuler) dan mencampur dengan sistem hukum negara-negara 

Barat dalam konstitusinya, seperti contoh adalah negara Turki pasca 

khulafah usmani. Ketiga, negara yang mencoba menggambungkan Islam 

dan sistem hukum lainnya, seperti dari Barat dalam konstitusinya, contoh 

adalah negara Indonesia, Mesir dan Aljazair.
65

 

b. Legislasi 

 Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif di 

sebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah. Yaitu kekuasaan pemerintah 

Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak 

seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan di berlakukan bagi 

umat Islam kecuali hukum berdasarkan Al-qur‟an dan Sunnah Nabi.  

Akan tetapi hal ini dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sulthah al-

tasyri‟iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau 

kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di 

samping itukekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah), kekuasaan 

eksekutif (al-tanfidziyah) dan kekuasaan legislatif (al-sulthah al-

tasyri‟iyah). Berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk 
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menetapkan hukum yang kan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 

masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah di turunkan oleh Allah 

SWT dalam syariat Islam.Adapun dengan demikian unsur-unsur legislatif 

dalam meliputi : 

1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. 

2) Masyarakat Islam yang akan melakukannya; 

3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-

nilai dasar syariat Islam.
66

 

 Jadi, dalam al-sulthah al-tasyri‟iyyah pemerintahan melakukan 

tugas siyasah syar‟iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan 

diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, 

sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, 

dengan beberapa kekhususan dan berbedaan, telah terdapat dalam 

pemerintahan Islam jauh sebelum pemikiran-pemikiran Barat dalam 

merumuskan teori mereka tentang Trias Politica. Ketiga kekuasaan ini, 

kekuasaan tasyri‟iyah (legislasi), kekuasaan qada‟iyah (yudikatif), 

kekuasaan tanfidziyah (eksekutif) telah berjalan sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memberi 

tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai 

bidang-bidangnya, meski secara umum semuanya bermuara kepada Nabi 

juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tuugas-tugas 
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tersebutpun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 

masa dan tempatnya.
67

 

 Kekuasaan legislasi juga mempunyai kewenangan dan tugasnya, 

kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam 

pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan 

lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga 

eksekutif dan di pertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. 

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para 

mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.
68

 

Karena menetapkan Syariat hanya kewenangan Allah, maka kewenangan 

dan tugas legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-

sumber syariat Islam, yaitu Al-qur‟an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan 

hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan 

peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti 

ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersbut. Pertama, dalam 

hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nashsh Al-qur‟an dan 

Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri‟iyah 

adalah undang-undang Ilahiya yang di syariatkan-Nya dalam Al-qur‟an 

dan di jelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. 

 Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu 

melakukan penalaran kreatif (ijtihat) terhadap permasalahan-
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permasalahan yang secara tegas tidak di jelaskan oleh nashsh. Perlunya 

al-sulthah al-tasyri‟iyah  tersebut di isi oleh para mujtahid dan ahli fatwa 

mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan 

qiyas(analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang 

ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam nashsh dan merujuk pada 

nashsh, ijtihad legislatif harus mengacu pada prinsip jalb al-mashalih dan 

daf al-masafid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad 

mereka pula harus mempertimbangkan keadaan, situasi dan kondisi di 

masyarakat itu sendiri, agar peraturannya yang akan di undangkan itu 

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.
69

  

 Setalah berjalannya sistem khalifah dan di gantikan sistem kerajaan 

pada abad 19 M dan diadopsi dengan konsep-konsep dari Barat 

berberapa negara yang memakai itu, dan ada juga yang mengmodifikasi 

perudang-undangannya dengan melihat keadaan sosial masyarakat 

setempat. Dalam kegiatan antara Islam dan legislatif ini, seperti negara 

Turki, terdapat pula dua tipe negara Islam lainnya. Pertama negara Islam 

yang sama sekali tidak melakukan pembaruan dan memberlakukan 

kodifikasi atau legislatif hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam 

kitab-kitab fiqh mazhab yang dianut negara tersebut. Contoh aktual tipe 

negara ini adalah Arab Saudi yang memberlakukan mazhab Hambali dan 

Iran yang menganut aliran Syi‟ah. Sementara model kedua adalah negara 
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yang berusaha melakukan kodifikasi  hukum Islam dalam tata 

pemerintahan dan melihat perkembangan masyarakatnya sesuai dengan 

tuntutan zaman. Contoh aktual negara ini di lihat dari negara Mesir, 

Pakistan dan Indonesia.
70

 

c. Ummah 

 Ketika Al-Qur‟an berbicara tentang suatu ummah yang berasalkan 

dari kalangan pengantut Al-Kitab.
71

Dalam terminologi Islam, istilah 

“umat” adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanya dalam 

bahasa-bahasa Barat. Dalam Konsep Islam, Ummah di artikan dalam 

empat macam, yaitu a). Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas 

dasar imam/sabda tuhan. b). Penganut suatu agama atau pengikut Nabi. 

c). khalayak ramai. d). Umum, seluruh manusia. Orientalis barat 

menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding 

dengannya, bukan nation (Negara) atau notion state(negara-

kebangsaan).
72

 

 Dari gambaran Al-Qur‟an ini akan dapat memudahkan kita melihat 

konsep ummah dalam konteks politik Islam. Kata ummah berasal dari 

kata amma-yaummu yang berarti menuju, menempu, dan meneladani. 

Dari akar kata ini lahir antara lain kata umm yang berarti “ibu” dan imam,  

yang bermakna “pemimpin”. Kedua-duanya, ibu dan pemimpin, 

merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota 

                                                             
 

70
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah...., h.197. 

 
71

 H. Juhaya, Fiqh Siyasah...., h. 200. 
 

72
 Agustina nurhayati, Fiqh Siyasah...., h.130. 



44 
 

masyarakat.Dalam Al-Qur‟an, kata ummah dan jamaknya ummah 

disebutkan sebanyak 64 kali, 52 kali di antaranya disebut dalam bentuk 

tunggal (mufrad) dan digunakan untuk berbagai pengertian. Dari jumlah 

itu, sebagian besar termasuk kedalam ayat-ayat Makkiyah. Adapun 

dalam ayat-ayat Madinah hanya 17 kali kata ummah di sebut Al-Qur‟an. 

Hampir semua kata ummah dalam ayat-ayat Makkiyah berarti bangsa, 

bagian dari bangsa atau generasi dalam sejarah. Kataummah juga 

bermakna kelompok, agama (tauhid), waktu yang panjang, kaum, 

pemimpin, orang-orang kafir, dan manusia seluruhnya. Ini berarti bahwa 

untuk menuju suatu arah, harus jelas jalannya, serta harus bergerak maju 

dengan gaya dan cara tertentu.  

 Dalam Piagam Madinah, pemakaian kata ummah ini mengandung 

dua pengertian, pertama, organisasi yang di ikat oleh kaidah Islam. Ini 

terlihat pada bunyi pasal satu piagam tersebut. Kedua, organisasi umat 

yang menghimpun jamaah/komunitas yang beragam atas dasar ikatan 

sosial politik, seperti tersurat dalam pasal 25 yahudi tidak dimaksudkan 

sebagai pengertian agama, tetapi pengertian suatu kelompok dalam 

sebuah negara Madinah. Dengan hal ini di isyaratkan dengan 

dipadankannya kata “Yahudi” dengan kata “Mukminin”, tidak dengan 

kata “Muslimin”, untuk menunjukan agama. Abduh menegaskan konsep 

ummah dalam Islam diikat berdasarkan agama  dan kemanusiaan.
73

 Nabi 

SAW dapat menjalin kerjasama dengan Yahudi berdasarkan semangat 
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kemanusiaan ingin menegakkan tatanan masyarakat yang etis dan 

demokratis.  

 Dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan Piagam Madinah di atas dapat di 

catat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah  (Islam), 

Pertama,ummah memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, memiliki kitab 

yang satu (Al-Qur‟an) dan bentuk pengabdian yang satu kepada Allah 

dan arah kiblat yang satu pula (Ka‟bah). Mereka dengan kelompok-

kelompok lainnya. 

 Kedua,Islam yang memberikan identitas pada ummah  

mengajarkan semangat universal. Al-Qur‟an menjelaskan bahwa manusia 

seluruhnya adalah sama tidak ada perbedaan yang membedakannya 

adalah ketaqwaan.  

 Ketiga,umat Islam bersifat universal secara alamiah umat Islam 

juga bersifat organik. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat 

persaudaraan seiman.
74

 

 Keempat, berdasarkan prinsip ketiga di atas, Islam tidak dapat 

mendukung ajaran kolektivitisme, komunisme dan individualisme serta 

kaum kapitalis. Islam mengakui hak-hak milik individu dan 

membolehkan umatnya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dengan 

cara yang baik dan halal serta individu tersebut juga terdapat hak-hak 

orang lain, karena itu Allah mewajibkans pembayaran zakat dan infak-
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infak lainnya sebagai modus untuk pemerataan harta agar tidak berada di 

tangan sekolompok kecil elite ekonomi saja. 

 Kelima, dari prinsip-prinsip di atas maka sistem politik yang di 

gariskan Islam tidak sama dengan pandangan-pandangan Barat seperti 

nasionalisme dan teritorialisme yang di dasarkan pada batasan-batasan 

wilayah, darah, warna, kulit, dan bahasa Islam alam politik, memberikan 

nilai-nilai yang universal demi menegakkan dan merealisasikan wahyu-

wahyu Allah. Basis ideologi politik Islam adalah tauhid, yang 

sepenuhnya mengakui hukum-hukum Allah.
75

 

d. Syura  

Kata “ syura” (syura) berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis 

berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.
76

 Dalam bahasa Indonesia 

menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat 

diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk 

memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang 

mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Keputusan yang di 

ambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi 

kepentingan kehidupan manusia.
77

 

Al-Qur‟an menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama, surat 

al-Baqarah, 2:233 yang berbicarakesepakatan (musyawarah) yang harus 

di tempuh suami-istri kalau mereka ingin menyapi anak sebelum dua 

tahun, ini menunjukan bahwa suami-istri memutuskan persoalan anak 
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(termasuk masalah lainnya dalam rumah tangga) dengan cara 

musyawarah. Jangan ada paksaan dari kedua belah pihak (kesepakatan), 

yang kedua, dan ketiga, yaitu surat Ali-Imran 3:159 Nabi disuruh untuk 

bermusyawarah dengan para sahabatnya, berkenaan peristiwa Uhud dan 

asy-Syur,42:38 umat Islam ditandaskan agar mementingkan musyawarah 

dalam berbagai persoalan.
78

 

Quraish Shihab memandang dari segi pelaksanaan dan esensi syura 

(musyawarah) agaknya sifat-sifat yang dikemukakan oleh ayat-ayat Al-

Qur‟an, sikap tersebut adalah sikap lemah lembut. Yaitu seseorang yang 

melakukan musyawarah, apalagi jika seseorang itu pemimpin harus 

menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, serta bersedia 

memberi maaf.
79

 

Dalam suatu pemerintahan atau negara boleh saja musyawarah ini di 

bentuk kedalam lembaga tersendiri untuk menyelesaikan urusan masalah 

yang ada di masyarakat dan membuat kebijakan, seperti lembaga 

parlemen yang memberi solusi jika terjadinya permasalahan di tengah 

umat manusia dengan bermusyawarah untuk mencari solusinya. 

Musyawarah ini dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam dan melibatkan kalangan para ahli 

atau tokoh yang mempunyai pandangan jauh kedepannya. Maka hasil 

musyawarah akan mendekati hasil yang sempurna karena diputuskan 
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secara bersama, masing-masing pihak merasa bertanggung jawab 

terhadap hasil musyawarah itu sebagaimana halnya dengan syura di atas. 

B. Demokrasi Dalam Islam 

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, kratein 

berarti pemerintah. Kemudian dimaknai kekuasaan tertinggi dipegang oleh 

rakyat. Abraham Lincoln selanjutnya mengartikan demokrasi adalah bentuk 

kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Ciri ini 

mensyaratan adanya partisipasi rakyat untuk memutuskan masalah serta 

mengontrol pemerintah yang berkuasa. Menurut Sadek J. Sulaiman 

demokrasi memiliki prinsip kesamaan antara seluruh manusia tidak ada 

diskriminasi berdasarkan ras, suku, gender, agama ataupun status sosial.
80

 

Demokrasi dalam Islam sama seperti kesimpulan dalam syura yaitu 

musyawarah demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam 

mengambil keputusan, sepintas kita dapat melihat bahwa demokrasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syura sebagaimana yang telah diajarkan Al-Qur;an. 

Secara esensi baik demokrasi maupun syura sama-sama membatasi 

kekuasaan pemerintahan dan menekankan peran penting masyarakat dalam 

mengontrol kekuasaan pemerintahan. Syura dan demokrasi juga menekankan 

keputusan diambil secara musyawarah sehingga dapat mengeliminasi 

kekeliruan. Yang lebih penting kedua prinsip ini sama-sama menolak segala 
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bentuk kediktatoran, kesewenangan dan sikap eksploitatif pemerintah yang 

berkuasa.
81

      

C. Tinjauan Pustaka 

1. Islam dan demokrasi di Indonesia studi perbandingan pemikiran M. 

Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, (Skripsi Robert Nando, Program 

Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung tahun 2018). Bagi keduanya 

persoalannya bukan sekedar demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar Islam, pembentukan masyarakat atau negara yang adil dan egaliter 

seperti yang dikehendaki Islam, untuk zaman sekarang hanya mungkin 

diwujudkan melalui sistem demokrasi. Persamaan dari karakteristik 

pemikiran Gus Dur dan Amien Rais berangkat dari Syari‟ah. Hanya Gus 

Dur lebih suka menjadikan syariah sebagai sosial etis dan berfungsi 

komplementer, sementara Amien Rais cenderung menjadikan syariah 

sebagai “idiologi alternatif”. Sedangkan perbedaannya, Amien Rais 

membela demokrasi untuk melindungi syariah dari penyelewenangan 

atau distorsi dan detereorisasi. Sedangkan Gus Dur, mendukung 

demokrasi liberal justru lebih sebagai sebuah keharusan untuk 

melindungi pluralisme.
82

 

2. Analisis pemilihan Presidien dan Wakil Presiden di Indonesia dalam 

perspektif hukum Islam, Study terhadap Undang-undang No.42 Tahun 

2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, (Skripsi 
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 Robert Nando, “Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran 

M.Amien Rais dan Abdurrahman Wahid”. (Skripsi Program Studi Siyasah UIN Raden Intan 

Lampung, 2018. 
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Ines Wulandari, Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung 

Tahun 2017) Dapat disimpukan seacara rinci bahwa mekanisme 

pemilihan kepala daerah dalam islam dapat dilihat pada sejarah 

pengangkatan Khulafaur Rasyidin, dilihat dari sejarah pengangkatan 

kepala negara setelah Nabi Muhammad SAW wafat merekalah yang 

disebut dengan khilafah, khilafah dipilih dengan cara yang berbeda-beda, 

Pertama,pengangkatan khilafah yang pertama dengan musyawarah yang 

dilakukan oleh umat islam pada saat itu mengangkat khilafah Abu Bakar, 

Kedua, Penunjukan secara langsung oleh khilafah sebelumnya cara 

tersebut dilakukan pada saat pengangkatan khilafah, kedua yaitu khilafah 

Umar Bin Khathab. Ketiga, dibentuk dewan formatur atau penunjukan 

beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih dari salah satu dari 

mereka untuk jadi khilafah, tata cara tersebut dilakukan pada saat 

memilih khilafah ketiga yaitu Utsman Bin Affan, Keempat,kesepakatan 

umat islam. Tata cara tersebut dilakukan oleh khilafah yang ke empat 

yaitu Ali Bin Abi Thalib. Dalam islam tidak ada yang dinamakan 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden namun dalam islam menyebutnya 

denga pemilihan kepala negara. Sedangkan dalam pemilihan kepala 

negara di Indonesia dengan memakai sistem demokrasi secara langsung 

yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-undang No.42 Tahun 2008 

tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan dengan langsung, bebas, jujur 
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dan adil. Ini merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah 

yang memegang penuh dalam kekuasaan negara.
83

 

3. PEMILUKADA dalam sistem demokrasi tela‟ah atas Siyasah Syar‟iyah 

(Skripsi Andi Rezky Aulia Pratiwi, Jurusan Hukum Pidana dan 

Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 

tahun 2017). Konsep pemilukada dalam sistem demokrasi berangkat dari 

kedaulatan rakyat dalam siyasah syar‟yah disebut sebagai kesepakatan 

ummat. Namun berbeda dasar, prinsip, dan tujuan dalam pemilukada ini 

terhadap sistem demokrasi dan siyasah syar‟iyah, Pertama, Pemilukada 

dalam demokrasi didasarkan pada filsafah dasar demokrasi itu sendiri, 

yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Sedangkan pemilu dalam siyasah 

syar‟iyah didasarkan pada akidah Islam. Kedua, pemilukada dalam 

sistem demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan rakyat 

sehingga rakyat disamping mempunyai hak memilih penguasa. 

Sebaliknya pemilu dalam siyasah syar‟iyah  didasarkan pada prinsip 

kedaulatan di tangan syari‟at bukan di tangan rakyat. Meski rakyat 

berhak untuk memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk pada 

hukum al-Qur‟an dan as-Sunnah.
84

 

  Ada beberapa perbedaan dalam skripsi yang saya bahas dari 

penelitian terdahulu yang dengan garis besar membahas tentang sistem 
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pemilihan kepala negara dalam ketatanegaraan baik di Indonesia dan Islam, 

anatara lain; 

1. Skripsi yang ditulis oleh Robern Nando dengan Judul Islam dan 

demokrasi di Indonesia studi perbandingan pemikiran M. Amien Rais 

dan Abdurrahman Wahid, membandingan dua pemikiran tokoh besar 

tentang demokrasi dan Islam,Bagi keduanya persoalannya bukan sekedar 

demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, pembentukan 

masyarakat atau negara yang adil dan egaliter seperti yang dikehendaki 

Islam, zaman sekarang diwujudkan melalui sistem demokrasi.Sedangkan 

penelitian yang saya bahas dalam Analisis fiqh siyasah terhadap sistem 

pemilihan SEMA, DEMA, dan HMJ menganut sistem perwakilan, sistem 

demokrasi bertujuan untuk kedaulatan rakyat. Tujuan dari sistem 

demokrasi yang di bahas oleh Gusdur dan M. Amien Rais sama untuk 

kedaulatan rakyat. Perbedaan dilihat dari tata cara pemilihannya dalam 

ketatanegaraan Indonesia tidak relevan untuk di pakai, tetapi relevan di 

pakai dalam konteks pemerintahan Islam. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ines Wulandari yang berjudul Analisis pemilihan 

Presidien dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif hukum 

Islam, Study terhadap Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang 

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Skripsi ini membahas 

sistem pemilihan pemimpin/kepala negara dalam Islam maupun di 

Indonesia, Pemilihan dalam Islam dilihat dari  pemilihan empat 

KhilafahRasyidin berbeda-beda pengangkatannya ada yang dengan 
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musyawarah, penunjukan secara langsung, membuat dewan pemiliihan 

dan bermusyawarah untuk menentukannya dan kesepakatan seluruh umat 

Islam, berbeda dengan Indonesia dengan memakai sistem pemilihan 

langsung untuk pemilihan Presiden dan wakilnya ini dipilih oleh rakyat. 

Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti dengan judul Analisis fiqh 

siyasah terhadap sistem pemilihan SEMA, DEMA dan HMJ ini sama 

persis apa yang di bahas dalam skripsi sebelumnya/terdahulu melihat 

sistem pemilihan tersebut kalau dilihat dari sistem ketatanegaraan Islam 

khususnya pada masa khilafah memakai sistem perwakilan dengan cara 

musyawarah (syura) sedangkan di Indoensia memakai sistem demokrasi 

secara langsung. 

3. Skripsi yang ditulis olehAndi Rezky Aulia Pratiwi dengan judul 

PEMILUKADA dalam sistem demokrasi tela‟ah atas Siyasah Syar‟iyah. 

Pemilukada dalam sistem demokrasi berangkat dari kedaulatan rakyat 

dalam siyasah syar‟yah disebut sebagai kesepakatan ummat. Namun 

berbeda dasar, prinsip, dan tujuan dalam pemilukada ini terhadap sistem 

demokrasi dan siyasah syar‟iyah. Sedangkan penelitian yang saya bahas 

tentang Analisis fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan SEMA, DEMA 

dan HMJ sama seperti penelitian yang terdahulu kesamaan dalam 

menerapkan sistem pemilihan untuk kedaulatan rakyat dan kesepakatan 

ummat dan berbeda dengan prinsip, tujuan, dan dasar dalam 

penerapannya. Akan tetapi perbedaan dalam pemilihan pemimpin Islam 

maupun dalam konteks Indoensia saling bertentangan.  
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